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ÖESCHRYVING
DER

DIEREN.
VTFh E AFDEELING.

De INSEKTEN,

LXXII. HOOFDSTUK.
De Eigenfchappen der Ongevleugelde Infek-

ten in 't algemeen.

§AA<^ e Ongevleugelde, tot wier be-

(£ T\ J* fchryvinge wy thans gevorderd zyn,

«£ ' })* maaken den Zevenden Rang uit on-

W$> der de Infekten. Deeze verfchilleri

van de anderen meer in fchyn, dan inderdaad.

Het zyn de zodanigen , aan welken de Natuur

geen Vleugelen vergund heeft zelfs in haar

volmaakte Staat: 't zy dat de Schepper, dus,

dezelven heeft willen bepaalen aan het Aard-

ryk en de Wateren ; 't zy , derzelver befcha-

digend Vermogen intoomen. Hoe naar zag het

'er voor de Menfchen uit , indien dat Onge-

diert , 't welk als tot kwelling van ons fchynt

gefchapen te zyn , de Vlooijen naamelyk en

eigentlyke Luizen , met Wieken was voor-

z. deel, xiii. stuk. A ziea;



2 De Eigenschappen der

Afd^ei
zien

'
Somm*&en derzelven, wederom, wel-

LXXIl! ke geen kleine figuur maaken onder die van
Hoofd- deezen Rang, weeten, door een verwonderlv-
STUK

ke Konst, het Weefgetouw der Menfchen te

befchaanien, en die Infekten zelfs, waaraan de
ruime Lugt toteene wykplaats is gegeven , haar

Prooy te maaken : terwyl de Krabben eo

Kreeften in het Water, de Scorpioenen en

Duizendbeenen op het Land , haar bellaan

vinden , even als de Maskers der Torren , de

Rupfen en Maden, in 't algemeen.

Tcrflin- De meeflen der Ongevleugelde Infekten zyn

l
en
,

da
van den aart der Verflindende of Roofdieren,

«uit»

Zy haaien het Bloed uit den Mensch of an-

dere Dieren : zy zuigen de Infekten uit , die

haar Aas zyn , of verilinden dezelven : ja

,

fommigen doen de Menfchen, door haar Ve-

nynige Beet ofSteek, den dood aan. Die, zelfs,

welke tot Voedzel of Lekkerny ftrekken voor

het edelfte Schepzel en voor andere Dieren

;

de Kreeften en Krabben, naamelyk; leeven ,

naar haare grootte, van Infekten, Wormen
of Schulpvisfchen. Men vindt, onder de In-

fekten van deezen Rang , die alles byna vernie-

len ; gelyk de Myten hier te Lande , en de

Houtluizen of zogenaamde witte Mieren in de

Indien. Het vèrwonderlykfte in deezen is , dat

fommigen tot dien trap van barbaarschheid o-

vergaan, van die van haar eigen Geflagt ea

Soort, levendig, op te vreeten.

zyvettft. In de gedagte Eigenfchappen komen, even-
«te 'en niet.

wel



Ongevleugelde Insekten. 3

wel, de Ongevleugelde Infekten met f°mmi "

AFI^
#

E

gen van de Gevleugelde overeen; maar zy ver- lXX II.

fchillen van dezelven, in 't algemeen, door de Hoofd-
STUK

Verandering of Gelïalte-wisfeling. Alle andere

Infekten, byna, leeven eerft en groeijen aan ,

onder een geheel verfchillende gedaante, dan

die is van het volmaakte Infekt , waar zy uit

voortkomen ; het welk men de Staat van Mas-

ker noemt, om dat het weezentlyke Infekt,

daarin, als gemaskerd , is opgeflooten, of dat

zy de Vorm bevatten, waarin hetzelve gefat-

soeneerd wordt. Dan gaan zy over tot den Staat

van Pop , wanneer de Lighaamsdeelen , ge-

meenlyk, reeds van buiten zigtbaar zyn. De
derde Staat is , eindelyk , in de meeften , die

van volmaaktheid, en daarin neemen zy niets

in grootte toe. Men vindt eenige weinigen , ge-

lyk de Juffers en dergelyken , die een Twee-
ftaltige ; anderen , gelyk de Vliegen , die een

Vieritaltige Verandering: hebben *. De Onge- t zfe
het XII

vleugelde, misfchien de Vloo alleen uitgezon- STUK .

"

derd, komen in de zelfde gedaante ter wereld,

waarin zy moeten voortteelen ; zy verfchillen

van het volmaakte Infekt alleen in kleinte des

Lighaams, engroeijen dus onder die gedaante,

of in die Geftalte, welke zy altoos behouden

moeten, zonder eenige Verandering te onder-

gaan , dan alleen die , welke de vaflheid der Lig-

haamsdeelen, en miffchien ook de bekwaam-

heid ter Voortbrenging van huns gelyken , vor*

dert.

L< DEEZ* XUL STUK* AS Gti



4 De Eigenschappen der

V. Gelyk alle andere Infekten, byna, uitgeno-

LXXll/ men cte Plantluizen en eenige Vliegen, Eijer-

Hoofd- leggende zyn; bevindt men ook, onder de On-
m

' gevleugelde , maar weinig jongwerpende. De

Eyerieg^ Pisfebedden , die men fomtyds Muurvarkens
§ende

* noemt , zyn van dien aart , en men kanze , om
zo te fpreeken, onder 't oog doen baaren. Een

Wyfje neemende van dat Geflagt, welks Buik

uitgezet is, en hetzelve wat knypende^ opent

zig haar Lyf , en men ziet 'er een hoop van

kleine leevende Pisfebedjes uit voortkomen, die

loopen, en van de zelfdeGeftalte zyn als de Ou-

den. Het zelfde heeft ook in de Scorpioenen

en mooglyk in eenige Myten plaats. De meefte

anderen j gelyk de Spinnekoppen , Krabben en

Kreeften, enz. leggen Eijerenof Eijertjes, uit

welken , na verloop van meer of minder tyds,

Jongen voortkomen , die insgelyks , in Geftalte,

byna gelyk aan de Ouden zyn.

vervellen Offchoon deeze Infekten, dus, geene Ver-

andering^of Geftaltewisfeling behoeven te on^-

dergaan , komende door enkele aangroeijing tot

den Staat van volmaaktheid , in welke zy kun-

nen voortceelen: zo zyn fommigen hunner,

doch , eene Vervelling of afwerping van Huid

onderhevig, en in eenigen heeft zelfs een aan-

merklyke byzonderheid plaats , die gantsch on-

gewoon is in de andere Infekten. Een Rups
of Kwatworm , ja de Maskers der Gevleugel-

den in 't algemeen , behouden altoos het getal

van Leden of Ringen > waar uit hun Lyf be-

ftaat;
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flaat : doch onder de Ongevleugelde zyn 'er , v«

in welken het getal der Leden , met de groei- LxXiï*
jing, toeneemt. De Duizendbeenen hebben , Hoofb-

dus, in hunne Jongheid minder Ringen , en STUK«

overzulks ook minder Pooten , dan als zy tot

volwasfenheid komen. De Krabben en Kreef-

ten, die ook de Huid afwerpen, hebben nog

eene meer verwonderlyke eigenfchap; dat haar

Pooten, naamelyk, afgebroken zynde, weder

aangroeijen ; en de Langpootige Spin krygt lan-

ger Pooten.

Het Lighaam van deeze Infekten beflaat, Lighaams.

gelyk dat der reeds befchreevene, uit drie dee-
eelen

*

len, naamelyk Kop, Borstfluk en Agterlyf;

maar men vindt 'er , in welken deeze drie dee-

len niet zo gemakkelyk te onderfcheiden zyn,

als in de Vlooijen, Luizen en eenige anderen.

De Spinnekoppen, by voorbeeld, als ook ver-

fcheide Myten , fchynen geen Kop te hebben

,

of dezelve is met het Borstfluk vereenigd,

voor aan het welke de Oogen en Sprieten, ge-

lyk in de Krabben, ingeplant zyn. In ande-

ren wederom, gelyk de Kreeften, is de Kop
van 't Borstfluk afgefcheiden en duidelyk ken-

baar. De Pisfebedden en Duizendbeenen heb-

ben ook wel een afgezonderde Kop , maar hun

Lyf , dat geheel uit Ringen of Leedjes beflaat,

laat zig niet van 't Borstfluk onderfcheiden.

Behalve deeze verfchilïendheden , die zeer DeSprle.

blykbaar zyn , en den meeflen invloed op de teu -

Geflalte maaken , hebben 'er de Infekten van

1, del. xiiiu stuk. A 3 dee>



6 De Eigen schappen der

v
- deezen Rang nog anderen, in de byzondere

Lxxil.' Lighaamsdeelen. De Sprieten , die zy allen

Hoofd- hebben , verfchillen grooteïyks in gedaante en
stuk.

verciienen in veelen naauwlyks dien naam. Som-

migen hebbenze eenvoudig en van aanmerkelyke

langte; gelyk dat Dier, het welk men Suiker-

Gast of ongevleugelde Mot noemt : anderen

hebbenze Boomagtig getakt, gelyk dit in

t zïe 't een Soort van Wespjes ook waareenomen is t-
XII. Stuk. rj ö
bladz.218. Op den Kop van de Watervloo, naamelyk >

die zig daar van tot zwemmen en fpringen in \

Water fchynt te bedienen, maaken zy derge-

lyke vertooning. Die van de Pisfebedden zyn

aileenlyk geknakt , en hebben , by ieder Leed-

je, eenverfchillende bogt. Het verwonderlykfte

heeft in de Spinnekoppen plaats ; doordien der-

zelver Teelleden aan het end der Voeleren

zyn, gelyk wy vervolgens zullen zien.

De Oogen, ^e Oogen deezer Infekren (lellen niet min-

der byzonderheden voor. Geen derzelven heeft

die kleine gladde Oogjes, welke agter op den

Kop van veelen der Vier- en Tweevleugeligen

zyn, maar het getal haarer Oogen en derzel-

ver plaatzing doet ons, in fommigen , billyk

verwonderd ftaan. De meefte anderen hebben

twee Netswyze Oogen, niet meer of min; en

de meefte Geilagten van deezen Rang zyn ook

aan dat getal bepaald : maar men moet 'er

van uitzonderen die Watervlooijen, in welken

men maar één Oog waarneemt, en de Spinne-

koppen. In deeze laatften is niet alleen het ge-

ul
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tal der Oogen, welken zy 'er doorgaans agt V.

hebben ; maar ook derzelver plaatzing , 't zy
\Jxxil'

in 't vierkant , in een driehoek of by trosjes,HooFö-

nevens elkander op twee of drie ryën, aan- STUK'

merkelyk. Ondertusfchen kan men niet den-

ken , dat zy daar mede beter zien dan andere

Infekten, die twee Netswyze Oogen of met

Facetten hebben : want haare Oogen zyn van

eene enkele oppervlakte
,
glad , en onbeweeg-

lyk. In alle de genen , die geen Kop hebben ,

bovendien, ftaanze, gelykerwys in de Krab-

ben , op het Borstftuk. Die van de Langpoo-

tige Spin vindt men , dat zonderling is , als

midden op de Rug geplaatft.

Aangaande den Bek heeft , onder de Onge- De Bek.

vleugelde^niet minder verfchil plaats. Sommi-

gen hebben een fpitfe Snuit, die vry groot is,

oaar het Lighaam , en waar mede zy vinnig

kunnen fteeken
, gelyk de Vlooijen , of ten

minfte haar Voedzel inzuigen
, gelyk de Lui-

zen en Myten. De Spinnekoppen, Scorpioe-

nen en Duizendbeenen , zyn 3 aan den Bek , met

fterke Tanden of Nypers voorzien , die zeer

fcherp zyn, tot kwetzen bekwaam , en in fom-

migen , zo 't fchynt , met een Vergiftig vogt

bezwangerd. Geen van beiden ontdekt zig in

de Krabben en Kreeften , die het Aas door

middel van zekere Voelertjes of Baardjes , wel-

ke zy aan den Bek hebben , daar in kunnen

brengen.

Veelen van deeze Infekten hebben het Borst- Het

i. deel. xiii. stuk A 4 ftuk
B°mük°



S DE ElGENSCHAPPE N DER

V. flük zeer blykbaar , gelyk de Luizen , by voor-

hXXlï beeld
; maar in anderen is hetzelve met den Kop

Hoofd- zodanig verward, dat men het daarvan niet
stuk.

jjan onderfcheiden. Deeze moet men zeggen

dat geen Hoofd, of, (het welk miiïehien min-

der wanluidende is,) geen Borstftuk hebben;

gelyk de Spinnekoppen en verfcheide Krabben.

OndertufTchen zyn aan dit Deel , gelyk gewoon-

lyk, alle of eenige Pooten aangehecht. Ande-

re Infekten van deezen Rang, gelyk de PifTe-

bedden en Duizendbeenen , laaten het Borstftuk

niet van het Agterlyf onderfcheiden. Die

,

welke met zes, agt of tien Pooten voorzien

zyn, hebben dezelven altemaal aan 't Borst-

Huk; doch de genen, die meer hebben dan tien

Pooten, hebben dezelven aan de Ringen of

Leden van 't geheele Lyf*

Het Ag» Het Agterlyf heeft weinig byzonders ; dan

*e y
' dat het grootelyks verfchillende is in die van

deezen Rang. In fommigen vindt men het

langwerpig of Ovaal; in eenigen byna Kloot-

rond, en dit heeft zo wel plaats in de genen

daar het duidelyk van 't Borstftuk afgezonderd

is^ gelyk in de Spinnekoppen ; als in die, daar

't met het Borstftuk als één Lighaam uitmaakt,

gelyk in de Scorpioenen. Die , waar het ge-

heele Lyf uit egaale Ringen of Leden beftaat,

gelyk de Duizendbeenen, hebben, gelykerwys

de Maskers der Gevleugelde Infekten, de Poo-

ten aan deeze Leden ingeplant. In veele Krab-

ben is het Agterlyf zo veel kleiner dan het

Borst-
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Borstftuk, dat men het naauwlyks kan zien: V.
A

om dat zy hetzelve,, als een Staartje, onder 't t xxil'
i

Lyf omflaan , en daar verbergen. Mooglyk Hoofd-

hebben zy 'er een dergelyk gebruik van , (hoe- STUK
-.

wel in minder graad,) om op de been of aan 't

loopen te komen, als de Aardvlooijen , die,

door middelvan zulk een Staartje, zulke ge-

weldige Sprongen doen, en zo vlug huppelen,

dat zy zig byna onzigtbaar maaken. Sommi-.

gen hebben byhangzels als Staartjes , aan het

end van 't Agterlyf, wier getal twee is, of

drie, gelyk in de Suikergast ; ja in fommigen

vier of daar boven. De Scorpioen munt on-

der alle de ongevleugelde Infekten uit, door

de aanzienlyke Staart, die haar tot een Werk-

tuig van kragtdaadige verweering flrekt en ge-

vaarlyke Kwetfuuren toebrengt aan de Dieren

en den Mensch.

Het getal der Pootèn , zo overeenkomftig De roo-

in de Maskers der Kapellen , en nog meer in
en*

de volmaakte Infekten van alle de voorige Ran-

gen, die 'erakemaal, om zo te fpreeken, zes

hebben: is, inde Ongevleugelde, een byfter

groot verfchil onderhevig. De Luizen en

Vlooijen hebben 'er ook maar zes; doch de My-
ten en Spinnekoppen agt : de Krabben , Kreef-

ten en Scorpioenen , als men de Schaaren me-

de rekent, tien: de Pisfebedden veertien. In

alle deezen is het getal der Pooten voor het

Geflagt bepaald : maar in dat der Duizendbee-

nen naar de Soorten verfchillende. Onder de-

2, deel xiii, stuk. A 5 zei-



io De Eigenschappen der

V*

EL
zelven vindc men '

ei* met twintig, zeventig,

LXXIL J*
a over de n°nderd

:
om thans van de Millioen-

Hoofd- poot niet te fpreeken, in welke het getal der
stuk. p00ten en Pootjes byna ontelbaar is Voorts

hebben deeze Lighaamsdeelen , in fommigen,
nog aanmerkelykebyzonderheden. De Pooten
beftaan wel, in allen, uit drie voornaame dee-

len , waarvan het bovenfte de Dy of Bil , het

middelde de Schenkel, het onderfte de Voet
geheten wordt , in vergelyking met het Lig-

haamsgeftel der Viervoetige of Zoogende Die-

ren: maar in fommigen, gelyk de Spinnekop-

pen , hebben de twee bovenfte deelen , aan het

Gewricht, als een klein Leedje, of dubbelde

Gewrichten byna, gelyk in Kinderen, die
t
*met

de Engelfche Ziekte behebt zyn , en in ande-

ren beitaat het onderfte deel , de Voet genaamd,

dat in de vliegende Infekten,twee- drie- , vier-

of vyf-Ledig is, uiteen veel grooter en fom-

tyds verbaazend getal van Leedjes, waarvan

de Langpootige Spin , die men de Maaijer

noemt, een voorbeeld uitlevert. De groote

Amerikaanfche Griffioen- of Scorpioen - Spin

heeft , boven en behalve de geilalte der twee

voorfte Pooten, haar eenigermaate met deScor-

pioenen en Krabben gemeen , aan de twee vol-

gende een foort van Zweepen , die haar

niet minder zeldzaam maaken dan de lang-

gearmde Tor en Letterhoute Bok, wegens de

langte en figuur van twee haarer Pooten,

zya
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zyn (*). De plaatzing van twee Pooten, aan V.
den Kop, is in de Vloo zo verwonderlyk , als Afdeel»

de werking en kragt van haare twee agterfle hoofd^
of Springpooten ; enz. STÜK#

Het allerzeldzaamfte, egter, in verfcheide- De Tcel-

ne van deeze Infekten , is de ftandplaats van de
lcdca*

Teelteden. De meeden hebben die wel aan 't end
van 't Agterlyf, en de zodanigen paaren op de ge-

woone manier. Dus heeft de Paaring van de

Vlooijen
,

en anderen , niets byzonders in

:

maar de Spinnekoppen hebben haare Teel-

leden geheel anders geplaatst. De Mannetjes

draagen dezelven , zo 't algemeen Gevoelen is,

aan 't end van die Deelen voor aan den Kop ,

welken men voor Sprieten neemt , doch die

meer naar Voelers gelyken, laatende in de

Paaring een foort van Penis uit. In de Wyfjes

daarentegen, vindt men de Vulva onder aan het

Agterlyf, digt by deszelfs famenhechting mee

het Borst ftuk. Dit zou de Paaring zeer moeie-

lyk fchynen te moeten maaken ; doch men ziet

in tegendeel, dat zy die met gemak, en zeer

fchielyk, zo het fchynt, volbrengen. De Krab-

ben, die in 't uiterlyk aanzien veel naar de

Spinnekoppen gelyken, hebben de Teelleden

ook zeldzaam geplaatst. In de Mannetjes be-

vinden dezelven zig , wederzyds , by den wor-

tel van de agterfte Pooten , en de Wyfjes heb-

ben twee openingen der Natuurlyke deelen

,

die

(*) Zie het IX. Stuk deezer Natuurlyke Htftork , bladz

Ï93 en 522.

I. DEEL. XIII. St VIL*
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V. die toegang geeven tot twee L yfmoeders , van

LXXÏIt elkander afgezonderd: zo dat in deeze een

Hoofd- dubbelde Bevrugting , Voortteeling en Baa-.

STUK
* ring , fchynt plaats te hebben,

woon- De plaats , daar deeze Infekten leeven , en
plaats. het Voedzel, dat zy gebruiken, is grootelyks

verfchillende in de byzondere Geflagten en

Soorten. Sommigen leeven op en in de Aarde;

anderen in gaten van Muuren, fcheuren van

Eoomen , reeten van Houten Wanden of

Schuttingen ; anderen op de Bladen der Plant-?

gewasfen ; eenigen op het Lighaam der Men-

fehen en van allerley Dieren. Dus worden

de leevende Torren zelfs, en Vliegen , met

Myten bezet gevonden , die groote vernielers

zyn van de fchoonheid der opgezette Kapellen.

De Levensmanier der Spinnekoppen , waarvan

veelen als in de Lugt huisveften, levert ande-

re byzonderheden uit. De Kreeften zyn als

fjimpti.
tweeflagtige f of Land- en Water-Dieren : zy

tia woonen in Gaten aan de kant van Rivieren, en

gebruiken derzelver bodem tot haare Weide ,

alwaar zy haar Aas zoeken , even gelyk de

Krabben op de Stranden en Zandbanken , en in

de Modder , aan de Oevers der Zee. Van haar

verflindende Aart is reeds gewag gemaakt , en

ik zal , in 't vervolg, daar van omltandiger

fpreeken.

Wy zullen, alleenlyk, hier nog agt geeven

beldeed» op de overeenkomftigheid , welke 'er plaats

zel
' heeft in de meeften der Geflagten van deezen

Rang
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Rang. Het Lyf derzelven is bekleed met een V.

fooit van Dop, of Schulpswys' harde Korst, f^?Y
EL '

welke aan veelen den naam van Gekorïtte of Hoofd-*

Korstdieren * eigen heeft gemaakt , die fom- stuk.

misen aanleiding gaf, om daar van een byzon- * Crus-

dere Klasfe te formeeren. Deeze Korst is aan-

merkelykst in de Krabben en Kreeften , aan

wien dezelve tot een foort van Gebeente of

Beenig Harnas verftrekt , om haar weeke Lig-

haam te befchutten : maar veele Spinnekoppen

hebben, mooglyk, naar de grootte van haar

Lighaam, een niet minder hard bekleedzel, dat

in fommigen bezwaarlykmet een Speld te door-

booren is, en zy zyn * daar binnen, niet min-

der week van zelfstandigheid, dan de Krab-

ben. Onder de Watervlooijen vindt men 'er>

die ook vry hard van Schulp zyn , en hoe

het, ten dien opzigte, met de Vlooijen be-

itaat , is wereldkundig. Men zoude, immers,

de Luizen en Myten , omdat die wat minder

hard van Korst zyn, niet in een byzondere

Rang ftellen , en de Pisfebedden hebben , ten

opzigte van haar bekleedzel , een oogfchynly-

ke overeenkomst met' de groote Gekorlte Die-

ren , niet minder dan de Scorpioenen en Dui-

zendbeenen ; alzo het Samenftel van derzelver

Lighaam veel naar dat van een Kreeft- of van
een Krabbe-Staart

, gelvkt. Dus hebben de
meefte Infekten van deezen Rang , boven en
behalve het gemis der Vleugelen, nog meer over-
eenkomst dan men,indeeerite opflag, wel dea-

lt Vmu XIII, Stuk.
J^ea
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Afdeel
ken zoude# De Ongevleugelde By is 'er, om

LXXIl/ datzy5 wegens andere Kenmerken, tot die van
Hoofd- den vyfden Rang behoorde, van afgezon-
STÜ*' derd.

Aan den anderen kant moeten zy ook , om
deeze reden, niet uitgemonfterd worden van de

Klasfeder Infekten: want de meeften hebben

derzelver voornaamfte Kenmerk, het weikin
de Infnydingen van het bekleedzel des Lig-

haams beftaat, en behooren dus tot degenen,

ïx.SrüK^ie in 't Grieksch Entoma heeten f. DitKen-
biadz. 4, merk ontbreekt aan die van de volgende

Klasfe, doorgaans; zo wel als de Sprieten en

Pooten , welke veelen 'er rykelyk bebben , alft

gezegd is. Bovendien zyn veele andere In-

fekten, in haar volmaakte Staat, ook uitwen-

dig door een harde Huid, of door Beenige

Dekfchilden , die naauwlyks met een Speld te

doorbooren zyn, befchut ; gelyk de Torren >

enz.

Geflagten. £>e Rang der Ongevleugelde bevat veertien

Geflagten, welken Linsleus, zeer gevoeglyk5

,
in drie Afdeelingen geplaatft heeft |. De eer-

"t zelfde , fle is der genen die zes Pooten hebben , en den

Kop van 't Borstftuk onderfcheidelyk : gelyk

de vyf eerfle Geflagten , waaronder de Luizen

en Vlooijen behooren. De tweede Afdeeling

is van de genen die meer Pooten , naamelyk van

agt tot veertien , en den Kop met het Borst-

ftuk vereenigd hebben : waar in zeven Geilag-

tee komen * bevattende de Myten 3 Spinne-

kop-

kladz. 120*
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koppen , Scorpioenen 9 Kreeften , Krabben V.

en Watervlooijen. De derde behelft de zo-
lxxii*

danigen ; die veel Pooten , of meer dan de Hoofd-

laatftgemelden , en den Kop tevens onderfchei- STUK*

delyk hebben : gelyk de Pisfebedden , Dui-

zendbeenen en Millioenpoot , die de drie laat*

fte Gellagten umnaaken van de Infekten.

LX,XIII. HOOFDSTUK.
Befchryvmg van 't Geilagt der Ongevleu*
celdeMotteNj ook Schieters genaamd.

éT^ een bekwaamer naam ., dan dien van Onge- Naam,

^-r vleugelde Mot, konden wy uitvinden

voor een Geflagt van Infekten , die op 't uit-

wendig aanzien zeer naarMot-Uiltjes, met de

Wieken om 't Lyf geflagen, gelyken , en

daarom ook wel van het Gemeen, even als die»

Schieters genoemd worden (*). Suikergast , met

het Hoogduitfch woord Sukkergast, dat Sul-

zer gebruikt heeft , overeenkomftig , kan

men alleenlyk de eerde Soort noemen. De
Geflagtnaam Lepisma, welke zo veel als Schub-

diertje betekent, is op de derde Soort niet toe-

pasfelyk: doch ' het is nog minder eigen , dezel-

ven

(*) De benaanrng ven Schietwormen , die GRONüvlu»
zegt in gebruik te zyn ,

geeft men niet met jeden dan aaa

de Maskers der Mot»Kapelletjes,

h D1ÏL XUU STUK*
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Afdeel.
ven > Setyk Geoffröv doet, onder den naam van

LXXIII ,
Forbicina

y
die tot de Oorwormen behoort *,

Hoofd* te befchryven. Aldrovandus heeft , wel is
STUK.

* zie 't
waar * y ^ie ^n^ten een afbeelding ge-

x. stuk. voegd , welke onzen Suikergast eenigermaate
Io5

'fchynt voorteftellen ; doch dit geeft geen ge-

noegzaame reden , om den algemeenen naam,

dien de Oorwormen oudtyds hadden , op dee.

ze zo verfchillende Infekten toe te paffen.- Hier

geldt het gemeene Spreekwoord, dat alle ver-

andering geen verbetering is,

De Ken- De Kenmerken van die van dit Geflagt
merken,

yflaari^ v00r eerfl:, daar in, dat zy zes Poo-

ien hebben, waar zy mede loopen. De Dyën,

daarvan, zyn breed en bedekt met dunne

Plaatjes, die naar Schubben gelyken , waar

onder het Infekt zyne Pooten, als het dezel-

ven intrekt , byna geheel verbergen kan. Aan

den Bek heeft het , behalve de Voelertjes of

Baardjes , die kort en met Leedjes zyn : twee

zeer lange Borftelagtige Sprieten. De Staart is,

in alle die van dit Geflagt , voorzien met drie

zeer lange Borftels; het Lyf, in de voornaam-

ften, met Schubben , die over elkander fchieten,

gedekt. De Geftalte lang , fmal en rolrond-

agtig.

soorten. Drie Soorten van dit Geflagt vindt men
thans aangetekend , die altemaal in Europa

voorkomen, als volgt.

(i)





Plaat xcix.





IX
'
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CO Ongevleugelde Mot, die gefchubd is'^met V.

een driedubbele Staart. LXXlYf
'

. Hoofd-
De aangehaalde afbeelding van den Fran- stuk.

fchen Autheur der befchryvinge van de Infek- t.

ten omftreeks Parys, fchynt vry veel van 4e s2*2?f.
figuur te verfchillen, welke deeze Schieters «*•

1 > . i , / - t, -r»
Suikergaft.

by ons hebben; gelyk uit Fig. i 3 op Plaat
XCIX 3 veel meer met die van Sulzer over- Fig\ 1.

eenkomende , blykbaar is. Het Lyf , naamelyk,

van de zyne was platagtig en nagenoeg overal

even breed ; daar dat der onze zeer rond is en

allengs verimallende naar het StaaK-end. Men
vindtze in de Tuinen 9 zegt die Autheur, on-

der de Tobbens en Kasfen , als ook in de fplee-

ten van de Venfter-Luiken der Huizen. Als

men ze aanraakt 9 verliest zy van haare Schub-

ben veel, en is niet gemakkelyk te vangen %

wegens haare vlugheid. Dit komt met de on-

ze overeen , die in Amerika in de Suiker en 't

Huisraad woont , van daar gemeen geworden

in Europa, ja zelfs thans in Sweeden; eeten-

de ook Boeken en Wollen Kleederen , zegt

LinNjEüs. In Karniolie fchynt zy nog zeldzaam

te zyn : want Doktor Scopoli befchryft 'er eene,

die

(l) Lepisma fquamofa Cauda" triplici. Syfi. Nat. X. Gen.

430. XII. Gen. 261. Faun. Süec, Ed. II. 15(25. Setoura fub-

argentsa , Caudd fetofa fetis hirfutis. Brown. Jam. 425,

ïorbicina. Aldrov. /«ƒ. 57©. T. 2. f. 5. GeoFFR. Par. U,

p. 613. T. 20, f. 3. SU LTS. Inf. T. 22. f. I42, SCH^FF,

Ekm. T. 75. ADAM. Mierogr, T. 28. f. 147.

I. DIËL. XIII. STVtf. B



i3 Besciïryving van
V» die hem door Pater Wulpen , van Labacum,

LXXnV. toegezonden was ; zynde nog geen vierde

Hoofd- Duims lang (*). De onzen zyn gemeenlyk
stuk.

gr0oter, en deeze maaken, by bem 5 de twee-

de Soort uit (f).

Dit Infekt is zeer glad en Zilveragtig blaauw,

met de Sprieten wit en zo lang als 't Lyf , heb-

bende bovendien nog Knobbelige Baardjes (4\)«

De Kop is klein doch duidelyk ondeiTcheiden

van het Borstftuk 5 dat gedekt is met twee

grootere , en verder beftaat het Agterlyf uit

tien kleinere Schilden. De Staart heeft drie

,

van elkander afftaande, lange Borftels; waar

tuiïchen nog twee of drie paar zeer korte > aan

den Aars, die als voor Pooten fchynen te

kunnen verftrekken.

ii. -(2) Ongevleugelde Mot, die met Schilden ge»

veeipood-
dekt is

>
hebbende &A driedubbele Staart.

Het laatstgemelde geeft den bynaam aan

deeze nieuwe Soort , welke door den Heer
Brünniche, in Deenemarken , is ontdekt. Zy
is bruinagtig > kleiner dan de voorgaande Soort

en breed ; met de Sprieten zo lang als 't Lyf:

cle kleine Sprietjes , laager en digt nevens de

an-

(*) Entemol, Carniol. p 378.

Cl) Lepisma vulgaris. Ibid.

(4-) Of men die lange byhangzels voor Sprieten neeme,
«Un voor Voelertjcs , zal het zelfde zyn , alzo het eigentlykc

gebruik der Sprieten in de Infèkten nog onbekend is.

(a; Lefisme, faUata, Cauda triplioi. Syjft N*h XH.
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anderen , hebben maar een derde dier langte V.

en zynomgekromd, beftaande uit vyf Leed-
lxIcjïï'

jes. Aan den Bek Zyn twee geknopte Baard- Hoofd-'
jes> en nevens den Bek zyn de Voorpooten STÜK-

geplaatst. Het Lyf is met Schilden gedekt, en

de drie Staarten zyn zo lang als de Sprieten.

Bovendien heeft ieder Ring des Agterlyfs, van

onderen , aan den rand , een Doorn , die voor

Poot verftrekken kan. Zie daar , waarom dee-

ze Soort de Veelpootige genoemd worde.

Die twee paar Baardjes, buiten en behalve

de lange Sprieten , welke als een byzonder
T
jnmerk van deeze Soort zyn , heeft Geoffrov

ook waargenomen in zyne tweede Soort , die

hy de Spilronde Springende noemt, en zegt, dat

zy donkerer is van Kleur, dan de voorgaande;

hoewel zy op de zelfde plaatfen gevonden wordt,

zynde zo gemeen niet omflreeks Parys,enruim

zo groot als de platte (*). Mooglyk zou hier

onder wel een verfchil van Sexe, dat in dee-

ze Diertjes , zo wel als de Paaring , nog

niet ontdekt fchynt te zyn , kunnen plaats

hebben.

(3) Ongevleugelde Mot, die kaal is, en een ni.

driedubbele Staart beeft* Vrrfth
'

J -Aard-Mot,

Deeze gelykt naar de Aardvlooijen , doch is

groo-

(*) Forbicina teres faltstrix. La Forbicine Cylindriqiie»

Hifi* des Inf.env. Paris. T O M. II. p. 614.

(3) Lepism* nuda, Cauda triplidu Syfi. Nat„ X. $p, %%

Faun» Suec. Ed. II. 1926.

I, DEEL- XIII. STÜK> B 2



20 Beschryving van
V. grooter, geheel wit en Rolrond. Zy heeft de

LXXIV.' Sprieten half zo lang als 't Lyf en Homp , ge-

Hoofd- ]yk in die van 't volgende Geflagt. Men vindt-
STUK

• ze op de Aarde, zeer zeldzaam, in Sweeden.

De Heer Muller heeft niet dan deeze in Dee-

nemarken gevonden (*). By andere Autheu-

ren is dezelve onbekend.

Naam,

LXXIV. HOOFDSTUK
Befcbryving van 't Geflagt der Plantvlooijen,

die men ook wel Aardvlooijen noemt.

TT\e Griekfche Gellagtnaam Podura, dien ik

T^: nergens, dan van onzen Autheur, noch

voor een Infekt, noch voor iets anders, ge-

bruikt vind , is famengefleld uk de woorden

Pons en Ouros 3 waar van het eerfte een Voet,

het andere een Staaft betekent. Beide die

woorden zyn in famenflelling met andere woor-

den, doch niet met. elkander, zeer gebruike-

lyk. Neem 't zeer bekende woord Podagra 9

dat Voet-Euvel betekent , en Leptura , onder

de lnfekten , tot een voorbeeld. Die van dit

Geflagt hebben een foort van Staart, welke

zy als een Voet gebruiken , om op te ruften in

't fpringen ; het welk zy zo vlug doen , b}ma,

als de Vlooijen. En, dewyl de meeften zig

op

(*) Fauna Jnf% fridricksdaiina. p, 89-
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op of omtrent Plantgewasfen onthouden
> zo V.

noem ik ze, in 't algemeen , Plantvlooijen :

lxxiv
hoewel fommige, in 't byzonder , den naam Hoofd-*
van Aardvlooijen , of ook van Watervhoijen ,

STUK«

verdienen,

Verfcheide Soorten van dit Geflagt zyn al- Eigen-

orame zeer bekend , hoewel weinig opgemerkt
fchaPPCB -

byde Liefhebbers, zo wegens haare kleinte,

als om dat men ze niet gemakkelyk kan van-

gen. Het zyn kleine Diertjes, die in geftalte

wel wat naar een Vloo gelyken , doch

niet alleen door haare lange Sprieten, maar

ook door het Werktuig, dat zy om te fpringen

gebruiken, daar van grootelyks verfchillen. Op
gelyke manier, byna, als voor de Kinderen

het Borstbeen der Eendvogelen , dikwils , toe

een Springhaan gemaakt wordt , die zy veelal

een Hiphaan noemen; hebben deeze Infekten

aan 't Agterlyf een Staart, die onder 't Lyf

is omgeboogen en Vorks- of Gaffelswyze aan 't

end gefpleeten , zynde ftyf en Veerkragtig.

Met deeze Staart doen de Aard- of Plantvlooi-

jen naaren Sprong , en ontfnappen zeer dik-

wils de vlugfte Hand, die ze wil vatten en van-

gen. Onderaan den Buik is een foortvan Sleuf,

in welke deeze Staart wykt, om het Infekt in

't loopen niet te belemmeren : daar wordt de-

zelve , in fommige Soorten , als 't ware vast-

gehouden door een Knopje, het welk tusfehen

de enden infehiet, en waarfchynlyk ftrekt, om
dit Werktuig met kragt te doen fpeelen. Een

i. deel. xni. stuk* B 3 Plant-



%% Beschryving van

A
V
ml

Plantvlo° gevanSen hebbende, kan men, door

1.X^IV. ^czeiVe hec Lyf een weinig famen te drukken,

Hoofd- gemakkelyk de werking zien van deeze Staart,
STUK

- die haar als tot redding van haar Leven dient.

Kenner. Behalve dit zonderlinge Werktuig en de

Sprieten, die Borftelagtig en van taamelyke

langte zyn , vind ik nog als een Kenmerk aan-

getekend, dat de twee Oogen, die zy heb-

ben , ieder uit agt zyn famengefleld en dat zy

zes Pooten hebben om te loopen : doch dit

laatfte is haar met de gewoone Vlooijen ge-

meen,

soorten. De Soorten , die te vooren tien waren, zyn

thans met vier nieuwen vermeerderd, en dus

veertien, altemaal in Europa gevonden . Om-
ïtreeks Parys heeft men 'er tien waargenomen,

in Karniolie vyf , en maar drie in Deenemarken,

De Heer Gronovius tekent 'er, onder de In-

fekten van ons Land
, geene aan (f).

f- (\) Plantvloo, die byna Kogelrond is en groen.

'VlTldlS.

Groene. Deeze Soort, die van de Kleur haaren by-

naam heeft, onthoudt zig op de Planten in

ons Wereldsdeel, komende menigvuldig voor

op de jonge Blaadjes van de Boekweit in Swee-

den , doch minder op de Siberifche. Omftreeks

Pa-

(|; Aft. Helvet, Phyf. Math. Medica. VOL. V. p. 357.

(l) Podura fubglobofa viridis. Syft, Nat,. X. Gen. 231,

X:i. Gen* iÖ2» Pam. Suec. Ed, il- N. 1927.
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Parys vindt menze , van de Maand April af , V,

op de Planten , zegt Geoffroy. ^ry
kL *

De grootte is als die van een groote Hoofd- Hoofd-'

luis : het Agterlyf bleek groen, byna Klootag- stuk.

tig en van agteren zeer verheven rond , doch

van vooren een weinig Ovaalagtig uitloopen-

de. Zy heeft den Kop ftomp , en niet zeer

ongelyk aan dien der Cicaden : de Oogen

zwart : de Sprieten geknakt. Het Agterlyf

,

wederzyds een hoek hebbende, doet dit In-

fekt eenigermaate gelyken naar de Plantluizen,

en, dewylhet bovendien wegfpringten groen is

van Kleur , ligtelyk aan 't Gezigt ontfnappen*

Qi) Plantvlöo 9 die tyna Kogelrond is enz^vart^
Ir

met de Sprieten zo lang als 't Lyf , en aan P»typ»da.

de tippen wit. tige,

Deeze is, onder den bynaam van Zwarte,

voorgefteld in de befchryving der Sweedfche

Dieren* Zy onthoudt zig op de Paddeftoelen

in de Bosfchen van Europa , en is eene der

grootften van dit Geflagt.

C3) Plantvioo , die Kogelrond is en glanzig nt
r» ?• t .At ra ,

bruin , met lange Sprieten , die uitveele Leea- zwmc.
PL.XC1X,

De

jes beftaan.

(i) Podura fubglobofa atra ; Antennis Iongitudine Corpo-

tis, apice albis. Faun. Suec. Eci II. 1928.

(3) Podura pjobofa, fufca, nitida; Antennis longis, Arti-

culis plurimis. Faun. Suec% Ed. II. 1929, Ati. St9ck.h* 1743.

p. 196. Tab. 7.

L Deel. XIIL Stuk* B 4
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V. De Bruine was deeze genoemd onder de

LXJCIV. Sweedfche Dieren. Wy hebben haare vergroo-

Hoofd- te Afbeelding uit de .Stockholmfe Verhande-
6tuk. lingen ont ieend 9 als in Fig. 2., met de natuur-

lyke grootte daar nevens. Men kan hier uit

begrypen , hoedanigen het zyn, die Geoffroy
Podures Globuleufes noemt , of Kogelron-

de Plantvlooijen. Hy heeft 'er eene, die

Roetagtig bruin, doch niet glanzig maar dof

i van Kleur was, omftreeks Parys waargeno-

men.

In 't korte zal ik hier de naauwkeurige be-

fehryving invoegen, welke de Heer de Geer
gegeven heeft van dit Infekt , dat men gemeen-

lyk onder aan ftukken Hout , die op den

Grond leggen, daar het vogtig is, en dus ook

onder den Bast van Boomen vindt. Zy woo-

nen niet troepswyze by elkander, maar elk op

zig zelve. Om ze te vangen moet men een

Kommetje of Glas, dat wat diep is, daar on-

der houden, en zulk een Plantvloo fchielyk

daar in ftooten : want ze met de Vingeren te

vatten gaat niet aan. Zy fpringen alsdan wel

tegen de kant van het Glas op , maar leggen

na den eerden Sprong gantsch flil , als men ze

piet en ftoort. Men zou haast vermoeden , of

dit kleine Diertje overleg had, om zig niet te

vermoeijen , ziende dat het dus den dans niet

kan ont fpringen : want anders huppelt het zeer

vlug, doch loopt langzaam.

Het Lyf is byna zo dik als breed , en om-

trent
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trent een zesde Duimslang , overal mecHaairt- v»

jes bezet, zowel als de Kop en Pooten, en lxxiv*
in 't geheel zwartagtig bruin van Kleur. De Hoofd-

Kop is byna vierkant , van vooren met een Bek, stuk.

van boven met twee tropjes van Oogen, ieder

uit agt Oogjes beftaande, die zig als halve

Kegeltjes vertoonen, zynde glinfterend zwart.

Het Lyffchyntuit Ringen te beftaan> gelykerwys

in de mee (te andere Jnfekten. Aan de voor-

lyklten derzelven zyn de Pooten aangehecht

,

in drie Paaren, ieder met eendubbeld Klaauw-

tje, aan 't end, voorzien. De Staart,die van

agteren onder tegen 't Lyf gevoegd is , vindt

men zeer blykbaar gegaffeld. Dit Werktuig ver-

toont zig , wanneer het Infekt een Sprong gedaan

heeft, weezentlyk als een Staartje , dat van agte-

ren uitfteekt, doch wel dra zig weder ombuigt

om het Infekt tot een nieuwen Sprong in ftaat

te flellen.

4 , Deeze Poduren hebben rriy iets merkwaar. „ TJ
j- r^ r. . ,

Zeldzaame
„ digs aangetoond. Tusfchen de fpitfen vanLighaams-

„ de gevorkte Staart ziet men een klein Cylin-
deelcn*

„ drisch Lid, zittende by de Maag van dit In-

9 , fekt. Ik heb, uit het end van dit Lid 5 twee

5 , doorfchynendeCylindrifche deelen zien voort-

„ komen , die byna zo lang waren als het Lyf.

„ Het Diertje fchootdezelven , om zo te fpree-

„ ken, uit het gedagte Cylindrische Lid, aan

„ ieder zyde één; en ik hebze vervolgens in

„ dat zelfde Lid weder zien intrekken
, gely-

5
, kerwys de Slakken haare Hoornen innaaien.

1.DEEX..X111. stüx- Bj nee
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2(5 Beschryving van

A
v# „ Deeze twee deelen zyn zeer week ea buig-

LXXIV. 35 zaam; nat en kleverig; rond aan 't end".

Hoofd- „ Door een Glas , waarin ik deeze Poduren

3 , beflooten hield, heb ik de nuttigheid en 't

., gebruik van deeze Deelen waargenomen. Het

3 , Infekt liep langs de wanden van het Glas,

„ zonder moeite, op en af. Ik zag, hoe het

„ fomwylen met de Pooten afgleed en dreig-

„ de te vallen, en, als dit gefchiedde, zag ik,

5,
hoe de beide Cylindrifche deelen ylings uit-

,, fchooten, en zig, door middel van haare

3, natuurlyke kleverigheid, aan het Glas voeg-

„ den ; waardoor het Infekt niet afviel , maar

„ als aan zulke lange Draadjes hing, en dus

,, tyd won, om zig met de Klaauwen, op

5 , nieuws, aan het Glas te hechten; dat het

,, ook altoos deedt, en daarop weeken de ge-

„ dagte Cylindrifche deelen , onmiddelyk , we-

,, der in haar Schcede of Foudraal. Zulks is

„ de nuttigheid van deeze merkwaardige Lig-

3, haamsdeelen ; doch ik geloof, dat het In-

„ fekt dezelven ook gebruikt, om zig fnellyk

„ op een nieuwe plaats vast te zetten , nadat het

3, de voorige verlaten , en zyn gewoonen Sprong

5 ,
gedaan heeft. Mooglyk hebben zy een nog

3, menigvuldiger gebruik, dat onbekend is.

„ Eenige Produren , van de hier befchree-

3, vene Soort, die ik gevonden heb, (vervolgt

„ de Geer,) zyn kleiner en groenagtig van

„ Kleur 3 met een zwartagtige Stip op de Rug
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„ getekend. Zonder twyfel waren die jonger V.

,. dan de anderen.
LXXIv!

3 , Dit is het gene ik van deeze Infekten heb Hoofd,*

^ kunnen waarneemen. Men zoude daar om- stuk»

„ trent nog veel onderzoeken mogen : te wee-

9 ,
ten 1. haar onderfcheid van Sexe. 2. de

„ manier hoe zy Paaren en ten 3 de Voorttee-

j, ling ; als ook ten 4. de langte van haar

„ Leven. Dit alles zal een vlytig Liefheb-

,, bervan Natuurlyke zaaken,door tyd en ge-

99 duld, misfchien in 't vervolg ontdekken".

Ca) Plantvloo, die Spilrond is, en glinfierend iv.
v y

. Plnmbea.
bruinblaauw* Loodkieu*

rige.

Deeze 3 van grootte als een gewoone Luis

zynde en in geftalte veel naar de Houtluisjes

gelykende, komt op de Boomenof in de Wei-

den voor, en zeer veel op de Paddeftoelen.

Men vindt 'er nooit verfeheidene by elkander.

Omftreeks Parys is dezelve insgelyks waarge-

nomen^ als ook in Deenemarken en hier te

Lande.

(5) PlantvloOjd/* Eyrond is en geel, met twee y.

Roestkleurige Vlakken op de Rug.
Kleine**

Deeze nieuwe Soort, in Sweeden gevonden,

is

(4) Podura teres fufco-ccerulea nitida. Faun. ISuec. TA. II.

1930. Sülz. In/. Tab, XXII. %. 143. GEOFFR. Paris, H.
p. 610 N. 9.

(5) Podura ovata flava, Do*fo maculis duabus ferrugïneisa

$yjl. Nat. X>[I.

Deel, XIII Stuk*
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V. is een der allerkleinften. Zy heeft de Oogen,
Atfdeel*

ajs 00k- ket: Lyf van vooren en van agteren op

Hoofd/ de Rug> bruin-Rocstkleurig.

STUK.

(ó)Plantvloo, die langwerpig is en Afchgraauw

mvail. met zwarte merktekens.
Sneeuw-
iooper. -Q|t Diertje, fat niet minder lange Sprieten

dan de Loodkleurige heeft, onthoudt zig in

de Boffchen van Europa , komende troepswy-

ze voor op de Sneeuw, in Sweeden, alwaar

het, deswegen, Snoeloppa, dat is Sneeuwlooper,

genoemd wordt. Door het fmelten van de

Sneeuw verdwynt het, en komt by Zomer veel

voor op de Besfen der roode Aalbeziën , maar

alsdan niet troepswyze. Het loopt ongemeen

vlug.

(7} Plantvloo, die langwerpig is en zwart 3

ra^a. met loet Agterlyf en de Sprieten wit gehan-

deerd.
Zwerver.

VIII,

Deeze nieuwe Soort is onlangs in Sweeden
gevonden.

(8) Plantvloo , die langwerpig en zwart is,

Arltrea. met de Pooten en bet Vorkje wit.
Eoomkrui* Jq
per.

(6) Pedara oblonga cinerea , fignatutis nigris. Faun. Suec*

"£d. II. 1931. Pulex Nivis. Eph. Nat. Cur. Dec. 1. Ann. 3,

Ol^f. 197. De Geer Ati. Upf- 1740. p. 54. T. 2.

(7) Podura oblonga nigra , Abdomine Antennisque fafc

elk alba. Syft. Nat. XII.

(8) Podura) oblonga nigra , Pedibus furcaque albis. Faun. Succ

Ed. I.1177, Ed. II. 1932. Scop. Carnhl. 1030. De Gefb. Aïï'

UfJ^if^o. p.49. Tab.I» Idem. A8. $tock.ht 1740.P. 10, Tab« i»
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In 't jaar 1737, geduurende de Winter- V".

Maanden November, December , January en^xxiv,
February, vondt de Geer, onder de losfeHooFD-

Bast van oude Peereboomen , een menigte van STUi5,

deeze kleine zwarte Diertjes , van welken

Leeuwenhoek fchynt te fpreeken, als die hy

onder aan een Gras-Zoode gevonden hadt (*)•

Maar deszelfs denkbeeld, als of dit Diertje te

vooren een Made was geweest; ('t welk hy heefc

willen bewyzen , doordien het Lyf daarvan in

Ringen is verdeeld , gelykerwys dat der mees-

te andere Infekten;) vervalt geheel door de

Waarneemingen van gedagten Kamerheer. Dee-

ze heeft de Eijertjes daar van waargenomen ,

die roodagtig en met het bloote Oog naauwlyks

zigtbaar waren 3 uit welken , na verloop van

eenige Dagen 9 Diertjes voortkroopen,die,met

het Vergrootglas gezien , even de zelfde geftal-

te hadden als gedagte Plantvloo. In Karniolie,

of daar omftreeks , heeft men deeze Soort 5 die

in Oeland op de Efchdoornen,in 't rottig Hout,

en elders , gevonden wordt , tusfchende Plaatjes

der Eiken-Zwam ontdekt. Eene 3 die door een

geelen Band op 't Borstftuk alleenlyk van dee-

ze fchynt te verfchillen 3 nam Geoffroy, om-

ftreeks Parys, waar. Hy noemtze , deswegen,

de Ringdraager (f). De geflalte verfchik wei-

nig \ an die der volgende Soort.

G»
(*) zevenenzcventjgfte Brief van 20 Decemb. 1693, bi.

587.

I (t) La Podure Porte Anneau. /«ƒ. Par, II. p. #09,

J. DE*X. XIII» STUK»
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Afdeel ^ Plantvloo , die langwerpig en ruig is ,

LXX1V. zwart en bruin bont.

Hoofd-
stuk. Deeze Soort heeft Ltnn^us , zo wel al*

ix. wy de Afbeelding derzelve , van gedagten

Rufg{t Franschman ontleend,- zynde zeer gefchikt om
PL.xcix. nec Werktuig, waar de Plantvlooijen mede
Ft* 3' fpringen, te vertoonen: ten welken einde dit

Infekt van onderen is afgebeeld ; doch niet zo

flerk vergroot zynde als dat van Fig. 2. ;
ge-

lyk uit de nevensgaande in Natuurlyke groot-

te, met zyn Staartje in een fpringend poftuur,

blykbaar is. Het is eene der grootfte Soorten

van dit Geflagt, zegt Geoffroy, die men zeer

gemeen vindt onderde Steenen,op den Grond.

Oma. ( Ic Plantvloo, die Rolrond is en graauw ,

Gegordei-
jjet jgteriyf met een zwarten Gordel, van

vooren wit.

In de Bosfcheu van Europa komt deeze

fomtyds voor.

xl 00 Plantvloo, die Rolrond is, en Koper-

Onfigt" groen
9 met een wit Vorkje aan den Staart.

baaie.

In kleinte wykt deeze naauwlyks voor de

Vyfde Soort, zynde niet zigtbaar dan voor

een

(9) Podura oblonga , villofo , fu(co nigroque variegata.

Syjl. Nat. XII.GFOFFR. Paris. <5©8. T. XX. Fig. 2.

(1®) Podura Cylindrica grifèa, cingulp atro antice albp.

Faun. Suec. Ed. II. 1933.

(uj Ptdur* Cylindrica scaea , furd aÜ4» Syji. Nat. XII.
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een fcherpziende Oog , hoewel het Mikros- V.

koop daarop een fchoonen glans ontdekt , van ^™?L*

heerlyk Kopergroen of Brons. Men heeft dit hoofd-"
Diertje, dat gemeenlyk loopt en zeer fraay stuk.

huppelt , ook onlangs eerst waargenomen.

(i2^ Plantvloo, die zwart is en in 't Water xit.

, 1 Aquatica¥ \

leeft. Water-
treeder.

Op de Staande Wateren wordt dit Diertje

in menigte aangetroffen, alwaar het, des mor-^*^1**

gens inzonderheid , by groote Troepen aan

de kanten der Vyvers zig onthoudt , als 't wa-

re het Water affchuimende , dat daar door

zig als met een zoompje van Ys overtoogen

vertoont. Men heeft het, zo wel omftreeks

Parys, als in Karniolie, gevonden, enhetont.

breekt geenzins in onze Slooten en Graften.

Onder den naam van kleine zwarte Infekten,

die by duizenden te famen op het Water zit-

ten, en gelyk de andere Plantvlooijen fprin-

gen, geeft
J

er de Geer eene omftandige be-

fchryving van, als volgt.

In February, zag zyn Ed. , in kleine Sloo-

ten
,

groote zwarte Vlakken op het Water ,

die hy bevondt te beftaan uit een menigte van

kleine zwarte Diertjes , welke by duizenden

en zo dik op en by elkander lagen 5 dat zy

het

(ia) Pêdura nigra aquatica. Faun. Sute. Ed. IM934. Scop.

Cam. 1027. GEoFFR. Paris. 610. N. 8. DE GEER. A8. Upf.

1740. p. 57. Tab. 3. A3. Stockb. 1740» p. I7« Tab. 3 , 4» LE-
1ERMULL, Epift. 15. Tab. 7.

J, Deel. XIII. stuk»
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V. het Water geheel bedekten. Men vondt die

Afdeel. plekken meest aan den kant der Sloot , of hier
t XXIV
Hoofd-' en ^aar 0Qder een Waterplant. Zy bleeven

stuk. wel op de zelfde plaats , doch zaten niet ftil

,

regtende zig geduurig op , maar duikende nooit

onder Water. Als hy met een klein Stokje daar

in roerde , verfpreidden deeze Diertjes zig

wel wat uit elkander, maar, als hy daarmede

ophieldt, verzamelden zy zig weder in ééne

plek. Door een Vergrootglas dezelven be-

fchouwende , bevondt hy ze met de voorgemel-

den, die onder de Boombast zitten , in geltalte

taamelyk overeenkomftig ; doch daar waren

grootere en kleinere onder. Zy fpringen niet,

dan geftoord zynde , en alsdan blyft haare

Staart een poosje uitgeftrekt ; zynde op ver na

zo vlug niet als die der Boomen. Buiten 't Wa-
ter kunnen zy het niet lang houden , zonder

vogtigheid; verdroogende dan, in twee of drie

Uuren, geheelenal : daar de anderen in de

fterkfïe Zonnefchyn kruipen en huppelen , zon-

der daarvan eenig nadeel te lyden.

verhul- „ Buiten en behalve de zwarte Vlakken, die

s" „ deeze Infekten op het Water maaken, wordt

,,'men daar nevens ook witte plekken gewaar,

„ die ik, by nader onderzoek, (zegtde Geer)

„ uit ontelbaar kleine witte Deeltjes bevondt

„ te beftaan , welke op het Water by een la-

„ gen. Die Deeltjes, nu, met een Vergroot-

„ glas onderzoekende, ontdekte ik , dat het

„ Huidjes waren, welken myne Diertjes af-
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>, geworpen hadden : want zy hadden even de y.

3, zelfde geftalte als haar Lyf , vertoonende Afdeel.
LXXIV

„ zig daaraan de Sprieten, Pooten en Staart, Hoofd-"

,, en alle andere Ledemaaten. Ik had eenigen stuk.,

„ van deeze Diertjes in een Flesch, en die

„ verhuidden ook aldaar , zo dat het my niet

„ misfenkon, haare Velletjes te vinden. Het

„ zonderlingfle in deezenis, dat die, van dee-

5
, ze zwarte Diertjes, wit zyn. Want in het

„ verwisfelen of afleggen van haare Huid

,

,, wanneer die haar te naauw wordt, komen

„ zy overeen met de Maskers van alle andere

3 , Infekten. Voor 't overige fchynt de Huid

,, deezer Diertjes ook van die gefteldheid te

„ zyn, dat zy niet ligt nat wordt: want als

,, men 'er een onder Water -ftuwt, komt het

„ aanftonds weder droog boven. Evenwel la-

„ gen 'er eenigen op den bodem van de Flesch,

„ in 't Water, die, hoe veel moeite zy ook

,, aanwendden , niet weder boven konden ko-

5, men, en zy hebben daar, eenige Dagen agter-

„ een, geleefd" (*).

Onder de voorgemelden bevinden zig ee- Graauwe.

nigen, gelykerwys onder de Boom-Vlooijen,

die wat grooter en graauw zyn, van welken

onze

(*) Ik moet my verwonderen, dat Gèoffroy van Schub*

betjes of Pluimpjes meldt , die het Lyf van deeze Plantvlooi-

jen , even als dat der Ongevleugelde Motten , zouden beklee-

den, en daar afgaan door het behandelen; waardoor zy tevens

haare Kleur zouden verliezen.- maar, wie is in ftaat om zulke

kleine Diertjes te behandelen?

1* Deel XII I» Stuk» C
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v; onze Afbeelding, Fig. 4 , ontleend is. Of

LXXIv'.dit een verfchil. van Sexe zy, heeft hy niet

Hoofd- kunnen waarneemen. Het Infekt is langwer-
stük,

p-g en ge|iee ]t ru]g ^ n jec minder dan die Soort

,

welke daar van den bynaam voert. Aan de ee-

ne Spriet hadt het drie , aan de andere vier

Leedjes, welk gebrek, nog in een ander ge-

vonden , geen plaats hadt in de overigen , wier

Sprieten altemaal vierledig waren. In 't krui-

pen beweegt het deeze Lighaamsdeelen onop-

houdelyk. De twee plekjes aan den Kop be-

vatten de Oogen , wier getal in deeze Soort

niet zo gemakkelyk waar te neemen was , dan

in de andere. De Pooten zitten, by paaren,

aan de drie voorite Ringen; want het Borst-

Huk is , in deeze Infekten
, geenszins van het

Agterlyf onderfcheidelyk. De Staart is een

weinig anders , doch niet minder gegaffeld , en

tusfchen derzelver punten bevindt zig een der-

gelyk Lid, van welks waarfchynlyk gebruik

*Biadz.
hier voor > iets is §ezegd *• Zyn Eé geeft in

*< bedenken, of hetzelve ook tevens zou kunnen

dienen , om eenige Vogtigheid in te zuigen. Zy
kunnen , zo wel als de zwarten , wanneer zy

van 't Water afgezonderd zyn , niet lang lee-

ven.

(13) Plantvloo, die- in de Aarde zig onthoudt

Timtaria. ™ Wit IS.

Mestgcaa- n
ver. x^cc»

fis) Ptdura terreftris alba. Faun. Sêtc. Ed, II. 193;.
SCOP. C*rniei. 1029.
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Deeze onthoudt zig in gemeste Aarde, al-
Aj7DE

'
,

waar zy in 't vroege Voorjaar menigvuldig is, LXXivJ
komende inzonderheid te voorfchyn , als de HooFD '

S TUK
Grond met Water wordt begooten. Men vindt-

ze veel in Meloen- en andere Broeybakken,

zig aldaar als vliegende Stofjes vertoonende ,

door haar fpringen (*J. Het is een van de

allerkleinften.

Ch} Plantvloo, die yofc is 9 met een gefplee- xiv.

ten ftompe Staart, die uitgejlrekt gehoudent^^U

wordt.

Omdat deeze Soort niet kan fpringen , krygt

zy 5 tot onderfcheiding,den bynaam van Wan-
delende Plantvloo. Zy heeft het Lyf Rolrond,

langer dan de anderen , wit en week ; boven

den Aars een bruine Stip: de Staart met twee

uitgeftrekte Borftels , half zo lang als 't Lyf.

Men vindtze op de Bergen onder 't Mos (f).

Van de witte Plantvlooijen vind ik, in de

befchryving der Infekten omltreeks Parys 5

geen gewag gemaakt, In Deenemarken heefc

men

(*) Dus volgens de Fauna Sueciea. In Syft. Nat. XII.

zegt LiNNiEUS;Cauda obtufa mutica.- nm falit. Dat is, zy

fpringt niet.

(14) Podura alba, Cauda bifida, extenfa, obtufë. Faun*

Snee. Ed. II. 1936.

(t) Hier in volg ik Syft. Nat. Ed. XII: want volgens

de Fauna Sueciea zou zy zig in de Winterhuizen, en aldaat

in de Potten en Tobbens of Bakken, bevinden; komende

cclkens te voorfchyn , als de Aaide begooten wosdt,

I. DEEL, XIII, STUK, C %
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y. men deeze laatfte Soort, in de Aarde, waarge-A™. nomen (*).

Hoofd-
stuk. «««««««»«»«##«#«««#«#

LXXV. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geïlagt der Houtluizen,

zo van de Indïèn als van ons Wereldsdeel,

Naam»
r7 eer gevoeglyk is de benaaming van Hout-
"&* luizen voor een Geflagt van Infekten,

dac onder zig de genen bevat , die gemeen-

]yk, in ons Land, Houtluisjes getyteld wor-

den. Wat den Latynfchen of Griekfchen Ge-

flagtnaam, Termes, aangaat, dien men thans

hier , op deeze Infekten , toegepast vindt ; de-

zelve is zo oneigen niet, als men wel zou den-

ken, en met weinig verfchil , weleer, voorder-

gelyke Diertjes gebruikt geweest (f): zonder

dat men , aangaande deszelfs afleiding , toe-

vlugt behoeft te neemen tot eenig Byge-

loof U).

Eigen- Deeze Infekten fchynen zeer droog van aart
fchappen.

te z^n
. ten m jn fte vindt menze doorgaans op

drooge plaatfen en het is niet dan droog Voedzel

dat

C*) Faun. Fridrichsdalinat p. 89.

ft) Poftes Tarmes fecat. Plautus. A Tarmice vitiarï.

ViTKt/v.

(|) Tcrmes, a termïno Vita: vel terminando Vitam : nx

Teimes pulfaÊorium, quafï fatale vel fatidicutn.
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dat zy gebruiken. De Europifche worden , dik- V.

wiJs , in Doozen en Laadjes met gedroogde In- lxxv*"
fekten gevonden ; waar zy, indien menze be. Hoofd-

gaan laat, fterk voortteelen. De Oost- en STÜK -

Westindifche maaken ongelyk grooter verwoes-

ting; 't gene wy aanftonds zullen zien.

Behalve zes Pooten [te hebben , gelyk de Kenmer-

voorgaanden en gelyk de gewoone Luizen ,

en '

benevens twee Oogen ; zo beftaat het byzon-

der Kenmerk van dit Geflagt in twee Kaaken

of Nypers, die in fommigen vry groot zyn 5

en zo lang als de Sprieten , welke zy Boritel-

agtig hebben. Het zyn, gelyk de voorigen,

zeer kleine Diercjes.

Men heeft drie Soorten van deeze Houriui- soorten,

zen waargenomen , waar van twee in ons We-
reldsdeel , de andere in de heete Landen ge-

meen zyn ; als volgt.

(i) Houtluis, die geel is, en waarvan de eene
T

de Nypers zo lang heeft als de Sprieten. Termes

Deeze Infekten zyn het , die men in de In-

dien Houtluizen of witte Mieren heet, en van

welker vernielende aart alle Reisbefchryvers

weeten te fpreeken. De Heer Adaisson vondt

op 't Eiland Goeree, aan de Kust van Sene-

gal, zeker klein Ongedierte, dat men aldaar

Vagmgue noemde, en door het welke een Hut
van

(i) Termes luteum : alterïus Maxilüs longïtudine Antenna-

mm. SyJ}. N*t. X & XII.

I. DEEL. XIII. STUK. C 3 :



3$ Beschryvinc van

y van Stroo , naar 's Lands wyze nieuw gemaakt,,

LXXV.
'm binder dan een Maand geheel doorlugtend

Hoofd, wierdt. Niet alleen de Wanden van zyne Hut,
stuk. maar ajjes ^ waar p Zy zjg kwamen nederzet-

ten, Papier, Leder, Hout , werdt van dit On-

gedierte doorgeknaagd , bedorven en vernield.

Ongeloorlyk fchielyk gingen zy daar mede te

werk : hoewel hy alle avonden de Cylindrifche

Gaanderyën , die zy al voortgaande maaken ,

en waaronder zy even als de Mynwerkers ar-

beiden , zorgvuldig weg deed ; waren zy dik-

wils, in 't midden van de Nagc, reeds weder-

om tot aan zyne Hoofdpeuluw gevorderd, ja

kwamen tot in zyn Ledikant ; alwaar dit On-

gedierte , na het doorknaagen van Lakens en

Matras, op zyne Huid aanviel; daar het op

een verwoede wyze in beet, en, behalve de

Pyn , groote Puisten veroorzaakte. Alles , wat

hy in 't werk ftelde om ze te vernielen , was

vrugteloos.

In Suriname heeft men geen minder last van

dergelyke Infekten , die 'er den naam voeren

van witte Mieren, en zeer menigvuldig in de

Bosfchenzyn, leevende, zo het fchynt, van

Hout. Dus lyden de Huizen, die aldaar meest

van Hout gemaakt zyn , ongeloorlyk door het

knaagen van deeze Infekten , die haare Gaan-

deryën formeeren van het Poeijer der uitge*

knaagde Stoffen, zo het fchynt, met haar eigen

Uitwerpfelen gemengd, en zo vast famenge-

hecht , dat men die Nesten 'er naauwlyks af

kaa
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kankrygen, en dan fpringt het Diertje weg, V,

door middel van zyne Nypers of Kaaken. Het lxxV
beste, dat men daar tegen doen kan, is wat Hoofd-

Rottekruid van boven in het Nest te ftrooijen;
STUK*

ten welken einde men dat Vergift altoos in voor-

raad heeft. Ook kan men die Nesten met koo-

kend Water begieten en dan, nadat zy afge-

boend of afgefchraapt zyn , de plaats beflryken

met Teer of Terpenthyn-Olie; dat egter meer

omflag is en hinderlyk door de Reuk ; zo wei

als het gebruik van ongebiuschte Kalk, 't welke

Linn^eus aanpryst (fj.

Op de Westindifche Eilanden is dit Onge

diert niet minder gemeen en fchadelyk ,

!zo Pater

La bat meldt, die met verwondering gezien

heeft, hoe vlytig deeze Infekten elkander hiel-

pen in het toeftoppen van een opening, welke

hy aan haare Gaanderycn gemaakt hadt. Hoe
veelenmen 'er ook doodt, zegt hy, zo 'er maar

eenige weinigen overblyven , zullen die , in

korten tyd, wederom een geheele troep voort-

brengen van dit Gebroedzel , door het welke

Greenen, Vuuren en ander Hout, dat men uit

Europa overbrengt , aangetast wordt , als zag-

ter zynde dan de meeste Westindifche Hou-

ten. Zo men ze laat begaan, vergrooten zy

haare Nesten tot geheele Klompen , die zig als

harde Kluiten van zwarte Aarde vertoonen , en

naauwlyks te breeken zyn; van binnen met

on-

(I) Calce vlv& coërcendiim. Syft. Nat. Ed. XII. p, iqi&

I. DEEL. XIII* STUK. C 4
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V.
Afdeel.
LXXV.
Hoofd-
stuk.

Geflalte.

ontelbaare Gaanderyën, van dikte als een Schryf-

pen , Doolhofswyze doorboord. In de Bos-

fchen en op andere plaatfen, vindt men dik-

wils van deeze Klompen , die zo groot en zwaar

zyn , dat een Man dezelven naauwlyks draa-

gen kan. Schoon men die aan ftukken hakt ,

of afrukt van de plaats daar zy op zaten, wy^

ken 'er doch deeze Mieren niet uit, maar wer-

ken veeleer om de breuken weder toe te muu-

ren. Als men zodanig een Klomp heeft opge-

nomen, en die bewaaren wil, om ze aan de

Hoenders te geeven , die zeer gretig zyn naar

deeze Infekten ; zo legt men die Klomp op een

Plankje, Paal of iets, dat midden in 't Water

ftaat, en breekt 'er, van tyd tot tyd, brokken

af, die men haar voorwerpt. Het is een plei-

zier te zien , hoe zy dezelven met Bek en Poo-

ten verbryzelen, en welk een moeite zy heb-

ben , om dit Gedierte te noodzaaken voor den

dag te komen , dat zy ze kunnen op pikken.

Eenden en ander Gevogelte wordt daarmede

vet gemaakt.

Zy gelyken , in Geftalte, naarde gewoonc

Mieren , maar hebben een geelagtige of vuil-

witte Kleur en een affchuwelyke Reuk. „ De

„ eene (misfchien het Wyfje) heeft het Lyf

„ van grootte als onze gewoone Houtluisjes

„ (*) ; den Kop Hoornagtig, glad , eenigermaa-

5>
te langwerpig vierkant 5 en geel; de Sprie-

» tea

' (*) CorpnsmagnitudineTermitispulfatorii. Ibidem,
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3 ,
ten naauwlyks langer dan het Borstfl.uk: de V,

,3 Kaaken of Nypers, Hoornagtig, glad, D̂^L*

„.zwart, Elsvormig, een weinig krom, uit- Hoofd-*

3 ,
iteekende, zo lang als de Sprieten : het Ag- STUK '

,, terlyf langwerpig , eenigermaatc Cylindrisch,

3> witagtig: volgens Kapitein Ekenberg. De

3, andere (in Sexe veiTchillende volgens R olan-

3, der) is in geftalte en grootte aan deeze ge-

lyk 3 maar heeft die uitlteekende Nypers

niet : de Kop is ook wel geel doch rondag-

tig, met zeer korte Kaaken : de Sprieten

Draadswys , half zo lang als 't Lighaam :

,3 het Agterlyf Eyrond en witagtig 3 volgens

33 den eerstgenoemden" (*).

(2) Houtluis 3 die het Agterlyf langwerpige *i-

den Bek rood heeft en de Oogen geel. num.
_

Omflandig heb ik reeds , in een voorig Stuk
c

van dit Werk f3 verhaald , dat de naam van tix.stuk

Klopper verkeerdelyk gegeven zy aan deeze
a * 294 '

kleine Infekten , en houd zulks nog ftaande ,

offchoon onze Ridder 3 op het berigt van den

Heer

(*) Men ziet hier, welke zorgvuldigheid Linn/eus ge-

bruikt , in de befchryving van Dieren , die hy niet gezien

heeft.

(2) Termes Abdomine oblongo , Ore rubro, Oculis luteis.

Faun Suec. Ed. II. 1937. SCOP. Carnisl. 1032. DERH. Theok

119. BRADL. Nat.T. 27. f. 3. RAJ. lnf, Z.Pbil Trans. N.270.

p. 231. & N, 291. p. 15S6. 8c N. 245. p. 376. Roland. A3.
Stockb. 1754- P-

J 52* SULTz. Inf. T. 22. f. 144. GEOFFR.
F*r. il. p. óoi, Pediculus 12. SchjïFF. Elem, T, 126,

1. Deel XIII. Stuk» C 5
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V. Heer Rolander , by zyn voorig Gevoelen

LXXvV bl^ft f
dat het wYfJe van deeze Soort als een

Hoofdv Uurwerk tikken zou aan Splinters Hout Qt).
STUK' Het gemeene Spreekwoord , immers , nie-

mand geeft , dat by niet heeft , wederlegt genoeg-

zaam dit Denkbeeld: alzo het Diertje veel te

zwak is, om zulk een fterk Geluid te veroor-

zaaken. Ten anderen overtuigt ons de New-
toniaanfche Natuurwet (4-) genoegzaam; dat

dit geklop, het welk in de Vertaalde Wys-
tsi 225 4

geerige Verhandelingen van BradleyI, zeer

belachelyk, een Piepend Gelui- genoemd wordt,

geen andere oirzaak tot zyne verklaaring be-

hoeft , dan de werking der Kloptorretjes , die

zig weezenlyk in 't Hout bevinden , en welke

men daadelyk heeft zien kloppen (§).

Geftaite. & fpreek van de zogenaamde Hout- of Pa-

PL.xciXipier.Lu isjes ^ jen Kinderen genoegzaam be-

kend, wier Afbeelding by Vergrooting niet

onaartigis; gelyk dezelve, van ons, in Fig.

5, wordt voorgefteld. Het Beestje is, wegens

zyne doorfchynendheid , een keurlyk Voor-

werp tot handgebaar voor 't Mikroskoop. Men

vindtze altoos op drooge plaatfen , doch wat

zy eeten is nog niet zeer bekend: mooglyk

zyn

ft) Foemma Hoiologii inftar pulfatoria, in ligneis feftucir.

Syjl. Nat.Ed. XII. p. 1015.

(I) Caufas rerum naturalium non plures admittendas efïe,

quam qua: et verx funt, earumcjue Phamotnenis cxplicandis

lufficiunt.

($) Zie deeze Ndtuurlyb Htforie $ IX. Stuk bladz^os.

I. Deel. XIII. Stuk.
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zyn het de fyne Vezeltjes van Hout, Papier, . Y-

Linnen en Wollen Stoffen, die zy afknaagen: LXXV\
want haare Nypers, aan den Kop, zullen , Hoofd-

door de Natuur , tot eenig einde daar aan ge-
STUK '

geven zyn. Ondertusfchen weet ik niet , dat

men een blykbaare benadeeling van Kleederen

of gedroogde Kruiden door dezelven verneemt:

maar van de ïnfekten fchynt het, dat zy de

Schubbetjes of Pluimpjes afknaagen. Moog-

lyk aazen zy ook op de Lym, waarmede het

Schryfpapier ftyf gemaakt wordt : want elders

vind ik aangemerkt, dat zy de Vischlym , waar

mede men de Kruiden fomtyds aan 't Papier

plakt, weg eeten, en dezelven dus los maa-

ken (f). In een Doos met Kapellen vond ik

ze, onlangs, opeen verbaazende manier ver-

menigvuldigd. Dit doet my zeer twyfelen aan

het Gevoelen van Frisch, die zig verbeeld

heeft, dat deeze Luisjes, door hem Nag-Mk-
ten of Knaag - Myten genaamd , voortkwa-

men uit kleine Eijertjes , welken hy in ge-

droogd Slym of Mos, van fehimmelig Wa-
ter, hadt gevonden: hoewel de Geftake van

het Diertje, dat hy afbeeldt, met die van on-

ze Hout- of Papierluisjes taamelyk overeen-

komflig is. Geoffroy , die het tot zyn Ge-

flagt der gewoone Luizen t'huis brengt, merkt

aan , dat men het ook ten Platten Lande en in

de Tuinen , op Muuren en Boomitammen , doch

als

(t) Antom, Acai Vol, III. p, 34$,

I. Deel. XIII. Stuk,



44 Beschryvingvan
V. alsdan bruiner en een weinig Haairig zynds,

Afdeel. v
'

IT)
a,

Hoofd-
stuk. (3) Houtluis 5 met het Agterlyf Eyrond , den

Fatidicum, B& bleek, de Oogen bruin»

Gioote.

In de Zuidelyke deelen van Europa fchynt

deeze Soort , die de voorgaande allecnlyk in

grootte overtreft, als eens zo lang z\nde ,

voornaamelyk gevonden te worden: zy is, door

den Heer Linn^eus, eerst waargenomen in een

Verzameling van drooge Kruiden, welken aan

zyn Ed. door den Heer Loefling, uit Spanje,

overgezonden waren. Indien, evenwel, dee*

ze Luisjes aangroeijen, gelyk men vast mag

flellen , zo zouden die andere Kenmerken ook

wel noodig zyn , om een befluit op te maa-

ken , noopens het weezentlyk verfchil van deeze

Soorten.

De Latynfche bynaam , die byna overeenkomt

met de bygeloovige uitdrukking van Dood-Uury
Dood-Krcmijer en dergelyken , welke men, waar-

fchynlyk in LapTand,aangaande hetgedagte Tik-

ken gebruikc , fchynt voornaamelyk wegens de

Grootte aan deeze laatfte Soort gegeeven te

zyn : doch ik vind hetzelve daarvan al zo wei-

nig , als van de gewoone Papier-Luisjes , be-

weezen. Derham fcheen het wel begreepen

te hebben, volgens de aanmerking van Ro-

LAN-

(5) Termes Abdomine ovato , Ore pallido , Oculis fukis.

Faun. Suec, Ed, 13, 1938. FRISCH. Inf. XI. p. 2. T. io.
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lander , dat een deel van deeze Diertjes Vleu- v#

gelen kreegen , en deeze laatfte Autheur zegt lxx v!

zelf dat zy fpringen. Geen van beiden nu , is Hoofd-

immers op die Luisjes toepasfelyk, aan welker
STUK '

geheele Lyf, zo Roesel aanmerkt (f) , niets

gevonden wordt , dat hard genoeg of bekwaam

is , om zulk een fterk Geluid te verwekken ,

en die men met een Haair-Penfeel ligt dood

kan drukken. Hy hadt altoos, dit Tikken hoo-

rende, en naar hetzelve onderzoekende, een

Wormpje in 't Hout gevonden, dat eigentlyk

het Masker was van een Torretje , die een har-

den Kop hebben
3 bekwaam om Hout te knaa-

gen en derhalve ook om een dergelyk Geluid

te veroirzaaken. 't Zy nu dit Tikken door een

Torretje , Wormpje of Luisje , voortgebragt

worde, het blyft zeker , dat de naam van Ter-

rines Fatidicum even zo belachelyk zy, als die

van Dood-Uur of Doodkraaijer ; en die van

Aard- of Wand-Smit op deeze Luisjes geheel

niet toepasfelyk.

Ik heb nagezien , wat Derham , in de Ver-

handelingen der Koninglyke Sociëteit van Lon-

den , op de door onzen Autheur aangehaalde

plaatfen, van den Doodwagter zegt. Hy ge-

tuigt , deeze Luisjes nooit te hebben zien klop-

pen , dan in en by Papier , doende zulks door

uitzetting van het Lyf en niet met fden Kop.

Ligt

(f) Voorbericht van de tweede Klasfe der Aard-Torren in

't II. Deel.

ï* Deel. XIII. Stuk,
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Afdeel. ugt is het te begrypen, hoe het mooglyk zy È

Hoof
V

'
dat 'er eenis &'eraas ]

'

n PaPier ontftaa, door die

stuk. uitzetting van het Lyf ; doch daar aan kan daa

zekerlyk dat Tikken niet toegefchreeven wor-

den , het welk men in het Hout van Kisten

,

Kasfen, Lesfenaars of Kabinetten verneemt,

en wel tien, twintig Voeten, ja verder,

hoorbaar is: het welk hy te vooren ook, met
regt, aan de Hout - Torretjes toegefchreeven

hadt (*). Offchoon hy zigj nu, even het

zelfde verbeeld heeft van deeze Papier-luis-

jes, welke hy deswegen ook Dood-wagters

noemt, heeft het doch weinig waarfchynlyk-

heid, dat zy, al kon het Bygeloof gebillykt

worden, dien naam verdienen Hy hadt het

verfchil van Sexe waargenomen , daar in be*

ftaande, dat het Wyfjes grooter en helderer

was dan het Mannetje, met geel gewolkt. Zy
kloppen, zegt hy, om eikanderen tot Paaren

aan te lokken , welke Paaring hy niet alleen ge-

zien, maar zelfs, door na-aaping van dat

kloppen , het Mannetje by een dood Wyfje

gelokt hadt; beginnende hetzelve, zig be-

droogen vindende, wederom te kloppen. De

Eytjes hadt hy waargenomen veel kleinder te

zyn dan de Luizen - Neeten , en de Jongen meen*

de hy naar Myten te gelyken en verbeeldde

zig, dat die op de doode en gedroogde Infek-

ten aazen.

{*) rUl Tranfaiï. N. 245 p. 376.

LXXVL
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Afdeel.

LXX VI. HOOFDSTUK. ho^fd!'
STUK.

Befchryving ian
9
t Geflagt der Luizen, zo die

de Menfchen, als die de Beeften mp allerley

foort plaagen, zynde grootelyks in gedaante ver*

fchüknde.

Geen haatelyker Ongedierte , in Europa ,

dan de Luizen, wier bekende naam, in

c Nederduitsch, genoegzaam met den Engel-

fchen Lowfe of Lice , en met den Hoogduit-

fchcn Laufe overeenkomt, 't Hebreeuwsch

woord Koortim , dat men gewoonlyk voor Lui-

zen neemt , als de derde Plaag der Egyptenaa-

ren geweest zynde , hebben de zeventig Over-

zetters , in 't Grieksch , Knipes vertaald,

welk veeleer Muggen ofkleine Wormpjes bete-

kent f. De algemeene naam der Luizen , in 't . . ,

Grieksch , was Pbtheires , waar van het beken- voorgaand®

de woord Phthiriafis, dat men voor eene Luis- 5™" b1,

ziekte neemt, zyne afkomst heeft, en de he-

dendaagfche Grieken fpreeken het Pfura uit

,

dat met de Schurft, Pfoora, meer overeen-

komst heeft , die op hen Hoofd , zegt men ,

dikwils door dit Ongedierte veroorzaakt wordt.

Zy hadden 'er nog andere naamen voor, gelyk

wy in 't Nederduitsch , tot verbloeming , ook

gebruiken. Diodorus Siculus, van de Kwaal

der Springhaanen-eetersfpreekende, noemt de-

zelve nu eens Phtbeiras s dan Berpeeta. De Ita-

h deel. xiii. stuk, liaan-



48 Beschryving van
V. liaanfche naam is Pedocbio, de Spaanfchen noe-

LXXVI menze -P^°3 de Franfchen Pou. In 't Latyn

Hoofd- plagtmenze weleer Pedes te noemen (f), waar
stuk. van foet w00rd Pediculusy buiten twyfel, zyn

afkomst heeft.

Eigen- Om van de Eigenfchappen der Luizen in 't
c appen.

ajgemeen te fpreeken , moet ik zeggen, dat het

een Ongedierte is , 't welk zig onthoudt ofaast

op de Huid, in de Vagten en bekleedzelen van

alle bekende Dieren. De Visfchen zelfs heb-

ben hunne zogenaamde Luizen, 'en men vindt

'er op de Vogelen; ja op de Infekten zelfs, ge-

lyk op de Torren , Wespen en Vliegen. Ten
opzigt van deeze laatden wordt de benaaming

van Luizen te algemeen gebruikt; dewyl het

meefte Ongediert derzelven agt Pooten heeft,

en daarom tot de Myten of Spinnetjes behoort

t'huis gebragt te worden : zo wel als fommi-

gen der Vogelen. En, 't is aanmerkelyk, dat

op deeze, zo wel als op de Viervoetige Die-

ren, elk Geflagt ofSoort, byna, een byzonder ilag

van Luizen heeft, die wel in gedaante ver-

fchilien, doch in de weezentlyke hoedanig-

heden overeenkomftig fchynen te zyn met de

Luizen van den Mensch.

Gefhlte. Ten opzigt van de Lighaams-geflalte zyn

de Luizen meer of min langwerpig ; fommigen

bree-

(\) Perinde eftis Genus Leoninum, atque Mufcse, Culf-

ces , Pedesque , Pulicesque ; odio malo &; molefti* omnibus.

PLAUT. in Curculione.
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breeder , anderen zeer fmal en dun
,

gelyk die V.

der meeste Vogelen , en eenigen , van agte- ^™?|j
ren, als mee Boritelagtige Staartjes. Met het hoofd-

"

Mikroskoop gezien, bevindt men dé meesten stuk.

Haarig of ruig aan 't Lyf. Sommigen zyn

van aanmerkelyke grootte en grooter dan dé

Menfchen-Luizen ; anderen by uitftek en nage-

noeg onzigtbaar klein
;
gelyk die der Byën. Zy

hebben, in
5

t algemeen, den Kop taamelyk

groot, met uitfpringende Oogen en duidelyk

van het Borstfluk onderfchei'den , de Sprieten

Draad agtig dun voor 'tbloote Oog. DePooten

beftaan , als gewoonlyk , uit drie deelen

,

waarvan het uiterfte, of de Voet 5 drie Le-

den heeft.

De Geflagts- Kenmerken zyn, vooreerst , Kenmci-

zes Pooten te hebben en twee Oogen: den keru -

Bek met een Prikkel die zy uitfteeken. Dit

laatfle hebben de Myten niet , en de Angel der

Vlooijen verfchilt van die der Luizen , aanmer-

kelyk. Voorts hebben zy Sprieten zo lang als

't Borstfluk, dat egter in allen niet ten naauw-

keurigfle moet begreepen worden. Het Agtër-

lyf is platagtig rond en op zyde eenigermaate

in Kwabben verdeeld.

Men kan, eigentlyk, niet vast bepaalen , hoe
Soorter:

veel Soorten 'er in dit Geflagt plaats hebben ;

dewyl ieder Gedierte, als gezegd is, zyn by~

zóndere Luizen heeft. Linn^eüs , evenwel, geeft

•er thans veertig op, waarvan de Ménfcheri-Luis

de eerfte is , als volgt.

I; DEEL- XIIL STUK, Ö (il
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Vi (i) Luis der Menfcben.

LXXVI
Hoofd-' ^e voornaam (te Waarneemers met het Mi-
stuk. kroskoop, Redi, Bonanni, Swammerdam ,

i. Baker, Ledermuller, en verfcheide ande-

HooSïuïs. ren j hebben de vergroote Afbeelding voorge-

ffceld van dit Infekt, het welke, zo op het

Hoofd als in de Kleederen der Menfchen , zig

onthoudt en voortteelt, en veelen een byster

Ongemak veroorzaakt. Geen Land of Volk

in de Wereld bekend, daar dit Ongedierte ,

het welk als den Mensch aangeboren fchynt te

zyn , niet door vlyt en zindelykheid moet uit-

roeid worden ; zo het niet tot eene Plaag zal

ver(trekken van ons Geflagt. De Amerikaan-

fche Wilden , Afrikaanfche Negers , en Oost-

indifche Natiën , hebben het zo wel, ja ruim

zo veel als de Europeaanen , en zyn 'er zo

weinig af keerig van, dat de Vrouwluy, onder

fommige Indiaanen of Afrikaanen , haar Man-

nen de Luizen van 't Hoofd zoeken , en die al

gaande weg opknappen. Dat fommigen zulks,

in ons Wereldsdeel, en onder de befchaafde

Natiën , als een Geneesmiddel voor de Geel-

zugt aanmerken, is algemeen bekend.

Hoe

(i) Pediculus humanus» Syjf
t
Nat. X. Gen 233. XII.

Gen* 264. Faun. Suec. Ed. II. 1939. Moves. Inf,259- Red.
Exp. T. 18. SWAMM. Quarto. T. 7. BibU Nat. T. I. f,

3-6. Alb. Aran. T. 42. BoNANN. Mier. f# 55. JoBLOT.
Mier. I. pp. 1. T. I. Baker Milaoskoop. T. 13. f. 4.

SCH/EFF. Elem. T. 95. SuLTz. In/, T» 22. f,145. LEDERM.
Mier, 45, T. 21.



Luizen. Jï

Hoe affchuwlyk deeze Infekten zyn, wegens v-

het Ongemak, dac zy door fterke Jeukt ver- fxxvï
oirzaaken , en wegens haare ongemeene Voort- Hoofd-

teeling, die ze, daar zy eens haaren zetel ge- STUK*

veftigd hebben, niet gemakkelyk uit te roeijen j!?e

tWy"
r

*

maakt ; zy verfchafFen , nogthans , door haare tooning.

menigvuldigheid, Voorwerpen , die het Oog
van een Liefhebber der Natuur kunnen ver-

lustigen. Zo men op de uitwendige gedaante,

door het Mikroskoop , agt geeft , vertoont zig,

daarin, een welgeproportioneerd Geitel: het

Agterlyf, van 't Borstftuk afgefcheiden , waar-

aan , wcderzyds;, drie Pooten zyn , van behoor-

lyke langte ; met Klaauwtjes als Kreeft-Schaa-

ren gewapend : een Kop van niet meer dan maa-

tige grootte , met twee Oogen, en Sprieten als

Hoorntjes. Men bevindt het geheele Lyf be-

kleed te zyn met fyne Haairtjes onzigtbaar

voor het bloote Oog en bleek of vuilgeelagtig

van Kleur. In 't midden , overlangs , door het

Lyf heen , openbaart zig een Ingewand , welks

zonderlinge beweegingen den befchouwer doen

verwonderd (taan. :Dit Ingewand, nog met

Bloed of andere Stoffen gevuld zynde , heeft

eene roodagtig bruine Kleur; maar ledig is het

weinig van de Kleur des Lighaams verfchillen-

de. Men moet het , zekerlyk , voor de Maag

houden, welke de doorfchynendheid des Lig-

haams van dit Infekt zigtbaar maakt.

Wat de manier belangt , op welke de Luizen Manier

haar Voedzel nuttigen: men behoeft, om daar Aa
v

z

a

e

n
a ^

i* deel. xm. stuk* D 2 van
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Afdeei
Van otlderr^c te zyn 5 flegts een Luis , die uit-

LXXVL &ehonSerd is
> volgens de manier van Leeu-

Hoofd, wenhoek te neemen , en op zyn Hand te

stuk. zetten; dan zal men wel haast gewaarworden,

dat het Bloedzuigers zyn , en dat het Spreek-

woord waar is : een hongerige Luis byt jcherp.

Alsdan, voornaamelyk wanneer de Hand,
vooraf, tot roodwordens toe gewreeven is ,

ziet men de Luis den Kop tusfchen de Voor-

pooten nederbuigen , naar de Huid , en aldaar

eenig Zweetgaatje opzoeken , daar zy den An-

gel, die voor aan den Kop is, in fleekt. Op
't oogenblik, daarna, ziet een Waarneemer 9

die met een Vergrootglas gewapend is , het

Bloed , verwonderlyk vlug, als door een Pomp,

opftygen , en zelfs , door de Keel , tot in de

Maag dringen. De beweegingen van dit Inge-

wand vermeerderen alsdan aanmerkelyk : want

door de uitrekking van deszelfs Spieragtige

deelen krygen die gelegenheid , om zig op

nieuws famen te trekken, en men wordt alsdan

gewaar , dat de Vuiligheden , in de dikke Dar-

men vervat , zig ook beginnen te beweegen
,

wordende dan dikwils uitgeworpen. Het Voed-

zel, nu, in de Maag van dit Infekt ontvangen,

wordt aldaar verwonderlyk gekleinsd en onder-

een gemengd. Men zoude, in den eerften op-

ilag, denken, dat het Bloed, uit de Maag,
naar ae verfcheide Lighaamsdeelen gevoerd

werde, en houden dus het Ingewand, welks

beweegingen men, ziet, voor een Hart of

Slag-
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Slagader , gelyk in de Rupfen zig iets derge- V.

]yks vertoont : maar dit Verfchynzel komt van fxxvï"
de Huid , die overal niet even doorfchynende, Hoofd-

*

en van het Bloed zelve , dat niet van egaale stuk.

Kleur , of mooglyk vermengd is met Uitwerp-

felen der ZweetgaatjesvandesMenfchen Huid.

Ten einde van eenige Uuren ziet men dit Voed-

zel allengs bruiner en eindelyk geheel zwart-

agtig worden, en langzaam verteeren : hetwelk

de Darmen opvult met Vuiligheden
3

die ais

kleine ronde Korreltjes worden uitgeworpen.

Gedagte byzonderheden zyn wy verfchuldigd Lighaams-

aan de naauwkeurige Waarneemingen van den

grooten Swammerdam, die door Ontleeding der

Luizen tot nadere kennis gekomen is van der-

zelver inwendige Lighaamsdeelen. Ik zal hem

niet navolgen in de befchryving van het Rug-

ge-Merg , dat drieaanmerkelyke Knoopen heeft;

noch in die der Zenuwen, welke daarvan af-

komen ; en zig ukfpreiden door de Spieren en

alle de Ingewanden , om het Leven , Gevoel

en beweegkragt aan dezelven , volgens alle

waarfchynlykheid , mede te deelen ; noch in

die van het Brein , met zyne Vliezen, of van

het maakzel der Gezigtzenuwen : akemaal

Voorwerpen wier fynheid de fcherpte van meer

dan Menfchelyke Oogen tot haarebefchouwing,

en een verhaazend geduld ter onderzoekinge

vereischt

!

Als. men tot de Ontleeding van een Luis wil Bolletjes in

overgaan, en, ten dien einde 3 met de punc
: Biocd*

i4 deel. xiii. stuk. D 3 van



f4 Beschryving van
V* van een Pennemesje de Huid doorfhvdt, zal

AfDEEL. , , r . .
, „ . „

J
'

LXXVl. daar Vogtuitzypelen, 't welk in een fyn Glazen,

Hoofd- Buisje ontvangen, en met een goed Mikros-
,TUK

' koop onderzogt zynde , uit doorfchynende

Bolletjes bevonden wordt te beftaan, even als

de Koe-Melk- Swammerdam twyfelde of

deeze Bolletjes , hoedanigen men ook , van

bleekroode Kleur, in helder Vogt dryvende
,

in 't Menfchen Bloed waarneemt , wel wee-

zentlyk in de Vaten van zodanige figuur zyn,

en of zy die niet veeleer daar buiten aannee-

men , wanneer zy van famendrukking zyn be~

vryd. Ten opzigt van dit Vogt , 't welk hy

het Bloed der Luizen noemt, meende hy voor-

al reden te hebben om te denken , dat zig lig-

telyk eenige deeltjes van het Vet, of brokjes

van de Ingewanden, die altemaal (zegt hy)

Globuleus zyn , of uit famengehoopte Bolletjes

beftaan , daar onder vermengen hadden kun-

nen, en dus aangezien worden voor deeltjes

van het Bloed.

i Effen onder de Huid , komen de Spieragtige

Vezeltjes te voorfcbyn, die de Ringen van den

Buik beweegen. Van deeze vindt men 'er die

breeder ; anderen die fmaller en eenigen die.

tweebuikig zyn. Aan den rand van het Ageer

-

lyf is dit Diertje wel het meest gefpierd ; al

waar tevens de Lugtpypjes of Stippen geplaatst

zyn, die tot de Ademhaaling dienen ; welke,

zohetfchynt, door de beweegende kragt der

gedagte Spieren geholpen wordt. Zy vertoo-

nen

Spieren,



de Luizen. 5$

nen zig als enkele Vezeltjes , die men , in Wyn- ym

geesc afgefpoeld en dan op een Glaasje voor Afdeel.

't Mikroskoop gedroogd zynde f

, ook uit Bol- j^m*?
letjes bevindt te beftaan. stuk.

Van het Hart, dat in veele andere Infekten ,
Geen
Hart

boven in het Agterlyf , aan de Rug , geplaatst

is, zegt Swammerdam, heb ik in de Luizen

geen blyk kunnen vinden : móoglyk wegens

deszelfs öngémeehe fynte; aangezien het ook

in grootere Infekten
,
gelyk de Bremfen , zeer

moeielyk is te vinden : waarby komt de llerke

en geduurige beweeging van het Ingewand ,

dat mende Maag noemt, in de Luizen, (trek-

kende tot groote verhindering in het opzoeken

van het Hart (*).

De zelffïandigheid , die hy voor Vet aan- Het vet.

zag in deeze Infekten, beftondt uit zeer klei-

ne en ten naaften by Klootronde deeltjes ; hy

vondt
5

er ook grootere onder , van onregcl-

maatige figuur. Haar Kleur was doorfchynen-

de, gelyk die der meefte Lighaamsdeelen , zo

vast als vloeibaar, van de Luis.

De Lugt- of Longépypjes (zegt zyn Ed. ) Lugt-

maaken wel het aanmerkelykfte gedeelte uit in
pypjcs*

dit Infekt : doch de Luizen hebben zulks ge-

meen met de Rupfen, by voorbeeld * , en met *fa
r

d^
Tu^

an^

(*) Myne bedenkingen omtrent de noodzaakïykhèid of
niot noodzaakïykhèid , en plaatsvulling van het Hart 'm de
Kapellen en andere Infekten, kan men in 't XI. $TUK,bladz»
127, 167, en elders vinden.

I. DEEL. XIII. STUS. D 4
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V, andere Infekten. Het geheele Lyf niet alleen,

fxxvr'
maar de Pooten en sPrieteR zelfs, zyn als

Hoofd-
" opgevuld met deeze Buisjes, die zig Zilverwit

stuk. vertoonen of als glin flerend Paarlemoer. Men
kanze, om die reden, in het leevend Diertje

door de Huid heen zien, en, dat zonderling

voorkomt , zy verliezen die Kleur niet , nadat

zy uit het Lighaam van de Luis genomen zyn;

wordende ook nooit flap. Dit alles heldert zig

op, wanneer men haar maakzel naauwkeurig

waarneemt met het Mikroskoop: want dus be-

vindt men ze als uit Kraakbeenige Ringetjes te

beflaan , die een Krullyn maaken om de Vliezi-

ge Buis ,
gelyk in andere Infekten : zo dat de

geftalte van zulk een Takje , in ft ruuwe be-

fchouwd zynde , eenige overeenkomst met de

Takjes van de Lugtpyp in de Menfchen hééft.

Hoe kleiner de. Takjes worden , hoe minder

Ringetjes zy hebben, tot dat zy eindelyk zig

maar als Vezeltjes vertoonen. In geene Soort

van Infekten vondt Swammerdam deeze Lug't-

pypjes gemakkelyker te befchouwen. De Ontlee-

ding leerde hem , dat zy tot in de Darmen, den

Eijerftok , het Ruggemerg , de Herfenen , en

dus tot alle inwendige deelen doorgaan. Zy
komen af van de Lugtftippen, welken zyn Ed.

'er zes vondt aan ieder zyde van het Agterlyf

en twee aan 't Boi stfluk : dus veertien ofzestien

jn 't geheel , en overzulks , indien 'er door de

kleinheid zyn Oog niet ontglipt zyn, minder

*'tze'fde, dan in de Rupfen en Kapellen f,

black. 160. tj
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De Luis heeft geen eigentlyke Bek, noch V.
A FDEET

Kaakenof Nypers, maar in plaats van dien een LXxvi!
Snuitje of liever een fpitfen, hollen Angel ; Hoofd-

waarmede zy het Bloed uit ons Ligüaam zuigt. STUK-~

Of het de ongemeene fynheid , dan wel de
t̂f

Structuur van deezen Angel zy, die mr.akt,dat

men van haar zuigen naauwlyks Gevoel heeft,

is onzeker. Dat zulks evenwel plaats kan heb-

ben zonder Pyn , en met niets dan fterke Jeukt,

hebben wy gezien in de Proefneeming van

REAUïiuRopde Spinnekop-Vliegen of Vliegen-

de Luizen f- Een klein Stompje, dat zig als fin/txiï.

een Puntje vooraan den Kop vertoont, fchynt^TÜK >
bI*

de Scheede te zyn van dien Angel , welke men
niet dan met veel moeite in 't gezigt kan bren-

gen, en hy wordt zeiden, dan by geval, ont-

dekt. Deszelfs uit- en innaaien wordt,door Swam.

merdam, by dat van de Hoorntjes of Sprieten

der Slakken , vergeleeken. Het Kokertje met den

Angel openbaart zig, zegt hy, in een Luis ,

die men op de Huid zee , wanneer dezelve zui-

gen wil , aan een bruinraode Kleur , door den

Kop heen, baarblykelyk.

Aan de Keel, 't welk een fyn Buisje is, dat De Maag

zig alleenlyk onder 't inzuigen van Bloed ver- men*
1 *

toont, volgt een taamelyk groote Maag: want

een anderen naam kunnen wy niet geeven aan

dat Ingewand , van buiten zo zigtbaar en vol

beweeging, waarvan hier voor gefproken is 4-, .

BJ 5J
Van vooren loopt hetzelve Vorkagtig, en van
agteren dun uit in het Darm-Kanaal , 't welk

I. Deel, xmstvk. D J door
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A ^Êel
d°0r een aanmerkeïYke vernaauwing, bynage-

LXJCVI. lyk in de Viervoetige Dieren , van de Maag
Hoofd- afgefcheiden wordt. De dikke Darmen zyn

van de dunne niet zo duidelyk onderfcheiden

als in de Menfchen ; maar de Luis heeft vier

*w«
eJlma

aanmerklyke Blinde Darmen % gelykerwys al-

le andere Infekten, zegt ^wammerd^m : ten

minfle zekere Vaatjes, die hy dus wegens de

plaatzing noemde, hoewel hy haar enden niet

hadt kunnen vinden. In de Zyde-Wormen heeft

Malpighius aan dezelven den naam van /Ider-

t ra/a fpattige Vaten f gegeven.

De'sLe
Pe' zpödecMtigfte Waarneeming is die, wel-

duifter, ke de deelen der Voortteeling betreft. Onze
naauwkeurige onderzoeker der Natuur hadt voor-

heen wel gezien , dat het eene Luisje het ande-

re beklom, doch met de Ontleeding bezig zyn-

de heeft hy in alle de veertig Luizen, die van

hem ontleed werden , een Eijerftok gevonden.

Hier door was hy tot het denkbeeld gebragt *

of niet deeze Infekten , zo wel als de Slakken,

van beide Sexen in één Lighaam , en dus Her-

maphrodieten konden zyn. De ïterke verme-

nigvuldiging van dit Ongediert , zo men maar

één Luis aan 't Lyf heeft, fchynt dit denk-

beeld eenigermaate te begunftigen , en ik ver-

wonder my dat zulks, daar het met minder om-

flag fchynt te kunnen gefchieden dan met de

l zie 't x. Plantluizen -|- 3 tot heden toe nog niet nader is

3™ ,bl
*onderzogt.

De Eijer. In alle Luizen zyn de Eijerftokken dubbeld

,

fiokken, en
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en ieder is gefmaldeeld in vyf Eij'erleidingen, v-

die wederzyds in een gemeen Litwerpbur je o^LXXVI.
Kanaal eindigen , 't welk een byzonderen uit Hooed-

gang heeft, onderfcheiden van dien van het
STUK#

Darm Kanaal. Men vindt "er zo wel volmaak-

te Eytjes in , als kleinere of onvolmaakte en

de eerfte beginzelen van Eytjes , hebbende

Swammerdam 'er veertig kleinere en tiengroo-

te Eijeren in geteld. Doch dit getal is in by-

zondere Eijerftokken zeer verfchillende. Zo
digt (luiten de Eijerleiders om de Eijeren, dat

zy zig, daarin, als Kraaltjes,, ofPaarlen, die

aan een Draad gereegen zyn, vertoonen; doch

niet gemakkelyk voor 't gezigt bloot te maaken

zyn , doordien zy in een menigte van Vet als

begraven leggen.

Deeze Eijeren zyn het gene men Neeten Neeten.

noemt , die eigentlyk gefproken niet dan het

omkleedzel zyn van de jonge Luis , welke ,

zo dra de overtollige vogtiglleid maar wegge-

waafemd is , daaruit in volmaakte Geflalte te

voorfchyn komt * weshalve 'er Swammerdam,
in zyne Rangen van Verandering derlnfekten,

als de eenvoudigftc zynde, de eerfte plaats

aan gaf, onder den naam van Dier-Nimf *, en * N pba

daartoe behooren de meefte ons;evleua;elde In- Animai
zie 't !X

fekten, als gezegd is j\ Gedagte vaardigheid stuk ', w.

bevordert de Voortteeling der Luizen onge-
|

ó

B!ad7 ,

meen, en maakt dat een Luis, gelyk men ge hier voor.

meenlyk zegt, in een Etmaal Grootmoeder

kan worden. Doch tot het uitkomen derNee-

I. Deel, XIII Stuk» ten
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V. ten wordt eene maatige en egaale broeijing

,

LXXVI zon(^er a * te fterke uitdrooging of overmaatige

Hoofd- vogtigheid , vereischt, en dit maakt, dat 'er

»
STUK

' eenige byzonderheden in de Hiftoiie der Lui-

zen zyn , die yerwonderlyk voorkomen , wan-

neer men geen agt geeft op de tederheid der

Neeten, ja van de Luizen zelf: wantMenfchen

die met het Hoofd bloot loopen zyn weinig

met Hoofdluizen gekweld, en dit Ongediert

vertrekt als de Mensch geftorven is, zo dra het

Lyk koud wordt , t'eenemaal. Ook weet men,

dat zy in fchoon Linnen het allerfterkst ver-

menigvuldigen. De grootfte Luizen heeft

Linn^us gevonden in de warmde hoeken der

Koper-Myn te Fahlun in Dalekarlie.

Ovie'do heeft v/aargenomen , dat op zeke-

ren Graad van Breedte , in 't naderen aan de

Linie, dit Ongediert de Spanjaarden verlaat,

die naar de Indien gaan. Binnen de Keerkrin-

gen, zegt hy, zyn 'er de Matroozen , hoe

onzindelyk anders op haar Lighaam, van be-

vryd , en terug keerende krygen zy het , op

de hoogte van Madera, of daar omtrent, al-

lengs weder. Het is zo zeer niet te verwon-
deren , dat menze in de Indien zeer zelden

aan 't Lyf heeft, dewyl aldaar n ec dan dunne

en zeer weinig Wollen Kleederen
, gebruikt

worden,Ondertusfchen fchryven anderen dit der-

ven der Luizen, wanneer men inde heeteLugt-

flreekkomt, aan het geweldig Zweeten toe,

dat men 'er doeu De Indiaanen , die lang

Haair



Ziekte.
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Haair hebben , gelyk de Spanjaarden , wasfchen v*

zig het Hoofd met Zeepwater , of met een af- LXXvi!
trekzei van Tabak , daar tegen ; doch het kroe- Hoofd-

fe Haair der Negeren , niet gemakkelyk uit te
STUK '

kammen zynde, ftrekt, door de Natuurlyke

luiheid van dien Landaart , tot een Broednest

van dit Ongedierte, het welk fomtyds Gaten

en yzelyke Zweeren op haar Hoofden maakt,

onder Korften van Smeerig famengekleefd

Haair en Vuiligheden.

Verfcheide oude Autheuren maaken gewag dcl

Van eene Kwaal, welke als een ilraf des He-
mels aangemerkt werdtTyrannen overgekomen

te zyn; naamelyk, dat hun Lighaam, leeven-

dig, door Luizen werdt opgevreten. Dee-

ze Luis-Ziekte zoude, volgens Aldrovandus,

de Euangelist Lukas op 't oog hebben , wan-

neer hy van Herodes Agrippa getuigt , dat deeze

Vorst door Wormen gegeten of van Wormen
doorknaagd zy , voor zyn Herven *. Het woord, * n^i
egter, dat daar gebruikt wordt, is in 't geheel XII

«
v « 2 3

niet op Luizen toepasfelyk. Josephus betrok

ook de derde Plaag der Egyptenaaren tot eene

Luis-Ziekte (f); waarvan men , in de Heilige

Schriftuur, niet het allerminfte blyk vindt.

Daar ftaat , in onze Dortfche Overzetting 7

ilegts,

(|) Pediculorum enim raagna vis e corporibus ^Lgyptiorum

fcatebat, a quïbus mali male perdebantur, neque la^aais,

neque medicamemorum inun&iotubus, eos exüinguere va-

lentes.

I. DEEL. XJ II, STÜKt
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V. flegts; dat al het ftof der Aarde Luizen wierdt

LX^yj in gantsch Egyptenland, die aan de Menfcheri

Hoofd- 'ende aan het Vee waren *, en, indien het zulk
STÜK

" een Luis-Ziekte ware geweest, als Serenus de
* Excel

vin. v.i 7 , Poëet getuigt dat Pherecides, de Leermees-
l8 *

ter van Pythagoras, en de Tyran Sylla aan

ftierven ; zodanig, dat dit Ongediert hun ten

leevenden Lyve uitkroop (*) ; zou men naauw-

lyks begrypen kunnen , hoe de Egyptenaaren

zo fchielyk van die Plaag verlost werden. An-

deren , en wel groote Taalkundigen , meenen

,

als sfezesd is f , dat het Hebreeuwfche woord,
+ ^ie t

00
voorgaande aldaar gebruikt, geen Luizen maar Muggen
STUK. . .

betekene»

Of de Kwaal Phtbiriajïs, die men oudtyds ge-

nomen heeft voor eene Luis-Ziekte, weezent-

lyk een inwendige verteering door dit Onge-

diert , en niet veeleer een foort van Schurft of

andere Huidziekte geweest zy, fchynt men

met reden te kunnen twyfelen. Die met Schurft

behebt zyn , vindt men doorgaans ook Luizen

te hebben , zo wel als die genen , welke hurï

Lighaam niet genoeg reinigen zegt Forestus,

door wien gefproken wordt van Gezwellen, zo

aan den Hals, als op de Rug, waarin men
,

toen zy geopend werden, een menigte van

Lui-

(*) Sed quis non paveat Pherecidis fa&a Tïagcedi,

Qui nimio fudore fluens Animalia tetra

Eduxit , turpi miferum qiue morte tulerunt»

Sylla quoque infelix tali languore perefus

Gormit , et foedó fe vidit ab agraine vind»
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Luizen vondt. De vermaarde Schilder Block- .
v*

land, zegt hy, dit bywoonende, verhaalde lxXVL
my ook een wonderlyk Geval. Hy zeid' , dat Hoofd -

aan zeker jong Schilder , die een ongemeene

Jeukt hadt over de geheele Rug, door zynen

Geneesheer geraden werdt , van met de bloote

Rug digt tegen 't Vuur te gaan zitten: 't welk

doende 'er een menigte Blaartjes opreezen , die

men opende, en daar in veele Luizen vondt.

Zo verhaalt ook Amatus > dat hy te Lisfa'oon

een Man gekend hadt van geen flegte afkomst,

wiens Lighaam zo vol Luizen was , dat zyne

twee Moorfche Slaaven werks genoeg hadden,

om hem geduurig van dit Ongediert , het welk

uit zyn Lighaam kroop, te reinigen, en het-

zelve, in Bakjes, naar de Zee te brengen.

Deeze Man was daar aan geftorven , en dus

zou dit Geval tot bevestiging kunnen ftrekken

van dergelyke doodelyke Luisziekten , als de

Oudheid j niet alleen in de aangehaalde, maar

ook in andere Voorbeelden , gewag van maakt;

(hoe tegenflrydig het ichynt te zyn met den

aart van dit Ongedierte ;) indien zulk een

groote Waarneemer, alsFoRESTUs^ ilegts.ee-

nig Geval ontmoet had van eene dergelyke

Kwaal. In de meesten , der gedagte Voor-

beelden , fchynt het veeleer een Wormziekte

te zyn geweest (*).

Het

(*) Antiochus Epiphanes , die als een voornaam voor-
beeld bygehragc wordt , kwam de Ziekte , op de Reis , met

1. Deel. xill. Stuk, zwaa-
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• Het Grieksch Spreekwoord, de Luizen van

LXXVI. P^ to
i>
kan geenzins tot bewys verflrekken. of

Hoofd- eenig waarfchynlyk vermoeden opleveren , dat
STUK

* die Philofooph, op zulk een deerlyke en af-

fchuwlyke wyze 5 om 't leven zou geraakt zyn.

Men denke liever , om de weinige zorge voor

de zuivering des Lighaams , aan zulken , die

zig met verheven befpiegelingen geduurig be-

zig houden, eigen. Op de Gierigaards , die

zig het noodig Onderhoud niet gunnen, wordt

van de Italiaanen het Spreekwoord toegepast,

dat zy elendiger of armer dan een Luis 3 en van

onze

zwaare Pyn der Ingewanden aan , en in Hf.rodes Agrippa
v/as hec een inwendige Verrotting , daar Wormen uit kroopen,

het welk met den aart der Luizen ftrydig is. De uitwendige

Z weeren, door Luizen veroorzaakt, fchynen ook zeldeft zo

diep door te dringen , dat zy de Levensdeelen aantasten of

een doodelyke Ziekte maaken : des ik het zonderling vindt

,

dat de Heeren de Nobleville 6c Salerne , Geneesheeren

te Oiieans, dus dienaangaande fpreéken .• „ On a vu naitre fur

yy plufteurs Perfonnes une Maladie mortelle , provenant d'une

„ tres grande quantité da Poux ,
qui s'engendrent fur la. Chair,

„ ö* <1UÏ font par tout Ie Corps des Playes penetrantes juf.

„ quaux Os." Hifi. Nat. des Animaux. TOM I. Par 1756.

p, 574. Ondertusfchen ichynt mende Phthiriafts , nog, op

de gedagte hoe onwaarfchynlyke en twyfelagtige Berigten,voor

zulk een inwendige Kwaal te neemen .• weshalve ook dat Ge-
val , daar Dr, M. 'Bern. Valentinus van gewaagt , het

welke hem dooreen Joodsch Doktor van Frankfort, genaamd

lïuxBAiiM, verhaald was ; betreffende een Man van veertig

Jaaren, die een fchrikkelyke Jeukt over 't Lighaam hadt, dat

eindelyk met Puiften opliep, die men, op zyn verzoek , open»

de ; en waar uit tanta congeries Pediculorum figurs. et magni

tudinis diverfa., data porta quafi fubfultando erumpebat , ut

fere numerari neqmverint : genoemd wordt, Phthiriafts infoli*

ta t Eph. Nas, Cur, feu Atf, Leopoldina, Vol. II, Obf, 170.
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onze Landsgenooten op de genen , daar niets te V.

haaien is, dat zy kmler dan een Luis zyn. In
\ xxvL

beide opzigten niet minder aartig, dan het an- Hoofd-

dere Spreekwoord der Jtaliaanen : by zou een
STUK*

Luis villen om de Huid te hebben , dat van de

genen, die ongemeen fchraapzugtig zyn, wordt

gezegd.

't Geval was srappio:, dat Homerus met de Luizen-

Visfchers Jongens hadt , die hem tot een Raad-

zel voorftelden : 't geen wy vangen haten <uy

leggen , en dat wy niet vangen wordt van ons

naar huis gedragen. Die wyze Man bevondt zig

buiten ftaat, om 't zelve optelosfen. Zy ver-

klaarden het dan , door te zeggen , dat zy de

Luizen meenden. Inderdaad : zy zouden hec

Raadzel een weinig moeten veranderd hebben,

indien zy van den Smaak dier Volkeren waren

geweest, welke dit Ongediert voor Snoepery

opknappen ,
gelyk men het de Aapen ziet doen

en de Hoenderen. Herodotus verhaalt

zulks van zekere Scythifche Natie, welke Pli-

mius Salce fchynt te noemen. Andere, zeer ge-

loofwaardige Autheuren , maaken van dergely-

keAfiatifche Volkeren gewag, die?TOLOMEUS

in Sarmatie plaatst, Dat men , hedendaags

,

onder de Negers, Hottentotten, en mooglyk

onder veele andere Wilden der Indien , het

zelfde waarneemt , is reeds gezegd. Ook vindt

men, in de Verzamelingen der Natuur-onder-

zoekeren van Duitschland, de Historie van een

Man van zestig Jaaren 3 die in de Bosfchen

1, deel xiii. stuk» E leef*



65 Beschryving van
V. leefde , en niets at dan de Luizen van zyn ei-

LXXVl!gen Lighaam (*). Deeze moet, inderdaad,

Hoofd- om zig daar mede te onderhouden , een fterkert
stuk.

teejc van ^ ujzen gehad hebben , of mooglyk

,

even als de Springhaanen-Eeters aan de Roode
Zee , op fc laatste zelf van Luizen zyn opge-

geten.

Middelen Het inwendig gebruik der Luizen heeft zo

Ongedfeit. vee* affchuwlykheid, dat men weinigen vinden

zal die het aanraaden en nog minder die dit

volgen willen : te meer , daar geen de min-

fle ncodzaaklykheid is voor zulk een vuil Ge-

neesmiddel. Veeleer zullen wy agt geeven op

de middelen, die tot vernieling van dit On-

gediert aangepreezen zyn. Zie hier > woorde-

lyk, wat JL.iNN^us dien aangaande zegt*'.

3 , De Luizen , die op 't Hoofd en in de Klee-

3 , deren der Menfchen huisvesten , worden ge-

S) dood door de Zaaden van Sabadilli , Staphis-

„ agria, Coculi, Wynruit, Seldrie, Ange-

s , lica; Laurierbesfen , Saffraan, Peper, wil-

„ de Rosmaryn , Lycopodium , Pinguicula ,

5 , Kwikzilver ; door Vorst en hitte. Door *t

„ Hoofd te knaagen verwekken zy in kleine

„ Kinderen, die zeer gulzig zyn , Ruidigheid des

„ Hoofds, met harde Korften ; tot een behoed-

„ middel (trekkende voor V erkoudheid , Hoest,

„ Blindheid, Vallende Ziekte en andere Kwaa-

ien.

(*) Ephmtr. Natur, Curh/mm* Dec. i, Ann. l68r.

Obf. 176»
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„ Ien. Als 'er Regen ophanden is, daalenzy V»

„ aan de zyden van 't Hoofd neder. Die der ^USSjt

„ Kleederen zyn zo hard niet en bleeker danHooFD-*

„ de Hoofdluizen. Iemand , die de Vraag STUK«

„ kan oplosfen, waarom andere Teelten, van

„ de zelfde Soort , hardnekkig op het Hoofd

„ blyven; anderen in de Kleederen; die zou

„ gemakkelyk den aart begrypen van verfchei-

„ de Befmettelyke Ziekten (f).

C2) Luis der Scbaamdeelen. n ,

Tr*

Pediculus
Pubis.

Niettegenltaande de Nederduitfche naam , Platluis,

van dit Infekt, op ver naa zo duidelyk niet

is, als de Latynfche Soort-benaaming, welke

LinnjEüs gebruikt; is dezelve, doch, byna,

niet minder haatelyk voor een kuisch Oor , of

onbekend. Men plagtze, weleer, de Wilde of

wreedaartige f Luis te noemen, in tegenftel- 1 faut

ling van de gemeene , waar aan men dan den

naam van Tamme of zagtzinnige | gaf. Zy by-
\mttKfutm

ten , naamelyk , vinnig , en houden zig aan de

Huid zeer vast. De Franfchen noemenze Mor*

pions , de Duitfchers Filtz-Laus , om dat zy zig op

plaatfen van het Lighaam, die met kort Vilt-

ag-

(f) S-jfi. Nat. Ed. Xlt. p, ïoi6. 't Is zeker, dat, hoj

Hoofd te wasfehen met een aftrekzel van Tabak , of de Klee*

deren met brandende Zwavel te berooken , ook kragtige Mid-

delen zyn tot vernieling van dit Ongediett.

(2) Pediculus Pubis. Faun. Suee. Ed. II. 1940. Moup?„

Jnf. 100. RAJ. In/. 8. SCHENK, öbferv. C76, RïD» £xp
T, 19. f. x. Pet. Gaz. T. 67. f. 9»

1, DïIL XIII. STVK. E fi
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V. agtrg Haair bezet zyn, gelyk, behalve de ge*

LXXVI- me^e daar ^e voornaame Zetel is van dit On-

Hoofd- gedierr, (waarom zy ook Pediculi Inguinales

stuk. heeten;) onder de Oxelen , in de Baard-en Wenk-

braauwen, ja fomtyds in de Nek, onthouden-.

De Engelfchen noemenze, wegens de gedaan-

te Crabloufe, en de Italiaan-en, om dezelfde re-

den, Piattvlas of' Piattones , dat met onze benaa-

ming meer overeenkomst heeft.

Geihite. Met weinig naauwkeurigheid fchynen deeze
T
fiSé3 haatelyke Infekten, tot nog toe, waargenomen

te zyn. Men vindt, wei is waar, een afbeel-

ding, onder dien naam, by Redi , en de.fi-.

gnur N, 114, in 't Werk van Bonanni (*) 9

waarvan ik de yerklaaring niet had kunnen vin-

den , ontdek ik thans dit Ongediert, by flerke

vergrooting , te willen affchetzen ; doch de ee-

ne, zo wel als de andere, zeer onvolkomen.

Onze afbeelding, in Fig. 6 , naar levendige

Voorwerpen , die ik niet dan met veel moeite

bekomen heb, gemaakt,, vertoont, zo veel

mooglyk, de waare Geftalte van dit Infekt

;

het welk rondagtig is en plat, van agteren zig

als uitgerand vercoonende , wegens de twee
groote Tepels , die egter niet altoos even

zigtbaar zyn. De groote Platluizen hebben 'er

wederzyds vyf : die allengs naar agteren toe

vergrooten* en met langs hoe meer Haairtjes,

aan

(*) Mkrographia curiofa genaamd,, agtflr zyne Obfervtu
tknes circa Vivenii*,*
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scan 't end , bezet zyn. De voorfte Pooten zyn ' v-

n , -rr, • AFDEEL.
dunst en zo wel mee lterke Klaauwen voorzien lxXVI-
alsde vier agterften, die de Leedjes knobbe- Hoofd-

c-r-TTK

lig dik hebben, en 'dat gene, 't welk digstaan

't Lyf is 3 merkelyk dunner dan de anderen. Op
de zyden is het Lyfeenigermaate geribd en by-

na geheel doorfchynende , ja byna Zilveragtig,

(gelyk Ray van de Haaircjes zegt , ) die voor

*t overige zeer klein en dunnetjes verfpreï

zyn op dit Infekt, het welk een keurlyk Voor-

werp, ten dienfte van 't Mikroskoop en tot na»

der onderzoekingen uitlevert» Het fchynt geen

Borstftuk te hebben ; de Kop is taamelyk groot

en de Sprieten zyn , gelyk Linn^üs zegt.5 vyf- '

ledig. -

Uit deeze omftandige befchryving blykc

,

waarom deeze Diertjes Platluizen , in Sweeden

Flatluus ,
genoemd worden; als ook wat de re-

den is, dat zy zo vast aan de Huid zitten, dat

menzc 'er niet dan met moeite af kan rukken.

Sommigen verzekeren zelfs , dat dit fomcyds

niet geïebiedt , dan met verlies van den Kop

,

die dikwils in de Huid zitten bly.ft , volgens

Moüffetus. Deeze Autheur zegt , dat zy

met den Kop op dergelyke manier in de Huid

kruipen, als dit de /Pekken of Hondsluizen

doen. Het Lyf is , naby den Kop, gelyker-

<wys het end der'Pooten, eenigermaate geelag-

tig bruin.

Of deeze affchuwlyke Infekten door enkele MHde'en

onzïndelykheid geboren v/orden, dan dat raen-
*
er lek£I* e

t, Deel, XIII. Stuk. E- 3 ze
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V. ze, even als de Venusziekte, voor een Straf

LXXVI
des ^-emeIs aanmerken moge, is twyfelagtig:

Hoofd-
' aangezien zy by kuifche Luiden zeldzaam ge-

stuk. vonden worden. Men verdryftze , zege Ltn»
njeus, met Olie van Tabak (*J: doch in plaats

van een Middel , dat zo moeielyk te bekomen

Ui zou men veel ligter het afkookzel of af-

trekzel van Tabak gebruiken kunnen , of be-

ftrooijen de plaatsbaar zy huisvesten ,met?Snuif-

tabak,en wasfehendie dan met gemeene groene

Zeep weder af; zonder dat men zelfs daar toe

Happe Loog behoeve te gebruiken, met Salpe-

ter en Koloquint, volgens den Raad van Fo-

restus , die , wanneer men 'er een weinig

Spaanfche Zeep by doet, zo deeze Autheur

zegt, niet alleen de Neeten der Luizen, maar

ook de Platluizen van de Schaamdeelen ea

Baard vernielt. Dit zelfde middel, getuigt hy,

is tegen de Luizen dienftig, welken zeker Wyf,
als by een wonderwerk , wist te verdryven

,

door het Hoofd en andere deelen , of ook het

geheele Lyf af te wasfehen met gedefinieerd La-

vendelwater (fjf. De Kwikmiddelen zyn , ge-

Jyk men weet , wel het kragtigfte tot vernie-

ling van allerley Soort van Luizen.

m (3, Luis, die het Agterlyf rond meteen witte

**j£ streep,

tfi- (*) Pellfturoleo Tabaci. Syjt. Nat, XIU p. 1017.

(|; P£TR. Foresti, Med. Alcra.Lib. VIII. Obf. 16.

(3) Pcdiculus Abdoraine orbiculato linek «Ibl, Scutcüo tri»

lobo , Koilro albo. Syjï* Nat, Xll*
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Streep
9 het Schildje drielobbig, het Snuitje v«

wit heeft. LXXVXtam , , ,
Hoofd-

In Amerika onthoudt zig deeze, die in de stui^

Voeten der Menfchen , onder 't gaan, in-

kruipt, daar Bloed uit zu'gt, Eijertjes in legt

€n kwaadaartige Zweeren verokzaakt, volgens

Rolander. Het zou een Myt zyn , indien zy

niet maar zes rosagtige Pooten had : de Bek is

lang en rolrond , met Haakjes van onderen :

het Lyf rosa^tig ; zegt Linnjeus.

Of hier mede van die Infekten bedoeld wor-

den, welken men in de Spaanfche Westindiën

Nigua's en by de Franfehen Piques noemt, is

<kifter: want deBatattes-Luizen, komen, ge-

lyk wy in 't vervolg zien zullen , onder de

Myten , en in 't Geilagt der Vlooijen die, welken

ik elders Zandvlooijen heb getyteld (*) Zou
deeze opk die Venynige Soort van Piques zyn^

welke de Franfche Akademisten in Peru heb-

ben waargenomen , na dat zy dikwils daarvaa

waren aangetast geweest ?

£4) Luis van de Varkens» ÏV,

Pediculut

Op de gewoone Europifche Zwynen of Var-^en8-

kens, inzonderheid die men in Hokken houdt, Luis.

wordt deeze gevonden.

(*) Tegenvj. Suae van Amcrlk** I. en II» DEEL, Zie

'at Reg'ster.

(4) Pediculus Suis Scrophae, Faun. Suec. Ed. II, 1942.

1. DEEL. XIII. STUK E 4
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V.
Afdeel.
LXXVI.
Hoofd,
stuk.

v.

TorcelU.

VI.

Camel*.

Cervi.

(5) Luis van de Guineefche Biggetjes.

Deeze Diertjes , thans in Europa niet onge-

meen, hebben een byzondere Soort van Lui-

zen , gelyk de meefte Dieren.

(6) Luis van de Kerneis*

De Luis van het Kemeldier , vry grooter

dan een Menfchen-Luis , is door Redi afge-

beeld» Linnjëus hadt dezelve niet gezien.

(7) Luis van de Herten.

Twee Luizen , van geheel verfchillende fi-

guur , heeft REDi vonder den naam van Herten-

Luizen , voorgefteld (*). Elders geeft die

Autheur de afbeelding van een Rheebok-Luis,

geheel verfchillende in gedaante van die, wel-

ken Frisch vondt op de \ agtvan een Rhee ,

die hem door een Hoogvorflelyk Perfoon , om

te vullen , en op te zetten , was gegeven

:

zynde deeze bruin, met een dubbele Rug, en

aan 't geheele Lyf Haairig. Mooglyk onthou-

den

(5) Pediculus Muris Porcelli. Faun. Suec. Ed, II. 1943»

(6) Pediculus Camel f, |« R£ D« Exp* T. co.

(7) Pediculus Cervi Faun. Suec. Ed. II. 1944. ERISCH

Jnf. XII. p. 15. Tab. 5, R.RD. Exp. T. 5.

(*j Naamelyk Tab. 23. van zyn Werkje in Duodecimo, on-

der den tytel van FR, Redi Experim. circa generat. Infeft.

Amftel. 1671., uitgegeven, alwaar men , Tab. 19, den Pe.

iiculus Capreoli vindt.



de Luizen. 73

den zig, op die Geflagt van Beeflen, meer dan v-

ééne Soort van Luizen. LXXVL
Hoofd-

{8) Luis der Schaapen. stuk.

Linnjeus fielt vraagswyze veor , of het de 0viSt

zelfde zy als die , welke Redi voor de Luis

van een Afrikaanfchen Ram heeft opgegeven.

Het is zekerlyk de gewoone Schaapenluis niet,

die ik in 't voorgaande Stuk van deeze Natuur -

lyke Historie befchreeven heb *. * Biadz.

621.

(9) Luis der 'Koeijen. ix.
Bovis >

(10) Luis der Kalveren. x.
Vituli.

Deeze beide Soorten onthouden zig op het

Rundvee-, in Sweeden. De eerile, die aldaar

Roeluus of Roodluis geheten wordt , heeft het

Lyf met agt Roestkleurige Streepen, dwars

over de Rug , en vyf dwarfe Banden over den

Buik ; doch geen van alle deeze Streepen raakc

aan de Zyden van het Lyf, die donkerer zyn,

wegens agt Roestkleurige Stippen. De Kop en

Pooten zyn Tegelrood. De andere Soort, die

men in Sweeden Blaluus of Blaauwluis noemt

,

is grooter, met het Agterlyf uitgezet en fpits,

bruinagtig blaauw van Kleur, de Pooten kort,

dik

(8) Pediculus Ovis Aïietis. Faun, Saect 1945, RED. Exp%

T. 22. f- J ?

(9) Pediculus Bovis Tauri. Faun. Suec. 1946.

(10) Pediculus Bovis Tauri, Abdomine plumbeo. Ib'd. 1947*

I. Deel. XIII. Stuk, E 5
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w

AFBik. dik > en > zo weI als dc Kop en 'tBorstiluk,

LXXVL graauw.

MtÉ?" Met de eerfte Soorc fchynt allernaast dat

Kedjeu- roodagtig Luisje overeen te komen > het welk ik

yïictx
zelf

>
voor twee of drie Jaaren >

van Koeijen,

1%.?. *die op Stal ïtondcn, gekreegen, en tot heden

tusfchen twee Voorwerpglaasjes van myn Mi-

kroskoop bewaard heb ; gelyk hetzelve , thans,

in Fig. 7 , zo by vergrooting als Natuurlyk,is

afgetekend. In de eerfle opflag fchynt de ge-

daante niet zeer veel van die der gewoone

Menfchen-Luizen te verfchillen ; doch , by

naauwkeurige befchouwing , ontdekt men wel

haast, dat de Pooten veel dikker en de Klaau-

wen ook anders gefield zyn.

Men kan deeze Koeluizen verdryven , zegt

Linnjeus, met het afkookzel van wilde Ros-

maryn f, die in Lapland en Sweeden groeit ,

en fcherpe Donderbaard of zogenaamde Muur-
4$afiö» peper 4., een Kruidje met fappige Wormswyze

Blaadjes, dat men op oude Stads-Muuren of

ook aan de kanten der Bouwlanden en op Hei-

jen aantreft. Het is langs de geheele Vriefche

Zeekust en op veel andere plaatfen binnens-

dyks, in Vriesland, overvloedig te vinden,

wordende gemeenlyk Bergknop genoemd, vol-

gens den Heer de Gorter (*). Men zou

egter, misfchien, daar tegen 5 al zo gemakke-

lyk

(*) DAVlD DE GoRTE», IkrtL Belgiëa^ Ultra?. 1757. p.

I2S.

f Zabtm

mrt
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ïyk een aftrekzel van Tabak gebruiken kun- V.

nen. Afdeel,Wm'
LXXVI.

00 Luis der Paarden.
Ho0FD -

v ' STUK".

XI
Van deeze ftaat niets aangetekend, dan dat £?«•/

men haar op de Paarden vindt»

O 2) Luis der Ezelen.

jf£K i

De Luis der Ezelen is door Redi afge-

beeld (*).

(13) Luis der Valken. xnr.

Met die der Roofvogelen begint Linn^us te sperwer-

fpreeken van de Luizen van het Pluimgedierte.
Llus *

De zogenaamde Steenfchmetfer of Tooren-

Valk heeft 'er die hem eigen zyn , en zodanige

komen ook op de Sperwers of Kuikendieven

voor. Frisch geeft een Afbeelding van eene

die hy noemt de Huner-Geyer-Laus > verfchillen-

de vry veel van die van Redi 5 welke by

fterke vergrooting voorgefteld is, even als die

der anderen» Zy kruipen, zegt hy, wanneer

de

(il) Pediculus Equi Caballi. Faun, Sutc. 1948.

(12) Pediculus Equi Afini |. RED. Exp> Tab. 22. fig. 1.

(*) Men vindtze by Rf.di op Tab. ai. Ik kan nietbegry-

pen, waarom hier dezelfde figuur van dienAutheur aangehaald

wordt, als op de Luis der Schaapen.- te minder daar LiN-
jijevs dezelve, gelyk uit het daar agter gevoegde Kruisteken

blykbaar is, zelf niet heeft gezien.

(13) Pediculus Falconis Tinnunculi. Faun, Suec, 1949,)

Red. Exp, Tab, 1 3. Fhisch, /*ƒ, *I. P» H- ft 3- Tab, 14,

J. DEELt XIII. STUK,
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V. de Vogel dood is , op de Haairen of Vederen

LXXVI. b°ven aan den Snavel, gelyk alle andere Lui-:

Hoofd- zen. Zie hier de befchryving, welke doorhem
*TlJK* daarvan gegeven wordt.

,, De voorde Pooten zyn zeer kort , men

5, kanze met de bloote Oogen niet wel. zien
;

53 de andere twee Paaren t'elkens wat langer-

_ Aan 't agterfte zitten eenige Haairtjes. De

\_% Ringen om het Lyf zyn witagtig , en', tus-

„ fchen ieder Paar van zulke Streepen is een

5? bruinagtige Streep van glimmende Haairtjes.

5 , De zoom , langs het Lyf heen , is witagtig,

5> gelyk ook de Pooten : de Kop glanzig Kas-

s,
tanjebruin*" :

Redï vertoont, op zyne Eerlte Plaat, ge-

lyk onze Autheur te regt aanmerkt-, nog ande-

re Soorten van Luizen , die zig op de Valken

onthouden , verfchillende in gedaante vry veel,

zo van elkander als van deeze. Van dezelven

beeft Geoffrov 'er twee onderfcheiden , by

den naam van Havikken Luis met het Lyf lang-

werpig, dat de eerlte, en met het Lyf ovaal

,

dat de derde is, op die Plaat. De tweede

gelykt taamelyk naar onze Kalkoenen-Luizen*

„ . Die zelfde Franfche Autheur eeeft, in 't byzon-

deaBuiiert. der , de afbeelding en befchryving van den Luis

van den Buifert, een bekenden Roofvogel '

ook behoorende tot het Geflagt der Valken.

Deeze Luis, zegt hy, is de grootfte die hy

kent, hebbende ten minfte de langte van een

derde Duims. De Kleur is helderbruin, uitge-

no-
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nomen die van den Buik, welke geelagtig is Afde
*

eu
met bruine randen en een bruine Streep in 'tLXXVL,

midden, overlangs. De Kop is langwerpig en van Hoofd»

vooren als dwars afgefneeden , met de Sprieten

zeer kort en de Oogen groot. Het Borstftuk,

van figuur eenigermaate Hartvormig , heeft

een boordzel , zo wel als 'tAgterlyf, datlang-

werpig is en beftaat uit tien Ringen (*).

Gedagte Sperwer-Luis was ook eene van de

grootfte Luizen, die Linn^us ooit hadt gezien,

en kwam mei de zoeven befchreevene, van

den Buifert, in .veele opzigten overeen (f) , zo

wel als de Figuur van Redi. Het is te ver-

wonderen, dat die Autheur alle de*Luizenvan

het Gevogelte Vlooijen noemde.

(14) Luis der Raaven. xïv.
Corvt»

Van deeze is de afbeelding gegeven door^*^1*"

dien zelfden Autheur. Linn^us getuigt
3

dat dit Diertje zeer taay is van zelfHandig-

heid, blyvende, fchoon men het ftyf met den

Vinger drukt, nog in 't Leven en loopende.

Geqffiiqy merkt aan, dat de af beelding van

de Raaven-Luis, door Redi, zeer goed is, en

hy houdt dezelve voor een fraay Infekt , waar

van de Jongen wit zyn met een enkele ry zwarte

Scip-

(*) Hifi. des Inf. env. Paris. Tom. II. p. 599.

(|) Doktoi scopoli noemt de Luis van den Buifert ook
Pedkulus maximus : dat is de Grootfle Luis. Ent. Carn.p. 382*

C 14) Pedkulus Covri Coracis, Faun^Suec, 1950. RED, Mxp*
Tab. 16. f. 2.

1. DtEi. xill. Stuk.
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V. Stippen op ieder zyde van het Agterlyf. Doktor

LXXVL Scopoli maakt van een Luis gewag, diehyde

Hoofd- Geoogde noemt (*), wegens de Kegelagtige
stuk. bmine Vlakken op zyde, welke met een bleeke

Stip getekend zyn. Men vindt deeze, zegt

hy, overvloedig op den Kop der Raaven en

Kraaijen, om wier Oogen de Neeten in een

Kring Haan.

xv- 05) Luis mn de Rots-Merelen,
ïnfaujli,

Deeze Luis , die men in Sweeden, van groot-

te als een klein Hoofdluisje, heeft waargeno-

men , was , in tegendeel , zo teder , ;dat men
haar door 't enkel aanraaken verpletteren kon.

Doktor Scopoli vondt , op de Wielewaal, een

witte Luis, die aanmerkelyk was 3 wegens de

langte van haaren Kop (f).

( 16) Luis der Aakfieren»

Deeze is door Redi waargenomen.

(17) Luis der Zwaanen*

(i9)

(*) Pediculus 'Ocellatus.

f15) Pediculus Corvi infaufti. Faun, Satt* 19SL Pediciilut

Turdi Meruia:, montanae didi. A£t. Upf. 1736. p. 37. N. 3.

(f) Pediculus dolichocephalus. Enttm. Carti. p. 38a. N.

1038.

(16) Pediculus Corvi Pica |4 Red. Exp. Tab. 5.

(17) Pediculus Anatis Cygni f, RED. Exp. Tab* 8. Itmt

Tab. 9, f. 3 ?

Pie4t»

XVÏT.

Cyffd*
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Ci 8) Luis der Ganzen. v-

LXXVI.
(19) Luis der Moskaat-Eenden. Hoofb-

ST®K»

(20) Luis der Taalingen, xfiiu

Doktor Scopoli heeft, op de Eenden, éea jtjS^-

Luis gevonden, die hy de Getande noemt, ate^J^^
aan de zyden van het Lyf gekarteld zynde , ***•

met den Kop byna drielobbig. Een andere mis.

nam hy op het Water-Gevogelte waar (*),

die den naam voert van Dikhoornige, dewyï

haare Sprieten zo dik zyn als Pooten. Dezel-

ve was zeer lang, wit van Lyf, en byna o-

veraleven breed, met de agterfte Pooten drie-

maal zo lang als de vooriïen. Op de Zwaanen

tekent Geoffroy, volgens Redi , tweederley

Luizen aan, waarvan de eene het Agterlyflang-

werpig , ongevlakt ; de andere hetzelve ovaal

en wederzyds met bruine Streepen heeft, öp
de Ganzen fielt hy 'er ook twee voor; de eene

met den Kop ovaal , het Agterlyf langwerpig

en gevlakt ; de andere met den Kop driehoekig

en het Agterlyf ongevlakt. De Luis der Gan-

zen is door Linnjeüs waargenomen. Op
da

(1$) Pedieulus Anatis Anferis. Faun, Suec. 195^ RED» Exp*

Tab. io.

(19) Pedieulus Anatis mofchata: t* RED» ExP- T. 9. C s,l

(ae) Pedieulus Anatis Querquedulae 1% REDI ExP- T. is.

(*) In Anaic Bolchata. Ent, Carn, [p, 383« ©« andere, in

Anate. Md,

i. deel. xnu stuk; %



8o Bes.chryvinc van
V. de Wilde Eenden, in Icalie Marigianagenmud>

LXXVl". von^ t R-EDl vierderley Soort van Luizen.

HoOFD-
Qn) Luis der Zee-Zwaluwen.STUK.

- 'XXI.

Stern*.

XXIT.
Platale&,

XXUI.
Arde*.
Reiger-

Luis.

Deeze, veel overeenkomst hebbende met de
Meeuwen-Luis van Red ï, is in Sweeden op
de Zee Zwaluwen waargenomen. Zy heeft den

Kop driehoekig, breed en Homp ; het Borst(luk

zeer fmal en kort ; het Agterlyf ovaal en groot,

in 't midden, overlangs, zwartagtig; de Poo-

ten zeer kort en dik.

(22) Luis der Lepelaaren.

(23) Luis der blaauwe Reigeren.

Schoon deeze beide Vogelen ook in de Noor-

delyke deelen van Europa voorkomen , fchy
nen derzelver Luizen , doch , in Sweeden

niet waargenomen te zyn. Redi geeft de af-

beelding van een Reiger-Luis, op zyn Zesde,

als ook van die van den witten Reiger, op zy-

ne Zevende Plaat ; doch welke andere van

hem Linn^eus met de aanhaaling van de Vier-

de Plaat, waarop de Koeten en Eenden -Lui-

zen afgebeeld zyn , bedoele , is my duiiler.

(24)

(ai) Pediculus Sterns Hkundinis, F*u*. £ue:. 1253. Red.

Exp. Tab. .9. f. 2.

(21) Pediculus rlatales Leucorodire |« R * D - Ex?' Ta^* 4»

(23) Pediculus Ardes cinere* f. Red. Exp. Tab. 6.
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Ï2.\) Luis der Kraanvogelen. V.
Afdreu

Frisch heeft de aanmerkelyke verfchülend- LXXVL

heden , die 'er cusfchen de Luis der Kraanvo- STUK#

"

gelen, door hem waargenomen, en dezelfde xxiv.

van Reds , waren, in twaalfderley opzigcen ,
Grul''

breedvoerig , aangeweezen. Men kan op de af-

beeldingen , van den een zo wel als van den

anderen, niet al te veel betrouwen.

(25) Luis der Öyevaaren: bwl"
Oijevaats-

't Is waar, dat Red.' op den Oijevaar gee- Luis.

ne Luizen vondt, zo min als op de Struis-

vogelen ; doch hy merkt zelf aan dat 'er in

den Hof,waar hy zyne Waarneemingen hierom-

trent in 't werk fïelde, maar één enkele Oije-

vaar opgevoed werdt , en daarentegen wei

'twaalf Struisvogelen , fommigen eerst versch

uit Numidie aangebragt , zig aldaar bevon-

den (*). Mooglyk, zegt Frisch , heeft hy in

de Herfst naar dit Ongediert laaten zoeken

,

als wanneer deeze Vogelen lyviger zyn , ge-

broed hebben en dus de Luizen aan de Jon-

gen overgezet; zo dat men 'er, alsdan, naauw-

lyks één kan vinden. Dit kwam echter, met

zyii

f24) Pcdlculus Ardeae Gruis. Faun. Suec, 1954. Red, Exp
Tab. 3. Fkisch. Inf. V. p 15, Tab. 4.

(25) Pediculus Ardeae Cïconice. Faun. Suec, 1955. FRISCH.

Inf. VUT. p. 9. Tab. 6.

(+) Red. Exper. circa geneu Inf Amfteld. i£?i , in Düód.

'f,
323.

,

t D£Èt. XIII. STUÏt. F
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V. zyn welneemen , niet zo zeer te pas , ten op-

LXXVI. ziö c van den Oijevaar van Redi, die alleen in

Hoofd- de gedagte Hof werdt opgevoed. Voeg hier

by, dat deeze Vogels in Italië ongemeen zeld-

zaam zyn (*).

In 't Voorjaar zogt FiirscH en vondt op
de Oijevaaren Luisjes niet grooter dan een

Hoofdluis der Menfchen, langwerpig en by-

na overal even breed, met een witte Streep

langs de Rug heen, die met zes dwarsftreepeo

zo veel kruifen maakte, en dus een niet onaar-

tig Voorwerp , om met het Mikroskoop te be-

fchouwen; Tusfchen die witte Streepen was

alles zwart 5 en op den Buik hadt het Diertje

ook zwarte Vlakken, die inwaards gaan. Aan

de zyden Haken enkelde Haairtjes uit, zynde

de Sprieten of Voelhoornen wat voorwaards om-

geboogen.

Doktor Scopoli heeft op de Oij evaaren, zo
hy zegt (f) , een Luis waargenomen , die hy
niet alleen de Reiger-Luis noemt (.(/), maar

ook by de Kraanen-Luis van Frisch vergelykt
,

zeggende alleen datdeszelfs afbeelding al te dik

gehaaird is; gelyk men ook, by den eerften

opflag, haast zou denken. Dit bevestigt, meer

en meer, de ondervindingen van Redi; dat op

fommig Pluimgedierc verfchillende Soorten van

Lui.

(*) Zie het V. Stuk deezer Natuurlyke Historie , bl. z$$.

(|) In Ardea Ciconia. Er.tom. Carniol [h 10S4,

(i) Pediculus Ardcalis, Ibicï. N. 104:6,
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Luizen 9
niet alleen , maar ook de zelfde Soort

A
$V

van dit Ongediert, wel eens, op verfchillende LXXVf#

Vogelen huisveste. Hoofd-
b STUK.

(26) Luis der Plevieren. *XVK
Van de Plevier-Luizen geeft Redi , op zy-

ne Elfde Plaat , twee afbeeldingen , die vry veel

verfchillen ; alzo de eene , op de zyden , als

gehakkeld is, en de andere een zeer hoekig

Borstftuk heeft. Zekerlyk zyn deeze, ook 3

by Vergrooting afgetekend.

(27) Luis der Koeten,
FarfSsT*

De Koeten, ook wel Waterhoentjes genaamd,

een Geflagt van Vogelen, meer in gedaante

dan in levensmanier van de Eenden verfchil-

lende (*), hebben een byzondere Soort van

Luizen, zo Redi aanmerkt. Doktor Scopo-

*li heeft 'er een op dezelven waargenomen,

die hy de Haairige noemt ; als hebbende , aan 't

agter-end inzonderheid, zeer lange Haairtjes s

die evenwydig ftaan (f).

(28) Luis van de Kluiten*
xxvin

Reeurvi*

Een Vogel met lange Pooten, wiens Bek op- rojir**

waards

(26) Pediculus Chnradrii Pluvialis f. Rfd. Exp* Tab. 9.

(27) Pediculus Fulicx atrae f. Red. Exp. Tab. 4.

(*) Zie het V. Stmk deezer Natuurlyfe Historie, bl. 269*

(t) Pediculus püofus. lbid. N. 1044.

(s3) Prdkulus Recurviroftras Avofettas. //. 0«/, p. 90. Faun»

Suec 1956.

U DE^L. XIII STUK* F £
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% waards omgekromd is , die deswegen den La*

LXXVL tvnfcnen naam voert > in
'

c Italiaansch Avofet-

Hoofd- ia ; aan de Stranden van Europa voorkomende,

stuk. voedt, volgens de befchryving der Sweedfche

Dieren, een Soort van Luizen, die donker

bruin en langwerpig zyn, met den Kop fpits,

het Agterlyf byna gelyk van breedte , de Poo-

ten kort en krom , de Sprieten klein en ge-

knopt.

xxrx. (20) Luis van de Schol*Aakfieren *

Van de roodheid der Pooten is de La-

tynfche Geflagtnaam deezer Vogelen afkom-

ftig (*}. LiNNiEus heeft, [op zyne Oelandfche

Reize,de Luizen daarvan, zo wel als van de Klui-

ten, waargenomen : zynde die, van den Schol

-

Aakfter , van grootte als een Vloo , bruingeel

van Kleur Qf) , met den Kop rondagtig , het

Lyf ovaal en van agteren met Haairtjes bezet;*

de Pooten en Sprieten kort , als in de voorige.

xxx. (3°^ ^u *s ^er Püauwefii

Puvonis,

De afbeelding van de witte Paauwen Luis

,

by Redi, hier aangehaald , is grootelyks van

die

(29) Pediculus Hgmatopi Oftialegi. It. ÖeL p. 90» Faun.

Suec. 1957.

'(*) Zie het V. STuK deezer Ndtuurlyke Hijlorie , bU 266.

(T) Volgens de Hoogd. Veit. van den Oelandfchen Reis-

togt ; in Faun. Suee. ftaat , totus glaucus.

(30) Pediculus Pavonis criftuti |* Red. Tab. 15. FniscH*

!»ƒ« XII. P» lS* Tab. 3. N. 6.
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die der gewoone Paauwen , op de Veertiende v*

Plaat , verfchillende. In Sweeden , alwaar ze- lxxVi!
kerlyk ook Paauwen gehouden worden , fchynt Hoofd-

'er Linn^us geenen te hebben kunnen vinden»
STUIU

Voor my is alhier ook, vrugteloos, naar dezel-

ven gezogt, Geoffroy maakt van die van

Redi twee Soorten, noemende de eene Paau-

wenluis met de Sprieten Vorkagtig , langer dan

de Kop, het Agterlyfongeviakt(*). Dit fchynt

maar uit de afbeeldingen van Redi ontleend te

zyn, zonder dat hy deeze Infekten zelf heeft

waargenomen, gelyk Frisch de Luis der¥/it-

te Paauwen, die in geftalte niet zeer verfchil-

jende was van de laatstgemelde , doch het Ag-

terlyfwel degelyk gevlakt hadt, heeft gedaan.

Het is een Luis van aanmerkelyke grootte ,

maakende , by vergrooting, een fraaije figuur,

en verfchillende van de voorgaanden, inzon-

derheid, door de grootte van den Kop.

XXX?,
(31) Luis der Kalkoenen.

Dit laatfte doet ook de Luis der Kalkoenen fit
kagrtm

Kalkoe-

nen-Luls,
uitmunten, op welk Gedierte 'er voor my ge- I

zo2ft en gevonden zyn , die ik dan ook , vol- pl. xox.

gens de leevende Voorwerpen , by vergroo-

ting, naauwkeurig 'm Plaat heb doen brengen,

als in Fig. 8 ; met de natuurlyke grootte daar

ne-

(*) Hift des Inf, env. Paris. Tom. II, p. 604.

(31) Pediculus Meleagridis Sallo-pavonis. Faun, Suec. 1958,

Red. Exp. T. 22? Frisch, Inf VIII. Tab. 4.

lx DEEL. XIII. STUK» F 3



%<5 Beschryving van

. J' nevens ; doch het fchynt my toe dat de Lui-
Afdeel. j j

LXXVI. zen der Vogelen, zo wel als die der Men-
Hoofd- fchen, naar den Ouderdom ongemeen in

grootte verfchillen. Deeze was eene der

grootftcn. Men zogtze thans in November ;

misfchien vallen zy in 't Voorjaar, of in de

Zomer, nog wel grooter. Ik heb 'er met te

meer pleifier gebruik van gemaakt , om dat

*ei' nog geen goede afbeelding van fcheen te

zyn ; ten minfte niet op deezen naam : want

die> welke hier aangehaald worden uit het

Werk van Frisch, noemt deeze Autheur

Paauwen-Luizen, en verhaalt omftandig, hoe

hy een aanmerkelyk verfchil gevonden hadt

tusfchen die der Vederen van deezen Vogel

en die der Huid, welke hy de Huidluis noemt

der Paauwen. Aan den Kop heeft deeze laat-

fte, zo hy aanmerkt, tweehoekige Punten
5

die agterwaards uitfteeken , en waarvan ik ge-

loof dat die Vorkagtigheid in de gemelde fi-

guur van Redi, misfchien door verplettering

tusfchen Voorwerpglaasjes dus wanftaltig ge-

maakt , herkomftig is. Ten anderen heeft

Frisch opgemerkt , dat gedagte Huidluis der

Paauwen, ter wederzyde van bet middelJledesLig-

haams, als verheven Ribbetjes beeft , die den bree*

den zoom des Lyfs draagen. Dit zeldzaame ,

dat in de afbeelding van Redi ook aangewee-

zen fchynt te zyn, ontdekt zigduidelyk in on-

ze Kalkoenen-Luis, zo wel als de Haairtjes

hier en daar aan 't Lyf en de punten agter aan

den
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den Kop, die egter niet fcherp en ook niet y.

tweehoekis: , maar rondagtig zvn , met een lang Afdeel,

Haairtje daarop. Aan de kanten van het Lyf , Hq^_
als ook van agteren , flaan hier en daar korte stuk.

en lange Haairtjes. De Sprieten, die nevens

de Oogen aan den Kop geplaatst zyn , beftaan

in onze Voorwerpen niet uit drie , maar uit vier

Leedjes. Van het overige kan men uit de ver-

groote afbeelding oordeelen.

(32) Luis der Hoenderen. xxxii.
'GaUinJt,

Het fchynt wel of deeze Luizen ook fomtyds J^^f

•op de Hoenderen voorkomen , die 'er mooglyk

alsdan van de Kalkoenen over gekreegen zullen

hebben : want eene Luis der Hoenderen heeft,

volgens LiNNiEus, den Kop en 't Borstftuk

wederzyds gefpitst , dat ik egter , omtrent het

Borstfluk, in ons Voorwerp niet waarneem ;

fioewel zyn Ed. , zo wel als Geoffroy, zulks van

de Kalkoenen -Luis verzekeren , welke deeze

laatfte meent door Rebi, op zyn Eerfle Plaat 3

voorgefteld te zyn onder den naam van Sper-

wer- of Havikken- Luis; doch behalve de on-

nauwkeurigheid van die afbeelding, is daar in

niet het minfte blyk van hoekigheid des Borst-

iluks te befpeuren.

C33) Luis der Kapoenen.
xxxïii,

(32) Pedkulus Phafiani Galli. Faun. Snee. 1959.

(33) Pediculus l'hafiani Galli , Abdomïnis margine nigro.

Faun. Sw.c 1960. Frisch. Inf. XI. Tab. 24. Red, Èxpt

*Tab. 16, fig. 1.

L ©EEL» XIII. STUK»
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v- Dit laatfte heeft aanmerkelyk plaats in de

Lxivi. afbeelding, welke Redt, op zyne Zestiende

Boofd Plaat, geeft van de Kapoenen-Luis die my eg-
s^ük.

ter z0 ki e jn n jec fc[1ync geweest te zyn, als de

Neet van een gewoone Hoofdluis, indien4kuit

verhel yking van zyne vergroote afbeeldingen

mag oordeelen. Het fchynt my toe, dat de Luis

yan den Sperwer of Kuikendief van Frisch,

die echter het Horstituk in 't allerminst niet'

hoekig heeft, hier toe betrokken zy '*;. On-

dertusfciien worden door deeze v oort, die het

Agterlyf zwart gerand heeft, zekerlyk die

Luisjes verftaan veel kleiner dan Hoofdluizen

der Menfchen en op 't bloote oog langwerpig^

welke een gemeene Plaag der Hoenderen zyn ,'

en waar van de Boeren in Sweeden , volgens

onzen Autheur, die Gedierte weeren te zuive-

ren , door hetzelve geftooten Peper , met Bo-

ter gemengd , in te geeven. Dit middel meen

ik by onze Hoendermelkers in gebruik en nuttig

bevonden te zyn , om de Hoenderen van de Pip

of Snotterigheid te geneezen.

't Is fchande , dat wy omtrent zo gemeene

Infekten nogdermaate onkundig zyn ! De Luis-

jes, welke Redi, als den Hoenderen eigen , op

{*) Immers zo is de afbeelding T\ 24 op de III Plaat

van zyn XI- Deel, welken Geoffiioy, als op p. 24. ver-

klaard zynde, in navolging van Linn/eus , aanhaak, onder

den naam van Pedlculus Galli ; daar doch 1'JR.ISCH ipreekÊ

vonder Huner-Geijer-Laus. Zie blajz. 75.
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zyne Tweede 1 'laat vertoont (f) , zullen rnoog v.

lyk die , van grootte als Neeten , zyn , daar ^W5Kj
LjnnjEus van fpreekt; doch de zodanigen be- Hoofd-'

hooren , wegens de agt r ooten , die zy hebben, stuk.

baarblykelyk tot het Geflagt der Myten

(34O Luis der Berkboenderen. xxxw.
Tetraonis*

De Luis der Paauwen van Redt wordt hier,

Vraagswyze , door Linn^eus, aangehaald, die

deeze Luis der Berkhoenderen , welke het Agter-

lyf vanagteren Haairig heeft , aldus befchryft.

De Kop is half ovaal , van agteren als af- en

uitgefneeden , met de agterwaardfe hoeken ge-

knot en uitgerand; van vooren rond, van bo-

ven plat; de Halskraag Maanvormig: het Ag-

terlyf ovaal , ftomp aan den rand met negen

Tandswyze infnydingen: de Sprieten zeer kort

en ftomp.

(35 j Luis der 'Snceu<mhocntjes„ xxxv„
Lagopi,

Deeze , in Sweeden waargenomen , heeft het

Lyf plat, wederzyds ftomp ; het Agterlyf van

vooren fmal, van agter breed, naar een Zaad*

huisje van het Herders - Tas Kruid gelykende,

en met een zwarten rand omringd: waar de

Kop

(t) Onder den nnam van Pulex GaUlnt, in zyn Werkje
,

in Duodecimo , als btwen

(34 j Pediculus Tetraonis Tetricis Faun Suec. 1961, Pulos

Pavonis ? Rfd. Exp. T. 14»

^35) Pediculus etraonis Lagopi, Faun* Suec. 1962»

% Deel. XIII, stuk. F 5
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.
v* Kop zonder blykbaar Borstftuk aan gehecht is,

LXX VI. van vooren ftomp zynde en op de zyden uitge-

Hoofd- rand. De Luis fig* 3, op de Vierde Plaat van

Redi, fchynt wel eenigzins naar deeze tege-

lvken.

STOK.

XXXVI.

Lüïs.

(36) Luis der Duiven.

Dat 'er kleine fmalle Luisjes op de Duiven

zig onthouden , is iedereen bekend. Ik ver-

wonder my, dat zy van Linn^eus niet gezien

zyn. Geoffroy heefcze genoemd de Draad-

agtig langwerpige , witagtige, Luis, die de zy-

den van het Lyf wederzyds Roeftkleurig of

bruin heeft, De langwerpigheid van den Kop,

die de gedaante byna van een Weevers-ipoei

heeft, is in deeze Infekten zo zonderling als

die van het Lyf, dat naar 't end toe, alleen-

lyk , wat dikker wordt
; gelyk de figuur van

Redi duidelyk aanwyfU

Op de Wilde Duiven heeft Doktor Scopoli

een geheel andere Soort van Luizen waarge-

nomen, die hy de Tweetandige noemt, wegens

twee puntjes aan het Borstftuk, hebbendeden

Kop halfrond, breeder dan hetzelve, aan ie-

der agterften hoek tweeborftelig : het Agterlyf

ovaal, plat en witagtig; de Pooten wit (*}.

(37)

(36) Fedkulus Columbs Oenatis. |. red. Exp, Tab. 2.

t 1.

(*J Pediculus bidentaws. Ent, Carn, N, 1050,
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fTO Luis der Meezen. V.
AFDEED

Op de Kolemeezen, die men, wegens het^XXVI»
n C\ i~\ TT T\

Geluid dat zy maaken, 't welk toe aanlokking STUKï

der Vinken dient , ook wel Vinkmeezen , en xxxviï.

op fommige plaatfen Plakkers noemt , heeft

Frisch by hunne terugkomst in de Maand April

een zonderling Luisje waargenomen. Dit is,

behalve de breedte van het Lyf , dat zig byna

vierkant vertoont ; den kleinen Kop en dikke

Halskraag; aanmerkelyk wegens vier Borftel-

agtige Haairtjes agter aan. De grootllen en

dikften hieldt hy voor de Wyfjes, de anderen

voor de Mannetjes van deeze Soort.

(38) Luis der Gier-Zwaluwen. xxsvrn.
Hirundi*

Op deeze Soort van Zwa'uwen heeft men,*"'

in Sweeden, een bleekagtig Luisje waargeno-

men, dat het Agterlyf Ovaalagtig , zwart en

wit gevlakt heeft , met de zyden gehaaird ,

doch de agterfte Haairtjes grootfl.

(qo) Luis der Salm-Forellen. * xxxix.

De Soortnaam is die der gewoone of Ri-

vier-Forellen ; doch ik denk dat 'er deeze door

te verftaan zyn ; dewyl ik niet geloof, dat men

de

(37) Pedicutus Pari majorls 1% Frisch. Inf. vin. p. 9, t.

1. f. g.

(38) Fediculus Hirundinis zoodx. Faun. Saec. 1963.

(39) Pediculus Salmonis Farionis. Faun. Snee, 1964.

I. Deel. XIII. Stuk,
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Af
V

"e

dC anderen ooit in de Zee van Noorwegen

LXXVl! vanSc
3 en zonderdien kon men niet wee ten,

Hoofd- dat 'er dceze Luis zig op onthoude (*). Zy
stuk. heeft- het Lyf wic ^ den Kop koi.cer enbreeder,

de Halskraag zeer kort, het Borftftuk vierkan-

tig; het Agterlyf ovaal en plat; zes Pooten,
die zeer kort zyn: boven de Staart twee rol-

ronde Lighaampjes , langer dan het Lyf, en

met Knobbeltjes bedekt. Deeze doen haar

naar de gewoone Vischluizen, die in een vol-

gend Geilagt komen , gelyken.

xxxx.

jft«. (40) Luis der'Byën.

Op eene Honigby hadt Frisch een Luisjc

gevonden, dat zeer groot was naar het Lig-

haam van de By; als de grootte hebbende

van een Luis der groote Vogelen. Het was

zeer langwerpig, loopende van agteren fpits,

en den Kop plat hebbende, waar mede het,

zegt hy , tusfchen de Voegen van het Agter-

lyf weet in te booren , zo dat zy dikwils met
de helft van het Lyf daar in zitten, houden-

de zig met de puntjes van den Kop zeer vast.

Linn^us, die deeze Luisjes, volgens het

Kruisteken, niet gezien heeft, getuigt even-

wel dat zy zig op de Byën, aan het Schub-

betje

(*) Habitat in Salmone Farione Maris Norvegici. Sy/l. Nat,

XU* p. «520.

(49) Pdiculus Apïs T. Frisch. lnft VIII* T, 16. p. 34»
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foetje der Onrusten, onthouden (*). Dit is V.

nog meer te verwonderen, dewyl de Vier- LXXV£
vleugelige Infekten nooit die Werktuigjes heb- Hoofd-

^ . x stuk*
ben, welke men Onrusten noemt (f>
Dat , echter , de Byën niet de eenigfte In-

fekten zyn, op welken men weezentlyke Lui-

zen, met zes Pooten naamelyk, ontmoet *

blykt uit de Waarneemingen van den vlyti-

gen Natuuronderzoeker, Doktor Scopoli,

die op de Gaasvliegen , Juffertjes en anderen

,

een Lnisje gevonden heeft, dat hy de hoog-

roode Luis noemt, wegens de Kleur, in geftal-

te veel naar een Myt gelykende, en op de

Veen-Mol een andere befchryft , die van hem

de Snuitige getytelt wordt- Ook was, door

hem, op eene blaauwagtig paarfe By, een

Luisje gevonden , dat hy de Bokagtige noemt 9

als hebbende de Sprieten langer dan het Lyf

,

welke van haar geduurig, doch langzaam,

bewoogen werden XI)- Gronovjus hadt, in

ons Land, behalven de Menfchen - Luizen

,

niet dan de Kluit- Plevier- Paauwen- en Kal-

koenen-Luizen, waargenomen (§).

De Weegluis verdiende , myns oordeels , weegluis,

veel- Figt u

(*) Habitat iri Apibus ad fquamulam Halterum. Syfi. Nat.
XII. p- 1020.

(t) Zie het voorgaande STUK , van deezQ Natuurlyhe Rh,
iorle , bladz. 392.

(J.) EntomoU Carniolica, p. 485, 386\.

(§)

'

XM. Hehet. Fhyftc. MatL Med. Vol. v. p. 357,

I. Deel,XIIL Stuk»
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V. veeleer een plaats alhier > onder het zo haa-

LXXVf.' te^y^ Ongedierte dan onder de Gevleugelde ,

Hoofd- alwaar dezelve geplaatst wordt, in het Ge-
STUK

' flagt der Wantfen. Zy is te vooren, aldaar,

door my, omflandig befchreeven ; maar, de-

wyl ik toen geen Afbeelding gegeven had van

dit Infekt, waar van de goede Afbeeldingen

zeer zeldzaam zyn, zo Bonanni aanmerkt,

die het maar van onderen en dus in een zeer

onvoldoende plaatzing heeft doen vertoonen ;

zo oordeelde ik niet ongevoeglyk, op de

Konst-Plaat, die deHonderdfte van deeze Na-

tuurlyke Historie is, gebruik te maaken van

de keurlyk door 't Mikroskoop getekende Fi-

guur welke de Heer George Philips hadt

vervaardigd. Men kan hier mede de voorheen

opgegevene Geftalte vergelyken (*).

LXX VII. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Vlooijen, waar

in de Westindifche Zandvlooijen zyn 't buis

gebragt.

De oorfprong van den Latynfchen Geflagt-

naam 9 Pideoc, is duifier. Sommigen hebben
;

dien

(*) In het X, Stuk van deezc Namrtyfa Htforie t
bh(fc

327. %
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dien daar van afgeleid , datzy uit Stof voort- V.

komen, en, inderdaad, dit heeft meer eigen* lxxvh*
fchap, dan dat het van haare donker bruine Hoofö-

Kleur zou zyn. Ik weet niet, waarom men STUS
" *

niet gedagt heeft op het Latynfche woord

Peilere, dat ook Kloppen of Stooten betekent

(*) , en ,in de volmaakt voorleeden tyd, een

dergelyken uitgang heeft *. Dit zou op de * ?*?*&

Vlooijen, wegens haar Stootend opfpringen,

dat haar als uit het Gezigt weg dryft, niec

ontoepasfelyk zyn. Doch men kan het ook,

et Vossius , afleiden van het Griekfche Psyl-

la, of Psyllor , 't welk voor een Vloo gebruikt

is; gelyk men daar van een duidelyk blyk in

het Vlookruid f heeft, dus wegens de figuur fPjyZlmm

der Zaadjes genoemd zynde. Calcaguinüs,

die een Lofdigt ter eere van de Vlooijen heeft

gefchreeven
, geeft ons de volgende, zeer na-

tuurlyke , afleiding van dat woord. Hy meent
dat de Vloo den Mensch eerst de Aderlaating

geleerd-heeft, of liever de uitzuiging van het

Venyn uit Vergiftigde Wonden. Nu weet men
dat de genen, die zulks oudtyds deeden , Pryl«

li genoemd werden. De Hebre euwfche naam
Pargneesch , die van een Wortelwoord , 't welk
wegwyken betekent, afkomftig zou kunnen
zyn, wordt een Vloo vertaald (f)- De Itali-

aa-

(*) Tune has pepulifti fores ? Ter. Peilere tyram. Ovid.

Cl} Maar tweemaal komt die in 't Oude Teftament voor »

naamclyk I. SamÜfx 24. vs 15 , en 26. v. 20. Op welke
ïaatfte plaats het, door de Zeventigen, Ziel vertaald is.

I* DEEL. XIII. STUK»
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V.

AfDEEL.
LX* VU.
Hoofd-
stuk»

Kenmer-
ken.

Soorten,

I.

Pulex
irritans.

aanen noemenze Pulce, de Spaanfchen Puïga's,

de Franfchen Puces. De Engelfche naam Flea,

de Hoogduitfche Flohe,en deHollandfche Vioo,

fchynen alteraaa! van het fnel fpringen, waar

door zy als wegvliegen, herkomftig te zyn.

De Kenmerken beftaan in zes Pooten te heb-

ben , die tot fpringen bekwaam zyn , benevens

twee Oogen en Draadagtige Sprieten: in plaats

van Bek een omgeboogen Snuit , die Borftel-

agtig is en een verborgen Angel heeft : het Ag-

terlyf op zyde plat of famengedrukt.

Behalven de gewoone Vlooijen zyn in dit

Geflagt ook de Amerikaanfche Zandvlooijen

,

die de tweede Soort uitmaaken , begreepen

:

Dus

fij Vloo, die de Snuit korter clan het Lyf
heejt.

Deeze is het , die met de voorgemelde naa-

men, van ouds tot heden, bedoeld wordt, en

waar van zeer veele Autheuren 3 als hier on-

der blykt , de afbeelding, zo door de gewoo-

ne als door het Zonne-Mikroskoop , onder 't

Oog

(i) Pulex. Syjf. Nat.X. Gen. 234. XII. 265. Pulex, pro-

bofcide Corpore breviore. Faun. Suec. 1695 • Scop. Carnioh

l©55 RAJ. Inf. 7. ALB. Aran. T. 41. BONANN. Microgr-

f, 56. Anon. Angl. p. 204. f. 12 H00K. Microgr JobLOT.

Microgr. 1. pp. I. T, 3. FRiSCH Inf II. p. 8 V'ALISN. Op. I.

T. 2? f. i- Lef.uwrnh. Ep. 76. f. 1-2P. Ros. Inf. il»

Jtfufc. T. 2, 3, 4 BAKF.R Mikr. T. 13- f. 6. LED1RM. De-

couvert. I. T. 20. _
SULTZ. frf. T. 22. f. 146» -SCHiEïF.

Elemt T. 105.
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Oog gebragt hebben. In geen derzelven, ge-
Apdeel2

loof ik, heeft fterker Vergrooting plaats , dan lxxvil

in die van Bonanni , volkomen met die van
f°°™~

Hookè overeenkomltig , alwaar dit kleine

Schepzeltje terlangte van byna een Amfterdam-

fen Voet, en ter dikte van by de vyf Duimen

vertoond wordt ; zo dat de Vloo aldaar , in

Lighaamelyken inhoud, meer dan vyfhonderd-

duizend maal vergroot is voorgefteld.

De Vlooijen, hoe laflige lnfekten ook door Eigen.

hun krieuweïen en byten , hebben geenszins fchappen,

die affchuwlykheid , als het voorgemelde On-

gediert. Ovidius of die andere Autheur zou

zekerlyk anders niet hebben durven wenfchen

een Vloo te zyn, om by zyn Meisje onder

de Kleederen te kunnen kruipen. Ondertus-

fchen flrekt dat Gedigt niet veel tot lof der

Vlooijen , die immer zo gehaat zyn , wegens

haar vinnig byten , 't welk den Mensch fom-

tyds uit een diepen flaap wekt en geen rufte

laat , en nog bovendien de Huid met leelyke

Vlakken befmetten (*).

Dus zyn de Vlooijen, niet alleen 3 een al-

gemeene Plaag derMenfchenen van verfcheide

Dieren, op den geheelen Aardbodem, tenmh>
fle daar de Menfchen gekleed gaan en Huizen

(*) Parve Pulex & amara lues, inimica Pudlis

Carraine quo fungar in tua fa&a fcrox ?

Tu laceras Corpus tenerum , durüfirae , morfiiü

Cujus cum fuerit plena Cruore Cutis;

Emittis maculas nigro de Corpore fujcas , &v*

I, DEEL. XIII. STUK* Q
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V. bewoonen , en daar het tevens niet al te koud

Lxxvrfr? of te weinig Zomer is; gelyk in Lapland , al-

Hoofd- waar Linisleus 'er geenen vondt. Ook wor-
STÜK

defizy, des Winters, by ons, zeer weinig

vernomen , en fommige Menfchen zyn'ermeer

dan anderen van geplaagd, offchoon zy

in een zelfde Vertrek zig onthouden, ja by

elkander ilaapen* Van kranke Menfchen, of

die op 't Herven leggen , en van de Lyken ,

gaan zy af. Men vindtze , byfler veel , in ou-

de afgeworpen Zwaluwen- Nesten.

Gefhlte. De geftalte van een Vloo is meer zonderling

dan verfchrikkelyk : want de Wapening , als

uit over elkander heen leggende Schilden of

ilerke Schubben beftaande , die haar geheele

Lyf bekleedt , heeft niets dat afgryzen kan ver-

wekken , en de gedaante van den Kop , bene-

vens die der Pooten, in 't groot gezien , fchynt

eer een bedrieglyke flimheid , om den Mensch

door verborgen Wapentuig te verraffen , dan

openbaar geweld of gevaarlykheid, aan te dui-

den (*). Men moet dit Infekt onder de Sprin-

gers tellen : want tot loopen fchynen de Poo-

ten , die het de twee voorften aan den Kop en

de, twee middelden langst heeft , geheel onbe-

kwaam te zyn. Door de buiging van alle de»

Leed*

(*) Dus kan ik niet goedkeuren , dat Geoffroy van zy-

ïie Afbeelding zegt •• On y verra la figure terrible de ce pc-

tit Animal, &cv #i/?, dss lnf% émx envir, df Paris* Tom.
II. p. 615.
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Leedjes der Pooten , te gelyk , die zig allen
A

r •
,

eensklaps ontfpannen, en dus een ongeloofly- ixaïu.
*

ke uitwerking doen, worden de vervaarlyke HoOFD'

Sprongen veroirzaaktvan dit Infekt, wel twee.

honderdmaal de hoogte van zyn Lighaam o*

vertreffende. Deeze maaken , dat het byna

niet, dan in Wollen Stoffen of Haairigheid

verward zynde, te vangen zy. De Ingeze-

tenen van Dalekarlie, in Sweeden, draagen

derhalve, zo wy leezen, een ftukje van een

Haazen- Vagt aan 't Lyf ; welk Bont de Vlooi-

jen zeer beminnen, en dikwils daarin krui-

pen.

Men moet zig niet alleen over den gewei- sterkte*

digen Sprong , die een ongemeene kragt en

vlugheid in dezelven te kennen geeft , maar ook

over haare fterkte verwonderen; wanneer men

de Konsttuigjes ziet, daar fommigen d ezeln-

fckten toe gebezigd hebben. Mouffetüs ver-

haalt reeds, dat zeker Engelschman
,
Mark

genaamd , een Gouden Kettingje gemaakt had,

van een Vinger lang, met een Slot en Sleutel-

tje, welk hy een Vloo wist aan te doen , die

'er mede fprong. De grootfte verwondering 5

egter, verdiende zyn handigheid in deezenrde-

wyl die geheele Toeftel nog geen Grein woog.

Hooke verhaalt iets, dat meer bewys geeft

van de kragt der Vlooijen Een Engelscfï

Werkman hadt van Yvoor een Karos gemaakc

met zes Paarden, op den Bok een Koe tfier 5

die een Hond tusfchen de Beenen hadt ; een

I, DEEL XIII. STUK. G 2 Pos-
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\fdeel. ^°^^Jon °P

'

c rypaard en vier Perfoonen in de

lxxvii Karos 3 met twee Knegts agter op; en die ge-

st°l^

F

.

D
" ^eele Toeflei werdt door een Vloo voortge-

haald.

Angel dec Dat Werktuig , het welk men den Angel
ooyen.

^er yj00 |jen noemc> heeft de opmerking van

verfcheide Waarneemers naar zig getrokken ,

hoewel doch weinigen het te regt befchouwd

hebben , dewyl 'er niet gemakkelyk by te ko-

men is (*). Bonanni fteltons, op eenzelf-

de Plaat, de afbeeldingen voor, welke Tor-

tonï , Griendel en Hooke , daarvan in 't licht

gegeven hadden , en voegt 'er de zyne by ,

zodanig als deeze Angel hem , door de beste

Mikroskoopen , was voorgekomen. Hy hadt

'er een, gemaakt door den Hollandfchen Kon-

flenaar de Ravesway , het welk hem in het

Snuitje, dat de Vloo om Bloed te zuigen uit-

fleekt, vier deelen heeft doen waarneemen,

waar van
r
er twee naar den krommen Snabel

der Roofvogelen gelyken , en dus een Bek

maaken , die Zydewaards opengaat , zynde

zeer fpits en Hoornagtig. Hier tusfehen, zegt

hy,

(*) Van deeze moeielykheid wordt in her Werkje van BA-
KER, over de Mikroskoopen, Araft. 1744. p 189, te regt

melding gemaakt ; doch dat het befte middel daar toe zou zyn,

eerst den Kop en dan de voorfte Pooten af te fhyden, om
dat men 't zieltoogend Diertje dus gemakkelyker kan behandelen,

komt my wonderlyk voor; aangemerkt de Angel, Boor of
ïiiem, daar het mede fteekt, aan den Kop, tusfehen de twee
Yoorpooteji, is geplaatst*
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hy, is een Snuitje begreepen, dat uit een zeer V.

hard Vlies beftaat en dun met Haairtjes is be- LXxvu./

zet , tweevoudig als het Hecht van een Knip- Hoofd-

mes, bevattende in zyne holligheid den An-

gel, daar de Vloo mede (leekt en het Bloed

inzuigt. Die Angel, naamelyk, is, als een

Buisje, van binnen met een holte voorzien.

Wanneer de Vloo daarmede kwetzen wil , dan

rekt de Angel zig top dergelyke wyze uit , als

wy dit fomtyds de Aardwormen zien doen >

wannee zy in den Grond gaan booren. Een
Vloo met Lym aan Papier vastgemaakt , en

dezelve daardoor, als 't ware, tot dolheid

gebragt hebbende, zag hy dezelve den Angel

dus niet alleen uitfleeken, maar fomtyds tus-

fchen de deelen van den Bek, fomtyds daar

boven , fomtyds daar beneden houden gelyk

hy denzelven met de Scheede en den Bek , in

deeze driederley Standen, heeft doen afbeel-

den (*).

De Ouden, die voor de toevallige voort- voomee-

brenging der Dieren waren, maakten geen Iing *

zwaarigheid , om te ftellen , dat de Vlooijen

uit Stof voortkwamen, en daarom wordt dit

Infekt ook , volgens Isidorus , genoemd een

Kind van 't Stof *. Aristoteles, evenwel , *Puheri
heeft reeds erkend, dat de Vlooijen, zo wel;ï/w

als de Luizen en Weegluizen, haaren oirfprong

uit Eijertjes als Neeten hadden , die door de

ou-

(*) Zie fig* 60. 61 , 62, van zyne Mkrographia curiof&%

I. DEEL. XIII» STUK. G 3
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V. ouden gelegd waren. Swammerdam heeft deeze

l irnvi overeenkomst veel te ver getrokken , wanneer

Hoofd hy ftelt, dat de Vlooijen, zo wel als de Lui-
*TU** zen, volmaakt uit deEijertjes voortkomen, en

dus tot zynen eerden Rang van Verandering ,

ook,behooren zouden. Dus fpreeken fommi-

ge Autheuren , in navolging van anderen , die

alieenlyk zyn eerfte Werk , in 't Latyn ver-

taald {*) , hebben ingezien , en 't is waar , dat

die fcherpziende Wa.a»neemer de Veranderin-

gen , tot een bruine Kleur, in het Ey der Vloo

meende befpeurd te hebben ; doch naderhand,

toen hem verhaald was, dat de Heer Leeu-

wenhoek, te Delft, het voortkomen van een

Wormpje uit het Ey der Vloo hadt waargeno-

men , heeft hy , edelmoedig , zyne onkunde

daar omtrent betuigd, en de verzekering ,

dien aangaande , uitgefleld tot nader Waarnee-

mingen (f).

vioo Leeuwenhoek , dan , hadt waargenomen 9

wormpje. ^at uj t fret £y jer vioo een Wormpje voort-

kwam, het welk zig in een Kasje befloot, en

tot aan het volgend Voorjaar daarin beflooten

bleef Zodanige Kasjes , dat eigentlyk de Ton-

netjes zyn, waarin het Wormpje zig befpint,

en eerst een Popje, dan een volmaakte Vloo

wordt, moet Swammerdam aangezien hebben

voor Eytjes der Vlooijen. En , hoe ligt is het,

(*) Bijl. Inf. generdlis Lugd 4 Bat. 1733. p. 66,

(t.) Biblia Natura of Bybei der Natuur, Lcyd» 17 37. p. 59,
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zig daarin te bedriegen: dewyl de eigentïyke v#

Eytjes of Neeten vandeeze Infekten zo moei- lxx vu."

jelyk ce vinden zyn ; eensdeels van wegen de HooFD-

kleinte , andersdeels , omdat zy veelal in

Stoffige reeteir of fcheuren van Planken gelegd

worden: want het Wyfje,dat aan de dikte zeer wel
te kennen is, legt de Eytjes altoos,gelyk de Rup-

fen 5 op plaatfen , waar de uitkomende jon-

gen i aanflonds , hun Voedzel vinden , zegt

Frisch , die de volgende niet onaartige aan-

merkingen over de Voórtteeling en menigvuldig-

heid der Vlooijen op zekere plaatfen , opgeeft.

„ De Vloo is, wanneer zy uit haar Eytje Reden dex

3, kruipt 3 eigentlyk een kleine Houtworm , als
j^2|

gvuI"

5 , een Rups, voorzien met zes Pooten en een

3 , Rup fen- Gebit (*). Die ongefchaafde Bed-

5 , planken onder het Bedflroo heeft, heeft al-

3, les by een , wat tot opvoeding der Vlooi -

3, jen behoort, en derhalve ook geen gebrek
:

3 , daaraan. Want aldaar zyn deeltjes van Hout

3, en Stroo; daar is warmte tot uitbroeding,

3, door het flaapen op de Bedden. Vermogen -

3, de i.uiden daarentegen, die de Vertrekken

3, netjes met Steenen belegd , of met hard glad

„ Hout gevloerd hebben 3 lyden , in de Zomer,

3, op ver naa zo veel van de Vlooijen niet.

3, Zeker Amptman verhaalde my 3 dat hy on-

33 der

(*) Het Masker heeft geen Pooten, een gevorkte Staarten

fpint: de Pop heeft Pooten en beweegt zig niet; zegt Lin-
n<eus. Zo zyn Ed. dit wel waargenomen heeft , is het

weezentlyk iets byzonders,

I. Deel. XIII. Stuk, G 4
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V. M der de Planken van zyn Vloer Zaagzel hadt

lxxvii j> laaten werpen: wien ik antwoordde , dat hy,
Hoofd- ^ den volgenden Zomer , geen gebrek aan

99 Vlooijen hebben zou; en, inderdaad, hy

5, was genoodzaakt uit dat Vertrek te vlugten,

„ wegens de menigte van dit Ongediert. 't

3, Gemeene Volk verbeeldt zig, dat zy uit de

j, Pis voortkomen ; doch dit zyn ongegronde

3y meeningen. Hoe morfiger een Vertrek is 5

3 , hoe meer Vlooijen daarin huisvesten. Die

3, een Vloer van Planken heeft, moet denzel-

3 , ven, in de Zomer, alle Maanden met koo-

3, kend heet Water laaten fchrobben ; het

3 , welk dienen zal om de Eytjes en Wormpjes

3, te dooden. Als de Wormpjes tot volwas-

3, fenheid zyn gekomen, vouwen zy de en-

3, den te famen , en fpinnen een Tonnetje, als

3, dat van een Zyde-Worm , om zig heen. Van

3, deeze Tonnetjes heb ik veele honderden ge-

3, opend, en ineenigen de Vlooijen nog geheel

„ wit, in anderen zo bruin en volkomen aan-

„ getroffen, dat zy my tegen 't Aangezigt

3 , fprongen".

In de Verandering der Vlooijen moet, naar

het Jaar Saizoen, een ongemeen verfchil zyn:

want men heeft ontdekt, dat zy, door de Ei-

tjes , in een klein Glazen Buisje, by zig, ge-

duurig in de Boezem te draagen , in 't midden

van de Zomer in vier Dagen uitkomen , ena
wanneer men de Wormpjes , dan , met doode
Vliegen voedt, die zy gretig uitzuigen 5 zo ko-

meö
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men zy , in elf Dagen , tot volwasfenheid , als .
V'

wanneer het Wormpje zig infpint , en , na lxxvii/

vier Dagen verloops , in een Popje verandert, HooFr>-

dat, na negen Dagen tyds in die Geflalte gele-

gen te hebben , overgaat tot den volmaak-

ten Staat. Dus blykt, volgens de Waarnee-

mingen van Leeuwenhoek, dat een Vloo, in

omtrent een Maand tyds , haar Geflagt kan

voortplanten. Op Honden, Katten en Haazen^

hechten zig de Eytjes, die glinfterend witzyn^

aan de Haaktjes digt by het Lyf , en de uitko-

mende Wormpjes zullen , waarfchynlyk , van

de fmeerigheid der Huid in deeze Dieren , hun

beftaan vinden.

De Paaring der Vlooijen kan , wanneer men

een Mannetje en Wyfje in een Glazen Buis

doet, die wel digt, doch niet Lugtdigt toege-

Itopt is , genoeglyk waargenomen worden.

Men zegt, dat dezelve op een zonderlinge wys

gefchiedt; alzo het Mannetje gedekt worde

door het Wyfje. Leeuwenhoek heeft haare

Ingewanden, op dergeiyke manier als Swam-

merdam die der Luizen , naamelyk door Ont-

leeding in een weinig Water, waargenomen.

Hy meende , in het Mannelyk Zaad van deeze

Infekten, de Zaaddiertjes zeer duidelyk te heb-

ben ontdekt.

De Vlooijen onthouden zig 3 als een Plaag Middelen

der Menfchen en Dieren , ook in alle Werelds* on\ze te

deelen Men heeft, derhalve, van ouds al

verfcheide Middelen beproefd om ze te verjaa-

I, Deel, XIII. Stuk. G 5 gen^
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m
v

' gen , die goed bevonden doch niet allen even
Afdeel.
txxvii* gemakkelyk te gebruiken zyn. Dat Kruid,
Hoofd-

on(jer andexen , 't welk men Polev noemt

,

STUK. J 3

groeijende in Gelderland in 't wilde, zou daar

van den naam hebben. Alst, Perfikkruid , Stin-

kende Kamille en Kun of Boonkruid , worden

ook als dienflig , tot verdryving van dit Onge-

diert, opgegeven. Deeze Middelen , egter 5

fchynen zo gemakkelyk niet te gebruiken ] noch

zo onfeilbaar te zyn, <ils een geduurige zuive--

ring der Vertrekken en Bedfleden , benevens het

vlytig opvangen van de Vlooijen, dat, met een

weinig Katoen in het Bedilede of Ledikant te

floppen , zegt men
, gemakkelyk kan gefchieden.

De Schaapen-Wol, nog op het Lyf zittende ,

fchynt geen aangenaame verblyfplaats voor dit

Ongediert te zyn;daar zy doch, 't geen zeldzaam

is , best in Wollen Dekens en Wollen Kleede-

ren gevangen worden. Mooglyk zal die Vet-

tigheid in deeze Wol, welke tot uitroeijing

* zie het der Motten dienflig is * , ook hinderlyk zvn aan

biadz, 7a3.de Vlooijen. Zy worden uitgeroeid door dik-

wils veegen van den Vloer , met Elzebladeren

of derzelver afkookzel ; als ook door de On-

derlaagen der Ledikanten en Bedfleden dik-

wils af te wasfchen met flerke Loog van Pot-

asch ; zegt Doktor Scopoli.

'è* (2) Vloo/2fe de Snuit zolang heeft als't Lyf.
Fêtutrans* v ' 7

-^
zandvioo, Deeze

(2) -Pukx pïQbofeide Corpoïis longituduie |, Tonga. Mx-
REGJEU
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Deeze Infekten zyn het , die ik Zandvlcoijen V.

genoemd heb, komende met de genen, welken Lxxvu/

in Peru, van deSpaanfchen, $dgua% en in de tiooFD-

Westindiën , van de Franfcnen , Piques geheten

worden, overeen. Het fchynt, dat men dit

Infekt , in Brafil , Tunga noeme Doch Lin-

n^eus vraagt: 3, Of de Vloovan Catesby, die

j, door de Huid dringt ; de Myt van Browne,

5 , die onder de Huid nestelt, endeTek-agtige

,, Luis van Rolander , hiervoor befchreeven
9

3, weezentlyk in Soort veiTchillen ? Ofhetook

3 ,
eers- een Myt, dan een Luis, dan eenVloo

5 , worde? CAtesby beeldt de zynen af met

3 het Vorkje van de Plantvloo . Bri.wn geeft

3, aan de zyne agt Pooten, zo als een Myt

3, heeft: Rolander, integendeel, maar zes

,3 Springpooten , ais in de Vloo , aan deeze :

3, maar het Weegluis-Spinnetje dringt op der-

3, gelyke manier in het Lighaam en huisvest

3, 'er met Pyn in. Die inde Westindien zyn,
" mogen derhalve nader onderzoeken , van

v v/elk Geflagt deeze Diertjes en of 'er ééne

„ dan meer Soorten van zyn»

De Heer Jussieu heeft, gelyk ik bevoorens

aanmerkte * , toen hy voor eenige Jaaren zig * Bl»<&»

in Perubevondt3 waargenomen; dar 'er twee

ge-

RFGR Braf. 249. SloAn. Jam TT. p 191. Introd, 125. Pu-

lex Cutem penetrans, Catesb» Carol, \l\ p, 10 T, 10. f. 3,

Acams fufcusfubCute nidulans, Ptobofcide acmiore, Bitoww»
Jav. 418,

1, DEEL. XIII, STUK.



io8 Beschryving van
V. geheel verfchillende Soorten zyn van dit On-

lxxvii, gediert; de eene bruin als een Vioo, de ande-
Hoofd- re geelagtig, die beiden in de Huid kruipen
stuk.

o£ booren en aldaar een Nest maaken als een

platte Paarl , dat in eenigc Dagen de grootte

van een Erwt kryg', veroirzaakende een ge-

weldige Jeukt en Pyn; doch de laatden fchee-

nen eenigermaate Vergiftig te zyn. De eer-

-fl;en3 die men ook Cbiques, en in de Kolonie van

Rio de Berbice Mohitjes noemt , kunnen met

regt den naam voeren van Zqndvlmfen, alzo

zy, naar 't my toefchynt, by deBeenen op-

fpringen uit het Zand ; daar die andere , geel-

agtige , niet fpringen , en deeze zyn het , die

de kwaadaardige Zweeren, welke den Mensen

kunnen doen fterven, veroirzaaken.

Die fchadelyke eigenfehap, van deeze Infek*

*Ubt.& ten,isreeds lang bekend geweest (*> 3 , West-
f^btiu ^ jn^ leverc ons , uit het Geflagt der Vlooi-

„ jen, zegt Caiidanus *, de Nigua mt y ze-

35
kere wreede Pest. Dit Diertje is veel kleiner

„ dan een Vloo, en, aan 't Lyf zig hechten-

„ de , vreet het dermaate in , dat fommigen de

9)
Voeten of ook de Handen kwyt raaken. Het

9
Middel, dat men 'er tegen uitgevonden

9y heeft, is de plaats met Olie te fmecren en

35 met een Scheermes te fchraapen. Hier voegt

tExerc „ Scaliger f > in zyne aanmerkingen, het

94 n. 8. ad voio;ende by* Het is een klein Vlooytje ,
fubtil.Car- 3' o - •

taMf* » niet
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3, met een zeer fcherpe Stiuit, dat de Beenen, .
^

„ meest, (zelden andere Lighaamsdeelen
, ) lxxv.i.'

, aandoet , niet alleen van de genen die loo- Hoofd-

\
pen , maar ook die op den Grond leggen.

3, Hierom gaan de Indiaanen , doorgaans, hoog

, flaapen. 't Gezwel groeit den vierden Dag

, aan, en wordt vervolgens grooter dan een

3 , Erwt, zittende vol witte Neetjes , die zig

3 , door 't krabben met de Nagelen onder de

5y Huid verfpreiden : maar indien het Nest ge-

5 , heel wordt uitgehaald en in de Wonde war-

3 , me Asch geftrooid, komt het tot Genee-

3 ,
zing" 't Berigt van Benzo, in zyneScheeps-

tochten, is weinig daar van verfchillende, die

zegt. 3 , De Indiaanen hebben veel te lyden

5 , van kwaadaartige Infekten , onder welken

3 , de Nigua is, die de grootte omtrent van

3, een Vloo heeft, dringende, zonder dat men

33 't voelt , tusfehen Vel en Vleesch , en in-

33 zonderheid onder de Nagels der Toonen *

33 in: want zy teelen voort in 't Stof Het

33 gebeurt dikwils 9 dat zy , zonder eenig ge-

33 voel , de grootte krygen van Cicers of Lin-

3 zen 3 en dan zit dat Nest vol van een me-

33 nigte Neeten , wordende niet , dan met veel

3, moeite en pyn, door middel van een Naald

33 of Doorn uitgehaald , en de Wond met war-

33 me Asch genezen. De Neger-Slaaven der

3 3
Spanjaarden, die zonder Schoenen loopen 3

33 hebben hier meest van te lyden, en kry-

3, genze fomtyds zo menigvuldig in de Bee-

ï. deel. xin. stuk* 23 UQxy
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V. 3
- nen, dat men dit Ongediert niet dan door

Lxxviï*" '* ftyden of branden daar uit kan krygen. Hier

Hoofd' „ om ziet men ook veelen van de Negers
,

STÜK
' „ die hunne Toonen dus, ja zelfs de Voeten,

„ verlooren hebben"*

Aan de Kust van Senegal, in Afrika , was

men , zo de Heer Adanson aanmerkt , in hec

drooge Saizoen zeer geplaagd met Zandylooi-

jen, dus genaamd, omdat zy zig in het Zand

der bewoonde Hutten onthouden. Dit Zand

was 'er zo vol van, dat zy, zo dra men de

Voeten daarin gezet hadt de bloote Beenen

byna geheel bedekten, kunnende door deldein-

te naauwlyks gezien worden, dan door haare

menigte. Zy fteeken niet vinnig , maar veroir-

zaaken een fchrikkelyke ? eukt. Zy kunnen niet

meer dan drie of vier Duim hoog fpringen, en

dit maakt dat de genen , die een half Voet van

den Grond flaapen, 'er niets van te dugten

hebben.

Het fchynt my toe, dat met deeze Pulicellus ,

van de voorgemelde Autheuren , zo wel als met

onze Zandvloo , de gedagte Soort bedoeld

worde , die het Lyf , volgens Linn^eus , rosag-

tig bruin , famengedrukt , op zyde plat , en het

Ag rerlyf, van onderen, wit heeft. Dat de zo-

genaamde Patattes-I uizen hier van verfchillen^

zullen wy ftraks zien.

LXXVUb
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lxxvui.
LXXVIIL HOOFDSTUK. Hoofd-

STUK,

Befcbryving van
9
t Geilagt der Myten, waar

onder verfcheidene voorkomen , die men gewoonlyk

Luizen of Luisjes noemt, o/'Spinnetjes,* ah

ook de Schurftdiertjes , enz.

't T atynsch woord Acanis > dat voor een Ge-
*-* (lagtnaam (trekt van deeze Infekten ,

fchynt van het Grieksch Akeiros , als iets on-

deelbaars of een Atomon , om zo te fpreeken ,

betekenende , afgeleid te moeten worden. Men
hieldtze, inderdaad, oudtyds, voor de aller-

kleinste Diertjes. „ Aristoteles fchryft, dat

55 in 't Wasch een allerkleinst Diertje * ge- * ^««»*J-
culum om.

3 , boren wordt, (zegt Aldrovandus,) het „ium mmU

3, welk den naam van 'Acari voert ; doch ofdit™

33 kleiner of grooter zy dan een Luisje f 3 (want

3, zo noemenze wy ze hier in Italië,) kan ik;»*

5 3
niet beoordeelen ; dewyl ik nooit Acari ge-

a , zien heb : doch ik geloof dat het verfchillen-

3, de Diertjes zyn 3 die men hier Pellicellos

33 noemt, omdat zy tusfchen de Opperhuid en

3, het Vel voortkruipen ; hoewel veelen 'er

,, ook den naam aan geeven van Sirones" 9 dat

is, Myten. Men plagtze,in 't Neerduitsch

*

ook wel Ziertjes te noemen, wegens de klein-

heid; doch die naam wordt thans aan andere

Infekten gegeven |, en de meeften hebben 4- zfe h&
X STUK,

h deelxuu stuk» ver- u, 436,
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V. verfchillcnde benaamingen. gelyk wy in ds

Afdeel. befchryving der Soorten zullen zien.

HoofdI" De kleinheid, die in de meeden aanmerke-

stuk.
iy]^ js 9

onderfcheidt dit Geflagt zo zeer niet

»

££"*"
als wel het getal der Pooten, 't welk agt is in

de Myten. Zy komen met de Vlooijen over-

een in het getal der Oogen > die zy 'er

twee hebben , ter wederzyde van den Kop ,

en dit maakt hun voornaamfte verfchil van de

Spinnekoppen uit, naar welken zy veelal we-

gens de Pooten gelyken (*). De Sprieten of

Voelers zyn met Leedjes , en gelyken naar Poo-

ten, zegt Linn^üs*

't Getal der Soorten , dat te vooren een-

endertig was , is thans tot vyfendertig ver-

meerderd, niettegenftaande nog verfcheidene

van dit Geflagt uitgemonfterd 3 en in het

volgende t'huis gebragt zyn. Men vindt

zesentwintig Soorten van Myten , onder de

Gedierten van Sweeden, opgetekend.

CO

(*) La Tiquè (zegt GeoFfroy), fe distingta de l'A-

raignée , a la quelle elle rejjemble beaucoup
"f

par Ie nombre

different de ces Teux» 't Blykt klaar , dat , ter plaatfê van

het Kruisteken , of de woorden par les Pattes , of alleen*

lyk de Comma uitgelaten zy. Maar , wanneer hy 'er by«

oegt , dat dit Geflagt, door de eenvoudige Sprieten, van dat

der Chelifer en Phalangiam , of Weegluis - Spinnetje en

Schaapherder- Spin, onderfcheiden zy, verfchilt hy grootelyks

van den Heer L inn^eus , die aan de Myten Voelers, naar

ïooten gelykende, geeft.

Soorten.
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CO Myü, die rond is en plat, met een omale V.

Vlak van agteren. oxvut
HöOFD-

In Indien wordt deeze Myt , die als een Luis stuk.

zig op de Olyphanten onthoudt , gevonden* i-

Het is mooglyk wel de allergrootfte van dit EUphZn.

Geflagt, dewyl zy de grootte heeft van wit
oiyphants*

Lupinen-Zaad of Boontjes a zyndedonkerblaauw Luis «

van Kleur , met een dikken rand : van onderen,

wederzyds, drie Groeven hebbende. De Vlak,

van agteren 9 is zwart ^ ovaal en in drieën ge-

fpleeten.

C23 Myt 5 die divan-ovaal is en bruin , met een tt.

witten Rand. gfcyptHu.

iche.

In de Oofterfche Landen fchynt deeze zig

te onthouden.

(3) Myt 3 die dwars -ovaal is en plat? met een llL

ovaale Vlak van apteren. Reiuvim.
c Schaaps-

Tek,
Van de Schaaps-Luizen 5 die in 't laatïle van

't voorgaande Stuk befchreeven zyn , verfchilt

deeze Soort door het getal der Pooten en in

andere opzigten 3 aanmerkelyk. Van de Tek-

ken of Hondsluizen worden zy onderfcheiden*

door»

(1) Acarm orbïculatus depreffus, maeula bafeos ovata. Sy/fj

Nat. X. Gen. 235. XII. Gen. 266.

(1) Acétrus obovatus fufcus , margine albe. M L, U* 42$.

($) Acarus obovatus planus , maeula bafèos oboyatiU Fam^
Succ. 1966. It, OeUnd. 62. 126. RAJ. Jnf, ^

h BEEI-. XIII, STUK H
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y#
doordien zy een langer Snuitje en het Lyf al-

Afdeel. toos plat hebben , met de Pooten donker-rood
LXXVI1I.
Hoofd- en de Rug Aschgraauw , het Agterlyf Hart-

stük. vormig met drie kleine zwarte Stipjes daar op.

De grootte is als die van een Weegluis Zy
booren zelden met den Kop in de Huid: want

zy zuigen 'er maar nu en dan Bloed uit, en

loozen de Vuiligheden, die daar uit voortko-

men , van agteren , waardoor de Wol groen

gekleurd en grootelyks bedorven wordt; de-

wyl men 'er die Smet naauwlyks met heete

Loog , veel min met koud Water , uit kan kry-

gen. Voeg hier by, dat zy wel een Jaar lee-

vend blyven in de afgefchooren Vagten der

Schaapen. Dit Ongediert wordt, op Oeland,

in Sweeden , Fiflmg genoemd , onthoudende

zig op de Runders en Honden, in deBosfchen,

Zegt LlNNiEUS.

schaapen»
Zodanige Schaaps-Tekken , als deeze , my

mis. n0g niet ter hand gekomen zynde , heb ik het

Hg. 2. niet ongevoeglyk geoordeeld , den Leezer hiel-

de afbeelding onder 't oog te brengen, van de

gewoone Schaapen-Luis , in 't voorgaande Stuk

befchreeven *: want nergens vind ik dezelve by

xkstuk. vergrooting, en zelfs, niet dan by FRiscH,gantsch
biadz 620. onvoldoende afgebeeld, die het ook z*art-
cnz» , . . .

blaauwe Luizen noemt, dat met altoos plaats

heeft : ten minfte die van onze afbeelding , op

Plaat C. fig. 1. was veeleer roodagtig graauw

of Tegelrood , met een zeer aartige Tekening,

van roode Ruitjes op 't midden > en blaauwe

Strie-
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Striemen aan de kanten van het Lyf, die,gelyk VV

het geheele Voorwerp , in langte ongevaar vier ^fxvnx*
of vyfmaal vergroot , hier zeer natuurlyk zyn Hoofd-

afgebeeld. De Voetzool of het onderfte der
STüK*

Pooten , waaraan de Klaauwtjes zyn , alleen ,

was zwartagtig blaauw, en van de zonderlinge

gedaante des Zuigers , die aan 't end dubbeld is
j

als ook van de geheele Geftalte , kan men ge-

noegzaam uit de afbeelding oordeelen Alleen-

lyk moet ik 'er nog byvoegen , dat het wel waar

is, gelyk Frisch zegt, dat het Lyf bezet zy

met Haairtjes , doch dat het Infekt bovendien

,

over 't geheel , zig als Sagrynagtig voordoet *

en ongemeen dik of rond is van Lyf.

(4) Myt, die ovaal is en Roestklenrig , mnag- iv,

Indu

Indi

fche,

teren een ovaale zwarte Vlakhebbende.
indiaan*

Deeze , in de Indien zeer gemeen , is langer

dan de voorgaande Soort.

fO Mvt , die dwars -ovaal is en roodaztie, v.

, , n 'i 7. , w . . , America»
hebbende het öcüildje en de Knietjes der nus

Pooten witagtig. £&
Bosch-

Zeer omftandig geeft ons de Heer Kalm de Luis,

befchryving van dit Infekt , het welk een on-

gemeene Plaag is voor de genen die door de

Bos-

(4) Acatut ovalis fermgineus , macula bafeos ovata atraV

Syji. Nat. XII.

(5) jiearus obovatus rubicundus* Scutello Genicuiis<|iie F#4

diirai albidis. Kalm. Acï, Stocks 1754*

1. DXEL. XIII. STUK. H %
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AfIeel
fchen Van Noord -Amerika reizen

, wordende

lxxviil aldaar van de Sweeden , inPenfylvanieenNieuw
B
iTül^' Jerfey >

Skoës
-Lm

>
dat is Boschluis

;
van de En-

Bofchhh. gelfchen Tiks of Seed-Tiks , dat is Tekken , en

van de Hollanders, by Albany , Houtluis of
Woudluis getyteld. „ Men vindtze , zegt

„ die Heer, zeer menigvuldig in de Bosfchen,

„ zo van Nieuw Jerfey als Penfylvanie,doch,

„ hoe verder men Noordwaards komt, hoe

5 , minder , evenwel werden wy 'er in de Woe-
„ ftenyën , tusfchen de Engelfche Volkplantin-

„ gen en Kanada, grootelyks mede geplaagd*

„ Men wierdtze zelfs gewaar , terwyl men

„ door de Bosfchen ging ; maar inzonderheid,

„ zo dra men zig op het Aardryk , op den

„ wortel van een Boom , of op een omgeval-

„ len Boom , nederzette ; zo dat een ruste ,

„ dieongeftoordeenigen tyd duurde, iets zeld-

„ zaams was. Een ontelbaare menigte van

„ deeze Houtluizen, Muggen en ander Onge-

,, diert, was gereed om ons te plaagen , als wy,

„ om zo te fpreeken , maar een Schreede voort-

„ gingen in die uitgeftrekte Wildernisfen

;

3, doch voornaamelyk des nagts.

„ De grootte van dit Ongediert is verfchil-

5) lende. Veelen zyn zo klein , dat menze

naauwlyks zien, 'k laat flaan vangen kan :

anderen worden , wanneer zy zig vol Bloed

gezoogen hebben , zo dik als het end van een

Vinger ; doch de gewoone langte is een

twaalfde Duims 3 en de breedte , in het mid-

„ de*

3>

3>

33

35

3-
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V.
*; den, iets minder. Het Lyf is een weinig .

v -

„ langwerpig rond; dun en platagtig ; van bo- lxxviii.

,, ven glad en effen , aan den rand , in fommi- HooFD -

" ö ' ' STUK.

„ gen , als gegolfd. Zy hebhen een glinfterend Bo/cbiws*

„ donkerroode Kleur , en een klein wit Vlakje

53 op 't midden van de Rug , dat egter niet al-

5 , gemeen is. De Kop is zeer klein , met

33 Draadswyze Sprieten en Snuitje, die zig als

3 , famengevoegd vertoonen , maakende met

3 , het onderde des Lighaams een zeer ftompea

5> hoek. De Sprieten zyn dikker aan 't end 3

33 en even lang als het Snuitje, dat naauwlyks

3, een vierde der langte van het Lyf heeft.

3, Het Borstftuk ontbreekt t'eenemaal (*). De

3, Sprieten doen byna gelyken dienst aan het

5 , Infekt als de Snuit : want , wanneer het

,, met de Snuit in de Huid van een Dier

59 boort, zo volgen de Sprieten digt daar aan.

3 , Het heeft agt Pooten, die bleekrood, on-

3, gehaaird,glad, glinsterende, met zeer kleine

3, witte Klaauwtjes 'aan het end gewapend

5
, zyn (f).

5 , De meeden van deeze Infekten onthouden

3, zig in het Gras en aan de Gewasfen in de

,, Bosfchen, inzonderheid onder het afgevallen

5 , Loof van het voorgaande Jaar , dat 'er , zo

„ wel

(*) Hoe kan Linn/eus dan onder de Kenmerken ftellea
>

Scutello albido ? Want Scutellum kan hier immers niets dan het

Borstfchtld betekenen , en Kalm zegtduidelyk: tusfchenKop

en Lyf vertoont zig geen Borst.

(t) Zyn dit ook de Cenicula Pedunt , die het Infekt Wi'ê*

agtig heeft?

I. DEEL. XIII. STUK. H 3
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V. 3, wel als 't Gras, dikwils geheel vol van zit. Op.

LxxvJl! v Akkers > belden* en Weiden, vindt menze
Hoofd- „ niet. Zy komen in 't Voorjaar, zo dra de

$Jtikis. » Sneeuw verdweenen is, te voorfchyn, en

„ blyven tot in 't midden van den Zomer ;

9 , maar in de Herfst wierd ik 'er niet één ge*

3> waar, hoe veel ik ook in de Bosfehen liep»

3 , Eerst kruipen zy op de Kleederen, en dan

5 , aan 't Lyf
? alwaar zy onmiddelyk de Snuit

3 , infteeken, zonder dat men 't gewaarwordt,

3 , voordat zy reeds zo diep ingeboord zyn,dat

53 men ze niet zonder gevaar weg kan krygen.

3, Want , als menze afrukt , blyft gemeenlyk de

3, Snuit met den Kop zitten, en dit veroorzaakt

3, niet alleen een leelyken Stank , maar een

„ fchrikkelyke Jeukt, en door krabben komen

3, 'er Zweeren, die fomtyds diep invreeten.

3, Ik heb Menfchen gezien, die, alleen door

3, het afrukken van deeze Bosch-Luizen , een

33 Gezwel hebben gekreegen , dat in 't eerst

a ,
fterk etterde , eu eindelyk zo diep gewor-

3, den is, dat men het voorde Lid van den

Duim in het Gat kon leggen , het welk een

„ goede Vingerbreedte diep was. Gemeenlyk

3, komt altoos , daar zy den Kop hebben inge-

a , boord of Bloed gezoogen , een hard Knob-

beltje, zo groot als een groene Erwt of

nog grooter ; blyvende dikwils zes Weeken,
k

, eer het verdwyne Wanneer men twee Da-

3,
gen in de Bosfehen gereisd hadt , was het

3, Lyf zo vol van deeze Knobbeltjes, waar

va*
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£ van het eene pynlyk was , het andere jeuk- V.

,, te: dat men naauwlyks wist, waar men zigLxxvui-

„ zou krabben". Hoofd-

5 , Dit Ongediert is byster laftig, wanneer B^J Û

„ het in de Ooren komt, daar bet naauwlyks

,, uit te krygen is, en die daar door fomtyds

5 , esn Vuist groot opzwellen, met een ichrik-

,,, ivelyke Pyn, Zy kruipen zeer langzaam en

„ plaagen niet alleen de Menfchen, maar ook

„ allerley Dieren. Het Lyf der Paarden is

„ 'er, aan den Buik, fomwylen geheel mede

„ bedekt, en men verliest 'er die in de Engel-

s , fche Volkplantingen wel door; aangezien zy

„ de Beeften geheel uitmergelen , en dus al

„ kwynende, met veel Pyn, doen fierven. Zy
„ zyn zeer taay: men kanze met de Nagelen

„ naauwlyks te pletteren drukken. Onder het

„ Bloedzuigen zwellen zy allengs uit , en ein-

,,'delyk, zig vol gezoopen hebbende, vallen

„ zy van zelf af. Zulke twee Boschluizen in

„ een Bakje gedaan hebbende, daar de eene op

„ de Rug lag , bleeven zy langer dan een

0, een Maand in 't leven, en hadden middeler-

>> wyl een groote menigte van Eytjes gelegd

,

„ die zeer klein, rond en glinflerend bruin

*, waren. Geen voldoende Middelen fchy-

„ nen 'er nog ontdekt te zyn tot voorbehoe-

3, ding tegen of tot verdryving van dit leelyk

„ Ongediert". Het gene de Heer Kalm besc

bevondt , was zulk een Luis , wanneer zy

de Snuit reeds ingeboord hadt in zyne Huid»

1. deel. xi il stuk» H 4 met



120 Beschryving van
v » met een Koorntangetje te vatten en afteruk-

Lxxv' lu ken , haaiende dan aanftonds, het geen 'er

Hoofd- van zkten bleef , ook uit. Dikwils hadden,
STUK. . .

,

LojMiuu. zy zig zo vast ingebeeten , dat met haar

Snuit tevens een Stukje Vel mede afgerukt,

werdt.

Alle oude Perfoonen verzekerden hem een-

ftemmig, dat men in voorige tyden, (^vyftig

of zestig Jaaren , naamelyk , geleeden x, in

Nieuw Jerfey en Penfylvanie niets geweten

had van deeze Boschluizen , die 'er met eene

Kudde Vee , uit Maryland , in het begin dee-

zer Eeuw zouden overgebragt zyn. Men hadt

voorheen in gebruik gehad , alle Voorjaaren

het afgevallen Lor;f , in de Bosfchen , in brand

te lleeken; waar door wel dit Gebroedzel ver-

nield, maar tevens aan het jong Boomgewas

zo veel nadeel toegebragt werdt , dat de Re-

geering dit in brand Iteeken goedvond te ver-

bieden. Zulks is waarfchynlyk de reden, dat

het gedagte Ongediert zig aldaar , in de Iaatfte

Jaaren , zo fterk vermenigvuldigd heeft , tot

groot nadeel der Ingezetenen, die in de Zomer,

wanneer door de fterke Hitte al het Gras op 't

open Veld uitdroogt, geen ander middel heU-

ben om de Beeften in 't leven te behouden
s

dan dezelven in de Bosfchen te laaten loo-

pen.

Men ziet hier uit, zegt de Heer Kalm*
eensdeels, het geluk der Landlieden in Euro*

pa, daar men, zelfs in de Noordelyke deelen,

«ft-
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ongeftoord door de Bosfchen kan reizen , en , V.

andersdeels , hoe klein een Ongedierte , met de Afdeel

toelaating van den Almagtigen Beftuurder derHooFn-'

Ondermaanfche Zaaken , een fchrikkelyke Land- STÜK-

plaag kan worden,

Q6) Myt, die het Agterlyf van agteren gekat*
s Jl

:

teld , het Schildje ovaal
. en eenigermaateM»*.

Oranjekleurig^ den Staart in drieën ver»
gCr,

deeld heeft.

Of deeze, die de Jatebacu der Brafiliaanen

ton zyn, meer den nevensgaande bynaam ver-

dient dan de voorgaande , zou men , met reden,

mogen tvvyfelen. Zy heeft de Voorpooten 9

digt aan het Lyf , met korte Spooren , volgens

de Waarneeming van Rolander, die deeze

Soort in Zuid-Amerika ontdekt heeft, verfchil-

lende van de Patattes-Luizen meer in gedaante

dan in eigenfehap. Zy zuigt het Bloed uit de

Beenen van Menfchen , die in 't Land gaan

wandelen, en kan daar naauwlyks uitgetrok-

ken worden.

(7) Myt, die Klootagtig Eyrond is, meteen Vllm

ronde Vlak van agteren en de Sprieten^™**'

geknodst. Hondslufe.

Dee-

(6) Acarus Abdomine poftice crenato , Scutello ovato fub»

fuivo, Roftro tripartito. Stffc Nat, XII. Jatebucii* M/kRCCR,
Mraf. 245.

(7) Acarus globofo . ovatus , maculdbafeos rotunda, Anten.

ni? clavatis. Faun. Suec. 1967. Scop, C*m. 1057. AL£R»
JnA 55o, RAJ. Inf.io. FmsCH. Inf. V. T, "sa,

I» Deel. XIII stuk* H J
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V. Deeze Soort van Tek ven , die men in Swee-

lxxvoi'. den Flott noemt , is by de Ouden bekend ge*

Hoof©* weest onder den naam van R.chius , wordende
STÜii

' by de Grieken Kroton geheten, volgens Aloro.

vandus. Zy wisten, naamelyk, dat dit Dier

de eigenfchap der Bloedzuigeren hadt; doch

zy dwaalden daarin , dat zy meenden , dat het

geen opening had tot ontlasting van het inge-

zoogen Bloed , en dus , zig vol gezoopen heb-

bende , zonder Voortteeling moest fierven.

De afbeelding, immers, en befchryving van

zulk een Infekt, door ons elders gegeven (*),

toont het tegendeel. Men vindtze op de Hon-

den meest, doch ook op het Rundvee en de

Schaapen, in ons Wereldsdeel. Men agt,dat

zy deeze leelyke Infekten uit de Bosfchen be-

komen, en dus zou het in aart, misichien ,

niet veel van de gedagte Amerikaanfche ver-

fchillen.

Op een van myne doode Westindifche ge-

vlakte Adderflangen , heb ik een dergelyk In-

fekt vinden zitten, 't welk volkomen naar een

Blaasje geleek , ter grootte van een kleine Erwt,

en zig niet , dan toen ik het 'er uitgefneeden had,

in zyn waare Geftalte vertoonde. De Kleur

was bruin, en dus zou het met de gedagte A-

merikaanfche Boschluizen meer overeenkomst

fchynen te hebben dan met onze Tekken, die

geel-

(*) Zie het U. Deel der Uit£CZ6£te ytrhandelingen v

fclacfe. 348. Plaat LX« Bg* 5-r,
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agtig wit zyn ; indien dezelven niet , door het v-

inzuigen van Bloed opzwellende, ook derge-Lxxvin.*

Ivke Kleur verkree^en. Doktor Scopoli geeft Hoofd-
STUK

ook een Roestagtig bruine Kleur aan de Eu-

ropifche Tekken , en zegt dat de Leedjes van

derzelver Pooten ruig zyn. Indien Linn/eus

door geknodfte Sprieten die Deelen meent 3

welke in gedagte afbeelding met de Letteren

a a zyn aangeweezen ; zo is deeze benaaming

wat oneigen.

Op een Zee -Schildpad heeft de voorgemelde

Italiaanfche Heer een Tek gevonden , die in de

agterlte deelen van dat Dier , op dergelyke

wyze ,
vast zat , als de gewoone Tekken aan

of omtrent de Ooren der Honden. Dezelve

hadt het Lyf Eyrond en bruin, meteen O-

ranjekleurigen rand ; van agteren geftreept, met

agt Streepjes , onder met een Stip getekend. De
grootte was omtrent als die van een gewoone

Weegluis (*>

(8) Myt, die de Pooten van het tweede Paar vuu
zeer dik heeft* Cras/ipes.

Dikpoot,

ïn fommige Tuinen van Sweeden is dit

ïnfekt gemeen, onthoudende zig op de Aarde,

loopende heen weer , en men vindt 'er dikwil's

verfcheidene by een. De grootte is als een

kleine Vloo : de Kleur Kastanjebruin. Het

heeft;

f*) EntomoL Carnlotka* p. 387»

(8) Acarus Pedibus fecundariis crasfïsfimis.. Faun, Su&
5969.

1. Deel. XIII, Stuk.
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.
V. heeft de Dyën van het tweede Paar monflreus

lxxviu. dik en Schaaragtig , doch dun uitioopende gelylc

Hoofd- ^e anderen: hetwelk diePooten zeer wanffol-
STUF"

tig maakt, welken het om te vatten of te gry-

pea , en geenzins om te loopen gebruikt ; zyn-

de het end van de Schaar , ten dien einde, buig-

zaam»

ix. Qjl) Myt, die het Borsiftuk kraiswyz* hoekig,

jimisV & Pooten genageld en langer heeft dan
Wedermin-

het Lyf.

? Ik begryp niet , hoe men de afbeelding en

befchryving van de Vledermuizen-Luis, door

Frisch, overeen zou kunnen brengen met dee-

ze Kenmerken: want, volgens dien Autheur „

zo wel als volgens Doktor Scopoli, heeft de-

zelve het Lyf rondagtig , op de Rug als met

Bloemen-Werk getekend, waarvan het Stam-

metje in het Snuitje uitloopt , zonder eenig

blyk van Borstft.uk» Bovendien zyn de Poo-

ten aan 't end ftomp , en ieder als met een

Zuiger voorzien, geenszins genageld, maar

volmaakt gelykende naar de afbeelding en be-

fchryving , welke de Heer Baker van de Luis

van den Vledermuis heeft aan 't licht gegeven

(*). Deeze Heer. merkt aan, dat de Vle-

der-

f9) Acarus Thorace angulato - cniciafo , Pedibus unguiculatls

Corpore longioribtis. Faun. Suec. 1941. fubPedicuIo. Acarus

Vefpertilionis. Scop. Carn. 1053.FRISCH. Inf. VII. T* 7.

(*) Nuttig gebruik vak 't Mikrosk,* ?* Amtal. 175e, H.

XV. p. 4*8.
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dermuizen-Luis de eigenfchap heeft, om de V.

Pooten agterover te flaan , en dus , met den Lxxfnf.

Buik om hoog, als op de Rug, te kunnen loo- HoOFD *

pen. Ook fchynt Frisch iets daar van waar-
s ÜIv'

genomen te hebben : want , als zy moede wor-

den, zégt hy , rekken zy de voorde Voel-Poo-

ten in de hoogte, Men moetze niet in 'tHaair

zoeken , maar aan de Wieken der Vledermui-

zen.

fio") Myt, met de Dyen , van het derde Paar, „ x.

.f »".", PafferintéSm
mtermaate dik* Vinken-

Luis.

De afbeelding van deeze, onder den naam

van Spreeuwen- Vloo , door Redi , welke

LinnveIjs zo liegt oordeelt, is inderdaad veel

overeenkomftiger met die , waarvan de Geer
de afbeelding gegeven heeft , dan wederom

die van Baker, welke op deeze Soort thans*

aangehaald wordt ; hoewel Ljnn^eus haar niet

gezien hadt. Dat Luisje, 't welk de gedagte

Kenmerken heeft, is door den Sweedfchen

Kamerheer gevonden op een Vink en zeer dui-

delyk , by ongemeen fterke vergrooting , afge-

beeld , terwyl het , op 't bloote Oog , naauw-

lyks zo groot was als een Stipje. Debefchry.

ving en afbeelding van dit monftreufe Infekt

uit

f10) Acarus Femoritms tertiis crasfisfimis» F<zun,Suec.jgjoM

Be Geer AU. Stock. 1740, p 351. T. 1. f 2, rf.d, Pu?. Tab.

II. f. 4. Acarus Vefperti/ionis, Geqffr. Par. H, p. 627* 2eüi*

«ulus vefpertilionis Baker. Mkrofc T. 15.

I« DEEL. XIH. STUK,
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V. uit de Stokholmfe Verhandelingen ontleend, is

ilSviu.' thans *n 'c Nederduitfch uitgegeven.

Hoofd- - ^ . _
, n

stuk. OO Myt, ^ "e wojyw Póofeil z#r teg efl f72

xi. geduurige beweeging beeft.

Metato
rius,

Beweeg
Op de Paddeftoelen , en overzulks op Scha-

poot. " duwagtige plaatfen , komt dit Diertje voor ,

het welk de grootte maar van een Neet heeft

,

zynde witagtig geel van Kleur , en hebbende

de voorfte Pooten langer dan de anderen , van ge-

daante als Voelers of Sprieten , die het onder

't loopen geduurig beweegt. Men mag deeze

dan , te regc, Voelpooten noemen , gelyk Frisch

die van de Luis der Vledermuizen.

Op de blaauwe Meezen is , in Italië , een

Myt gevonden, die, integendeel, de Agter-

ïte pooten veel langer dan de anderen hadt , en

het voorfte deel des Lyfs byna vierkant , wor-

dende, deswegen, Springhaan-Myt getyteld.

Op de Kraaijen, wederom, werdt 'er een ge-

vonden, met het Lyf van agteren tweehoor-

nig , en niet grooter dan een Stofje Snuiftabak.

Op de Spechten, Lysters, enz. wederom an-

deren (*) , die, 't zy men ze Luisjes noemen

wil ofMyten , wei waardig te onderzoeken zyn,

en , wegens haare kleinte, zeer fraaije Voorwer-

pen voor 't Mikroskoop uitleveren.

00 Acarus Pedibus prirais longisfimis motatoxi/s. Faun,
Suec. 1971*

(*J Entm, CarrM p. 388.
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(ia) Myt , die de twee voorjle Pooten langer
Af]J£ ,

en niettemin tot kopen dienftig , het ixxviiV

dgterlyf mn agteren tweeboornig beeft.
Hoofd-
stuk»

xii.Aan de Stammen der Pynboomen , in Swee- Apf^i
den. is deeze Soort gevonden* die klein is en^"« .

rood, hebbende aan het Agterlyf twee Hoorn* agtige.

tjes , als de Plantluizen.

Cl3) Myt, die zwart is, aan de zyden met coieop-

een foort van zwarte Dekfchiiden» tratus.
t

.

J Tor-agtige,

Onder Steenen is deeze door den Heer

Kalm waargenomen , zynde naauwlyks zo

groot als Papaver-Zaad, en, door 't Mikros-

koop gezien , van een zonderlinge gedaante.

(14/) Myt, die doorfcbynend roodagtig is , met xiv«.

eene bruine Viaik^ wederzyds , aart 't dgm f
l

£fa*
terlyfl

Deeze Soort is zo wel in Sweeden, als door

Doktor Scopoli in Karniolie, en door Geof-

fro. omftreeks Parys, waargenomen. Delaat-

ite geeft 'er zelfs den zwierden naam van

Herfst^

(ïi) Acarus Pedibus primis longioribus ciirforiis, Abdomi-

jie poftice bicorni. Faun. Suec 1972,

(13) Acarus atery
htenbus nigro fubcoleoptratis» F Smc*i97S*

(14) Ararus rubicundo - hvalinus t Abdomine utrimque

macula fufca Faun Suec. 1212, 1196. SCoP. Carn. 1075,

Acarus fufcus Autumnalis textor» GEOFF&, Faris, II,

p, 626*

I.DEEL» XIII, STUK,
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V* Herfstiveever (*) aan , en meent dat die Draa*

Lxxvm.' den, welken men in de Herfst door de Lugt
Hoofd- z]ec vlieden of ook de Velden bedekken , het
STUK. ij A/rwerk van deeze Myten zyn en niet van

Spinnekoppen. Het Gemeen, zegt hy, noemt
* F/ls

pfl dezelven Draaden van de Maagd * , dat is , zo

ik denk, van de Lieve ï/rouv:. 't Is buiten

twyfel dat gene, 't welk men in Engeland

Gosfamer noemt , en fchadelyk voor het Vee

zou zyn, maakende, inzonderheid , de Schaa-

pen of Lammeren ongans. Dat woord wordt

Van Gosfypiuin , 't welk Katoen is , afgeleid >

en gedagte Draaden , waarvan men geheele

dodjes kan verzamelen , zyn, inderdaad, Ka-

toenagtig „ Men vindt, zegt hy , in de Herfst

„ dikwlls de Bast der Boomen, voornaame-

J3 lyk aan den Noordzyde van den Stam , be-

dekt met fyne Draadjes , die denzelven

glad en glin(terend maaken. Deeze Web-
33

33

>y ben, die van zulke kleine Infekten krie

33

33 Ö

3

len en het werk derzelven zyn , worden

«, dikwils door den Wind in de Lugt weg-

gevoerd , en men zietze in groote veelheid

nedervallen op de Velden en Tuinen. On-

3 , der alle Myten is 'er geene, die Draaden

„ fpint, dan deeze".

„ r De onsemeene kleinheid van deeze Infek-
Herfst. ö
Braaden. ten, die met het bloote Oog naauwlyks zigt-

baar

(*) Le tisferand d'Automne. HIJl, da In/. f»v, Parit*

Tom. II. p. 626,
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baar zyn , kan gelegenheid hebben gegeven , V.

omze voor vliegende Spinnekopjes aan te zien ; ge- lxxvuI*
]yk Lister van de zodanigen, door hem waar- Hoofd-

genomen, aan Ray fchreef: berigtende dat hy sTUK*

die Webben zelfs , op een zeer hoogen Tooren

zynde in 't Graaffchap York , boven hem in de

Lugt had zien vliegen. Onder aan de Bladen

der Lindeboomen en aan die van andere Plan-

ten, ziet men, in de Herfst , dergelyk Spinzei

menigvuldig: het welk in de Winterhuizen tot

groot nadeel van de Planten flrekt, die'erfom-

tyds door verltikken en verflenzen , zegt Lin-

n^us.

(15) Myt, die de zyden eenigermaaie kwdbbig,
t

xr,

de vier agterfte Pooten zeer lang , de jlZlmyn

Dy'èn en Kop Roestkleurig en het Agter*

lyf met Borflelïg Haair bezet heeft*

Iemand, die ooit de Kaasmyt, welke de ge-

woonfte en gemakkelyk te bekomen is , met een

Mikroskoop befchouwd , of de af beeldingen ,

welken 'er van aan 't licht gegeven zyn , ge-

zien

(15) Aearus lateribus fublobatis , Pedibus quatuor pofticis

longisfimis , Femoribus , Capiteque ferrugineis, Abdomins
Setofo. Faun, Suee. 1975.

Farinae»

BLANK. /«/Tab, XIV. fig.A,B 4

Lederm. Mier, 68 T. 33. fc 2.

IiONANN. Mier. f» 112.

XFEUW. Epiji. 77 .T- 37 o, f- 9,10

,

RlviN./Van 18. f. D-L.

E.N.CDec,2. Ann.io. App,S4,

Scabiei*

SCHENK. O'bf, 6?6*

BoNANN. Mier. üg. 11^
ALL*N. Comp. Xr. §. 8»

Acl. Anglic. N. 283*

Rivin Prur. 18. f. A, &
AU. Lipf* iö8». p. %l%

I, DEEL. XIU. STUK, ï
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V. zien heeft , zal niet kunnen nalaaten zig groo-

lxxvul telyks te verwonderen , over de hier opgege-

Hoofd- ven Kenmerken van deeze Soort, die in alle

STm
' opzigten , byna , van de weezentlykheid der

zaak verfchillen. De Kaasmyt , die men ook

fomtyds in het Meel en andere eetbaare Waa-

ren vindt , heeft het Lyf van agteren dik en

rond, naar vooren dunner en aan den Kop
fpits toeloopende, zonder eenige Kwabbigheid

op de zyden. Zy heeft agt Pooten , die ruig

en byna gelyk van langte zyn. De Kleur van

het Diertje is egaal en byna doorfchynend geél-

agtig. Het eenigfte, dat met de opgegevene

Kenmerken overeenkomt, is, dat zy het Lyf

overal bezet heeft met lange Haairborftels.

Zodanige Infekten , voor 't bloote Oog
naauwlyks zigtbaar , zyn het , die men in on -

ze Taal Myten of de Myt , in 't Fransen Mi-

tes 9 Sirms of Ciron, in Italië Ctro of Syro, in 't

Engelsch Meat of Mite , in 't Hoogduitsch

Mübe noemt ; in Svveeden Mabl. Dewyl de

voorfle Pooten zeer klein en digt by den Kop
zyn, zo hebben fommigen, naar 't fchynt, maar

zes Pooten aan dezelven waargenomen ; gelyk

dit blykt in de afbeelding van Ledermüller 5

die veele Myten van het Meel van Spelt, by
elkander , vergroot voordek : want het zow

zonderling zyn , dat 'er een zo weezentlyk

verfchil plaats had, in Diertjes, anderzins van

denzelfden aart en eenerley Lighaamsgeftake.

Die Autheur 3 wel is waar , erkent , dat de

My-
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Myten van de Kaas verfchillen van die men V.

aan Varkens-Blaazen , in Ryst en aan de A- l *£v?ii*

mandelen vindt; doch hetverfchil is niet groot Hoofd-

genoeg om byzondere Soorten , gelyk hy zegt

,

STU]

daar van te maaken. Het eenigfteverfchil dat

de Engelfche Heer Power, die ook agt Pooten

aan de Myt geeft , met die van Moutftof en

en Haveren-Meelvondt, was dat deezelaatften

met meer en langer witte Eorftels , voornaa-

melyk aan 't agter-end , bezet waren , en wat

vlugger dan die van de Kaas. Op de Vygen

hadt hy 'er, wel is waar, gevonden, die naar

Torretjes geleeken , alzo zy maar zes Pooten

en twee Voelers aan den Kop , met twee lange

Sprieten daar boven hadden ; doch het is zeer

bedenkelyk, of die Voelers ook de twee voor-

He Pooten en de Sprieten Haairborftels kunnen

geweest zyn , welken Leeuwenhoek, op fom*

mige Myten der Vygen, veel langer, dan op

eenige andere Myt , heeft waargenomen. Zy
waren traager en logger , zegt Power, dan de

Myten van het Meel en hadden geen Eorftels;

hoewel hy ook fommigen op de Vygen gezien

hadt, vol van witte Borftels en van gedaante

als die in Haveren-Meel. Deeze noemt hy de

gewoone Myt, welke hy ook gevonden hadt

in Hooy, in het Stof dat van gedroogde Wor-

telen valt, ériz.(*):

Groo*

(*) Mkrofcopical Obfervatlons. Lond. 1664* p. id%

X. Deel. XHI, Stuk, I %
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*f • Grootelyks is hiervan in gedaante verfchil-

Lxxvfnl lende dat Diertje, het welk fomtyds in de

Hoofd- blaasjes van Schurft of ruidigheid der Huid
STUK

' gevonden wordt , en veel meer overeenkomst
schurft- met een platluis heeft. De enkele befchou-
diertjes,

wing der afbeelding vanden Italiaanfchen Dok-

tor Bonomus, die deeze Schurftdiertjes eerst

fchynt ontdekt te hebben , door Bonanni , hier

aangehaald, welke de Heer Baker, in zyn

Werk over de Mikroskoopen 9 overgenomen

heeft, toont dit verfchil genoegzaam (*}. Ook
fchynt het tegenftrydig , dat de zelfde Soort van

Infekten in 't eene geval geheel droog en open ,

In 't andere geval geheel nat en beflooten ; in

't eene geval troepswyze , in 't andere geval

geheel eenzaam en op zig zelf alleen : in 't eene

geval zeer week van zelfflandigheid , in 't an-

dere zo Korftagtig hard zou zyn, dat menze

tusfchen de Nagels knippen kon, gelykerwys

de Neeten der gewoone Hoofdluizen : het welk

van de Schurftdiertjes verhaald wordt, wel-

ken Bonanni, die zekerlyk een goed Waarnee-

mer was, zegt, met zyn eigen Oogen zodanig

waargenomen te hebben , als zy door Bono-

mus, hier boven gemeld, in overeenkomst met

zyne Figuur 113, en nagenoeg met die van Ba-

ker, Fig. 2, ö, zyn afgebeeld. Indien ook

deeze Schurftdiertjes aan 't Menfchelyk Lig-

haam

(*) Zie het Mikros^op gemtkkthk, gim&aku Amfterd, 1744»
J?laat xui, &$ % en 2%. 5,
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feaam kwamen uit Meel, wanneer eenig Lig- V.

haamsdeel met hetzelve beftooven wordt (*) ; Lxxvni."

zo zou die haatelyke eigenfchap al van over- Hoofd-

lang hetmisbruik a vandePoeijer 3 die de bloem
STÜK"

en dus het edelfte van 't gemalen Koorn en

wel van de Tarw is, zo overdaadig tot enkele

grootschheid en wellust weg te fmyten of nut-

teloos te maaken, uit de Mode gebragt hebben.

Hoe dikmaais , immers
3 gebeurt het, dat men

die Poeijer Jaar en Dag 3 en op allerley broei-

jige warme plaatfen 3 in de Doozen laat 3 zon-

der dat de Dames ooit , door zig het Aange

«

zigt, den Hals, den Boezem of de Handen te

poeijeren , met dit zo haaielyk Ongemak bezet

ïaaken, dat dikwils door uitwendige Middelen

niet te geneezen is (f)*

Ik heb dus de redenen omftandig voorgefteld,

die my doen twyfelen , of het wel zo vast gaat,

als elders gezegd wordt , dat de Myten van

het Meel dezelfden zyn als die Diertjes, wel-

ke

(*) Sl Mater aut Nutrix infantem Farina Cereali, in qua

Acari fepiffime habitant, adfperlerit, Infans iti ea parte pri-

mo, & toto tandem Corpore, Scabie laboravit. Amoen. Acad.

III. p. 333.

(t) Waarom deeze Kwaal door inwendige hulpmiddelen

jiooit te geneezen is , (raat 'er in 't gedagte Werk van BAKER
bl. 3 7°- Ik heb reden om dit om te keeren,- dewyl het be-

kend is , dat 'er dikwils inwendige Middelen vereischt wor-

den, om de Schurft te geneezen. Vergelyk hier mede de

Waarneeming van Schenkius. Obferv., Med, Francof. lóoo»

in Q&avo, op de aangehaalde pag, 676; alwaar ik niet vind

dat hy van Diertjes , die de Schurft veroirzaaken zouden

,

Spreekt.

I. Deel xiii. Stuk» I 3



Jj4 Beschryving van
V. ke de Schurft veroirzaaken (*Y Linmbus,

Afdeel. . _. . , a .

K '*
, ;; _.

Lxxvm wiens Discipel Avelin, uin Dalekarlie, dit,

Hoofd^ onder zyne Voorzittina; , verdedigt hadt , zegt
stuk.

.

J b ' ^7
niettemin thans voorzigtiger : „ tusichen de

s, Myten van het Meel, die van de Schurft $

V van de Teering en van de dubbelde anderen-

5, dagfe Koorts, heb ik tot nog toe naauwlyks

„ ander verfchil gevonden, dan het gqne uit

5 , de plaats ontftaat, waar zy voorko-

5 , men" (f)- Zyn Ed. heeft dit een weinig

verzagt , hebbende in de Tiende Uitgaave ftel-

liglyk verzekerd gehad , dat hy 'er geen ander

verfchil in had gevonden ({): des men zou

mogen denken of zyn Ed. ook daaraan begon te

twyfelen, doordien hy reeds een weezen tlyk

verfchil, tusfchen de eerstgemelden en die vai*

de Roode-Loop , had waargenomen , welke te

vooren daarmede gelyk gefield waren. Kan

men , nu, niet met reden zeggen, dat hy t&

oppervlakkig en veranderlyk is in alle zy?ie Werken s

gelyk de Heer Camper verzekert f§)? Zyn
Ed. immers , diende verklaard te hebben ,ofde

Tee«

f*) Acarus, qui Farinam erToetam facit, idem efb cura A-
caro humano fubentaneo. Amoen. Acai. ut fupra.

Cf) Inter Sirones Farinïe , Scabiei, Phthifeos, Hemitritxi,

•vïx etiamnum reperi alias difFerentias , quara a loco petitas.

Syjï. Nat. XII. p. 1024.

(j) inter Sirones Farinx, Scabiei, Dyfenteri.-e Hemitri-

tsei , non reperi alias difFerentias , quam a loco petitas. Syj1m

Nat. X. p 617.

(§) Irerhandt ev*r <fe Levervwrmzn vm hei Vee, Laiidb, Ifr

Stuk. p. 308.
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Teering en gedagte Koorts, anders dan een y#

gevolg van Schurft, in 't algemeen ook doorAFDEEi.*:
LXXVIII

dergelyke Diertjes worden te weeg gebragt. hoofd-
stuk, i

(16) Myt, die het Agterlyf flomp Eyroiid en

van agteren met vier Borjleltjes beeft ,La&is.
Melkmyc.

zo lang als t Lyf en neer^"
1

Veelen zullen , in de uitfpraak , weinig on-

«derfcheid tusfchen Melkmeid en Melkiny t maa-

ken, dat egter, hier, een groot verfchil geeft,

Door ditlnfekt verdaan wy een Diertje uit het

Geïlagt der Myten , het welk zig in oude Room
van Melk en in de Melkvaten onthoudt ; heb-

bende het Lyf Glasagtig doorfchynende , van

agteren zeer flomp , met vier Borftels , die on-

der 't gaan naileepen. De Bek en Pooten van

hetzelve zyn Tegelroodagtig.

(17) Myt, die de Pooten met twee Borftels , xvir,

het Agterlyf3 dat Ejrmd is* van agte ru*
ni

ren met vier Borftels heeft, die waterpas^^'
lobpen en zo lang als 't Lyf zyn.

Aangaande dit ftuk, 't 'welk veelen vreemd

pal voorkomen3breng ik hier woordelyk te berde,

't geen

(16) Acarus , Abdomine ovato obtufb, poftice Setis qiil*

tuor longitudine Corporis, declinatis. Syft. Nat. Xll.

(17) Acarus Pedïbus Setis duabusj Abdorninis ovati poftica
Setis quatuor , longitudine Corporis , horiibntalibus, Syft* Nat.
XII.

I. Deel. XIII. Stuk, I 4
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V. 't geen gezegd wordt in een Verhandeling over

£*xvfn'<ie 'eevende Puiften, die door den Heer Nyan-
Hoofd- der van Calmar , in 't jaar 1757 > te Upfal , onder
stuk,

^e Voorzitting van Linn^eus is verdedigd (*).

„ De regeerende Roode Loop is een inwen-

3, dïg Schurft der Darmen ; gelyk de Ontlee-

5 , ding der Lighaamen van Menfchen, die aan

55 deeze Kwaal geftorven waren , heeft aange-

3 , toond. Dat dezelve door befmetting van den

99 Afgang en gemeene Sekreeten voortgeplant

w worde , flaat by geen ervaren Geneesheer in

s ,
twyfel. Bartholikus heeft reeds verhaald,

3 , hoe een Deenseh Doktor, in de voorgaande

5 , Eeuw, te Helfingburg, meermaalen met de

,, Roode Loop bevangen zynde geweest, ein-

3, delyk waarnam 3 dat zyne Uitwerpfelen der

3, Darmen met kleine Diertjes, die weezent-

3 , lyk leefden, doch zig naauwlyks kenbaar

35 beweegden , vervuld waren. In dit opzigt

3, kunnen wy niet voorby, hier een Waarnee-

35 ming teplaatzen, door welke dit ftuk groo*

3>
telyks wordt opgehelderd.

3 , Nu vier Jaaren geleeden kreeg de Heer

5?
Rolander, die in de kost was by den Ed.

„ Heer Voorzitter, de Roode Loop, Hy
„ werdt 'er met Rhabarber en verzagtende

a, Middelen, op de gewoone manier, van ge-

3 , nezen; maar, agt dagen daarna, kreeg hy

? , ze weer , en werdt wederom genezen»

„ Toea

(*) Amwu Acad, Vox,, V. p. 92, &c. && 8a* fck tfc
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,, Toen hy , agt Dagen daarna , ten der- V.

3, denmaale met die Kwaal bevangen werdt, ^xvm!
5 , onderzogt men naauwkeurig naar de oir-HooFD-

5> zaak, dat dezelve hem dus in 't byzonder STÜiC*

3, overkwam; terwyl alle de anderen van het

5 , Huisgezin , die een zelfde Levensmanier en

5 , Tafel gebruikten
,

gezond waren. De

3, Heer Voorzitter raadde den Patiënt , die

33 voornaamelyk zig toeleid' op de Infekten-

53 kunde, dat hy zynen Afgang onderzoeken

3 , zou , op dat het met meer zekerheid bly-

3, ken mogte, of de Waarneeming van Bar-

3, tholinus golde , dan niet. Dit gedaan

3, hebbende zeid' de Patiënt, dat hy 'er mil-

3, lioenen van Diertjes in gezien hadt , die ,

3 , volgens zyne naauwkeurige befchryving ,

3, Myten waren, en wel naast gelykende naar

,, die van het Meel. Sommigen gaven dan de

„ Schuld aan zyn drinken by nagt: want, on-

3, der den Maaltyd niet drinkende , was hy

3 ,
gewoon eenïg dun Vogt, om de dorst te

3, lesfchen,byzig te houden. Die oirzaak, eg-

3, ter, fcheen niet genoegzaam, tot dat hy 5

33 den Beker van Geneverboomen-Hout, wel-

„ ken hy daartoe gebruikte , befchouwende ,

5 , daarin , tusfchen de ribbetjes , een wit Uree-

33 pje ontdekte, 't welk naauwlyks zigtbaar

3, was met het bloote Oog, maar, met eeo

3, Vergrootglas bekeeken zynde, bevondt hy
5

33 dat dit witagtige niets anders was dan eene

33 ontelbaare menigte van dergelyke Myten 3

ï. Deel» XIH, Stuk* I 5 S3 als
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' V. „ als hy in zyn Afgang gevonden hadc. Hy

xxxvm' * nam verder waar 3
dat deeze Diertjes , door

Hoofd- 5 , hen gieten van Drank in den Beker, niet van
STUK' 3> plaats veranderden; maar dat zy, omtrent

5 , middernagt, hunne plaats verlaatende, aan

5) de oppervlakte kwamen , waarfchynlyk om

3 , Aas te zoeken; alwaar zy tot tien Uuren

3 3 's morgens bleeven, en dan wederom naar

33 de voorige plaats terugkeerden. Deeze My-
,3 ten op een vogtig Schyfje geplaatst hebben-

5 3 de 3 bevondt hy 5 dat zy weinig aandoening

33 hadden van verfcheiderley bygeftorte Vog-

33 ten 3 en zonder nadeel door de Olie liepen ;

33 maar Brandewyn deedt hun kwaad 3 en nog

3, meer de Tin&uur van Rhabarber, 't welk

33 inzonderheid merkwaardig is. Dewyl de

33 Rhabarber, gelyk men weet , een byzonder

33 Geneesmiddel is voor de Roode Loop, en

33 de fcherpbladerige Patich, zeer naa met de-

33 zelve verwant , een gewoon hulpmiddel

33 tegen de Schurft ; zo vinden wy hier de re-

53 den van die overeenkomftigheid.

33 De Diertjes bleeven aan den Beker 3 fchoon

3 3
met warm Water "driemaal afgewasfchen

33 zynde of uitgefpoelda hardnekkig hangen,

3) Hy vondt dergelyken, vervolgens, dikwils

33 aan Vaten daar Zuure drank in was 3 en on-

3 3 der aan de Stoppen der Biertonnen. Hierom

„ zou men vermoeden mogen 3 of niet die

5 3 Roode Loop 3 waar mede de Landflreek van

„ Schoonen , 'Gyinge genaamd, byna jaarlyks,

5 3
ten
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99 ten tyde van den Oogst, gekweld worde, V*

„ zo wel als die , waarmede de Legers ge- fJ?^-**

3, plaagd zyn, uit de zelfde Soort van Myten, Hoofd-

je zig in Zuure Drank verfchuilende , en dan STÜK*

5 , door den Afgang, op een befraettende wy.

0> ze, voortgeplant wordende, afkomftig zou

„ kunnen zyn. Om de zelfde reden , mooglyk3

3 , was den Ifraeliëten, onder 't Oude Testa-

3 , ment, aanbevolen , hunne Vuiligheid , zo

„ dra die uitgeworpen ware , met Aarde te be-

3, dekken. Zou het voor die van Schonen en

5, de Soldaaten in de Legers niet beter zyn 9

„ Aarden en Metaalen Vaten tot den Drank

# te gebruiken, daar deeze Infekten zig niet

5, zo gemakkelyk aan hechten? Onder 't Ge-

_,, meene Volk , is al van ouds , het denkbeeld

3 ,
geweest , dat men van Vogt , het welk de

3 ,
geheele Nagt in de open Lugt gedaan hadt,

5 ,
het boven (te moest afgieten , eer men 'er ,

5a op een nugter Hart , van dronk. Gedagte

39
Waarneeming leert ons 3 datdieMyten als-

5 , dan in beweeging zyn^ en dus zal de On-

3 ,
dervinding zulks voorgefchreeven hebben.

3 , Door het drinken van verfehaald Bier Q*}

2i onftaat Buikpyn
J

welke een teug Brande-
'

9i wyn dikwils wegneemt ; zynde een middel 3

3 , dat

(*) Ik voeg 'er by , Bier , dewyl ook. de gedagb, dunne

Drank, dien RolANDER 's nagts uit zyn Houten Beker ge«

bruikte , dun , zuur of verfehaald Sier ichyut te zyn geweest*

£ie Syft. Nat. Ed. XIÏ.

!• Deel. xiu. Stuk,
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v- „ dac naast aan de Rhabarber komt 5 in het

Lxxvin.' » dooden van deeze Infekten".

Hoofd- j)e Roo-Loop Diertjes dan , aan wier be-

ftaanlykheid wy nu niet meer mogen twyfelen 3

hebben 9
volgens LiNNiEus, het Lyf Glasag-

tig: ieder Poot van agteren gewapend met

twee Haairtjes, het eene in 't midden het an-

dere aan 't end : het Agterlyf Eyrond 5 glad ,

met vier Borflelhaairtjes bepaald , die byna

langer dan het Lyf zyn 5 van elkander afftaan-

de , twee boven 3 twee onder.

xviïi. 08) -^y c met zeer ^an&e Bwftelagtige &ö(b

Exuke- tm s waarvan de twee voorjlen kon
rans.

Myt van Z^ft*

Raazende

*
cl

scaküs *n ^e Raazenc^e Schurft * worden , zegt die

ferixa zelfde Autheur, de Myten moeielyker gevon-

den dan in de gewoone Schurft, en zy maaken

ook een andere Soort uit, die de Vier Agterpoo-

ten tweemaal zoo lang als het Lyf heeft. Met
Moskeljaat, Sivet, Vrouwen-Gras p*\) 3 Kam-
fer , Olie van Berken - Bast , bewaaren wy
(voegt hy 'er by) de Kleederen en Infekten -

Verzamelingen, voor de Myten ; welke Mid-

delen 3 finwendig, ook met goed gevolg, om
dee-

(iZ) Acarés l'edtbus' longisfïmis Setaceis, antkis duobua

brevibus. Faun% Suec t K)j6.

(*) Gramen Maiiae Boruflbrum. Loks. TRUss. III. T« 26.

Hierocloë. Gmf.l. Sik I. p, ioi. Gramen paniculatum odoxa*
ttyn. Banh, Pin, 7. Prodr, 7. Holcus odoiatns* Linn,
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deezen uitflag, ingeflagen zynde, weder uit te V.

, n . t
Afdeel.

dryven, voorgefchreeven worden. lxxviii»

Gedagte Sweed brengt verderby, hoe dat al-
H
°°J£j

Ie befmettelyke Ziekten , byna , door deeze of

gene Autheuren , aan dergelyke Diertjes toe-

gefchreeven zyn , welken Langius in de Ma-
zelen, Kircherus in de Pest, Hauptmannus,
naar Slakken gelykende, in de Venus- Ziekte;

Siglerus in de Blutskoorts - Puistjes , en ande-

ren zelfs in die van de Kinderziekte , meenen

gezien te hebben. Dan vraagt hy of de Kink-

hoest, welke overfpruitende is, ook niet daar uic

zou kunnen ontdaan; aangezien men die insgelyks

door Middelen, welke voor de Infekten doodelyk

zyn, genezen heeft. Linn^eus oordeelt, dat

men hier in te ver kan gaan , gelyk zeker

Fransen Autheur, zegt hy , gedaan heeft, die,

alle Befmetting verwerpende , een geheel hon-
derdtal verzonnen heeft van Myten , en zig

dus belachelyk gemaakt by de geheele We-
reld (*).

(19) fyfyt , dié zwart is , met de buiging der Xix.

D\ën knobbelis* GenkkU*
J ö

tus.

Aan doode Takken van Boomen onthoudt zigpo™,

deeze Soort.

Oo)

(*) M A. C. D. Gallus , Syjleme d'un Medecin Angloh*
Paris. 1726 O&avo. Mak fapiens cffinxit integram Centuriam
Acarorum , ridens Concagia

, postens ipfe ridendus. Syji. Nat9

XII. p. 1025,

C 19) Acarus niger , Femorum geniculis fubglobofis, Fatm
Sttee% 1977.

I. DEEL. XIII. STUK.
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v - (ao) Myt , die het Aglerlyf platagtig , ruig

Lx^vffL* en r00(l toeft , van agteren flomp , mtt

Hoofd- de voorjle Scbsnkelen bleeker.

STUK.

x?. Van de Kust van Guinee is deeze onlangs,

riZ.
°'

ten dienste van de Verwerven , begonnen aan*
Vèsw-Myt. gebragt te worden , zegt Linn^eus. Zy heeft

het Lyf van grootte als de Tekken , de ge*

ilalte en Kleur van de Aardfpïnnetjes , hier

volgende , en is, over 't geheele Lyf, onge-

meen ruig. De Bek beftaat uit twee roo-

de Klaauwen. De vier Voorvoeten , voor-

waarts gekeerd , zyn een weinig bleeker dan

de Schenkeleih

xxi. (21) Myt, die het Jgterlyf Bloedrood, plat en

RocTwa* ru^ 9 vait a%teren ftwiïp beeft ; in
r
t

terfpinne- Water loevende.
tje.

Tot dit Geflagt behooren zekere kleine

Bloedroode Infekten , die zig voor het bloote

Oog , wegens de figuur van 't Lyf en van de

Pooien, als Spinnetjesvertoonen. Men vindt-

ze in vogtige Aarde en in 't Water, doch dee-

ze laatften moeten , zo men waargenomen

heeft , van de anderen odderfcheiden worden

,

dewyl

(ao) Acarus Abdomine rubro depresfïufculo hirfuto, pofti*

ceobtufo; Tïbiis nmerïoribus pallidioribus . Syjï. Nat. XII.

(zi) Acarus Abdomine Sangaineo depresfö , tomentofb
,

postice obtufo; aquaticus. Faun» Suec. 1S78. GEOFFR. Par»

II. p. 625. N. 8. frisch, Inf. vin. Tab. 3. Roes. Suppi.

I. T. as. Sultz. Inf T. aa. f. 147,



DE M Y T E N. 143

dewyl die in 't Water niet fchynen te kunnen v-

leeven. Deeze, die men Waterfpinnetjes ty- Lxxvfn"

telt , zwemmen zelfs in de zoete Wateren enHooFD*

STUK
leggen kleine roode Eytjes op de Water-Scor-

pioenen. Frisch vondt ze reeds in Maart, met

haar geheel uitgekomen Gebroedzel , in een fyn

Mos aan den Bast van Denneboomen , die in

't Water, reeds half verrot, lagen. Zy heeft

geen Borstftuk, gelyk hy te regt aanmerkt;

maar de Pooten zitten , even als aan de lang-

beenige Spinnen, naby den Kop of Smoel, aan

het ronde Agterlyf. Van deeze Pooten , wier

getal agt is, beftaan de agterften , zegt hy
,

uit vyf Leedjes, waarvan de vier bovenfle,

ieder, op zyde, met drie dikke Haairtjes zyn

voorzien. Dit kan haar, zo hy oordeelt, in 't

zwemmen van dienst zyn. De roode Kleur

komt van een taay Vogt, dat digt onder de

Huid legt en zig van het witte, dat uit het

Lyf komt , wanneer zy door drukking gekneusd

worden, affcheidt. Hy heeftze, eenige Maan-

den, in haar gewoone Mos en Rivier-Water,

in 't leven gehouden ; daar hy dagelyks , ten

minden driemaal, eenig frisch Water by goot,

na dat hy een gedeelte uitgegooten hadt. De
grootfte was zo groot niet als een Linzen-

Zaadje. De Teelleden ftonden effen agter de

Pooten en de Voelers lagen over den Bek, die

alleen uit een Zuiger fcheen te beftaan. Hy
kon de Oogen met geenerley Glas ontdekken ,

en moest niettemin befluiten dat zy zagen

;

I. Deel XIII. Stuk, .want



144 Beschryving van

V. want eenig fyn Meel als korrelsgewys op hes

Lxfviil"
Water ftrooijende, kwamen zy uit het Mos

Hoofd vandaan, en vingen de neerdaalende deeltjes

stuk.
p^ Vervolgens , echter , kwamen de groot-

flen zelfs, wanneer hy eenig Meel ftrooide,

niet meer te voorfchyn, het welk hy aan der-

zelver loomheid toefchreef, voorenaleer hy,

gevallig, met een Mikroskoopglaasje, dat wel

twintigduizendmaal vergrootte, kwam te ont-

dekken , dat in het Mos geheele Klompen za-

ten van jonge Waterluisjes , die zig met een

gewoon Vergrootglas als witte Stipjes ver*

toonden, en dus kon hy met reden befluiten ,

dat de deeltjes van het Meel, door deeze In-

fekten, voor kleine Waterluisjes waren aange-

zien.

xxn. (22) Myt, die het Agterlyf Bloedrood plat en

ruig y van agterenftomp beeft : in de Aar*
noodAard. fa leevsnde.
Spinnetje.

Dit zyn die roode Aardfpinnetjès , in En-
geland Tam of Tarnt genaamd, voor 't welke

de OlTenweiders aldaar zo bevreesd zyn , vol-

gens Ray, dewyl men zig verbeeldt dat hec

voor de Runderen een Vergift zy, dezelven

mee

(2a) Acarus Abdomine Sanguineo depreflb tomentofb, poftice

retufo: rerreftris. Faun- Suec. 1979. Scop. Carn, 1068. GEOFFR.
Paris. II. p. 624, N. 7. It. Oeland. 84. LlST. Aran» f.

|fg
raj. Inf. 41. n. 38. Blank. In/l T.i4. f. ï#
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meC het Gras ia te flokken. Zouden het dan W
ook die roode Diertjes kunnen zyn , . waarvan Lxxvfu 1

als de Oogst-Weegluis, in 't Werk van Baker, Hoofd-

de afbeeldingen befchryving gegeven wordt:
STUK*

doch dan moest die Autheur 'er twee Pooten

te weinig aan gezien hebben. Deeze waren 5

m de Oogsttyd , ongemeen lastig voor de ge-

nen die in Engeland , alsdan in de Velden wan-

delen , inzonderheid voor de Dames, als in

derzelver Boezem gaande zitten , en daar een

fchrikkelyke Jeukc verwekkende ; zo dat dee»

ze Diertjes door den Wind in de Lugt fchee-

nen voortgedreeven te worden (*).

De gedaante , immers , zweemt veel naar die

van dit ons roode Aardfpinnetje , 't welk in

Sweeden Brcifro genoemd wordt , daar die van

Smaland de Waterfpinnetjes Qualfler heeten.

Beiden , naamelyk , zyn zy , wegens de

Kleur, zeer kenbaar, en volmaakt van eener-

ley geftalte: ja beiden als Fluweelagtig ruig

over 't geheele Lyf. Inderdaad dit aartige

Diertje, 't welk zo gemakkelyk te bekomen is*

verdient, inzonderheid ten opzigt van de Oo*
gen y> een nader onderzoek. Doktor Scopoli

heeft reeds waargenomen , dat de roode Aard*

van de Waterfpinnetjes, door een Aschgraau-

we Kleur aan de zyden van het Lyf te heb-

ben, verfchillende zyn. Door Geoffrot?
is een zeer aartig bont Waterfpinnetjes

vatï

(*) BAKIR Nuttig gtfouikvan't Mikf9s\tfp% AXML 17$%
lladz. 405,

2» DKEJU. XUU STUK* £



I4<5 Beschryving van

V. van deezen aart , befchreeven en afge-
Afdeel. beejd ^n

Hoofd-
stuk. (23) Myt, die het Agterlyf uitgezet rood, aan

Baccarum. de zyden donhenr heeft.

EefTen»

spmnctje.
£)eeze komt zeer dikwils op het Geboomte

inzonderheid op de roode Aalbeffen en derzel-

ver Vrugt voor , loopende zeer fnel. Zy heefc

de gedaante van een Spinnetje, doch is onge-

lyk kleiner dan de gedagte roode Aardfpinne-

tjes , en niet plat van Rug of niet gerimpeld

of ruig 3 maar glad en gezwollen van Lyf3 met

eenige Haairtjes , hier en daar 9 en aan het

Borstftuk , wederzyds , een zwarte Stip. Die 3

welke Doktor Scopoli , in Karniolie 3 waarnam i

was rood, met den Bek zwart, de Voelers ea

Pooten ruig.

XXIV.
Mafc** X24) Myt 5 die het Agterlyf ros , de agterjle

veeg- Pooten Draadagtig dun en zeer lang
Luisjes. faf^

't Woord Mufcarum, dat men overal anders

leest , is 5 in de Twaalfde Uitgaave van 't Sa-

menftel der Natuur 3 die ik met den aanvang

van dit Stuk gevolgd heb 3 veranderd in

Mos*

(*) La Tïque aquatique panachée, Planch. XX. fig. 7»

(23) Acarus Abdomine diftento rubro , lateribus obfcuxio»

ribus. Faun, Snee, 1980. ScoP. Carn, 1074.

{ft/|.) Acarus Abdominemfo; Pedibus pofticis longifllmïs , Fl«

Ufoumüus, Fam% suee, 1981» GeqpiR. t'ar, II. p« 024* N* <5.
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Mupram, en dus zou de Soortnaam niets be-
Afd̂ el;

tekenen kunnen , dan Mos-Myt: doch uit de Lxxvüfc

aanhaaling van 't Werk van G^offroy blykt,
H™£'

dat dit een Drukfeil zyn moet, hoedanigen'er,

tot verwondering , en tegen het bekende

Spreekwoord (*) , veel meer en grooter in

deeze Uitgaave dan in de Tiende zyn.

Volgens de befchryving der Sweedfche Die-

ren is deeze Myt de allerkleinfte, Gedagte

Franschman noemtze oneindig klein (*) ge*

lykende naar een bruin Stipje , dat men voor

geen Infekt zou aanzien , indien men hetzelve

niet zag beweegen Jn 't Derde Deel van Le-

dermuller, daar men de gewoone Huisvlieg,

met deeze Luisjes belaJen , onvergelykelyk

fraay en groot vindt afgebeeld (§), wordt ge-

zegd, dat zy op de Rupfen ook voorkomen
5

doch alsdan rood, in plaats van helder bruin

zyn ,
gelyk op de Vliegen. Gedagte Autheur

neemt egter de twee lange agter-uitfteekende

Borflelhaairtjes niet voor Pooten , die hy ei* dus

maar zes aan deeze Myt toefchryft 't Is on-

gelooflyk, zegthy, welk een menigte daarvan

zig op een enkele Vlieg bevinden, die waar-

fchynlyk grootelyks geplaagd worden door

dit

(*) Ultimo, cura prudentier,

(•\) Cette Mits efl infiniment petite. Een zonderlinge uit-

drukking om een bepaalde grootheid te betekenen , daar meo
dezelve , gemeenlvk , voor een onbepaalde kleinheid neemt,

(§) Ledrum Amui% Microfcopique* Tom» lil, Ne»4fc

3768. op 't end.

I. Deel. xm. swig. K 2
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É
v

- dit öngédiert. Dergelyke roode Myten heefc
Afdeél. .

J J

Lxxvni. men op de Spinnekoppen waargenomen , en die
Hoofd- van ^e Hommelbyën , welke men Houtboot*

ders noemt, door Reaumur afgebeeld (*)»

welke 'er zeer mede geplaagd zyn , fchynen

die zelfde gedaante te hebben. Is het dan wel

te verwonderen dat een Vloo , gelyk Kirche-

rus zegt , ook Luizen heefc (f) ?

mSuu (*& Myt, die Bloedkleurig is en ruuwagtig y

patactes- met de voorfte 'Booten zo lang als 't Lyf.
Luizen.

J
.

Deeze geftalte hebben, volgens de Waar-
neeming van den Heer Rolander , de Infek-

ten, die men te Suriname Patattes- Luizen

noemt, welke derhalve van de Piques of Zand*

biadz* 107
^00*ïen verschillende zyn *. Zy onthouden zig

'

in 't Gras en loopen de Menfchen , die 'er door-

gaan, by de Beenen op, kruipende dantusfchen

Vel en Vleesch, hetwelk een onverdraaglyke

Jeukt veroirzaakt* De genen , echter , die

blootsbeens , of zonder Koufen door het Land

gaan , zyn 'er weinig van gekweld : daar de

Zandvlooijen , integendeel , zig gemakkelyk

hechten aan de naakte Huid.

(*) /«ƒ. Tom. VJLPUy.%. 8, 9,

{f) PoWER. Experim. PhiUfophy. Lond. 1664. p, 20.

(25) Acarus Sangirineus fcabriufculus , Pedibus anterio**

hi% longitudine Corpori*. Syft* Nat. XII,
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(26) Myt , die het Agterhf rood en wedetzyds v.

met twee hoogroode Stippen heeft, £f™?U
In het geele Pluis of Bont der Hommel- STU

™"

Byën , zal men dikwils een klein witagtig zeer xxvr.

vlug loopend Diertje vinden, dat, door het^^f
Mikroskoop gezien, de gedaante van een MytByën-Myt.

heeft : hadt Doktor Power , voor meer dan

honderd Jaaren , reeds gezegd (*) Ik ver-

wonder my, dat Linn/eus dien Autheur niet

aangehaald heeft op deeze Soort van Myten ,

welke door hem van die der Vliegen afgezon-

derd is, en evenwel voorgefteld onder den al-

gemeenen naam van Myt der Infekten , die

kaale Vleugels hebben. Ook fchynt 'er een

aanmerkelyk verfchil in de geftalte te zyn;

hoewel deeze ook uitermaate klein is en rood

,

zo dat men de Oogen en Pooten met het bloo-

Xe Oog niet kan onderfcheiden. Zy is rond

van Agterlyf , bly rood , met eenige Haair-

tjes , en heeft van vooren , aan de zyden ,

wederzyds een paar donder roode Stippen,

de eene voorlyker, de andere agterlyker ge-

plaatst. De Luis der Byën , uit Reau-
mur hier aangehaald, hadt maar zes Poo-

ten.

(26) Acarus Abdomine rubro, lateribus pun&ïs bitlis coc-

eineis. Faun, Suce. 1982* REAüMUR, /»ƒ V, Tab, 38, Iig
9

* 9 2 , 3.

(*) Ibidem, u% fupra,

1. deel, xm, stuk* K 3



ï5o BescïtryviNo tak

V. Q<zn) Myt, die ros is, van agteren witagtig.

J^FDEEL.

Hootd-*
0llder deezen cytel begrYPen WY die Luisjes,

>

stuk. welke op veelerley Torren en andere Infekten

xjiy.it voorkomen, en zeer veel naar de Kaasmyten

utT
a

'

gelyken, doch grooter en voor het bloote Oog

IuisjT als Diertjes kenbaar zyn. Op leevende Rhi-

*fr*
G"

nofter-Torren , en derzelver Kwatwormen ,

heb ik 'er zodanigen gevonden, naar één van

welken de vergroote afbeelding , Pl. C. F/g.

3., gemaakt is, welke grootelyk verfchilc van

de afbeelding van Frisch , die 'er Voorpooten

als Sprieten, en langer dan de Agterpooten ,

byna gelyk in de kleine Boktorretjes de Hoor-

nen zyn , aan geeft, noemende haar de ho-

pende Luis op de Aard- en Mest Torren.

Van deeze, zegt hy, zitten de Jongen op

oude kragtelooze Torren, aan alle voegen des

Lighaams, gelyk Schubben by elkander, ftil;

maar de Ouden loopen geduurig heen en weer.

Zy hebben aan ieder Poot een enkeld fpitsNa-

geltje of Klaauwtje , en tusfchen de Voorpoo-

ten een Snuit met een dubbelden zwarten Ste-

kel, om te zuigen. In de Jongen is de Rug

geheel wit en helder , doch in de Ouden wordt

zy bruin en krygt een witte doorfnydmg.

Wanneer zy op een plaats komen, daar de

Tor-

(17) Acarm rufus , Ano albicanre. Faun. Suec. i9?S'

ScoP. Csrnfioóï. Gfoff. Par. II. P.623.N. 4. BLANK. In/.

T, 14. f. H. FRisCH, ƒ«/ IV* T« 10 REAUM. ty. VI. T. 4. f. *S»

14. &qes. IfiT. ly. p. ao. t« 1. f. jo»js.
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Torren haar met de Pooten bereiken kunnen , v.

worden zy daar afgeftreeken, en, als de Tor lxxvhI"

dood is , loopen 'er de oudften af, doch vee- Hoofd-

len blyven 'er op , en zoeken nog eenigen tyd
STÜK*

haar Voedzel daar uit te zuigen. Dergelyk

een Tor in een ledig Snuifcabaks Doosje doen-

de , kroopen zy hem alle van den Buik* op de

Rug en ftierven. Hieruit befloot Frisch , dat

de Snuiftabak een middel zou zyn , om de Ka-

narie-Vogeltjes te zuiveren van dergelyke Luis-

jes of Myten ; des hy die onder de Vederen op

de Huid flrooide, en met eenig Vogt nat maak-

te , omze beter te doen aanhangen.

„ Dewyl deeze Luisjes op een Vogeltje ry-

, kelyker Voedzel vinden , zyn zy van wegen

„ het Bloed roodagtiger , en hebbe een witten

,, wrong, van agteren, om het Rugge-Schild

„ leggen. Wanneer ik 'er een kwetfte \ liep

„ 'er een zwart Vogt uit , en deeze wrong

*, flenkte wel ten halve, hoewel de Luis haar

3 , Lyf wederom van binnen opblaazen kon;

„ zo dat zig het ingezakte dikwils weder naar

„ boven verhief, doch wegens de gemaakte

„ opening niet Haan kon blyven".

Van dergelyke figuur waren die Luisjes,

welken de Heer Reaümur , in menigte , op de

Hommels waarnam , en die hy ook door der-

zelver Nest , op de Honigraaten , zag zwerven

,

befluitende daaruit, dat het dit Ongediertmeer

te doen was om de zoetigheid, welke gemeen-

lyk aan 't ruig Haair van deeze Byën kleeft

,

I. Deel. XJII, Stuk* K 4 daar
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• daar af te fchuimen ; dan om derzelver Bloed

x
F

xvfiï". te zu^en « zy ftaan bY veele Autheuren be-

Hoofd- kend; doch Goedaart was, zo hy meende ê
*TUK

' de eenigfte, die zig verbeeld had , dat zy aaa

de Hommels gegeven waren tot derzelver voor-

deel; om dezelven, naamelyk, door een foort

van prikkeling of kitteling uit de loomheid of

gevoelloosheid , waarin zy zig doorgaans be-

yinden, pp te wekken,

luïsjesvan -De Luisjes , welken Roesel op de Torren ,

«Jen Dood- die men Doodgraavers noemt , heeft waarge-
fraarer» -

os, nomen en afgebeeld , zyn door LiNN/£Us tot

deeze zelfde Soort betrokken. Die Autheur,

't is waar , houdtze voor een zelfde Soort , als

die der Hommeien en Mest-Torren ; welken

'er, zegt hy, inzonderheid in 't Voorjaar 9

wanneer zy uit de Aarde te voorfchyn komen ,

mede bezet zyn: doch hy merkt tevens aan,

dat de gedaante veel naar die van Spinnetjes B

en, ik voeg 'er by, naar die van de gedagteroo-

de Aard- en Water - Spinnetjes 3 inzonderheid

wegens de Kleur, welke hy Oranjebruin noemt,

gelykt ; zo wel als met de figuur van 't end der

Pooten, naar de Luisjes der Vledermuizen ,

door Baker afgebeeld. De Pooten, naame-

lyk, der Luisjes van den Doodgraaver, heb-

ben aan 't end eeqe Kelkswyze uitbreiding ,

door middel van welke zy zig, zekerlyk, aaa

«ie gladde Dekfchilden van de Tor vasthou-

den. Dit ontbreekt in de gedagte Luisjes , wel-

koa ik op de RJaiaester-Torren voadt, die al-

tt-
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cemaal wit waren of vuil geelagtig wit, gelyk V.

de Kaasmyten , en niet het voorite en agterfle lxxvuu
Paar Pooten veel langer hadden dan de overi- Hoofd-

gen , het welk in de Luisjes van den Doodgraa-
STUK#

ver zo blykbaar was. Haar Pooten waren ook

pp ver naa zo ruig niet , en de figuur van 't Lyf

langwerpiger, met veel langer fpitfer Snuit.

Wil men nu alle dergelyke Torren-Luisjes tot

ééne Soort betrekken, zo pasfen zekerlyk de

opgegevene Kenmerken niet op de mynen. Zie

hier wat Roesel van de Voort teeling der zy
Gen zegt.

„ Aangezien deeze Myten van tweederley

„ Sexe zyn, zo paaren zy ook gelyk de Kaas-

5, myten en andere van haar Geflagt; blyven-

# de dan altoos, met het agterfle van haar

„ Lyf, een poos aan elkander hangen; waar-

3 , na het Wyfje , dat zig door haar dikke Lig-

„ haam genoeg van het Mannetje onder

-

,, fcheidt, haare langwerpig ronde Eijeren aan

3, de gedagte Torren of andere Schepzelen

„ legt".

Of men dat Ontuig , waar mede de Mest-

Torren zo dikwils bezet zyn, en het welk de-

zelven geheel ruig maakt, met Frisch voor

weezentlyke Luizen, die aan het Lyf van den

Tor, op een Steekje of Buisje vast zitten

dan liever voor Eijeren of Poppen van de

voorgemelde Luizen, moet houden, zal moog-

lyk een naauwkeurig onderzoek, in 'c vervolg,

aan den dag brengen.

h DEEL. xm. STVK. K s C%%)
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V. (28) Myt, die bruin is , met een tweekleurige

DEEI
CVIII

Hoofd-
l/xvhl StreeP °P de Rv&-

Op Steenen en inde Velden komt deeze

xxvnr. voor , die de grootte en geftalte beeft van het

Run/iris.
r

'

ooc[e Waterfpinnetje , doch donker van Lyf
Steenmyt.

x r J '
J

is, met een Streep langs de Rug, meestal van

vooren witagtig , van agteren rood, zo als de

Pooten zyn.

xxïx. (29) Myt , die rood is en de Sprieten gejpleeteny

Jrtis. langer dan de Snuit heeft.

Gehoorn-
dCf De Sprieten , die in de andere Myten naauw-

lyks blykbaar zyn , onderfcheiden , door haa-

re langte en figuur, deeze Soort dermaate.,

'dat menze, door Geoffroy, in eenander Ge-

.flagt gebragt vindt, onder den naam van, Che-

llfer of Schaardraager. De afbeelding, van

hem gegeven, toont echter, dat diebenaaming

niet geheel eigen zy : want de Sprieten , die

dan de Nypers zouden verbeelden, loopen in

twee dunne Draadjes uit. Het Lyf van die

Infekt is geheel rood ; maar de Pooten

,

Sprieten en Snuit zyn wat bleeker. Men
vindt het onder Steenen en den Bast van Boo-

men : ook komt het fomtyds op 't Hoofd der

Men-

(2.8) Acarus fufcus, linea dorfali bicolore. Faun.Suec 1984»

(29) Acarus ruber , Antennis bifidis roftro Jengioribus.

Faun, Suec 1985. Chelifer totus ruber , Antennis extïGmo
bifetis. GEOïfR» Par, l\, p. 618. T. 20, f. 5.
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Menfchen, en veroirzaakt aldaar een geweldi- V.

t 1 „ Afdeel.
ge Jeukt. Lxxvur.

Hoofd #

(30) Myt , die bruin «* ros is , wet de Pooien stuk..

Bloedkleurig. xxx.
Littoralis*

Op de Steenen, aan het Strand vanOeland, ^
v rmy£ *

liep deeze Soort van Myt, naar die, welke

op de Aalbesfe - boomen zig onthoudt, ge-

lykende, doch wel eens zo groot 3 in me»

aigte.

fSÜ Myt. die bruin - rosagti? is s met het xxxr.
run?orum*

dgterlyf glad en Klootrondagtig. Kamper*
n oeije»

Aan de wortels der Paddeftoelen onthoudt
Myt*

2ïg deeze , troepswyze , loopende zeer traag.

Zy heeft de grootte van een gewoons

Neet.

(32) Myc, die Klootrondagtig en glinfterend xxx u.
zwart HaaurJüa?tig is, Tremuu,

Blaauvve.

Op het Kwabbig aangroeizel der Genever*

boomen is deeze gevonden.

(33) Myt s die platagtig Aschgraamv is , aan XKXIIj

de Zyden rumói Scaker.

In
R '

f30) Acaruz fufco-mfus , Pedibus Sanguineisi Faun. Suec.

2986. It. Oeland. 96.

(31) Acarus fufco.rufefcens , Abdomïne fubglobofo
, glabro,

Tam. Suec 1987.

(32) Acarm ftibglobofus , atrocoerulefcens, nitidus, Fam*
Suec I99U

(33) Acarus cinereus depreflixs , latecibus fcabris. Fam
Suec. 1988.

U D6£I.. XÜ1.JTUJ&
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m
• In 't vroege Voorjaar komt deeze in de Aar-

Afdeel. ,
°

, n . n . .

Lxxvm. de voor, zynde een zeer klem Diertje, dat.
Hoofd- p de RUg gelegd zynde, de Pooten naar alle
5TUK

" kanten uitfteekt.

sJt™Z\ C34) MYC 5 dis md ih met een dubbelde brui-

wilgen* ne Streep , die voorwaards Vorkagtig is , op

de Rug.

Op de Wilgen vindt men dit Diertje , dat

zeer veel gelykt naar de roode Aardfpinnetjes ,

loopende zeer fnel.

xxxv. (35) MyE » die hoo& &eel is mn Kleur 9 met
Croceus. een ros/s $tip> wederzyds^ aan 't Borst"
Saffraan- a
geele. JtuL

Deeze , die, dikwils, by de Gallwespjes in

* zie het de zogenaamde Wilgen Roozen * zig ont-
XI. Stuk. , . , , , . , , Tr
iiadz, 131. houdt , is byna zo klein als de Kaasmyten , en

dus niet onderfcheidelyk met het bloote Oog

,

dan door de Kleur, welke haar als een Oranje-

kleurig Stipje doet uitmunten.

LXXIX.

f34) Acarus raker linea Dorfali duplici fufcS , antice bi-

fmca. Féiun» Suec. 1989,

(35) Accrui fulvus, Thoracis lateribus pimfto suf©# Faun*
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{SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS! *
LXXIX

LX X IX. HOOFDSTUK. Hoofd.'
STUJC»

Bcfchryving van 't Geflagt der Kreeft -Spin-

nen, dus wegens haare Schaaragtige Nypevs

genaamd , tot welken de Langpootige of Lang-

beenige , de Scorpioen- of Weegluis*Spinne-

tjes, en anderen , z^ra t'imsgebragU

De benaaming van Langpootige Spin is thans, Naam,

nu 'er zo veele nieuwe Soorten toe be-

trokken zyn, op ver naa zo eigen niet voor die van

dit Geflagt, als Kreeft -Spin, 't welk een

voornaame hoedanigheid , die ze van de Spinne-

koppen en Mytenonderfcheidt, te kennen geeft.

Linn^us heeft 'er den Latynfchen naam van Pbaj

langium, die weleer gebruikt werdt om de boos.

aartige of fchadelyke Spinnen te betekenen,

op toegepast. En, die benaaming afkomftig

zynde van de Leedjes der Pooten , kan zo wel

tot onfchadelyke als tot de fchadelyke Spinne-

koppen t'huisgebragt worden, gelyk Aldro-

vandus oordeelt. Dus heeft ook Aristote-

les, reeds, van Araneus en Pbalangium 9 als

byzondere Soorten van één Geflagt zynde , ge-

bruik gemaakt.

Door Kreeft-Spinnen verftaa ik thans zoda- Kenmes-

nïgen, die wel agt Pooten hebben, gelyk de ken-

andere of gewoone Spinnen , maar voor aan

den Kop twee Sprieten, Grypers of Nyptan-

U deel. xm stuk* gen 5



i5§ Beschryving van
V. gen, meer of min naar Kreeftfchaaren, Voe-

LXXIX ten °^ Handen gelykende. Haar Agterlyf is

Hoofd- rondagtig. Twee Oogen hebben zy, naby el-

stuk. kander , boven op den Kop (laande , en twee

op zyde.

soorten. In die Geflagt zyn , behalve de gewoone

Langpootige Europifche Spin en die der In-

dien , thans nog eenige nieuwe betrokken ; zo

dat het getal der Soorten negen is.

ï#
(i) Kreeft-Spin 5 die het Lyf klein en Rol*

Thaian- "ron&Mtig , aan de Schouderen geknobbeld.
gium Gres- ° °

,
:

a '

npes. met zeer lange Pooien beeft.

Zee-Spin.

In de Zee van Noorweegen onthoudt zig die

Infekt, dat zeer loom is , de Schulpen der Mos-

felen doorboorende en uitzuigende. Het heeft

aan den Kop twee Borftelagtige Sprieten ; aan

den Bek twee Voelers , die tweeledig en als

Kreeftfchaaren zyn. Bovendien zyn 'er, aan 't

Borstftuk , nog twee Draadagtige byhangzels ,

evenwydig met het Lyf, agter het Fondament
gaapende, en In 't midden gefchaard: des het

naa verwand fchynt te zyn met de Kreeften.

Het heeft een lang , dun Staartje : maar de

langheid der Pooten, als in de volgende Soort,

doen dit Schepzel inzonderheid uitmunten

;

terwyl men zig verwonderen moet 3 dat die ge-

re-

(i) Phalangium Corpore minuto Cylindrico. Humeris tu-

bcrculato , Pcdibus longisfimis. f. Syjf. Nat,X. Gen 236. XIÏ.

Gen. 267. fhalangim» majinum, Stjroem. Smimt T% i.f.i#.
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regeerd kunnen worden van een zo klein Lig- V.

naampje (*> LXX1X#

(2) Kreeft-Spin, die het dgterlyf Eyrond 3 stuk.

van onderen mi heeft. u .

Opilio.

De Ouden , of die van de voorgaande en ^ffj-J^

het voorde deezer Eeuw, hebben reeds deeze

Soort van Spinnekoppen , wegens hunne lange

Pooten zeer opmerkelyk, gekend, die men in

Vrankryk Ie FaucheiÈ* dat is de Maaijer, en

in Engeland the Shepherd , of ook de Oogst-

Spin noemt , volgens Lister , om dat zy veel

voorkomen in de Hooytyd 5 of omtrent het

midden van den Zomer, in open Velden, waar-

van zy den naam van Schaapherder-Spin kan

gekreegen hebben, hoewel men haar, wegens

de Geftalte, in ons Land, volgens den Heer

Gronovius Cf} ook Langpoot of Hooy<wa~

gen

(*) Fig. 6. op Plaat III, ia 't Eerfte Deel van Dr. BAs.
TF.RS Uitfpanningm , zon dergelykecn Zee-Spin kunnen zyn,
indien dezelve zodanige Sprieten en byhangzels had, Fig. 7.

is, buiten twyfel, een Myt.

(1) Pbalangium Abdom/ne ovato, fubtus albo, Faun.Suec*

1992. SceP. Carn. I122.M0UFF. /«ƒ234. f. 4* ALDR. Inf 602.

f. 4. Goed, Inf. II. T.49, List. Angl. T. I. f. 35. Hoefn, Inf
II» T. 9. RAJ* Inf. 39« N, 35* BRADL. Nat. T. 24. f. 2, clercK
Aran. T. 5- f. 10. SüLTz. Inf T.»z, f. 140. GEOFFR. Fat, II.

629. T. 20. f. é.

(|) Ten minfte fchyntzyn Ed. deze Spin bedoeld te heb-
hebben , wanneer hy (in Ad. Helvet. vol. V.) de aanhaaling

van Araneus byalino -fulvus , Linn, Syft. Gen. 235. N. 14,
maakt , alwaar doch LinnjEus niet van deezen Spinnekop
maar van een zeer klein Mytje (Acarus telarius) hier voor
bladz. 127. befchreeven,door het welke de Herfst . draaden ge"

fponnsn worden, fpreekt,

X, DEEL. XIII. STUK»
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V. gen noemt. De Sweeden heetea dit Infekfc

fxxix. L
'

dke of Laocke (*}m

Hofd
-

" „De Wyfjes komen veel in Augustus voor,
STÜK

'

3 , zegt IUy, ten minfte kan menze dan best

„ van de Mannetjes onderfcheiden , doordien

„ zy alsdan het Lyf vol witte Eytjes, die

39
volmaakt rond zyn, hebben, doch, waar en

„ op welke manier zy haare Eytjes leggen,

„ daarvan heb ik nog niets vernomen". By Lis-

ter vindt men woordelyk het zelfde. Goe-

baart , ondertusfchen , hadt reeds waargeno-

men, dat zy voortkomen uit zekere ronde bol-

letjes, doorfchynende als Kryftal, die in de

Padde(loeien fchynen begreepen te zyn.

Men behoeft ilegts een gewoone Paddeftoei te

neemen , die op den Grond groeijen , en dezel*

ve op Aarde te leggen in een beflooten Glas ,

dat men inde Zonnefehyn zet; zo zal,, in ee^

nige Dagen , die Paddeftoei in een zwart Vogt

verteerd zyn , daar hy Wormpjes in waarnam,

die in Vliegen veranderden ; maar vervolgens

leverde dat Water als een menigte van Kry-

ftallyne Zandkorreltjes uit, welke allengs Poo,

ten kreegen, en eindelyk, na drie Jaaren ver*

loops , de Geftalte hadden van Schaapherder-

Spinnen. Even 't zelfde hadthy waargenomen

in

(*) Volgens de Faun* Staeiea, alwaar het, Jn de EerfteUïe.

gaave, voorgemeld was onder den naam van
j
Acarus pedibus om'

nibus longisfimis; dat echter aan Geoffroy geen reden koi»

geeven , om thans nog te fchryven t dat het ceu Soott Tan
A<aH of Mytsn is , by LWNMVS,



de Kreeft-Spinnen. IöI

iri de ronde Kristallyne bolletjes, van grootte V.

als Radys-Zaad, welke hem, in klein getal , j^x^x'
voorkwamen in de Kelkswyze holligheid van Hoofd-

zekere Paddeftoelen , die gellooten uit den
8TU£*

Grond komen 3 en vervolgens open gaan of

ontluiken; als wanneer zy niet kwaalyk naar

den Dop van een Eikel, zegt hy, gelyken.

Deeze bolletjes hebben ook, zo hy getuigt,

na dat zy op de Aarde gevallen zyn, drie Jaa-

ren noodig om de grootte en geftalte te ver-

krygen van gedagte Infekten, die, zo hy aanS

merkt, in het heetfte van den Zomer zig

gaarn op de Melisfe- bladen, en in de Schaduw
van dat Kruid, onthouden: maar, zo dra het

koud wordt, het Veld verlaateh en dan gaan

weg kruipen in de reeten en fpleeten of gaten

van oude IV!uuren, Hekken, Schuttingen, enz.

üie Spinnen, welke op dergelyke manier 9j
r

Jj^
voortkomen uit de eetbaare Champignons, deffoelen.

hebben de Pooten veel langer dan de andere

,

en zy zyn het daar hy de afbeelding van geeft,

hoe dat zy zich eerst als een rond Bolletje;

dan , na zes Maanden verloop s , mee kleiner

Pootjes, byna als een Myt; vervolgens, na

twee Jaaren, en eindelyk na drie jaaren, als

onze Schaapherder - Spinnen , zig vertoonen.

Die Soort van Spinnekop , merkt hy aan , ont-

houdt zig doorgaans in fcheuren of reeten van

oude Muuren , met het Lighaam verholen en

de Pooten uitfteekende , om de Salpeteragtige

vogtigheid, zo hy zig verbeeldt 3 te lekken*

I I, Deel» XHI, Stuk* L di©
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v
- die van de Muuren komt: doch hy fchynt niet

LXXU, bedagt te hebben, dat zy zig dan veeleer aan
Hoofd- nieuwe Muuren moeften onthouden ; als ook

niet , waar die menigten dan op 't Veld van lee-

ven Veeleer , denk ik , dat het uitfteeken der

Pooten, buiten deeze Reeten, dient, om Vlieg-

jes en andere lnfekten, die 'er langs loopen,

onverhoeds te vangen en op te eeten of uit te

zuigen. Dat zy by Nagt loopen en dan met

elkander fpeelen , kan zyn , om dat 'er alsdan

niets voor hun te vangen valt. Dit Spel zou,

volgens hem , voornaamelyk beftaan , in elkan-

der van boven neder te werpen; doch, als het

ernst wordt, mag men het, met reden, ees

Gevegt noemen ; dewyl alsdan , dikwils , een

van de partyen dood blyft. Of dit ook uïê

hoofde van de Paaring gefchiede ,
gelykby an-

dere Spinnekoppen , merkt hy niet aan, doch

heeft waargenomen , dat de overwonnene van

den ander, na het afbreeken der Pooten, werdc

uitgezoogen. Dit zou, al wederom, uit gebrek

vm \ oedzel kunnen gefchied zyn: maar hy

hadt , langen tyd, één van deeze Spinnekoppen

in 't Leven gehouden met Salpeter -Water en

Kalk, die van een kwaadaartig naturel fcheen

te zyn en wie zou van dergelyke Kost iets

anders verwagten? Deeze overtrof in dapper-

heid alle anderen, dermaate,dat zy 'er tot der-

tig agtereen om 't Leven bragt, waar onder

van de Ilerkften in haar Soort. Hy hadtze \ s.

twee Schulpen voorzien * in ééne van welken

haar
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haar drinkenen de andere haar eeten was , doch V.

zy maakte :eën ander gebruik daar van : want
lxxlK*

ih de eene Schulp deedt zy alle de Pooten der hoofd-

Spinnekoppen , die zy overwonnen, gedood ea STUK«

opgegeten hadt ; in de andere plaatfte zy de

overblyfzels van derzelver Lighaamen. Na
zulk een wreede Zegepraal , iiogthans , bleef

deeze Spiünekop niet lang in 't Leven. Zy
zwol fterk op , wierdt zware van Kleur en ftïerf

êindelyk, als of zy zig te barflen gegeten had.

Dit zonderlinge vind ik by geen andere Au- DePooten^

theuren aangetekend, maar in de befchryving der

Infekten, die omftreeks Parys voorkomen,

wordt in 't byzonder agt gegeven op die eigen-

fchap der Schaapherder • Spinnen , den Kinderen

zelfs bekend; dat de Pooten, daar afgerukt

zynde, zig nog eenigen tyd beweegen» Ook

loopen zy daarom niet te minder, al zyn zy

een gedeelte van den een of anderen kwyt.

Die Autheur geefc in bedenken, of zulk een

Infekt niet , op dergelyke wyze als de Kreeften

en Krabben, weder nieuwe Pooten krygt, na

dat 'er afgebroken zyn ? Hy hadt eens een der-

gelyke Spin gevonden met zeven lange Pooten

en de agtfte twee derden kleiner dan de anderen

;

doch verhaalt niet, of deeze korte Poot van

dergelyke Leedjes als de overigen was voorzien:

anders is het niet veel byzonders (*).

De

(*) Voor eenige Weeken werdt my door den Heer Doktor
Baster, van zierikzee, eene Waarneeming medegedeeld

I, DEEL. XIII* STUK* L %
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v- De geftalte van dit zonderlinge Infekt, dae

LXXIX. z0 we - m - merika als n Europa gevonden worde

Hoofd • is wereldkundig : doch weinigen zullen agt ge!

Gdhï'te. geven hebb?n op de zonderlinge figuur der dee-

len voor aan den Kop , die in dergelyke omftan-

digheden , van vegten of zyne p ooy te vatten

te vangen, aan ftukken te fcheuren of uic te

zuigen, van grooten dienst moeten zyn. Aan

het Eyronde Lyf, dat geen Borstftuk, veel

minder een Kop heeft, zyn van vooren twee

uitftekjes , aan ieder van welken een foort van

Lancet gewricht is; op dergelyke manier, als

wy dit in de groote Surinaamfche Spinne-

kop , op Plaat CII , zullen befchouwen.

Bovendien heeft dit Infekt nog twee Voelers ,

die langer in de Mannetjes dan in de Wyfjes

zyn, en zig , in de eerstgemelden , als twee

korte Pooten vertoonen: 't welk mooglyk de

reden zal 7.yn , dat fommigen 'er tien Pooten

aan toefchryven. Het heeft maar twee Oogen,

die op de Rug digt by elkander ftaan, en al-

leen door een fcherpe Kam van één gefcheiden

zyn Dit onderfcheidt hetzelve grootelyks van

alle andere Spinnekoppen. De langte der Poo-

ten

van den Heer Slabbf.r, te Middelburg , die aan een Haag-

disje , welks Poot door een ander belchad'gJ en van Vleesch

ontbloot was , dien Poot afgefneeden hebbende , daar aan een

nieuw Poorje , doch veel korter dan de anderen , heert zien

groeijen. Dus kreeg ook een Goudvischje , welk de Staart,

vin door een ander werdt afgegeten, in myne Flesch een
ïileuwe Staart,
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ten is verbaazende , en fomtyds we! van twee V.

Duimen Maar het byzonderfïe van deezej^™'
Pooten is , dat de Voet als uit ontelbaare klei- Hoofd-*
ne Leedjes fchynt famengefteld te zyn, ,twelk STÜK-

dit Lighaamsdeel zekerlyk bekwaamer tot gry-

pen maakt, en om deeze reden kan 'er den naam
van PhalangMii

a te regt , op toegepast worden,

hoewel die van Twee-Oogige Spin niet minder
eigen is. Men vindt 'er die bruin , die rood of

geel zyn op de Rug In- of uitwendig kunnen

zy den Mensch geen de minile fchade doen

zegt Moi FFETÜS

(3) Kreeftfpin, die het Lyf plat, de Snuit cJSL,
tweeboornig en de Voelers als Pooten Geho°w*

heeft.

Deeze Soort, in Duitschland ontdekt door
D. Screoer, heeft dergelyke lange Pooten als

de Schaapherder-Spin ; maar het Lyf ï$ plat en

de Snuic beftaac uit twee Elsvormige evenwy-
dige Hoornen, met Voelers als Pooten , doch
een weinig korter.

(4) Kreeftfpin , die het Jgterlyf platagtig o- Ca^L
mal des>

Scorpioea

(3) Pbalang'ium Abdomine de[>resfb, Roftro bicorni, paj„ ^P
11*116^

pis Pediformibus, Syji. Nat. XII. SCKMit, Èlem. 13. f, o,

(4) Pbalangium Abdomine obovato depresfb ; Chelis Ixvi-

feus , digitis pilofis Syji. Nat. XH. Acarus Cancroides Faun,
Svec. 1968. SCOP. Carn, 1069. It Oeland* 84. SKB. Muf I
T.LXX. Kg. 11, FRISCH Inf vill, T.i. Roes. Supp/.T. 64*

Sch^ff. Elem. T. 38. CLF.RCK, Aran* T. VI, f, 19; j «J
Geover9 Par. II. p. 6i8»

l. Deel, XIII. Stuk. £< q
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V- vaal beeft; met gladde Schaaren , jgg mg
LXXIX. gevingerd zyn , a#72 a£ koelers.

Hoofd- ;•

stuk. 'Die Infekt, dat men, wegens de Levensma*

pu c. nier, het Weegluis-Spinnetje , en wegens de% 4- Schaaren het Scorpioen- of ook het Krab-Spin-

netje kan noemen , is te vooren 't huis gebragfc

geweest in 't Geflagt der Myten* Anderen

hebben 't volftrekt tot de Scorpioenen betrok-

ken (*), daar het echter, als geen Staart, of

maar een zeer klein Staartje hebbende, datzig

onder 'c Lyf verbergen kan , zeer veel van

afvvykt , en dus nader tot de Krabben zou be-

hooren ; waar van het , door de Lighaamsge-

itaite , wederom , grqotelyks verichilt , ge*

lyk uit onze Afbeelding, die hetzelve naar
5
t Leven zeer vergroot vertoont , duidelyk

blykbaar is. Men hqore Frisch dien aangaan-

de fpreekem

„ Hoewel dLt Infekt geen Webbe ma^akt , er*

„ ook geene Spinpunten noch openingen daar

3, toe heeft , kan men hetzelve doch , even zo.

35 gevoeglyk , wegens de geftalte eabeweeging

,

s , met den Heer Swammerdam onder de Spin-

3 , nen of Spinnekopagtige Infekten tellen , als

5 ,
anderen de Langpootige Spin daar toe betrek-

3 , ken, die ook geen Geweefzel maakt. De
jT, Scorpioen-Schaaren onderfcheiden hetzelve

(*) In 't Werk vau Sfba , op de aangehaalde Plaat , in de

feefchryving .ladz 112, en by R.OESEI., die h«c den naam

geeft van zeer kleiMcorpieemje,
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5 , van allerley ander klein Ongediert. Deeze V".

3, Schaaren leggen aan de ééne fcherpe zyde, lxxIX
3 , daar het beweeglyke deel van de Schaar is,HooFo-

„ met de punten wat onder ziggeboogen, en STÜK*

„ zyn meer rond dan breed. Het Lighaam be-

s , ftaat uit drie deelen , Kop , Borstftuk en Ag-

9, terlyf; daar de Spinnekoppen , anders, maar

3, twee Lighaamsdeelen hebben en deLangpoo-

5 , tige niet meer dan één £*}; De Kop is van

35 vooren fpits , en heeft zyn opening aan de

33 punt, die vol is van kleine wat uitfteeken-

s, de Haairtjes , tusfehen welken de Zuigftekel

33 uitgaat, waar mede zy het Voedzel naar zig

3, neemt, en de Prooy, die haar tusfehen de

3, Schaaren valt, uitzuigt. Het moeten klei-

33 ner Dieren zyn dan de Kachel - Vliegen , die

s, zy vangt : want als ik haar een zodanige reeds

i5 half doode Vlieg toefmeet , liep zy , op de

5, minfte beweeging der Poocen, van dezelve

s, weg. Het Lyf heeft, boven aan de Bord,

3, zo veel de Kleur aangaat een Ring , welke

, Kaftanje- bruin is, gelyk de Borft en Kop.

, De andere tien Ringen des Lighaams zyn

3, Drekkig Afchkleur. De Ringen of Rondfels,

33 dwars over de Rug, worden in 't midden door

5 , een Kaftanje - bruine Streep verdeeld , en zyn

3, bezet met korte Haairtjes ; gelyk men met

5> een Vergrootglas ook kleine Haairtjes op de

33 glad fchynende Schaaren vindt. De Schaa-

3, ren

(*j Dat is deSchRapheidei-SpifijZoevenbeüchceeven*

U DEEL. XIII, STUK, L 4
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.
V

'
3 i ren ftaan onder aan den Hals." De Buik is

Afdeel.
LXXiX 35 zeer hol, en heeft zes Schubben - Laagea
Hoofd-

35 over elkander. Men kan de noodige Lugt-
sl

' >3 gaatjes daar aan niet zien , om dat dezelven

3, zo zeer in de plooijen verholen zitten. De
,, Pooten geeven 'er vry wel de gedaante van

,, een Spin aan, hebbende drie Leden, buiten

3, en behalve het Kokertje, waar inzy zig aan

,, den Buik beweegen. Zy kan daar mede, ge-

,, lykerwys een Kreeft of Scorpioen, zeer ge-

, 3
zwind^ voor- en agterwaards, als ook zyde-

,, waards, kruipen; houdende de Schaaren , te-

„ vens, altoos, regt vooruit geftrekt , die zy

„ anders op allerley wyzen buigen kan. Nooit

3, wordt zy zo groot als zy hier is afgetekend,

„ en bemint de naauwe Reeten, waar in anders

„ geen Spin kan komen ; zo dat menze een

, Reeten -Spin noemt ; dewyl zy , gelyk een

a, Weegluis , in naauwe Scheuren en dik-

,, wils tusfchen de Bladen der Boeken en de

,, Banden zig onthoudt."

Dit Infekt heeft by ons zyne woonplaats,

zegt Geoff&oy , (die het ineen byzonder Ge-

flagt, onder den naam van Cfcelifer of Schaar

-

draager, geplaatst heeft,) in de Tuinen onder

de Bloempotten , tuiïchen de half afgefcheurde

Bast der Boomen , en in de Huizen op dergely-

ke muffe plaatfen. Het leeft van Houtluisjes

en fvlyten , loopende agterwaards , zegt Lin-

n^eus, die een Waarneeming bybrengt van Ber.

«ius, dat hetzelve 3 by nagt 3
met den Kop in

de
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de Dy van een Boer gekroopen zynde , daar uit V.

een Puist als een Hazelnoot was ontitaan , met
j xxiX*

een fchrikkelykc Pyn in dat geheele Been. By Hoofd-
*

ons wordenze in afgeworpen oude Nesten der SrUK«

Zwaluwen veel gevonden.

Cjfj Kreeftfpin, die het Agterlyf Rolroitd 3 met AcaJo -

des

gladde Schaaren i den Kop met bybdnpsétè Mytagtige.

Deeze , in de heete Gewesten van Amerika

zïg onthoudende , heeft een Venynige beet , zege

LiNNi^us , die haar te vooren ook onder de My-
ten geplaatst, doch toen reeds getwyfeld had,

of zy, zo wel als de voorgaande, niet tot de

Kreeftspinnen behoorde Zygelykt, byzonder*

naar ons Scorpioen- of Weegluis - Spinnetje ,

maar de Schaaren zyn Eirond , het Lyf geelag-

tig en tweemaal zo groot , met het Agterlyf

rolrond.

(6) Kreeftfpin , die het Agterlyf breed en ge- vl i

/pitst heeft , met een Elsvormige Snuit. r

*

m .

*

Walnsch-J

Toen ik, in 't voorfle van deeze Natuurlyke Luis »

His-

(5) Th alanglum Abdomine Cylindricq » Chslis lcevibus
,

Capite appendiculato. Syji.-Nat, XII. Acarus Antennis Cheü*

formibus, Abdomine Cylindrico, Capite appendiculato. Sjjl.

Nat X p. 616. N. 8.

(6) Phalangium Abdomine dilatato muricato , Roflro Subu-

lato Syfi. N<it Xll Pediculus Ceti. MART, Spitsb, ?;. T Q,
f. d. BASTER Uitfpann, II. D. p. 146, T. 12. f 3. Phalan-

gium Littorale. Ström. Sondm, 209. T\ I. f. 17. ïycuogoaan»
Erunnich. Inft T. X. £1 4 7i,'. ->

ï« DEEL. XIII. STUK* L ƒ
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.
V. Hiftorie, de Walvisfchen befchreef , maakte ik

/iFDEEL- .

LXXIx! tevens gewag van de Walvisch - Luizen. Het
Hoofd- gene ik, dien aangaande, alsmaar ter loops,
STVK

' op die plaats , voordekte, had ik ontleend uit

een nieuw Fransen Werk , dat eene Verzameling

van het gezegde der meefte hedendaagfche Au-

theuren bevat (f). Aldaar wordt duidelyk de

langte gefield op zeven Duimen of daarom-

trent, en indien het Infekt de grootte van een

Spinrok heeft, gelyk Boccone zegt , zou de

hoogte van de Schulp niet veel minder zyn, Ik

heb my verbeeld, dat dezelven, naar de groot-

te der Walvisfchen , ongemeen verfchillende

waren , en dat de eigentlyke Walvischluizen

onder zodanige Doppen , het welk de Zee ^ Ei-

kels of Zee-Puistenzyn, huisvesten. Ik bezit 'er

zodanigenals by Gualthieri, Tab. ioö, Lett.

Q afgebeeld zyn , van meer dan een Duim hoog

en anderhalf Duim breed (*).

Pt. c. Bv fommige Liefhebbers is, onderden Naam

van Walvisch-Luis, een Diertje bekend, waar van

wy de Afbeelding hier eenigermaate vergroot

geeven , om de zonderlinge Geitalte van dit

Schepzel, die door den Heer Doktor Baster

uitvoerig is befchreeven. Zyn Ed. heeft een

foort van Voelertjes of Armpjes aan eenigen

van deeze .nfekten waargenomen; doch als men

zy-

(|) Sa longueur eft de fèpt Pouces on environ; ma/s il pa-

pit beaucoup plus grand , lorfqu'i 1 etend fes Bras hors de ik

Coquille, Di&ionn. des Animaux. Paris 1759. pag. 574.

(*) Die Autheur voegt agterde befghryving, Hwte BOCCC-

COKE Fediculum BaUna. nmcupau
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zyne Afbeelding-, daarvan (Lett. D,) met die V.

van het Infekt van de Buikzyde (Lett C) ver- lXXIX.
gelykt, is het duister, waar deeze Armpjeskun- Hoofd-

nen gezeten hebben , die ik echter ook daar aan
STÜK*

waarneem. Zy zaten , volgens zyn Ed. fchry-

ven , onder aan den Buik, digt by de Snuit;

waar ik denk dat zyn Ed. mede zeggen wil, on-

der aan het Lighaam van dit Diertje. In hec

gene , naar 't welke onze Afbeelding (Pl. C.

Fig. 5) gemaakt is, was 'er geen blyk van te

vinden; maar de twee uitpuilingen aan de Rug-

zyde, by het Snuitje, fcheenen zig zo wel als

Oogen voor te doen, dat ik ze 'er zekerlyk voor

zou gehouden hebben, indien het Infekt niet*

midden op de Rug, aan de andere Verdeelingen

van het Lyf, meer dergelyke uitpuilingen had.

De Heer BasTER verbeeldt zig die Walvisch-

Luis , welke van Martens in zyne Spitsberg-

fche Reize opgegeven wordt , een ander Dier-

tje te weezen ; alzo dezelve twee Sprieten,

twee Oogen en een Neusgat had. Het zelfde

moet ik zeggen van de Walvisch - Luizen, wel-

ke by Seba afgebeeld zyn , alzo. die twee Poor

ten zeer dun , en een Kop hadden met uitftee-

gendg Baardjes.(*). Deeze zyn ook, wegens het

getal der Pooten , tot de Pifiebedden t'huis ge-

bragt , en gelyken weinig, zo men in 't ver-

volg zien zal, naar dit Infekt, dat , evenwel,

van Linn^eus aldus befchreeven wordt:

„ Het

(*) Kabinet LD. p. 142. Tab. XC S Fig. $. lett. E, F, G, K,

I, Deel. XIII, Stuk*
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V. „ Het gelykt zeer veel naar de PifTebed va&

LXXIX. 35 den VValvisch, maar heeft geen meer Poo*
hooed-

3j ten dan agt, die allen volkomen zyn, en uit

5 , verfcheide Leedjes beftaan. De Rug is rood
3

5 , van veele Stukken , die ieder drie pun-

3 , ten hebben : de Staart Rolrond , zeer

3) kort en geknot; de Snuit Vliesagtig, eeni-

3 ,
germaate Elsvormig, ter langte van de Poo-

s , ten* De gedaante hebbende van de PifTebed

33 van den Walvisch, doch door de Snuit van

3 , de overigen verfchillende , en zonder Ny-

„ pers ; zou men dit Infekt misfchien beter tot

. 3 de Myten betrekken kunnen a of maaken 'ex

5 j een byzonder Geflagt van."

(7) Kreeftfpin , die het Lyf ovaal en plat beeft,

Trkll'ina-
met dri2 Ruben cverlangs, deDyèn der Foor*

ium
, ,

.

pooien eemzermaate gekamd,
Dneribbi- r ö ö

ge.

Dit Infekt, by Dresden in Saxen waargeno-

men , heeft het I.yf ovaal en plat P met vyf
flaauwe Infnydingen en drie Ribben , waar van

de eene 3 in 't midden, overlangs, zig als een

Kiel vertoont; van de anderen is 'er, weder

-

zyds, boven den zydrand, één. De Kleur is

bruin De Pooten zyn eens zo lang als het

Lyf , hebbende de voorften de Dyën opwaards

breeder , met eene eenigermaate gekartelde

Kiel.

(7) Thalanglum Abdomine elliptico depresfg tacarinato,

IfiittOtiuus anticis fubcriftatis. Syft, Nat, XIU





Plaat ci.





LAT Cl
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(8) Kreeftfpin , die takldge Scbaaren heeft en v
borstels aan het Gat draagt, Afdeel*

LXXÏX.
Onder die van dit Geflagt is deeze Soort de Hoofd-

cenigfte, welke een aanmerkelyke Staart heeft
ST
vn I.

De Geftalte zweemt veel naar die der Scorpioe- Caudatum.
Geitaartó.

nen , volgens de afbeelding van de twee uit Se-

ba aangehaald, die van de Kust van Guinee ge-

komen waren , zynde de eene het Wyfje > de

andere het Mannetje. Niettegenflaande de

kwetzende Staart 'er aan ontbreekt , en de Schaa-

ken ook van een andere gedaante zyn , heeft de

Heer Gronoviüs dezelven doch tot de Scor-

pioenen t'huis gebragt. Dat Voorwerp , 't welk

zig in de Verzameling van de Koningin van

Sweeden bevondt , fchynt uit Oostindie
3 en

wel van 't Eiland Java, afkomftig te zyn ge-

weest*

(9) Kreeftfpin, die de Armen getand , de voor. *x-

jle Vooten Borjlelagtigenby uitflek lang, hetLzngGe-*

BorstflukNiergelykende heeft. Suci;

Buiten twyfel wordt hier dat Infekt bedoeld

waar van Brown , in zyne befchryving der Ge-

dierten van Jamaika, de Afbeelding gegeven

heeft,

(8) Phalanglum Chelis ramofis , Ano Setlfero M, L« ü»
Scorpio. G-Roti. Zooph 952. Seb. Muf I. T. 70. f, 7 8.

(9) Phalangium Brachüs dentatLs , Pedibus primis longifÏÏ-

mis Setaceis , ThoraceReniformi. M L U. 437, Phalangium
Palpis longlsiimis crasfis *. Gron. Zoopb 935. Tarantula fiifca

major, &c Brown. Jam. *c9 . T. XLI. f. 3. Cancellus Ara-

neoides. Petivlr Pteriogr. T. XLI. f. 12.

(• Deel. XIII. Stuk.
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V. heeft, onder den naam van ,, Tarantula , die

ixxnf *' bruin is en grooter, met de voorfte Pooten

Hoofd- >, dikker, gedoomd en byna als Kreeftfchaaren
stuk.

^ genageld; die daar aan volgen zeer lang en

,, dun": want, het gene hy de voorite Pooten

noemt, zyn de Voelers, Grypers of Armen,

en de volgende zyn de eigentlyke Voorpooten.

Men vindt 'er een Afbeelding van , ( doch die

ten uiterfle onvolkomen is getekend,) in 't Vier-

de deel van Seba , Fig. 13 op Tab. XCIX,
zynde naar een Voorwerp gemaakt, datuitOost-

indie afkomftig was Die , welke zig bevondt

in het Kabinet van de Koningin van Sweeden ,

was, zo het fchynt, uit Amerika»

De Heer 1'Admiraal de Tekening bezitten-

de , die door zyn Ed«, voor eenige Jaaren, ten

naauwkeurigfte gemaakt was naar een zodani-

gen Langbeenigen Spinnekop , heeft de goed-

heid gehad van my dezelve mede te deelen;

gelyk ik die dan ook , op de nevensgaande

Plaat, in 't Koper heb doen brengen (*). Dit
raa-

(*) Te beklaagen is 'f, dat deezen ouden Heer , die de Natuurly.

ke Hiftorie zo veel dienst gedaan heeft ^ en nog veel meer zout

kunnen doen, met dingen a-?n 't licht te geeven , die niemand

anders Heeft; (Zie hetXI. Stuk van deeze Nat, Hifto rie ,bladz*

4^9«)van tyd tot tyd zo veel moeielykherien worden aange-

daan , door Luiden die de grootfte verpligting aan hem had-

den ; dat zyn Ed, daardoor belet wordt , benevens de laftige

waarneeminge van het Ampt , van Ykmeefter Generaal der

Trooyfche Gewigten , zo veele Jaaren reeds door hem bekleed^

tyne Liefhebbeiy ten dienfte van het algemeen voort te zet-

ten , en de Wereld mede te deelen , het geene zyne langduuri*

ge Ondervindingen , daar in , hem geopenbaard hebben.
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raare Stuk was door Mevrouw Mertan zelve, V.

by haar Ed. terugkomst , van Suriname ^^^'j^xxiX
gebragt. De Heer StLomon van Loo, die de Hoofd.

vermaardfte Liefhebber was van zyn tyd,heeft
STUK'

deezen Spinnekop van haar Ed, bekomen, en

als een Pronkft.uk , in een ronde Doos , mee

Glas gedekt , zorgvuldig bewaard. Na zyn

Overlyden kwam dezelve , benevens veel an-

der fraay Goed , op een Verkooping , en , op
een der Kykdagen , te vooren , de Heeren

Lyonnet en 1'Admiraal elkander aldaar aan-

treffende , en beiden hetzelve als zulk een

weergaaloos Stuk aanmerkende, maakten zyeen

affpraak , van het niet tegen elkander op te

jaagen , zullende het te famen koopen en dan

door Loting befliflen , wie het hebben zou.

Vier zulke Staart - Spinnetjes , als de twee daar

nevens vertoond , waren in de zelfde Doos , en

hier van zou de geen , die het kwam te verlie-

zen, 'er twee hebben. De Spinnekop viel, by

het Lot, den Heer 1'Admiraal te beurt, die,

niettegenftaande 'er aan hem , door gedagten

Heer, op flaande voet, vyfDukaaten voor ge-

booden werden , daar doch niet van afflappen wil-

de, maar dit fraaije Stuk lang in zyne Verza-

meling bewaard heeft ; tot dat zyn Ed. zig ein-

delyk , door lang aanhoudend verzoek van den

Heer C. B. Voet en deszelfs Huisvrouw , heeft

laaten overhaalen , om hetzelve voor een goe-

de Prys over te doen; mids zyn Ed. eerst daar

van
I. Deel. xiii. Stuk,
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v

-
> van een Aftekening mogt maaken- De Spinne-

LXXIX. koPa dan, berust tot heden in het Kabinet van
Hoofd- gedagten Heer en van zyne Beminde , te Dor-
stuk.

, ,

J i

drecht.

Wat de Geflalte van dit Schepzel aangaat

,

die is in alle opzigten verwonderlyk. De Dee-

len , welke men elders als twee ovaale {tukken

afgebeeld heeft , en die 'er waarfchynlyk den

naam van Niervormig aanhebben doen geeven,

maaken , inderdaad, te famen het Borstftuk uit,

dat in deeze vry ongelyk van boven , en op de

zyden hoekig uitgefneeden is, als 't ware dus

gefchikt tot het beter inneemen van de Kasjes^

daar de knoppen van debovenfle Leden derPoo*

ten zig in beweegen. De ongemeene langte

en dunte van derzelver deelenvereischte, inder*

daad, een diepe Inleding , gelyk men die ook

daar aan befpeurt, en de beweeglykheid vor
derde dat die korte Leedjes, by ieder Gewricht*

welke aan de Sp'nnekoppen eigen zyn, vooral in

deeze niet ontbraken. Het moet een zeer vlug

Dier zyn en tevens Roofzugtig, hebbende

tot het vangen van kleiner Infekten waarfchyn*

lyk die byfter lange Zweep - Pooten , en tot hec

vatten of dooden derzelven die verfchrikkelyke

Wapenen verkreegen , welke men Armen of

Grypers kan noemen , hoewel zy met de Voe-

lers of ook met de Sprieten, in anderen, ten

opzigt van de plaatzing overeenkomftig zyn*

Aan den Bek fchynt dit Voorwerp twee ontzag-

lyke
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lyke Tanden te hebben , doch de Kop ontbreekt V.

eraan, gelyk in de Spinnekoppen in 't alge- j*xxSl
meen. Het Lyf is Eyrond en in ringen ver- Hoofd*

deeld , van Kleur wat bruiner dan het Borstltuk ,
stuk.

dat uit den geelen ziet, gelykerwys de Poo-

tcn , maar de gefchaarde Armen zyn ook rood-

agtig Kastanje - bruin. Thans bezit ik zelf zo-

danig een Kreeft - Spin , die ruim zo groot van

Lyfen langer van Armen, doch wat korter van

Pootenis.Misfchien zaldeezeeen Mannetje zyn*

LXXX. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Spinnekoppen,
waarin derzelver algmeene Efgenfchappm , in~

zonderheid ten opzigt van htm Vernuft en de

Voortteeling , breedvoerig ontvouwd en nage-

fpoord worden , enz.

Veel eenvoudiger en klaarder is de afleiding

van den naam der Spinnen of Spinnekop-

pen, in onze Taal, dan die van het Latynfch

woord Araneus , en van Aranea , dat men
zo wel voor de Webbe, als voor het Dier

zelf, plagt te neemen. Het kan geen Infekc

betekenen, dat met de Lugt zig voedt, gelyk

Isïdorus wil; maar, van het loopen of hangen

in de Lugt , zou het kunnen afkomftig zyn

,

waar van het Griekfch , Arachne ofArachnes , ook

afgeleid wordt , en mooglyk heeft de ylheid van

'e Geweefzel, dat zy maaken, welgelegenheid

I. öeei.. xiii, stusu daar

Nam.,,
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V. daar toe gegeven. Het Meisje van dien naam
AFPEEt. werdc, voteens de Fabel - Hiftorie , omdathec
T XXX
Hoofd-' Minkrva in geweven Werk de loef wilde af-

sthjk. ftceken > in een Spinnekop veranderd (*). De
Spinnekop is in de Paleizen der Koningen ,

* Prov vinden wy in Salomofs Spreuken -Boek*, al-

30. v at. waar »
t Hebreeufch woord Simmith gebruikt is

;

doch elders , alwaar van de Spinnewebben ge-

Xjoh ?, . v.fprüken wordt, (laat het woord Gmkobüch f.

4-5V-53 £)q Franfehe naam Araïgnés is, zo wel als.de

Spaaniche Arana en de Italiaanfche Ragni, van

het Latyn af komfiig : daar de Engelfche naam

ópider , de Hoogduitfche Spmne, en de Sweed-

iche Spimel, zeer geiyken naar den Nederduit-

fchen.

Eigeti- De algemeene eigenfchap der Spinnekoppen

,

(chippen. wac foQt maaken van haare Webbe betreft , is

zo wereldkundig, dat men de Kinderen daar

van niet behoeft te fpreeken. Ook wordt dat

Werk , by de meeste Menfchen , even zo ge-

rin°r aangezien , als men een hope die in rook

verdwynt, een arbeid, die vrugteloos is en in

*t geheel niet ten nutte itrekt, in gedagte Schrif-

tuurplaatfen , by het maakzel of by het wee-

ven van Spinnewebben- vergeleeken vindt.

In-

(*) Rupitopus Dea, & radio, quern manu tcnebat,

—— —m Frontem percusfit Arachnes*

Ken tulit infelix ; laqueoque animo/a li^avit

Guttura: pendentem Palias' mi/erata levavit
,

Atqxeita, vive quidem
,
pende tarnen improbe , dixit 9

Sic mutata , antiquas exercet Araxea telas.
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Inderdaad , wanneer men de krankheid van dat V.

Geweefzel by de fterkte van de Stoffen, wel-££^.L'

ken het Menfchelyk Vernuft, allengs opklim- HqofdI

mende, van Zyde, Katoen , Wolle, Vlasch STUKa

of Hennip , weet te vervaardigen : by die dei-

Netten , waar mede men den Zee « Visch , Vo-

gelen of wilde Dieren , vangt , v/il verge-

lyken; zo blykt, dat zy als een Stofje in de

Weegfchaal zyn : maar gelykerwys een Aas

,

by voorbeeld , geen uitwerking heeft op dé

Schaalen van de Groote Waag , en een honder-

ite van een Aas een fyn Balansje doet over-

flaan ; zo zal het ook , by nadere befchouwing*

blyken, dat 'er in het Geweefzel der Spinne-

koppen niet minder fchranderheid en nuttigheid

tot bereiking van de oogmerken 5 die 'er de

Natuur mede bedoeld heeft gehad, uitblinkt^

dan in de fynfte Stoffen van onze Manufaktuuren.

En 't gene daar dat Geweefzel dezelven onein-

dig in te boven gaat , is, dat het niet door

voorgaande Proeven allengs tot volmaaktheid

gekomen , maar in 't Paradys reeds , waarfchyn-

fchynlyk, even zo Konftig als heden in onze

Tuinen, gefponnen en geweven zy*

Deeze Infekten, naamelyk, (het welk nog Hun ver-

aan de Menfchelyke Konst ontbreekt , ) Spin-
nufc*

nen en Weeven te gelyk. Zy maaken Draa-

den , die van aanmerkelyke kragt zyn , van

éene Stoffe , welke in 't geheel niet Draad-

of Vezelagtig is : Draaden die zig , zonder ee-

nig behulp van Spelden, Naalden, Spykers*

1, deel. xiii, stuk, M 2 Na-
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V.

Afdeel
LXXX.
Hoofd-
stuk.

Konflig-

hed der

Spinne-

koppen.

Nagels, Haaken, Krammen, zo vast hechten,

dat de Webbe , bun Vogelaars - Net ,. in de

allerergfte plaatzing , dat is loodregt , be-

Itand is tegen een aanmerkelyke beweeging

van de Lugt. Voeg hier by de regelmaatig-

heid van hun Geweefzel , dat de Menfchely-

de Konst byna befchaamt , en fommigen iets

meer dan Dierlyks ; een Geest , dien men

( te dwaas
!
) van den invloed der Sterren

ging afleiden ; in deeze veragte Schepzelen

heeft doen onderftellen terwyl men klaarlyk

zag^ dat 'er niets overeenko nftiger kon zyn

met de Oogmerken , welke zy met deezen

arbeid fcheenen te bedoelen , en dat dus dee-

ze Dieren dan ook niet van Denken en Ge-

voel konden ontbloot zyn ; al ware het dat:

men Paarden , Buffels en dergelyken , in dat

opzigt, met onvernuftige Menfchen, die men

ook wel Ezels noemt, gelyk mogt (tellen.

De oude Philofoophen , inzonderheid , heb-

ben zig over het Vernuft der Spinnekoppen

verwonderd. Ar stoteles zegt , dat zy in

Wysheid uitmunten: zo door de Scheering die

zy maaken , als door den Inilag , zonder

Spoel , den kondigden Weever befchaamen-

de. Welk een vastheid van de Webbe te-

gen den Wind, tegen het aanhangende Stof,

zegt Plimus , die zyn^n Leezer de langheid

der Draaden tusfchen twee Boomen , of van

om hoog naar den Grond , voor oogen (tellende,

Stem tevens de Snelheid doet gade flaan, waar

mede
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mede die Infekten , tot het weeven van de V.

Webbe, langs dien Draad, op en neder loo- lxxx*
pen ; de vaardigheid , waar mede zy , als 'er Hoofd-

roof in de Webbe komt , zig derwaards begee- STÜK*

ven , om die te vatten , en de nyverheid in het

herftellen van het gene daar aan gebroken is

;

als ook hoe fcherp zy van Gevoel zyn en van

Gezigt. üüjlianus oordeelt , niet onaartig , dat

de Spinnen gebooren zyn tot de Weevery , en

dat de Draaden, die zy fpnnen , de allerfyn-

Hen , welke een Vrouwe Hand formeeren kan,

overtreffen. Euclides , zelf, moest haare

bedrevenheid in de Meetkonst pryzen, daarzy

niets dan haare Pooten tot een PafTer of Maat-

ftok gebruiken , en van anderen worden zy
,

met reden , daar in by de Byën vergeleeken.

]Plutarchus, gezegd hebbende dat veele Die-

ren leerzaam zyn, voegt 'er by: „maar, het

3 , is misfchien belachelyk, dat wy de Dieren

„ in dit opzigt pryzen daar Democritus ver*

5, zekert, dat de Menfchen , indevoornaamfle

5 , noodwendigheden des Levens , Leerlingen

„ zyn geweest van hun; gelyk van deSpin-

3, nen in de Konst van Weeven en herftellen

;

5 , van de Zwaluwen in het Bouwen; enz".

Het zelfde , byna , getuigt Seneka , fpreekende

aldus: „Ziet gy niet , hoe onnavolgbaar dat

3, geweefzel der Spinnewebben zy voor eenig

„ Sterveling ? Hoe veel Werk het zy , de Draa-

s, den in dier voegen te fchikken ; fommigen

9 , om vastheid te geeven, anderen om een Net

lo Deel, XIII» Stuk. M 3 te
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V*

3) te maaken, bekwaam tot het vangen van zo

LXXX.'a) kleine Diertjes. Die Konst wordt geboo-

J^oofd- M ren en niet door onderwys verkreegen". Om
sim

* van veele anderen niet te fpreeken , zal ik al-

leen, wederom, de woorden bybrengen van

Ovidius , die een Werkftuk van aller-

grootften arbeid en vernuft zullende pryzen,

zegt, dat hetzelve niet van de Kundigheid der

Spinnewebben zou moeten worden overtrof-

fen (*>

spinne- Alle Spinnekoppen zyn , echter, van deezen
koppen die

aart njet . men v jncjt
»

er eenigen die in 't ge-
geen web- ° °
bemaaken. heei niet fpinnen: men vindt 'er die niet dan op

een onregelmaatige wys eenige Draaden fpan-

nen of een foort van Webbe maaken voor de

Gaten , waar in zy zig, 't zy aan Muuren , Schut-

tingen of Boomen , onthouden : men vindt 'er,

eindelyk , die haare Webbe niet loodregt maar

waterpas of horizontaal maaken. Dit heeft

aanleiding tot verfcheide Verdeelingen gege-

ven , die meer of minder naauwkeurig zyn ; heb»

bende de Ouden reeds drie Hoofdfoorten ge-

field van deeze Infekten, en onder de genen,

die geen Webben maaken , maar haare Prooy

door vlugheid en by verrasling overmeefleren

,

heeft Lister drie Afdeelingen gemaakt, van

Wolf-agtige , Krab-agtige en Springers, van

wel-

{*) Non illud Opus tenuiflïma vincant Stamina,

nee fummo <jux pendet Awnea tigno» Libi, IV. Me;a~

mórpb*
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welke laatften hy 'er vier in Engeland waar- V.

nam, Deeze kunnen evenwel een Web maa- lxxx*
ken tot haar Eij ernest en Winterleger (*). Hoofd-*

Van de Wolf-agtige vondt hy 'er vier in Enge- stuk.

land ; van de Krab - agtige twee , en van des

Springende ook vier : dus in 't geheel tien ; ter-

wyl van de Webfpinders door hem vierentwin*

tig in dat Ryk gevonden waren ; waar onder

tien van de genen die vlakke Webben maaken,

gelyk de Tuin - Spinnen ; zes die ze digt maa-

ien , als lappen Lywaat of Katoen. Men ziet

hier uit , dat het getal der laatften verre dat

der eerften , welken de Heer Hombekg Zwer-

vers of Zwervende genoemd hadt , te boven

gaat»

De Heer Reaumor , willende deeze Infek- verdeeling

ten 3 uit hoofde van de Zyde , v elke haar aumtoT
Webbeuitlevert,naauw keurig ter toets brengen,

onderfcheidt de A; ebfpinners ia vier Hoofdfoor-

ten. De Eerfte is, van de genen dié haare

Webben, wier geweefzel vry digt is, zo veel

de Itandplaats toelaat , Waterpas of Horifon-

taal maaken. Hier onder begreep hy de ge-

nen,

(*) De Sweedfche Heer Clf.f.k heeft zeer mis, wanneer

hy zegt dat door Lister de fpringende Spinnekoppen in drie

Geflagten onderfcheïden worden ( Saltatorum Clajfem in tria

Genera Liflerus 'diflinxit , Luporum , Phalangiorum £r Can- /

criformium) Lister gebruikt wel die drie benaamingen

,

doch hy merktze aan als drie Onderdeelingen van de Spinne-

koppen , die geen Webbe maaken , gelyk ik hier gezegd

feeb.

I. Deel» XIII, Stuk, JM 4
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V. nen, die men Huis - Spinnen noemt, maaken*

LXxlc ke haare Webben in de hoeken van Muuren >

Hoofd-' aan Balken , Zolders of elders , en zodanigen
stuk. 00^ van de Veldfpinnen,als aan haar Webben zulk

een ftand geeven* Zyne Tweede Hoofdfoort

was van de genen , die in de Gaten van oude

Muuren woonen : de Derde van de genen , wier

Webben geen vlak geweefzel , maar als een

famenhooping van Netten maaken , die in ver-

feheiden Vlakten flaan , en de Vierde , einde-

lyk , van de gewoone Tuin - Spinnen , wier

Webben zo zeer in 't Oog loopen en zo ver-

wonderlyk zyn , wegens de Konftige figuur

en evenredigheid der Draaden , uit welken zy

beftaan, en waar van de Scheering alcoos naar

een middelpunt loopt. Onder alle de Hoofd-

foorten was deeze de eenigfte , wier Tonne-

tjes of Beursjes, daar zy de Eijeren in beflui-

ten , tot het weeven van Stoffen gebruikt

konden worden.

't spin- Men hadt 3 naamelyk , ontdekt , dat het

ns» Spinrag , 't welk een zo veragtelyk en nutte-

loos ding fcheen te zyn, een. foort van Zyde

was , welke kon aangewend worden ten dien-

fte van den Menfch. In 't jaar 1709 werden,

door den Heer Bon, een paar Koufen en Hand-

fchoenen, daar van geweven, aan de Akade-

mie der Weetenfchappen van Parys toegezon-

den, en federt heeft de Heer Reaumür zig

tqegelegd» om te onderzoeken , of men daar

van werkelyk Fabrieken zou kunnen opreg-

ten,
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tem Men hadt reeds opgemerkt , dat zy de V.

Draaden van haare Scheering veel flerker dan
j ^|L"

die van den Inflag maakten, doch toen werdt Hoofd-

ontdekt, dat de Draaden van die Tonnetjes of stuk»

Beursjes , waar in zy de Eijeren befluiten , ei-

gentlyk de genen zyn, welken men, tot het

bereiden van Stoffen, hebben moest. Deeze

Tonnetjes zouden Zydegeeven, die wit, geel,

graauw , Hemelsblaauw of Koffykleurig was

,

en bygevolg meer verfcheidenheden van na-

tuurlyke Kleuren uitleveren , dan die der Zy-

dewormen. De Koffykleurigen waren dezeld-

zaamften : Reaumur hadt 'er niet gevonden

dan in eenige Velden van Genets, doch der-

zelver Zyde was zeer fterk en fchoon* Hy
vergeleek de veelheid, welke een Spinnekop

in 't Jaar zou kunnen verfchaffen, met die van

een Zydeworm , en bevondt dat 'er vier van

de groot ften toe vereischt werden ; alzo der-

zelver Tonnetjes zig niet zo fchoon lieten af-

naaien , als die der Zydewormen; maar, de-

wyl de Zyde der grootften fterkst is , zo

zou men mogen denken , of die van grooter

Indifche Spinnekoppen niet bekwaamer daar

toe zoude zyn.

Een groot beletzel in het aanleggen van wreed-

Kweekeryën van Spinnekoppen , tot dit oog-
a3rnsheid'

merk, was de wreedaarcigbeid van deeze In-

fekten , die by fchaarsheid van Voedzel elkan-

der verflinden, als wanneer de zwakfte altoos

4e Prooy yaq den fterkeren wordt, Zy ee«

I, Deel. XII ï Stuk* M 5 ten *
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ÏB6 Beschrtvinq van
v* ten, zo het fchynt, geen Bladen of Vrugten,

LXXX" maaralleen Gedierten
, gelyk Muggen en Vlie-

Hoofd gen , 't welk haar gewoone Aas is ; als ook
Pisfebedden , Duizendbeenen, Rupfen , Ka-
pellen en zelfs Aardwormen , wanneer men haar

die ftukswyze geeft. Ongemeen beminnen zy

die weeke zelfftandigheid , welke 'er in de

Schaftjes der Pluimen van het jong Gevogel-

te, voor dat dezelven uitgefpreid zyn , be-

greepen is, en dus is het ligt te begrypen , dat de

ruige Surinaamfche , dié de Eijeren der Ko-

librietjes uitzuigen , ook de Jongen of deeze

Beestjes zelf , waar van fommigen niet veel

grooter dan een Vlieg zyn , als zy dezelven ia

't Net kunnen krygen , niet fpaaren. Daar-

entegen worden fommigen van zekere Wespen

,

die men deswegens Spinnedooders noemt, ge-

* zie 't dood en in haar Nest gefleept *. Aan veeler^

ttadz™*' ky Gevogelte ftrekken zy ook tot Aas.

venynig- Dewyl 'er Voorbeelden zyn, van Menfchen3

heid
* die , uit een bedorven Lust , Spinnekoppen

hebben gaan eeten ; zo is het denkbeeld , als

of dezelven, in 't algemeen, Venynig zouden

zyn , thans geheel verworpen. Men weet 9

evenwel, dat fommige Vergiften , ingenomen

zynde , niet fchaaden aan den Menfch , en , in

tegendeel , door een Wonde met het Bloed ge-

mengd, van verderflyke uitwerking zyn. Van

xnyne ondervinding, ten opzigt van het oude

denkbeeld , als of zy een byzondere afkeerig-

foeid van de Padden hadden , en inflaac waren,

die*
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die , met een enkele fteek of beet , om 't leven v.

te brengen, heb ik te vooren gewag gemaakt** Afdeel.

en verder aangemerkt, hoe het niet onwaar-^T
fchynlyk was , dat die groote WestindifchesTUK.

misfchien wel grooter Dieren zouden durven * zie 't

aandoen. Ook heeft de Heer Baker , in de wadzT w'I

Tand van een grooten Spinnekop, dien hy ge-

droogd van 't Eiland Nevis gekreegen hadt>

aan 't end een klein Spleetje ontdekt , 't welk

Leeuwenhoek reeds in de Tanden van Spin-

nekoppen hadt waargenomen ; doch de Heer

Mead, zo ervaren in het onderzoek der Ver-

giften , die opening in de Tanden van verfchei-

de Spinnen gezogt en niet gevonden hebben-

de, dagt dat Leeuwenhofk mis hadde , voor

dat dezelve door gedagten Heer Baker aan

hem vertoond werdt. Zyn Ed. beichouwde

zulks met verwondering , en maakte 'er dit

Beiluit uit op , dat, gelykerwys onder de Slan-

gen alleenlyk eenige Soorten Tanden hebben,

die doorboord zyn tot uitlaating van 't Vergift

in de Wonde , zo ook alleenlyk eenige Soor-

ten van Spinnekoppen een opening in hunne

Tanden hebben , en dat men deeze meer dan ge-

meen Vergiftig mag onderilellen te zyn (*).

Zo ingeworteld is het denkbeeld
, dat Pad-

den, Haagdisfen, Spinnekoppen, en meer der-

ge?

(*) BAKKE Nuttig gebruik van 'f Mik.ro sfoop. Am ft, 1756,

bL 424..

h Deel. XIII. stuk, ^
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Afdeel %e}y^e haatelyke Dieren , Venynig zyn , dae

LX XX. veelen als voor t gezigt derzelven fchrikke1*

Hoofd en ze vooral niet durven aarraiken ; daar. in te?
STUK

gendeel, anderen, zonder fchroom de Tuin-

Spinnen
3
by Handen vol, met debloote Hand

vangen * om ze dood te trappen , zonder ee-

nig nadeel. Weinigen , onder de hedendaag*

fche Liefhebbers der Natuurlyke Hiftorie

,

zouden doch , geloof ik , tot de reukeloosheid

durven komen van den wyd vermaarden Har-

v^eus, die dus van eene Proef, doorhem daar-

omtrent genomen , fpreekt. ,, Zelf heb ik

3y eens , om het door Ondervinding te weeten,

5 , myn Hand met een Naald geftoken , en , op

3 , ftaande voet , die zelfde Naald aan den

3, Tand van een Spinnekop wryvende , ftak

3, ik 'er op een andere plaats mede in myn

,, H:,nd: doch kon geen onderscheid tusfchen

3 , de twee Steeken ontdekken". Daar was,

echter, merkt Lister aan, eenig verfchil in

;

dewyl op de plaats van den Venynigen Steek

een rood Puistje kwam, met Ontfteeking: zo

dat hy zig verbeeldde, dat de Beet der Agt-

Oogige Spinnen altoos gevaarlyk zy. Ook meldt

Boyle van iemand , die blind geworden

was , doordien hy het Venyn van een Spinne-

kop in de Oogen gekreegen hadt ; waar by men
de Waarneemin^ voegen kan van Piso , die aan-

gaande zyn ontzaglyk grooten Brafiliaanfchen

Spinnekop, Nhamdu genaamd , verhaalt, dat

men, in dezelven te vangen , degrootftevoor-
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zigtigheid gebruiken mnet , dat h t Venyn V.

daar van niet in de Gogen kome, als waar uit lxxxT
een volflagen Blindheid zoude ontftaan : doch Hoofd-

het Vogt, dat, deeze Infekten u'tgeeven , en STUK *

het welke dan de oirzaak van die uitwerking

zou moeten zyn ; loozen , ten minde de ge-

woone Spinnekoppen , zo Meao verzekert, uit

een Bek of Snuit, dien zy uitfteeken, en bren-

gen het dus in de Wond.

De fchadelyke eigenfehap nu van dit Vogt,

dat de Spinnekoppen dan, op deeene of ande-

re manier, uitgeeven , kan niet van het Voed-

zel , dat zy gewoonlyk gebruiken , afgeleid

worden; alzo hetzelve ook tot Aas itrekt voor

't Gevogelte En, die Vogt behoeft juist niet

Venynig of Vergiftig, dat is altoos en in alle

opzigten doodelyk te zyn , offchoon het fom*

wyleti; by groote veelheid in de omloopende

Vogten van eenig Diertje gebragt zynde, der-

zelver beweeging ftremme.. De Melk , im-

mers, die het gereeJfte en een der beste Mid-

delen tot bedwang van fcherpe Venynen , wel-

ke ingenomen zyn , geagt wo'*dt, kan , als men

die in de Aderen fpuit , een Menfch onmidde-

lyk doen derven , en men brengt een voor-

beeld by, dat dezelve, door gramfchap aange-

floken , een doodelyk Vergift is geworden (*).

Het een tn andere zal misfehien de reden zyn ,

dat

(*) A8, Med. Berolm. Decad, IIt \ol X* p. 14,

I* pEEJL,. XIII. STUK.
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v. dat de Spinnen zo gereedelyk haare Prooy om

Afdeel. i . .
'

^ ,. ..

LXXX. c leven brengen , en tevens zo vaardig elkan*

Hoofd* der den Doodfteek geeven , het welk wederom
SÏUK

' een teken van haare Wreedaartigheid is. Wor-

den 'er eenigen by elkander in een Glas gedaan,

zo zal men haast zien, hoe vinnig zy op el-

kander aanvallen, en hoe , in korten tyd, die

allen , op één naa , dood zyn ; welke laatfle

,

Overwinnaar blyvende , niettemin weinig nut

heeft van zyne Zegepraal \ alzo hy ook gemeen-

lyk , wel haast , aan de bekomen Wonden

fterft r*).

Anderen , wederom , de Venynigheid 'der

Spinnekoppen geheel verwerpen willende , bren-

gen tot een Voorbeeld by , hoe groote 'er door

kleine Vogeltjes verilonden worden , die men

waarneemt, dat, wanneer men ze dit Aas, nu

en dan, in de Kouwtjes geeft, daar van on-

gemeen vrolyk en tierig zyn. Ook vestigen

zy hun Oog op de Spinnewebben , die meri

weet tot Bloed(temping van grooten dienst en

van geen het minde kwaad gevolg te zyn, in-

dien menze op een verfche Wond legt. Ver-

der haaien zy aan, dat die fchadeiyke eigen*

fchap der Tarantula van Apulie , welke zo

veel Gerugt gemaakt heeft in de Wereld , al

voor lang beuzelagtig is bevonden, gelyk wy
vervolgens zullen zien» Ook zyn die groote

Spin-

et MfiADé-^ Venenis % Lugd, Eat, 1737. p. 46.
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Spinnekoppen zelfs, welke men op de West- V.

indifche Eilanden heeft , geheel niet Venynig ; lxxxJ
zo Pater Labat verzekert , door een menig- Hoofd-

te van Proefneemingen , ondervonden te heb-
STUK*

ben,

De Voortteeling der Spinnekoppen is geen vooittee-

geheime zaak. Men weet dat zy een menigte

van Eytjes leggen , en die befluiten in een dik

Katoenagtig Beursje van haar eigen Spinzel,

dat naar een Tonnetje gelykt. En , fchoon zy

die Eytjes niet uitbroeden , zo het fchynt,

maar de verwarming van dezelven aan de Zon-

nefchyn overlaaten , zyn 'er doch , in*

zonderheid onder de Zwervende Spinnen , die

het Eijer - Zakje en dus vervolgens ook de Jon-

gen zelf, op de Rug draagen. Dit geeft dan

een aartige Vertooning ; een geheel ruige Bol

te zien, met leevende Haairtjes, het welk de

Pootjes van gedagte Jongen zyn , die , als men
'er aan raakt zig verfchuilen en daar afgaan.

Iets dergelyks neemt men zo dikwils waar in

de Jongen van de geme.-.ne Tuinfpinnen
,

die, wanneer 't gevaar verdweenen is , allengs

weder by elkander kruipen , en zig 'ot een Bol-

letje verzamelen , even als de Jongen op dee«

ze Zakdraagende Spinnen ; waar van in 't ver-

volg nader.

De Paaring heeft meer duifterheden in ge*

had, voor dat men , door Waarneemingen

,

dienaangaande eenig licht kreeg. De ge*

meenzaamheid der Spinnekoppen is byfler

x, p&£L. xm. stuk. klein»
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.
Vi klein* Wanneer men 'er twee in eene Webbe

LXXX. ziet ? za ' dat doorgaans een Gevegc voorfpel-

Hoofd- Jen ; het welk zelden , dan met het verjaagen
stuk. of om 't leven brengen van den zwakflen, ein-

digt. De oudeSpinnekoppen, naamelyk, be-

gint op 't laatst, na dat zy eenige Webben ge-

fponnen en geweven hebben , de Stoftagiedaar

toe te ontbreeken , en dus zyn deeze , tot hun

befiaan , genoodzaakt , zig van de Webbe van

eenander meefter te maaken , die zy dan , even

als haar eigene , tot den Vangst gebruiken.

Dikwils vlugt die , welke de Webbe gemaakt

hadt , op het zien van haaren Vyand , en maakt

elders een andere Webbe. Maar het gebeurt

ook wel, dat het Mannetje het Wyfje een be-

zoek komt geeven in de Webbe , en dit ge~

fchiedt niet dan tot de Paaring , en in zeker

Saizoen.

raaring. De Tuin * Spinnekoppen paaren doorgaans in

de Nazomer of in de Herfst. Alsdan ziet men
het Wyfje fr.il in 't midden van de Webbe 3

met het Borstfluk nederwaards, hangen, ter-

wyl het Mannetje daar om heen zwerft: het

welk gemakkelyk daar van te onderfcheiden

ïs door zyne kleinte , en door de dikke Knob-

bels , aan 't. end van zyne Voelers of Sprieten.

Het vordert langzaam en als met fchroom op

de Webbe; het nadert zagtelyk aan 't Wyfje,
dat onbewoogen op haar plaats blyft , en , 'er

eindelyk geheel naby gekomen zynde, raakt

het effentjes haar Poot met een van de zynen

aan,



ö E S P ï ft N Ë £ Ö P ? E N. fp3

aan, gaande dan, als verfchriktzynde, eenige V;

Schreeden te rug. De verfcheide herhaalingen
lxxx""

van dit werk , fchynen een Voorfpel van de Hoofd-

Paaring te zyn , waar door zy als met elkan- STÜK^

der kennis maaken , en middelerwyl zwellen

de Armen van 't Mannetje aan 't end , als 't wa-

re, uit of openen zig, en men ziet dat het

Knopje vogtig zy. Het Mannetje , alsdan

flouter geworden , komt digter aan het Wyf-
je, het welk fteeds methetAgterlyf opwaards

blyft hangen , en dus de opening van haare

Teeldeelen, die naar een Spleet gelykt, open

heeft* Hier voegt de Mannetjes Spinnekop

het Knopje van een zyner Armen , en een

©ogenblik daarna het Knopje van zynen anderen

Arm , als oogenblikkelyk aan ; herhaalende

zulks , beurtlihgs , verfcheide maaien. Men
zietze, fomtyds, wel een half Uur bezig aan

dit Minnefpel , het welk voor eene Paaring

fchynt te verftrekken , die door den Heer

Lyonnet , eerst , aldus is waargenomen , zo

de Heer Reaumur, in een Brief van den 17

Augustus 1745 5 aan één zyner Vrienden te

kennen geeft, fpreekende aldus.

3 , Ik heb langen tyd gemeend, twee Spinners

3, waargenomen te hebben , die Buik tegen

„ Buik gepaard waren ; maar de Heer Lyon-

„ net, die zeer wel weet te zien, verzekert

„ my , 'er op een geheel andere manier te heb-

,j ben zien Paaren. Zo Gy van zyne Waar-

f, neeming onderrigt geweest waart 5 zoud Gy
ï* DEEL.XJH, stuk» N fr mis*
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si misfchien een weinig meer gezien hebben,

LXXX* >> wanneer Gy de liefkoozingen opnerkte , wel»

Hoofd „ ken twee van uweWater-Spinnekoppen elkan-

sïm * ,, der fcheenen te doen: want het is een groot

„ voordeel, vooraf te weeten , wat men kan

3 , zien.

„ rehalven de agt Pooten hebben de Spin-

„ nekoppen , van vooren, als 't ware, twee

5 , Armen , die gelykerwys de Sprieten geplaatst

$y zyn. Ieder Arm heefc , in ibmmigen , aan

3 , 't end een Knopje, Gedagte Heer nam twee

3,
Spinnekoppen waar , die naar elkander ge-

5, keerd waren, en eenigen tyd met de Pooien

fpeelden- Een derzelven, vervolgens, het

y
Knopje openende van één zyner Armen ,

j kwam daar uit het Mannelyk Teeldeel te

„ voorfchyn 5 't welk onder het Lyf van 't

„ Wyfje gebragt , en ingevoerd werdt in een

3 , Spleet, die aan deszelfs begi zei is. Deeze

s j Paaring is zeer verfchillende van alle de ge-

3 ,
nen, welke ons de overige Infekten vertoo*

„ nen : men behoorde daar toe te komen .. van

j,.het meer dan eenmaal waar te nee*

S3
men (*)".

Had de Hiftorie der Spinnekoppen 9 welke

die

(*) De Heer W GT.vr heeft ook , in zyne Akadernifche

Redevoering , te stokholm, in 't Jaar 1754, over de Voort»

teeling der Infekten , van de Waameemingen van den Heet

Lvonnut, (als een voornaam Z'ender of iemand die, gelyk

Leeuwenhoek , meer zien kan dan een ander,) veeleer

4&n van zyne bevinding ten dien opzigte 9 gebiuik gemaajk*.
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die vermaarde Akademist bezig was tebefchry- V".

ven , aan 't licht mogen komen , zouden wy lxxx"
van eenen Autheur^ die de Wereld zo veel op- Hoofd-

heldering gegeven heeft omtrent de Paaring STUK;

van de Juffers , Byën en Kapellen, met reden

ook meer zekerheid , in dit ftuk , hebben mo-
gen verwagten. Ondertusfehen wordt ons door

den tegenwoordigen befchryver van de Hifto-

rie der Infekteri, die omflreeks Parys voorko-

men , verzekerd , dat hy de gedagte Paaring >

zo als ik die befchreeven heb , meermaalen had

waargenomen. Clerck zegt , ten dien op-

zigte , preeposteri coibant ; ( dat , geloof ik , zeg-

gen wil , averegts of omgekeerd , gelyk de Ke-

rneis en veele Kapellen
:
) iinius Ano cervici al*

terius ita applicato , ut Mas commode inferiorem fes*

ininaAhmm brdchiisfnis attingerepoffeU ~DqVuU

iïê , nu , wordt gefield te zyn van onderen by

den Hals van 't Wyfje , aan 't Agterlyf : zö

dat die plaatzing geheel onbekwaam" was tot

zulk een Paaring. Zy fcheidden, zegt hy 3 vreed-

zaam. Anderen verzekeren, dat het Manne-

tje , op 't einde van de Paaring , dikwils van het

Wyfje een doodelyke neep krygt : het welk

dan dit fluk nog zonderlinger en verwonderly-

ker maakt : hoewel 'er die zeldzaamheid van

afraakt, dat de Spinnekoppen hunne Teeldee-

len aan 't end der Voorpooten hebben zouden;

gelyk fommigen verzekeren.

Verfcheide Autheuren willen , dat deeze In- iceftyd.

fekten zeer lang leeven \ fommigen fchryven

u peel» xiii, stuk, N 2 vaB
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.
V» van wel drie of vier Jaaren. Of dit naauw-

Afdeel.. . _ .. .
,

LXXX. keurig onderzogt zy, weet ik niet ; maar het is

Hoofd- zeker , dat zy den geheelen Winter kunnen
STÜK

* vasten 3
gelyk veele andere Infekten , en bo-

vendien ook, zelfs in de Zomer, verfcheide

Maanden zonder eeten zyn. In dit opzigt ge-

lyken zy dan , eenigermaate
>
naar de Viervoe-

tige Roofdieren^ terwyl het tamme Vee , dat

Kruiden eet , niet lang kan vasten* Hier uit

kan men ook begrypen , hoe dat veelen het,

zo geduldig , afwagten , dat 'er eenige Prooy

in haare Netten valt. En het is verwonderly-

ker, dat de Jongen, in de eerlle Dagen , zo-

fterk aangroeijen, daar zy nog geene Vliegen

hebben kunnen vangen ; dan dat zy de Huid

afwerpen, naar maate zy grooter worden ; het

welk de Ouden , zo fommigen verzekeren 9

eenmaal 's Jaars in 't Voorjaar doen, gelyker*

wys de Krabben en Kreeften.

Hetafoer- Be Huid , welke de Spinnekoppen afwer-
penjandep

en ^ a5 ( zegt ClERCK , ) IS Hoomagtig ei>

,, doorfchynende , doch Kraakbeenig en de

„ voorige geftalte van den Spinnekop onder

3 , 't Oog brengende, zo ten opzigt van het

„ Borstftuk en de plaatzing der Oogen , als

5,
van de Pooten en Armen ,* de Klaauwen of

3, Tanden zelfs niet uitgezonderd : maar het

„ bekleedzel van het Agterlyf is een Vliesje

,

3, dat geheel inkrimpt en door famentrekking

5 , met rimpels zyne gedaante niet behoudt. De

„ Spinnekop, zyn Huid af zullende leggen *

zoekt
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„ zoekt een bekwaame plaats, daar»hy vadzig V.

5 , in de Webbe zig bewindt : dan gaat de uit- LXX&*
,. wendige Korst van het geheele Bortsituk , Hoofd-

STUK
„ de Pooten, Armen en Tanden, door op»

,, fcheuring af, blyvende evenwel een weinig

3 , zitten aan het agterfte van het Borstftuk

,

^ met het voorfte deel opwaards omgeboogen.

3 , By deeze gelegenheid vervalt het Dier in

„ zulk een bezefloosheid en flaauwte, dat het

,3 geen Mug van zig weet af te dryven : maar

3, eindelyk komt het tot zig zelve, en begint,

„ zo veel de kragten toelaacen , door fchop-

33 pen en plukken eenige vlugheid te toonen

,

33 tot dat het , allengs meer en meer tot her-

359 Helling komende 3 van de oude Huid zig ge-

3, heel ontflagen heeft. Dat groot gebrek van

„ kragten, evenwel 3 belet het Dier nog , ver-

„ der dan de langte zyns Lighaams, van de

3, afgeworpen Huid af te wyken; des het in

3, de Webbe hangen blyft, zo lang tot dat de

5 ,
Lugt deszelfs Opperhuid genoegzaam droog

3
, en ftevig heeft gemaakt , om den voorigen

3, arbeid en Levensmanier te kunnen hervat-

„ ten (*)".

Verwonderlyk is 't , hoe iemand , die de Bek of

Spinnekoppen een Bek toefchryft of Mond (f),
Keel*

als in een zelfde adem zeggen kan , dat de

twee

(*) De Aranéii Sueckis. pag. 14.

Ct) Les Yeux , les Antennes & la Bouche de rAraigne'e,

liijl. des In/, env. Paris. Tom, II. p. Ó30,

l4 Deel. XIII. stuk. N 3
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V. twee fchefpe Tanden , voor aan den Bek

,
(die

LXXX*' men ei&enlyk a ^s een Nyptang , waarmede zy

Hoofd- haar Prooy vatten en dooden , moet aanmer-
sTüiv. ken,) van binnen holzynde, dienen om dezel-

ve uit te zuigen ,
gelykerwys de Mieren-

leeuw (*). De opening van deeze Tanden

wordt immers te duidelyk, door de genen, die

dezelve in veele Spinnekoppen opgezogt hebben,

om den zogenaamden uitgang van 't Venyn te

vinden ; ontkend , dan dat men die voor alge-

meen zou kunnen houden- Ook is het zeker,

dat veele van deeze Infekten hunne Prooy niet

alleen uitzuigen , maar grootendeels verflinden.

Wy zullen dan met Frisch veeleer gelooven

,

dat de Spinnekoppen weezentlyk een Bek heb-

ben , tusfchen de Nypers ; hoewel de Tong

,

die hy in deeze Eek waargenomen hadt , veel-

eer de Zuiger fchynt te zyn , daar Mead van

fpreekt
, gelyk hy zelf ook daar aan een ope-

ning hadt waargenomen , en zig verbeeld , dat

dit Werktuig dienen kon , om iets in te zui-

gen (f). De Heer Clerck vertoont zeer dui-

delyk de opening in Plaat , die men den Bek

of Keel kan noemen , en die het Vogt, zegt hy

,

ontvangt, dat door de Kaaken uit de Prooy ge-

drukt wordt ({).

Ik

(*) Leur Pinces
, qui font creufes en dedans , leur tien-

rient lieu de Machoire & de Bouche. Ibd, p. 636.

(t) Frisch. ƒ»/ VIL TheiJI. pag. 8,

(l) Clerck ds Aranéis Sumcis. Pi. 6. T. 4. Fig. 2.
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Ik fchroom dan niet, vast te (lellen, dat een %
Spinnekop , behalve de Keel , als de doorgang ^XX3C*
naar de Maag:'aangemerkt, ook een Bek rKeft, Hoofd*

of opening van de Keel , die met een foort van STu?>
•

_ .

r
. „ , . , tt i

voelers of
Lippen is geflooten en waar buiten die Haaks- Armeo,

wyze Nypers zyn , welke men o^k Tanden

kan noemen. Men kan niet zeggen, dat hunne

Bek uit deeze Nypers beftaat ; even zo ; min

als wy zeggen kunnen , dat onze Mond be-

ftaat uit onze Tanden (*). Buitendien he^fc

de Spinnekop , aan den Bek, of van vooren,

nog twee Deelen, die zodanig naar Pooten ge*

lyken , dat fommigen 'er tien Poo:en aan toe-

fchryven ; doch het zyn veeleer een foort van

Armen, die ?y als Handen of Voelers gebrui-

ken, om hunne Prouy aan te vatten , naar den

Bek of tusfchen de Tanden te b engen, en op

allerley manierea te draai jen en te wenden. Zy
beflaan, ten minfte, uit drie Ltedjes, en wor-

den, onder 't loopen, door het Infekt geduu-

rigbewoogen, even als de Sprieten of Hoo-

rentjes der Torren , enz Dat hier de Teel*

deelen in de Mannetjes aan zitten, wordt thans

in 't algemeen geloofd (f ;••

De

(*) La Bouche de l'Arai^née con^fle dins deux fortcs te-

TiaiUes, 5cc. Hyfi des Inf env. Paris Tom. il p 631 De
Spinnekoppen hebSen , behulven die Klamwen, .eigens Ba*

Kf.R, nog twee ryën van Tandjes aan hét Kaijê, waar in de

Klaauw als een Kn'pmes fluit.

(t) FRisCH meent een Penis 8c Scrotum onder aan den

Buik der Tuinfpinnen waargenomen te hejben
a het welk dan

h DEEL. Xlll. STUK» N 4 vai*
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V. De Spinnekop, hoe zeer ook de Nederduit-

LXXx" ĉ^e Daam
*
die in £emeen gebruik is , het te-

Hoofd- gendeel fchynt aan te duiden, kan geen Kop

h
TU

l f
Seze&^ worden te hebben : want zyn geheele

Lighaam beftaat flegts uit twee deelen , die

meteen dun Halsje aan elkander gehecht zyn,

en het voorfte derzelven kan men den naam

van Borstftuk niet weigeren ; want de Pooten

zyn 'er , gelyk gewoonlyk , ingeplant. Dit

Deel is van omtrek rondagtig , doch platter

dan het Agterlyf , 't welk in de meeften , en

Inzonderheid in de Wyfjes Spinnen , Eyrond en

zeer dik uitgezet is , doch in 't allerminfte niet

met Ringen overdwars of in Geledingen ver-

deeld; zo dat men de Spinnekoppen dan niet

met regt den naam kan geeven van Gekorve-

nen Q.}. Van agteren heeft het Lyf in de

Webfpinners verfcheide Tepeltjes , die tot een

Spintuig (trekken.

getspin- Dit brengt ons tot befchouwinge van dat

Werktuig , het welk tot een verwonderlyke

eigenfchap dient; het Spinnen naamelyk, daar

ik reeds van gefprooken heb. Aan 't end van

't Agterlyf heeft,de Wyfjes Spin , behalve en by

de

van de Pa^ring een geheel ander denkbeeld zou geeven. De
Ontleedïng moest dit ophelderen. SwAmmerdam, ondertus-

fchen , heeft byna het zelfde waargenomen. BibU p. si.

(I) Indien de vier Oostindhche Spirinekoppen , die in 't

Vierde Deel van Seba, op Plaat XCIX. Fig. 9, ic> n»
12 voor^ornen, wel zyn getekend, zomoet deeze Regel, zq

wel ten opzigt van het Lyf, als van de famenvoeging , een,i*

%s uitzondering onderhevig zyn.

tuig
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üe opening van 't Fondament , verfcheide Te- v.

peltjes, fomtyds zes in getal, die uit kleinere êï?™*
fchynen famengefteld te zyn. Deeze Tepel- hoofd-*

tjes fchynen te ftrekken tot doorlaating ofdoor- stuk.

zypeling van een taay of lymerig Vogt , waar

van Dokter Swammerdam het Beursje hadt

waargenomen, Meermaalen heb ik duidelyk

gezien , dat de Spinnekoppen , met hunne ag-

terfte Pooten , als uit hun Lyf een Draad trek-

ken , die zy dan of laaten waaijen of ergens

aan vast maaken ; doch nooit zag ik 't geen

Lister aanmerkt, dat zy dien Draad als een

Pyl uitfchooten. Dat lymerig Vogt laat zig,

buiten twyfel, even als wy dit in gefmolten

Gom zien, tot Draaden uitrekken, die 'er de

Spinnekop , fomtyds meer , fomtyds min*

der in getal , te gelyk uitgeeft : waarfchynlyk

naar de veelheid van StofFe , die hy heeft , of

ook naar dat de Draad fterker vereifcht wordt

te zyn. 't Is niet te denken, dat zy door 't

Fondament die StofFe uitgeeven, gclyk fommi-

gen verzekerd hebben (*) ; want dit zou de

Webbe bezoedelen , en hoe konden zy dan de

Draaden zo fyn maaken ; ook daar aan naar be-

lieven hangen blyven , enz 't Is zeker dat die

Praaden niet alleen doorgaans dubbeld, maar

ook

(*) Toutes les Araignees filent par 1'Anus. — elles

jettenr plufieurs fils tout a la fois. Mr. Bon en a dis-

*ingue' jusqu'au quinze ou vingt , au fortir de leur Anus.,

Pi&ionn. des Animaux. Paris. I?59« Tom» i. p. 156.

|i Deel* XIJI, Stu^ N ƒ
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^
t

ook fomtyds wel tien- of twaalfvoudig zyn,

LX XX.* Mooglyk geefc ieder Tepekje een dubbelde

Hoofd- Draad uit , 't welk dan van de gedagte ze*,
6TUK

' indien ze 'er allen te gelyk uitkomen , een getal

van twaalf Draaden zou uitmaaken. Swam-
MERdam leert ons

y hoe men dit best kan waar-

neemen.

Bcpooten. De Pooten, die 'er een Spinnekop agt heeft,

verdienen ook , wel degelyk , haare opmer-

king. Derzelver langte verfchik, In de mee-

flen , en inzonderheid in dê Webfpinders , toe

het gedagte einde ; zyn de agterfle langst,

doch in anderen zo wel de voorfte als de ag»

terfte, en de twee middelde Paaren veel kor*

ter. In die , welken men Wolf- Spinnekop.

pen, of ook Zwervers noemt , zyn gemeen-

lyk de voorfte Pooten allerlangst, en in fon>

migen ook veel f! erker of dikker dan de ande-

ren , het welk inzonderheid in Je Springers

blykbaar is, welken Lisier Pbaan-.a noemt,

Deeze Aucheur merkt aan , dat alle de Spin-

nekoppen drie Gewrichten in de Pooten heb-

ben ; doch naderhand heeft men waargenomen,

dat hunne Pootrn wel , als gewoonlyk , ui£

drie Deelen , de Dye , Schenkel en Voet , be-

flaan ; maar dat deeze Oeelen ieder, vanbo-

ven, no.j; een kort Leedje h.bbon; zo dat men
de Pooten van een Spinnekop , met f risch,

wel zesledig kan noemen. ,, Zy hebben alle,

„ (zegt die Autheur,) zes Gewrichten of

,, Buigingen, welke met twee ronde deelen in

j, haare
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>9
hollen of Acetabula gaan , en over alle zyden V.

3>
zeer buigzaam zyn ; doch tevens by beurt . {^oc*

3 , wifleling , gelyk in de Kreeften, voor enag- hoofd-

3 ,
terwaards een Knie maaken. Zy flaan > met stuk,

39 de Schenkels , van boven digt by elkander >

3 > en zyn daar donker , van binnen gevuld,

„ het dikst en Iterkst ; wordende , verder ne-

3a derwaards , allengs dunner, en als 't ware

3, witagtig doorfchynende. Zy hebben enkele

33 regtop itaande Haairtjes, benevens de klei-

3, ne leggende Haartjes, die overvloedig aan

33 de Pooten zig bevinden, gelykerwys aan 't

3, geheele Lyf\

De Oogen maaken het voornaamfte Kenmerk De °°ge"»

uit van dit Geflagt. De Natuur, om eenere-

den , ons onbekend , aan de Spinnekoppen geen

gepaarlde Oogen of met Facetten , die het ge-

tal der Oogen als oneindig groot in de meefle

andere Infekten maaken , vergund hebbende

,

fchynt dit gebrek eenigermaate te hebben wil-

len vergoeden, door vermeerdering van het ge-

tal der Oogen. Vcrfcheide Natuurkundigen

hebben zig verbeeld , dat dit getal niet vast zy;

en dat fommigen J

er agt , anderen maar zes

zouden hebben. Ook is het waar, dat men
Spinnekoppen vindt, die, by 't eerite aanzien

maar zes Oogen fchynen te hebben : maar by

nadere befchouwing heeft men bevonden, dat

de twee uiterfte Oogen fomtyds uit twee

famengefleld zyn ; maakende elk een byzonder

Oog uit. Dus kan men dan vry algemeen ver-

I. Deel. XIII. Stuk. ze-
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v« zekeren, dat hec getal der Oogen agt is in de

LXXX* eigentlyke Spinnekoppen. Zy zitten onbeweeg-

Hoofd- lyk , zo het fchynt, en kunnen derhalven al*

leen maar dienen naar dat een Voorwerp zig

regtftreeks voor het een of andere vertoont ,

en fchynen als uit een foort van Vergrootglaas-

* jes te beftaan, het welk aandeeze Infekten een

goed Gezigt van naby, doch niet van verre,

moet geeven. De Heer Baker heeft zulks , met

de uitgefneeden Oogen vaneen grooten Wesc-

indifchen Spinnekop , onderzogt (*).

verrchil- De onderlinge plaatzing der Oogen is in de

phatzing.
Spinnekoppen grootelyks verfchillende. In

fommigen zyn zy halfmaamwyze op twee ryën

gefchikt , zodanig dat de vier middelften met

elkander als een Vierkant formeeren; terwyl

de [anderen , wederzyds , veel nader by el-

kander zyn. In eenigen ftaan de vier middel-

ften als in 't Vierkant , en de twee buitenften,

wederzyds , tegen elkander aan , waar door

de Spinnekop maar zes Oogen fchynt te heb-

ben Deeze laatften zyn fchuins geplaatst ,

ten opzigt van de overige. Men vindt 'er, vaa
welken de twee voorfle of middelde Oogen
nevens elkander ftaan , en de anderen, weder-

zyds drie, een foort van Bouquet maaken , als

in een Driehoek geplaatst zynde. In andere

Spinnekoppen zyn de Oogen gerangeerd op

twee

(*) Zie Nuttig gebruik van 't Mifriskufa Amftt l?;6»

biadz, 426.
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twee Lynen , waar van de eerfte beflaat uit zes V.

Oogen, en dus de andere maar twee Oog^LXXxT
heeft, In fommige Soorten , cindelyk , geiyk hoofd-*

in de Zwervende of Springers , bevindt men
STUK*

drie Ryën van Oogen, de voorfte van vier, de

anderen ieder van twee , maakende deeze laat-

ïten een foort van Vierkant met elkander.

Doorgaans verfchilien de Oogen , aanmer-

kelyk, in grootte; doch dit heeft niet in allen

plaats. Zy zyn altoos op het voorfte van hec

Borstftuk , een weinig boven den Bek ge-

plaatst»

Op zulk een wyze beeft Geoffroy de Spin - yerdeeiing

nekoppen, die hem omftreeks Parys voorgeko J^"
11

men zyn , in vyf Familiën verdeeld , volgens

de plaatzing der Oogen, en Doktor Scopoli,

ook op dergelyke onderfcheiding gevallen zyn-

de, maakt 'er wel zeven Afdeelingen van, die

wederom andere plaatzingen opgeeven, en ik

twyfel niet 3 of men zoude , dit naauwkeurig

nagaande, 'er byna zo veel verfchil in vinden,

als 'er Spinnekoppen zyn ; zo dat die manier

van onderfcheiding my dienftiger voorkomt,

om by geval eens een byzondere Soort te be-

itempelen, dan Familiën van deeze Infekten,

op zulk een losfen grondüag , te formee-

ren.

Dat 'er veelerley Spinnekoppen zyn , is ie- soorten,

dereen bekend , doch het getal der Soorten , in

een zelfde Land , tot honderdveertig te bren-

gen, gelyk men van den Heer Dandridge, in

i, Deel, xui. Stuk. *$
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V. 't Werk van Bradley, aangetekend vindt (*)

I^ocx"
is on§erymd ^

en ik zou gelo°ven , dac hier

Hoofd- een groote misflag ingeïloopenzy. Lïster, im-
stuk„ mers, geeft van de Spinnekoppen , in Enge-

land hem voorgekomen , niet meer dan agteru

dertig Soorten op , waar onder nog de Twee-
Oogigen begreepen zyn. Hoefnagel, die de

voornaam (Ie Schilder van Keizer Rudolphus

was , heeft dertig Soorten van Spinnen in af-

beelding gebragt. Doktor Scopolt vondt 'er,,

in Karniolie, ruim veertig en Geoffroy telc

'er zeventien omflreeks Parys. Linn/eus ftelt

thans zei-en 'en -veertig Soorten voor in dit Ge-

ilagt , onder welken elf uit vreemde Landen.

Zyn Ed. onderfcheidt dezelven niet naar de

plaatzing der Oogen , maar volgens de zigt-

baarfle Kenmerken en Eigenfchappen ^ op de
volgende manier.

i. (i) Spinnekop* die het Jgtertyf Rlootrondag-

Gdaoon- % bruinrood heeft ± met een geftippeld wit

*e. Kruis daar op.

Hoe»

(*) Wysgcerige Verhandeling *m de Werken der Natuur*

Amft, 1744. bladz. 190.

(1) Aranea Ahdom'md fubglobofo rubro-fafco , Cmce albo

pun&ata. Syjï. Nat. X. Gen. 237. Syfi, Nat. XII. Gen.

268. Faun, Suec. 1993. Aranea Linnari, Scop. Carn. 1077^

MoTJFF* Inf 233. fig. I. ALDROV. Inf 608. fig. 9. JoNST.

Inf T. 18. fig. 17 , 19 , 20. Raj. Inf 18. N. 2. List.

Aran. fig. a. FriSCH. Inf. VII. T. 4» Clerck. Aran. sSt

T. ! fig. 4, 3. Sch&ff. Ekm, Tab. iu f'. 2.
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Hoewel de Spinnekoppen, die in verfchillen- V.

de Landftreeken van Europa voorkomen, zo-
lxjuSj*

danig verschillende zyn , dat de Dicrbefchry- Hoofd-

vers ,
gelyk Doktor Scopdli en Geoifroy $

srUKé

weinig overeenkomftigheid hebben kunntn vin-

den , in die van hun Land en anderen; zo

fchynt doch deeze eerfte Soort van Swceden

vry algemeen te, zyn. Het is, naamelyk , die

bekende Tuin - Spinnekop , welke fomtyds ter

grootte , byna , van een Hazelnoot voorkomt

,

zo Lister aanmerkt, en ook byna de Kleur

daar van heeft. De tekening op d<-* Rug, die

uit langwerpige en ronde figuuren van Stip-

pen, by Frisch vertoond, is famengefteld

$

geeft een byzonJere fraayheid aan dit anders

20 haatlyk en affchuwlyk Dier ; dat deswe-

gen , met regt , de Gekroonde mag heeten.

Doktor Scopoli , die de Spinnekoppen van zyn

Land met de naamen der voornaamfte Jnfek*

ten - Kenneren beltempel t , geeft aan deeze den

naam van Spimiekop van LvnmuiA en het fchynÊ

nvy toe, dat door zyn Ed dergelyke verfchei-

denheden , als in onze Tuin Spinnekoppen

,

door my , zyn waargenomen : want hy maakt

van eene geele van dien aart gewag , welk§

hem uit de Bosfchen gebragt werdt , in t

Jaatst van Septeaiber , en die , welke Geofero *

als omftreeks Parys voorkomende, befehryft^

en opgeeft als byzondere Soorten, gelyk die

met de B aderige TeKening of van een Pau-

fen Kroon , op het Agterlyf • komen in de

8* deel. xiii. stuk, plaat»
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V. zing der Oogen, kruislings by Paaren, en die

LXXX
L

' eigenfchap overeen , dat zy de Webben Lood-

Hoofd- regt in het Geboomte maaken. Ook is die

stuk.
jlaar e]-gen ^ jjat zy , in 't midden van de Web
zittende , dezelve nu en dan fterk hortende

fchudden : waar van de reden my voorkomt te

zyn , dat zy dus onderzoeken, of dezelve nog

wel geheel is en gefpannen zif : 't welk tot

haar voornaame doelwit wordt vereischt. Het

denkbeeld van derzelver geweldige Vyandfchap

tegen de Padden en dat zy die dooden zou-

* zie den , fchynt nader onderzoek re vereifchen *.

biadz.i86.jpj
ec kiejn Gevogelte fchroomt > zo min

als de Wespen \ deeze ontzaglyke Spinnekop-

pen aan te tasten , te vatten , en die aan haa*

re Jongen te brengen tot haar Aas (*).

ït. (2) Spinnekop, die het Agterlyf Klootrond en

Reticuiata. Netswys getekend beeft 3 van boven Paarfch^

4e. agtig bruin gewolkt.

Daar de voorgaande , in Sweeden , meest in

de Boomen , en inzonderheid op de Berken

,

gevonden wordt , komt deeze meer in de Tui-

nen voor , alwaar zy door Celsius , Doktor

in de Godgeleerdheid 9 is waargenomen. Zy
hadt het Lyf witagtig ; het Borstfl.uk als door-

fchy-

(*) Bufonum teterrimus hoftis
, quem necat & ipfa ab

jchneumone necatur. Gronov. Aü. Helv. Phyf. Mei.

Tol. V. pag 359»

(2) Aranea Abdomine glotafo reticulato , fupra purpura*»

fertte fufco - nebtalolb. Fann. fuec. 1994.
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fchynende ; het Agterlyf met zwarte ftreepen v.

doorreegen, op de zyde donker paarfchagtig: Afdeel<

de Pooten met zwarte Vlakken. Hoof*"
STUK

(3) Spinnekop, die bet LyfKlootrondagtig geel,

met eenige zwarte Stippen heeft. Cueurbiti-

na.

Dit is een groenagtig geele Spin , die tegen

den avond veel gevonden wordt op de Bladen

der Appelen , Peeren en andere Boomen , al-

waar het Wyfje by een ruim Net zit 3 waar-

mede de Eijeren los omwonden zyn, en niet

gemakkelyk daar van daan te krygen is , zegt

LinnjEüs. Het getal der Eijeren , zegt Clerck,

is omtrent veertig , die tot een Klompje famen-

gevoegd zyn , ter grootte van een Erwt* De
ze Soort maakt, volgens Lister, op de Haze-

laaren horizon taaie Webben , die men 'er 9

hier te lande, ook dikwils op vindt; des ik ge-

loof dat daar mede onze groenagtig gee-

le Tuin -Spinnen, welke het Agterlyf eeniger-

maate Kalabas-agtig hebben, gelyk de bynaam

aanwyst, bedoeld worden.

(4) Spinnekop, die het Agterlyf Klootrond en lv^

bleek geelagtig heeft» Bkek^

De©-

[ (3) Aranea Abdornlne fubglobofb flavo , Piw&is quibus-

<3am nigris. Faun Suec. 1995. RAJ. Inf. 20. N. 8# LlsT>

Aran. f. 5. CLERCK. Aran. 44» T. 2. ft 4,

(4) Aranea Abdomine globofo pallido flavefcejue, Fa&%
Suec. 1996, Aranea Kleynit, SCOP. Carn% iop?*

1. Deel» XIII. Stuik,



iio Beschryving van
v-

:
Deeze bleekgeele Spinnetjes , met een rond

LXXX* Agterlyf, zyn in onze Tuinen ook gemeen,
Hoofd- Doktor Scopoli befchryft , onder den naam

* van Spinnekop van Kkyn, een dergelyke , die

een Zwerver is , en bygevolg geen Web maakt,

hebbende de zelfde eigenfchap , naamelyk van

in de Kelk der Bloemen , na dat de Bloem af-

gevallen is , te gaan zitten, om de Byën of

Vliegen , die dan nog daar uit Honig willen

verzamelen, te vangen, 't Is bekend, dat 'er

dus dikwils Spinnetjes te voorfchyn komen uit

afgevallen Bloemen.

v- C5) Spinnekop , die het Agterlyf rondagtig geel

üatïT" beeft, met vier zwarte Stippen wederzyds ;

Agtftippi- mn agterm T0St

In Sweeden maakt deeze nieuwe Soort een

Horifontaale Webbe , op eene Meetkonftige

manier. De Kleur is bleek , uitgenomen die

van 't Agterlyf.

vi. (6} Spinnekop , die het Agterlyf Klootrond

ta,

un "

zwart heeft, met twee uitgeholde Stippen.
Twecftip-

W* Deeze komt fomwylenin deVenfterenvoor,

maakende haare Webbe niet regelmaatig , maar

als van verftrooide Draaden»

C7)

($) Armen Abdomine fubrotundo flavo, ftigmatibus utrira»

$ue quatuor nigris, Ano rufo. Syft* Nat. XII.

(6) Aranee. Abdbmine globcfo atlQ , pim&is dliObüS ««•
?atis, FêVh Sm, i$9?%
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(7) Spinnekop , die het Agterlyf Klootrondag- V.

tig wit heeft > met bleek-bruine Vlakken. f\y^[*
_ .

x Hoopd-
Deeze , die van de klemden is , onthoudt stuk.

zig in de Pluimkwasten van het Riet. A
VI

J:

cea.

(8) Spinnekop, dfe to Agterlyf Êyrond^ en
K
^\'^

n'

van vooren op de zyden fpits gehoekt heeft. Ang*Uté%

Deeze, die op de Boomen in Gothland over-

vloedig gevonden werdt , hadt fomtyds de

grootte wel van een Lid des Duims. Indien

het deEerfle was der Spinnekoppen van Clerck,

dien deeze Autheur de Hoekige getyteld heeft,

zo als hier aangehaald wordt ; dan zou het Lyf

vry rood moeten zyn , met een graauwe en

witte Tekening op de Rug; daar doch, vol-

gens de befchryving der Sweedfche Dieren %

op 't geheele Lyf geen Rood voorkwam (*)
Maar het Wyfje van deeze , dat Clerck na-

derhand vondt, in zyne Fig. 2, afgebeeld*

hadt het Lyf niet zo gekarteld op de zyden

als het Mannetje, geel, graauw en wit ge-

fprenkeld , zonder eenig Rood. De Pooten wa-

ren , in beiden , graauw en geel bont. Wy heb-

ben

(7) Aranea Abdomine fubglobofo albo , Maculis dilute fus*

cis. Ibid. 1998.

(8) Atanea Abdomine ovato f antictf Lateribus angulato

acuto. Faun. Suec. 1999. It* Gothl> ai 6, CLERCK» Atan*

12, T. X. f. I,

(*) Rubcdo in toto Corpore nulla. Faun* $fk9* £d. II.

pag. 487.

h deel. xixi, STüKr O & ïïa*



2ia Besch-rïviug van
V» ben hier ook dergelyke Spinnekoppen , die lood-

Lxxx" re&te Webben in de Boomen maaken.

Hoofd-
stuk. (9) Spinnekop , die bet Agterlyf Eyrond en

Domftka.
hruin beeft, met vyf zwarte Vlakken , dit

Huis- spin. omtrent elkander raaken ; de voorfien grootst

zynde.

Die, welke Doktor Scopoli de Spinnekop van

Derbam genoemd heeft, is, zegt hy , aan alle-

man bekend. Zy onthoudt zig in de Huizen ,

haar Webbe maakende in de hoeken der Bed-

fteden en by de Venfteren. Het Lyf is ruig,

bleek-bruin of rosagtig van Kleur , met het Ag-

terlyf bruin gevlakt. Waarfchynlyk zal het

die dan ook zyn , waar Koning Salomon van

meldt , dat zy met de Handen grypt en zig

onthoudt in de Paleizen der Koningen: want

deeze inderdaad ook , volgens de aanmerkingen

van Scopoli 3 de Armen aan 't end geknodst

heeft (*).

Wy zullen hier, buiten twyfel, dergelyke

hebben. Zou het die ook zyn, welke Petiver

noemt de allergrootfte Huisfpin met zeer lange

ruige Pooten, als welke door den Heer Gro-

wovius is aangehaald op eene Soort van Spin-

nekoppen , die by ons in de Tuinen en Hui-

zen

(9) Aranea Abdoraine ovato fufco , maculis nigris quinque

fubcontiguis , anterioribus[majoribus. Faun, Suec, 2000. Ara-

nea Derhamii. Scop. Carn, 1104. RAj. Inf. 27. N.17.LÏ5T.

Aran. 59. fïg. 17. CLERCK. Aran, 76, T. 2. f. 9.

&) \n foribus laxo^ fufpendit Aranea cafies. Virg-



DE SpINNEK OPPEN. <2I3

zen gemeen en Venynig zoude zyn? Vooreerst v»

worden dus de Tuin- en Huis - Spinnen onder Lvxx.'
elkander verward , en ten anderen ware het Hoofd -

te wenfehen , dat zyn Ed. ons eenig bewys had STüK#

bygebragt , dat deezeSpinnekoppen - Soort Ve-

nynig zy , of Venyniger dan anderen ; om zig

daarvoor te meer te wagten (*)• Evenwel,

om dat wy niet durven denken, dat zyn Ed.

zulks zonder Grond zoude gezegd hebben , zal

ik hier zyne Befchryving van deezen Venyni-

gen Spinnekop vertaaien

„ Het Borstftuk is Eyrondagtig, naar voo-

„ ren een weinig verhevener, voorts plat en

„ breed, naar de randen toe met een Groefje

3 , uitgehold , in 't midden verilerd met een

,5 uitpuilende Ster van zes Straalen en eeni-

„ maate Haairig. De Bek is voorzien met

,, twee fierke Tanden» Van de agt Oogen,

5 , aan den voorkant van het Borst ftuk, zyn de

„ vier voorften grootst en eenigzinshalfmaans*

„ wyze geplaatst , met de holte naar de agter-

,, ften, die opeen regte lyn ftaan. De agt

,, Pooten zyn ruig en lang, allen even groot,

,3 en omringen het Lyf als Straalen uit een

„ middelpunt. De Voelers zyn kort en Haai^

%
(*) De Kinderen oordeelen gemeenlyk , dat de dikfte of

meest gezwollen van Agterlyfde Vcnynigflcia zyn, als welke

men meent fomtyds gezien ie hebben, dat van zelf geboriren

war«n ; doch hier vinden wy geheel andere Kenmerken ge-

opperd. Ondertusfchen waren het Huisipinnen , die Jutïr,

Schuuumans en andere opknapten.

I. Duel. XIII. stuk. O 3
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v

- „ rig De Kleur is donker Asehgraauw (*).

LXXX." -^e P^aatzing der Oogen verfchilt weinig van

Hoofd- die , welke ons door den Sweedfchen Heer
stuk. Clerck voorgefleld wordt in zyne Huis- Spin -

nekop (\j, die inSweeden, byna het geheele

Jaar , voorkomt in de Venfters en hoeken der

Huizen, en waar van hy /erin eene Kamer,

die maar twee Venfteren hadt, tien ving. Zy
hadden altemaal haaré Webbetjes gemaakt in

de hoeken der Venfteren , naauwjyks een Vie-

rendeel -Elie van malkander, die zig plat ver?

toonden , doch in Tregterswyze gaten uitlie-

pen, alwaar de Spinnekop op zyn roof te loe-

ren zat. Allen hadden zy die manier van

Spinnen , en de geftalte der Pooten , die wel

ruig en geringd doch niet volmaakt even lang

waren, kwam in allen overeen ; maar de Kleur

van 't Lyf verfchilde zodanig, dat 'er van de

tien geen twee gevonden werden, die daar in

overeenkwamen. De grondkleur was in de

meeften graauw , in fommigen met eene Teke-

ning van andere Kleuren, fomtyds hoog geel.

JJo dit nu van die Venynige zyn , mag menze

wel tevens Verraaders noemen, om dat zydus

voorkomen onder eenej zo verfchülende ge-

daante !

Uit de figuur cjer Webben blykt , dat het

de

(*) Haec in Hortis , Domibnsque frequens , Venenata, ASf»

flehst. Phyf. Metk Vol, V. Bafil. 1762. pag. S*Q.

(f) Araneus EomefUcu^ Pag. 76. ut %>%
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de zelfden zyn , die Lister met zynen Huis- V.

Spinnekop bedoeld heeft , en waar van hy aan- fiï?JS"

merkt , dat die door Ouderdom veel grooter HoofdI

wordt; niet zo zeer door uitzetting van het stuk,

Lyf, maar door de toeneeming der Pooten in

langte , dikte en ruigte. Dit is een zeldzaame

aanmerking; als ook, dat het Wyfje op 't end

van July haar Nest in 't midden van de Webbe
by den Tregter maakt , fpannende daar over

een Sneeuw-wit Geweefzel , als of de Eijeren

tusfchen twee Webben zaten» De Eijeren zyn

witagtig, en hangen niet aan malkander, zo

dat als men 'c beursje , daar zy in zyn , opent

,

dezelven zig verfpreiden, als of het jonge Spin-

netjes waren.

Ik twyfel niet , of het is dit flag van Spin-

nen, waar van men de Webben byons zo me-

nigvuldig in de hoeken van Schaap - Stallen ,

Varkens- en Hooy-Schuuren ; in de toppen der

Hooy-bergen , of ook zelfs onder de overhan-

gende Kant der Rieten Daken , aan Boeren

Huizen ;
ja op alle luuwe drooge plaatfen , daar

het tevens niet al te koud is, en die weinig

of niet gereinigd worden, ontmoet. Of het

een verfchillende Soort zy, welke Geoffroy

de bruine Huis- Spin tytelt, en die de Pooten

ook byfter ruig heeft, zou men uit de plaatzing

der Oogen haast mogen vermoeden (*).

Cio)

(*) Aranea atro-fufca , fubvillofa, Pedibus atro fufcoque \nè

fcsrfe&is. Hifi, des bif. env. Paris. Tom. IL p*g, 644,

I. DEEL XIII. STUK. O 4
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afotu (10) Spinnekop , die het Agterlyf Eyrond en

LXXX* witagtig, met drie overlangfe Streepen beeft

Hoofd- van zwartagtige Stippen.

x.
Triiinèata. Deeze onthoudt zig in de Bosfchen van Swee*
Drieflree- den.

Rhalia. C*i) Spinnekop , die bet Agterlyf Eyrond en

oever- Koperglanzig zwart beeft, aan 't end geel-
'^

*

agtig met hoornen»

Dat men, in Europa, ook raare Spinnekop*

pen heeft, bewyst deeze Soort, welke Lin-

N^us aan 't Strand van Oeland waarnam, On-
befchryflyk veel dergelyke Spinnen hadden al-

daar tusfehen de Steenen haare Webben hori-

zontaal langs den Grond uitgebreid, en zaten zelf

daar onder. Haar geheele Lyf was met fyne

Haairtjes bezet : tegen de Zon hadden zy eeni-

gen Koperglaps en waren met dunn? Staartjes

voorzien.

xir. 0*0 Spinnekop , die het Agterlyf Eyrond en

labyrint bruin met een voitagiige gevinde Streep
,

Doolhof- den Aars gevorkt beeft.
*naaker.

Op

(10) Ar&nea Abdomine ovato aikido, Llneis tribus longitu-

dinalibuspun&orumnigricantium. Faun. Suec. 2001.

(il) Aranea, Abdomine ovato nigro -acneo, Ano fubiiiteq

bicorni. Faun. Suec. 2002. // Oeland, 125. 138.

(12) Aranea Abdomine ovato fufco , Linea cxalbida pinna»

ta, Ano bifurco. Faun. Suec. 2003. lt.Cothl.1^1. 2Ó8.B,AJ.

Inf. 27. N. 18. List, Aran, 60, f. 18. CLlïRCK» Aran. 70^

T. 2, f« 8.
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Op verfcheide Weiden in Gothland , zegt V.

onze Autheur, lagen breede witte Spinneweb- £™!^,
ben , aan welker eene zyde een Cylindrifche Hoofd-"'

Buis, tot op den Grond nederwaards, van de STUK -

Spin geweven was, in welke zy haar woon-

plaats , voor de Vogelen en voor de Zonne •

Hitte beveiligd, hadt, Zo dra men aan haar

Net raakte , fleeg zy onmiddelyk opwaards

,

en zag rondom zig heen naar de Prooy. Haar

Borstftuk was bleek graanw met drie bleeke

Streepen overlangs ; het Lyf glanzig donker-

bruin , van onderen met drie bleeke Streepen

en van agteren met vier puntjes, twee langer,

twee korter zynde,

Volgens de aangehaalde Autheuren moet dit

een van de grootften der Europifche Spinne-

koppenzyn; dategter, volgens de afbeeldin-

gen, meer van de uïtgeftrektheid der Pooten,

dan van de Lighaamsgrootte , te begrypen is,

Lister, evenwel , zegt , dat zy te tellen is

onder de allergrootfte Spinnekoppen , en zeer

gemeen in de Zuidelyke deelen van Engeland,

doch minder 'in de Noordelyke; hoewel hy ze,

onder de Stekelige Brem , omitreeks Jork en

elders, ook dikwils hadt gezien. Ray merkt uit

dien Schryver aan , dat men ze na St. Jan kan

vinden in de WildernifTen van Distels en Door-

nen, alwaar zy dergelyke Webben maaken

,

als ik gemeld heb ; doch waar aan ook veele

enkele Draaden , van boven netferwaards en

van ter zyden, naar dat het de. plaats -toelaat ,

|4 Deel. Xllh Stuk. P
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V. gefpannen zyn, en daarom wordt deeze Spin-

LXXX* nékop Labyrinthica 9 als een Doolhofmaakende,

Hoofd» genoemd. Het nut, dat zy van deeze Draa-
stuk. den hebben , zegt hy , is , dat , wanneer 'er

Vliegen tegen aan ftooten, dezelven dus dik-

wils op de Webbe nedervallen en dan gevan-

gen worden. Meest fchynen deeze Spinnekop-

pen , evenwel , te aazen op de Byën en groote

Mieren ; weshalve zy haar Webben dikwils

by de Mieren -Nellen plaatzen*

Van deeze Soort heeft Lister een Wyfje,

dat bevrugt was, lang in een Glas beflooten

gehouden, geevende 'er Vliegen en andere In-

fekten tot Voedzel aan. Na verloop van een

Maand leid het Eijeren, en omwondt die, de-

zelven in 't Glas ophangende, met een won-

derbaar geweefzel, dat het maakzel hadt als

een Ster, Bovendien werdt het geheele Glas,

door deezen Spinnekop, met Draaden zoda-

nig vervuld , dat het zig als vol Rook vertoon-

de^ tusfchen welke echter veele Gangen en als

een menigte van Kamertjes overbleeven , zo

dat zy een vryën toegang van alle kanten be-

hieldt , tot het Eijerbeursje . De Eijeren kwa-

men niet voor de Maand February uit : doch

andere Beursjes , die van dergelyke Spinnekop.

pen, in vryheid zynde , gemaakt waren , op 't

end van Augustus des Jaars 1676, wanneer het

een zeer heete Zomer was geweest , openen-

de, vondt hy in fommigen reods jonge Spinne-

&opjes> rosagtig van Kleur,

De
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De Webbe van deeze Spinnekoppen , het v«

welk een voornaame byzonderheid uitmaakt lxxX
*'

is bruinrood, volgens Lister , daar zy in die Hoofd»

Gothlandfe wit . was , gelyk ik gemeld heb.
STÜ

-
C*

Ook fchryft Clerck 'er Nypers of Tanden aan

toe j die Loodregt , Haairig en zwartagtig zyn

van Kleur (*). Dit is zeker , dat deeze Spin-

nekoppen ongemeen dikke lange ruige Pooten

en het Lyf zwartagtig blaauw hebben ; zo dat

men die, op het aanzien, veeleer voor Veny-

nig houden zou , ten minfte zyn zy ruim zo

affchuwlyk als de gedagte Huis - Spinnekop-

pen.

("13) Spinnekop , die het Agterlyf rondagtig xnr.^

geel heeft s met vier paarfebe Stippen in 't S«£
midden en een paarfebe Streep op ieder pi'S,

%

zyde»

In Sweeden onthoudt zig deeze nieuwe Soort,

die het Lyf Glasagtig doorfchynende heeft,

zynde van middelmaatige grootte.

(14) Spinnekop , die het Agterlyf langwerpig xiv.

E» Redirrita.

^J' .Bekranste,

(*) Rctinacula fubnigra , l'ilofa , perpendicularia. Conf.

LlNN. F. Suec. 122 3. CLERCK. de Aran, Snee, p. 80.

(13) Aranea Abdomine fubrotundo flavo , Pun&is quatuor

Lineaque utrimque purpurafcentibus. Syfi. Nat. XIL

(14) Aranea. Abdomine oblongo - ovatro flavo , Annuloova-

II, Dorfali , rubro. Faun. Suec. 2004, RAJ. /»ƒ. 24» N. is.

List. Aran. 51. F. 12. FRIsCH, /«/. X» p, 6. T. 4.

CLJERCK. Aran. 59» Pi. 3» Tab, 9.

2. DEEL, XIII. STUK.



V.
Afdeel.
LXXX.
Hoofd-
stuk.

A30 BESCHRYVING VAN
Eyrond en geel heeft , met een Ovaalen

Ring, die rood is, op de Rug.

Witagtige Spinnekop, met een hoogroode

Kroon op het Eyronde Lyf, heet de gene die

hier aangehaald word , van Lister. Uit de

afbeelding van Clerck blykt, dat zy mede lan-

ge , ruige Pooten heeft. Door deezen Au-

theur wordt ook die aangehaald , welke Frïsch

noemt de Witte Tuinfpin, met.de Cinnaber-

roode Rug • Krans : des menze, met reden, de

Gekranste noemen mag. Zy onthoudt zig in

de Tuinen.

xv» ( J5) Spinnekop > die bet Agterlyf Eyrond en

cerinede! zw'dft heeft , met een Ovaalen witten

Ring op de Rug.

De aanhaaling van den Gevlamden Spinne-

kop, uit Clerck , vind ik met deeze befchry-

ving niet zeer overeenkomftlg. Deeze is, op

Oeland, in 't Veld gevonden.

xvi, (16) Spinnekop , die bet Agterlyf Eyrond en

Fumgat*. bruin, van vooren met twee witte Stip.
Bruine. *

pen heeft»

Op de Velden (zegt Link#üs) onthoudt zig

dee-

(15) Aranea Abdomine ovato nigro , Annulo Dorfali ovali

albo» Faun. Suec, 2005. It. Oei. 126 , 139. CLERCK. Aran.

124. T. 5. f. 18 ?

(16) Aranea, Abdomine ovato fufco , Eafi pundis duobus

Stlbis. Faun, Sm, 290$, Clkrck Aran, 104. Tl. 5« Ta,b. O»
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deeze, voor een Nest van Rupfen waakende, v»

waar van zy, by het uitkomen, de een' na de lxxx!*
andere vat, uitzuigt, wegfmyt; dan wederom Hoofd-

een andere aanvattende , enz.
STUK*

Ci 7) Spinnekop, die het Agterlyf Eyrond enM™la.

wit heeft met Aschgraauwe Vlakken. Berg-spin.

Zy onthoudt zig in Sweeden op de Boo-

men.

Ci2) Spinnekop, die het Agterlyf Eyrond en Smgtüno-

hoogrood heeft , met een overlangfe *Wör-JjJ5g

te Streep getekend*

In Spanje is deeze waargenomen > van mid-

delmaatige grootte zynde.

Cl9) Spinnekop , die het Agterlyf Eyrond enN*%jj%

bruin heeft, met witte Boogswyzedwars- Gemerkte,

Streeperi.

C20) Spinnekop , die bet Agterlyf bruin heeft **•

en de Pooten ros, Rospuot,

(ai)

(17) Aranea Abdomine ovato albo, maculis cinereis. Faun,

Suec. aoo7. LIST. Aran, 36. f. 6?

(i3) Aranea Abdomine ovato coccineo, Linea longitudina-

le atra. Syft. Nat. XII.

(19) Aranea Abdomine ovato fufco , lineis albis transver-

fis arcuatis. Faun. Suec. 2008,

(20) Aranea Abdomine fufco , pedibus runs, Faun» Snee,

2009.

h Deel. xni. Stuk-
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V. (21) Spinnekop , die het Agterlyf zwart
jAfdeel.

]jeejt/

9
met twee witte Stippen en by 't

LXXX.
Borstjluk een wit Maantje.

xxi." De laatfte mogt zo wel de Gemerkte ge»

Na^-spin c

noemd worden als de eerfte van deeze drie Eu-

ropifche Spinnekoppen , waar van de middelde

meest voorkomt op de Brandenetelen Zy
wordt Nagt-Spin genoemd , om dat zy over

Dag zig flil houdt , in de Bosfchen , en by Nagt

loopt. De grootte is middelmaatig.

xxtt. C2*) Spinnekop , die het Agterlyf langwer*

Extenfu. pig en groenagtig 'verzilverd beeft 3 met

te, de Pooten overlangs uitgeftrekt.

Een zonderlinge eïgenfchap van deeze Bofc Ja-

spinnen , die digt tegen de Takken aan zitten

met het Lyf , houdende de vier voorfte Poo-

ten voorwaards , de vier agterlten agterwaards

regt uitgeftrekt. Dit is insgelyks door Geof-

froy, in een dergelyke Spinnekop, omftreeks

Parys waargenomen. Zy zyn ook in ons Land

wel bekend, zo wegens de groenagtige Zilver-

kleur 9 als wegens de langte en dunte der Poo-

ten. Zy fpinnen onregelmaatige Webben , aan

Slooten ofBeekjes, en ook wel in de Bosfchen,

volgens Lister , die eene Waarneeming om-

trent

(21) Aranca Abdomine nïgro pun&is duobus albis » bafique

lunuli alba\ Faun, Suec. 2010.

(ki) Aranea Abdomine longo , Argenteo - virefcente , Pe«

dibus longitudinaliter cxtenfis. Faun. Suec. 201 1. Geoffr,

Paris. 642. N. 3» RAJ* Inf, 19. N. 3. LlsT. Arm. lig. 3-
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trent de Paaring van deeze Spinnekoppen by- v»

brengt , welke de zeldzaame befchouwing van LXXxt*
Lyonnet fchync te bevestigen. Hoofd.

„ Op 't end van Mey , (zegt hy,) dat is
STÜK*

„ omtrent den vyfentwintigften van dieMaand,

„ wilde het geval, dat ik, tegen Zonne on.

,, dergang , verfcheide van deeze Spinnekop-

„ penzagpaaren: 't welk zy, aan baare Draa-

„ den zig aflaatende, en onder de Webben in

„ de Lugt hangende, Buik tegen Buik deeden-

„ Het Lyf van 't Mannetje was onder dat van

„ 't Wyfje en regtuit geflrekt, en dat van 't

„ Wyfje daarover omgekromd, raakendehet

Si Aarsgat van 't zelve, aan 't bovenfte des

„ Agterlyfs van 't Mannetje : waar aan ik

„ evenwel geen ander Teeldeel onderfcheiden

*, kon, dan een der Hoorntjes , 't welk ge-

„ knobbeld was , en dat hy geduurig aan het

„ bovenfte des Agterlyfs van 't Wyfje , en

„ zulks beurtlings , icheen te brengen. On-

„ dertusfehen zyn de Pooten en Webben,

3> van beiden , wonderlyk ondereen geftren-

,* geld".

(23) Spinnekop , die het dgterlyf langwerpig xxni.

zwart heeft 9 met een witte Streep we- §&****

derzyds en de Pooten bruin* de,

Deeze Soort wordt gezegd langs de opper-

vlak-

Tas) Aranea Abdoraine oblongo nigto , linei uttimque la.

eerali alba; Pedibus fufcis, Fam Sm*AQl2% GumGKiArm
J06. \. 5. f. 9.

h DïXï.. KllU STUK»
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V. vlakte der Wateren te loopen. Clerck verze-

fyyy" ^ert zu^s niet van ^en Spinnekop
5
waar aan

Hoofd-' hy gedagten bynaam geeft, maar van een an-

stuk. deren , dien hy de Zeefchuimer f noemt

,

"'als langs de Wateren roovende. De af beel-

dingen ondertusfchen en zelfs de plaatzing der

Oogen, verfchillen weinig. Zou ook de een

het Mannetje , en de andere hec Wyfje kun-

nen zyn ?

xxiv. (24) Spinnekop 3 die het Jgterlyf langwcv
SexpunBa- ^ ^ ^^ ^aaren van uitgeholde Stip*

Zesftippi-
pen }jeefU

Deeze, die van taamelyke grootte is 3 woont

in de Bosfchen, tusfchen den Bast der Pyn-

boomen.

xxv. (25) Spinnekop > die het Agterlyf langwerpig

,

hoog geel en glad heeft.
Flavisfi'

ma,
Egypti

fche. Door Hasselquist is deeze Soort in Egypte

waargenomen , en dus in 't Kabinet van haare

Koninglyke Majefteit van Sweeden gekomen.

Het Borstfluk is Oranjekleurig en de Pooten

zyn niet gehaaird.

surinaam- My is onlangs , onder eenig ander klein Goed,

van Suriname een zeer aartig Spinnekopje toe-

ge-

(24) Aranea Abdomine oblongo
, pun&oram excavatorum

par«bus tribus. Faun. Suec. C013.

(as) Aranea Abdomine oblongo, flavifllmo, IxvU M, L.
U.421*,

fche.

PL.C.
Fie, 6.
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gezonden , van 't welke wy de af beelding in V.

Fig. 6 , op Plaat C. , by vergrooting geeven : fxxx"
waar door men van den wonderbaaren fland der Hoofd-

Oogen , en hoe ontzaglyk groot de voorlten in STLJK -

dit kleine Schepzeltje zyn 3 kan oordeelen. Ge-

dagte plaatzing der Oogen is meest met die dei-

genen welken men Springers ofZwervers noemt,

volgens Doktor Scopoli's afbeelding , over-

eenkomftig; doch verfchilc vry veel van den

Stand op drie Lynen , welken Geoffroy aan

de Oogen van zodanige Spinnekoppen toe-

fchryft. Ik had het eerst voor een Dieren

-

Luis aangezien. Het Agterlyf is zeer fierlyk,

met geel ros en witte Stippen getekend en het

Èorstftuk eenigzins Oranjekleurig , doch het

Lyf voor 't overige zwart bruin en van voo-

ren, zo wel als de Pooten , bezet met witte

Haairtjes , die het in 't aanzien wat ruig maa-

ken, zynde de Pooten, anders , geelagtig ros

Van Kleur.

('26) Spinnekop , die het Agterlyf rondagtig xxvr.

Kastanje •'bruin heeft met twee witte
&**** a "

StiDpen. Tweevlak-
kige.

Deeze s die zig in Europa onthoudt , heeft

het Lyf kleiner dan een Vloo , geheel Kastan-

jebruin of donker Tegelrood: het AgterlyfEy-

rond,

f26) Aranea Abdomine fubjotundo caftaneo , pua&i§ duobus

albis. Syfl, Nat, XII.

I» Deel. XIu» Stuk» P
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V. rond, platagtig , ongelyk , met twee witte

fyy
y" Vlakken getekend , waar van de voorde grootst

hoofd-' is en uit twee famengevoegde witte Stippel*

STUK
* beftaat, zo wel als de agterfte, die een wei-

nig kleiner is.

xxvii. (27) Spinnekop, die het Agterlyf langwerpig*

Knod?"' en & Schenkels, uitgenomen die van het

poot* derde Paar , geknodst en Haairig heeft.

Gedagte Kenmerken hebben plaats in een

Westindifche Spinnekop , op Jamaika gevon-

den en door Browne afgebeeld, die dezelve

noemt, Langwerpige geel bonte met de Poo-

ten zeer lang, en de onderde Leedjes derzel-

ven gezwollen, ruig. Het is , zegt die Au-

theur, een fraaije Soort, die een flerke Web
maakt. De Afbeelding toont, dat zy, ten op-

zigt van de Pooten,merkelyk verfchille,van dien,

welken de Heer J. €. Philips hier levendig

uit Oostindie gekreegen heeft , en die nog in

. zyne Verzameling berust ; zynde op Plaat CII,

fche? pi!" in Fig. 1 , zeer naauwkeuiig afgebeeld. De
cij.-F&i.

piaatzing der Oogen kan men daarin duidelyk

befchouwen. De Kleur van *t Lyf is geelag-

tig met bruine Stippen, en de grootte komt met

de

(27) Aranea Abdomine oblongo; Tibiis, excepto tertio pa-

ïC, Clavatis villofis. Syfi. Nat» XII. Aranea oblonga , luteo-

vaïiegata , Pedibus lon^iflïmis , Articulis inferioribus tumidis

feixfutis. Brown, Jam, 419, T. 44, f. 4.





Plaat cii.
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de Afbeelding overeen. In dezelve zyn de v.

Voetzooien der Pooten dik en ruig. fjrrx*
Men vindt een groot verfchil , ten opzigt Hóofö-

van de plaatzins; der Oogen, in die Guineefche J?VK*

Spinnekop , uit de Verzameling van zyn Bfoe-fche.F^.

der, G. Philips, welke vertoond wordt in Hg.

2 , van de zelfde Plaat : hoewel de Geftalte

eigentlyk niet zo veel verfchilt, als ten aan-

zien van de enden der Pooten , die hier niet ge •

knodst zyn. In beiden zyn de dubbelde Leed-

jes der Schenkelen zeer zigtbaar en opmer-

kelyk.

{<!%) Spinnekop, die het Agterlyf langwerpig xxvrïL

en zwart beeft , met vier uitgeholde Stip- ^^Èj"

pen. VierftippJ -

£e »

Deeze werdt op Oeland in de Huizen gevon-

den , alwaar zy haar Geweefzel in de Ventu-

ren maakte , hebbende daar toe vyf of zes

bleekere puntjes aan het Agterlyf, dat zwart

met graauwe Haairen was en het Borstft.uk

Roestkleurig, de Pooten bruin.

(29) Spinnekop, die het Agterlyf langwerpig xxn:
;

Eyrond en als met Fluweel bekleed beeft 9 cea,

bh Fluweeiag.

(28) Aranea Abdomine oblongo nigro , pun&is quatuor

excavatis. Faun. Suec. 2014, Jt. Oeland 34. ,

(29) Aranea, Abdomine r

ovato oblongo holofericeo , bafï

fubtus pun&is duobus flavis. Faun* Suec, 2015* B.AJ. Inf. ?ï.'

*T. 23. LIST. Aran. 71. f. 23»

ï. Deel. XIII. Stuk« V 2
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V. hebbende daar aan van onderen , by 't

LXXX* Bwstftuk, iwee geele Stippen.

Hoofd-
stuk. Onder de Zwervende Spinnekoppen is deeze

een van de aanmerkelykflen ; zo wegens de

grootte , die egter by de grootte der gewoone

Tuinfpinnen veel te kort fchiet, als wegens

de bruinblaauwe Kleur en dikte van haare

Pooten Zy maakt een zeer kleine Webbe , die

als Linnen of Neteldóek digt geweven is, tot

het vangen van haare Prooy, en daar in for-

meert zy ook haar Eijernest, zo wel agterde

losfe Schors van oude Boomen, als in de hoe-

ken van Schuttingen , Befchotten en Muuren ,

zelfs in de Huizen. Deeze zyn her, die men
zo dikwils, in de omgekrulde Boom- of Plant-

bladeren naar Rupfen willende zoeken, uit het

Spinzeltje , aan de agterzyde gemaakt , ziet

vallen, en dus dienen zy eenigermaate tot ver

-

fchrikking van den Liefhebber. Haare zwar-

te Kleur heeft fommigen ook doen denken, dat

zy Venyniger zouden zyn dan anderen: doch

het Vogt, dat, wanneer men ze met een Speld

gekwetst heeft, uit haar Lyf vloeit, is dun

en helder , en droogt in weinig Minuuten op ,

tot een zeker Lym. Lister heeft waargeno-

men , dat de Eijeren van een anderen Spinne-

kop , dien hy op een Tafel gelegd hadt , door

-zulk een Zwerver werden opgevreten.

1. deel. xm. stuk, (3°)
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(30) Spinnekop, die maar zes Oogen heeft* V.
Afdeel.

Deeze eigenfchap verdient inderdaad eene^^x *

afzondering van de andere Soorten» Lister stuk.

twyfelde, wel is waar, of zyn Vergrootglas seSata*

hem ook bedroogen had, met maar zes Oogen Zes-oog£-

in dit Infekt aan te wyzen (*) ; doch ik vind

dat andere ook dergelyke Zes - Oogige Spinnen

hebben gevonden. Doktor Scopoli , in 't by-

zonder , heeft 'er eene , die hy de Spinnekop

van Homberg noemt , en vraagt , of het ook de

zelfde Soort als deeze zy. De aart is , ten

opzigt van de Levensmanier > even als die dei-

naastvoorgaande Soort.

Alle de Spinnekoppen , tot dus verre opge-

teld 5 maaken Webben , om haar Aas te van-

gen 3
gelyk wy gemeld hebben ; doch de vol-

gende Soorten, waar onder veeleUitheemfche

zyn , fpinnen maar Draaden langs welken zy

loopen , of zig laaten afzakken 3 om van de

een naar de andere plaats te komen , zegt Lin-

JSiEUS.

(31) Spinnekop , die bet BorstJIitk rond van J™/
0171- ria.

Wesrindu
frhe Bofch*

(30) Aranea Ocuïis tantum feaisi Faun, Suec, 2016. LiST\Spin*
Aran. 74. f. 14, RAJ. In/l 32* N. 24.

(*) Koe kan dan gezegd worden , dat men geene Zes- Oogige

in Engeland heeft, of dat zy dien Waarneemer ontglipt moe-

den zyn ? Diïï, des Animaux, Paris. 1759» Tom. I. p. 161*

(31) Aranea Thorace orbicuhto convexo , centro trans-

verfe excavato. Amoen. Acad. I. p. 323. M, L» U. 428.

GRON. Zêoph. 937. MARCGR. Eraf, 248. LAET* Am>r. T.

h DE-EL. XIII, STUK, P 3 3?*
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V. omtrek en. opwaards uitpuilende heeft, in 't

f yyy' midden overdwars uitgehold.

sTüü. Men heeft , in de Indien , een Soort van

Spinnen, die wegens haare grootte niet alleen

maar ook wegens haare ruigte affchuw]ykzyn.

Op de Westindifche Eilanden zou men 'er kun»

nen vinden van wel een Vuist groot, zegt La-

bat, die egter , gelyk door veele Proefnee-

mingen gebleeken is, geenszins Venynig zyn,

en men wagt zigwel van ze te dooden, dewyl

zy veel dienst doen door het vernielen der Kak-

kerlakken, die in haare Webben zig verwar-

ren. Dit moet dan een ander flag van Spinne-

Jcoppen zyn. Andere fpreeken van zodanigen,

op die Eilanden voorkomende , wier Lyf de

grootte van de Palm der Hand heeft , en ver-

gelyken derzelver Agterlyf by een Duiven-Ey.

De twee Haaken of Nypers , die zy aan den

Bek hebben, worden, zegt men, in Goud ge-

zet , en dan gebruikt tot Tandeftookers , die,

ver van Venynig, dienfüg zouden zyn, om de

Tanden voor 't bederf te bewaaren. Pater du

Tertre , in tegendeel , zegt , dat fommigen

die Spinnekoppen voor zeer Venynig hou-

den (*) 3 en hy vergelykt haar Agterlyf by

een

570. WORM. Muf T. 244. CLUs. Poftb. 47. Seb. Muf.

I. T. 69. fig. 2 , 3» OLSAR. Muf. T. 17. f'. 3» MÊRIAN.
Sur. T. 18 ROES. Md. T. 11.

(*) Hoe dk overeen te brengen is leert ons de Heer Gro/*
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een Hoender -Ey. Door Piso wordt, onder V.
AFDEEï

4e Dieren van Brafil, van een Spinnekop gewag lxxX.'
gemaakt , die zig in de Spieeten der Roden al Hoofd-

daar onthoudt, zynde meer dan zeven Duimen STÜK*

lang.

Seba , die zekerlyk een weergaalooze Ver-

zameling gehad heeft van Zeldzaamheden der

Natuur, verzekert ons, dat de Oostindifche

Spinnekoppen nog grooter vallen dan de West-

in difche. Hy heeft ze beiden op ééne Plaat

doen afbeelden ; zo wel die groote ruige Su-

rinaamfche, waar van ik thans fpreek 9 als twee

Ceylonfche , die door de fierlyke Tekening

op 't Borstftuk uitmunten. Volgens zyne Af-

beelding , evenwel , fchynt de grootfïe derzel-

ven niet grooter te zyn geweest , dan die Wesc-
indifche, naar welke onze Afbeelding, in Fig.

3. Pl. CIL, ftrakste befchryven, gemaakt is.

Het Stuk, niettemin, was zo ongemeen , dat

hy? hetzelve, tot het maaken van de Afbeel-

ding , van den Heer ten Kate hadt moeten

leenen , en hy hadt nooit grooter Spinnekop

gezien. Van de andere Soort , insgelyks uit

Ceylon , doch veel kleiner , welke hy ook

wegens de Tekening van het Borstftuk, de Schikt-

draager noemc, hadt hy 'er veele , zo groot

als

NQvlUS , wanneer hy zegt* Avibus & hominlbus infefta

morfu venenato , hominibus attamen non lethali's. Zoopb yV.

Gronov. Fafc. Il, p. 217/ LiNN/BUS zegt: moifu diro Ser-

pentino minamr, Syji. Nat. XII. Dat niet minder du?-

fter is>

I. DEEL* XIII, Stuk* P. 4
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Ifdeel.
als de Sewoone Surinaamfche ruige Bofch-Spin,

LXXX.' thans zeer bekend , die insgelyks , doch zeer
Hoofd gebrekkelyk wat het Lyf belangt, cjoor hem is

in Plaat gebragt.

LiNNiEUs betrekt tot deeze Soort , zo wel

de kleine Ceylonfche van Sebaals de Surinaam-

fche, welke in t Kabinet van den Erfprins van

Sweeden , aan de Akaderaie van Upfal ge?

fchonken, en naderhand in 't Kabinet van haa-

re Koninglyk Sweedfche Majefj:eit , zig be-

vonden , maar aan wier Pooten men geen

Klaauwtjes kon ontdekken ; of om dat zy zo

klein zyn , of ingetrokken en in 't Haair verbor-

gen als de Klaauwen der Katten. Wat het

Lyf aangaat , dit is in deeze doorgaans kleiner

dan het Borstltuk , zelfs in die ik in Vogt be-

waar ; hoewel zo onevenredig klein , zelfs in

myne gedroogde niet, als het in de derde Fi-

guur van Seba wordt vertoond ; welke Spin-

nekop aldaar geheel wanfchapen is afgebeeld.

Het Borstltuk heeft een foort van indrukkin-

gen, die als S traalen paar liet midden, waal-

een Kuiltje Is j,
famenloopen: doch een zoda-

nige diepe dwarfe Spleet, waar uit de Haair-

tjes, die het Borstftuk bedekken , als uit een

middelpunt, aan alle kanten naar den rand zyn

omgeboogen ; gelyk Balk fchryft , dat men
in die van het Kabinet van den Sweedfchen

Kroonprins vondt , kan ik in de mynen niet

ontdekken. Hy fpreekt , dat zonderling is ,

piet van de Voelers ofArmen van deezenSpin-

ne-
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nekop , die van fommigen, om dat zy in dikte V.

en gedaante zo zeer naar Pooten gelyKen , ook ^xxx
*

voor Pooten gehouden worden , en wel met Hoofd -

dit gevolg, dat men, dus, aan deeze Westin- STüK*

difche Spinnekoppen tien Pooten coegefchree-

ven heeft.

Gedagte Lighaamsdeelen zyn buiten twyfel De Armen

geen Pooten, maar veeleer een foort van Ar-

men, die de Wyfjes tot het vatten van de

Prooy , en de Mannetjes ook gebruiken tot

de omhelzing van de Wyfjes. Dat zy die-

nen kunnen, en moeten, om op een Muur of

Plank te tikken , wanneer een Spinnekop ge-

paard wil zyn , is van de Huis- en Tuin - Spin-

nen nog eenigszins te begrypen ; doch de Veld-

en Bosch - Spinnen , die dit behulp meer noo-

dig hadden , om elkander te vinden 9 zullen

moeite hebben , om op die wyze een hoorbaar

Geluid te maaken. Ondertusfchen worde zulks

van de Spinnekoppen in 't algemeen verze-

kerd (*}. Vraagt men, hoe 't mooglyk is

,

dat zy met de uit -enden van ftompe, Haai-

rige Armen, dit kunnen doen ; zo moet ik zeg-

gen, dat ik aan één van myne ruige Surinaam-

fche daar toe zeer bekwaame Deelen ontdekt

meen te hebben. Dezelve heeft niet zulke

platte Scheermesfen aan de Armen als die on*

gemeen groote van onze Afbeelding Plaat
CII.

(*) BASTER Natuurkundige Uitfpanningtn, I. DEEL»

bladz» 92»

I. Deel. XIII. Stuk. P ƒ
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.
v' CIL ML 3 . maar hy heeft een veel aartiger

Afdeel. ? v i

LXXX. Soort van Lancetten , byzonder naar dat Mesje
Hoofd- gelykende , 't welk tot de Operatie van de

Aarsfiftel gebruikt wordt, zo als hetzelve,

met zyn Hecht, geopend wordt vertoond (*)•

Dit Werktuigje is glanzig Kastanje -bruin van

Kleur, en zo groot byna als de Klaauwen of

Tanden aan den Bek , die zwart zyn en met

dergelyke Spleetjes aan 't end , als Baker die

in de Tanden van zyn grooten Spinnekop af-

beeldt : doch in anderen wederom kan ik geen

dergelyke Spleetjes ontdekken. Het verfchilt

alleenlyk van de figuur der gedagte Mesjes,

daar in , dat het niet fcherp op zyde is , maar

aan de punt , alwaar het ook geen Knopje

heeft. Of nu hetzelve niet veeleer , gelyk in

de Mannetjes van Torren en andere Infekten

iets dergelyks aan de Voorpooten waargeno-

men wordt , kan dienen , om het Wyfje in de

Paaring vast te houden , dan om hetzelve op

zulk een zonderlinge manier te bevrugten als

men thans vastlielt (f)) ; zou een Ontleed-

kun-

(*) HEIST. In/l. Chirurg. Pars. II, TAB, XXXV, Fig, 3.

(j-) Penes in Palpis, Vulvae ad Axillas; ancipitia Conjugia,

ubi tepulfa & pera&a , cum peciculo Vitae fiant, Syft. Nat.

XII. p. 103 1. De manier ondertusfchen, op welke diefchran-

dere Waarneemers ClErck en Lyonnet zulks gezien heb-

ben , is regt tegenftrydig. De eerfle zegt p« 65 : pr&pofteri

ecibant , -umus Ano Cervici alterius ita applicato , ut Mas apte

& commode inferiorem fosminA Alvum Brachiis fuis attingtrt

fojfet. De ander p. 67. Brachium incurvatum , Alvoque foe-

mïHA adclinatum in/ra fe&us, negotium perficit. Het één kan
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kundig onderzoek der inwendige Teeldeelen , v.

van deeze groote Spinnekoppen , best kunnen j^yx"
aanwyzen (*}. Deelen , immers , die uit zo Hoofd-*

veele Gewrichten beffoan , als de Voelers ,
STUK'

Armen of Sprieten der Spinnekopnen , fchy-

nen , zo wel als de figuur tot inbrenging , tot

doorlaating van de uitwerpende Zaadvaten

onbekwaam te zyn : des men met Reaumur en

de Geer mogt wenfchen , het gene de Heer

Lyonnet voorgeeft gezien te hebben , ook

eens te zien.

Ik bevind j vooreerst, dat dit Hoornagtige

Deeltje geenzins in alle deeze Spinnekoppen

plaats heeft. Ik vind het in ééne, die het Ly

f

zeer klein heeft, en duswaarfchynlykeen Man-

netje is. liet fchynt tot de bevrugting al zo

weinig te kunnen dienen, als de gezegde Ar-

men, die Beenagtig hard en met dergelyke Ge-

ledingen , als de Pooten , voorzien zyn , en

overzulks tot doorlaating der Zaadvaten zeer

onbekwaam voorkomen ; welke alsdan , vol-

gens

immers met het andere niet beftaan , en in geen van beiden

is' begrypelyk, hoe het Mannetje, bovenop zittende, oogen-

blikkelyk na de Paaring zou kunnen vermoord worden dob'r

het Wyfje: het welk wederom anderen volftrekt ontkennen.

Lyonnet zegt , dat het in alle andere gelegenheden ge-

fchieit, behalve by de Paaring. Sed , manüm de tabul*.

(*) volgens Dokter Bastek hebben zy de Oogen agter op

den Rug en de Teeldeelen voor in het Hoofd. Uhfp&nn i. df.f.l.

Lyonnet hadt gezegd. Les Teux fur Ie £os.& les parties

Genitales a La Tëte. In noc ad Lefler. Tom. II» p. 5.

I. DEEL. XIII. STUK*
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V. gens een tegenftrydige Natuurwet, of in het

LXXX "Borstftuk oirfprong hebben, of door den naau-

Hoofd- wen Hals, die het aan 't Agterlyf verbindt

,

stuk. zouden moeten heen loopen Inmiddels heb ik

in een andere ruige Indifche Spinnekop, die

het Agterlyf een Duim lang en drie vierde

Duims dik heeft, en de langte van het gehee-

le Lyf over de twee Duimen , dat Spleetje

van onderen , by den Hals , aan 't Agterlyf

zeer zigtbaar en aanmerkelyk groot gezien.

Deze heeft, aan de Armen 3 de gezegde Werk-

tuigen niet , en is , zo ik onderftel , een Wyf-

je, daar ik ook geen Spleetjes in de Tanden

waarneem. Zouden de Mannetjes , als dit

Spleetje tot uitlaating van Vergift dient , ook

kwaadaartiger dan de Wyfjes zyn. Doch dit

alles diende men , op een menigte van West-

indifche Bosch - Spinnekoppen , naauwkeurig

waar te neemen.

Het is zeker , dat de Oogen , van deeze

groote Spinnen , in een tropje op den Kop

ftaan , en omtrent derzelver getal moet men

zekerlyk Vrouw Merian gelooven , die niet

zegt dat 'er zes (*), maar dat 'er agt zyn*

waar van twee opwaards zien > twee neder-

-waards en twee naar ieder zyde. Het doet

weinig ter zaake, dat Seba voorgeeft , maar

twee

(*) Mad. Merian pretend, que cette efpece d'Araignée

a fix Yeux. Diïï. des Animaux. Paris. 1759. TOM. 1. pag^

160. Doch ik ontdek langs hoe meer , dat 'er ontelbaare fouten

in dat Werk zyn: men kan 'er in 't geheel niet op vertrou-

wen.
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twee Oogen daar in te hebben kunnen vin- V.

den: want de anderen, die kleiner zyn , ver- LXXX^
toonen zig zo duidelyk niet , in de doode Hoofd-

Spinnekoppen van dee.zen aart , om dat zy STUK *

zig onder 'c Haair verbergen Evenwel heb

ik 'er één in I jqueur , waar in de zes Oo-

gen, vier op een ry , en twee daar onder

naar den Bek toe , zeer duidelyk en Barn-

ïteenagtig geel zig vertoonen. Dit is een

geheel andere piaatzing als de Heer Grono-

vius opgeeft , en ik vind ook niet dat de

grootiten vierkant zyn, Deeze Spinnen maa-

ken geen lange Draaden zegt Haar Ed. en

fchync daar mede te hebben willen zeggen 3

dat zy geen Webben maaken , of zulke lan-

ge Draaden niet als onze Tuinfpinnen : want

zy laaten zig ook by een Draad neder 5 om
van de eene plaats naar de andere te ko-

med. Haar gewoone Voedzel zyn die groo-

te Surinaamfche Bosch -Mieren, waarvan 'er

een door ons is afgebeeld * , of ook andere * zte h«
XIÏ STUK,

Jnfekten, zelfs van die kleine Vogeltjes, wel-biadz. 375.

ke menKolibrietjes ofHonigzuigertjes noemt 3

derzelver Bloed of ook de Jongen en Eytjes

uitzuigende , wanneer zy flegts daar by kun-

nen komen. Dat zy Venynig zouden zyn of

fchadelyk voor den Menfch , door byten of

fteeken , gelyk Nïeuhoff van dergelyke Spin-

nekoppen verzeker^ wordt door haar Ed. niet

gemeld.

CS*)
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*• (32) Spinnekop , die aan de Schenkels be*

Afdeel.
, 7 , n / r*

LXXX. weeglyke, zwarte Doornen beeft.

Hoofd-
stuk. Deeze, door D. Shane te Suriname waar-

genomen , hadt de grootte van die der voor-

gaande Soort het Borstfluk was Ovaalagtig

,

poot* van agteren breeder , van boven verhevenrond

en kaal: het Agterlyf rondagtig, van onderen

met vier ryën van zwartagtige Stippen , geel-

agtig bruin van Kleur , doch het Borstfluk en de

Schenkels Yzergraauw of rosagtig. De Poo-

ten, aan 't end ongenageld, hadden , aan het

middelftuk , gladde, regte, zwarte, beweeg -

lyke Doornen.

ongemeen Men ziet hier , wederom , de ongenageld-

ïj!.

U

cii. heid der Pooten, aan het end, daar ik in de

&g> 3. voorgaande Soort aan getwyfeld heb, en die

zekerlyk niet in alle de ruige Surinaamfche

Bosch - Spinnen plaats heeft , bygebragt. In

dat Voorwerp , 't welk de
.
beroemde Heer

Allamand , Hoogleeraar in de Natuurlyke

Hiftorie te Leiden , my , op myn verzoek

,

tot het maaken van de Afbeelding , Plaat

CII. Fig. 3 , heeft doen bezorgen , zyn de

Klaauwtjes aan de enden van alle de Pooten

zeer blykbaar. Deeze Spinnekop wordt in hec

Kabinet van de Akademie ^ aldaar , in een

Flesch met Liqueur bewaard. Dezelve, we-

(31) Aranea. Crarum Spinis mobilftus nigris, D» SHANE,
Alb. Arant f, 16%
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gens zyne ongemeenheid , my 9
wanneer ik voor ' V.

vier of vyf Jaaren dat Kabinet bezigtigde, be- lxxx'
haagd hebbende , werdt 'er op myn verzoek Hoofd-*

door Mr. Fortuin, toen te Leiden woonen- STUK*

de, een Tekening van vervaardigd : zo dat

deeze Spinnekop thans naar het Voorwerp zel-

ve ten naauwkeurigfte in 't Koper gebragt zyn*

de , aan 't licht verfchynt.

Dezelve is , zo die Hoogleeraar de goedheid

hadt van my te berigten, aan zyn Wel Ed.

van Suriname toegezonden. Het geheele Lyf
en alle de Ledemaaten zyn Kastanjebruin , zo

wel als 't Haair , dat deeze Spinnekop, nieü

rosagtig, noch zo dik als de gewoone ruige

Bosch - Spinnen heeft , doch 't welke hem niet-

temin 3 ook, op 't gezigt vry ruig maakt. De
zwarte Haakswyze Tanden , die hy aan den

Bek heeft , zyn verfchrikkelyk , zwartagtig ,

glanzig bruin van Kleur. De randen van de

Geledingen der Pooten zyn glad en wit , met

een Oranjekleurigen zoom , die in het Haairige

verdwynt. Het uiterfte Lid der Pooten is

tweeledig en heeft twee zeer kleine , kromme,

zwarte Klaauwtjes , die op den Voetzool rus-

ten, zynde grootendeels in het Haair verbor-

gen* Aan de twee voortfe kleine Pooten, die

den naam van Voelers of Armen voeren in de
Spinnekoppen , zyn twee glimmend roode dee-

len , naar flompe Klaauwen of Lancetten ge-

lykende, die agterwaards omgeboogen flaan.

Het Borstftuk, verheven Cirkelrond* gelykt

I. Deel. XUI, Stuk» door
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V. door zyne indrukking en Sterswyze Streepe*^

Abeel. o-rootelvks naar een Zee -Appel. Het Aster-

Hoofd' lyf heeft, behalve tweeTepeltjes aan 't end,

stu£ nog twee lange dunne Deelen , die zeer dui-

delyk drieledig zyn. De eigentlyke plaatzing

der Oogen , welke in een heuveltje van Haair

voor op het Borstftuk ftaan , hebben wy in

de Flesch niet kunnen waarneemen. Sommi-

gen zyn alleen van boven , anderen van ter

zyden zigtbaar, en dus niet in het volkomen

getal afgebeeld.

Niettegenflaande daarom^ook de afmeetin-

gen van dit Voorwerp niet ten naauwkeurig-

Ite hebben kunnen genomen worden ,
gelyk

met de anderen gefchiedt, waar van wy de

Afbeelding in natuurlyke grootte geeven; zo

kan men doch genoeg verzekerd zyn , dat

hetzelve in geenen deele vergroot is , en

overzulks houd ik het voor een der grootite

Spinnekoppen , die men ooit gezien heeft. De
afftand van de enden der voorde en agterfte

P00ten bedraagt hier reeds omtrent agt Ryn-
landfche Duimen, en zou, door dezelven uit-

geftrekt te verbeelden, nog veel grooter heb-

ben kunnen gemaakt worden. De langte van

den Bralilia'anfchen van Piso, van zeven Dui-

men , zal niet anders te verflaan zyn. Dïq

groote Spinnekop van 't Eiland Nevis , wel-

ken de Heer Baker befchryft , was merke-

lyk kleiner , doch door drooging ingekrom-
pen : maar ik denk niet 3 dat dezelve veel

groo»
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grooter zal zyn geweest , dan deeze (*). In V.

't Werk van Bradley wordt gefproken van £2y^"
een Westindifchen Spinnekop , fomtyds bo- Hoofd*

ven de vyf Duimen groot , hoedanigen men ST '

JK,

in 't Kabinet van Doktor Ruisch , te Amfter-

dam , kon zien. Die ongemeen groote Cey-

lonfche , uit het Kabinet van den Heer ten
Kate, door Seba , als gemeld is, in Afbeel-

ding gebragt , fchynt naauwlyks zo groot als

de onze geweest te zyn (f). De Heer Gro-

novius ondertusfchen verzekert, dat de groot-

fle langte van deeze ruige Westindifche Spin-

nekoppen maar drie Duimen is.

(33) Spinnekop, die eenigermaate ruig is , met xxxttt.

bet Borstfluk rond van omtrek , opwaards ^2
n

t̂

°

m

ria '

uitpuilende; bet Agterlyf Eyrond en van Spin,

grootte als het RorstftvL

De Afbeeldingen, die van deeze Soort door

Lin-
/

(*) Zyn Ed, meent, van in 't Leven tv/eemaal zo groot,

als hy opgeeft 9 dat ten opzigt van de Lighaamelyke grootte

waar kan zyn, maar niet ten opziet van de langte, en voor-

al niet van die der Pooten, weiken zyn Spinnekop de kort-

ften drie Duimen lang hadt , daar zy in dQQZQ veel langec

zyn. Zie Nuttig Cebr% bladz, 421.

(|) Ik heb een ruige Surinaamfche , die , opgezet zynd«

en gedroogd , vyf Duimen befpant , doch dezelve is , in alle

afmeetingen, wel de helft kleiner dan deeze van het Leidfche

Kabinet zich vertoont.

(33) Aranea. fubhirfuta , Thorace orbiculato convexo , Ab-
domme ovato magnitudine Thoracis. Gron. Zooph. II. p»
217. MiiRiAN, Sur, 13. T. 18. fig fup, Sloan. Jam, lla

y, 181. T. «235. f. 1 , 2* BRQWN. Jam, 420, T, 44, f* S«

I. DEEL, XIII* STUK* Q
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V. LiNNiEus aangehaald zyn , toonen genoegzaam

,

LXXX. ^at ^et een §eheel verfchillende Soort is, dan

Hoofd- de voorgaande. By Sloane wordt hy ge-
gTUK

* noemd de Groote ruige Huisfpin , die bruin is en

de Pooten met zwarte Vlakken getekend heeft.

Deeze ruigte verfchilt ongemeen van die der

gewoone ruige Surinaamfche , als men ligt uit

vergelyking van de bovenfte figuur op de Plaat

van Mad. Merian , met de onderden , kan

waarneemen. Dezelve beftaat llegts uit kleine

fyne Haairtjes , welke de Pooten , die niet

dikker dan in de Oostindifche Spinnekop van

onze Afbeelding , Plaat CI(. Fig. i. , zyn ,

bekleeden. Ik heb 'er van deezen aart één,

die merkelyk grooter is dan de laatstgemelde,

zynde het Borstfluk byna een half Duim breed

en de Pooten ongevaar twee Duimen lang- De
ftand der Oogen is byna even als in die Oostin-

difche De grootte van het Agterlyf kan men

in gedroogde Spinnekoppen we nig op betrou-

wen, en dit maakt het, in de Af beelding van

Browne, wanfchapen klein. Het Dier ont-

houdt zig in de Westindiën.

xxxiv. (qa') Spinnekop , die aan de Dy'én drie dubbelde

Geoogde, Oogjes heeft.

Men behoeft zig thans niet te verwonderen

,

dat

(34) Aranea Peraoribus Ocellis tribus geminatie Sy/U

Nat. »
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dat fommigen de Teelteden aan 't end der Poo- V.

ten ftellen , daar men Spinnekoppen vindt met j^xxx"
de Oogen aan de Beenen. Dit Voorwerp

5 ten Koofd-

minfte, uit de Verzameling vanden Heer de sTUK*

Geer of door denzelven befchreeven , hadt

op ieder Dye drie Vlakken met dubbelde witte

Oogjes, en aan d£"vSöhênkelèh ook zulke Vlak-

ken , doch minder in getal. Men zwyge nu

van Argusfen met honderd Oogen : dewyl dee-

ze Spinnekop 'er dan , ten ininfte, by de tag-

tig moet hebben gehad. Het Borstftuk heeft,

op zyne Vlakte , een dubbelde zwarte Vlak ,

en de plaats, daar anders de Oogen ftaan, is

zwart. Het Agterlyf is bleek gewolkt , met

een zwarten Ring : de grootte als die van de

Tarantula. In China onthoudt zig , zegt men
dit Monfler : des het te begrypen is , waarom
men op het Porfelein Gedrogten afgebeeld

vindt.

(35) Spinnekop, die onder aan 't Lyf zwart xxxv.

is ; hebbende de Pooten
9 van onderen s zwart ia

"ran u'

gebandeerd. Italiaan-

Men zal naauwlyks een Infekt vinden, dat

op zig zelve meer gerugt gemaakt heeft , en

tevens onbekender is , dan het Schepzel , 'c

wel-

f3S) Aranta. fubtus atra , Pedibus fubtus atro fafciatis,

Syji. Nat. JC. Xllt Bagliv. de Tarantula. monogr, Taran-
tola. Bocc. Muf I. p. ioi* T. 2. BRadl. Natur* T. 24»
U 10. OLEAR. Muf 21. T. 12. f. 4.

I. Deel. Xiii. Stuk, Q 2
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V. welke met den naam van Tarantula , weinig

LXXX' van ^en ïtaüaan^cnen naaï*i Tarantola verfchil-

Hoofd- lende, bedoeld wordt, Matthiolus zegt , dat

T*rmtuia.^
Qt een Soort van ^pmnekop is, Venynigerdan

de anderen , en dat men 'er dien naam aan ge-

geven heeft van de Stad Tarentum in Apulie,

gemeenlyk h Pouille genaamd , een Diftrikt

behoorende tot het Napelfche Gebied. Men
vindt het evenwel ook 5 volgens dien Autheur,

In andere Zuidelyke deelen van Italië, zelfs in

de Kerkelyke Staat 5 doch nergens zo menig-

vuldig als in Apulie* Scalïger noemt het de

Italiaanfche , anderen de Spaanfche Spinnekop;

waar uit men zou mogen denken, dat zy ook

m Spanje gevonden worden. Ik zie egter niet

dat Doktor Scopoli , in Karniolie , 'er een heeft

waargenomen , daar hy dien naam of eigen-

schappen aan toefchryft,

Zy onthouden zig,volgens MATTHiOLUs,in Ga-

ten van den Grond, tusfchen het Koorn , daar zy

uitkomen, om de genen, die hetzelve in-oogden,

in de bloote Beenen te byten ; waarvan de Ge-

volgen zeer wonderlyk zyn. Sommigen ,
van

deeze Spinnen gekwetst , zege hy , zingen

;

anderen lachen; anderen huilen; anderen fchreeu*

wen, onophoudelyk, luidkeels. Daar zyn 'er

die in Slaap vallen, en anderen, wederom, die

niet kunnen flaapen. Eindelyk komen ieder

van hun verfchillende Toevallen over ; gelyk

van te fpringen of te danfen , te trillen , te

zweeten of in geduurige verfchrikklng te zyn

,

of
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of zelfs ylhoofdig te worden. Hy wil deeze V.

verfchillende Hartstogten afleiden van de ver ' lxxx
"

fchillende Kragt van het Venyn deezer Dieren, Hoofd-

of van de verfchillende Temperamenten der Tl^^ia.
genen , die door dezelven gebeeten worden,

Men heeft 'er zelfs , voegt hy 'er by , die zig

verbeelden, dat het Venyn deezer Spinnek op-

pen , van dag tot dag en van uur tot uur , een

aanmerkelyke verandering ondergaat.

De uitwerkingen van dit Venyn waren n
T

et

zeldzaamer dan deszelfs Geneesmiddel , het

welk volgens Matthiolus , en anderen , die

hem gevolgd zyn , eeniglyk en alleen in de

Mufiek beftond. Men heeft ons zeer naauw-

keurig voorgefteld , hoe dit Geneesmiddel in

gebruik gebragt werdt, en de manier op wel-

ke het zyne werkingen deedt, tot de volkomen

Geneezing toe, van den Lyder. De Mufïkan-

ten, daar by gehaald, probeerden verfcheide

Deuntjes op hunne Speeltuigen , en 'er zulk

één gevonden hebbende , dat den Lyder be-

haaglyk was, gingen zy voort met hetzelve te

fpeelen. De Lyder begon eerst eenige bewee-

ging met Handen en Voeten te maaken , dan

te huppelen , te danfen , en ging hier mede zo

llerk voort , dat hy geheel nat van Zweer,

eindelyk , door afmatting van zyne Lighaams-

kragten, op den Grond nederzeeg, en dan was

hy genezen.

Deeze Fabel is zodanig verbreid en geloofd De Dans-

geworden , dat Menfchen van Geleerdheid dit
Zickïe'

I. Deel XIII. Stuk. Q 3 al-
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v

« alles nog omftandiger hebben voorgedragen,

LXXX, en ' noewe ^ Swammerdam en anderen reed*

Hoofd- daar aan twyfelden , verwonder ik my nog^

rlrmtula.
tnans daarover z0 zeer niec

> %}§ dat onze be-

roemde Ridder thans nog hetzelve bevestigt (*).

Wist zyn Ed. dan niet , dat de Sweedfche

Doktor Kahler, Medelid van het Koninglyk

Geneeskundig Kollegie te Stokholm , in den

Jaare 1756 in Apulie zynde , aldaar naauw-

keurig naar die Ziekte, welke men Tarantismus

noemt , onderzogt , en bevonden heeft , dat

het een Soort van Opflyging of Miltzugt wa-

re , het Vrouwvolk , die 'er meest in huis zit-

ten en een vadzig Leven leiden , even als in an-

dere deelen van Europa , dikwils overkomen-

de, en dan ook fomtyds zeldzaame Toevallen

veroirzaakende ; die dus met geen de minfte

waarfehynlykheid aan het byten van een Spin-

nekop, welfee zlg op 't Land bevindt, konden

toegefehreeven worden (tJ? Zulks bevestigt

het denkbeeld van Swammerdam, aan wien

door iemand, óic in Italië gereisd hadt , het

geneezen van deeze Dans -Ziekte door deMu-
fiek , verhaald was , ïlegts een bedrog van

Kwakzalvers en Landloopers te. zyn, dïè dus

het onkundig Gemeen wisten te bedotten, en

andereji van. hun Geld te berooven.

Dat,

(f) Rabida (kb Caniculd morfii excitaf famofum Tarantis-

»um, Mufka medendum. Syfi. Nat. XII. p. 1035.

(t) Stokholms* VerbandtL XX. Deel voor 't Jaar 1758. p_

%9^ euz.
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Dat,' echter , het byten van dergelyke Spin- V.

nekoppen, in het heetlle van den Zomer en in
j x^v-

1''

zulk een heet Klimaat , van anderen ook na- Hoofb"

deelis; is aangemerkt, blykt uit den Raad, dien stuk,

de vermaarde Geneesheer ]. Bapt. Porta, Middel 'er

volgens 't verhaal van Aldrovandus, daar te-

gen geeft, brengende deszelfs eigen woorden,

wegens de zeldzaamheid van dit Geneesmiddel

by , die aldus luiden. ,, In Apulie groeit een

„ Soort van Venynigen Spinnekop ,
gemeenlyk

3 , Tarantula genaamd, wiens Beet ten uiterfte

„ gevaarlyk is. Men teelt daar overvloedig

,, Koorn , in 't welke de Spaanfche Vliegen

„ voortkomen. Wy, (leunende op deeze be-

5 ,
fchouwing , dat ter plaatfe > waar de Kwaal

,, heerscht, ook het Geneesmiddel te vinden

,, zy ; hebben ons verbeeld , dat drie of vier

3 , Spaanfche Vliegen, met het drinken in ge-

,, geven , tot hulp zouden kunnen (trekken

3 , voor de gebeetenen , en de Ondervinding,

„ toen wy 'er de Proef van namen, heefc ons

,, niet bedroogen".

In Italië onthoudt zig dit Dier voornaame-

lyk in Apulie, doch men vindt het ook in Bar-

barie en de Oosterfche Landen, zegt Li nn/eus,

die aldus hetzelve befchryft. Hec Lyf is Asch-

graauwagtig. De Oogen zyn agt in getal
;

twee grootere , die rood zyn , op 't Voor-

hoofd ; vier overdwars , onder deeze, naby

den Bek , en twee agterlyker op de Rug. Het

1. deel. xiii. stuk. Q 4 Borst-
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Afde'eu Borstftuk is Aschgraauw , in zwarte plekken

LXXX. verdeeld, die aan het midddelpunt famenloo-
Hoofd- pen# He( . Agterlyf is van boven yaal

, meC
Tarantuk. zwarto banden. De Kaaken , Borst , het on-

derfte der Dyën en voorfle deel van den Buik

,

zyn zwart : de Schenkels altemaal Aschgraauw,

aan 't onder - end zwart gebandeerd.

Volgens de Autheuren zouden van dit Infekt

verfcheide Soorten zyn , in Kleur grootelyks

verfchillende, en fommigen geeven aan 't Ag-

terlyf de grootte wel van een Eikel , dat dan

een taamelyk grooten Spinnekop zou uitmaa-

ken. De afbeelding van Bradley , naar een

Spaanfchen uit de Verzameling van de Koning-

lyke Sociëteit van Londen gemaakt , vertoont

hem zeer affchuwlyk , het Lyf en Borstftuk

te famen meer dan een Duim lang. Jk vermoed

dat die van Doktor Scopoli , welke hy deu

Spinnekop van Reaümur tytelt , een dergelyke

zy geweest : want dezelve was zeer groot en

gezwollen, hebbende het Agterlyf agt Lynen

lang, zeven Lynen dik, en Wollig ruig: het

Borstftuk met drie bruine S treepen ; de Poocen

bleek met zwarte Knietjes. Op het Agterlyf,

dat geelagtig op zyde en van boven witagtig

was , vertoonden zig dertien Paaren van inge-

drukte zwarte Stippen , en van onderen één.

In Wyngeest gedompeld zynde leefde hy

tien Minuuten , en het Lyf borst , toen het

dood was 3 van één. Men hadt dit Dier in

eea
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een omgewonden Alantswortel-Blad aan hem V,

gebragt (*> Lxxx#
't Is bekend , dat men aan de Tarantula ge Hoofd-

heel verfchillende Oogen toefchryft , van die r^
t̂

'

uIa

dei* andere Spinnekoppen , doch , waar in dit De oogen.

verfchil eigentlyk beftaa , is zo Wereldkundig

niet. De Oogen der anderen zyn gemeenlyk

zwart of bruinrood, en gedekt met een harde

doorfchynende Korst , die zy behouden na

het fterven van het Dier : die van de Tarantu-

la zyn met een week en teder Vlies be-

kleed, dat flap en rimpelig wordt na de dood;

de Kleur is witagtig , naar 't geele trekken-

de, met een fchitterende glans als die der Kat-

ten in de duisternis. Men kan dan te regt

zeggen, dat dit Infekt Vuurige Oogen heeft.

Vier derzelven zyn in 't vierkant geplaatst , en

vier daar onder , op een horifontaale lyn , digt

aan de Nypers van den Bek , en de vier eerst-

gemelden zyn , volgens Homberg , van wien

deeze befchryving der Oogen ontleend is , wel

een twaalfde Duims breed, doch de overigen

kleiner. De ftand der Oogen was in de Spin-

nekop van Doktor Scopoli , zo even gemeld
3

een weinig verfchillende*

Men weet , dat 'er fommigen zyn , die den

naam van Tarantula aan de hier voor befchree-

vene ruige Surinaamfche Bosch - Spinnen gee-

ven:

(*) Entomol. Carniol. p. 395.

I. DïEL. XIII. STUK, Q 5
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V. ven: doch gantfch verkeerd. Zy hebben noch

rXXX
L

^e Seclaante ?
nocl1 ^e eigenfchappen van dit

Hoofd* Schepzel, dat enkel Wollig op het Lyf wordt
stuk. gezegd te zyn en bovendien in Kleur daar van
Tarantula** & J

r
grootelyks verichilt; om nu van de Oogenniet

te fpreeken, noch van de plaatfen daar hetzig

onthoudt. Die naam is ook toegepast op een

Soort van Haagdisfen j welke op de Spinnekop*

pen Jagt maakt, in Italië,

xxxvl ^6) Spinnekop die fpringt ; met cJrie witte

Muarfpik* W Kringsvjyze Streepen over
%

t Lyf.

Wy komen thans tot dieSpinnekoppen, wel-

ke een eigenfchap hebben , daar de anderen ge-

heel niet van fchynen te weeten ; dat zy, naa-

melyk, in plaats van te loopen, als de Vlooi

-

jen fpringen. Lister 5 ten uiinfte, verzekert

zulks van deeze Soort, welke, zegt hy, op

de agterfte Pooten gaat (laan , als of zy rond-

om keek , werwaards haaren Sprong te rigten

,

en dan overvalt zy haar Prooy , met kleine

Sprongen. Getergd zynde
, geeft zy Draaden

uit , en maakt zig , tot befchutting voor de

Winterkoude, een bekleedzel van dikke Web-
ben, waar in zy tot aan het midden van Fe-

bruary zig verfchuilt , dan voor den dag ko-

mende om haar Aas te zoeken. Allerley foort

van

(36) Aranea faliens nigra , lineis femicircularibus tribas al.

bis transverfis. Faun. Suec. 2017. List. Aran* fig. 31* RAJ.
In/l 37' N. 3ï. BRADL. Natur. T. 24. f. 5. CLERCK, Aran.

117. T. 5* f. 13. GEOFFR, Paris. II. p. 650. N. 1*.
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van Muggen zyn haai* lieffte Voedzei. Men v.

vindtze aan de Wanden der Huizen 3 en in de Afdsel,

Bosfchen zeer gemeen.
Hoofj>
STUK.

£37) Spinnekop, die fpringt \ met witte Stip- xxxvu.

pen op de Rug.
Boom

.

De Tekening maakt den voorgaanden Spin-
cPnnz*u

nekop aanzienlyker dan deezen wit geflipten,

die in Sweeden waargenomen is , zo aan de

Wanden als aan de Stammen der Boomen , {ke-

pende altoos een Draad agter zig.

(3&3 Spinnekop , die fpringt ; hebbende een xxxviït.

zwarte Vlak op het Agterlyf , welke r&od StSfpïfi.

gerand is y in 't midden wit.
ger'

Deeze, ook in Sweeden gevonden, onthoudt

zich op dergelyke plaatfen s als de voorgaan-

den.

(39) Spinnekop , die donker blaauw is , met xxxix.

het SJpterlyfEyrond* hebbende een dwar- A ?uatka -

ö JJ J '
Watei-ipin.

fe Streep en twee uitgeholde Stippen*

Onder alle de Spinnekoppen is deeze een van

de

(37) Aranea faliens n'gra , Dorfo pun&is albis. Faun» Suec.

2018.

(38) Aranea faliens , Abdomine macula nigra, margin*

ubra , medio alba. Faun. Suec* 2019.

(39) Aranea livida , Abdomine ovato, linea tranveiü Vanz-

tisque duobus excavatis. Faun, Suec, 2020. Clirck. Ara»,

143. T. 6. f 8. Geoffr. Paris. II. p* «4.5. N. 7.

I, Deel. XIIU Stuk.
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de laatften ontdekt, die wel de zonderling fte

mag geheten worden, dewyl zy, tegen de na-

tuur van alle anderen , in en onder Water leeft

en huishoudt, even als een Duikelaar : over-

winterende in holle Hoorntjes, welken zy met

een Kondig geweven Net gaat toefluiten. Het

is, onder de Europifchen, eene van de groot-

flen , en hebbende ook de allergrootfte Klaau-

wen aan den Bek , onder dezelven , met wel-

ken zy zeer gereed is te byten : waar uit , zo

wel als uit de Kleur en andere omftandighe-

den, LrNN^us befluit, dat deezc, zo 'er eene

Venynig is, hetzekerlyk moet zyn, hebbende

het Lyf geheel blaauwagtig of bleekbruin ; de

Pooten zeer lang en ruig.

Over deeze Spinnekoppen is , onlangs, een

geheel Vertoog in Vrankryk uitgegeven (*J,
dat veele aanmerkelyke byzonderheden , dezel-

ven betreffende , vervat. Ik zal het voor-

naamfle daar uit mededeelen. De geftalte ver-

fchilt niet veel van die der gewoone Veld- of

Zwervende Spinnen , en de Kleur is , als men-

ze uit het Water gehaald heeft, graauwagtig;

maar in het Water vertoonen zy zig blaauw-

agtig , met het Borstft.uk bruin of ros. Men
vindt ze 'er of omwonden met een Lugtbelletje,

of als met een foort van Vernis bedekt
,
gely-

kende naar die foelie 3 waar mede men de Spie.

gels

(*) Memoires peur comwencer FHifioirt des Ar*l*nêes aqu**

tlques , par un Prêtre de l'Oratoke,
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gels van acteren bekleedt , of in 't geheel bloot v«

Afdfft
en met het Lighaam als doorfchynende. Ge- lxxx.'
meenlyk zyn zy zeer vlug , en niet dan met be- Hoofd-

hendigheid te vangen, doch fomtyds als dood wrau
'

rm

of in een diepe Slaap, waar uit men zenaauw-^**

lyks kan opwekken. Gedagte Waarneemer

heeft 'er, behalven de groote, ook zeer kleine

gevonden, die naauwlyks dan door haar Lugt-

belletje zigtbaar waren , en welken hy niet voor

Jongen , maar voor een byzondere Soort meen-

de te moeten houden.

Aan het agter-end hebben deeze Waterfpin- zy spin-

nen, zo wel als de anderen, Tepeltjes, trops-^"
tJ£'

c

wyze geplaatst, die zy fomtyds uitrekken , en

dan vertoont het zig , als of zy aan datendeen

groote opening hadden , met ftyve Haairtjes

omboord. Deeze Tepeltjes dienen haar tot

het Spinnen van Draaden , welken zy , ver-

wardelyk , in het Water maaken ; of ook om
de Lugt in te haaien en uit te laaten ; waar toe

zy met haar agterfïe aan de Oppervlakte gaan

hangen, gelyk fommige andere Water -Infek-

ten Van die Draaden zyn fommigen dik, en

anderen zeer fyn> Behalve de S toffe, daar toe

dienflig, geeven deze Spinnekoppen nog een

andere uit , die Glasagtig fchynt te zyn , en

waar van zy een Soort van Waterduikers Klok

formeeren , die alleen van de gewoonen ver-

fchilt* dat zy van onderen niet open is. Het is

een Lugtbel, die fomtyds wel de grootte van

een Ockernoot heeft ^ omwonden met die Glas-

h Deel. xiii. stuk. agti-
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Afdeel
LXXX.
Hoofd-
stuk.
tVater-

fpin.

*Zieiïét

X.STüK
bladz. 3

agtige Stoffe, welke zy zeer Konftig over de

Lugtbel uitfpreiden , beweevende dezelve van

binnen met Spinzel, dat zig als Borduurwerk

vertoont. Gedagte Antheur zegt , dat hy van

deeze Klokken gezien heeft , die de gedaante

van een Nier hadden of vaneen mismaakt Hart,

zynde veel breeder dan hoog en dik. Zy wa-

ren aan de Wanden van het Glas , waar in hy

die Spinnekoppen hieldt , onder Water , met

Draaden vastgemaakt, en, toen hy dezelven

daar afgedaan hadt, maakte het Infekt weder

nieuwen, die met een fierken Band gefchoord

waren.

In deeze Lugtbellen onthoudt de Spïnne-

kop zig, doch komt 'er fomtyds uit , om haar

Aas te vangen , dat waarfchynlyk beflaat in

Water • Infekten van veelerley foort, worden-

de zelf ook van Water - Torren , Water-Scor-

pioenen en van de Beesten , daar de Juffers uit

komen , opgevreten. In 't fluk van wreedaar-

tigheid wyken zy voor de Landfpinnen niet,

alzo zy elkander insgelyks vernielen. Zy heb-

ben dit byzonders , 't welk men ook in de Water*

Wantzen waarneemt *, dat zy op de Rug
' zwemmen, en, even als die, een Lugtbelletje

van de oppervlakte met zig neemen, om zig te

onderfteunen, waar mede zy dan de Klok voor-

zien. Somtyds komen zy ook op 't drooge ;

doch Vliegen of dergelyke Infekten fchynen

niet van haar Smaak te zyn : wanneer men die

in 't Water wierp, na dat zy een Maand, oog-

fchyn'
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fchynelyk , zonder eeten waren geweest , V,

fcheenen zy er doch niet aan te willen, en IXXX#
lieten dezelven verrotten. Haar Huishouding Koofd-

en de manier, op welke zy de gedagte Woo-^P*^

ning maaken, is ongemeen vermaakelyk te be- ƒ/<**•

fchouwen. In Staande Wateren worden zy

gemakkelykst in de Mey - Maand gevonden.

Gedagte Franfche Pater vermoedt, dat dee-Hanne

ze Infekcen Jaarlyks twee Dragten. hebben, dejes,

eene in 't Voorjaar , de andere in de Herfst.

Alsdan ziet men haar twee of drie Hokjes heb-

ben, die in elkander uitkomen. Hy heeft dee-

ze Waterfpinnen die Kamertjes niet zien maa*

ken, dan in 't Voorjaar, en hy meent, dat

het Mannetje een ander Logiment formeert, by

dat van 't Wyfje, doch daar van afgezonderd.

Dit Logiment vervaardigd zynde
,
gaat het Man-

netje 'er van onderen op zyde uit , ileepende

agter zig een gedeelte der Stoffe van de Klok

,

waar mede zyn Lyf t'eenemaal bedekt is , tot

aan het Borstftuk; dat is te zeggen , hy maakt

een lang Kanaal , gemeenfchap hebbende met

het binnenfte van zyn Wooning. Hy door-

boort den Wand van de Wooning van 't Wr
yf-

je , aan de zyde van den Bodem , en , 'er zyn

Lighaam inbrengende , voegt zig het Kanaal van

gemeenfchap met de randen van de gemaakte

opening famen, en fluit 'er zo gezwind aan, als

twee Waterdrappelen zig vereenigen.

Een geheelen Dag heeft die Autheur het Paaring.

Wyfje op de rug leggende in haar Huisje , met

L deel» xui. stuk. de
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V. de Pooten uitgeftrekt gezien , als dood. Eeö

LXXX.' andere zag hy , agterfte voor , daar in. ko-

Hoofd- men , en zyn Lyf fchuiven langs den Buik

Water- van 't Wyfje , 't "welk na verloop van een

ÏÏin' oogenblik, als uit den llaap fcheen opgewekt

te worden , en , toen op de Beenen komende

,

het Mannetje naliep , dat met verhaasting

vlugtte. 't Was niet , dan na vier- of vyf-

maal dit Spel aanfchouwd , en zig van het

onderfcheidend Kenmerk derSexenin de Land-

fpinnen verzekerd te hebben , dat die Autheur

zulks vastelyk voor de Paaring hielde

Eijerieg- De Heer Clercic, die maar één Mannetje,
gng.

tegen tien Wyfjes , kreeg , en dezelven by

elkander in een Glas met Water deedt, hoop-

te vrugteloos iets van de Paaring waar te nee-

men. Zy leefden agt dagen zonder eenig

Voedzel , zo veel hy wist , te gebruiken : zeer

vreedzaam: maar hy hadt op het Water Kroos

gedaan , om dat zy de Schaduw beminnen

:

zo kunnen zy, derhalve, van hetzelve, van

de Slym of Diertjes , aan de Wortelen van

dat Kroos zittende , iets genuttigd hebben.

Den negenden Dag begonnen de Wyfjes ee-

nige Draaden te fcheeren, die van het Kroos

liepen naar den Wand van 't Glas, en maak-

ten daar van , na dat het Mannetje 'er van

afgefcheiden was, eindelyk dergelyke Woon-
huisjes of Hokjes , als gemeld is ; waar in ,

binnen kort, Zwavelkleurige Klompjes Eijeren

gezien werden, die ongevaar het vierde deel

op-
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opvulden van het Hokje. Vervolgens gingen %
de Wyfjes zelden van het Nest af : men zag ^XX*
ze dikwils met het Agterlyf in de Lugtbel en Hoofd'.

het voorfte in 't Water hangen , dat om de *J
U*'

vier Dagen de helft ververscht werdt. Den 7 Jf*».

July zwommen eenige Jongen uit één derBlaas-
:es, en, de anderen openende, vondtmen daar

in een menigte van kleine ronde Eijertjes.

Deeze Autheur heeft , dat zonderling is »

geen tekenen van wreedaartigheid waargeno*

men in de Water - Spinnen , niettegenftaande

hy dezelven , om zulks te onderzoeken , tus-

fchen 't midden van Mey en July, dat is by-

na twee Maanden , zonder Voedzel gelaren

hadt ; doch aan den eenen kant kunnen zy, als

gezegd is , van het Kroos iets gebruikt heb-

ben of van zeer kleine Waterdiertjes ; aan dea

anderen kant kunnen 'er omHandigheden zyn

,

ons onbekend , die maaken dat zy , volgens ge

»

dagten Franfchen Pater, op andere tyden niet

minder wreedaartig zyn en verflindende , dan

de gewoone Tuin , Huis- , en Veldfpinnen.

(4*0) Spinnekop, die het Agterlyf Eyrond en Xl.

RoestMeurig brtin heeft.
itkd&a-
ger.

Aangaande deeze Soort fchreef my wylen

de Heer Petrus Belkmeer , Medicina? Doc-

tor te Enfehedé , in de maand February des

Jaars

(40) Aranea Abdomine ovato ferrugineo fufco. Faun. Sues,

flöai. List. Aran. 82. f. 28. FRiSCH. In/l VIII. T. 2,

i. Deel. XIII. Stuk»
' R
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V. Jaars 1762, onder andere Zaaken de Natuurly-

LXXxT ke Hiftorie betreffende, het gene volgt. „ Weet

Hoofd- „ UWEd. ook ergens gelezen te hebben de

STUK * „ Huishouding van die zonderlinge Spinnekop-

g *r,

u
' „ pen , welke in het Syftema Natura van den

„ Heer Ltnnjeus onder den naam van Sacci-

„ fera ofZakdraager voorkomen , en welke haa-

„ re Eytjesin een zeer Konitige Zak, uit eene

,, wonderlyke Stoffe gemaakt, en op een gee-

„ ftige wyze onder aan den Buik gehecht, met

„ zig omdraagt. Hoe dat, naamelyk, deeze

„ Eytjes gekipt zynde , het jonge Broedzel

,

,, beftaande in een groote menigte van kleine

„ Spinnetjes , terftond plaats neemt rondom

„ het Lighaam van de Moer , met de Koppen

„ aan deszelfs Vel of Tepel tjes gehecht , 't welk

5 , alsdan een grooten ruigen Bol vertoont , die

,,
gefchakeerd is met witte Stippen: worden-

„ de dit Broedzel , dus , door de tedere Moe-

,, der vlug heromgedragen, endoor haar Bloed

„ of andere Sappen, zo het fchynt, tot een ze-

3, keren trap opgevoed , zelfs met verlies van

„ haar eigen Leven?"

List er, die dit als eenalgemeeneeigenfchap

van zyne Wolffpinnen heeft aangetekend , ver-

beeldt zig , dat de Jongen van deeze Zakdraa-

gende Spin de genen zyn die de Herfstdraa-

den maaken , waar van voorheen geïproken
*zie

js * en met dezelven in de Lugt vliegen (*\
black. 12S. ° ° V

t<.
Dit

(*) Ex his Pulli , tempore Autumnali , aut luteo aut fub-

cro-
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Dit zyn die Vliegende Spinnekopjes , waar van V.

hy aan Ray gefchreeven hadt ; doch men houdt rïïïïj**

thans dieDraadenafkomftigtezynvanSpinnende hoofd-'

Myten. De Webbe , merkt hy aan , wordt zatdraa-

van deeze Zakdraagende Spinnen Klokswyze zer '

gemaakt op de Heijen en Velden, en dient haar

ïlegts tot een Nest om in te kruipen met het

Eijerzakje * dat van het Wyfje niet op de Rag
maar aan den Buik gedragen wordt, en twee-

maal zo groot is als een Peperkorrel , vliezig

;

wit van Kleur, blyvende ftyf en rond, zelfs

na dat 'er de Jongen uitgekroopen zyn , ter-

wyl het Agterlyf, door de Eijerlegging ontle-

digd en verflapt, dit Beursje bedekt en daarop

als zyne rusting heeft , volgens Frisch , die

aanmerkt , dat de Spinnekop dit Zakje met Draa

.

den vast aan 't Lyf hecht , en het zelve na-

loopt, wanneer men 't 'er afgerukt heeft; hech-

tende het dan wederom aan haaren Buik, ge-

lyk Swammerdam ook heeft waargenomen.

Door Doktor Scopoli wordt deeze Zakdraager

de Spiimekop van Lyonnet geheten.

Van dergelyke Wolffpinnen , die wegens het WoIfr ïn-

Roofzugtig vervolgen van haare Prooy dns nen *

genoemd , en altemaal langs de Aarde , zeld-

zaam op Boomgewas, gevonden worden , heeft

LisïEr vier Soorten in Engeland waargeno-

men i

croceo colore , interdum etiam fiammeo , ad latera illuftran-

tur : hi vcro , fub idem tempus , imprimis volucres funt & in-

gentium filorum Aëreomm authores.

I. DEEL. XIII. STUK» R 2»
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V. men, onder welken een Geele, met een lang-

Aedeel. werpig Lyf > de grootfte was* Volgens zyne
LXXX. Afbeelding geleek dezelve wel naar die groote

stuk." Oostindifche Spinnekoppen , by Seba afge-

beeld (*). Een bruine , die het Agterlyf

fchuins geftreept hadt 9 heeft hem voornaame-

lyk de gedagte eigenfchappen der Jongen , in

de voorgemelde Muisvaale befchreeven , doen

ontdekken. Hy meent , dat zy de Draaden

uitichieten, waar van hy een ongelooflyke me-

nigte op de Velden van Kambridge, in het mid-

den van Oktober , als de Saffraan wordt inge-

zameld, by zeer helder Weer , inde Lugthadt

zien zweeven. Wanneer men haar het Eijer»

zakje tragt van 't Lyf te trekken , mids men

het niet breeke ; blyft hetzelve aan een Draad

zitten, die zig tot een verwonderlyke langte

uitrekken laat, en, als men het Zakje los geeft,

door de Moer aanftonds weder ingepalmd wordt.

Zulke bekwaamheden heeft de Natuur de Schep-

zelen tot bevordering van haar beftaan en voort-

teeling , elk naar zynen aart 3 ingefchapen ! De

vierde Soort, die hy de eerde plaatst, is een

zwarte Wolffpin , welke ook haare Jongen op

de Rug draagt , en waaromtrent hy als een der

Geheimen van Doktor Rawley, uit de aante-

keningen van zynen Overgrootvader Doktor

Lister, bybrengt, dat het gedestilleerde Wa-
ter

f*j IV. DEEL, PI. XCIX. Ftg, 9 - ia.
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ter van zwarte Spinnekoppen een zeer goed V.

Heelmiddel voor de Wonden zy. LXXxT
Hoofd -

(41) Spinnekop 3 die bet Agterlyf langwerpig stuk.

gewolkt beeft , met witte Zydflreepen. F^;iSm

Meirfpin.

Dewyl Lister 3 onder zyne Wolffpinnen,

die altemaal Zakdraagendezyn, in geene Soort

gewag maakt van hetBorstft.uk, wederzyds en

in 't midden, met een wit Streepje getekend te

hebben ; zo wist Linn^eus niet, tot welke Soort

van de gemelde vier 5 hy deeze zwarte, die in

de uitgedroogde Meiren of Moerasfen van

Sweeden gemeen is, t'huis zou brengen.

(40) Spinnekop, die bet Agterlyf langwerpig XLTL
en groen 'geel, met witte Zydflreepen rirefcen$ :

beeft. ge.

enaga

Dergelyke witte Zydflreepen heeft een Tuin-

of Aardfpin , welke van Frisch onder de Sprin-

gers betrokken wordt, om dat zy een Vlieg,

die hy by haar in het Glas wierp , met een

Sprong bemagtigde. Hy noemtze ook de Kol-

ven -Spin, wegens de figuur van haare Armen,

die zy , dorftig zynde , met het dikke end

in 't Water doopt , en dan het Vogt dus , daar

mede , aan den Bek brengt , waar in de gevan-

gen

C41) Aranea Abdomine oblongo nebulofb, lineis lateralibus

albis. Faun. Suec. 2023.

C42) Aranea Abdomine oblongo flavo - viridi , linezs latere 8

libus albis. Faun. Suec. 2022. JoNST* ƒ«ƒ. T. l8. f. 42.

I. Deel» XIIL Stuk» R 3
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V. gen Vliegen door de Haaken of Tanden gedrukt

"txxxf
worden - Evenwel, merkt hy aan, is dit het

Hoofd-
'

enkele gebruik niet der gedagte Armen , wier

stuk. dikfte deel, of Kolf, aan het end een Kraak-

beenagtig Werktuigje heeft , om de Prooy

vast te houden; dat haar derhalven als tot Han-

den dient. Dat deeze Kolven Teeldeelen zou*

den zyn, gelyk men thans zig verbeeldt , hadt

hy niet opgemerkt. De orde , waar in hy

de Oogen plaatst , naamelyk de vier onderden

op een regte lyn , en de vier bovenfle als een

omgekeerd Maantje, was door Doktor Sco-

poli en Geoffroy , onder de Spinnekoppen

van hun Land, zo het fchynt niet waargeno-

men.

OauSg oe- Gedagte plaatzing is , wegens het opfleeken

?e * met een Speld , niet zo duidelyk zigtbaar
,

i%- 4./ als de Kleur , in dat kleine fierlyk Goud-

groene Surinaamfche Spinnetje van Fig. 4; het

welk bovendien uitmunt door de dikte en lang-

te van de Voorpooten; weshalve ik geloof dat

het ook tot de Zwervende en Springers of Wolf-

ipinnen behoort, liet Agterlyf heeft diefchoo-

ne gi-oene Koleur, zo wel als de Armen, maar

het Borstftuk en de Pooten zyn thans glanzig

bruin. Van de Oogen vertoonen zig voor aan

den Kop twee groote , die in 't midden tus-

fchen twee kleinere liaan , en aan deeze Spin-

nekopjes een fcherp Gezigc moeten gee-

ven.

(43)
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(4.3} Spinnekop , die het Agterlyfrondagtigjlomp V,

en plat; de vier agterjie Pooten zeer Aorffï?vv"
heeft. Hoofd-

STUK.

Deeze Kortheid der Agterpooten merkt Li- ^"j*
ster als een algemeene eigenfchapaan

3 van zy- 'otfemaa*

ne Krabagtige Spinnen, voornaamelyk aldus ge-

naamd wegens haaren Gang, die zo zonderling

is , dat ik dit Infekt wel de Potzemaaker mag
noemen 3 aangezien my de reden van den La-

tynfchen bynaam nietblykt. In de geftalte, zo

als Frïsch het afgebeeld heeft , gelykt het,

bovendien, volkomen naar een Krabbetje. Hy
geeft 'er maar zesOogenaan, allen even groot*

doch Lister agt 5 twee voor op den Kop , twee

agterlyker en vier op de zyden ; die altemaal

Vuurig, met een Purperglans, blinken, wan-

neer menze naauwkeurig befchouwt. De Kleur

is in fommigen bleek of Citroenagtig, in an-

dere hoog geel , en in eenigen Oranjekleurig of

bruingeel met Roozekleurige Streepen , vol-

gens Frïsch, die haar de Tuin -Spin noemt,

met lange Voorpooten en een plat Agterlyf.

Die lange Voorpooten zyn , volgens Geof-

froy, by wien het de eerste zyner Spinnekop-

pen is ,
geel en zwart geringd. Deeze meldt >

dat

(43) Aranea Abdomine fubrotundo ,
plano obtufo , Pedi-

bus quatuor pofticis breviflïmis. Vam. Suec. 2027, Raj. In/m

35. N. 29. FRISCH. tnf. VIL T. 5. CLERCK Arm, 123*

T.6. f. 5. LiST. Aran> f. 29. GEOFFR. Pari*. II, p, 641,

N. 1.

I. DEEL. XIII. STUK* R 4
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A
v

« dat dezelve haar Eijerzakje met zig omdraagt

;

LX XX.' doch Lister hadt hetzelve aan een takje van

Hoofd* Doornige Brem vastzittende gevonden, wor-
*,TüK

' dende door de Moer , die 'er als op zat te

broeden, wel bewaard. Het Dier, zegthy,

fchynt zig te vermaaken door het uitfchie-

ten van Draaden , het loopcn langs dezelven en

daar aan hangende in de Lugt te fungeren. Het

fcheen hem een kwaadaartige Spin te zyn; ten

minste was hem de figuur en gang zeer aflchuw-

lyk ; hoewel hy nooit Ongemak aan zyne Han-

den hadt befpeurd, van het daar mede aan te

vatten en te vangen.

'loipes'. C44) Spinnekop, die het Agierlyf hoekig plat

B ontboot. heeft i met de Pooten overdwars uügeftrekt

en bont.

Met deeze fchynt de tweede Soort der Krab-

agtige van Lister overeen te komen , die we-

gens de vlugheid in 't loopen van deezen Au-

theur leyipes., niet leevipes, genoemd wordt. Hy
telt dezelve onder de kleinften , en merkt aan,

dat men ze, 's Winters, dikwils verfchoolen

vindt in oude Vogelnesten of in opgehoopte

dorre Bladeren ; maar by Zomer, zegthy, ver.

volgtze in Heggen en Wildernisfen haare Prooy,

zynde in de Noorderlyke deelen van Engeland

zeld-

f44.) Aranea Abdominerhombeo depresfo, Pedibus transver-

falicer extenfïs variegaris. Faun, Suec, 2025. FRISCH. Inf. X»

T. 14.
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zeldzaamer. De Kleur was bruinagtig , doch , V.

, w i rT ' r AFDEEL.
wanneer men t Voorwerp tegen de Zon or te- lxxx.
gen een Kaars hieldt, als verguld, Die, welke Hoofd-

Frisch de wit en zwart gefprenkelde Boom- bTUK*

fchors - Spin noemt , om dat zy haare Draaden

over de Scheuren van de Schors of in de hoek-

jes der Takken fpant, fchynt dan , in Kleur

ten minfte , merkelyk te verfchillen.

Deeze laatfle Autheur maakt, onder de Eu- Gebochei-
de

ropifchen, nog gewag van een ander Tuinfpin-

netje, 't welk de zonderlinge eigenfchap heeft,

van het Borstfluk , byna altoos , tegen het Ag-

terlyf omgeboogen te houden, zo dat het zig

als gebocheld vertoont of dubbeld te famen ge-

vouwen, met de voorde Pooten over den Kop
heen. Het Borstftuk heeft , vanboven, twee
Vermiljoen - roode Vlakken , met een witte

Zoom , waar tusfchen een zwarte figuur is met

een witte Vlak in 't midden , van welke weder-

zyds vier Streepen afgaan , die een aartige men-

geling van Kleuren op het Rugge- Schild maa-

ken. Dit Spinnetje, inderdaad, is, zo wegens

zyn Postuur , als wegens de verfcheidenheid

van Kleuren , dubbel waardig , dat men het in

een Glas houde , om zyne werkingen na te

fpooren (*). In onze Provinciën is het me-

de niet onbekend ; zo min als de voorgaande

Soorten.

(45)

(*) Zie FRiscH Inf.X. Theill. p. ar. N. 18.

I. Deel. XIII. Stuk. R ƒ
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A
V# (45) Spinnekop, die het Agterlyf halfmaans*

LXXX. voyze, aait den omtrek viertandïg heeft.

Hoofd .

stuk. Op het Eiland van St. Thomas is deeze Soort
XLV

Tetracan. gevonden, die zeer wel naarde volgende ge-

vierdoo . ty^t» maar van dezelve veiTchilt door het ge-

nige. cal der Doornen of Stekels aan het Agterlyf.

Zy heeft het Borstftuk ros en de Pooten Bloed-

rood ; het Agterlyf Roestkleurig en met zwar-

te Stippen getekend , aan den omtrek vier Door

nen hebbende, waar van de twee zydelingfe

grooter, de twee agterile kleiner. Van de

Oogen, die 'er vier, tropswyze by elkander,

op den Kop , en twee zydelings enkeld (laan

,

heeft LiNNiEus maar zes in dit Voorwerp kun-

nen waarneemen.

xlvi. (4Ö) Spinnekop, die het Agterlyf balfrondag-

Caneri/or- ^ ^ am (
jen mtrei zestandig heefu

Krabagti-

£e - De Afbeelding van Sloane wordt genoemd:

Fig* 5. Klein Veldfpinnetje van Krabswyze gedaante,

dat een Spiraale Web heeft, hebbende het Ag-

terlyf van boven wit , als met Vernis overtoo-

gen en met zwarte Stippen getekend , zynde

op

f45) Aranea Abdominc lmiato , ambitu quadridenntov

Syjl'. Nat. XII.

(46) Aranea , Abdomfne femiorbiculato , ambitu fêxdenta-

to. Syft. Nat* XII. Araneus Caricriförmis CampefMs, Reti-

culum fpirale negens. Sloan. Jam, II. p. 197* T. 235 f*

4. Aranea ftigta Caacriformis, Brown. Jam* 419. T. 44.

f. 5.



DE SPINNE IC OPPEN. 267

op de zyde bezet met zes Doorntjes. v«

Brown noemt zyn Krab - agtig Spinnetje van lxxx"
Jamaika, zwart, en zegt, dat het den Kop en üoofd-

't Borstfluk onderfcheidelyk heeft, doch dan STUK#

worden de twee dikke Tanden of Nypers voor

den Kop genomen. Het was in zekere Paro-

chie zeer gemeen. Aan dat van onze afbeel-

ding, Plaat CII. Fig. 5, ontbreeken ook de

zwarte Stippen niet , doch het getal der Ste-

kels of Doornen is maar vyf , zynde een der-

zeiven regt agterwaards geftrekt. Men kan het

zekerlyk ook onder de Krab - agtigen tellen.

Het is van Suriname afkom (tig.

(47) Spinnekop, die agt Doornen op de Rug Xlvii.

heeft , de tvoce asterHen bréeder en bet sP'mfa*
.° Agrdoonu-

Agterlyf van anderen Kegekgtig. ge.

Van de twee zeer aartige Spinnekoppen , die PTt cu
met en benevens de grooteKreeftfpin van Plaat Fi2> -

Cl, door Mevrouw Merïan uit Suriname me-

degebragt waren, is die van Fig. 2, weezent-

lyk met agt Doornen aan het Lyf bezet , waar

van twee groote zydelings uititeeken en het

Agterlyf als gevorkt maaken.

Ongemeen lange Staarten heeft de andere in Geftaane.

Pig. 3. aan het Agterlyf, dat op zyde met vier
Ftz- 3e

Doornen is bezet, en de Tanden of Nypers,

-. aan

(47) Aranea. Spinis Dorfallbus oftonis, poflicis dmbus pa-

tentibus: Abdoraine fubtus conico. Sy/t< Nat, XII.

I. Deel, XIII. Stuk»
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V. den Bek , zyn zo dik , dat men ze byna voor

LXXx!* een K°P zou aanzien. Het derde paar Pooten

Hoofd- is in deeze , zo wel als in de andere , zeer kort

,

stuk. gelyk in de meeste Spinnen. Alle de Pooten

fehynen aan 't end met twee Klaauwtjes voor-

zien te zyn.

LXXXI. HOOFDSTUK.
Bcfcbryving van 't Geflagt der Scorpioenen,

behelzende verfcbeide Waarneemingen der He-

dendaagfchen, zo ten opzigt van derzeker Ve-

nynigheid , als aangaande de Voortteeiing en

andere Eigenfcbappen*

Naam. TVe Infekien , welke men Scorpioenen
-L' noemt, hebben haare Griekfchen naam,

in de meeste bekende Taaien, hedendaags , by-

na onveranderd behouden, 't Woord Skorpios ,

in "t Latyn Scorpio of Scorpius , agt men, met

de grootfte reden , van het uitfchieten of uit-

werpen van haar Venyn afkomflig te zyn. De
Italiaanen noemen dit Ongediert Scorpione, de

Spanjaarden Escorpion , de Duitfchers , Fran-

fchen en Engelfchen , Scorpion. Verfcheide

Latynfche Autheuren evenwel , waar onder

Cicero en Plautus , hebben het Nepa geheten,

van welke benaaming Columella dikwils ge.

bruik maakte. De Hebreeuwfche naam was

Gnah-
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Gnakrab , en de Arabifche Natarab , Achrab
, y#

enz. Afdeel;

Men vindt, in de Gewyde Bladeren, vandee^ HoOFD-

ze Infekten gewag gemaakt in de aanfpraak van stuk.

Koning Rehabeam , aan het Volk van Israël , piaats.

welke figuurlyk is , doch niettemin de kwaad-

aartigheid der Scorpioenen uitdrukt : zo wel als

het woonen onder de Scorpioenen , by Ese-

CHiël * , die men elders met Vuurige Slangen

gelyk gefield en geteld vindt onder het Onge-*£ZwA#

diert der dorre, drooge Woeftynen f. In
\

l

D
v

eut

6ë

de heete Landen zyn zy , op verfcheide plaat- vil. v. ij.

len van den Aardkloot, zo menigvuldig , dat

men , volgens het berigt der Autheuren , eeni-

gen daarom heeft moeten verlaaten Q*). Aan

de Kust van Guinee, inzonderheid , en in an-

dere deelen van Afrika, vindt men ze dikwils,

op Schaduwagtige plaatfen, in gaten vanMuu-
ren, onder Steenen (f) of brokken Hout, die

op den Grond leggen , aazende op Wormen

,

Vliegen, Spinnekoppen , enz. Aan de Kaap

der Goede Hope zyn zy ook bekend ; doch zo

gemeen niet als in de Oost- en Westindiën ; ja

men vindtze zelfs in de Zuidelyke deelen van Eu

«

ropa , Italië , Spanje en Tyrol : doch de middel-
%

fte en Noordelyke deelen zyn 'er van bevryd.

Dee-

(*) In Ethiopia, inquItSTRABO, ultra Acridophagos, Regia

eft deferta , qua: Pascua larga hahec, ob Scorpionum multicu-

dinem dereli&a. AldrovandÜs.

("f) Sub omni Lapide Scorpius dormit. Adagium Gra-

furn.

lé DEEL. XIII, STUK,
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V. Deeze Infekten zyn eigentlyk de genen*

LXXXl' w*er Venynigheidin 't algemeen erkend wordt;

'Hoofd- hoewel niet zonder eenige bepaaling. Men

G™vi nee^c 5 in ^e eer^e plaats , reeds overlang op-

ke steek, gemerkt, dat die der heet(te Landen de Veny-

nigfte , en die der gemaatigde Lugtltreeken

dikwils onfchadelyk zyn. Ten anderen fchynt

haare kwaadaardigheid ook af te hangen vanden

tyd van 't Jaar, of liever van haare rkzigheid.

Redi, de proef neemende'op leevende Scor-

pioenen , welke hy van Tunis , aan de Barba.

ryfche Kust , gékreegen hadt in de Maand No-

vember , bevondc dat derzelver Steek voor Dui-

ven- en Hoenderkuikens onfchadelyk was ; maar

in 't Voorjaar doodelyk. De eerfte en tweede

Duif, evenwel, die hy aan deeze Proef opof-

ferde , (tierven flegts van de Steek ; de derde

en vierde hadden 'er geen aandoening van
;

maar , na dat hy de Scorpioen een Nagt hadt

laaten rusten, was zy in ïtaat geworden, om
wederom anderen den Doodfteek tegeeven. Dus
brengen ook , volgens het berigc der Ou*

' den , zelfs die op 't Eiland Maltha voorko-

men, den Menfch door haare Steek geen na-

deel toe, daar die van Egypte, Guinee ,en de

Indien , volgens de Waarneemingen der he-

dendaagfchen ,
gevaarlyke Wonden maaken.

f>roefnee-
^e ^eer Maüpertuis nam verfcheide Proe-

mingen van vèn p de inlandfche Scorpioenen te Mont.
Mai/peh- r r

tuis. pellier , die aldaar twee Duimen lang vallen en

bleek geel zyn , wordende van de Landlieden

op-
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opgezogt , en aan de Apotheekers te koop ge- V.

veild (*)• Een Hond, aan het kaale van den lxxxjT
Buik hebbende doen fteeken van een getergde Hoofd.

Scorpioen, begon dezelve, een Uur daarna , te STüK *

waggelen
?
en, het Lighaam zeer gezwollen heb-

bende ,
gaf hy alles over, wat 'er in zyne Maag

en Gedarmte was , braakende nog lang daarna

een flymagtig Speekzel uit, dat, wanneer zyn

Buik wederom gefpannen was, zïg op nieuws

vertoonde. Dit duurde omtrent drie Uuren,

vervolgens kreeg hy Stuipen en fïierf vyfUu.

ren na dat hy was geftoken. Men hadt op de

plaats der Wonde wel een klein rood Stipje,

doch geene dergelyke Zwelling , als van hec

fteeken der Byen of Wespen ontftaat , kun-

nen befpeuren. Eenige Dagen daarna een

anderen Hond , tien of twaalf maaien >

op de zelfde plaats , zelfs door verfcheide

getergde Scorpioenen , hebbende laaten kwet-

zen, die den Hond zo diep ftaken, dat zy

'er aan hangen bleeven
, gaf de Hond alleen-

lyk eenige fchreeuwen, geduurende het ftee-'

ken, zonder dat het hem eenig nadeel fcheen

te doen. Hy at en dronk, het gene hem ge-
geven werdt , met veel fmaak , en , dewyl
het een Hond uit de Buurt was , liet men
hem loopen» Het onthaal was hem, niet te-

genltaande de geleeden Pyn , zo wel beval «

len

(*) Mem. de PAcad. Royale des Sciences de Paris , de
TAn 173 1.

I. DïEL. XIII. STUK.
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'V. len , dat hy dikwils wederkwam , als 't ware

^yvyV om z^ toc hernaanr,g der voorige Proeven

Hoofd-' aan te bieden. Maupertuis vermoedende >

stuk* dat misfchien zyne Scorpioenen van Venyn

uitgeput waren , deedt nieuwe komen , en liet

'er zeven andere Honden door fteeken, zon-

der dat zy eenig Toeval kreegen. Drie Kui-

kens zelfs , die hy onder de Wiek en aan de

Borst deedt kwetzen door dit Ongediert, ga*

ven geen het minde teken van eenig Onge-

mak.

Uit alle deeze Proeven , zegt gedagte Aka-

demist , is met reden te befl uiten , dat de Steek

van een Scorpioen , hier, niet dan zelden doo-

delyk zy, Misfchien hangt zulk af van ze-

kere omflandigheden , die men moeielyk kan

bepaalen. Redi merkt aan , dat de Adders

,

na eenige Beesten gebeeten te hebben, hunne

Venynigheid verliezen ; maar dit kon in my-

ne laatfle Scorpioenen naauwlyks plaats heb-

ben. Hy hadt 'er zo wel Mannetjes als

Wyfjes toe gebruikt ; des men het niet kon

afleiden van een verfchil der Sexe. Onder-

tusfchen meent hy dat de kragt , die aan de

Olie van Scorpioenen tot geneezing van de

Kwetzuur toegefchreeven wordt , van die

zeldzaame Venynigheid haaren roem gekree-

gen hebbe.

Men hadt den Heer Maupertuis , tot be-

vestiging van het vermogen der gedagte Te-

gengiften, dikwils een zonderling Geval ver-

haald.
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haald. Men verzekerde hem, dat een Muis, W
in een Flesch beflooten zynde met een Scor- lxxxÏ*
pioen , van denzelven geftoken werdt , waar Hoofd-

op in 't kort de dood volgde , maar dat men STUK'

toen een andere Muis nam , die , insgelyks ge-

ftoken wordende, zyn vyand aancastte en op-

vrat , zonder eenig nadeel. Dit werdc als een

ingeéving vari de Natuur aangemerkt , die het

Geneesmiddel voor de Kwaal bekend maakt aan

veele Dieren. Hy deedt dan ook een Muis in

een Flesch met drie Scorpioenen, waarvan de-

zelve wel haast verfcheide Steeken kreeg j die

haar deeden fchreeuwen, tot dat zy, toornig

wordende , de drie Scorpioenen dood beet 5

zonder één van allen op te vreeten. De Muis

gaf geen teken van eenig Ongemak, en bleef

frisch tot 's anderen daags morgens , wanneer

men haar op een andere manier om 't leven

bragt.

De Natuurkundigen de geweldige uitwerkin- zirpbats

gen befpeurende, welken de Steek der Scor-™^tVe"

pioenen fomtyds veroirzaakt , hebben vastge-

ïleld , dat 'er eenig Vogt door den Angel uit-

geftoft moet worden in de Wond. Zy on*

derftelden dan, dat die Angel aan 't end een

opening moest hebben , en , na dat Redi met

de keurlykfte Mikroskoopen die opening niet

hadt kunnen vinden , kwamen zy tot de onder-

stelling , dat dezelve onzigtbaar klein ware(*;.

Leeu-

(*) BAkF.k, 't Mkroskfiop gemakfchk gemmku Amfterd.

1744, bl« 209.

I. DÏEL.XI1I. STUK* S
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V. Leeuwenhoek evenwel , gelukkiger in dit Ge-

LXXXl. val dan Redi >
ontdekte dat 'er, in plaats van

Hoofd- ééne , twee openingen waren aan 't end van
stuk. ^e Qtaart der Scorpioenen ; doch , dewyl de

befchryving én afbeelding, welke hy 'er van

geeft, een weinig verfchilt van het gene ik»

dienaangaande, gezien heb, zegtMAtPERTUis,

zal ik hier voordraagen , wat door my , in een

Scorpioen van Souvignargues , waargenomen

is.

3 , De laatfte Knobbel van de Staart is een

„ klein Phiooltje, van eene Hoornagtige zelf-

3 , Handigheid, uitloopende in een zwarten , har-

5 , den en zeer fpitfen Hals , die de Angel is.

3, Ik wierd, met het Mikroskoop, twee klei-

3 , ne Gaatjes gewaar, veel langer zynde dan

3 , breed , die geenszins aan 't end van den An

3, gel, maar wederzyds geplaatst zyn, op ee-

5 ,
nigen afftand van de Punt. In verfcheide

3, Angels heb ik fomwylen de plaatzing van

„ deeze Gaatjes een weinig zien verfchillen;

„ hoewel zy, doorgaans, op den zelfden af-

„ fland van de Punt aanvang neemen. Som-

3 , tyds heb ik ook het één een weinig verder

„ naar het end gezien dan het ander. Men

„ heeft zelfs geen fterk vergrootend Mikros-

„ koop noodig om deeze Openingen te zien

;

» zy zyn duidelyk zigtbaar met een Vergroot-

„ glas van twee of drie Lynen Brandpunt, en,

3, dat Redi ze niet in 't gezigt heeft kunnen

3, krygen* komt waarfchynlyk daar van, dat
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Ij
hy aan de Punt van den Angel een Gaatje V.

j5
gezogt heeft, het welk 'er niet is, en dat txxxi*

3, hy, altoos niet dan de Punt van den Angel Hoofd-*

,3 bekykehdè, de weezentlyke Openingen niet
STUK'

3, heeft kunnen zien". Of liever , z© ik oor-

deel, dat hy de Punt van den Angel niet

dan voor 't Mikroskoop leggende en dus op

zyde bekeeken heeft: men moet dezelve regc

op de Punt aan en met een zo fterk vergroo-

tend Glas befchouwen, dat die Punt zig ge-

heel ftomp vertoont, en alsdan kan men die

openingen tot genoegen zien". Hier toe is

„ zelfs geen Vergrootglas noodig ; het bolle-

„ tje van 't laatde Lid een weinig fterk druk-

3 ,
kende 3 ziet men het Vogt daar wederzyds

„ uitloopen, door die twee Gaatjes"*

Men heeft verbreid, zegt die zelfde Heer,

dat een Scorpioen , in een kring van gloeijende

Kolen beflooten zynde , zig zelfden Doodfteek

geeft. Hy hadt 'er de Proef op verfcheidene

van genomen , en zulks niet waar bevonden.

Het gene reden gegeven kan hebben tot dit

vermoeden, zegt hy, is, dat een Scorpioen,

verontrust wordende, ofgetergd, altoos zyne

Staart op de Rug omflaat, en zig dus in Pos-

tuur ftelt om daar mede te fteeken ; het welk

hy ook in dat Geval doet, doch het komt hem,

aangemerkt de hardheid van zyn Huid , on-

mooglyk voor > dat dit Dier zig zeif dus zou

kunnen kwetzen of om 't leven brengen.

I. Deel XIII. Stuk. S 2 In-
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AttÏzel
Jndien de ScorPioeneR vatl Zelfmoord vry

LXXXl! te Pleiten zyn: men kan dit Ongediert in ande-
Hoofo- re opzigten niet van wreedaartigheid ontfchul-

S, di§en ' Behalven het opvreeten. van haar eigen
tigheid. Jongen, dat menze dikwils heeft zien doen,

verfchoonen zy elkander zo min als de Spinne-

koppen. „ Ik had 'er, zegt Maupertuis, om-

„ trent honderd by een gedaan ; waar van , in

3 , weinig Dagen , niet meer dan veertien over-

5 , bleeven , die alle de anderen hadden opge-

3 , vreten. Men zou tot haar verfchooning

3, kunnen inbrengen , dat zy geen ander Voed-

„ zei hadden. Inderdaad, ik wist een gerui-

,3 men tyd niet, wat van haar Smaak was;

3, doch, Vliegen aan haar geevende , bevond

3 , ik , dat zy die aten , zonder evenwel met haare

3, onderlinge vernieling op te houden. Zy vra-

3 ,
ten ook Pisfebedden , maar, op zekeren dag,

33 aan haar een grooten Spinnekop gegeven

3, hebbende , fcheenen zy dit Geregt boven al"

33 Ie anderen te verkiezen. Drie of vier

3 , Scorpioenen tastten denzelven aan , en blee-

3, ven 'er een langen tyd aan te kluiven zit-

„ ten".

t and ^e Vyandfchap der Scorpioenen tegen dee*

fchap tegen ze Infekten is onbetwistelyk. Gedagte Waar-

siekoppen. neem 1 r heeft een Spinnekop zien aantasten en

dooden door een Scorpioentje , dat veel klei-

ner was. Zy vatten dezelven eerst met één

of beide Schaaren, en, de Spin te groot of te

fterk
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fterk zynde , om dus overweldigd te worden , v»

flaan zy de Staart over den Kop heen , en gee- lxxxi
ven hem een Steek , waarna de twee groote Hoofd-"

Schaaren hem overleveren aan de kleintjes ,
STUK*

die voor aan 't Hoofd zyn , waar mede zy dat

Infekt aan Hukken breeken en niet verlaaten,

voor dat het geheel opgevreten zy.

Dit vindt men ook elders bevestigd (*). Ze-

ker Waarneemer , in Duitschland, hadt, omzig

van deeze Vyandfchap te verzekeren , leeven-

de Scorpioenen gekogt, waar van hy 'er één,

met een Spinnekop , in een Glazen Bokaal

deedt. De laatfte begon aanftonds alle poogin-

gen aan te wenden , om den Scorpioen met zy
ne Draaden te verflrikken , doch dit Infekt , dus

getergd zynde, bragt hem een doodelyke Steek

toe.; brak vervolgens , met zyne Schaaren ,

'er alle de Pooten af, en, de verminkte Roup
aan den Bek brengende , zoog hy 'er al het

weeke uit , laatende niets over dan het Vel

In de Men fchen wordt, fomwylen, de Steek Toevaiie»

van een Scorpioen door zwaare Toevallen ge-
v

s™Jt
en

volgd, Op 't oogenblik lydt men een hevige

Pyn in het gedoken Deel , die gepaard gaat met

Huivering en Verdooving , benevens Koud-

Zweet , zo omftreeks de Wond, als door het

geheele Lighaam. Die 'er door gekwetst zyn

aan de onderHe Ledemaaten, krygen zwelling

ia

(*) Epbem. Nat. Curiofor. Dee. II. \6%7. Ann, 6. Qbi*

I. DlLEL. XIIU STUK, S 3
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Vi in de Liesfchen ; die in de bovenfte gedoken

I KXXI z^n > *n ^e Oxelen
;
maar, de Steek zwaar zyn-

Hoofd- de, gevoelt men in het Deel een Hitte, als of

stuk. men zig gebrand had: het Lighaam Haat over»

al met Puistjes uit, als Hagel, die Iterk jeu-

ken. Het Aangezigt is betrokken ; -de Oogen

verliezen haar helderheid, de Leden haar be-

weeging , en dit alles gaat met een fterke Per-

fmg tot Afgaan vergezeld. Den Lyder loopc

het Schuim uit den Mond: hy braakt geweldig

en valt in flaauwte met Stuiptrekkingen, die

voorboden zyn van de dood.

Tegengif- Deeze Toevallen worden , zegt men, ver-

hoed , door het inwendig gebruik van verzag-

tende middelen ,
gelyk de Heemstwortels en

Pinkfternakelen , welke laatflen voor zeer uit-

.
muntende gehouden worden, 't zy menze als

gewoonlyk gebruike , dan gedroogd en tot Poei-

jer gemaakt. Van anderen wordt inzonderheid

het Zaad daar van , met Wyn ingenomen, voor

een onfeilbaar Middel gehouden (*). Ik zal

niet fpreeken van de Alst, Averoon, Donder-

baard, Anys, Look en een menigte van ande-

reKruiden , die by Aldrovandus , als Tegengif-

ten van dit Venyn, volgens den rang der Voor-

letteren opgeteld worden , en door deeze of ge-

ne Autheuren aangepreezen zyn : want zulks

{leunt of alleenlyk op de algemeene aanmer-

king,

(*) Ex Vinq Pastinacse ü Sperma bibatur,

Coiupesfcet diros, cmos Scorpius intulit i&us»
r MACR*



D E SOORHOENEN, ^79

king , dat Hartfterkende en Zweetdryvende V.

middelen dienstig zyn tegen allerley Soorten LXXXlJ
van Vergiften , of op de Ondervinding , welke Hoofd-

STUK
in dit Geval , gelyk wy gezien hebben , zeer

bedrieglyk is : niet minder, dan het by zigdraa-

gen van Hazelnooten , dat elders voor een Be-

hoedmiddel opgegeven wordt (*).

In 't algemeen wordt thans het beste Genees- j)eScov.

middel voor den Steek der Scorpioenen aange- j^
e

k
n
t ^f

merkt te vinden te zyn in deeze Infekten zelf(t)- een Ge
.\

, , , , , • neesmid-
Men zoekt er, zo dra het mooglyk is, een te dei.

krygen , die men , gekneusd zynde , op de

Wond legt , en dit Middel komt veiliger voor,

dan dezelven dus , gelyk Celsus wil , met Wyn
in te neemen. In plaats van dien wordt, niet

zonder reden , het inwendig gebruik van Vlug-

ge Alkalyne Zouten, gelyk dat van Adderen,

van Hartshoorn of dergelyke, met eenigHart-

fterkend Vogt of zelfs met Veneetfche Triakel,

aangepreezen (4-). Indien de Kwetzuur dan

tevens beftreeken wordt met Olie van Scor-

pioenen, zo zalmen alles gedaan hebben, wat5

volgens de gezonde Reden , tot voorkoming

van 't gevaar vereischt wordt.

Die Olie , waar van men, onder de Winkel- olie van

middelen, zo v/el een Samengeftelde als eennen?
10 '

En-

(*) Dlïïlonn les Anlmaux. Paris. 1759, p. 1x9.

(f) Scorpius ipfe fibi pulcherrimum Medicamenmm et*
Gelsus.

(i) MA Naturelle des Anim. Paris. 1756 s OfktfO, p. tf^g*

h Deel. xiii. stuk. S 4



28o Beschryving van
v- Enkele heeft , is 5 volgens het getuignis der

LXXXI. Ouden, nog tegen verfeheide andere Kwaaien
Hoofd- dienstig. De Enkelde wordt, als men, op de
STUlC

' plaats van de Blaas en Nieren , het Lighaam daar

mede beftrykt, (inzonderheid in Kinderen , die

nog jong zyn ), zeer aangepreezen tegen de Op-
ftoppingvan het Wateren. Tegen de Oorpyn
heeft men 'er ook dienst van gehad , mids een

Drachme daar van mengende met een half

Drachme zoete Amandel- Olie, en dan eenige

Druppelen van dit mengzel, warm, in 't Oor

laatende vallen. De Samengeftelde , volgens

het Voorfchrift van Matthiolus, heeft veel

naam in Kwaadaartige Ziekten , in de Pest en

tot het dooden der Wormen. Men ftrykt 'er

van op de plaats van 't Hart en van de Maag,
aan de Pols en Slag van 't Hoofd, aan de Neus-

gaten en Voeten , herhaalende die flrykingen

om de fdrie Uuren. Ook wordt 'er tot week-

maaking der Pleisters en Zalven, tegen de Pest-

builen en de Beeten van Venynige Beesten, ge-

bruik van gemaakt (*).

voorttee- De Voortteeling der Scorpioenen heeft, van
Ung

* ouds , aanleiding gegeven tot wonderlyke en

belachlyke denkbeelden. Sommige Schryvers

van de voorgaande Eeuw , hebben , op 't ge-

zag van Plinius, vastgefteld, dat zy uit doode

Kreef-

(|) Tn de Stad Florence alleen, gebruikte men , ten tj
m

de van Redi
, jaarlyks meer dan vierhonderd Pond Scorpioe,

nen
,
tot het bereiden van de Olie tegen de Venynen. De Ge

wr. haf. p. 41 y.
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Kreeften geboren werden. Hy hadt deeze Fa-
Af^-

bel van den Poëet Ovidius, die de ma- Lxxxi!

nier daar toe aan de hand geeft (*•)* kunnen Hoofd*

overneemen. Anderen hebben gefchreeven ,

dat zy uit Krokodillen of derzelver Eijeren

voortkwamen. Jakobus Hollerius fchryft,

dat zekeren Italiaan, door het dikwils ruiken

van het Kruid dat men Bafilicum noemt , een

Scorpioen in 't Hoofd kwam , die denzelven

met hevige Pyn deedt derven. PARé heeft

kwanswys deezen Scorpioen in zyn Werk

doen afbeelden. Avicenisa zou , volgens 'c

verhaal van Albertus magnus , een Vriend

gehad hebben, die, als
?
t hem behaagde, uit

zeker rottig Hout zodanige Infekten deedt

verfchynen.

Men moet zig over deeze dwaasheid ver*

wonderen , daar veelen der Ouden reeds van

de Paaring dier Infekten verzekerd waren , wel-

ke zy meenden dat in de op zodanige wys
voortgeteelde Scorpioenen plaats had. Plinius,

immers, getuigt zulks van Apollodorus, en

Aristoteles verbeeldde zig , dat zy Wormp-
jes, naar Eytjesgelykende, voortbragten

5 diQ

dan van hun werden uitgebroed. Elianus

^adt het beter , zeggende , dat zy jonge Scor-

pioentjes ter wereld brengen. Dit 5 naamelyk,

is

(?) Concava littoreo fi demas brachia Cancro,

Castéra fupponas Terra:, de parte fepulta,

Scorpius exibir, Caudaque minabimr uncl,

ï, Deel. XIII. Stuk. S 5
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V. is door Redi , Swammerdam , Leeuwen-

LXXXI. H0EK '
Maüpertuis en anderen bevestigd»

Hoofd- Hier door vervalt dan ook de zonderlinge
stuk. u itv inding van Kircherus, om Jongen voort

te teelen uit doode Scorpioenen , die gedampt,

en befproeid werden met Water , daar Bladen

van Bafilicum in afgetrokken waren,

sterke ver- De flerke vermenigvuldiging van het Onge-

Sg'mir ' dien > hee^c aanleiding gegeven tot zulke on'

gerymde gisfingen. De Ouden fielden het ge-

tal der Jongen van een Scorpioen , t'eener

dragt, elf tezyn, maar Redi bevondtze veel

vrugtbaarder, merkende aan, dat zy van zes-

entwintig tot veertig Jongen draagen Dit is

nog weinig 5 te vergelyken by de genen
i die

de Heer Maüpertuis , by het openen zyner

Scorpioenen , in derzelver Lighaam vondt ; naa-

melyk tot vyfenzestig toe.

't zyn De manier van Voortteeling der Scorpioenen

lende üi- ïs dus veel eenvoudiger dan die van de meeste
rekten. andere Infekten. Zy leggen geen Eijeren ge«

lyk de Spinnekoppen , de Luizen en anderen :

baar Jongen vertoonen zig niet eerst onder de

gedaante van een Worm, gelyk die der Tor-

ren, om in die Geftalte aan te groeijen en dan

vervolgens te veranderen in den volmaakten

Staat: maar haare Voortteeling heeft de mees-

te overeenkomst met die der Viervoetige Die-

ren , en dus behooren zy weezentlyk , zo wel

* vivipa- als de Pisfebedden , tot de Jongwerpende * Infek-

r4* ten. Dit blykt nog te meer uit de plaatzing *

ifl
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in welke Redi dit gebroedfel in het Lighaam V,

vondt van de Moer , als ieder aan een Navel- lxxxï*
flrengetje zittende binnen een Soort van Vlies^ Hoofd-

daar zy elk door een fyne Webbe als van el?
STUK#

kander afgefcheiden waren : doch Swammer-

dam houdt die Draadjes voor Eijerleiders ea

betrekt dus de Scorpioenen tot zyne eerlte

Klasfe van Natuurlyke Verandering , in welke

het Dier in de volmaakte gedaante voortkomt

uit het Ey } , zig verbeeldende dat de Eijeren * Zie'tix.
der Scorpioenen in het Lichaam worden uitge- ?™K »

1 J TT , 1 1
bbdZ

' ?6-

broed. Hoe t zy, t is zeker, dat zy, ge-

worpen zynde , allengs aangroeijen , en, om
tot volwasfenheid te komen, geen meer Ver-

andering behoeven te ondergaan , dan de afwer-

ping van de Huid.

De Geftalte van eenScorpioen, genoegzaam Gcftalte.

blykbaar uit de nevensgaande Afbeeldingen
,

kan eigentlyk niet by die van een Kreeft ver-

geieeken worden, dan in zo verre de Samen-

ftelling van het Lighaam aangaat , in 't welke

men geen zo duidelyke onderfcheiding vind^

van Borstft.uk en Agterlyf , als in de Spïnne-

koppen , maar waar van het voorde gedeelte

vry wel naar een Kop gelyku Het Lyf is plat-

agtig Eyrond , en aan 't agter * end met een

dunne Staart voorzien, die uit verfcheide Leed-

3 es beftaat en aan 't end een fcherpen krom-

men Angel heeft. Doch ik zal op de byzon-

dere Lighaamsdeelen nog een weinig ftaan

blyven»

j. Deel, XIII. Stuk» S'WAM-
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V. Swammerdam zegt , dat de Kop der Scorpióe»

LXXXI nen a*s met ^et Borstftuk vereenigd is, heb-

Hoofd- bende boven op twee Oogen , en nog twee

*???* meer naar vooren toe , onder welken cweeklei-

<Jecfen.

3mS
* ne Armpjes of Nyptangen , daar hy buiten

twyfel zïg van bedient, om zyn Aas in (tuk-

ken te breeken en aan den Bek te brengen.

Deeze Tangen, merkt hy zeer wel aankun-

nen van het Dier uitge(loken en wederom zo-

danig ingehaald worden , dat men 'er niets ter

wereld van ziet. Het Borstftuk , welks bo-

ven (Ie deel dan de Kop zou zyn , heeft van

onderen agt Pooten , aan hetzelve gewricht >

die met Haairtjes bezet zyn en in zes Leedjes

verdeeld, waar van de uiterften twee kromme

Nagel tj es of Klaauwtjes hebben. Behalve dee*

ze twee Klaauwcjes, die in de gemeene Scor-

pioenen zelfs duidelyk zigtbaar zyn j heeft de

Voet nog veele kleine Nageltjes , waar van ik

'er zeven tel aan ieder zyde. Op eene zelfde

ry , tegen den voorden Poot aan , is de Ge-

wrichtsholligheid van de twee Armen, die dik-

ker dan de Pooten, en aan 't end met twee ont*

zaglyke Schaaren voorzien zyn, welke Spieren

hebben , om dezelven (terk te kunnen toekny-

pen , even als de Kreeften en Krabben. Dee.

ze Schaaren hebben Tandswyze infnydingen

welke digt in elkander fluiten. Het Agterlyf

vondt hy in zeven Ringen verdeeld, aan wier

agterfle de Staart was, als gemeld is.

De staart. Het getal der Leedjes van de Staart, die eïk

als
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als een Knobbeltje , en dus , zelfs in kleine v-

Scorpioenen, zeer gemakkelyk te onderfchei-LXxxil
den zyn , heeft eenige aanmerking veroirzaakt. Hoofd-

Swammerdam hadt een groote Oostindifche STÜK »

doen afbeelden met drie Leed j es , en fpreekc

van een Westindifche met vyf Leedjes (*)

;

doch naderhand merkt hy aan , hoe het hem
gebleeken was, dat de Staart van de eerstge-

melde gebroken en weder vastgelymd ware; des

hy het zelfde gebrek in die met vyf Leedjes

vermoedt te zyn, als hebbende anders, in de

Staart van alle Scorpioenen, zes Leedjes v/aar-

genomen ft)* Inderdaad , wy vinden by Re»

di het zelfde aangemerkt, die echter verhaalt,

dat de Ouden van Scorpioenen met zes en ze-

ven Leedjes fpreeken , welke laatflen zeldzaa-

mer, en, volgens Punius, Venyniger dan de

anderen zouden zyn, Strabo ook en de Thal-

mudisten, die van Bochart, in zyne befchry-

ving der Dieren uit de Heilige Schriftuur, wor-

den aangehaald , geeven 'er , in 't algemeen,

zeven Leedjes aan.

Onder de Italiaanfche , zegt Redi, zo wel verfdiii

als onder de Egyptifche, die in 't Jaar 1657
d
f

rScor"

aan den Groot Hertog overgezonden werden

,

heb ik nooit een Scorpioen gevonden met

meer of minder dan zes Leedjes. Ik kan hec

zelfde getuigen van de mynen , zo Inlandfche

als

(*) Hifi. Tnf. Generalis in Quarto. Lugd. Bat. 1733,

(f) Biblid, NaturA of Bybel der Natuur. Bladz» $5»

U Deel. XIIU STUK*
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v* als Uitheemfche , die ik 'er thans meer dan twïrF

LXXxi.tigj zo gedroogd als in Liqueur , voor my
Hoofd- heb. Misfchien heeft men dat kleine Puntje,
SïUK

*
't welk foinmigen en wel de minsten , onder

den Angel hebben , ook voor een Leedje ge-

houden. Immers ik vind dat Puntje niet dan

in myne Westindifche , die zekerlyk Veriyni-

ger dan de Euröpifche Scorpioenen zyn. In

het laatfte Leedje 5 op één naa, is eenig ver-

fchil ,
gelyk Red f te regt aanmerkt, zynde

hetzelve in de Italiaanfche vry veel langer dan

de andere Leedjes , elk op zig zelve , maar in

die van Tunis even groot. Ik twyfel of dit

verfchil wel proef houde. De Kleur verfchilt

niet minder dan de grootte. Die ontzaglyke

Afrikaanfche , van Fig. i, is, behalve de Ge-

wrichten ,
geheel zwart ; ik heb een wat klei-

neren , dien ik voor een Oostindifchen houde

:

en volmaakt naar den Ceylonifchen van SebA

gelykende, van Kleur zeei* ïierlyk glanzig Kas-

tanje- bruin* Zodanigen , doch kleiner, ko-

men ook onder myne Westindifc'hen voor, en

anderen die geel, of zelfs die graauwagtig zyn.

Qnder de Egyptifchen zyn de meesten, zowel

als de Italiaanfchen , zwartagtig , zegt Redi
;

doch in 't Ryk van Tunis aan de Kust van Bar-

barie , komen 'er in ongelooflyke menigte

voor , die grooter zyn en van verfchillende

Kleur. Zy waren, naamelyk, uit den groenen

geel , wat bleekagtig en als Barnfleen door-

fchynende , uitgenomen de Schaaren , die wat

don-
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donkerer en als ondoorfchynendezyn. Zelden, ym

zegt hy, vindt men geheel zwarte, en fomtyds Afdfel.

zelfs witte Scorpioenen , hoedanig de Kleur Hoo
*

der Jongen , volgens zyne Waarneeming, stuk.

was (*)•

Wy hebben nog niet gelet op de gedaante Kernnet

der Schaaren , die in eenigen Peerachtig breed,

in andertn byna Draadachtig fmal en dun is ;

doch , dewyl fommigen dit voor een verfchil

der Sexe houden; zo heeft Linn/eus een an*

der Kenmerk opgezogt , om de Soorten van

dit Geflagt te onderfcheiden ; de Kammen 3 naa.

melyk, welke zy onderaan den Buik hebben,

op de fcheiding van het Borstftuk en Agterlyf

;

naar dat die uit meer of minder Tanden be-

ftaan. Het getal der Oogen (lek hy agt te

zyn, waar van twee op 't -midden van de Rug

en drie wederzyds aan het Borstftuk. Roesel

twyfelt , of deeze laatfte wel Oogen zyn ; maar

de befchouwing van mynen grooten Fig. i
s

maakt zulks overduidelyk, en hieruit blykt,

dat dit Schepzel naar alle kanten , uitgenomen

vlak naar onderen , kan zien. De agt Pooten,

groote en kleine Schaaren , als ook het maak-

zel van de Staart, komen met het voorgemelde

overeen. Van de drie Openingen, welken Lin-

u^eus in de Angel itelt plaats te hebben (f),

heb

(*) De Generat. InfeBorum. p« 112.

(t) Scorpionum Anna foiaounibus tribus fcatest» Syfi.

Kat. XII.

I. Deel. XXII. Stuk,
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V. heb ik de twee wederzyds digt by de punt , ih

LXXXL myne gedr0°gde Scorpioenen , zo duide*

Hoofd- lyk waargenomen , dat het end van den Angel,
stuk* regt op de punt aan gezien 5 zig volmaakt als

een Vogelsneb , met twee Neusgaten , ver-

toonde ; doch de uiterfte punt, zelve, is door

't Vergrootglas Homp , en zonder eenige ope-

ning,

soorten. J

c Getal dei* Soorten van Scorpioenen , die

Ltnnjeus thans opgeeft , is zes , waar onder

zig twee Europifche bevinden , als volgt.

i.

TAdurus,

Moorfche,

CO Scorpioen, met de Kammen agutandig\ de

Scbaaren eenigermaaten Hartvormig en ge»

ftippeld.

Deeze woont in Afrika. Ik heb 'er geen ,

met zo weinig Tanden aan de Kammen , dat

is aan die Deelen , welken Roesel Vinnen noemt,

daar dezelve niet afgebroken zyn.

n. (2) Scorpioen , met de Kammen zes-tandig^

c *st de Scbaaren eenigermaate Hartvormig en

glad.
Carpan

fche.

Op de Carpatifche Bergen , hedendaags Cra-

pak genaamd , aan de Grenzen van Hongarie

,

Poolen, Moravie^enz, 9 was deeze Soort door

Schal-

fi) Scorpio Pe&inibus o&o - dentatis , Manibus iubcordatis

punóiatis. Syfl. Nat. XII. Gen. Q.69. X. Gen. 238.

(z) Scorpio Pe&inibus fex - dentatis , Manibus fubcordatis

glabris. f Syjf. Nat. XII,
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Schaller gevonden» Gronovius geefc 'er V.

een op met vyf Tanden aan de Kammen, en^v^vV
de Schaaren dik , effen , overlangs geftreept ; Hoofd-"

doch meldt de woonplaats niet. Zyn Voor- stuk.
,

werp was maar anderhalf Duim lang, zwart-

agtig van Kleur (*>

(3) Scorpioen, met de Kammen dertien "Tan* nt

dig , de Schaaren eenigermaate Hartvormig Afrikaan-;

en Haairig.
£j

he
cUI.

Fig. i.

Deeze Soort is veel beter bekend dan de

voorgaanden. Ltnn/fjts betrekt 'er de Oost-

indifche toe van Swammèrdam en Roesel,

als ook den Ceylonfchen van Seba ; doch

waarom ook niet den Braliliaanfchen van dien

zelfden Autheur , welke veel overeenkomst

met dat fraaije Stuk van Plaat CM. Fig. 1 ,

uit myne Verzameling, fchynt te hebben, het

welk zekerlyk hier t' huis behoort. Roesel

brengt de redenen by , waarom hy gelooft , dat

deeze Soort van Scorpioencn ook in Afrika
,

en wel aan de Kust van Guinee , gevonden

worde. Myn Voorwerp , welks langte , zon-

der de Schaaren , nagenoeg agt Duimen is ,

heeft

(*) De Jongen der Italiaanfche hebben, zo Doktor Sco-

j'oli aanmerkt , één Tand minder aan de Kammen , dan de

volwasfenen.

(%) Scorpio Peftinibus tredecim - dentatis , Manibus fob-

cordatis pilofis. M. L. U. 429. SWAMM. BibU T. 3. f. 3.

Quarto. T. 6» SKB. Muf. I. T. 70. f. 4. PET» Ggx. T* I3 a

f. 2. Roes. Inf. 111. p. 390. T. 6$.

I. Deel. XIII, stuk- T



SpO BESCHRVVING VAN

V. heeft de Kammen mee veertien Tanden ; docH

tyyyV ^e Oostindifche , waar van ik hier voor fprak,

^oofd-
' fierlyk Kastanje - bruin van Kleur zynde ,

stuk» heeft de Kammen maar twaalf- Tandig. Het

uiterfte Lid van de Staart, op éénnaa, is in

beiden kennelyk langer dan een der anderen,

en in de gedagte zwarte, van onze Afbeelding,

ongevaar een Duim lang. In beiden is de Buik

bruinagtig geel, op de zyden wit, zo wel als

de Voegen van het Lyf, en het ronde Leedje

met den Angel byna Koraal - rood. Het heeft

geen klein puntje onder den Angel. De langte

van het laatstgemckle Voorwerp is, gelyk die

van den Ceylonfchen van den Heer Grono-

vius, omtrent vier Duimen. Indien de Kop

onder het Borstftuk verborgen zit , gelyk zyn

Ed. fchryft (*), zo moeten de Oogen dan op

het Borstftuk ftaan, waar van 'er twee in 't

midden, en drie ter wederzyde aan de Schou-

ders, in de mynen zig zeer duidelyk vertoo-

nen. De Haairigheid op de Schaaren en Poo-

ten van dien Oostindifchen , is van weinig be-

lang.

(4} Scorpioen , met de Kammen vef.rtien.Tan»

Amerïcus, dig , de Schaaren dunhaairigy met Draad—"'"
agtigepunten.

pi. cut. Dee-
lig. a.

(*) Caput fub Thorace latens. Zoophyl. Gron. Tifc. IL

(+) Scorpit Pe&inibus quatuordecim - dentatis , Manibus
fubciliatis , Digitis filiformibus. ROES. Inf. HL P. 3 82» T.

66. f. 5.
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Deeze Soort, die dan de Westindifche zou V.

willen zyn , is door onzen Autheur niet wel lxxxi'
befchreeven. Wy krygen van Suriname Scor- Hoofd-

*

pioenen , die van twee tot drie Duimen lang

,

STUK'

en fommigen bruinrood , anderen geel , ande-

ren , gelyk die van onze Afbeelding , Fig. 2 ,

graauwagtig van Kleur zyn ; hoedanig eenen

Roesel vertoont ; maar in deeze allen , zoveel

ik 'er geteld heb , zyn de Kammen ieder met

agttien Tanden voorzien , en by den Angel van

de Staart is een klein puntje, dat in de voor-

gaande Soort ontbreekt» De Schaaren zyn door-

gaans ook veel fmaller en loopen aan 't end

Draadagtig dun uit* Het laatfte Leedje op één

naa verfchilt , in fommigen , zo veel niet in

langte van de andere Leedjes. De Haairigheid

op de Schaaren, Staart en Pooten, is niet zeer

aanmerkelyk*

(5) Scorpioen, met de Kammen agttien -Tan» v.

dig , de Schaaren hoekig. E«™P«*

fche!T"

Deeze Kenmerken hebben weinig overeen- *};
cni *

komst met de gelteldheid van onze Europifche

Scorpioenen, waar van 'er één, die wy zeker

weeten uit Tyrol afkomftig te zyn , in Fig. 3,

is afgebeeld. Dezelve naamelyk heeft geen

ag>

(5) Sccrpio Pe&inibus o&odecim - denratis , Manibus an.

jalatis. M, L, U. 419» Mouff* Inf 204. Aldrov, Inf

SU- Raj. Inf 9. Roes. Inf III, T. 66. f I, 2, SCRM$TS

Elem. T. 113. SULTZ. Inf T- 23. f. U°.

I. DEEL. XIII. STUK. T a



2£4 BesCHRYVïNG VAN
V. agttien , maar tien 'Tanden in ieder Kam 5 en

LXXXI* Doktor Scopoli heeft niet meer dan negen Kam -

Hoofd- tanden in de Karniolifch'e waargenomen, die te

stuk. Gorits gemeen is, komende zelfs in de Huizen

voor. Gronovius zal, waarfchynlyk , de Tan-

den niet geteld hebben , in die Soort , welke

zyn Ed. op deeze aanhaaling befchryft en hem

door Pater Poda was gezonden (*) : doch zyn

Ëd. merkt wel te regt aan , dat dezelve onder

den Angel geen puntje hebben , het welk Lin-

N.eus gezegd hadt (f). Waarfchynlyk zyn

onzen Ridder de Westindifche voor de Italiaan-

fchen in de hand geflopt geweest : 'è welk nog

te meer te vermoeden is , om dat Roesel en

anderen , die de Europifchen afbeelden , dac

puntje ook daar aan niet hebben waargenomen*

't welk zekerlyk in de kleine Surinaamfche plaats

heeft. De hoekigheid der Schaaren is genoeg-

zaam blykbaar.

In de Scorpioenen van onsWereldsdeelfchynt

een aanmerkelyk verfchilvan Kleur te zyn. De
onze is zwartagtig, gelyk REDizegt, dat de

meeste Italiaanfche zyn, en wel rykelyk twee

Duimen lang (+). Die, welken fommige Lui-

den uit Italië en Tyrol > levendig , in Doozen
te

(*) Scorpio Pe&inum denticulis o&odecim , 5cc* Zooph.

Cren. Fafc. II. p» 220. N* 951.

(T) Cauda fub aculeo raucronata eft. Syft. Nat, X , XII.

(X) Non raio biuncialis t zegt Doktor Scopoli Tan deeze*

pag. 405.
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te 'Neuremburg brengen, omze aan de Apothe- V,
'•

kers te verkoopen , waren ten deele bruin oflxxxÏ.
zwartagtig rood, en altemaal nog zeer Jong; Hoofd-

't welk daarom gefchiedt , dat , als 'er een STÜK *

Oude zig by bevindt , de anderen meeden-

deels daar door opgevreten worden. Dat de

jongde wit waren, deedt hem befluiten , dat

zy de Verhuiding ondergaan, gelyk andere In-

fekten, en haare langzaame aangroeijing, dat

zy wel twee of drie Jaaren noodig hebben,

om tot völwasfenheid te komen. Eindelyk

werden hem eenigen toegebragt , die haar vol-

komen grootte hadden, en deeze waren , aan

de bovenzyde, op het Lyf , taamelyk hoog-

rood, van onderen geelagtig, de Kop, Armen

en Schaaren , uit den blaauwen zwart , met

eenig rood doormengd. Hy heeft zo wel de

Kammen die hy de Vinnen noemt
3 als den

Bek met de Nyptangen , die daar nevens zyn ,

zeer fraay in afbeelding gebragt, en heeft on-

der aan 't Lyf eene opening ontdekt , die

mooglyk tot ontlasting van Vuiligheden of

tot de Paaring zal dienen. De een , die zeer

dik van Lyf was, verbeeldde hyzich eenWyfje

te zyn ; doch dan zou het verfchil der

Schaaren , ten dien opzigte , niet in aanmer-

king komen. In de Kammen merkt hy ook

aan , dat maar tien Tanden waren , en kon

zulks met de menigte van Kam -tanden 3

welken Linn^eüs aan de Italiaanfche

I. Deel. XIII. Stuk» T 3 Scor-
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V. Scorpioenen toefchryfc , niet overeenbren-

Afdeel* „en r* \

LXXXI.
§6n C }

Hoofd-
stuk. CO Scorpioen , die twee- en- dertig Tanden

A J 1
-,. aan de Kammen heeft, en de Scbaaren

Atcftralts.

Zuidland- glad*
fche.

6

Zodanig een wordt door Linn^eüs thans in

Afrika , en misfchien ook in Amerika ,
gezegd

te huisvesten. Gronovius brengt een Infekt

t' huis onder dit Geflagt , het welke in 't

geheel geen Kammen , de Staart Draadagtig

dun en weerloos of zonder Angel 3 maar de

Schaaren, aan het middelfte Lid , met een Her-

ken Doorn gewapend heeft. Het geleek voor

't overige naar een Scorpioen , was Kastanje-

bruin , en kwam uit Indie (f). Die Scor-

pioen van Brafil , met twee Staarten, waar

van Seba de afbeelding geeft, zal waarfchyn-

lyk door konst dus toegefteld zyn.

(*) Infekten - Beluji. UI. Theill. pag. 382.

(6) Scorpio re&inibus trfginta duo dentatis , Manibus \z.
vibus. SyJÏ. Nat. X. Sp. 5.

(t) Scorpio Pe&inibus nullis &c. Zoopk, Gron. Fase. II. p.

a2o* N. 9si.

LXXXIf.
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AfdeeLi
LXXXII.

LXXXII. HOOFDSTUK. Hoofd.
STUK.

Befchryving van 't Geflagt der Krabben en

Kreeften; waar in derzelver gemeene eigenfcbap*

pen en verfihülendheden , zo ten opzigtvan deeze

Dieren in 't algemeen , als van derzelver byzonde*

re Soorten , owjiandig worden aangeweezen. De
Soldaaten of Kluizenaars en dergelyke middel-

Jlagtige> als ook de Garnaaien , Zee - Vlooijen

en anderen , zyn daar onder vervat.

TT\e Krabben en Kreeften worden door Naam.

?r*f LiNNiEus in een zelfde Geflagt t'huis ge-

bragt. Zyfchynen, inderdaad, ongemeen naa

met elkander vermaagfchapt te zyn , en , in

hoedanigheid zo zeer van de Scorpioenen ver-

fchillende, konden zy, naauwlyks, op derge-

lyke manier, als die , onderfcheiden worden.

De gaaping zou te klein zyn geweest, tusfchen

deeze twee Gellagten , welke ook beide onder

den Latynfchen naam van Cancer begreepen

zyn. Dewyl, echter, de Krabben en Kreeften

zo zeer in gedaante verfchillen, zal ik van elk

in 't byzonder fpreeken.

KRABBEN.
De Nederduitfche naam der Krabben zal van

Met Hoogduitfche woord Krebs afkomstig zyn,

dat men in 't Fransen navolgt met den naam

1. Deel. XIII. Stuk. T 4 vaü



296" Beschryving van
v- van Crabe , en in 't Engelfch met dien van the

lxxxii. Cwb* De Sweeden noemenze Krabba. Van het
Hoofd- Latynfche woord Cancer, dat van het Griekfch
STUIT

Karkinos fchynt geformeerd te Zyn, hebben d-

Italiaanen hun Crancbio en Grdmé, de Spaan-

fchen hun Cangreio ontleend. De Griekfche

naam heeft een zeer duidelyke afleiding van de

beweeglykheid der Oogen , die iets byzonders

is in deeze Infekten.

an^e
1 Aristoteles geefc tot Kenmerken van de

Kreeften, Krabben op , dat zy het Lighaam rond hebben,

zonder Staart, en, fchoon dit wel niet volko-

men waar is , zo blykt nogthans , dat de alge-

meene naam van dit Geflagt toepasfelyker zy

op de Krabben dan op de Kreeften , die zeer

blykbaar geftaart zyn. Sommigen hebbenze

onder de Visfchen t'huis gebragt , doch de Poo-

ten maaken een zeer duidelyke onderfcheiding.

Anderen betrekkenze tot de Zee - Schepzelen

of Waterdieren, die geen Bloed hebben, waar

van Plinius drie Geflagten telt ; die zagt van

# Huid zyn ; die het Lighaam met een Korst be-

kleed hebben ; en , die in een harde Schaal

huisvesten, gelyk de Hoorens en Schulpen.

Aldrovandus , deeze verdeeling volgende
,

befchryfe zodanigeWaterfchepzelen in drie Boe-

ken, met byvoeging van een vierde over de

Plantdieren , en dus maaken de Kreeften , Krab-

ben , Garnaalen en dergelyken , zyn geheele

tweede Boek uit ; als onder de bloedelooze

Dieren , van dien aart 3 de eenigflen zynde,

welke
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welke een Korstagtig bekleedzel hebben. De V.

Torren echter en anderen , hebben dat ook
>^xxxii.

L '

zelfs de Scorpioenen ; des zulks geen onder.HooFD-

fcheid maakte, of beletten kon, vande Krab-
STUK *

ben in de Afdeeling der Dieren , die de Infek-

ten bevat, te plaatzen ; te minder 3 daar die

naam aan dezelven , ten minfte aan de Kreef-

ten, Garnaalen, Zee-Vlooijen en dergelyken,

wegens de verdeelingen of infnydingen van

haar Korstagtig bekleedzel, dat verfcheide Rin-

gen om het Lyf maakt , weezentlyk behoor-

de.

In verfcheide opzitten zyn de Krabben ver-Eigen-
ich'i"> r)cn,

wonderlyke, ja bynaaffchuwelyke Dieren. Haar

maakzel , vooreerst , noch misfelyker dan dat

van een Spinnekop, alzo haar Lyf maar uit één

enkel ftuk, zonder Kop 3 Eorstfluk of Staart,

fchyntte beftaan ; de langte derPooten, die in

fommigen geheel buitenfpoorig is ; de grootte van

de Schaaren, die zy hebben, en de gedoorn-

heid van de Schulp, geeft haar een zonderling

aanzien. Haar gang is, bovendien , niet minder

vreemd, dan die van fommige Spinnetjes,- en

in eenigen zo vlug , dat zy een Menfch 3 die

op zyn hardfte draaft , oncloopen. Behalve

voorwaards , gaan zy dikwils ter zyden uit,

en fomwylen ook wel agterwaards , indien zy

kunnen. Zy leeven zo wel op 't Land als in

en onder Water ; ja eenige Soorten fchynen

naauwlyks Water te behoeven, onthoudende

zig meest op 't drooge, in de Bosfchen, Men
I. Deel. XIIL Stuk. T $ kan
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V. kan de gcwoone Krabben ook verfcheide Wee-

^
FDEEL-ken, ja Maanden , levendig bewaaren , zonder

lxxxii. Water. Men vindt 'er in de Rivieren en in

,
.stuk. ^ Zee , doch van de eerstgemelde , zo 't

fchynt, niet dan in de Zuidelyke deelen van

Europa, ten minste in Duitfchland of Vrank-

ryk niet , maar wel en overvloedig , volgens

Matthiolus , in Toskanen. Ook waren de

Rivier - Krabben by de Oude Geneesheeren ,

zo Grieken als Arabieren , in de grootfte ag-

ting. De Zee -Krabben vindt men, zo wei

in de heete, als in gemaatigde en koude dee-

len des Aardkloots ; ja overal , byna , daar de

Zee eenige Kust befpoelt.

paaring. Gelyk onder de Infekten , in 't algemeen

,

zo zyn 'er onder de Krabben ook Manne-

tjes en Wyfjes , die eenigermaate in Kleur,

en tevens in Geftaite verfchillen. Het Man-

netje is rooder dan het Wyfje , dat blaauw-

agtiger is en de Staart veel breeder heeft

,

om de Ei jeren daar mede te kunnen vasthou-

den. In de Paartyd fchynt 'er als een Oor-

log plaats te hebben tusfehen de Mannetjes 5

die elkander , by herhaaling , met den Kop

,

gelyk dé Rammen , ftooten. De Paaring ge-

fchiedt zeer natuurlyk, wordende het Wyf-

je s
dat op de Rug legt , van het Mannetje

gedekt, zodanig dat Buik tegen Buik en Staart

tegen Staart, gevoegd worde. Sommigen leg-

gen de Eijers in het Zand , aan den Oever

van
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van de Zee of Rivieren , alwaar die dan door V.

de Zonneichyn worden uitgebroed. lxxxiu"

De Krabben paaren hier te Lande in 't Voor- Hoo?D*

jaar, wat vroeger of laater naar 't Saizoen, en

eenige Weeken daar na begint men de Eijer-

tjes aan de Staart te zien , die in 't eerst geel-

agtig wit van Kleur zyn, doch, naar dat zyin

grootte toeneemen , allengs rood of-Oranje-

kleurig worden. Leeuwenhoek begrootte het

getal derzelven , in ééne Krab , op twee mil-

lioenen, het welk een verbaazende Voorttee»

ling zou veroirzaaken , indien niet een groote

menigte tot Spys ftrekte van Visfchen en an-

dere Waterdieren.

De Natuur heeft de Krabben met een der- verhui-

gelyke eigenfchap , als de meeste andere In-
in *'

fekten , begaafd , van naamlyk haar bekleedzel

fomtyds af te werpen, te verhuiden of terui-

jen ,
gelyk men 't dikwils noemt. Dit doen zy

gemeenlyk in de Zomer, en dan, met een nieu-

we Korst verfchynende, houden zy zig eenige

Dagen ftil, als afgemat of zwak op het Zand

leggende , tot dat haar bekleedzel genoegzaam

iterk geworden is, om haar tebefehutten. Ge-

duurende dien tyd eeten zy ook niet , en men

zou haar dus gemakkelyk vangen kunnen , in-

dien zy alsdan niet geheel vermagerd waren.

Men ziet , derhalve , dat zulks niet aan het

afneemen van de Maan toe te fchryvenzy , ge-

lyk de Ouden beuzelden. Vervolgens hunne

i, deel. xni. stuk.» krag-
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V. ten weder bekomen hebbende

3 hervatten zy

tl!™ naar gewoone Levensmanier.

Hoofd- De Krabben eeten allerley Soort van Gedier-
STLK

* te, dat zig niet voor haar in eene harde Schaal

kan verfchuilen. Wormen , Slakken en alle

Slymerige of weeke Schepzelen , zo in 't Wa-
ter als op 't Land voorkomende , ja zelfs Gras 3

Kruiden , Aard en Boom - vrugten . zyn haare

Spyze: want zy blyven niet altoos onder.Wa-
ter, en men vindt 'er die zig geduurig op 't

drooge onthouden. Dat zy de Oesters, zeer

beminnen , blykt uit het Berigt der Ouden,

aangaande haare loosheid ',

. om dien Visch te

kunnen bekomen. Deeze vernaaien , dat een

Krab met haare Schaaren een Steentje neemt,

en 't zelve tusfchen de Schaalen van een gaa-

pendë Oester in iteekt 9 waardoor die dan de-

zelven niet kan fluiten, en dus van de Krab*

op haar gemak , wordt uit de Schulp gehaald

en opgegeten. Onder de Kerkvaderen hebben

verfcheidene deeze loosheid der Krabben opge-

vyzeld , en Ambrosius 3 in 't byzonder , be~

fchryft dezelve uitvoerig
, gelyk Oppjanus

ook in zyn Gedigt. (*). ,, Die loosheid , van

•, Oesters te betrappen , meen ik dat alle Krabben

„ bezitten,zegt Aldrovandus: want inde Moe-

„ rasfen van zoete Wateren , zo wel als in Rivie-

ren,

( *} — .. Farvutn madida de rupe laplllum

Obliquus tollit Cancer, Chelisque lecurvis

Ccntinet, in Testis Lapidera demittii apertis, &c.
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„ ren> ver van de. Zee af, komen ook Oesters V.

„ voor, zo wel als Krabben." tS"
Dat deeze Dieren niet van voorzigtigheid Hoofd-

ontbloot zyn, blykt uit de byzonderheden , die
STUK»

men ons verhaalt van de Land -Krabben der K̂ be

"

ni

Westindiën. Zy ontwyken den Mensch met

devlugt, wanneer hy met een Stok is gewa-

pend , en keeren zig , als men ze vatten wil

,

gemeenlyk op de Rug, om zig dus met haare

Schaaren te kunnen verdedigen. By een Poot

gevat wordende , laaten zy een ituk daar van

in de loop , 0111 haar leven dus te redden , en

den vanger te ontkomen. Zy hebben , zo wel

als de Haagdisfen en veele Slangen , de gewoon-

te, om zig eenmaal 's Jaars naar 't Strand te

begeeven 3 en zig daar in 't Zeewater te baa-

den, 't welk tot geen ander oogmerk fchynt te

dienen , dan om , na dat zy de Eijeren aldaar

in 't Zand hebben geworpen , de Huid week te

maaken , om dus dezelve af te leggen. Mid-

delerwyl worden dus ook de Eijeren van de

Staart los gemaakt en komen op 't Strand uit,

daar men de jonge Krabbetjes wel haast ziet

kruipen , en eerlang de groente zoeken , trek-

kende vervolgens met de Ouden, troepswyze,

Landwaard in. Zie daar een wonderlyke in-

geeving der Natuur , welke deeze Dieren den

koers aanwyst naar de Zee ; en haar op den be-

hoorlyken tyd derwaards doet vertrekken , om
dus de Voortteeling , zo wel als de Verhuiding,

ter uitvoering te kunnen brengen. Men wil

,

I. deel. XI il Stuk» dat
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V. dat haare Marsch , uit de Bosfchen naar het

txxxiu' Strand , altoos in een regte lyn gefchiedde
,

Hoofd- zonder eenige omwegen ; zo dat zy zelfs over
stuk. Huizen , Kerken en Bergen klimmen (*) ,

klauterende by M uuren op , daar zy dikwils

dan afvallen zouden , en zig gevaarlyk kwet-

zen.

't I-s bekend , dat de Huizen en andere Ge-

bouwen , op de Voor - Eilanden van Amerika

,

daar zulks door Pater Labat was waargeno-

men j gemeenlyk laag en genoegzaam alle van

Hout zyn : ook moet men daar zig geen zoda-

nige Kerken , als wy hier in Europa hebben,

voordellen, ten minste niet ten platten Lande.

Bergen zyn 'er ook niet van zulk een verbaa-

zende hoogte , als in Peru ; 't welk dit mirakel

grootelyks vermindert. Waarfchynlyk zullen

de Bosfchen , daar zy zig in Gaten onder den

Grond onthouden , dikwils geen Mylen van de

Zee zyn. Ondertusfchen getuigt men, dat zy

by dag en nagt reizen, pleifterende alleen re-

gulierlyk op het heetfte van den Dag. Zy zul-

len mooglyk by dag haar Koers naar de Zon
en by nagt naar de Sterren rigten : gelykerwys

de Indiaanen, in dat Wereldsdeel , de gewoon-
te hebben. En, of die regte lyn , van haare

Woonplaatzen naar de Zee , wel ooit naauw.
keurig waargenomen zy , zou men mogen twy-

felen.

Van

'(*) BASTER Natuurt Uufpstminfen. II, DEEL , bladz.
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Van deeze Land - Krabben onderfcheidt men V.

vier Soorten. De eerden , Tourlouroux genaamd, lxxxuT
vallen op 't hoogde drie Duimen breed. Zy Hoofd*

zyn rood van Kleur , en hebben de flinker Schaar
STU*'

altoos kleiner dan de regter. Die men Crabes

noemt verfchillen van dezelven in grootte en

in Kleur : men vindt 'er die paarsch of Violet ,

en die wit zyn. De eerden onthouden zig in

de Valeijen der Bergen, in Bosfchen en Suiker

Plantagiën : de witte op laage Moerasfige plaat-

fen , niet ver van den Oever der Zee. Van

deeze heeft men "er op Guadaloupe, die meer

dan zeven Duim breed zyn: zy hebben tienen

dus twee Pooten meer dan de Tourlouroux , wel-

ke tot Spyze meest , en de witte allerminst

geagt , ja ook gevaarlyk zyn. Een vierde

Soort , genaamd Ciriques , in de Rivieren zig

onthoudende , veel platter en harder van Schaal,

wordt zelfs van de Negers en Indiaanen niet,

dan by gebrek van ander Voedzel, gegeten.

De Krabben zyn een zeer gewoone Spyze zyftrek-

in alle de Franfche Volkplantingen , zo op de ^" r

^
r

Eilanden als aan de Vaste Kust. Sommigen

noemenze het Manna der Westindiën: want de

Karibaanen eeten byna niets anders , en voor

de Negers drekken zy tot een groote verfna-

pering; terwylzy ook van de Blanken niet ver-

worpen worden. Op Cayenne , in 't byzon-

der , daar het dikwils aan toevoer van gezou-

ten Vleesch en Vïsch mankeert , wordt de Volk-

planting 'er grootelyks door gefpyzigd. By 't

I» Desl» XIII. Stuk* in-
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V. inkomen der Rivier van de Berbiesjes is een
Afdeel, Bosch , dat men het Krabben - Bosch noemt*

Hoofd- wegens de menigte van dit Gedierte , 't welk
stuk. zig daar onthoudt en gevangen wordt De

genen , ondertusfchen , die men in zodanige

Bosfchen aan de Zeekant vindt , (zynde veelal

van de gedagte witte Krabben , ) worden fom-

tyds vergiftig door het eeten van de Vrugten

of Bladen der Manchenilje - Boomen , of ook

van de Gevoelige Planten : weshalve het een

algemeene Regel is, de zodanigen niet te ee-

ten , welke onder Verdagte Boomgewasfen of

Kruiden gevonden zyn. Ten opzigt van die

der Gebergten wordt minder zwaarigheid ge-

maakt.

De Eijeren, die klein zyn en rond, trops-

wyze aan elkander gevoegd gelyk de Kuit der

Visfchen , verftrekken tot een niet minder fmaa-

kelyke Spyze. Gekookt zynze rood ; maar

anders witagtig , hangende aan de Baardjes,

welke de Staart naar 't Lyf toe heeft, ineen

witagtige dikke Stoffe, welke door 't kooken

wit wordt als Eijerwit. Zy zitten als twee

Kluwens van elkander gefcheiden door een

Vlies, ter wederzyde van de Staart. Behal-

ve deeze witte StofFe , die het Vet der Krabben

genoemd wordt, hebben de Mannetjes, in plaats

van Eijeren, eene groenagtige StofFe , Taumalin

genaamd, 't welk de Saus is, daar menze mede eet.

Ten dien einde wordt de Schaal van de Rug
opgeligt, en, dezelve affcheidende van de on-

der-
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derfte Schaal $ waar de Pooten en Schaarenaan .
. Y- ,

gehecht zyn , vergadert men in een Lepel al Lxxxn.

de Taumalin der Mannetjes met het Vet , en Hoofd*
STUKa

daar mede worden zy gegeten. Ook ftrektdic

S toffe tot een Kenmerk , dewyl men, als de-

zelve zwart bevonden wordt , de Krabben wel

mag rekenen vergiftigd te zyn-

Pater Labat zegt, dat deeze Krabben, hoe- Gebruik,:

wel voor een goede Spyze gehouden worden-

de, doch moeilyk te verteeren zyn, en dus

veel bekwaamer Voedzel voor de Negers en

Indiaanen , of voor Arbeidslieden en Menfchen
die zwaar Werk doen , dan voor de genen die

op hun gemak leeven. Dit zelfde wordt van

de Krabben in 't algemeen aangemerkt, en in

dit opzigt komen zy met de Garnaalen over-

een ; dat zy beter tot toefpyze zyn , dan om
'er een geheelen Maaltyd mede te doen ; moe-

tende ook lang gekookt en met een Kruidige

Saus gegeten worden. Van de zwarte enden

haarer Pooten wordt in de Medicynen gebruik

gemaakt, onder den naam van Kreeft- of Krab-

Schaaren *. Een famengeileld Poeijer van de- * Cfcu
zeïven , dat men gemeenlyk Poeijer van de Cancrorum

Graavin van Kent noemt , heeft, gelyk bekend

is, onder de Hartfterkende middelen een groe-

ten naam.

De manier, cm de Land -Krabben te van- vangst d$2

gen, is zeer eenvoudig, doch driederley. Men KrabbC!2ï

kanze , naamelyk , of op den Grond loopen-

de, met de Hand van boven grypen-, en dan

I. Deel XIII, Stuk. V ia
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Va m een Zak of Mand fmyten , waar in zy lang
teEEL. levendig blyven; of men haaltzemet een Haak

Lsxxii. uit de Gaten , of men flopt dezelven , wanneer
stuk, Zy <jigt aan den Oever zyn , tegen 't aankomen

van den Vloed ; waar door dan de Krab, belet

wordende Lugt te fcheppen , in haar eigen Hol

verfmoort. De eerste manier wordt gewoon-

lyk gebruikt tot het vangen der groote witte

Krabben.

Dergelyke Land -Krabben vindt men ook

aan de Kust van Guinee 3 en elders , in Afrika:

ja op 't Eiland Java," in Oostindie. Op Rodri-

guez, dat tusfchen de Kaap en Java legt , wa-

ren zodanige Dieren een groote Landplaag , vol-

gens de aanmerking van Leguat , maakende

zig ritten in de Grond gelyk de Mollen , en de

Moeskruiden , met wortel en al , uitrukken-

de. Op zekeren tyd van 't Jaar begaven ook

deeze Krabben zig, met Eijeren beladen zyn-

de 5 by duizenden naar 't Strand , en dan kon

men 'er, zo veel men wilde, met Stokken dood

flaan. Haar Schaal was byna rond, en om-

trent vier Duimen breed.

xcc-Krab- Zee -Krabben zyn 'er, van veelerley Soort
to

* en ontzaglyke grootte , over den geheelen

Aardkloot. In verfcheide Havenfleden van

Vrankryk komen 'er dagelyks voor , die zeer

groot zyn , waar onder, in 't byzonder , de

Marfiliaanfche uitmunten. Bellontus ver-

haalt , dat de Zee - Krabben fomtyds wel een

Voet breed zyn, en dat hy 'er in Engeland ee-

ne
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tie gezien hadt , van tien Ponden zwaai*. Dit is V»
;

hiec ongelooflyk , als men de ontzaglyke groo fc

- lxxxiiI*

te in agt neemt van de zogenaamde Duivels -Hoófd-

Krabben' , gemeenlyk Zee - Spinnen genaamd
3

STUK*

in Noorwegen voorkomende, die dikke Pooten

hebben van rykelykeen half Elle lang, hoewel

het Lyfniet grooter is, dan dat van degewoone

Krabben. Men behoeft dan niet te twyfelen

aan het berigt der Reizigers , die Vernaaien , dat

'er in de Levant Krabben zyn , zo groot , dat

zy de Menfchen vervaard maaken , door haare

menigte , of dat 'er aan de Kusten van den

Oceaan zouden gevonden worden , die een Man
kunnen doen te gronde gaan, als zy hem met

de Schaaren vatten ; 't welk Olaüs Magnus

zegt dikwils te gebeuren aan de Orkadifche Ei-

landen. Naauwlyks geloofbaar is, echter , 't gene

Clusiüs verhaak van den groote Zee -Held

Drake , die, in 't jaar 1605 , gewapenderhand

op zeker Eiland gekomen zynde , aldaar door

groote Krabben aangetast en verflonden werdt.

De Krabben* evenwel . hebben in haare Schaa- tfarfeftafa

ten ecne byna ongeloof! yke kragt Rumphius*6*

verhaak van de Oostindifche Beurskrabben , dat

zy een Kokosnoot , die men met een Steen naauw*

lyks aan (lukken kan kloppen, daarmede wee-

tën te kraaken , na dat zy dezelven van deBoo-

men hébben afgekneepen. Hy voer eens ia

een Vaartuig , aan welks Mast men zulk een

Krab hadt opgehangen, en daar onder ftondt,

by geval, een Geit van middelmaatige groot-

I. Deel. XIII, Stok, Va £e
ft
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v' te , welke zy by 't Oor beet kreeg, en zo hoog

ljxx'ï.' opligtte, dat d zelve al van den Grond afwas,
Hoofd- eer men haar te hulp kon komen ; moetende toen
TUK

* de Schaar aan (tukken geflagen worden, om de

Geit te verlosfen Dit is te verwondertyker,

aangezien de Aaien raad weeten om de Krab-

ben te overmeesteren zy flingeren zigom der-

zelver Schaaren , en beletten haar dus , van

dezelven gebruik te maaken : terwyl zy, in-

middels , de Krab uitzuigen Op dergelyke

manier wordt dit zo fterk geharnaste en ge-

wapende Dier , aan de oogfchynlyk geheel

weerlooze Zee -Katten en Polypusfen dikwils

ten prooy. Anderszins, getuigt Plinius, zyn

de Krabben lang van Leven.

Kwaadaar- Aangezien fommigen van deeze Dieren , fterk
nghad.

geplaagd of getergd wordende 'door ze onder

de Staart te kittelen , dat zy, zo het fchync

niet kunnen verdraagen ; tot de kwaadaartig-

heid komen , van zig zelf een doodelyke neep

te geeven (*); zo is het niet te verwonderen,

dat zy het ook elkander doen , en hierom heb-

ben de Krabbenvangers, wanneer zy 'er eeni-

gen in een Zak willen draagen , de voorzigtig-

heid, van dezelven eerst de Schaaren te bin-

den. Het is zonderling , dat zy dikwils zig

zelf een Poot afbyten, 't welk onfeilbaar, ge-

fchieden moet , wanneer die tusfchen een bchaar

raakt; dochzy hebben wederom dit voordeel

,

dat

(*) RUMPH. Amhoinfcht Rarïteitkamer. p. 7.
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dat de afgekneepen of afgebroken Pooten we- v*

der aangroeijen , of vernieuwd worden
, gelyk Lxxxfu'

wy dit nader in de Kreeften zullen befchou h°opd»
wen.

S Ü̂K
- -

De Zee -Krabben hebben gemeenlyk hetT yfGeïfoitt,

rondagtig, in fommigen van vooren ftomp , ia

anderen fcherp uitloopende , in eenigen vier-

kant of hoekig. Het is door een Korstagtig

Rugge- Schild bedekt, dat in fommigen effen

en glad is , in anderen met een menigte van

Knobbeltjes en Stekels of Doornen , zo van bo-

ven en van vooren , als op de zyde bezet
, ja

dik wils met Wormbuisjes en Zeetulpjes be-

groeid, in de leevende Krabben, De Kleur is

in de gemeenden brun of bleek - doch in de Oost-

en Westindifchen dikwils, llerlyk, wit
, geel of

rood ; ja , in fommigen, het Rugge Schild met

veelerley Bloemagtige figuuren getekend. Van

vooren vertoonen aan hetzelve zig de Oogen, die

het Dier uit kan brengen en in de Hollen verber-

gen , ook voor en agterwaards , op zyde , en

in alle manieren beweegen. Het zyn ronde

Oogen , op een Soort van Voetje* geplaatst,

doch niettemin ge, areld of met Facetten voorr

zien , gelyk die der Infekten Zulks laat zig

in een groote Zee - Krab , die ik in Liqueur

heb , met het Lyf zo groot als een Vuist , zelfs

met het bloote Oog belchouwen.

In deeze zyn die deeltjes , waar van Dok- ^enkwc*

ter Baster fpreekt (*); dac de Krabben de
diseEck-

zei-

(*) Natuurk- Uitfpann. IL Deel , black. 26,

I LDEEL t 2111. Stuk. V 3



3ïo Besch r y ving van
V. zelven in geduurige beweeging hebben , zeer

lxxxii
L

naar een klein Vogelpootje , doch met twee
Hoofd- Klaauwen, gelykende, duidelyk zigtbaar. De
gïm

* Sprietjes liaan in de myne merkelyk naar de

zyde toe , tusfchen die deeltjes en de Oogen,

en zyn zo lang niet als deeze deeltjes. Van

onderen vertoont zig de uitwendige gedaante van

den Bek, beftaande uit twee paar over elkan-

der fchuivende, platte, en aan 't end haaks-

wyze deelen, aan de enden met Haairtjes be-

zet , gelyk zyn Ed. 'er een , in Ftg. VI. by Lett*

i , op de Tweede Plaat afbeeldt, en die hy de

Lippen noemt , dat taamelyk eigen is ; hoe-

wel zy zig niet op - en nederwaards , maar zy-

delings beweegen , gelyk in alle Infekten. Aan

die twee paar deelen , als met Veeren van

Schryfpennen , die zeer krom ftaan , en niet

zeer inwaards geplaatst, zou ik liever den naam

van Baardjes geeven , dan van Binnenlip-

pen. Ik denk ook veeleer , dat deeze het ge-,

brek van Baardjes in de Krabben vervul-

len , dan die Pootagtige deeltjes , met twee

Klaauwtjes voorzien , waar zyn Ed. zulks van

vermoedt; alzo die tot dergelyk gebruik als de

Baardjes geheel onbekwaam zyn , en waarfchyn-

3yk maar dienen , om kleine (tukjes van hec

Voedzel te vatten en in de opening van deu

Bek te ftuuwen. Ook zyn het , buiten twy-

fel , deeze , welke de Heer Linn^eus met den

2iaam van Scbaardraagende Vpelertjes (*) be-

doelt.

(*) Palpi duo Cheliferi Syfi, N*t. XII, p. io3«*
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De Krabben hebben gemeenlyk , behalve de V.

twee Schaaren , agt Pooten, Sommigen willen lxxx f/*'

dat 'er ook , doch zeer zeldzaam , zyn 3 met Hoofd-

tien of zes Pooten. In de langte en figuur van
STUKo

deeze Pooten 3 naar dat zy aan 't end breed of
°°

fpits zyn , gehaaird of ongehaaird , en wat dies

meer is , heeft een groot verfchil plaats. Men
fchryft 'er vyf Geledingen aan toe, en 't is ze-

ker dat zy , behalve de Gewrichtsholligheid

aan het Borstftuk , nog op vier plaatfen be-

weeglyk zyn; maar mooglyk zal het eerste en

derde Leedje flegts als een Knietje aan te mer-

ken zyn , gelyk in de Spinnekoppen , en zullen

dus de Beenen der Krabben ook maar uit Dye5

Schenkel en Voet beftaan, even als die der In-

fekten in 't algemeen, Wat de Schaaren be-

langt, die zyn dikwils langer dan de Pooten

,

en beflaan uit twee groote dikke of breede Le-

den , ieder met een dergelyke Kniebuiging , en

aan 't end met een geweldige Nyper , die een

beweeglyk deel heeft, dat voor het derde Lid

verflrekt en met Tanden digt en flyf in het an-

dere fluit. Sommige Krabben hebben , na-

tuurlyk, de eene Schaar kleiner , de andere

grooter , en in eenigen is dit verfchil ontzag-

lyk

Het gene , verder , van buiten nog in aan- De staart,

merking komt, is de Staart. De Krabben hebben

dit Lighaamsdeel wel niet zo zigtbaar of zo

groot als de Kreeften , maar het is haar niette»

min van de Natuur gegeven. Dus noemt men
I« D£EL. XIII. STUK» V 4 CSE
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A
v

* een Schaalagtigftuk, dat altoos tegen den Buik

Lxxxn." omgeflagen voorkomt, fluitende in een Groef,
Hoofd-

^ie tusfchen de verdeelingen van het onder-

Schild regt overlangs loopt. In de Mannetjes

is de Staart veel fmaller dan in de Wyfjes
9
het

welk voor eerst dienen kan, om dezelve gemak-

kelyk te onderfcheiden. In de eerstgemelden

flrekt zy , volgens Dokter Baster, om de Teel-

deelen te bedekken. In myn groote Krab zje

ik 'er een dun Deeltje , wel anderhalf Duim

lang , ter wederzyde buiten uitfteeken , da

naauwlyks iets anders dan de dubbelde Schaf

fchynt te kunnen zyn , door hem by Letter

B, in Fig. 7 , op de Tweede Plaat verbeeld.

De Staart is, in myn groote Krab, ongemeen

fmal en meer dan ter helft van de langte als

't end van een Degen gefatfoencerd. Doch in

de breedte van deeze Staart heeft een groot

verfchil plaats in byzondere Soorten. Die der

Wyfjes is altoos breed, en heeft meer verdee-

lingen , aan de binnenzyde met gebaarde Vinne-

tjes bezet zynde , welke niet tot zwemmen
dienen , maar om de Eytjes vast te houden;

zo men met grond fchynt te oordeelen.

i&wendigc Aan den Buik van een Wyfjes Krab vertoo-

nen zig , na dat de Staart 'er afgenomen is, de

twee openingen voor de inlaating der tweeTeel-

deelen van het Mannetje, dje uitgeftoken en

weder binnen het Lyf kunnen ingetrokken wor-

den , gelyk dit de Ontleeding aan Doktor Ty-

son heeft getoond. Volgens hem loopt de.En-

Beeien.
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deldarm door de Staart en langs dezelve ren v-

einde uit, zo dat het Fondament naauwlyksop L|xf^
die plaats fchynt te kunnen zyn, daar het zei- Hoofd»

ve door Doktor Baster gefield wordt, maar STüK*

aan 't end van de Staart (*). Van de Maag
loopt een Darm regt agterw aards , doch heefc

zydelings een menigte van blinde Darmen , met

zeker Vogt of Vettigheid gevuld ; zynde dat

gene, hetwelk, in 'teecen van een Krab, voor

't lekkerfte gehouden wordt (f).

Dat de Staart ongewapend of met geen kwet- Kenmee-

zend Werktuig voorzien is , maakt in de Die-
en *

renkunde het voornaam (Ie verfchil tusfehen dÏQ

van dit Geflagt en de Scorpioenen uit. Van de

Kreeften, op welken de meeste andere Ken-

merken ook toepaffelyk zyn , verfchillen de

Krabben door de kortheid van de Staart , en

derzelver Geftake. Voor 't overige zyn de
Krabben door Linnüeus in byzondere Afdee-
lingen gebragt, naar de gedaante van het Rug-
ge -Schild, dat aan de zyden gelyk is of met
infnydingen, van boven glad of oneffen , fle-

kelig en zelfs gedoomd.

Van deeigentlyke Krabben worden, door soorten,

zyn Ed.
, thans vyfenvyftig opgeteld , waar

van de meeden uitheemfche zyn , als volgt.

Krabben met het Rugfchild effen en op
zyde niet ingefneeden.

co
C*) COLLins Anatomy. Tab 39. Fig. I. f#
(t) Ibidem, Tom. I. p. 361.

I. DEEL. XIIU STVU4 V J
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Afdeel*
LXXXII.

Hoofd-
stuk.

i.

Cancer

Curfor.

iooper.

tl.

Banhus
Kikvorsen.-

Krab.

(0 Krab , die bet Rugfcbild effen en niet getand

heeft, op de zyden van agteren gerand , met

de Sprieten gefpketen, en de Staart omga-

fiagen.

Deeze Soort , door Linn^us niet gezien , is

door Hasselq.uist aan de Oevers der Middel-

landfche Zee , op de Kust van Egypte en Sy-

rië , waargenomen , en onder den naam van

Cancer anomalus befchreeven. De langte en

breedte van het Lyf was niet veelmeer dan een

Duim, en die der langde Pooten nog geen drie

Duimen. Het Lyf was byna vierkant , met

twaalf Pooten , waar onder de Schaardraagers

gerekend, en dus twee meer dan gewoonlyk.

De Sprieten , aan 't end gefpleeten , ftaken

,

als 't ware, door de Oogen heen, het welk,

benevens de byhangzels aan de Staart, dit Schep-

zel zeer onregelmaatig deedt voorkomen. Voorts

hadt het deeze byzonderheid, van na het on-

dergaan der Zonne uit Zee op den Oever te ko-

men , en aldaar zeer fnel her- en derwaards te

loopen : des de bynaam van Looper niet onei-

gen aan deeze Soort gegeven wordt,

(a) Krab, die-bet Rug/cbild effen en niet getandy

langwerpig ovaal beeft , van vGorenflomp en

met tanden.

We-

(i) Cancer Iracbyurus , Thorace land integerrimo , lateri-

bus poftice marginn.ro, Antennis fifiilibus , Caud^ reflexa.
"f.

Sy/i. Nat. XII. Gen. 270. Cancer Anomalus. HasselQ..

hin 433- N. T2S.

(z) Cancer bracbyurus
% Thorace laen integerrimo obiongo,

©oe-
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Wegens de gedaante , die eenigermaate naar V.

een Kikvorsch of Pad gelykt , voert deeze den
lxxxh!"

bynaam van Rarinus> dat is Kikvorsch - Krab. hoofd-

Zy heeft de langte van vier , en voor aan 't stuk.

Lyf de breedte van drie Duimen, doch naar

agteren loopt de Schaal allengs fmaller , die

van boven witagtig is , met een menigte van

kleine, fcherpe Doorn tjes bezet , en vanvoo-

ren met diepe infnydingen. Het Dier trekt dik-

wils zyn Pooten en Schaaren in , als wanneer

het grootelyks naar een Pad gelykt, zegt Rum-
5>hius, die verhaalt , dat men het veel op het

vlakke en fteenige Strand van Loehoe, in Oost*

indie, ontmoet.

(3) Krab, die het Rugfcbild effen en ongetand t in,

met den voorjlen rand dwars en bruin^fi#

beeft,

Deeze , in de MiddellandfcheZeezig waar-

fchynlyk onthoudende, heeft d£ Schaal glad,

van vooren geknot, en bruin gerand; van ag«

teren platagtig geknot, aan de zyden niet in-

gefneeden; met gladde Schaaren , die eentan :lig

gevingerd zyn ; de Armen van onderen met

Jdeine Tandjes bezet.

(4)

©bovato , antice trancato - dentato. M. L. IL 430. B.UMPH.

Rariteit - Kamer. p. 13. T. 7* f. T, V.

Cs) Cancer brachyurus , Thorace lxvi mtegerrimo 3 marglnc

antico transverfo brunneo. Syjl% Nat% X1J»

I. Deel, XIII. Stuk.
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stuk.

rv.
Cordatus.

Haitvo;-

mige.

Pl. ClV.
Fig. i.
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(4) Krab, die het Rugfcbild efen en ongetande

met golven 9 de Schaaren vun onderen ge»

doornd beeft.

Deeze Surinaamfche is van taamelyke groot-

te. Zy heeft de Schaal Hartvormig, met de

Punt agterwaards , en effen , aan den rand ee-

nigszins gekield , op de zyden bultig, in 't mid-

den als met de Letter H ingedrukt , tusfchen

de Oogen naauwlyks uitgerend , die Cylindrisch

zyn , met het onderde Ooglid gekarteld De

Schaaren zyn effen , maar van onderen zeer

ruuw , door zwarte Kegelvormige Wratjes;

de Armen driekantig met de ho ken gedoomd

;

alle de Pooten van onderen lierk gebaard.

Van deeze Soort een gedroogde Krab bezie.

tende, heb ik, om de zonderlinge gedaante, de

Afbeelding daar van , een derde verkleind . in

Plaat doen brengen ; niectegenfbande dezelve

in het Derde Deel van Sera , doch in een ge-

heel ander postuur, is afgebeeld. Het Voor-

werp komt aldaar op de Twintigfte Plaat ia

Fig* 4, voor; welke doorLiNN/tus geheel ver-

keerd is aangehaald op de Elfde Soort, naame-

lyk de Landkrabben
;
gelyk ook in de befchry-

ving van die Figuur gemeld wordt, dat het een

Zee - Krab is uit de Spaanfche Westindiën , die

men oudtyds Pagurus noemde, om dat zy zig

op

(4) Cancer brasbyurus , Thorace Isevï undato integerrlrao,

Chdisfubtus nmiicaiis, Ammn. Acad. VI* p. fU.N.97.
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pp Modderige plaatfen onthoudt : doch dit K
ftrookt niet , en men heeft daar fomtyds geheel Lxxxuf*

r andere door verflaan ,
gelyk wy in 't vervolg Hoofd-

zien zullen. Ondertusfchen is 't , en uit de STUK*

figuur van 't Lyf en uit de ongemeene Haai-

i-igheid der Pooten , die waarfchynlyk tot zwem-

; men (trekt, volkomen zeker, dat zo wel de

„gedagte Afbeelding, als myn Voorwerp , het

welk nagenoeg van de zelfde grootte is , tos

deeze Soort behooren. De breedte van het

Lyf is drie en een half Duim eö de langte der

voorfte Pooten meer dan een half Voet Ryn-

landfche Maat. De Schaaren evenwel zyn in

hetzelve, beiden, even groot,

(5) Krab, dis bet Rugfcbild cirkelrond , onef- v.

fen en gebaaird ^ytêt vier Pooten op de u™^
Ru° heeft. Schu,P-

wagtet'.

Schoon hier de Pinnewagter van Rumphius
aangehaald wordt , zal ik dit Krabbetje liever

Schulp wagter noemen; want het fchyntaande

Pinnè of Ham- Doubletten niet bepaald te zyn.

Het onthoudt zig, volgens den Heer Jacqüin,
'in Amerika binnen de Rots- ofFoelie Doublet-
: Schulpen, 'waarvan bet de Wagter is, om hec

rDier van onraad te verwittigen. De Schaal
heeft de grootte van een halve Ryksdaalder.

Van

(5) Caneher brachyuras
, Thorace orbiculato insquali ciliato

9

Pedibus Oorfalibus quatuor. Amsen. Acad. VI. p, 415, 2in®o~
thercs. Rümph. p. 25,

I, Deel. Xlil. stuk.



3i3 Beschryving van
V. Van de agt Pooten zyn 'er vier op de Rug ,Afdeel

lxxxh.
' V ^er van onderen geplaatst.

Hoofd- Deeze byzonderheid, van vier Pooten op de
stuk. £Ug te hebben , en dus zo wel mee den Buik als

met de Rug naar om hoog te kunnen loopen,

meende de Heer Vosmaer, Direkteur van heü

Kabinet der Natuurlyke Hiftorie van zyne Door-

lugtigftè Hoogheid, den Heere Prince , Erf-

fladhouder der Vereenigde Nederlanden , aller-

eerst ontdekt te hebben in zyn zogenaamde

NctO'Gqftropus, die in grootte niet veel van

deezen Schulpwagter fchynt teverfchillen (*\

't Is zonderling , dat hee Vertoog , door zyn

Ed. dienaangaande reeds in 't Jaar 1763 , in een

beroemd Fransen Werk aan \ licht gege-

ven (ti > thans niet door Linn.eüs aange*

haald zy.

vt. C6) Krab, die bet Rugfebild cirkelrond^ effenen

fifM*
i< ongetand , Jlomp ; de Staart zo groot als 'S

Krab* Lyf beeft.

Deeze , in Barbarie gevonden door den Heer"

, BrAndér, heeft het Lyf niet grooter dan een

Erwt, overal effen, verhevenrond; geenSnuic

noch

(*) Zie het X. Deel der Uitgezogte Verhandelingen, PL*

LX1V. Tig. 1, 2
3
en de befchryving, bladz. 119, enz.

("{") Mem. de M&th< &* Phyf. on des Scavar.s etrangers. TOM»
IV. Paris. 1763. p. 63 5.

(6) Cancer brachyurui , Tïiorace orbiculato ,bcvi inregerru

mo 3 obtufo; Caudi Corporis amplitudme, Syjf. Nat» XU,
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noch geene Tandjes : de Staart uitermaate flomp, V.

bedekkende het geheele Agterlyf tot aan den lxxxvu
Buik toe , de Schaaren langwerpig met gelyke Hoofd-

]

Punten : de Pooten ongewapend ,
glad en fcherp

STUK*

genageld,

(7) Krab, die het Rugfcbild Cirkelrond , effen vit.

en ongetand , zes Pooten en de Sprieten Icm- zespobu

"

ger dan het Lyf beeft.

Jk weet niet , hoe Linnjeüs hier den naam

van Zespoot kan geeven aan dergelyke Krab-

betjes, die aan onze Kusten, doch diep in Zee

gevonden worden , waar van Doktor B as-

ter de afbeelding , zo natuurlyk als by ver.

grooting, heeft gegeven; want daar uit blykt , dat

deeze Diertjes wel de agterfte Pooten zeer

klein hebben , doch niettemin met het vollege-

tal van Pooten , als de anderen , zyn voorzien*

Ik vind by den laatften niet aangemerkt, dat

deeze roodagtig van Kleur zyn ,
gelyk de Heer

Gronovius , na zyncn misflag' van verwarring

met de Mosfelkrabbetjes bekend te hebben,

nog verhaalt (*). Zyn Ed. oordeelt , dat die

kleine Krabbetjes, op de Zeventiende Plaat van

Se-

(7) Canesr brachyurus , Thorace orbiculato laevi integro;

Pedlbus fenis; Antennis Corpore longloribus, Syft. Nat. XII,

Cancer Thorace lxvi orbiculato fubdepresfo , Chelis validiori-

bus , Antenuis longisfimis , Pedibus pofticis minutioribus.

BASTER. Uitfpann- H. DEEL. p. 25. T. 4. f. 3.

(*) Zoophyl. Gron, Fafcic, II. p. ^^s.

U Deel. XIIU Stuk.
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V. Seba afgebeeld , tot deeze Soort behooren. De*

lx™h!'
zclven zYn >

wel is waar
> fleg ts met zes Poo-

Hoofd- ten afgebeeld; doch men kan zo wel ver'moe-
stuk. ^en ^ (jac ^én p00t ^aar aan j s ver i oren ge-

raakt , als dat de lange Sprieten vergeten zou-

den zyn.

vur. C8) Krab, die bet Rugfcküd effen > ongeland en

Kleintje!" tyna vierkant heeft , aan den rand fcherpag-

tig en.de Sprieten uitermaate kort*

Hoe dat het rondlyvige Mosfelkrabbetje vari

Baster tot deeze Soort, welke by Sloane de

allerJdehijle vierkante Zeekrab genoemd wordt *

met eenig regt of reden t'huis gebragt kan zyn*

is my duister. De afbeelding, immers, van

zodanig één, 't welk onzen Autheur, op zyne

West-Gothifche Reize , te Gothenburg ge-

fchonken werdt , toont dat het Lyf , weezent-

]yk, byna vierkant zy. De grootte zegt Lin*

nje-us 5
komt naby aan die' van onze groótfte

Bosch -Spinnen. Ik zie niet, dat het zelve van

Canton in Sina afkomstig was, gelyk de Heer

Gro-

f8) Cancer brachyurus , Thorace lxvi inregerrïmo fubqua-

drato , marglne acutiufculo ; Antennis brevisfimis Mus Ad*

Fr. I. p 3 lt. Westgotb. .37- T: 3. f» L SLOAK.Jani. II.

T. 245. f. 1. Gron. Zoo-ph, Fase* II. N. 96- Kalm. Itih.

II» p. 243. Osbeck. It'm. 307. Cancer Thorace Isevï orbi«

culato , Pedibus hirfutis. BasTER. Uitfpann. II. DEEL. p e

%6, T. IV. f* 1 ,2. Cancer nutrix. .SeoP. Carniol.m^
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Gronovius fchynt te willen (*). OscECKvondt V".

het op zyn terugreize , in de Kroos - Zee tüs-
£xxxil!*

fchen Afrika en Amerika, zeer menigvuldig , Hoofd-

alwaar het zeer vlug van het eene plekje Kroos STU**

op het andere fprong , en , eenigen Worm be-

trappende, dien met de Schaaren verfcheurde,

floppende dan den eenen brok naar den ande-

ren in zyn Smoel. Gemeenlyk, zegt hy, aast

hetzelve op de Zeekat en kleine Krabben.

Voorts wordt hier aangehaald de Cancer Nu- oester-

trix of Voedfter-Krab van Doktor Scopoli,
ra etje*

die het getal van zes Pooten twyfelagtig ftelt

in dit zyn kleine Beestje b dat aan de Adria-

tifche Zee zeer dikwils voorkomt in de Oes-

ters , welke daar door gevoed worden , zo het

Volk zegt. Hier van hadt Pater Wulfen
aan zyn Ed. de volgende omftandige beichry-

ving medegedeeld. ,, Uitgebreid is het niet

5 , langer dan de breedte der Nagel van eens

,, Mentenen Duim, en met de Staart, als ge-

3 , woonlyk is in de Krabben 3 tegen den Buik

, 5
aangevoegd, heeft het naauwlyks de helfc

3 , dier langte 5 zynde alsdan byna rond. De

9i Staart is langer dan het Lyf, ovaalagtigen

3 , heeft zes Naaden, zynde de middelftukken

„ breedst en langst. Zy is van onderen hol %

3> van boven verhevenrond, van omtrek rond,

5, ftomp,

(*) Noemende hetzelve Cancer Cantonen/is , op de aanha'a-»

ling van Linn. West - Gothifche Reize , en de Woonplaats

{lellende in de Indifche Zee.

I. Deel. XIII. Stuk* X
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V.

jj ftomp, en zagt van zelfflandigheid , aan de

ilxnu' 55 ^P niet bladérig. Het Schild is rondagtig,

Hoofd-
39 effen , van grootte byna als Linze - Zaad.

stuk,
^ Pootenhebik, wederzyds, maar drie geteld.

,, Aan de Armen heeft het dikke Schaaren , die

9ë by den grondfleun, aan de binnenzyde , ruig

3 , zyn, met de bladen omtrent even groot ^ in-

„ waards , by de holte , met één Tandje ge-

„ wapend. DeOogenzyn twee zwarte Stip-

„ jes aan den voorften rand van het Rugfchild:

„ de Sprieten zeer klein en dun als Haairtjes.

s , Aan de binnenzyde van de Staart, die het

3, gehéele Lyf bedekt, zyn wederzyds zes Bor-

55 flels 5 de langden naar de aanhechting toe.

5 , Ooggetuigen verzekeren , dat zy de grootfte

s , Oesters Voedzel aanbrengen, die dezelven af-

,; wagten met gaapende Schulpen".

't Getal , benevens de Haairigheid der Poo-

len , welken Doktor Baster zeer duidelyk agt

vondt in de Zeeuwfche Mosfelkrabbetjes, als

ook de roode , Vuurige Oogen , maaken een te

blykbaar verfchil : hoewel deeze ronde, zowel

als die vierkante uit het Zee -Kroos, met regt

den naam van Kleintje mogen voeren ; om de-

zelven tot céne Soort te betrekken»

(o} Krab, die zeer glad is 9 met het Rugfchild

Phinvteres, effen 9
Pinnewag-
cer.

(9) Céincer brachyurus glaberrimus , Thorace lsevi lateribus

antice planato, Caudx medio nodulofo carinato. FORSKAL»
Lrth -^zypt* JoNST. Ex/ang. Aq. TAB. VII. Fig. 5.



be Ka abbEs. 353

effen 9 aan de zyden hoekig, vlak, de Staart V.

in H midden Knoopig gekield.
Lxxxn***
HOOÏD*

De Ouden hebben veel gefproken van Infek-
STUK*

ten , daar zy den naam aan gaven van Pinno*

pbylax of Pirmoteres; welk woord ik hier , me£

Rumphius , Pinnewagter zal vertaaien. Zy fiel-

den met ArIstoteles en Plinius vast , dat de

Pinna of Ham - Doublet Visch niet veilig

was voor de aanranding der Zee - Polypen , in-

dien hy niet door zodanige Infekten , die zig

binnen deszelfs gaapende Schulp onthielden
,

voor het dreigende gevaar gewaarfchouwd wer-

de. ,, De kleine Krabbetjes, die inde Oesters

3 , huisvesten 5
zegt Rondeletïus , zyn van

„ grootte als een klein Boontje en geheel wit,

,, behalve in het midden van de onder -Korst,

„ alwaar een roodagtig Plekje is ; maar, die

„ men in de Ham- Doubletten vindt 3 grooteren

t, meer rood dan wit; voor 't overige de andere

„ Krabben in alle opzigten gelyk , waar door

5 , zy van de Soldaaten verfchillen". Deeze

Autheur, gezien hebbende dat zy fomtyds met

Eijeren dik beladen zyn 5 beweert daar uit te

regt , dat zy door Paaring van Mannetje en

Wyfje , even als de Krabben in 't algemeen %

voortkomen, en niet uit het zelfde Zaad als de

Schulpvisch. Dat 'er dezelve , met kleine Visch"

jes of andere Zee - Infekten , door gevoed zoü

worden , gelyk men oudtyds zig verbeeld»

I. Deel. xm. Stuk. X a d@$



3H Beschryvïn® vak

V.
Afdeel.
lxxxii.
Hoofd-
stuk.

*$ïfUtlU

p&rva

de C*), is geheel ongerymd verklaard door Al-

„ drovandus ; om dat , zegt hy , de Firma ,

„ zo min als de Oesters of Mosfelen , Visfch-

,, jes eeten , maar alleenlyk gevoed worden

„ door Water enSlyk. " Dit laatftekomt my,
echter, wat duister voor ; en, indien zy der-

gelyke Zee-Infekten aten, zouden die Pinne-

wagtertjes zelf eerst aan de beurt leggen. Cice-

ro noemt het Diertje , dat de kameraad zou

zyn van de Ham - Doublet Visch in het beko-

men van Aas, een Garnaaltje *, en het is niet

onwaarfchynlyk , dat Zee-Infekten van ver-

fcheiden aart, by toeval, in de gaapende Schulp

komen , even als zy in de Spieeten van Rotfen,

in de holletjes der Sponfen , of elders , haar

verfchuiling zoeken. Opmerkelyk is 't, dat

Bellonius , die van Linn^eus bygebragt wordt,

om het denkbeeld te bekragtigen , als of die

Schulpvisch niet leeven kon, zonder hulp van

dit Krabbetje (f) ; zelf verzekert , dat men

wel tien Ham - Doubletten levendig zal openen,

zonder één van het Pinnewagtertje vergezeld

te vinden (j).

Cio)

(*) Communemque domum lïmul & commania te&a

Cancer habet; Pinnam pafcit, Pinnamque tuetur,

Hinc Pinn* fertur custos cognomine Grajo.

Oppian.
(|) Neque enim vita Concha: fortasfe fèrvari posfët, nifï o»

pera Cancri* Bellon. Aquat, 401. Syft* Nat. XII.

(4.) Decem aperies
, (ut fcribït BellonjusJ Pinnas, ante-

quam unum Pinnophylacem comitetn reperias» ALDRovan-
DUS De Crustatis. p. 70*
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(10) Krab , die het Rugfchild rond en glad ,
V.

kleiner dan de Scbaaren , met idtermaaU lxxxii.
U

lange Sprieten beeft. Hoofd.
stuk.

ïk kan niet begrypen hoe Linn^eus , die on- Lonpcor-

der de Agtfte Soort , als gezegd is 5 driederley
m
\

wezentlyk verfchillende Krabbetjes begrypt
i
fpuet,

hier van een byzondere Soort heeft kunnen maa-

ken ; waar toe hy , dat zonderling is , zelfs die

Kleine ofzogenaamde Jonge Krabbetjes van Se-

ba , met niet meer dan zes Pooten afgebeeld 3

heeft betrokken. Hy fielt de plaats , daar zy

zig onthoudt , in Zeeland,

(11) Krab, die bet Rugfchild effen enongekar» xr.

teld beeft 9 van vooren Jlomp , met de £w?La^d£ab
uiterfte Leedjes van alle de Pooten rondm

om gedoomd.

By de befchryving van de Eigenfchappen der

Westindifche Landkrabben , hier voor medege-

deeld *
5 zal ik alleen eenige byzonderheden * BIad^

voe-3ou

f 10) Cancer brachyurus , Thorace orbiailato kevi, Chelis

minore ; Antennis longiflimis. Syji. Nat. XÏI Gron. Zooph„

968. AS, Helvet. V. p. 363. T. V. f, 4+7 BASTER. Uit?

fpann, II. D. p. 26. T. IV. f. 3» SEB. Kabinet. III. D. p.

42. T. 17. £ I-+.

• (n) Cancer brachyurus , Thorace lacvi integerrimo , antïce

retufo; Tedum articulis ultimis penultimisque undicjue fpi-

nofis. Syjï. Nat. XII. SLOAN. Jam. L T. 2. FKUILL, Pe-

ruv. III. p- 237. SEB. Kabinet. III. D. T. 20. f, 5, CA-
TEsb. CaroU II p S2« T. 32. BROWN, Jam* 423.

l.DEEL. XIII. STUK, X 3
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V. voegen uit het Werk van Pater FEüiLLéE , aan«

Afdeel*
gaande derzelver Geftalte»

Hoofd- 9 > Deeze Krabben zyn van verfchillende Kleu*

ivv&.
3J ren, fommigen geheel bleek graauw ; anderen

5 , rood als rottig Bloeden een derde SoortViolet*

5, Haar grootte en figuur is nagenoeg eveneens,

„ doch zy verfchillen aanmerkelyk in de Schaa-

5, ren , welke fommigen veel grooter en wyder

55 gaapende dan anderen hebben. Het Lyf is

>, grooter dan een Vuist , de Rug fterk. ingedrukt

*fort/ur- pi gewelfd *
b en bykans van Ovaale figuur,

kaisfé
^^ een wejnig meer uitgeftrekt en ronder aan

,, de zyde der Pooten, dan van de Staart naar

3 , den Kop toe. Door de Kop verftaa ik de

5 , zyde daar de Oogen geplaatst zyn, en door

# de Staart de tegenoverzyde , waar men in-

3, derdaad de Staart ziet , zynde eigentlyk

f Plastron.» dat platte Stuk f 5 naar een Borstbeen gely-

., kende, 't welk tegen den Buik aan legt of

,, geplakt is, onder 't welke men het Aarsgac

3 , en den geheelen Regten Darm kan befchou-

5? wen (*). Dikwils nam ik waar , dat de

„ Mannetjes dit Deel veel kleiner en fmaller

5 , dan de Wyfjes hebben, in welken het dient

3> tot bedekking en bewaaring der Eijeren,

5, voordat zydezelven kunnen uitbroeden. Den
„ Kop aangaande ; dit is geen van het Lig-

jü haara

(*) Dit fcKynt de waarneeming van Collins of Tyson
,

dat de Endeldatm langs de Stam ten ende uitloopt . te beves-
tïgen. Zie bladz, 313.
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, , haam afgefcheiden Deel , uitgenomen de twee ym

,, Oogen, die gefatfoeneerd zyn als twee klei- êJBFf
L '

„ ne , langwerpige Lighaampjes , aan 't end Hoofd-

9 , rond , beweeglyk en ieder ingekast in zyn stuk,

3 , Ooghol ; welke door een kleine tusfchen-

3, wydte van elkander afgefcheiden zyn , waar

3, onder de Bek zig vertoont, die voorzien is

3 , met twee zeer dikke Maaltanden (*). De*z>m 5

a , Pooten zyn onmiddelyk onder den Buik, ter
MdatTts

3, wederzyde van het Staartftuk, aangehecht.

3, Hun getal is vier aan beide zyden, daar on*

33 der niet begreepen de Schaarpooten f, ÜM^Merims

3, eigentlyk haar Armen en Handen zyn ; alzo

33 zy 'er zig zo wel tot verdediging van bedie-

,3 nen, als tot het vatten van haare Prooy of

33 Aas. Deeze Pooten hebben alle ongevaar

33 de langte van vier Duimen, uitgenomen de

3, agterften , die een weinig korter zyn : zy

3, buigen alle , door middel van verfcheide

3> Leedjes van verfchillende langte, waar on-

,, der drieruuw zyn wegens cenige kleine Pun-

„ tjes en het uiterfle loopc in een zeer hard

,3 fpits end uit. De Schaarpooten zyn famen-

53 gefteld uit een taamelyk dikken Arm, van

33 omtrent twee Duimen lang , die een ronde

3, dikke Voorhand | heeft en een langwerpi-

,, ge Agterhand ff, verdeeld in twee Vinge-7 Z[]

3, ren , die lang , puntig en krom zyn , de een be- urpe
*"

3, weeglyk , de ander onbeweeglyk vast aan

3, de Agterhand. Deeze twee Vingeren zyn

33 op zulk een manier Tandswys ingefneeden

indeel, xin. stuk» X 4 dat
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Afdeel n dat de Tanden van deneenen inde holletjes

lxxxii. „ van den anderen Vinger fluiten, even als de

S£!°" » Naaden van het Bekkeneel.

,» Het Vleesch deezer Krabben is zeer blank,

j, taamelyk mals en goed van fmaak, doch het

„ geeft weinig Voedzel. Ik heb my dikwils

,, in omftandigheden bevonden , wanneer ik,

„ niets dan Krabben te eeten hebbende , een

„ Uur na den Maaltyd meer honger hadenmy

3 , flaauwer gevoelde te zyn, dan of ik den ge.

5, heelen Dag niets ter werejd had gege-

„ ten'.

xit. (12) Krab , "die bet Rugfchild effen en flomp

Bloem-'" beeft , VlalMg en met een gekartdden rand;

ktabt de Schaaren gekamd*

Rumphius geeft de langte van omtrent twee,

en de breedte van derdhalf Duim aan zyneOost-

indifche Bloemkrabbe, dus wegens de Tekening

van het Ruggefchild genaamd, dat met geel en

rood Bloemagcig gefchakeerd is. Die van Rum-

phius, het Rugfchild, zo wel als de Schaaren,

met pukkeltjes bezet hebbende
, onthoudt zig in

Oostindie op 't Strand , alwaar men, by laag

Water , dikwils haar afgeworpen Huid , met

Pooten en Schaaren , zo geheel vindt , dat men

naauwlyks kan begrypen, waar het Beest is uitge-.

kroopen. Een dergelyke Bloemkrabbe heeft

D.

(12) Canctr hrachyurus , Thonce lxvi miuico maculato,

jniargine crenulato; Manibus criftatis. Amoen. AcaL VI. p.

414. Nt 9S. R.UMPH* Amb, Rariteitkamer* T. Vill» f. *•
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D. Garden aan de Kust van Karolina waar- V.

genomen. j^£
Hoofd-

(i 3) Krab., die het Rugfcbild effen en H^-stuk,

vormig met een ingedrukte Letter H , de u/a.'
'

Pooten wan onderen gebaard , dj Armen
â

"as"

metfpitfe Puntjes beeft.

LinnjEüs oordeelt deeze te gelyken naar de

Lanjdkrabben van de Elfde Soort, doch, vol-

gens zyn eigen Kenmerken , komt dezelve veel

nader aan die Surinaamfche van de Vierde Soort,

welke te regt den bynaam van de Hartvormige

voert , en het indrukzel van de gedagte Let-

ter H zeer duidelyk heeft op het Ruggelchild,

zo wel als de volgende Soort ; de Pooten van

onderen niet minder gebaard en de Armen met

fcherpe puntjes gewapend, doch dezelve is een

Zee -Krab, en deeze onthoudt zig , vo'gens

Marcgraaf, in de Moerasfen van Ame-
rika.

(14) Krab, die bet Rugfcbild vierkant en on- XIV

gedoomd heeft, met de ééne Sctaar zeer r°ca" s\
Z.tüUKïao»

groot.

Volgens de befchryving in 't werk van Sera

zou

(13) Cancer bracbyurus , Thorace Isvi cordato , littera H
impresfo , Pedibus fubtus barbatis , Brachüs muricatis. Syjï.

Nat. XII, Üca Una. MARCGR. Eraf, 184.

(14) Cancer bracbyurus , Thoracp quadrato inermi, Chela

altera magna. Amoen, Accd. VI. p- 414. N. 96. Maroccarü.

L Deel. XIII, Stuk. X 5 Marcgr.
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.
v » zou deeze de Brafiliaanfche Krab , genaamd

Ixxxn. 'Uca una zyn , dus genoemd wordende, om
Hoofd- dat Zy zig in Poelen onthoudt. Ik geef 'er

de benaaming van Zandkrab aan , om dat de

aangehaalde van Catesbv dus getyteld wordt:

want de naam van Roeper , dien zy , vol-

gens Rümphius, in 't Maleitfch voert, fchynt

niet zeer eigen te zyn. Men zou ze liever mo-

gen noemen Wenhr , om dat zy met de groót-

.fte Schaar geduurig zwaait, wanneer zy,»by

't afloopende Water , op 't Strand gezien

wordt; verbergende zig aldaar, indien men-

ze naby komt , in het Zand. Door 't kooken

worden zy niet rood , maar blyven blaauw

groen ; zynde , zegt hy, dik van Lyf en eet-

haar, doch, wegens de kleinte, by de Men-
tenen niet gezogt.

ÏHAT Deeze Krabben hebben het Lyf, volgens

i% 2j3t hem, ichaars een Duimbreed lang, maar wat

breeder en van vooren breedst. In de gefralte

der Schaaren verfchillen zy ongemeen. Door-

gaans is de regter grootst en dan hebben zy de-

zelve of zo Schaaragtig breed, als die van on-

ze Afbeelding Plaat CIV. Fig. 2 , of met fm al-

ler punten, gelyk in Fig. 3. Hier blykt ech-

ter , dat de flinker Schaar ook wel eens de

grootfte is. De andere Schaar is ongemeen

klein,

AURCGR. Braf, \Z\. Pis. Sraf 77. T. 78. Seb. Muf. III.

*j\ 18. f. 3. 6RON Zoepb. 96S. PET. Gaz. T. 78. f. 5.

Rumph. Arab. T. X. F, E, CSncer arenarius. Caxese. Car.

II. T. 25.
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klein, ja veel kleiner, gelyk Rümphius zege, V.

dan eenige Poot, Ik heb 'er doch van die flag, ^™x^
L,

piet de beide Schaaren uitermaaten klein en Hoofd-

van gelyke grootte. Opmerkelyk is 't, opwel- STÜK-

ke lange dunne Steekjes de Oogen ftaan in dee-

ze Soort. Zy verfchuilen zig in de Indien on-

der Steenen, zegt Linn^eus, vattende de Vin-

gers, als die haar voorkomen, met Pyn.

(ij) Krab, die bet Rugfcbüd effen, ovgekar- xy.

teld , Eyrond en zeer glad beeft 3 met de tas..

Scbaaren tvoeefnydend en effen.
Bekkeneel-

1 J -u agrige.

De gedaante van het Lyf , eenigermaate naar

eens Menfchen Bekkeneel gelykende
,
geeft den

bynaam aan dit Krabberj e, 'k welk klein is en van

fommigen tot de Zee-Spinnetjes t'huis gebragt

wordt. Het onthoudt zig in Oostindie, en is

aan 't Eiland Ambon gevonden.

OO Krab, die het Rugfcbüd effen en ongekar- xvr.

teld verbevenrond beeft 3 mn agteren met PbUargus.

zyftien Tandjes.

Deeze Soort, in het Kabinet van de Koningin

van Sweeden berustende , was uit Oostindie

afkomftig.

Krab-

(15) Cancer brachyurns , Thorace I?<:vi integerrinio , ovato

glaberrimo , Manibus ancipitibus lsvibus, M L. U. 431.

IU7MPH. Amb. T. X. f. A, B. PET. Amb. T. 9, f. 3. Seb,
Kabinet. III. T. 19. f, 4 , I<X

(16) Cancer bracbyurus , Thorace la,vi integerrimo con.

vexo, poftice quindecim - dentato, M t L. U, $62*

1, Deel- -XIII, Stuk,
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m
v « Krabben , met het Borstfluk effen , aan de

Lxxxu. zyden ingefneeden.

Hoofd-
stuk. (^ Krab, die bet Rugfchild effen , aan de zy-
*V

J
T
: den worwaards met één Doorn beeft % en

des van vooren Jlomp .

Ruitige,

Onder de zeldzaamheden van de Middelland-

fche Zee, die door den aangehaalden Schryver

in afbeelding zyn gebragt , komt deeze voor.

xviii. (18) Krab, die bet Rugfchild effen, met ronde
*c* ?" Bloedkleurige Vlakken , aan de zyden

Gevlakte. mei fönen Tand heeft.

Jllacula

lus.

Dit fchynt de Jierk gedruppelde Krab te zyn

van Valentyn, die geel is van Rugfchild roet

ronde roode Vlakken , welke deeze Soort zeer

kenbaar maaken en 'er te regt den bynaam van

gevlakte aan geeven. Men heeftze aan 't Ei-

land Ambon gevonden.

xix. (19) Krab, die het Rugfchild effen en wederzyds
Ptlaiicust

stekli- met
Krab.

C 17) Cancer brachyurus , Thorace laevi , lateribus anticc

unispinofo, Fronte truncati. Syft. Nat. XII. BARREL. R*r»

T. 1287. f» I. T. 1286'. f. i,a.

(ig) Cancer bracbyurus , Thorace laivi maculis Sanguineis

rotundis; lateribus unidentatis. M. L, IL 433. RüMPH. Jwi.
T- lo. f. 1. PET. Amb. T. I. f. 8. SEB Kabinet. III. T. 10»

f, 12. GRON. Zcoph, N. 971. VALKNTYN. III DEEL*
T. 29c

(19) Cancer brachyurus , Thorace lxvi utrimque unifptnofo,

Fronte fexdentata, Manibus rnultangulo - prismaticis. M.L.V.
434. Cancer, Manuum aiticuiis omnibus dentatis , extimohe-

pta-
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met ééne Doorn beeft, van vooren zestan- .
v»

$g era ^ Schaaren veelkanüg geribd. lxxxiï.

HOOFD-

De Latynfche bynaam van Zee - Krab , fchynt stuk.

te algemeen te zyn, offchoon deeze in het Zee-

Kroos op dengeheelen Aardkloot zig onthoudt,

volgens LiNNiEus. De aangehaalde van Rum-

phiüs , Stekelkrah by dien Waarneemer getytelt,

zegt dezelve dat de gemeende is onder de eet-

baare Krabben ; weshalve zy dan ook op 't Strand

moet voorkomen. Osbeck vondt haar in de

Kroos-Zee zo overvloedig niet, als de kleine vier-

kante Krabbetjes voorheen befchreeven *. Van * zie

Valentyn wordtze de Keizers - Krab geheten.

Behalve de zes Tandjes van het Schild, tusfehen

de Gogen , hebben zy, bezyden de groote Ste-

kels , nog agt kleinere op ieder zyde. Myn
Voorwerp is drie Duimen breed, en anderhalf

Duim lang van Lyf.

(20) Krab, die het RugfMd effen en Kogel- xx.

j ; r , f //mi Nucleus.}
rond beeft. 9 van vooren nvederzyds met een land

9 Eikel.

van agteren en de Snuit tweetandig*

Aan deeze Soort, die de geftaltë van de Vyf-

tiende en de grootte van een Eikel heeft , worde

niet onaartig deeze bynaam gegeven. Haar
Rug-

ptagono. Osb. Itin. 307. GRoN. Zooph. 956. RUMPH. Ambm

T. VII. f. R. BROWN. Jam, 42 1. f. 41. f. 2. SEB. Kab¥

III. T. 20. fig. 9.

(ao) C&ncer bracbyurus , Thorace lajvi globofö , anticeutrim-

que unidentato
,

postice Rofttoque bidemato. Syft* Nas*

XII.

X. DEEL. XIII. STUK»
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V. Rugfchild heeft een tweetandige Snuit , en de

lxxxu!"
rand

'
vanagteren > ïsflaauwtweetandig,maar

Hoofd'- boven de agterite Pooten heefc het Schild nog
stuit. een fterken Kegelvormigen tand. De Staart is

zeer glad ; de Armen zynbefprengd met uitftee-

kende Stippen : de Klaauwen fcherp ; de Schaa-

ren elfen, met lange, dunne , egaal gehaairde

punten. Aan de Oevers van Barbarie , in de

Middelland fche Zee , is deeze doot Brander
waargenomen.

xxi. (21) Krab , die bet Rugfchild effen en weder*

Gezoogd:. zyds vierïobbig getand heeft % de Scbaaren

effen en ovaal*

Ik verftaa de reden niet van den bynaam , dien

deeze Indifche Krab voert. Zy bevondt zig,

met de twee voorigen , in het Kabinet van de

Koningin van Sweeden.

XXII.

M*nm. (22J Krab, die bet Rugfchild byna effen > <we-

krab,

HnC
derzyds vyftandig beeftj de Armen met

één Tand; de Fooien gebaaird, en de ag-

terjien Elsivyze.

Dee*

(21) Cancer brachyurus , Thorace l^vi j utrimque ferrato*

quadrilobo , Manibus ovatis Ixvibus. M. L* U. 435.

(2.1) Cancer brachyurus , Thorace lxviusfculo utnmcjue qnin-
^uedentato ; Carpis unidentatis ; Pedibus ciliaris

, postieis
fubulatis. M. L. U. 43 <j. Faun. Suec. zoié, SCOP. Carn.
titt». It. VTestgotb. 173. Rumph. Amb. t. VI. f. O. Pet.
Amb. t I. f. 5, B Aster, Uttfpanmngm II. p. 19. T. L
CIAOn. Zoopb. N. 955,
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Deeze , als een der gemeende Soorten van V„

Krabben, die aan onze Stranden voorkomen , £££?**<

door den Heer Doktor Baster tot zyne Waar- Hoofd-

neemingen over de Krabben gebruikt , onder STÜK*

den naam van Strandkmb , en in verfcheide af-

beeldingen, zo in 't geheel, als ten opzigtvan

de byzondere deelen , duidelyk voor Cogen ge-

field in zyn Ed. Natuurkundige Uitfpanningen,

waar de gekleurde Plaaten een byzonder fieraad

aangeeven; zal ik thans befchouwen als een

Schepzel , dat byna aan alle Stranden voor-

komt op den geheelen Aardkloot. Rumphius ,

immers, telt deeze ook onder de Indifche Zee-

Krabben en zegt dat zy nooit op 't Land komt,

wordende alleenlyk in Kuilen , daar het Water

ftaan blyft, by afloopende Zee, of anders met

Netten gevangen. De Kleur is, zegt hy , uit

den graauwen donkergroen
,
doch gekookt zynde

rood, en dan wordenze voor zeer fmaakelyk

gehouden. Volgens Doktor Scopoli komt dee-

ze ook voor in de Adriatifche Zee.

(23) Krab , die bet Rugfcbild wederzyds Xxn
byna vvftandig , de Schaaren aan 't end &'?**
y " ° Breedpoot.

Jamengedrukt en de agterjle Pooien ovaal pl. civ.

heeft.
Fi* 4'

De

(23) Cancer bracbyurus, Thorace lam utrimque fubcjuiii.

quedentato , Manibus apice compresfis, Pedibus ovatis Syft*

Nat, XIT. Cancer Caninus, Ad, Frid. f. P. 85. Scop. Carn»

1124, Gron. Zooph.. 954» Cancer Ramipes. Bark, Ic. 1287.

f. 2» Cancer Latipes. Rond. Pi/c 565. Planc. Concb. 34^

T. 3. ^ 7. SBB. Kabinet, lil. D. T. 18. f. Q.

I. DEEL. XIII» STUK»

uratot*
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V. De tand aan het eerfte Lid der Armen , en
Afdeel. ^ Haairigheid der Pooten aan de eene zyde*

Hoofd- heeft zowel, indien niet meer plaats in deeze, als

stuk- in de voorgaande Soort , waar van zy inzon-

derheid door de agterite breede Zwem-
pooten verfchilt , die haar , by fommigen '

Breedpoot hebben doen noemen. Zy komt by

de voorigen aan onze Stranden, doch niet zo

menigvuldig voor, en fommigen noemen haar,

wegens den glans en helderheid van de Schaal

en Pooten , niet onaartlg Porfelein- Krabbetje.

De afbeelding daar van, zo het my toefchynt,

nog niet uitgegeven zynde , heb ik die , vol?

geus zodanige Mannetjes , my onlangs door

den Heer Baster uit Zeeland toegezonden,

alhier , in Fig. 4 , naauwkeurig in 't Koper

doen brengen. Ik zeg, dat deeze Zeeuwfche,

misfchien , nog niet was afgebeeld : want de

figuur , die uit Seba aangehaald wordt , hoe

zeer naar dezelve gelykende , was , volgens

de befchryving , van een Brafiliaanfche Zee-

Krab, die aldaar Aratu- Pinima of ook Guan*

huml geheten wordt , ontleend , en by den

Heer Gronoviüs , hoe omflandig ook over

de Nederlandfche Krabben , waar van zyn Ed.

zevenderley Soorten opgeteld heeft (*) , zoek

ik

(*) Naamelyk niet in zyne Fauna Belgka , een Werk dae

deeze Heer voorgenomen hadt uit te geeven , weshalve

het door Doktor Baster als reeds uitgegeven wordt ge-

meld: maar, in Aïï. He/vet. Pkyf. Matb, Med. VOL. V. p.
360 i alwaar het vervolg is van zyne gebrekkelyke Lyst deï

Nederlandfche Infektén*



B"E Krabben
flgg

ik te vergeefs naar deeze. Zyne eerfte , naa- Ji

melyk , die dan de Breedpoot van Rondele- -lSxST
Tius zyn zou , hadt de ééne Schaar grooter dan Hoofb-

de andere, dat in deeze geen plaats heeft, en
STUK*

die andere, thans door zyn Ed. als een Zeeuw-

fche opgegeven (*) , kan het ook niet zyn *

om dat hec Rugfchild die twee groote weder-

zydfe Doornen, van de Stekelkrab, ontbree-

ken. Die van Plancus en Barrelier zullen

zekerlyk Italiaanfche of vreerade zyn. De on-

zen vallen in lang zo groot niec als de gewoo~

ne Strandkrabben , van de voorgaande Soort*

DitKrabbetjewas, in het Kabinet des Konings

van Sweeden , Hondskrab getyteld. Doktor Sco-

poli zegt , dat hec Volk, aan de Adriatifche Zee,

'er den naam van Mafinetta aan geeft , hoewel

zy de gemeene Strandkrabben, anders Granci,

ook wel eens zo noemen. Het Rugfchild is een

weinig breeder dan lang, en het tweede Lid der

Armen , zegt hy , tweetandig, daar ik echter

in de onzen maar een groote dikken fpitfen Tand

of Doorn aan waarneem. Het wordt onder de

Sweedfche Dieren niet opgeteld.

(24.) Krab, die ruig is, hebbende het Rugfchild xxiVi

Wtëjp Venynig<&

(*) Zcopb. Cron. Fascic. II. p. 222. N. 958. Want zo die

Soort alleen van de Stekelkrab, N. 9*6, door de agterfte Poo-

ten verfchilt, kan het zekerlyk ons Porfelein - Krabbetje n/et

ayn , het welk , bovendien , de agterfte Pooten niet bekwaam

heeft om te loopen.

(24) Cancer 'hrachyurus , hïrfutus , Thorace utrimque dert-

I.DEEL» XIIL STUK, Y «tOft
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^ wedenyds getand , de agterfte Pooten ieder

lxxx [ i.

*

w#^^ Klamwen*
HOOFD-
sto-k.

Volgens myn Voorwerp , het welk meer dan

een Vuist groot is 5 hebben de dubbelde Klaauw-

tjes plaats aan de twee paar agterfle Pooten,

gelyk by Rumphius ; doch niet aan alle de Poo-

ten, gelyk in die van Seba, Ook is de myne
overal ruig en heeft by zig een Ruggedekzel

van Hoornagtige zelfflandigheid : weshalve zy,

rnooglyk 3 de Ruiter genoemd wordt. De Haai-

righeid aan het Lyf is bruin of graauw, maar

de Schaaren zyn wit en glad.

Linküeus verhaalt , dat deeze Krab zig in de

diepte der Indifche Zee onthoudt en Venynig

is. Rumphius , evenwel , dringt niet flerk aan

op dit laatfte, meenende dat het denkbeeld, 't

welk ons Volk dienaangaande heeft, meest van

de leelyke gedaante deezer Krab afkomftig zy.

Hy noemtNatiën op 3die dezelve zonder fchroom

eeten , na dat zy op Kolen gebraden zyn ; al 't

't Vleesch van 't zwarte Bloed of de bruine

vogtigheid , die grootendeels het Lighaam van

deeze Krabben opvult, afzonderende. Op der-

gelyke manier , zegt hy , kunnen ook de Vis-

fchen, die men Opblaazers noemt, zonder hin-

der van de Menfchen gegeten worden , als ze

maar het Vleesch weeten af te fcheiden van de

Sly-

tato, Pedibus posticls Unguibus geminis» Am*n> Acad, VU
p. 413. N. 9<J. Cancer lanofus. RÜMPH. Amb. T, XI. k H
SE». Kah'm. T. XVIU. fl 1.



Sfyfrrige Aderen * waar in het Kwaad fteeke. V; i

En, de geheeleVenynigheid der Krabben komt
9

Afdee£;

volgens hem, uit, op een worgende en duizelig Hoofd!

maakende kragt , die men fomtyds met enkele STUK*

Syroop of eenige Vettigheid verdryven kan (*),

Misfchien heeft deeze , byLiNNiEus, daarvan

den naam van Bormia gekreegen.

CsjO Krab* die het Rugfcbild effen en weder* xxv.

zyds vyftcmdig heeft , de Schaaren veeU féestigS

hoekig ovaal en de Armen met één Tand.

Ik begryp naauwlyks , hoe dat de zeldzaame

gladde Zee - Krab van Rumphïüs tot deeze Soort

kan betrokken zyn, van wiereigenfchappenik,

by dien Autheur, niets gemeld vindt. Moog-

lyk heeft zy dien bynaam wegens de lekkerheid

Van haar Vleesch. Zy is uit Indie afkomftig,

(26) Krab, die het Rugfchild effen en gekar xxvï;

teldy met de agterfie boeken uitgebreid vyf-^anu^J

tandig en van agteren geknot , de Schaar Koneifgc*

ren gekamd heeft.

De

(*) In de PVysgeerige Verhandelingen van BRADLEY , ever

»<? Werken der Natuur , bladz. 80, vindt men zelfs aange-

merkt 3 dat fommlge Soorten van Krabben zeer vergiftig zyn.

(25) Cancer brachyurus , Thorace laevi utrimque quinque"

dentato ; Manibus multangulis ovatis ^ Carpis unidentatis. M*
L.-U. 437. RUMPH. Amb, Tab* VI. f. P. PET. Amb. T. I.

(26) Cancer brachyurus , Thorace laevi crenulato, angulis

posticis dilatato.quinquedentatis, posticeque fubtruncato ; Ma-
nibus cristatis. SEB. Kabln. III. T.'l*. f. 13. CaaCCI feW?
lis crasfifiimis, Catesb, CaroL II* p. 3$« T. 36,

h DïlL. XIII» STUK» Y %
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340 BKSÖHUVIHG -VAR

V. De dikte der Schaaren en Pooten is, volgen.

lxxxil
* de aangehaalde afbeelding van Seba , aanmer-

Hoofd- kelyk in deeze zeer zeldzaame en fierlyke Bloem-

agtige Krab van Ambon , welke de Heer de
Geer, uit Amerika, in zyn Kabinet gekree-

gen hadt, en Linisleus van Algiers. Het ver-

hevenronde Schild , eenigermaate geknobbeld

,

is aan de agterfle hoeken breeder en vyftandig,

voor het overige aan den rand gekarteld : de

Snuit tweekwabbig en Stomp : de Schaaren ge-

knot , gekamd en met een Doorn gewapend aan

den gronditeun.

C^?) Krab , die het Rugfchild nvederzyds Jlomp

met negen plooijen , en de Schaaren met

zwarts tippen heeft.

De algemeene naam van Zee - Krab past op

deeze Soort, welke den Ouden bekend geweest

is onder den naam van Pagurus, dieooktaame-

lyk algemeen is , als een Schepzel betekenen»

de, het welk zig onthoudt op fteile, klippige

plaatfen. Deszelfs Korst of Schild is, in 't ron-

de 3
met negen Kerven als Geutswys ingefnee-

den , volgens Bellonius , die verhaalt , dat

dee-

xxvn,
TagUTUSm
Zce-Krab.

ƒ27) Cmcer hrachyurus , Thorace utrimque obtufe norem.
plicato , Manibus apice atris, Faun. Suec. 2023. Ed. I. N«
1244. It. PVestgotb. 173. Muf. Ai, Trii I. p. $5» Scop.
Carn. 125. Gron. Zooph. 9Ó7. Kell. Aqutt. S<58. RoN-
DEL» Pisc. 560, GESN, Aquat. 155, ALDR. Exfang. 186.
Jonst, Exfang. Aquat T. V, f, a. SRADL, N*t. T, S, f. 4.
R.UMPH. Amb% Tf XL f, 4.



DE KrAïbEN,
24.1

*

deeze Krab wel zo groot wordt als eens Men- ^*

fchen Bekkeneel. Rondeletius tragt uit Am- txxxuï'

stoteles te bewyzen , dat de Pagunis de waare Hoofd-
STUK

Maja zy van dien Philofooph , dus wegens de

grootte genaamd , waar in zy alle andere Krab-

ben overtreft, als eene Moeder- of Voedfter-

Krab ten opzigt van de overigen aangemerkt

zynde, Hierom wordt zy in Engeland de groo-

te of Paarde- Krab , en van de Visfchers th
e

Punger geheten. Deeze is het , waar van de

Schaaren oudtyds aangepreezen zyn onder de

Winkelmiddelen. Deltaliaanennoemenze Gran-

ciporro, en de Duitfchers geeven 'er den naam

aan van Tasfchen - Krebs , dat is Beurs Krab-

be. Aan de Kust van Noorwegen wordt zy 3

zo wel als in Sweeden, overvloedig gevangen

volgens het Berigt van Kalm, die daar van al-

dus fpreekt (*).

,, Deeze Soort, zo wel Krabba als Palltas* De ftcrkfte

.
9
ka genaamt , onthoudt zig meest op Slykeri-

„ ke Modder- of ook op Zandgronden ; doch

5 , zeldzaam op plaatfen die Klippig of met

„ Steepen zyn. Onder alle bekende Dieren

3 , houdt men deeze, naar haare grootte , voor

„ de fterkfte ; want zy zyn in ftaat , om met

„ een zo zwaar ftuk Lood , byna , als zy zelf

„ zyn, te gaan kuijeren. Het is ook een Vis-

iy
fcher niet te raaden, dat hyze met de Han»

5 , de©

(*) Stotf, VerhanL X* THEILL. p. ï$ 5 , 19*.

It Deel XIII. Stuk. Y 3

Diecea.



• J4* BESCHRYVÏNG VAN
v» „ den vatte, of ze digt aan zyn bloote Voe-

txxxïu
"

J5 teQ komen laat : want men heeft voorbeeld

Hoofd»
9i den, datzy Vingers of Toonen, even als een

$*UK
'

,, Koolsblad, met de Schaaren hebben afge-

„ broken. Men bereidtze op verfcheide ma-

,, nieren tot Spyze : zy worden of in haar ei-

9i gen Schaal , met eenige Speceryën daar

„ in gedoken, op gloeijende Kolen gebraden,

„ of in Water gekookt , enz. Van de voor-

„ naamfte Luiden worden zy altoos voor een

„ Lekkerny gehouden , wanneer zy goed om

„ te eeten zyn, dat is van St. Michiel tot Al-

,, lerheiligen, en dan gaanzy in fmaakelykheid

,, de Kreeften te boven: maar vervolgens deu-

„ gen zy niet veel , en zyn meest ledig van

„ Schaal. Buiten dien tyd wordt het Vleesch

5) voor lok - aas aan de Vischhoeken gebruikt".

Gedagte Kenmerken onderfcheiden deeze ge-

noegzaam van de Strand- Krabben, hier voor

twadz. befchreeven f , die echter zeer naa met dezel-

^35^ ven vermaagfchapt en in eigenfchappen over-

eenkomftig zyn. Ik heb daar van , in de inlei-

ding van dit Hoofdfluk
, genoegzaam gefpro-

ken. Hoe de Koperkrab van Rumphius , dus

wegens haare glinsterend roode of Bronsagtige

Kleur genaamd, die ook wel is waar zwarte

Schaaren heeft, doch in de Indifche Zee zeld-

zaam voorkomt , en niet tot Spyze wordt ge-

bruikt, tot deeze Soort betrekkelyk zy, kan ik

liiet begrypen.

Krabben , met het Rugfchild van boven

ruig of Stekelig.
(28^
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£28} Krab, die het Rugfcbild rondagtig , ruig V.

en opzydejlomp, de Schaaren Eymrmig Lxxxfit'

en gedoomd heeft. Hoofd-

t-s . , Tr 1 • i rr . • . XXVIII,
Deeze, m t Kabinet van de Koningin van cè*ht*.

Sweeden zig bevindende , was uit de Indifche

Zee afkomftig.

C29.) Krab 3 die het Rugfcbild ruig en rimpe» xxix.

lig , wederzyds met éénen Tand , de Snuit wollige*"

frweetandig beefu

In de Middellandfche Zee was deeze gevan.

gen , die het Schild platagtig , oneffen , met

groefjes , van vooren geknot heefc , met twee

Tanden tusfchen de Oogen , één daar buiten

,

en in 't midden van de Zyde , wederzyds , een

üitfteekende Tand. De Schaaren zyn glad , de

Armen gehaaird. De twee voorde paaren van

Pooten zyn lang 3 de twee agteiile paaren kort

en op de rug ftaande, aan de tippen met haa-

kige Klaauwen. Men kan de Aanmerkin-»

gen van den Heer Vosmaar daar over na»

zien (*).

(30) Krab 9 die bet Rugfcbild ovaal , ruig en xxj-

ge- Spinnekop»

Krab,

{1% ) Cancer brachyurus , Thorace hirtö fuborbiculato muti

«

to, Manibus ovatis muricatis. M. L, U. 438

(29) Cancer brachyurus , Thorace hirto rugofb , ufrifflque

unidentato , Roftro bidentato. Planc. Chnch. p, 36. T. V.
f. 1.

(*) Uitgezogte Verhang X. DEEL, bladz. IüO.

(30) Cancer brachyurus , Thorace hirfuto , oyatoj tubeicula.

1. deel. xiii. stuic Y 4 m



$44 Beschryving van
v- geknobbeld heeft, met de Snuit gevorkt en

lxxxu.
*

de Schaaren Eyvormig.

Hoofd-
stuk, Gemeenlyk noemt men deeze Zee- Spin , doch

het zal die niet zyn , waar aan , in 't Hoog-

duïtsch, de naam gegeven wordt van Duivels-

Krab , als welke, door de grootte en menigte van

Doornen op het Schild, zig genoegzaam on-

derfcheïdt. Zy gelykt veel naar de voorgaan-

de en volgende Soort.

XXXi. ("31) Krab, die het Rugfcbild omgekeerd Hart*

smitige*' vormig , de Rag met twee regt opftaande

Door'tien ; de Schaaren langwerpig en op

zyde plat heeft,

Deeze komt , zo wel als de voorgaande , in

de Europifche Zee voor. Die van de Sweed-

fche Kast is klein en moriig, met het Rug-

fchild voorwaards in een Snuit uitloopende en

de Sprieten met Borftelhaairtjes bezet. De

Schaaren hebben dunne punten en aan den grond-

fleun twee (lompe Doornen.

xxxn. (32) Krab 9
die het Rugfchild ruig en wederzyds

&itigt!*

S'

vyftandig heeft ; ds Schaam) aan den buu

tenkant gedwrndi
In

to, Roftto blMo , Manibus ovatis. Faun. Sutc. 230. M. L»

V. 439- It. Scan. 312» JONST, ExfnKg. Aquat. T. S. f. 13.

(3 ,
) Cancer brachyurus , Thorace pa' .escente obcordato ; D01-

fo Spinis duabus ereftis ; Manibus oblongis compresfïs. Faun.*

$*tc, 2027.

(32) Cancer brachyurus, Thorace hirto, utrimque quinque-

ieniato, Manibus extus imuicat/s. Faun, Sufe* 2019*
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In de Noorder Oceaan is, door den Heer Mar- V*

tin, een zeer klein Krabbetje waargenomen

,

lxxxil*

dat deeze Kenmerken heeft. Hoofd-
STUK,

(33) Krab, die bet Rugfcbild Rating , ovaal; xxxiit.

van woren Jlomp 3 van agteren drietandig vadte
beeft,

Deeze, in 't Kabinet van de Koning van Swee-

den zig bevindende , was uit Oostindie afkom-

ïlig* De aangehaalde figuur van Rumphius
heeft geen de minde ruigte. Edwards heeft

een zeer Haairig Krabbetje, van de Kaap der

Goede Hope , afgebeeld (*).

C34^) Krab, die bet Rugfcbild Haairig en we» xxxiv.

derzyds drietandig ; de Snuit tweetandig , Mostra**

m op zyde ééntandig beeft. £er»

Deeze heeft de grootte van een Eikel , en is

in de Middellandfche Zee , door den Heer Bran •

der , waargenomen. Rumphius zegt , dat men
de zogenaamde Venynige Krab * , in de Am-* ZIc

bonfche Taal, de Mosdraager noemt.
Elad;

(35)

(33) Cancer hracbyurus , Thorace villofb ovato , antïce ob-

fufo, postice tridentato, M. L. U. 440. RumPH, Amh,T.X.
f. D?

(*) Gletmngs* Tom. II. T. 285. p. 164.»

C34) Cancer brachyurus
f Thorace villofo utrïmque tridenta-

lo; Roftro bldentato , iateribus unidencato* Syjt. Nat. XII

ï, IJML.XIIL STU5* Y 5



$46 Besch'ryving van

V.
Afdeel.
LXXXII.
Hoofd-
stuk.
xxxv.

Tribulus*

Gedoom-
de*

XXXVI.
Tunftatus,

Geltippel-

de,

XXXVII.
Perfona-

ttts.

Gemasker-
de.

(35) Krab, die het Rugfcbild met agt Doornen

heeft , de Booten Draadagtig , de Snuit

gevorkt.

Deeze heeft het Schild Hartvormig , verhe-

venrond met vier Knobbels , waar van twee

op zyde en één kleinere daar tusfchen , als ook

één naar de Rug toe , ieder met een regt op

flaande Doorn of Stekel ; hoedanigen 'er nog

twee van agteren zyn en twee naar de Snuit

toe, die in tweeën gefpletenis en oogluikende.

De Pooten zyn Draadagtig dun , ongewapend,

Zy is door den Heer Lqgïe te Kadix gevon-

den.

(36) Krab , die bet Rugfcbild ovaal en geftip*

peld heeft, van agteren drietandig.

In Oostindie zo welals in Westindie, inKa-

rolina en Jamaika, wordt de woonplaats gefield

van deeze Soort, die de Snuit uitgerand, met

een {lompen Stekel wederzyds heeft ; deSchaa-

ren langwerpig , met roode Stippen, van ou-

deren effen : de Pooten wollig ruig.

(37) Krab j die het Rugfcbild ruig , ongelyk
9 en

f35) Cancer brachyurus , Thorace Spinis o&o , Pedibus Th»

liformibus, Roftro bifido. Syji. Nat. XII.

(36) Cancer brachyurus , Thorace ovato pun&ato, poftice

tridentato. SyJl. Nat. XII. RUMPH, Amb. T. X» f. C?
IJROWN, Jam. T. 4Z. f. 3.

(37) Cancer brachyurus , Thorace hirto inxquali, utiim*

que quicquedentato ; Roftro quadridemato. Syft. Nau X,
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wederzyds vyftandig , de Snuit viertan* V.

dig heeft.
"

'

*£***
HOOFD-

ïn de Middellandfche Zee komt deeze voor, stuk.

die de grootte van een Appel heeft en rood is

van Kleur. De Snuit is in tweeën gedeeld
3

Elsvormig , ruig of ruuw , met een Haairigen

korten Tand , van vooren , aan ieder zyde ; en

een Borstel wederzyds aan den grondlteun van

de Staart. Het Rugfchild ovaal , aan den rand

met vyf Doornen , en op de vlakte geknob

.

beid. De Schaaren effen , en agterwaards twee-

tandig. De twee agterfte Pooten fchynen bo°

ven de anderen geplaatst te zyn.

Krabben > met het Rugfchild van boven

gedoomd.

(38) Krab, die het Rugfchild Wollig ruig, met
xxmrï

twaalf Doornen ; de Snuit gevorkt beeft*D odeces.

'

Twaalf-

In Spanje is deeze waargenomen 3 die de groot-
J m 'sc '

te heeft van een Huis -Krekel, en- -dus onder

de allerkleinfte Krabbetjes behoort 3 verfchil-

lende van de Spinnekop-Krab , doordien het Lyf

niet plat is, maar verhevenrond.

(39) Krab , die bet Rugfchild rimpelig , kaal,

(38) Caneer bracbyurus, Thorace pabefcente , Spinisduo-

tfecirn ; Roftro bifido. Syfi. Nat. XII.

Co9) Caneer brachyurus , Thorace rugofo nudo, margine

Mtrimque oGto * dentato , poftico maximo > Palmis posticisova-

tis. SyJ}. Nat. Xir.



548 Beschryving van

V.
Afbeel.
LXXXII.

Hoofd-
stuk.

XL.
Tufor.

UIA.
Jlfaja.

Duivels-

Krab.

aan den rand ivederzyds met agt Tanden

beeft, waarvan de agt crfte grootst : de ag-

terjle Palmen ovaal.

(40) Krab , die het Rugfchiïd rimpelig ruig ,

wederzyds met vyf Tanden , en de agterfte

Palmen ovaal beeft, ,

Deeze beiden zyn door D. Wilke in de A-

driatifche Zee gevonden. De eerste heeft de

Palmen van vooren tweetandig en de Schaaren

gehoekt.

C4.1} Krab , die bet Rugfchüd gedoomd heeft,

met de Schaaren dik en gedoomd 3 hebbende

de punten als Kwasten ruig.

Deeze is het , die men in Noorwegen Tróld-

ofTeufels- dat is Duivels - Krab noemt , zo we-

gens de ontzaglyke gedaante, als wegens de

langte haarer Pooten^ en misfehien ook wegens

een ingebeelde eigenfehap , dat zy , door de

verwisfeling van Kleur, de verandering van het

Weer voordellen zouden. Zeker Heer fprak

'er op dergelyke manier van
3 willende dat, Re-

gen*

(40) Cancer brachyurus , Thorace rugofo villofo , utrim-

^ue quinquedentato , Pa'mis posricis ovatis. Syji, Nat. XII.

(41) Cancer brachyurus , Thorace aculeato, Alanibus Ven-

tricofis SpinofiS , digitis penicillato - hirfutis. Faun. Suec. Ed.

II. 2051* SCoP* Carn. 1126, It. Scan, 327. Maja MATTH
#

Dioscer, 229. JQNST. Exfang. Aquat. T. 5. f. $• -Maja foe-

rnina Gesn. Aquat. 152» Msa aiia. ALDROY, Crus:, 184»

©RON. Z$oph. 973.
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genagtig Weer op handen zynde , de Schaal v-

geheel zwart en kleverig wierd , als met Pek^xnl*
beftreeken ; het welk tegen helder Weer in Hoofd-

rood , ja bleek Menie -rood, overging (*) :
STUK*

doch, wanneer zy wel gedroogd zyn , blyft

de roode* Kleur onverander iyk. Aan de Kus-

ten van dengeheelen Atlantifchen Oceaan komt

dit Schepzel voor, hetwelk fommigen ook wel

de 7,ee - Spin noemen ; doch de Ouden hebben

het de Wyfjes-Maja geheten, om het dus van

de gewoone sroote Zee - Krabben * , die eet-
* z

j.

c
3 bladt* 349%

baar zyn, te onderfcheiden. De Visfchers, aan

de Adriatifche Zee , noemen deeze Krabben

Grancewli.

(42} Krab , die het Rug/cbild gedoomd beeft 3 xlti-

de Armen langer dan het Lyf , met gaa- n us.
5"*'

pende Schaaren , die krom gepunt zyn* ^mdf
6 "

Geen beter uitdrukking weetik voor de Ken-

merken van deeze Soort , die wegens de lang-

te der Armen of Schaarpooten, welke tevens

ook

(*) Rarurh cerre e# Narurae Spe&aculum
, qüod cum Sta.

tus Coeli pluvius <k madidsc Ventorum procellse ingruant
f

ex omni tura oarte nigrescat Testa , tanquam Pice obdu&a;
Serenitate au'em Coeli inftante, in rubedinem, & quidem mi.

niatam , dilutam , vergat. Nov, Litt. Mar. Balthici. Arm.

1699. Menf, April. p. 118,

(4a) Cancer brachyurus , Thorace aculeato , Manibus Cor,

pore longioribus , Digito patulo, Pollice curvato M. L. U. 441.

RUMPH. Amb. T. VIII. f. 2, PET, Amk. T. 2. f. ï$ % SEB.
X*b. III. D. T. 20. f. 12,

ï. Deel. xiii. Stuk,
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V
-^ ook gedoomd zyn, den bynaam draagt. Zy

l/xSl
1" komt, gelyk de volgende, uit Oostindie.

Hoofd -

ST
xliÏ' ^43^ Krab 3 die het Ruêfchild flomP gedoemd

Horridus. heeft , de Armen dik geknobbeld en de Staart
Rots Krab, me tëacttjes.

Deeze is , onder den naam van Oostindifche

Rotskrab , zeer bekend , maar niet gemeen 3

en by Rumphius, op Tab. IX, zeer fraay af-

gebeeld ; doch het blykt , dat geen der aange-

haalde Figuuren van Seba daar mede overeen-

komftig zy: want de lange puntige Doornen ^

die dit Dier afgryzelyk zouden maaken,ontbree-

ken zekerlyk daar aan. Het fchynt my ook een

geheel ander Voorwerp uit de Zee van Noor-

wegen te zyn 3 door Doktor Bister aan Gro-

novius gefchonken , \ welk maar zes Pooten om
te loopen heeft : niettegenftaande hetzelve doof

den laatstgemelden Heer alhier t'huis gebragt

wordt ('0- LiNNiEUSj 't is waar, zege

thans. (f) 5 dat deeze Soort maar agt Pooten ,

nïet de Armen daar onder begreepen , heeft

;

doch uit myneAmboinfche Rotskrab, volmaakt

met die- by Rumphiijs overeenkomende *

\ blykt

/

'

(43) Cancer brachyurus , Thorace obtufè aculeato , Mani-

bias óvatis, Cauda cariosa. M, L. U. 44?. RUMPH Amb. TV
IX. f. 1. PET, Amb. T. 1. f. 7. SEB. Kab. III. T. XVIII»

f. 10. & Tab. XXII. f. I, 2, 3.

(*) Zoopk. Gronov, p. 227.

(f) Pedes odo tantum eum manibus. Syjï* Nat. XII* p*

3047-
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blykt het tegendeel. Waarfchynlyk zal menzig V,

door de af beelding , in welke niet meer dan zes lxxxh^
Pooten , behalve de Armen , zyn vertoond $ Hoofd-

of door de gebrekkelykheid van hec Voorwerp
STUK*

hebben laaten bedriegen (*). Immers, dit is

zeker, dat onze OostindifcheRotskrabben, in-

dien zy 'er geene verlooren hebben, aan het

volle getal van Pooten niets ontbreekt en dat

zy 'er weezentlyk agt hebben , doch die veel

korter en dunner zyn dan de Armen of Schaar-

pooten (f). In de myne vindt ik de Staart met

gaatjes , 't welk de uitdrukking van Cauda ca-

riofa fchynt te billyken: maar men zou moeten

onderzoeken , of dit altoos plaats had in dee-

ze Soort.

(44) Krab, die het Rug fchild gedoomd heeft , de XLr-

Snuit in tweeën gefpleeten engekamd 3 de Ar* S£'*2u
men Spilrond*

On-

f*) Zo dat het nazien der afbeeldingen, daar omtrent,

niet genoegzaam is. Zie B aster. Nataurk.% Üit/pannin-

gen, II. DEEL, pag. 6.

(f) Nog verwonderlyker is 't, dat de Heer GRONOviusge-
dagte Amboinfche en zyne Noordfche Krab tot eene zelfde Soort

betrokken hebbe ; terwyl de laatsgemelde van zyn Ed. gezegd

wordt de Armen of Schaarpooten , byna , de helft korter te

hebben dan de overige Pooten , en in de Amboinfche Rotskrab

zyn de Armen ten minfte tweemaal zo lang als de anderfi.

Pooten.

(44) Cancer brachyurus , Thorace aeuleato , Roftro birldtf

Criftato- , Manibus teretibus. M, L. U. 443. Rumph. Amb±

X. VI II. f. 1. Pet. Amb. T. V. f. 11. Gron, Zo»pk. 975.

h Deel. XIII, Stuk*



35i Bejchiyvinö van
- V. Ouder de Oostindifche Gedoomde Krabben

LXXxfl
1
" k°mt deeZG alS dC Cerfte V°0r

* ^ RUMPHIÜSi

Hoofs- die zegt , dat men haar, in de Amboinfche Taal,
stuk. de Mosdraager noemt , dewyl zy altoos met

Zee - Mos bedekt is , dat zig aan de Doornen
van het Schild hecht. Zy voert , in die Taal,
nog een anderen naam , om dat zy zig , by
Stormagtig Weer , in de holligheid derKoraal-

fleenen verfchuilt. Men vindt haar op 't Strand,

by afloopend Water, onder de Klippen , doch

nooit op 't drooge. Men eetze niet, om dat

"er weinig Vleesih aan is en het Lyf meest ge-

vuld met een bruine Vogtigheid.

XLV.
SuperciliO'

Jus*

XLVt.
CornutuSt

XLvn.
iiSngipes%

(45) Krab , die het Rugfchild gedoomd heeft ,

met dricpimtige Stekels by deOogen; de Art

men Spilrond.

(46) Krab , die het Rugfchild gedoomd heeft 9

de Snuit met Hoomagtige Stekels die ge*

haard zyn; en de Armen Spilrond*

(47) Krab, die bet Rugfchild gedoomd heeft, de

Schaaren ovaal en ruuw , de agterfte Poo-

len langst.

(43)

(4$) Cüncer brachyurus , Thorace aculeato, Spinis oculari*

bus ramofo-trifidis , Manibus teretibus. M. L. U. 444.

.(46 Cancer brachyurus , Thorace aculearo , Roftro Spinis

Corniformibus barbatis , Manibus teretibus. M. L. U. 4+5 •

47) Cancer brachyurus , Thorace aculeaio , Manibus ovatii

fcabiis, Pedibus posteriodbus longisfimis, M, L. U. 44 » &UMPH»

Amb. T. VIII. f. 4»
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f48) Krab, die het Rugfcbild van agteren met &•

één Doorn en oneffenheeft , de Pootenvan lxxxii.

het tweede Paar zeer lang. Hoofd»
STUK.
XLVIII^

Alle deeze Oostindifche Krabben bevonden s?inifer-

zig in het Kabinet van de Koningin van Swee-

den.

(a.q) Krab, die het Ruk[chili oneffen heeft «met xlix

één Doorn van voorenen één by de Staart* Noordfche.

Deeze is door den Heer Brünniche aan 't

Eiland Faroë, in de Noorder Oceaan, waarge-

nomen, doch van LinnjEüs niet gezien. Zy
heeft het Lyf naauwlyks grooter dan een Luis

en glad : het Voorhoofd tusfchen de Oogen uit-

puilende , met een breed ovaal Plaatje, dat

holrond is , en eindigt in een Herken Doorn.

De Sprieten zyn weinig langer dan die Doorn.

Het Rugfchild is oneffen, en geeft in 't midden

een Herken Doorn uit , die waterpas legt en zig

uitftrekt over de Staart heen, welke Spilrond

is en beftaat uit vyf knobbelige Leedjes. De
'Schaaren zyn ovaal en glad.

Krab-

(483 Cancer hrachyurut, Thorace postlce uni - aculeato inx»

quali , Pedibus fecundi Paris longisfimis. M, L. ü. 447,, RUmph.»

Rar. T. VIII. f 3?

, (49) Cancer bracbyurus , Thorace insquali , Spind altcrt

prontis , altera fupra Caüdatn. |« Syjl* Nat, XII.

I. DEEL, xill. Stuk» Z
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,
v' Krabben met het Rugfchild oneffen.

j&FDEEL.
E,XXXII„

Hoofd- ^ ) Krab ., ge het RUgfcbild knobbelig- heeft

l.* €» Bloeclkleurig , & Sta'f liniaal , geknot.
Cruinta-

Bio&koo- In de Middellandfche Zee vondt Brander
de* deeze, wier Rugfchild van grootte en gedaan-

te is als dat van de Spinnekop-Krab, van bo-

ven zeer bezet metongelyke Knobbels , die aan
s
t end wit gevlakt zyn : de Snuit is overal even

breed ,
geknot , met een Tand wederzyds by

den grondfteun , de Schaaren langwerpig , ef-

fen, aan het Lyf agterwaards tweetandig, alle

de Pooten Aderspattig geknobbeld*

De Kleur en woonplaats zou hier die groote

Marfiliaanfche Krabben, welke zo zeer naar de

Zeefpinnen gelyken , fchynen t'buis te brengen,

indien zy volkomen met de gedagte befchry-

ving overeenkomstig waren. Ik heb 'er een,

met het Lyf by de vier Duimen lang en breed,

en de Schaaren drie Duim lang, dat is langer

dan het middelde Lid der Armen ; het welk

Doktor Scopolï , met zyne uitdrukking om-
trent deeze Soort van Krabben, fchynt te be-

doelen (*). De enden der Schaaren zyn, ge-

lyk in de groote Zee- Krabben, zwart.

(50

(so) Caneer bracbyurus , Thorace tuberculofo fanguineo,

Roftro lineari truncato. Syjl, Nat. XII. SCopoli Carn» 11 34»

(*) Mmiu intik loogiores, &c.
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(51) Krab, die het Rugfcbild wrattig, bultig, V.

halfrond, aan den rand gekarteld heefu -lxkxiiT
Hoofd*

Deeze Indifche bevondt zig in het Kabinet van STüK'

de Koningin van Sweeden. „J-J:

Leverkleu-

(52) Krab , die het Rugfcbild met Striemen ee-
risc

;

nigermaaie Geutsvoyze ingedrukt heeft en Caiapp^

bultig , van vooren driefcucabbig* Kraff
U*

Sommigen geeven den naam van Hanekams*

Krab of Zeehaan aan deeze , welke veel eige-

gener Kiappus Krab getyteld wordt , volgens

Rumphius , om dat zy de geftake byna van

een halve Kokos - Noot heeft, die men in Oost.

indie gemeenlyk Kalappus of Klappernoo-

ten noemt. Haar Schaaren alleen , wel-

ke zy altoos tegen 't Lyf aangevoegd houdt,

hebben de gedaante van een Hanekam , aan de

bovenkant* Zy zyn ongemeen breed en bedek-

ken het Lyf van vooren. De Striemen zyn , in

myn Voorwerp , 't welk overdwars by de vyf

Duimen haalt , zo zigtbaar niet , of zo diep

niet ingedrukt , dat het Schild van agteren zig

als met Watergolfjes getekend zou vertoonen;

gelyk men by Seba vindt : maar het is aldaar

bla-

(51) C&ncer bmchyurus
t
Thorace vermcofc, gibbo, ferm-

©ibiculato, margine ierrato. M, L. U. 448.

(52) Cancer bracbyurus, Thorace ftrigisfub-imbricato, gib-

bö, anticc trilobo. M. L. U. 449* ?M> Gaz. T. 75» f. II*

Rumph. Amb. T. XI. f, 2 _> 3. SlB. Kab. III. T» 20. f'

7,3.

I. DïEL. XIII. STUK. Z^2
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3J<5 Beschryving van
v -

:

bladerig ingefneeden. Ook maaken de gedag-

xxxxi'l
* te breede Schaaren het Lyf

?
van vooren , als

Hoofd- driekwabbig. Het fchync dat deeze Soort, zo
STUK

wel in West- als in Oostindie, gevonden wor.

de. Hoe het Bloemagcig Krabbetje van Seba

hier toe behooren kan, is my duister (*).

tin. 03) Krab , die het Rugfchüd met Striemen op

Stompt*'" ' '*i& s
en mn ~™ ren fiomp heeft,

Reus.

Als een der raar (te Oostindifche Krabben

wordt deeze by Seba aangemerkt, die dezelve

een Zee -Krab noemt, zynde van Kleur hoog-

rood met bleekgeel gemarmerd; hoedanigenik

'er heb, van dergelyke grootte en -gedaante,

als die aldaar, van boven en van onderen, is

afgebeeld ; doch de myne hebben alle de Poo-

ten met taamelyk lange, flyve Haairtjes, in-

zonderheid aan 't Voetend, bezet. De Schaa-

ren zyn ongemeen breed , en hebben het eerde

Lid der Armen driekantig , op de kanten fte-

kelig en aan de binnenzyde als gekamd. Men
vindt deeze Krabben ook indeWestindiën, en

aan het Eiland Adfcenfion, in de Atlantiiche

Zee; ja, in de Middellandiche, volgens den

Heer Gronovius , van waar mooglyk zyn Voor-

werp, dat witagtig van Kleur was^ met eeni-

ge

(*) Cancer floscuïofus. Seb. Kab. Ut. D. T. XIX. f. 24.

Volgens Gron. Zooph, Fase. II, N. 959.

(53) Cancer bracbyurus , Thorace ftrigis Iaterallbus, Fronte

ffetufa. Amoen. Acad. IV. p. 252. T. Ifl. f. 10. Pagurus

snacuhtus. CATESB. Car. ir. T. 36. f. I» SEB. Kak. III.

T. XVIIU f. j, ö, Gron, Zooph. 966,
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ge roode ftreepjes en flippen , afkomstig zal v *
,

zyn geweest. lxxxiüï
HOOFD-

(54) Krab , die bet Rugfchild zeer rimpelig en
s™£*

Jlomp, aan beide zyden vierkwabbig> heeft. jEneus.

Koperkiab,

De Bronsagtige Kleur moet den bynaam gee-

ven aan deeze weinig van de voorgaande ver-

fchillende Ooscindifche Krab.

(55) Krab, die het Rugfchild knobbelig , plat- lv.

agtig, aan den rand gedoomd endeSchaa- Ruuwer*

ren <uan onderen gekamd beeft.

Deeze Oostindifche bevondt zig, zo wel als

de voorgaande, in 't Kabinet van haarKoning-

lyk Sweedfche Majefteit.

Kreeft-Krabbel 3 met een Staart doch zon-

der Vinnecjes.

Na de befchryving der weezentlyke Krab-

ben , die geen eigentlyk zogenaamde Staart heb-

ben (*), komen wy tot befchouw.ing van een

mid^

(54) Cancer bracbyurus, Thorace rugofisiimo obtufo utrirn.

que quadrilobo. M. L U. 45 l.

(55) Cancer brachyurus , Thorace tuberculato
,
planiuscu-

lo, margine aculeato, Chelis margine inferiore criitatis. M.
L. U. 450.

(*) Want een Staart betekent, in de gewoone Spreekma-

nier, iets dat nafleept, of los van het L.ghaam is; daar de

Staart der Krabben altoos tegen het Lyf aangeveegd en zoda*

nig z'g vertoont , dat fommigen die een Schorteldoek genoemd

hebben. Zie Bradley. Wysg. Verband, van de Werkjm
der Natuur* bl. Si*

1. Deel. xill. Stuk , Z 3
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V. middelflag , dat men naauwlyks tot de Krabben

^?vr^
L

' betrekken kan, naauwlyks tot de Kreeften. Ik

Hoofd, geef 'er derhalven, alzo zy in 't midden geplaatst

§tük. Zyn ^ jen naam van K R e e f t-K rabben aan

;

want zy hebben iets van beiden Dewyl de

meesten, tot befchuttinge van haar week Lig-

haam, de ledige Hoorens van Schaaldierengaan

bewoonen ,
(deswegen in 't Engelsen Wrongbeirs

genoemd wordende,) zo heeft Linn^eus 'er, in

deeze Verdeeling van dit Geflagt, den naam

van Cancri Pawfitici , fdat men Schuifelaars zou

kunnen vertaa!en,) aan gegeven , en telt daar

van zes Soorten op , die hier agter elkander

volgen.

lvi. (5**) Kreeft-Krab , die het Rii<?fchild door

L**ro. Naaden in vieren verdeeld , de Staart een»

voudtg en van onderen Buikig heeft.

In 't Latyn noemt men deeze Cancer crumena*

tiis, dat is Beurskrab , volgens Rumphius, we-
gens den grooten Zak, dien zy onder de Staart

heeft. Men moet haar wel onderfcheiden van
de groote ofgewoone Zee-Krabben , die de pun-
ten der Schaaren zwart hebben ; welke , we-
gens de dikte van haar Lighaam, door de Duit-

fchers TasJ'cbenkr&bfe , dat ook zo veel byna

als

(S6) Cancer fubmacrmrm , Thorace futuris quadiifido,
Caudd fimplici flibtus ventilcofa. Syji Nat. XII, Cancer
emmenatus. Rumpb Amh< Tab. IV Fig, H , I. Bourfites.

«.oches. Antilh I. C. 2i. So. Kab. III. T. XXI. f. i, 2.
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als Beurskrabben berekent , doch in Sweeden V*

en Noorwegen gemeenlyk maar Krabha 5 dat is Afdeel,

Krabben, genoemd worden. Hoofd-
De gedagteBeurskrabkomt niet voor, dan in STUK-

de Indien, alwaar zy zig in gaten en kloven

der Rotfen over dag verfchuilt , komende nooit

in 't Water. Des nagts
s en meest by donke-

re Maan , komt zy te voorfchyn om haareKost

te zoeken, die voornaamelyk fchyntte beftaan

in Kokos-Nootenr ten welke einde deeze Krab-

ben by de Boomen opklimmen , en die afkny-

pen met haare Schaaren, dezelve dan wederom

opzoekende en kraakende ; het welk een onge-

meene kragt in dit Dier te kennen geeft (*_);

Het moet derhalve ook van aanzienlyke grootte

zyn. De Kleur , zegt Rümphiüs , is meest blaauw;

doch die, welke in 't Werk van Seba voorge-

meld wordt , was Koraalrood , en dus ten min-

fle daar in van de Amboinfche verfchillende

;

gelyk dit ook aangaande de Westindifche, d'e

Rochefout befchryft, opgemerkt wordt. De
afbeeldingen by Rumphius zyn> als menze wel

befchouwt , veel bekwaamer , om een denkbeeld

van de geftake deezer Beurskrabben te geeven*

.dan die by Seba ; wat aldaar ook tot veragting

van dezelven gezegd worde. De Beursagtigheid

van de Staart, naamelyk, openbaart zig in die

van

(*) Zie bladz. 507, hier voor; alwaar ik van deeze Krab»

ben fpreek , willende de fterkte der Krabben in 't algemeen

door een kragcig voorbeeld aanroünen.

I. Deel. XIII. stuk» Z 4
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.
V'„ van Rumphius ongelyk beter (*), maar in die

Lxxxu.
'

van Seba, van onderen, kan men klaarder zien,
Hoofd- hoe dat fommïgen 'er, wegens de vertooning,

Jteurtb-abA®^ naam van Dondiégo in 't volk Harnas , aan

hebben kunnen geeven.

Het Schild deezer Krabben beftaat uit vier

Stukken, waar van de drie grootften aan el-

kander vast zyn, en het vierde geeft 'er een

Soort van Kop aan, als de Kreeften hebben,

onder wiens punt de twee Öogen (taan , dienaar

de Oogen der Krabben gelyken , doch nevens

zig tv^ee lang uitfleekende Baardjes hebben aan

ieder zyde, waar van het eene in vier Leedjes

is verdeeld ; des hetzelve bekwaam is om zig

in veelerley gedaanten te buigen , en korter dan

het andere, dat Haairagcig dun uitloopt. De
Sehaaren en Armen zyn dik en fterk. Behalve

'deeze heeft zy maar zes Pooten , en de Staart

beftaat uit eenige Ringen.

De Beurskrabben zyn niet alleen eetbaar , maar

worden voor een zeer fmaakelyke Spyze ge-

houden, inzonderheid het Mergagtige , 't welk

de Staart bevat, dat men zonder fchroom kan

eeten , wanneer flegts een zwarte Darm , die

overlangs door 't Lighaam loopt, en een witte

Ader daar nevens leggende, zorgvuldig uitge-

nomen zyn (fj. Dewyl menze echter ook op

Ei-

C*) Naarnelyk
%
volgens de door my verbeterde aanhaalin.

gen der Plaaten van die beide Autheuren, v/elke in Syjï. Nat,

Ed XII beiden fout zyn.

(f) Esculentus demtis Intestinis , zegt LlNNJïUS: waardoor

mea



de Kreeft-Krabben. 3<5i

landen vindt , daar Green Kokosboomen zvn , zo V.
ik

zou het verfchil van Voedzel aan deeze mis-
L xxxii

L "

fchien ook wel een verfchillende hoedanigheid Hoofd-

verfchaffen kunnen, gelyk in de voorige Land-
STUK*

krabben.

Lvrr.
rnbar-

i.

Soldaat.

C57) Kreeft -Krab, met de Schaaren Hartvor»

mig en gedoomd, de regier grootst. Bemba

Wy noemen het Schepzel , dat de Franfchen

Bernard VHermïte heeten , 't zy om zyne Ge-

ftalte, 't zy om dat het toe vegten zo gereed

is, 't welk dan mooglyk best by tegen Helling

begreepen zou worden, gemeenlykde Soldaat.

Van waar de naam van Kreeft/tak afkomstig

zy, en of dezelve by ons Strandvolk in alge-

meen gebruik is, vind ik niet gemeld. Dezel-

ve wordt van Doktor Baster , na Swammer.
dam, gebruikt , om dit Diertje te betekenen,

dat in 't Latyn den naam van Cancellüs voerde

en in 't Grieksch van Karkinion, als zynde een

kleine Krab of Kreeft. De Engelfchen geeven
'er, volgens Charleton, den naam van tbs

Soul»

men dit verftaan moet, en neemen het harde woord niet in de

gewoonlyke ruime zin, als wanneer 'er weinig te eeten over

zou blyven aan deeze Krabben.

(57; Cancer macrourus parafiticus , Chelis cordatis murica

tis , dextra mnjore. M. L, U. 454 Faun. Suec. 2032» Scop

Cam. 1130. MhTïK.Diosc* 230. Rond. Pi/c. I. p. 553 Rel

JLON Aquat. 362, Gesn. Aq. 161. Aldrov. Exfang* 21 S

JONST. ExfaKg, Aq T. VII. f. 6 * 1 2, SWAMM. Bibl T, XI

1 , 2. B aster. Uitfpann, I. p 4 85. Tab. X. f. 3,4. GRON
'Zooph. 982.

h DEEL. XIII, STU*> Z J
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V. SoidJ?cr~Crab aan. Men noemt het, op de Kust
Afdeel. van Genua, Braftchua of Bancba^ en BionCam-

Hoofd- hu in Provence. In Sweeden wordt het Kryp*
stuk. ]£mg geheten*

Dat de Franfchen dit Diertje Bernard noe-

men , komt , volgens fommigen , daar vandaan,

dat zy cle Zotten, of Menfchen die half Gek
zyn , of door dvvaaze bedryven zig belachlyk

ma aken, gedagten naamgccven. Zulks worde

dan toegepast op de eigenfehap van dit Schep-

zel ; dat het naamelyk, met een Korst bekleed

zynde , en Schaaren hebbende tot zyne verde-

diging , niettemin een ledige Hooren van eenig

Schaakiier opzoekt , en daar in als weg-

kruipt. Die, echter, agt geeft op de weekheid

van haar Agterlyf , zal haast begrypen , dat de

Natuur, niet zonder reden, een zodanige ei-

genfehap aan dit Kreeftje ingefchapen heeft-

Het Agterlyf, naamelyk, zweemt meest naar

dat van een Slak, en is enkel met een dunne

Huid bekleed, aan 't end een Soort van Klaauw-

tjes hebbende, waar mede het zig kan vasthou-

den.

Eltanus van de Ganceïli, datzekerlykdeeze

zyn, fpreekende, zegt, datzy geheel naakt ter

wereld komen zonder Schulp ofSchaal; maar dat

zy 'er een opzoeken , om daar in te gaan huis-

vesten ; tot dat , deeze wooning voor haar te

klein wordende, zy een andere, die grooter

is , verkiezen. Hy voegt 'er by , dat zy fom-

tyds daar om vegten. Rondeletiüs getuigt

dus
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dus ook , dat de Kreeftflak altoos in eens an- v.

ders Wooning huisvest, om dat zy geen eigen ^™**u
Wooning heeft: als ook dat dezelve fomtyds hoofd-

van Schaal verandert. Dit laatfle wordt beves- *
r™-

tigd door een hedendaagsch Autheur , die in den

Jaare 1753 een Vertoog uitgaf over de Scheep-

vaart en Koophandel van Havre de Grace, en

eenige byzonderheden , daaromftreeks voörko*

mende. Hy beweert tevens , dat het een groo-

te misflag is te denken , dat elke Soort van Sol"

daaten zodanig gehecht zy aan zekere Soort van

Hoorentjes , dat zy in geen andere zou kunnen

leeven.

Sommige Natuurkundigen , naamelyk , had- Dezelve

den begreepen , dat 'er zo veel Soorten van een vrcem-

deeze Kreeftflakken zyn , als menze in verfchil-
de Hoom,

lende Hoorentjes vindt, niet alleen, maar Swam-

MErdam wil met kragt ftaande houden , dat

deeze Hoorensniet minder eigen zyn aan de Sol-

daaten, dan aan de Tuinflakken dehaare. Hy
brengt tot bewys by , dat zy met zekere Spie-

ren vastgehecht zyn aan het midden van de Hoo-

ren , 't welk waarfchyolyk die kleine flappe Poo-

tjes zullen zyn, omtrent een derde zo lang als

de andere Pooten ; welken Reaumur agter aan

het Borstfluk waarnam, en tot dit einde meen-

de te dienen (*_). Swammerdam, 't is waar

verbeeldt het middelpunt , werwaards alle de

Spie-

(*) Mem. de FAcad. Royale de Sciences, de 1710. p. 464,

Sec.

I. DE1L. XIII. STUK. Z 5



3&± BlJCHHYVINC VAN
V. Spieren famenloopen zouden, wat laager

?
doch

rx?xn
L

* ^y vertoont geen van deeze Spieren, endewyl
hoofd- hy verzekert, dat, dezelven maaken, dat de

s&idaat. Kreeft flak, leevende , nooit uit haare Schaal

komt; waar van, uit geloofwaardige getuige-

nisfen , het tegendeel blykt (*) , zo moeten

wy vascftelïen, dat hy in deezen bedroogen is

geweest.

Wy zullen hier van nader verzekerd zyn;

als wy, in de eerste plaats, agtgeeven, dat de

Hoorentjes, welken de Kreeftflak bewoont , 't

zy dan Nerieten , Wulken of anderen , zeker

-

lyk de Wooningen zyn van andere Schaaldie-

ren. Ten anderen , dat ze nooit gevonden wor-

den , dan in Hoorentjes, welke reeds doodzyn*

gelyk men 't noemt; of blykengeeven,dathec

natuurlyke Dier er m ge (torven is: zynde de-

zelven ook dikwils met een harde ruigte, ofmet

de Huisjes van andere Zeefchepzelen, Worm-

buisjes of Zeetulpjes begroeid. En, eindelyk,

welk een groote menigte men niet van deeze

Kreeftflakken aan onze Stranden zou moeten

aantreffen , indien alle zodanige Hoorentjes

van dergelyke Kreeftjes bewoond werden.

Voeg hier by, hoe Swammerdam zelf erkent;

dat ecnigen van zyne Kreeftflakken, leven-

dig , uit de Hoorentjes gefchooten waren ; *c

welk immers volflrekt met zyn Gevoelen ,

van

(*) Zie BASTERS , Natuurkundige üïtfpamingen , I, I>

bladz. 87.
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van de vaste aanhechting deezer Dieren aan %
den Hoorn, geheel ftrydig is (*j. Anderen Lxxfiu'
fchryven 'er nog meer Eigenfchappen aan toe, Hoofd-

die het gezegde bevestigen
,
gelyk wy dit na- s^èm*.

der zien zullen in de volgende Soort.

Doktor Scopoli getuigt, dat de Soldaaten,

met gladde Schaaren, aan de Adriatifche Zee
dikwils voorkomen in zekere Hoorens, die naar

Pieramieden of Tollen , en Trommelfchroeven

gelyken (f) „ Derzelver Schaal wordt van

de Kluizenaar, zegt hy , overtoogen met

een droog, Spongieus^ bruinrood Vleesch,

't welk onbederflyk is , en , dezelve op

zyde doorboord hebbende, woont het Cier

'er in, met de Staart altoos binnenwaards en

den Kop buitenwaards geftrekt. Het heeft

een glad , rolrondagtig Borst ftuk , dat van

agteren wat breeder is , onder het midden

met een boogswyze neergedrukte Streep
,

boven welke de Schaal , inzonderheid van

voorenen op zyde, zig geitippeld vertoont.

Beneden die Streep zyn de zyden van het

Borstftuk rimpelig. Het is van vooren ge-

knot en drietandig, met den middelden Tand

„ grootst,

(*) Dit laatfte , dat zy 'er levendig , en van zelf, uitge-

fchooten waren , vindt men in 'tl. Deel, van den fiybel der

Natuur , biadz. 196, boven aan; en het voorgaande in de

Verklaaring der Afbeeldingen , II. Deej, : alwaar gezegd wordt,

dat de Spieren het Lighaam zo vast aan de Schaal hechten*

dat het Dier die Wooning nooit kan verlaaten.

(f) In Trocho Murknto & Turbonibus turritis apud 1108 fre.,

quens in Adriatico Maii. Ent§mt CarnioL p. 408.

I. De&l* XIII. Stuk.
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V.

5 j grootst , en 3
tusfchen deeze Tanden , puilen

ixxm.
L
» de Steekjes der Oogen uit, die evenwydig

Hoofd- „ zyn. De Sprieten , wier langte nagenoeg

YoMat. 3' aïs die van
'

c Borstfïuk is, beftaan uit agt-

„ endertig Leedjes, met een Haairtje op zy*

3 , de bepaald. De Armen zyn knobbelig , met

5 , het eerste Lid inwaards zeer glad , en een

3 ,
paarschagtige Vlak hebbende: de Handen

5 , niet Hartvormig , maar met de Vingeren

„ van Ovaalagtige figuur; die in devolmaak-

„ te Hand gelyk zyn van grootte, aan 't end

5, Haairig. De Pooten met twee of drie Leed-

a9 jes, aan de bovenfte zyde getand, hetlaatfte

5 , famengedrukt , met een kort Nageltje van

„ de zelfde kleur: de Staart langer dan het

9
Borstftuk maar dunner en Vleezig, moeie-

5 , lykte onderzoeken zynde".

Indien deeze lieer door de Staart der Kreeft-

Hakken derzelver Agterlyf verftaat, kan ikech-

ter niet zien, waarom die zo moeielyk te on-

derzo-ken zoude zyn : daar niet alleen dee-

ze Dieren met dezelve in haar geheel fomtyds
uit de Schaal fchieten , als wy gezien hebben

;

maar 'er ook altoos voorzigtig uitgehaald kun*
nen worden. Volgens den lieer Gronovius
zouden daar vyf Paar Zwempooten ofVinnetjes

aan zyn 5 om mede te zwemmen : welke hoe.
danigheid ik nergens aan dit Schepfel toegefchree-

ven vind, en zyn Ed. moet dan het Agterlyf veel

naauwkeuriger onderzogt hebben, als Swam-
MERDAMen Baster, die niets, dat naar zodanige

Vin-
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Vinnetjes of Zwempcoten gelykt, aan het Lyf V*^

vertoonen. Van den eerden zou men mogen
Lxxxnï'

denken , of hy dezelven ook voor zyne aan- Hoofd*

hechtende Spieren had aangezien , doch van
S
S

JJ^£
den laatden is dit geenszins te vermoeden.

Wat my belangt , een groote Soldaat in Li*- Geftalte.

queur hebbende , die uit een Wulkhooren is ge-

haald: zie ik duidelyk dat dezelve, aan'tBorst-

duk, vier Paar Pooten , en dus in 't geheel agt

Pooten heeft ,
gelykerwys de andere Krab-

ben. Deeze Pooten zyn altemaal , zo wel als

't Borstftuk, de Kop en Sprieten , van eene fchoo-

ne bleekroode en gloeijende Vleeschkleur. Van
de twee voorfte Paaren is ieder Pootten minde

twee Duim , van de twee agterden naauwlyks

een half Duim lang en zeer dun , daar de voor-

den taamelyk dik zyn , uitgenomen de uiterde

Leedjes. De Armen , nog dikker dan de Voor-

pooten , hebben twee aanzicnlyke Schaaren,

waarvan de regter grootst. De Sprieten, ten

minste twee Duim lang, zyn Haairagtig dun,

en hebben ieder nevens zig nog een klein Hoorn-

tje. Ook word ik behalve de twee Vierledige

Baardjes, die wy indeBeurskrabben opgemerkt

hebben, nog twee kleine Baardjes gewaar , aan

den Kop van deeze Kreeftdak , wier Oogen
zwart zyn en op dikke Steekjes daan. Het Lyf

is flymagtig , als dat van een Slak , doch aan 't

end, als gezegd is, voorzien met Hoornagtige

Klaauwtjes of Haakjes , van de zelfde Vleesch-

kleur.

ï. deel. xiii* Stuk» Dit
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V. Dit heb ik ten opzigt van de Geftalte van onze

tkxxu"
Soldaaten of Kluizenaars waargenomen. Of

Hoofd- 'er, nu, zo veel verfchil in zy, dat fommigen,
stuk. gclyk Gro -ovius zegt, tien paar Pooten heb-

ben eo een Aschgraauwe 'Kleur, die door 't koo-

ken , even als in de Gamaalen,rood wordt, en

ze dan lekker doet fmaaken (*) ; zou men na-

der kunnen onderzoeken: doch het laatfte zal

men , om dat zy van fommigen voor Vergiftig

gehouden worden , niet ligt ter toets ftellen.

lviii. (58) Kreeft«Krab , die de Schaaren glad en

indïchcl ti'ollig beeft , de Jlinker grootst.

Door den bynaam van Indifche kan men dee-

ze genoegzaam van onze Europifche Soldaaten

onderfcheiden. De Franfchen geeven 'er , in

't byzonder , den naam aan van Soldat ; doch

dit heeft meer betrekking tot de Westindifche:

want de Oostindifche , daar men de afbeeldin-

gen van vindt in 't Werk van Rumphius, voert

in 't Latyn den tytel van S'quitld Lutaria , in 'C

Nederduitsch dien van Modderman ; als zig al-

toos in Modderige Stroomen onthoudende.

LiNNiEüs hadt voorheen (f}, zo wel als te-

gen-

(*) Egregle fapiunt, &c. Gron. Zoopb. Fase. It»

(5S) Cancer macrourus parafaicus , Chelis tevibus pubes-
centibus, finisrra majore. Syfi. Nat. XII. GRON Zoopb. 983.
RUMFH. Amb. T. V. f. K , L, CATESB, Car. II. T, 3>. %
1, a. K/empf. Jap. T. 13. f. 7.

(t; Sy/l. Nat, Ed. X. p. é/i.
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genwoordig de Indifche Soldaat van de Euro- V|
,

pifclje onderfcheiden door de Schaaren , naar Lxxxu.

dat de flinker van dezelven grooter was of klei Hoofd*

ner dan de regter Schaar. De Heer Ba ster

berispte hem te regt, van verkeerdelyk de flin-

ker grootst gefield te hebben in de Europifche^

die byna altoos de regter grootst heeft ,
gelyk

de meeste Kreeften en Krabben , daar ik 'er

verfcheidene van heb , zonder kennelyk onder-

fcheid in de grootte der Schaaren , en wat zyn

Ed. daar mede zeggen wil , dat in de Kreeft-

flak , zelfs , de geheéle regter zyde grooter dan de

linker is, kan ik. uit zyne Afbeeldingen, alwaar

veeleer het tegendeel zig vertoont , nietbegry-

pen. Ook weet ik niet , hoe zyn Ed. heeft:

kunnen zien, dat, in de afbeelding van Rum-
phius, de Modderman de regter Schaar grootst

heeft (*) : want als myn Gezigt my niet be-

driegt , zo is in de afbeelding K de regter , en

in de afbeelding L, van het zelfde Dier op zy-

ne Rug leggende , de flinker Schaar de groot-

ite. Dit zal waarfchynlyk den Sweedfchen

Ridder, die zig fomtyds flilzwygende verde-

digt , aanleiding gegeven hebben , om het thans

om te keeren , en aan de Europifche Soldaat:

de regter , aan de Indifche de flinker Schaar

grootst, toe te fchryven. Hoe 't zy, ik heb

een

(*) E aster Vitfpam. I. Deel , bladz. 37. Aantek* (g) m

En bladz, 86 , wordt Chelis muricatls , dat by my gedoomde
Schaaren zyn , van hem vertaald , met Schaaren als een Yoêï-
angel.

I. Deel. xiii. stuk. A a
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370 Bes.ctaRYvxftG va»
f een Indifche, zittende in een geknobbelde Bel-

LXxm.
L

Hooren van aanmerkelyke grootte, metdeflin-

Hoofd-
Jcer -Schaar inderdaad grootst.

Dit Schepzel moet in de Indien vry groot

zyn, als het aldaar, gelyk Rumphius zegt,

een Schaal heeft, die zagt en week is, van ze-

ven Duimen langte. De Amerikaanfche wordt

gezegd drie of vier Duimen lang te zyn; doch

men vindt daar ook grootere; gelyk de Heer

Reaumur 'er een uit de Westindiën gekreegen

hadt , zittende in een groote Kasket- Hooren.

Pater du Tertre ,
gezegd hebbende dat dit Dier

het halve Lyf , waar door hy de voorde helft

verftaan zal , naar een Garnaal of Zeevloo ge-

lykende heeft ; geeft 'er de volgende befchry-

ving van.

Van de Schaaren is de een klein (*_) , de an-

der breeder dan een Duim , en rond , floppen-

de het gantfche Gat van de Schaal , en aan het

Schepzel niet alleen tot Hand dienende, maar

ook tot verweering; als waar mede alles, wat

het bereiken kan , gevat en knypende vast ge-

houden of dood gekneepen wordt. Behalve

deeze heeft het vier dunner Pooten, veel gely-

kende naar die der Krabben ; zynde de rest van

zyn Lyf lang en ongevaar een halven Vinger

dik, bedekt met eene taamelyk dikke en ruu-

we

(*) Nergens echter vind ik, of in de Afbeeldingen, of in

de Natuurlyke Voorwerpen , zoo veel verfchil , dat men de reg«

ter Schaar, met den Heer Gronovius , in deeze te regt

minima of zeer klein kan noemen 9
gelyk in de Caneer Foeatts.

of Zandkrabben,
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we Huid. De Staart is famengefteld uit drie ^ .

kleine Nageltjes of Klaauwtjes. Lxxxfi^

Dit Dier komt alle Jaaren aan den Oever der Hoofd-

Zee , om 'er zyne Eijeren te leggen en van Schaal
STUK*

te veranderen ; of liever om een Hooren te zoe-

ken , die bekwaam is tot zyne inwooning

;

waar mede het dan in de Spieeten van Rotfen

of holle Boomeri gaat kruipen , zig geneerend©

met Infektén of Bladen en Kruiden , gelyk de

Krabben. Wegens zyne aangroeijing heeft

het van tyd tot tyd een grooter Woonplaats

noodig : des het een groot pleizier is , voor de

genen, die alsdan zig op 't Strand bevinden ^

te zien 3 hoe het verfcheide Hoorens befchouwt,

en 'er eindelyk een gevonden hebbende , die

hem behaagt , fchielyk de voorïge verlaat , en

zyn Agterlyf in de andere bergt, 't Gebeurt >

fomtyds, dat 'er twee zyn, die het Oog wer-

pen op eene zelfde Hooren, en dan ontftaat'er

een Gevegt uit, 't welk wél niet Bloedig is

^

maar vinnig , eri niet dan met de Overwinning

van den zwakften eindigt, die de Wooning aan

zyne Party ten prooy moetlaaten. Bevindt hy

dezelve voor hem niet bekwaam , zo komt hy

'er weder uit, en neemt zyn intrek in de oude^

gaande dan op nieuws een andere zoeken. Wel
vyf of zes maaien heeft men ze dus van Schaal

zien verwisfelen, eer zy 'er een 3 naar hun ge-

noegen, hadden uitgekoozen.

Dit Infekt vangende, maakt hetzelve eènig

|eluid i en tragt met zyne groote Schaar ds

x, Eteit. xiiu stuk* Aai Haüé
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v* Hand te vatten van den genen , die het ge«

Lxxxaf" greepen heeft ; zullende dezelve r indien het

Hoofd- die bereiken kan , van zelf nooit los laaten.
stuk.

j)oor net knypen
,
qndertusfchen, ontftaateen

geweldige yn , waar tegen het beste middel

is, de Schaar af te fnyden, of den Hoorenaan

't Vuur te brengen : want dan laat het los en

vlugt 'er uit. De Indiaanen eeten het Dier:

doch Europeaanen hebben 'er weinig Smaak in,

of het bekomt hun kwaalyk. ïn zyne Hooren
vindt men omtrent een halve Lepel vol helder

Water, dat als een kragtig middel aangemerkt

wordt tegen de Puisten en Blaa jes, die uit het

Melkagtige Vogt , dat van de Takkenen Bla-

den der Vergiftige Mancheniije- Boomen af-

druipt ,. op de Huid der IVenfchen ontdaan.

De Ingezetenen der Eilanden visfchen deeze

Kreeft - Krabben , en , dezelven gevungen

hebbende , binden zy die met de Koppen ain

een D"-aad of Touwe^je, en laat en ze dus in

de Zonnefchyn hangen, het welk de Dieren doet

verfmelten tot eene dikke zelfstandigheid, als

Boter of Olie, die voor een zee'* nuttig Genees-

middel , om het I i^haam of de Leden , tegen

Ji^tige Pyn n , te belryken , by de Wilden ge-

houden wordt In de Winter is deeze Olie dik

en geeLgtig wit; doch in de Zomer wordt zy

rood en garftig ,
als alvischtraan

In de Reis r ogt van de Heeren d'UixoA^naar

Peru, wordt gewag gemaakt van een zonder-

' ünge eigenfehap van dit Schepzel in de West-

In-
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indien. Zyn Beet , zegt men aldaar , veroïr- v»

zaakr, geduurende twee Etmaalen , de zelfde Afv
D£

^
L '

L.AAA l^

Toevallen als de Beet van een Scorpioen (*)
#
Hoofd»

Men bdet zorgvuldig, dat de Patiënt Water fiTüiC-

drinke , zo lang hy de uitwerkingen gewaar

wordt van dit Venyn ; alzo hy anders ligt ia

Flaa:wte valt of Stuipen krygt en daar aan

ilerft. Aan de Kust van Karthagena viei die

Dier zo groot, dat het Kre ftagtige gedeelte;

te weeten de Kop en 't Borsdr.uk, de langte

\an twee Duimen en de breedte van anderhalf

Duim had. Men noemde het aldaar Ctuacolüot-

dodo, of Soldaat Slak.

(59) Kreeft - Krab , die de Schaaren ruuw en hy* tjx.

na egaal beeft; van voorenmet zes Pun- £[*%£?*

tm, naar.

Van deeze wordt getuigd , dat zy in de Fta-

liaanfche Zee huisvest in 't midden van een

dwarfe ovaale opening , binnen een ronda^tig

Zee -gewas, naar Kurk gelykende. Haar ge-

Italte komt met die van de Soldaat overeen 9

doch

(*) Scorpioenen hadt men 'er; de grootften , met '

.t

Lyf , zonder de Siaart, drie Dunnen lang; dat is byna o

groot als die van onze afbeelding 1>L CU Fig 1 He B^ec

de zwaiten werdr pevaarlyker, dan de der anderen, geoox-

'deeld , doch zy was , indien men 'er hulp :Jan toe >r.<gt , niej

doodelyk. Het Vok des L>nds h^dt zelfs een denkbeeld ,dat

het Water door een Scwpioen , als dezelve 'er in kwa n te

ya.len ,
gezuiverd werdc ; drinkende hetzelve onbefchröonad.

(sy) Cancer macrourus Para/ïticus , Chelis fcabris lubxqift*

Mbus ; anterioi bus iex Pollicatis Syji Na:. MU
U deel. xii u stuk. Aa 3
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v» doch zy valt niet zo groot. De Schaaren zy*

ÊSxnJ egaal, ruuw, en hebben wederzyds twee an-

Hoofd-* dere Pooten uitlteekende buiten het Zeege-
6TÜK* was.

lx. * (60) Kreeft - Krab > die Rolrondagtig is a dt

m^tfgi Scbaal mt uitgeholde Stippen.

In de opgekluwende Wormbuisjes van de

Middellandfche Zee , onthoudt zig deeze Soort,

die de grootte en gedaante heeft van een Dui»

zendbeen. De Schaal is kort, ovaalagtig, mee

uitgeholde Stippen , van vooren wederzyds

Homp. Van de vier Pooten zyn , wederzyds

,

de voorden gefchaard ; die van het vyfde Paar

ongenageld en van de overigen vertoonen zig

maar de blyken. Het Diertje heeft een lange»

weeke, Staart.

XLI.
Caput mor

(61) Kreeft -Krab, die ruig is, bedekt met een

halfronde Kurkagtige Muts
f

taum.

hooft' ^e Algiers is, door den Heer Brander , di|

zonderlinge Schepzel , affchuwlyk in 't aanzien*

en naar een lang begraven geweest Menfchea

Doodshoofd gelykende , gevonden. Het Lyf

,

dat de grootte van een Karlteng heeft, is graauvr

es

f60) Cmcer macrourus Para/iticus , fubcylindricus , Teft$

Punétis excavatis. Syft, Nat. XII-

(éi) Caneer brachyurus tomentofos , okte&us pileo heidfc»

rico Suberofo. Myji. Nau XII.
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en in 't geheel bezet met kort, ruig Haair, uit- V.

genomen de tippen der Schaaren alleen , wier Lxxxn.
L "

bladen even groot zyn , en de Pooten fcherp Hoofd-

genageld. De Schaal is halfrond en niet ge.
STUK'

doornd» Dezelve wordt , met het geheels

Lyf , tot aan de Oogen toe, gedekt door een

Soort van Kap, als uit Kley of oud Leder ge-

maakt , en van het agterlte paar Pooten afkom-

{tig , die , over de Rug omgeboogen, daar in uit*

loopen.

KREEFTEN.
Thans komen wy tot befchouwing van de

Kreeften, wier verfchil van de Krabben reeds

opgemerkt is f , en zo groot , dat fommigen * B i a£js%

haar liever tot byzondere Geflagten zouden z *6 *

t'huis brengen (*) , en dan moeiten 'er de Kreeft-

Krabben zekerlyk ook van afgezonderd wor-

den» Men vindt , wel is waar , in de Lighaams-

geftalte een groot onderfcheid ; doch
, gelyk in

alle Krabben niet het Lyf dwars- ovaal ofbree-

der dan lang is, zo hebben alle de Kreeften het-

zelve ook niet uitermaate lang of Rolrond , en

de Krabben zyn insgéïyks ,
gelyk ik gemeld

heb , van de Natuur met een aanmerkelyke Staart

voorzien, die haar zekerlyk toteenig meer ge-

bruik ftrekt, dan het vasthouden der Eijeren,

al-

(*) BASTER , Natuurk. Uit/pann. II. DEFX, bladz, f3

1* D£EL. Xlli. STUKL. Aa 4
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v

' alzo de Mannetjes dat Lighaamsdeel ook heb-

lxxxil ' ben , en de Endeldarm langs hetzelve uit-

HooFD
* loont t<

STUK, *
'

tziebiadz. Bovendien komen de Kreeften met de Krab-
S
E?gen- ben in de meeste byzonderheden overeen. Haar

fchappen. Voedzel beftaat ook met alleen in het Vleesch

van allerley Gedierten, Krengen van Honden

en Paarden , Kikvorfchen en levendige Visch,

maar zy eeten zelfs , gelykerwys de Krabben

,

fomtyds Gras en Kruiden : ja de eene Kreeft

wordt wel eens van een andere opgevreten.

Men vindtze zo wel in de Rivieren als in de

Zee , en de Rivieren der middelde deelcn van

Europa zyn 'er rykelyk mede voorzien : in

de Noordelyke deelen zelfs zyn zy , door voort-

planting , als natuurlyk geworden. Zy kunnen

ook wel eenigen tyd buiten 't Water leeven;

doch of 'er Land - Kreeften zyn, die geheel op

't drooge huisvesten ,
gelyk fommige Krabben,

heb ik geen zekerheid (*).

ïaanng. Ten opzigt van de manier van Paaring fchync

tusfehen de Kreeften en Krabben geen verfchil

, te zyn ; volgens het gene aan den Heer Baster

uit het Berigr, zyn Ed. van Noorwegen toe-

gezonden (t) y is gebieeken (|> En door

het-

(*) De Staart der eigentlyke Kreeften, tot zwemmen ge-

Icfiikt , fchynt my ook hier tegen te ftryden. Die Landkreef-

ten , waar van fommigen fpreeken , zyn de hier voorbefchree-

vene Beursfcrabben, 'Bomare is , inzyn Woorisboek. , UDeel,
bladz, ói<T, zeer verward dienaangaande.

(X) Natuurk Uitfpann, lï. DEE.L , bladz. 13,

{l) De Ouden, echter, hebben in 't algemeen vastgefleld ,

dat
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hetzelve fchynt tevens bevestigd te worden ,
V.

dat zy de Eijeren niet by zig draagen , tot dat LXXxn.
'

dezelven uitgebroed zyn , maar zig daar van in Hoofd-

't Zand ontlasten , waar aan zyn Ed. , te voo

.

ren ,
getwyfeld had (*> Ik geloof, dat hier

welverfchil in kan zyn, naar het Klimaat en

naar den tyd des Jaars: doch dat zy daar in

met de Scorpioenen zouden overeenkomen, in

wier Lighaam , door zo veele kundige Waarnee

-

mers, de Jongen zelf gevonden zyn *, is rny*Biadz,

niet waarfchynlyk. Hy meent, dat zy ook*82 *

op andere tyden des Jaars, dan in de Lente ,

paaren*

De Kreeften zyn by uitflek geil ; zodanig dat Aangroei,

ieder Mannetje in zyn Hol ; (want haare woon- Leien!*

plaatfen zyn in Gaten aan de kan ren der Rivie-

ren:) ten mïnfte twee of drie Wyfjes heeft,

welken hy dapperlyk verdedigt en bewaart

,

knypende de Pooten af aan eenen , die daar in

zou willen komen. Dit afbreeken der Pooten,

dat in veele Dieren een zwaare Straf zou zyn >

is in de Kreeften van minder belang , om dat

zy met de zonderlinge eïgenfehap, van weder-

aangroei jing der afgebroken Leden , begaafd

zyn;

dat de Kreeften op de manier der Honden en andere Viervoe-

tige Dieren paaren. Zie Aldrov.

(*) Of de Kreeften en Krabben hunne Eijers uitwerpen

[van z :
er werpen, wil hy zeggen,] na dat zy [die] eenigeri

tyd tusfehen de pooten gedragen zyn geweest , dan of zy tus»

fchen de Pooten worden uitgebroeid en daar gebooren
, gelyk

by de Scorpioenen gefchiedt. Dezelfde I Deel, bUdz. gg.

I. Deel. XIII. Stuk, Aa ƒ
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V*

Hoofd
stuk.

_ zyn; welke zy, zo wel als de Jaarlykfe ver-

ixxxu.' buiding of afwerping van de geheele Schaal ,

gemeen hebben met de Krabben,

Verfcheide Geleerden , de Reden te baat nee-

mende, hebben geoordeeld , dat dii Stuk alleen-

lyk een denkbeeld ware van 't Gemeen. De
weder - aangroeijing of uitfchieting van onge-

werktuigde Lighaamsdeelen , van de Haairen des

Hoofds, de Nagelen van Menfchen Handen en

Klaauwen van Beeste- Pooten, by voorbeeld;

konden zy wel toeflaan ; doch die van Deelen,

met Geledingen en Spieren tot beweeging voor-

zien , werdt van hun niet erkend. Ook heeft

men , by naauwkeurig onderzoek» bevonden , dat

die herflejling zo algemeen niet is , als men zig

wel verbeeldde. In de Schaarenen Schaarpoo-

ten of Armee -
3 «iie meest aan 't breeken bloot

gefield zyn, heeft zy meest plaats, en voorde

afgebrokene komt dikwils maar een klein , zeer

onvolkomen Schaartje. De Pooten en Sprie-.

ten, afgebroken zynde , groeijen ook wel, doch

zeer langzaam weder aan. Zie hier eenige aan-

merkingen dienaangaande, van den Heer Reau^

mur ontleend.

,, Daar is, tot de hervoonbrenging van de

., afgebrokene Pooten
, geen beftemde tyd:

,, zy groeijen , gelykerwys de Planten ,

„ fchielyker of minder fchielyk aan , naar

,, dat het Saizoen meer of minder gunflig

9 , is : de heetfte Dagen bevorderen dezelve al-

ler*

Aanm er

Jongen
dien aan'

gaar.de
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„ lermeesc. Ook wordt deeze hervoortbren- V.

ff
ging door andere omftandighedenbegunftigdLxxxn^

3 ,
of vertraagd. Een der weezentlykften is de Hqofq-

,, plaats, daar de Poot of Arm is afgebroken.
4Tüff*-

9 , Om dit te verdaan , moet men zig erinne-

,, ren , dat de Pooten der Kreeften verfcheide

„ Geledingen of Gewrichten hebben ; waar

„ door zy zig, gelyk onze Vingeren , kunnen

9 , buigen: om dat die Gewrichten met eene

5, Vliesagtig dunne Huid, en niet met een har

-

,, de Schaal, overtoogen zyn. Ieder Schaar-

3 , poot heeft vyf dergelyke Gewrichten , en ,,

3, zo wy , daar van , het gene digtst aan 't end

3, is, dat is daar de Schaar aan den Arm zig

„ beweegt , voor het eerde neemen , dan is

3, het vierde Gewricht de plaats , alwaar de

3, Arm moet afgebroken zyn , om het vaar-

3 , digfte weder aan te groeijen. En , 't gene

3, byzonderlyk opmerking verdient , is , dat dit

s , juist de plaats is , alwaar de Armen natuur-

|, lyk breeken. Ook gefchiedt zulks niet in 't

3, Gewricht, maar in de Schaal tusfehen het

„ derde en vierde Lid, die uit verfcheide Stuk»

3, ken famengefleld is ,
gelyk de Naaden aan*

3, toonen , alwaar die Stukken flegts tegen el-

3, kander aangehecht zyn, zonder aanmerkely-

j, ke intandingen. By een van deeze Naaden,

3, nu, en vooral by de middelde , breekt ge-

3, meenlyk de Schaarpoot af , wanneer men een

3, Kreeft of Krab aan dezelve gevat heeft;

3, zo men dien Arm ergens anders affnydc

I.DEEL* XIII. STUIK, WOrdt,
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V,
Afdeel.
LXXXïI
HOOFD-
STUK,

^eftalte.

wordt het verloorene zo fpoedig niet her-

field. En 't is aan merkelyk , dat alsdan de

Kreeft , dikw ;
ls , haaren Arm verder afbreekc

op die zelfde plaats, welke door de Natuur

tot hervoortbrenging gefchikt was In de

Pooten , eigentlyk zo genaamd
, gefchiedt de-

zelve , langzaamer". Gedagte Heer heeft

willen onderzoeken of zulks ook plaats had in

de Staarten der Kreeften; doch het gelukte niet:

de Beesten , aan welken dieafgefneeden waren*

ftierven. Zulks fchryft hy aan de Hevigheid

en taaiheid van deeze Staarten toe, die het af-

breeken niet ligt onderhevig; zyn. Ik heb hec

weJeraangroeijcn van de Staart, evenwel, als

reeds verhaald is, in een myner Goudvis.chjes,

welk dezelve door een ander afgebeten was ,

gezien

De manier, op welke deeze aangroeijing der

afgebroken Ledemaaten, allengs gefchiedt , duor

anderen genoegzaam befchouwd, en de oirzaa*

ken , daar van , uitvoerig overwoogen , als ook

door overeenkomst met dergeïykê hervoort-

brenging van de afgebroken Armen of Pooten

der Polvpenen Zee -Starren, eenigermaate op-

gehelderd zynde (*) zal ik alleenlyk nog agt gee-

ven op de algemeenc Kenmerken der Geflalte.

De Kreeften zyn, zo wel als de Krabben»

met ee.i harde Hoornagtige Schaal bekleed;

doch haar Lyf is, veel langwerpiger en in vee-

len als kolrondagcig. Men zou hetzelve uic

drie

(*) Zie Bastiii , Natuur^, Uitfpatmin&e* II. Deel , ak

boven.
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driedeelen, Kop, Borstfluk en Agterlyf
,
ge- •

lyk in de meeste Infekten , kunnen aanmerken lxxku^

te beftaan: want dat gedeelte, waarde Pooten Hoofd-

aangehecht zyn , 't welk ongevaar zo breed als

lang is, mag men met reden het Borstftuk noe-

men , en dat gedeelte , 't welk voorlyker zit en

daar boven, zweemt zeer veel naar een Kop;

terwyl het agterde gedeelte , dat langer en fmal

is , uit verfcheide Ringen of Geledingen be-

ftaande , den naam kan voeren van Agterlyf 9

het welke dan aan t end een uitgebreide Staart

heeft Het getal der Poo ; en is, behalve de

Schaaren, agt, gelykerwys in de Krabben ; doch

buiten de Baardjes en zogenaamde Li. pen, aan

den Bek , hebben zy doorgaans twee lange en

in eenigen zeer lange Sprieten, die zelfs in

fonmigen de gedaante van Hoornen aannee-

men , door haare ontzaglyke dikte en langte

;

in welken dan ook , veeltyds, de Schaaren ont-

breeken. Het Rugfchild is in eenige Kreeften

glad , in anderen oneffen of gedoomd , en in

fommigen zeer kort. Ook zyn eenige Water-

Infekten , van een zonderlinge Geftalte
,

gelyk de Zee - Vloo en anderen , uit veele

Leedjesbeftaande, en met meer dan agt Pooten

voorzien , tot dit Geflagt betrokken.

De Soorten van Kreeften , diewy thans door soorte»,

LiNNiEüs aangetekend vinden, zyn zesentwin-

tig , en in 't vervolg van die der Krabben ge-

plaatst Meer dan de helft zyn in de Wateren

of Zeeën van Europa waargenomen.

ï. Duel. XkiL *tu«# KREEF-
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^#
Kreeften, met het Rugfchild glad en efFéö.

Afdeel.
lxxxil ^2) Kreeft, die bet Rugfchild glad ende Snuit

stuk. op zyde getand heeft, onderaan van boven
lx ii. mei een dubbelden Tancd,

Gamma-
lus.

Kreeft]
^y de Latynen was ' c woord Gammarus d£

gemeene naam der Zee - Kreeften , die te Ro-

me , nog heden , Gambaro di Mare genoemd

worden: zynde hetzelve van den Griekfehen

naam Kammaros afkomftig. Men gaf 'er, der-

halve, ook den naam aan van Cammarus , welke

Aldrovandus, echter, meent te kunnen bewy-

zen , voor Rivier-Kreeften gebruikt te zyn De
Franfchen geeven aan beiden den naam van

Ecrevisfe ; doch de Zee -Kreeften voeren, in

verfcheide Provinciën van Vrankryk, een by-

zonderen naam. Die van Marfeille noemcnze

Ligombaud; die van Languedok Langouste en de

Normandiers Hormar : de Genueezen Lombar*

do ; de Venetiaanen JÏftaje ; die van Livorno

Astiche ; de Turken Liczuda of Lichuda, De
Èngelfchen geeven, in 't algemeen, den naam

van Lobfter aan de Zee - Kreeften , die men iii

Sweeden, Noorwegen en Deenemarken > Hum'

fner tytelt.

Met

(61) Cahcer macrouïus , Thorace tevi , Roftrölateribusden*

tato, bad fupra Dente duplicL Faun Suecé 2033 ScoP. Can

faól. 11 2 7. It. IVestgoih. 174, Muf. Ad Fred, 87. Matth«

hioie, 117 Rond. Pisc.1. p. 538. GEsn* Aauat q\ JoNsT»

Èxfang Aq. 112, ALDR. Crujïac. T. 7U BAST, Uit/pa***

ir» d. p. 6. t. 1.



DE KrEEFTÏK, 383

Met de gedagte Kenmerken worden de Noorf V".

fche Zee - Kreeften bedoeld , waar mede de ove- lxxxh^
rigen aan de Kusten van Europa , en zelfs aan Hoofd.

die van Noord- Amerika , genoegzaam over- STÜ1U

eenkomftig in Geftalte te zyn. Somtyds vallen

zy uitermaate groot. Dus heb ik uic de Nieuws-

papieren aangetekend, dat, in 't jaar 1 764, aan

de Kust van Engeland , een Kreeft gevangen

werdt, van drie Voeten lang en twaalf Ponden

zwaar. De gewoone Noorfche, echter, zyn

naauwlyks half zo lang en meer aanmer-

kelyk wegens haare menigte ; hoewei zy

fomtyds ook ongemeen groot worden. De Heef

Baster rekent , dat de Jaarlykfe Invoer van

Noorfche Kreeften , door die van Zierikzee,

een getal van over de zesmaal honderdduizend

fluks bedraagt : welke men dan , ten groot-

flen deele , naar Holland en Brabant ver-

zendt (*). Ik zal hier, om niet na te fchry-

ven , het gene door zyn Ed. aangaande deeze

Kreeften gezegd is, alleenlyk het volgende be-

rigc van den Noorfchen Bisfchop Pontoppi-

jdans, vertaaien (f).

„ De Hummer is van geftalte als een Kreeft, Geflalt&

M doch vyf of zesmaal zo groot (4.) , en , be-

hal*

(*) Natuurk- Uitfpann» II. DEEL , bladz. 7 i enz.

C|) NaturU Hifi. von Norwegen. II. Theiil. pag. 325» étïtm

(l) ,, Of zig onder de Zee- Kreeften, zowel als onderan-

S j der flag van Visfchen, eenige van ongemecne grootte , die

y> men als Voorvegters der anderen mag aanmerken , bevin-

den, kan ik niet bepaalen: maar my is geloofwaardig verhaald*

I. D*EL. XIII» STUK* fa
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V. „ halve agt kleine, met twee groote Klaau-

txxxn.
L " wen of Pooten voorzien. Van Paasfchen tot

Hoofd- ^ aan St Jan is hy volst en best, maar vervol

-

STUK
*

33 gens neemt hy af , en raakt zyne Schaal

3 , kwyt, in wier plaats de nieuwe dunnere on-

„ middelyk verfchynt , welke dan , binnen agt

3 3 Dagen, byna even zo hard wordt , als de

s , voorgaande. Men kent het Mannetje daar

„ aan \ dat het van boven , langs de Staart heen,

„ fmaller , en , als 't ware , ingekneepen is

;

,, het Wyfje, daarentegen , breeder ; 't welk

3, ook voor het beste gehouden wordt (*).

5 , De Hummer onthoudt zig op Zand-

„ gronden en onder het Steengruis, of in de

3, fcheuren en reeten van Klippen, voornaame-

3, lyk waar een foort van Wier , met breede

, Bladen, groeit, van het welke hy , vermoe-

3, delyk, ten deele zyn Voedzel heeft, dat

3, ,anders ook in 't Broed der Visfchen beftaat.

3, Hier tegen wordt de Hummer allermeest van

$ den Stelnbisfer of Steenbyter vervolgd 5 die

zyn

j, by Udvar , in de Parochie Evenvig , van de Visfchers dik-

„ wils een overgroeide Zee - Kreeft gezien worde , die zo

,, fchroomelyk groot is, dat het niemand waagen durft , hem
, aan te tasten , en zy zeggen , dat de wydte tusfehert

j, zyne Klaauwen byna van een Vadem is Hier uit kaa

,, de grootte van zyn Lyf opgemaakt worden, offchoon zy

„ hem niet volkomen te zien krygen, alzo hygemeenlyk van

j, het Zeegras bedekt wordt, waarin zig doorgaans alle Zee-

,, Kreeften onthouden.

(*) Van fommigen en van de Duitfchers inzonderheid .• wy
Hollanders verkiezen de Mannetjes • Kreeften , die derhalvea

«ok duurder zyn (
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5 j zyngrootfte vermaak daar in vindt, wanneer V.

3, hy zyn Tanden op iets hards kan te werk txxxüf
Hellen (*> HoofdI35

„ Men'zegtdat de Hummer , om den aanval
s

'

Het vangem

„ van dit tnel voortfchietende Dier te ontko- in Noor -

i, men, zyne Staart omkromt, en zigdaar me*
W

3, de aan 't Zand niet alleen vasthoudt
[ maar

5, zelfs dus teruggaat 5 met den Kop navolgen-

» de en 't Agterlyf vooruit. Weleer vatte

,, men ze met een Houten Nyptang op ; doch,

3 , dewyl de Kreeft het knypen niet verdraagen

£ kan 3 en twee of drie Dagen daarna fterft,

jj is zulks niet meer gebruikelyk op zodanige

5 , plaatfen > alwaar men de Kreeften in de zo-

,, genaamde Hummer - Buifen 3 ofKreeft-Vaar-

53 tuigen levendig buitenslands wil zenden. Als

33 dan worden zy alleenlyk met Fuiken gevan-

3, gen , die gemaakt zyn van' Hoepels, met

33 Vischnet overtoogen 3 hebbende aan ieder

3, end een langen fmallen Ingang , ten einde zy

33 daar niet weder uit zouden kunnen loopen.

(*) Deezé Visch ^ naast, zó 't my toelchynt , met dea

Meirval overeenkomende , wordt Sreenbyter genoemd zegt de

zelfde Bisfchop , om' dat hy met zyne Tanden de Klipfteenen

aan ftukken kan byten. Hy is ongevaar drie vierendeel ofeen

Elle lang : de Huid donker en glad,- als die van een Aal ,

naar welke hy ook van Lyf zeer gelykt, uitgenomen dat hy

wat breeder is, en op de Rug lange afhangende Vinnen heeft*

Aan den Kop, die rond en dik is
s

ziet-hy 'er affchuwlyk en

byna als een Kat uit, hebbende in de Mond twee ryën Tan-

den. Zyn-Vléesch is hard en vet, wordende van den gemee-

nen Man gaarn. gegeten. Men vangt hem met Lynen offteeka

hem met den Elger t als men hem op een Zandgrond ziet

ftaan. Bladz. aÖ5.

I* DEIL. XIÏL STUK, B b
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V. „ Op eenige plaatfen zyn deeze Fuiken , gely-

T̂ t

EL „ kerwys de Aalkorven, uit Wortelen van Ge-

Hoofd-
3 ,

neverboomen gevlogten, en zulke agt men
$TUK

'

,, de bekwaamden tot den Kreeften -Vangst.

J} In deeze Fuiken wordt een andere Visch tot

5 ,
Lokaas gehangen , en dus kan men in ieder

i
Korf

;
die uitgeworpen en met een Touw vast-

,. gemaakt wordt, gemeenlyk in ééne Nagtwel

„ tien fluks bekomen.

L Hoe veel nu, van deeze Kreeften, jaar-

3, lyks uitgevoerd worden, kan men daar

5 , uit befluiten, dat federt het begin van deeze

,,. Eeuw, ieder Voorjaar , wel dertig, veertig

„ en meer Kreefthaalders , van Londen en Am-

,, fterdam, alhier komen, om levendige Kreef-

,. ten in te laaden. Gedagte Schepen zyn zo-

53 danig gemaakt, dat onder dendigten Bodem

„ zogenaamde Wellen ofHummer-Kasfen zyn;

3, een ruimte naamelyk , welke door middel van

33 een groote menigte Gaten, die in de onder-

,, fte Bodem geboord zyn, gemeenfchap heeft

?3
met de Zee; waar door de Kreeften altoos

3 3 in hun Element , dat het Zoute Water is,

,3 blyven ; niettegenstaande 'er wel tien- of

„ twaalfduizend fluks in zulk een Vaartuig zyn.

33 In 't begin des Voorj aars flaagen evenwel

33 de Reizen beter, dan wanneer de Lugtwar-

3, mer wordt, en indien, in zulk een geval,

,, de Reize door tegenwind langcjuurig' wordt

5 ,
gemaakt , fierven de Kreeften, om dat zy

„ beflooten zitten ; inzonderheid > wanneer

» te-
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3) tevens Doiiderweer ontftaat , 't welk, naar V.

„ men getuigt 3 hun fchadelykst zoude zyn Afdeel*

3, De Eigenaar doet alsdan een verlooren ReisHoöFBi

33 en fchiet 'er veel Gelds by in, niettegen-sTUK«

3 , ftaande zy alhier goedkoop zyn: 't welkeen

3, zeer goede Reis maakt , als hy het geluk

3 3 heeft , van ze levendig over te brengen. Dik-

3, wils wordt hem een Engelfche Kroon voor

33 het ftuk betaald 3 daar zy hem in Noorwe-

,3 gen maar twee Deenfche Schellingen gekost

3, hebben. Dit is de vastgeftelde Prys , wan-

,3 neer de Kreeft de langte heeft van agt Dui-

3, men of daar boven ; welke Maat door de Re.

3 3 geering geauthorifeerd is: maar is hy klei-

,3 ner3 of mankeert hem ééne Schaar (*) , zo
„ wordt het Stuk voor een Schelling verkogt*

33 Niettemin brengt deeze Handel 3 inhetAmpe

5 3 Stavanger alleen 3 gewoonlyl^ in 't Jaar over

3, de tienduizend Ryksdaalders in 't Land, fe-

33 dert de gemeene Man voor omtrent twintig

*3 Jaaren (f) begonnen heeft , meer voordeel

3, van deeze Neering te trekken , door zelf

3, Hummer - Buizen aan te leggen, welke van

„ Sta-

(*) ,-, Op dat zo veele Kreeften, die te gelyk in ééae Hum»

#, mer Kas zig in 't Schip bevinden , elkander de Klaauwen

„ of Schaaren niet afknypen zonden kunnen, 't welk anders

„ hunne gewoonte is ; zo worden de Schaaren tan alle deeze

, Kreeften met een Touwtje toegebonden*'.

(t) De Risfchop fchreef zyne Naturl, Hijitrk v»n Nérva*

gen reeds voor het Jaar 17^4,

h DEEL. XIII. STUK. B h 2
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V* „ Stavanger , Eyerfund en daaromftreeks af-

^™L, „ vaaren: doch, om de gezegde redenen , kun-

Hoofd- ,•> nen zy niet meer dan ééneïleizein't Voor*
STÜK- „ jaar doen/'

Ktcettvan- „ De beste Hummerplaatzen of Havens f
geryen.

^ alwaar , ieder Jaar , tot twee ofdrie Buizen

„ belaaden kunnen worden, zyn Skudesnaes,

,, Akre, Praestehafen , Vaage of Ahre - Buck ,

„ BuckvonSee, Stierneöe, Hindingsöe,Ta-

„ nan en Tananger. Oostwaards van Lindes*

5, naes worden ook veele Zee - Kreeften gevan-

,.,
gen en vervoerd, doch daar van heb ik geen

„ byzonder narigt. Ten einde de vreemden,

„; door eene vroegtydige Vaart, niet het groot-

>, fle voordeel uit deezen Handel mogen trek-

„ ken ; zo moet in. ieder van de gemelde Ha-

>, vens eerst een Noorseh Schip belaaden zyn

,

„ eer men iets aan Vreemden mag verkoopen.

33, Hier in 't Leen SundjSord heeft men, eenige

33 Jaaren geleeden , ook begonnen met deeze

3, Negotie. De Heer Dankertsen , Tolle-

j naar op ..Storöen, berigt my, hoe, in dit

3 , Jaar, op zyne Tolplaats alleen , voor zes-

„ duizend Ryksdaalders aan Kreeften afge-

„ fcheept zyn. De Inwooners van Zierikzee

s, in de Nederlanden hebben deezen Handel

5 , eerst begonnen, en daar van veel voordeel

„ getrokken. Nu beginnen de Engelfchen ook

„ onder Hitland veele Kreeften te vangen.

„ Behalve levendig worden de Kreeften ook

5, wel gezouten , of met Azyn en Peper inge-

legd
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99 legd zynde , verzonden. De Boeren , die V.

„ van deeze aangenaame Kost, als ook van fle^p1

„ Oesters , op veele plaatfen genoeg kunnen Hoofd*

„ krygen, maaken 'er, in tegendeel, geen werk STÜK*

„ van , in 't geheel". Dus verre de Heer Pont-
oppidans , door wien voorts van een Soort

van Kreeften gefproken wordt , aldaar in Sund*

üord gevonden , welke hy de Bucbftaben - Hum*
mer, dat is de Letter -Kreeft noemt, wegens

de tekening op de Staart, en dezelve fchynt

my met die fraaije , zeldzaame , roode Noor-
fche Zee -Kreeft, welke in 't Werk van Seba

afgebeeld en befchreeven is (*), nagenoeg over-

eenkomstig te zyn.

(.(53) Kreeft, die het Rugjcbüd glad en de Snuit ixnr.

op zyde getand beeft , onderaan , weder* j^Jf*/*

zyds, met een enkelen Tand* Kreeft.

De bynaam van Astacüs, die hier tot onder*

fcheiding der Rivier - Kreeften gebruikt wordt,

fchynt weleer de algemeene naam der Kreeften

te zyn geweest. In de voornaam (Ie Taaien van

Europa, het Hoogduitsch en Fransen, hebben

zy

(*) III. Deel. Tab. XXI. Kg. 3* Bladz, 53.

(63) Cancer macrourus , Thorace Ixvi ; Roftro lateribus

dentato? bafi utrimque Dente unico, Faun. Suec. 2034. SCOP„
CarnioL 1128. SCH/EFF. Elem. T. 32. Muf, Ai Frïd, i. p,

87.GR0N. Zooph.977. RoES. Inf III. Theill. T. 54,55 MATTH.
Diosc 228. Rond. Ptse-, II. p. 210. Bellon» Aquat 355,

Gesist. Aquat, 104. Aldrov. Exfang. 129. JonsT. Exfang,
Aquat. T. IV. f. i.SuLTZ. Jnf T. 23»f'. 15 J, GEOFER. P*rh
II. p 667. N. 1.

I. Deel xiii. stuk. B b 3
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V. zy ook, zo wel als de voorgaande Soort, den

lxxxu
L

* naam van Kreeft
»
dien ZY in Noorwegen zelfs

Hoofd- by uitmuntendheid fchynen te voeren, onder
stux. ^en naam van Krebfe ; doch in Sweeden onder-

fcheidt men ze by den naam van Kraefaeta,

en in Engeland noemt men ze the Crey-fisb of

Crevife, geevende aan de Zee-Kreeften den naam

van Sea-Crevis ; gelyk de algemeene naam in Italië

en aan de Adriatifche Zee nog heden is Gambaro

of Gammaro , maar die van Karniolie noemen

de Rivier - Kreeften Rak , de hedendaagfe

Grieken Karanis of Karanidic

In de meeste Rivieren van Europa komen

Kreeften voor, maar in het eene Land over-

vloediger dan in het andere. Men vindtze in

Spanje weinig, doch in Italië en Vrankrykzeer

veel , ja in geheel Duitschlandzo overvloedig,

dat iemand, te Weenen in Óostenryk, op de

Kreeften - Markt , meer dan eens dertig Wagens

te gelyk, daarmede beladen, heeft gezien (*}•

Menigvuldig komen zy voor in hetMeir, Czir-

gnitfer See genaamd en andere Wateren van Kar-

niolie. Tegenwoordig zyn zy ook rykelyk in

de Rivieren en Meiren van Sweeden , alwaar

men weleer naauwïyks wist van Rivier -Kreef-

ten. Het ontbreekt 'er niet aan in de Ooster-

fche Landen, hoewel men 'er, in het Oude

Testament, geen melding van gemaakt vindt.

De Kreeften , welke men in de Rivier van Se-

negal, aan de Kust van Afrika, vindt, zyn groo.

ter

(*) ALDRov. de Crujïatïs, p* 45,
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ter en lekkerder dan die vanVrankryk. Aan de v-

Goudkust zouden 'er, volgens Dapper, zyn, Lxxxi?^
die Holen in den Grond maaken als de Mollen , Hoofd*

rood van Kleur; doch misfehien zyn dit Krab-
STÜ1,

ben. In de Rivieren van Amerika vindt men 'er

overvloedig , die weinig van de Europifchen ver*

fchillen, dan ten opzigt van de Schaarpooten

of Armen , welke zy veel langer en dunner heb-

ben. Men kookt 'er fmaakelyke Soupen van

,

inzonderheid te Cayenne Die van 't Eiland

Tabago worden gezegd , in lekkerheid, de Eu-

ropifchen ver te overtreffen,

Hoewel de Rivier - Kreeften veel kleiner dan Grootte,

de Zee- Kreeften zyn, zo vindt menze doch

van aanmerkelyke grootte. In de Rivier van

Karniolie, genaamt Kerka , byGurk, zyn 'eiv

volgens het getuigenis van een Kronykfchry-

ver, gevangen, waar van de vyf zo lang wa-

ren als een Mensch (*). Deeze moeten dan,

ten minste, de langte van een Voet gehad heb-

ben. Men voedtze , aldaar, ofmestze, met

Osfen -Lever en bladen van Brandenetelen

;

kunnende dezelven lang levendig houden, wan-

neer menze met Azyn befprengt , zegt Doktor

Scopoli. Hier te lande , en in Vrankryk of En-

geland, gebruikt men Vyvers , omze te fpee.

nen; alwaar de Kreeften in een Houwer van

Latwerk moeten bedooten zyn , en geen ge-

brek hebben aan Groente en versch Water. Als

daö

(*) Entomol, Camtol. p, 407,

L DEEL. XIII. STUK. B b 4



392 Beschryving van
v« dan kunnen Luiden van Vermogen het pleizier

ixxm. " genieten, van deeze Dieren, onder hunne Oo-
Hoofd- „en te zjen voortteelen , en dus genoegzaam
STUK"

voorraad van dien aart uitleveren voor hunnen

Tafel.

Gebruik. De Kreeften worden, in 't algemeen, voor

een frnaakelyk Voedzel, ja by veelen voor een

groote lekkerny, gehouden. Men moet zoda«

nigen uitkiezen , die Vleezig , mals en wel ge-

voed zyn ; wier Vleesch een OlieagtigeenBal-

famieke vogtigheid bevat , die bekwaam is om
de Scherpheden op de Borst te verzagten , het

Bloed te zuiveren en het overtollige daar uit

door de Waterwegen te doen ontlasten. Even-

wel kan het overvloedig eeten van dezelven,

zo wegens de taaiheid van haar Vleesch , die

ze zwaar om te verteeren maakt , als wegens

de verhittende eigenfchap van die Spyze , aan

jonge, Bloedryke en Galagtige Geitellen, ligt

nadeelig zyn. Oude Luiden moeten 'er ook met

maatigheid van eeten, om dat de Maag anders

door dezelven bezwaard wordt : doch voor Tee-

ringagtige en andere verzwakkingen der Na-

tuur, worden de Soupes aangepreezen van lee-

vende Kreeften, die men gefmoord zynde dampt,

en in Vleesch- of Lloenderen - Nat gaar kookt,

laatende het Sop dan door een Doek loopen,

en mengende 'er een weinig Boter , Zout en

Notemuskaat onder, naar vereisen van zaaken.

Ongemeen dienstig zyn deeze Soupes of het

oitgepersce Sap van Kreeften
5 tot Lavamenten

der
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der Darmen tegen de Scherpte van de Roode- V,

of Bloedloop. In veelerley famengefielde LXX xu.

Middelen der Apotheeken zyn de Kreeften een HooFD "

STUK»
voornaam Ingrediënt. Men vindt ook het Voor-

fchrift van een gedefinieerd Water van Kreef-

ten, dat, echter, met reden, zo kragtig niet

als de gedagte afkookzels of uitgeperste Sappen,

wordt geoordeeld te zyn.

De Asch * , welke door Galenüs dermaate ,
^cinhCan-
cri usli

tegen het byten van een Dollen Hond, inwen-

dig aangepreezen wordt, moet niet van Kreef-

ten , maar van de gedagte Zee-Krabben zyn (*}l

20 wel als de Schaaren f , die elders verkeerde- \cheU
1 * Lancrorum

lyk worden gefield op rekening van de Kreef.

ten (f). Het moeten naamelyk de zwarte

punten zyn der Schaaren van de Zee -Krab-

ben \.. Men vraage niet , of de Kreeftfchaa- i m *fc«

ren de zelfde kragt niet hebben; want in die
3 *°*

gevallen, daar het op 't geloof der Ouden aan.

komt, zyn wy verpligt hun Voorfchrift blin-

de-

(*) C, HOFMAN , de Mtdicamenth Ojjlcinalibut, Paral.

pag, ir.

(f) In Nucleo Belgico Mat. Med
.
Brux. 1719 p 56. Dit

zou een fout in de daad veroorzaaken, In naam is die mis-

flag vaneen Cancerot Carcinoma , in plaats van Kanker , volgens
'

den gewoohen trant , uit vies- en keurigheid van Taal een Kreeft.

gezwel te noemen , dat geen de minste eigenfchap of overeen-

komst heeft , zodanig ingekroqpen , dat men dit naauwlyks

hopen kan verbeterd te krygen. Veel beter noemde men dit

droevig Ongemak, met.de Duitfchers, der Krebs of de Krab;

dewyl het wegens de ronde uitpuilende dikte en de zigtbaare

dikke Aderen aan den omtrek , eenigermaate de geftalte van

een Krab heeft.

I. DEEL. XIII. STUK. B b J
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V. delings te volgen. Anders ishetmetdeKreefts-

Afdeel, Oogen * , zogenaamd, die, ten opzigt van de

Hoofd- afkomst , zo men wil , den regten naam heb-

stuk. ben, hoewel menze eigentlyker noemen kan»

cJxrl. Steentjes of Susenen der Kreeften»

Bekreefts.
Zy werden , volgens Lemery, tengrootften

oogen. deele uit Oostindie herwaards gebragt, alwaar

menze in groote menigte op de Oevers der Ri-

vieren vondt. Twee, zegt hy, zyn 'er in de

Mannetjes -Kreeft, die dezelve zig tweemaal

in 't Jaar kwyt maakt. In de groote Rivieren,

naar den kant van Astrakan , zyn Kreeften, die

deeze Steenen zeer groot hebben , en niet dan

om dezelven gevangen worden. De Visfchers

weeten die, op verfcheiderley manieren, uit

de Maag , waar in zy zitten , te bekomen.

Eenigen kneuzen deeze Dieren met een Hou-

ten Blok , en dan, de Pap in Water gedaan heb-

bende in een Tobbe of Bak, vinden zy, door

't omroeren , de Steentjes op den bodem. Ee-

nigen leggen de Kreeften op hoopen en laaten

die rotten, verzamelende naderhand de- zoge-

naamde Kreefts - Oogen , die men daar te Lan-
de voor vier of vyf Stuivers het Pond verkoopt.

De Apothekers in Moskovie voorzien 'er zig dus
van , en zy worden in groote menigte uitge-

voerd.

Het oude denkbeeld , dat deeze Steenen in

de Kop of in de Herfenen der Kreeften zaten,

reeds overlang verworpen zynde
;
gelyk uit de

Vertoogen van Reaumür , over het ruijen der

Kreef-
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Kreeften , blykc (*) : zal ik hier gebruik maa- V,

ken van het uitfrekzel van een Brief , die door ^Xxxu.
'

Doktor Mounsey , Geneesheer der Armeen Hoqfd-

van haare Majefteit de Keizerin van Rusland,

voor weinige Jaaren dienaangaande is gefchree-

ven, en waar in die Heer zig aldus uit-

drukt (f).

5, De Steenen, oneigentlyk Kreefts - Oogen Nieuwe

3> genaamd , worden in het Lyf vandeKreef-Sn^en"

3 , ten gevonden. Ieder Kreeft brengt 'er jaar-
fr
a

e

a

n
r

u
ora*

*> lyks twee voort; naamelykéén aan ieder zy-

ï> de van het voorfte en onderde deel der

„ Maag. Decze beide Steenen neemen hun-

3, nen oirfprong tusfehen de twee Vliezen van

,, de Maag: de platte of holronde zyde raakt

j, aan het binnenfte Vlies , dat dun is en

„ doorfehynende , doch fterk en van een

„ Hoornagtige zelfflandigheid ; de verheven-

„ ronde zyde is fteeds uitwaards gekeerd , be«

„ dekt zynde met de Vleezige zagte Vliezen

3, van de Maag, wier Vezelen indrukzelslaa-

„ ten op de oppervlakte van den Steen. De-

9,
zelve groeit langzaam en by plaatjes , tus*

„ fchen deeze twee buitenfte Vliezen: waar

*> van het Hoornagtige niet dient dan om te*

5, genftand te bieden , 't welk maakt dat alle

9y de Steenen aan die zyde verhevenrond zyn.

„De

(*) Mm. de FAcad. Royale des Sciences de Paris, de 171a

& 1718.

(T) Journal Oeconomique , d'Aout I7H« P« x 34» &C.

'X, Deel, XIII. Stuk*
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39<5 Beschryving van
v - „ De eerste Schub , die men kan waarnee*

txxxn!" ,5 men, en op welke alle de anderen zig aan-

Hoofd-
55 voegen, is naar 't middelpunt geplaatst, en

„ en men kan duidelyk de randen zien van de

„ Laagen, welke zig agtervolgens formeeren.

„ Voor dat men deeze Steenen in het Dier

33 kan vinden , wordt men kleine Cirkelronde

5 , Vlakken gewaar , die een weinig duister

35

39

35

35

35

„ Zy zyn grooter en zigtbaarder , wanneer:

3 , deeze Steenen ontbreeken ; maar men heeft

35

zyn en witter dan het overige van de Maag.

Deeze Vlakken zyn de plaats, welke de Stee-

nen beflaan moeten , tegenover taaije en

ilymagtige zelfilandigheden , welke Klieren

genoemd worden door fommige Menfchen*

mis, te gelooven, dat zy Steenen worden

,, door verfcheide agtereen volgende trappen

„ van hardheid te pasfeeren".

„ Men heeft zig verbeeld, dat de Kreeften

3 , zig deeze Steenen kwyt maakten, by de af-

5 , werping van hunne Schaal,, en deeze rui*

33 jiog, is 't bekend, dat alle 'Voorjaaren ge-

„ fchiedt. Zie hier den oirfprong van dit ver-

„ keerde denkbeeld. Tegen den tyd, wanneer

3 , de Kreeft haare Schaal verlaaten moet,door-

5 , booren de Steenen den inwendigen Hoorn-

35 agtigen Rok van de Maag : de drie Tandea

5 , van dit Ingewand vergruizen deeze Steenen,

», en, in weinige Dagen , zyn zydoordeVog-

,, ten , die 'er overvloedig in de Maag zig be-

,, vinden , opgelost : 't welk maakt dat menze

3 , be-
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5>
bezwaarlyk op dien tyd zal vinden , en dus V,

$j denken moet, dat zy met de Schaal uitge» lxxxiu

5 , worpen zyn. By naauwkeurig onderzoek , Hoofd-

3 , nogthans , zal men 'er verfcheide Steenen
STUK'

5 , aantreffen, die ten halve verteerd zyn, en

„ 't gene boven alles bewyst , dat zy nooit

,, uit de Kreeften komen , is, dat menze nooit

„ in de Rivieren vindt , alwaar deeze Dieren

„ overvloedig zyn. Onder degenen, die men

„ in de Winkelen houdt , zyn verfcheidene

,, wat bruinagtig van Kleur, en deeze zyn het,

3 , die zig in de Maag van de Kreeft , toen de-

3, zelve gevangen werdt , bevonden".

Moeielyk is 't , een befluit op te maaken

,

aangaande 't gebruik van deeze Steenagtige fa-

mengroeizelen. De Waarneemer gist niette-

min , dat zy , met en benevens de oude afge-

worpen Schaal, welke van de Kreeft ook op-

gegeten wordt 3 dienen om aan de Vogten een

nieuwe Steenmaakende hoedanigheid by te zet-

ten» Deeze Steenagtige Deeltjes zouden af-

gefcheiden worden in de Vaten, volgens hun-

ne verfchillende trappen van zuiverheid , en

afgelegd aan het end der Huidvaatjes , om een

nieuw Steenagtig bekleedzel hervoort te bren-

gen. Zulks fchynt het gevoelen der genen , die

de Kreefts-Oogen tot het ontbinden en uitloozen

van het Steenagtig Slym- Graveel 3 uit de Nie-

ren en Blaas, bekwaam agten 5 niet zeer te be-

gunstigen.

Het Verhaal van dien Heer 3 hoewel in fom.

h DEEL, XIII, STUK» m-
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V. mige opzigten wat duister, in anderen eeniger-

Afdeel. maate tegenftrydig voorkomende , wordt niet-

hoofd- temin , ten aanzien van de manier van inzame*
®TyK

* ling , bevestigd door het Berigt , dat van Dok*

ter Mayer dienaangaande gegeven wordt ; zeg-

gende , dat hy hetzelve had van Kooplieden
,

die van de Grenzen van Tartarie en Moskovie

kwamen (*> ,, De inzameling , getuigt hy,

,, gefchiedt voornaamelyk in Besfarabie en de

., Ukraine, 't welk Landen zyn daar men vee-

5 , Ie groote Rivieren heeft , met overvloed van

,, Kreeften: want de Ingezetenen onthouden

,, zig van die te eeten, om voordeel te kun-

„ nen trekken uit de inzameling der Steenen.

„ Zy neemen de Maanden waar , wanneer de

,, Kreeften goed zyn : alsdan maaken zy Graf*

„ ten , van zestig of zeventig Voeten lang en

„ tien of twintig Voeten breed ; daar zy zo veel

„ Kreeften, als zy by een kunnen krygen ,in*

„ werpen, en dezelven met de Voeten treeden,

„ gelykerwys men de Druiven doet in de Wyn-

,, Oogst. Somwylen, zelfs, om zekerder te

„ zyn aangaande de verplettering
, gebruiken

,, zy 'er Beukhamers toe, en laaten verder

i5 hunne Kreeften aldaar , in de open Lugt,

„ rotten , den geheelen Winter door. In 'C

„ Voorjaar hervatten zy, daar aan , hunnen

3, arbeid, en, door middel van een Teems de

5. vui-

(*) Epb, N*t> Curhfor. Cent. VII. & VIII» An», 17*9*

T- 4*7.
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5,
vuiligheid affcheidende , verzamelt die arme V.

y, Volk een verbaazende meenigte van Kreefts-
T

A
Jv

E
fi

L *

„ Oogen 5 welker vertiering , door den groo- Hoofd-

je ten aftrek van deeze Koopwaar in andere STUK*

„ Landen , hunnen rykdom uitmaakt". Dus

krygen wy dan ook thans de meesten uit Po-

len en Moskovie.

Uit dit alles blykt, dat de Waarneemingen 't Gevoe-

der Ouden niet altoos te veragten zyn. Hel- ^£^0-
montius , naamelyk , is over dea oirfprong $s&*

deezer Steenen, welken hy , door dagelyks

ongevaar tweehonderd Kreeften te openen»

naauwkeurig onderzogt hadt, zeer omftandig.

„ De Mannetjes , zegt hy, beginnen jaarlyks

„ ziek te worden, van het midden van Juny

35 af, en vervolgens de Wyfjes in July, voor

35 het afwerpen van de Schaalen. Dan leggen

,, zy, geduurende negen Dagen en langer, zon-

„ der beweeging , als half dood. Diestyds

„ wordt haar Maag met een nieuw Vliesje

,, overtoogen, tusfehen 't welke en de oude

„ Maag zeker Melkagtig vogt is , dat allengs

,* hard wordt , en, door de holronde figuur van

3, de Maag, eene bolronde aanneemt, worden-

„ de eindelyk geheel Steenhard. De oude Rok

33 van de Maag, nu, allengs verteerd worden-

3,, de, flrekt het Dier tot Voedzel, zo wel als

,3 de Steen 5
die in de Maag blyft , geduurende

33 den tyd van byna een Maand'*.

Dit gezegde van Vader Helmonims door

Wepferüs en anderen bevestigd. Zelfs heeft

1. Deel. Xlli, stuk, de
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.
Vè ' de Heer Geoffroy de Jonge, in zyn Vertoog

lxxxvl' dienaangaande medegedeeld aan de Koninglyke
Hoofd- Akademie der Wetenfchappen van Parys (*),

dit ook gedaan : Hellende onder anderen vast

,

dat men deeze Steenen niet in de Kreeften vindt,

dan ten tyde van de ruijing , en dat zy vervol-

gens allengs verdwynen of verteerd worden in

de nieuwe Maag. De Maag, nu, is in de Kreef-

ten onder den Kop geplaatst, 't welk fommi-

gen heeft kunnen misleiden , die zodanige Stee-

nen voor Oogen hebben aangezien.

Kenmer- De Kreefts - Oogen , die wy hier in de Win-
ken der i^l „ hebben , zyn aan de eene zyde bol- , . aan
Echtheid. *"

, , , , n ... , .

de andere zyde holrond ofeen weinig ingedrukt,

en dus byna van eene half Kogelronde geftalte.

De Kleur is wit, met eenig bleekrood ofblaauw,

in fommigen meer in anderen minder, daardoor

fchynende, doch het Poeijer, dat men door de-

zelven te ftampen krygt, is geheel wit. Dit

alles heeft men in de valfche ofgemaakteKreefts •

Oogen ook weeten naar te bootfen , maar ze*

kere byzondere Visfchige reuk, welke de ech-

te hebben , ontbreekt daar aan. Ook kan men

in 'ibreeken
?
dewyl zy by laagen groeijen, het.

bedrog ligtelyk ontdekken , en nog zekerder

door de Chymifche ontbinding: want dan gee-

ven zy eenig vlug Alkalyn Geest en Zout , be-

nevens een dikke Hinkende Olie : door 't calci-

nee-

(*) #{/?« de
l'

'Academie Royale desSciexces, de 1'Ahn, l7<>h



neeren worden zy zwart:, waar uk blykt, dat % ,

zy zekerlyk van Dierlykën oirfprong zyn. lxxxiï*

Van de Eigenfchappen der Kreefts - Oogen ,
Hoofu-

in het Zuur te temperen, behoef ik, als alge- Gebruik

gemeen bekend zynde , by alle Menfchen ;
geen Q^^f*

8"

gewag te maaken. Zy kunnen , ten dien ein-

de, veel veiliger gebruikt worden dan Kryt ^

Koraal en dergelyke Stoffen, om dat zy niet

zo zeer tot famenpakking genegen zyn, gaan-

de veeleer wanneer zy , in de Ingewanden ,

door Zuur zyn ontbonden, in een openend Vogt

over , dat tot in de fynfle Wegen doordringt (*)*

én derhalve bekwaam fchynt öm de Nie-

ren van 't Graveel te zuiveren. Evenwel is

het dagelyks eri menigvuldig gebruik van hee

Poeijer van Kreefts - Oogen niet aan te raaden;

dewyl de Maag daar door bedorven wordt en

de Eetenslust vergaat. Veiligst worden zy*
met Salpeter, Rhabarberen andere Geneesmid-

delen, naar den eisch gemengd zynde, voor-

gefchreeven.

Van de inwendige deelen der Kreeften nog inwendige

niet gefproken hebbende, gaa ik thans daartoe &&&<£*
over. Na dat men de Schaal ofKorst , met de

roode Slymigheid en het Vlies , dat dezelve

dekt, weggenomen heeft, wordt men, aan den

top des Hoofds , het Brein gewaar , dat van

mid-

(*) Over de nuttigheid van Kreefts - Oogen , in Azyn op-

gelost, tegen inwendige Kwaaien, kan men nazien het VIH»

ÖEEL der Uitgezoete Verhandelingen ,- bladz. 529.

I» Deel. XIUU Stuk* G e
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V. middelmaatige grootte is , groenagtig van Kleur,
Afdeeï,, en als in twee Kwabben gefpleeten, daar de Ge»

Hoofd' zigtzenuwen en het Verlangde Merg van afko-

stük, men. Van het onderfledes Beks, daar men twee

platte Tanden waarneemt en een Vleeschheu-

veltje, 't welk naar een Tong gelykt
; gaat een

korte Slokdarm regtsftreeks naar de Maag toe.

Dit Ingewand is van aanmerkelyke wydte enbe*

ftaat uit een dik fterk Vlies 5 waar aan twee

Klieragtige lighaamen zitten, die metKnobbe-
lige Vaatjes gevuld zyn , welke naar Darmpjes

gelyken , doch aan 't end in éénen Stam famen-

loopen. Deeze deelen zyn het , die men gemeen-

lyk de Lever noemt in de Korst- en Schaaldie-

ren , en zy fchynen zo wel den dienst van Le-

ver waar te neemen als van Darmfchejl. Volgens

Doktor Sachs, in zyne Gammarologie , loopt

van de zyde der Maag een enkele Darm , die

egaal van wydte blyft , tot aan de Staart uit
y

alwaar de Kreefc haar Fondament en tevens de

opening van de Leg heeft. Men kan zeer ge-

, makkelyk de gemeenfchap daar van doen bly-

ken , mids met een Pypje daar in blaazende
5

als waar door de Kreeft alles, wat zy in de

Maag en Darmen hadt, van boven uitbraakt^

Het Hart. Agter de Maag en de andere Ingewanden is

tegen de Rug aan, in zyn Zakje, het Hart ge-

plaatst, dat immer zo fterk klopt als in de Die-

ren die Bloed hebben. Het is een Kegelvor-

mige Spier, van witagtige Kleur* meteen Gaar

melyk wyde holligheid, die van binnen onge-

lyk
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Jyk is en aan den Wand met veele dikke Veze- V.'

len of Styltjes gefchraagd, even als hec Hart^fx^
der Menfcben. De Groote Slagader, uit het Hoofd-

Hart komende, verdeelt zig aanftonds in twee STÜK*

:

Takken , die naar de Kieuwen gaan : terwyl de

Stammen van de Hol «Ader, zo nederdaalende

als opklimmende, zig agter het Hart famen^

voegen , en dus in deszelfs Oor dringen. Der«

halve gefchiedt hier een dergelyke Circulatie of

Omloop der Vogten , als die van 't Bloed in de

Viervoetige Dieren.

De Kreeften hebben, gelyk de andere Infek- De K'cu»

ten, in plaats van Longen eenige Openingen
wen'

op de zyden van het Llghaam , welke men ee- r

higermaate by de Kieuwen der Visfchen verge-

lyken kan. Zy zyn wederzyds onder de Korst

of Schaal geplaatst , hebbende haar onderfte ge-

deelte, dat breed en ftömpis, aan het Borst-

fchild gehecht door middel van Steeltjcs ; doch

het bovenfte blyft los en vry. Ieder Kieuw

heeft drie Boezems , waar van twee gefchikt

zyn om het Vogt te ontvangen, dat tot het Le-

ven dient : gelyk dit blykbaar is , dewyl een

zwart Vogt, inhetHartgefpooten, eerst door-

dringt in den eenen, en daar uit overgaat in den

anderen Boezem. De derde Boezem , van de

Punt naar den Grondileun gaande, loopt in een

Kanaal uit , dat gemeen is aan alle de Kieuwen

van ééne zyde , en een taamelyk wyde Ope-

ning heeft , naby de inplaating van de bovenfte

der Kieuwen, welke in een geduurige bewee-

l bh*, xni* stuk* Clca ging
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Afdeel
ging ^Y^ van drilIin S' ^en verbeeldt zïg;

Lxxxti. dat gedagte Opening dient om Waterinte nee-
Hoofd- men ^

'

t wej]< ^ zjg mengende met de Dierlyke

Vogten van de Kreeften , derzelver Ademhaa-

ling nog in fland doet blyven , wanneer zy op

't drooge zyn. Dit agt men is de reden , niet

alleen dat zy lang kunnen leeven zonder Wa-
ter , maar dat zy zelfs in 't Lugtledige niet fchie-

lyk derven (*).

De Teel- In de Mannetjes Kreeft hebben de Zaadva-
deeien.

ten jiaaren oirfprong aan beide zyden van den

Slokdarm , doch loopen nederwaards in de Teel-

deelen uit. IndeWyfjes, insgelyks, eindigen

de twee Eijerftokken , bezyden de Maag leg-

gende , in twee Lyfmoeders , in 't agterfte van

't Lighaam. Dus hebben zy de Teeldeelen ook

dubbeld > zo wel als in de Krabben : doch uit-

wendig niet zo klaarblykelyk*

uitwendi- Sommigen willen , dat de Rivier - Kreeften

deSilfe?. v^n de Zee -Kreeften alleenlyk door de groot-

Kreeften. tC) die ongelyk kleiner is , verfchillen zouden;

maar men vindt, als in de Tytelsblykt, an-

dere Kenmerken tot onderfcheiding. De Kleur,

bovendien, is in de Zee -Kreeften zwartagtig

blaauw en in de Rivier - Kreeften donkergroen,*

doch wordt , in beiden , door 't kooken rood.

Ten opzigt van Kop , Borstftuk en Staart,

die in deeze Dieren duidelyk van elkander af-

(*) Hijf. Natt des Animaux* Paris 1756. Q&vro. Tom. U
f. 33 i, &c.
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gcfcheiden zyn , komen zy met de Zee - Kreef- A
v*

ten overeen. De Sprieten hebben zy ook lang Lxxxn
*

en dun , en de Oogen , even als in de Krabben, Hoofd-

op een Soort van beweeglyke Voetjes of Stan-
STUiU

dertjes ,' buiten aan den Kop geplaatst. De
Schaaren , hoewel niet volmaakt , zyn doch na-

genoeg aan beide zyden even groot 3 in de Kreef-

ten. Het gedeelte» dat men de Staart noemt,

blyft altoos zigtbaar, en beftaat uit vyf Le-

den , hebbende aan 't end vyf Vinnetjes.

Dit Lighaamsdeel kan zig ook ombuigen , om
de Eijeren vast te houden, waar toe hetzelve

aandebinnenzyde met dergeiyke Vinnetjes voor-

zien is , als de Staart der Krabben.

Het maakzel van de Staart toont zo duide verfchiï

lyk het verlchil niet van Sexe, als in de laatst-^n™6"

, gemelden. Gedagte Vinnetjes , evenwel, zyn wy f
Jes»

in de Wyfjes dubbeld , en enkekl, ja ook klei-

ner, in de Mannetjes , die wederom tusfehen

dezelven en de agterfte Pooten, zekere Spoo-

ren hebben , welke in de Wyfjes veel kleiner

zyn. Zou men deeze voor een paar Poo-

ten genomen hebben, wanneer men zegt, dac

de Mannetjes 'er tien en de Wyfjes agt heb-

ben (*> Inderdaad , dus zou men <te Sexe

ge-

(*) Alle de Leden zyn in de Mannetjes veel grooter als

in de Wyfjes: het is uit de kleine Leden, als meede uit baard-

jes van den Staart, dat men de Mannetjes van de Wyfjes on*

derfcheidt : deze laatfte hebben niet meer als vier paaren Poo»

ten 5 de Mannetjes hebben
3

er vyf paaren. Bomare Woqt»

dtnboek door Tapillon. Dort. 1767. L Deel j Wadz. 619»

I. DEEL» XIII. STUK, C C 3
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v* gemakkelyk kunnen onderfcheiden. Doch ik

lSxu!" denk veeleer, met Doktor Baster, die gedag.

Hoofd- te Spooren al§ het eerste paar der Zwemvoe-
stük.

ten ^ ggiyjj. Zyn Ed. de Vinnetjes fchyntte^oc-

men, aanmerkt, dat zy in de Voortteeling,

het zy tot vasthouding of anders , dienstig zyn.

In de Mannetjes, zegt hy, is dit eerste Paar

ïtyf, hard, en ftomp gepunt zonder Haairtjes

;

in de Wyfjes dun, plat, zeer buigzaam en aan

't end , gelyk de anderen , als gepluimd (f).

lxtv. OH) Kreeft, die het RugfchildgladendeSchaa*
Carchuu ren Spilrondagtig heeft , de Armen flekelig

fche. gedoomd.

De aangehaalde vanSEBA voert den naam van

Groote Westindifche Rivier- Garnaal, en valt

'er grooter dan onze Rivier - Kreeften : des het

te verwonderen is , dat de Heer Gronovius

dezelve , als eene Verfcheidenheid , doch eene

zelfde Soort, betrokken heeft tot de Steur-

Krabben.

lxv. (65) Kreeft 5 die bet Rugfcbild glad en RoU
rond

Tennaceus»

Geveder-

de,

(*) Zie zyne Natuurk. Uitfpann. II. DEEL , btedz. 12.

(64} Cancer macrourus, Thorace laevi , Manibus teretiuscu»

lis ; Brachüs hifpido • aculeatis. Syft, Nat. XII. Aitacus Au.

viatilis major, Chelis aculeatis, Sloan. Jam. II. p. 271. Tm

245. f. a. Squilla Crangon, Americana major. Seb • MuJ, III^

T. XXI. f. +, RUMPH. Amb. T. 1. f. B.

(65) Cancer macrourus , Thorace laevi Cylindrico, Roftr»

enfuormi , margine fuperioic ferrato. Muf, Ad, Frid, JL
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rond heeft , de Snuit Degeiwormig , aan V.

den bovenften rand Zaagswyze getand. ^JSEL*

Hoofd-
Deeze, in 't Koninglyk Kabinet van Svveeden stuk.

zig bevindende, was uit warmer Landen af-

komftig.

(66) Kreeft , die het Rugfchüd glad , den Snuit lxvi.

van boven Zaagswyze* van onderen drie' steur-

tandig heeft; de Schaafpunten "
5

De naam van Squilla is , van ouds , voor een

Garnaal gebruikt geweest, doch dezelve wordt

hier, in 't byzonder, toegepast opdeSteurkrab-

ben. Deeze , zo wel als de Garnaalen , voe-

ren den naam van Squilla gibba , wegens de bul-

tigheid op haare Rug. Zy worden te Venetië,

cenvoudiglyk, Squüice geheten en by de Heden-

daagfche Grieken Karides , zegt Aldrovan-

dus , die aanmerkt , dat zy van de Krabben

verfchillen door de Staart, en van de Kreeften

doordien zy geen Schaaren hebben , als ook

door de menigte van Pooten. By fommige Ita-

liaanen noemt menze Gambarello , dat is een

klein Kreeftje. De Engelfchen noemenzc

Prarxns,

(66) Cancer macrourus , Thorace lacvi , Loftro fupra ferratö,

fubtus [tridentato , Manuum Digitis acqualibus. Faun. Suecm

2037. Cancer Squilla. Scop. Carn. 1129. Matth. Diosc. 229.

Squilla fufca. Klein. Dub. 35. A. ROND, Pisc, 549- Squil-

la raas & fcemina ex freto Davifii. SEB. Muf. III. T. XXI. f.

9 , io. BASTES. Uitfpann. II. p. 30* T. III. f. 5. GRON»

0oofé. 936.

I. DEEL. XIII. STUK. CC 4



4^3 BescHryving van
v* Prarjonsy de Franfchen Cbevrette , en in Normandie

Lxxxir/ Cbevrette franche i omze van een kleiner Soort,
Hoofd- welke men Bouauet aan die Kusten noemt , te
STUK

Steurkrab. onderfcheiden : doch deeze Soort heetenzyge-

meenlyk Sqüille ; in Languedok Caramot , in

Xaintonge Santé, en te Rouaan Sakcoqw. In 't

Hoogduitsch , heefc men , naar den Franfchen

naam Ghevrette , de benaamingen van See*

gizle , Meergeisz en Beekle , als ook naar de bult

die van Hegerling of Hogergernir gefmeed : de

Sweeden noemen Raeka, die wy Steurkrabben

heeten.

Alle deze benaamingen fchynen op de Squilla

gibba toepasfelyk te zyn , welke zo wel deeze

influit als de volgende Soort , zynde beiden

Meerbaer , dat is de Zee - Beer, genoemd geweest,

Deezen naam , echter , geeven fommigen veel-

eer aan de eerde Soort van Squilla, diedebree-

de genoemd wordt, onderfcheidende dan nog

drie Soorten van dezelven , waar van de eene

is de Squilla gibba , de twee laatiten onder den

naam van Mantis , als naar een Springhaan ge-

lykende , de Zee- en Rivier - Vlooijen bevatten,

daar ik vervolgens van fpreeken zal.

De Steurkrabben , door Klein onder den
naam van Squilla fusca of bruine Garnaal , voor-

gemeld, onthouden zig, onder de Garnaalen,

in Zee, aan onze Stranden, als ook in brakke

binnen - Wateren : zo wel ais aan de Kusten van

geheel Earopa, in de Middellandfche en Oost-

zee. Zy verfcbillen van de Garnaalen zo zeer

niet
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niet in geftalte, Kleur of eigenfchappen , dat V.

men ze niet ligtelyk daar voor kan neemen , en xJ^fn^
8

gekookt zynde , eeten ; gelyk meermaalenis ge- Hoofd-

beurd. By nadere befchouwing , evenwei , % r̂

'

kraK

wordt men gewaar, dat zy op den Kop een

Zaagswys getand Beentje hebben, 't welk de

reden kan zyn , dat dit kleine Diertje fomtyds

groote Visfchen , die hetzelve in menigte en te

gulzig in (lokken 3 om 't leven brengt, zo de

Ouden verhaald hebben. ^Elianus getuigt zulks

van den Zee - Wolf of Snoek , en anderen heb-

ben hetzelve bevestigd (*) Men weet dat de

Steurkrabben , door de Liefhebbers van het hen-

gelen, hier te Lande , ;dikwils levendig aan

den Hoek geflagen en dus gebruikt worden :

zo dat zy een gretig Aas moeten zyn voor de

Visfchen van onze binnen- Wateren,

Deeze Infekten zyn bruiner dan de Garnaa-

len , doch door "t kooken worden zy, gelyk de-

zelven, rood. Haare Oogen fteeken meer bui-

ten den Kop uit en zy hebben de Sprieten niet

alleen, maar ook de Baardjes , voor aan den
Kop, langer. Haar Zwempooten , metHaair-
tjes bezet, zyn veel duidelyker, en, naar even-
redigheid, langer dan in de Kreeften, het welk
boven en behalve de gëflalte en grootte , de

Steur-

en Hiante fufus ore pet Iaeum Lupus,
Capit Squillas , nil moratus aculeos

,

Gula ; fed iftis intumefcens idbibus
,

Extin&us ingluvie luit poenas nece.

Ex Grac. Pjjil»

! Deel. xiiu stuk. Cc 5
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VI Steurkrabben met de Garnaalen overeenkomftig

Éxxxa* maakt , zo wel als in het getal en de plaatzing

Hoofd- der Blaadjes, aan 't end van de Staart.

5Sw. Schoon de Steurkrabben geen zo groote en
De schaar- ^kke Schaaren hebben als de Kreeften , zvnzv
pooien. _ , r _ ,

' J
. *

doch met een loort van Schaarpooten voorzien»

De Heer Baster fielt dat zy 'er maar twee heb*

ben , en wel alleenlyk het voorjle paar , zeggen-

de dat het tweede paar Pooten langer dan de

drie anderen is ; waar uit men zoude denken

,

dat dit Infekt maar ag t eigentlyke Pooten ha d( *).

De Heer Gronovius , ondertusfchen , telt tien

paar Pooten aan de Steurkrabben, waar van de

twee eerste Paaren , zegt zyn Ed. , Schaardraa-

gende zyn £|/). Dit maakt vyfPaaren buiten de

JZwempooten. Linn^eus fchryfc aan het der-

de paar Pooten Schaaren toe (.].). Hoe kan

'er zulk een tegenftrydigheid van zo groote Na-

tuurkenners zyn, over zo zigtbaare Lighaams-

deelen van een zo ligt te bekomen , Inlandsen

,

Diertje?

In de Steurkrabbetjes, die ik thans voormy

heb , gedagte deelennaauwkeurig waarneemen-

de,
/

(*) Alleen is het Voorfte Paar Pooten met Nypertjes voor-

zien .• het tweede Paar is langer als de drie anderen. Baster ,

Natuurk* Uitfpar.n. IL Defx , biadz. 33- Tab. III, Fig. V.

alwaar de Nypertjes ongelyk en in fig. VI* N. 5 , gelyk ge-

gevingerd zyn : welk ondertusfchen een voornaam Kenmerk

tot derzelver onderfcheiding van de Garnaalen uitmaakt.

(t) Zoophyl. Gron. Fase. II. p. 231.

(4-) Zeggende; Manus, qux tertio Pedum pari inlldent , Di-

gitis funt xcmalibus» Faun, Suec% Ed. II. p. 496*



»e Kreëftbejï, 411

de , bevind ik dat 'er twee - en - twintig van on- v»

deren zyn, welken de gemeene man Pootenzou LX xxii.
?

noemen : dat is elf Paaren ; waar van dan het Hoofd»

derde Paar de voornaamfte Schaarpooten zyn. Steurkrak,

Noemende , wederom , met den Heer Baster,

het allervoorfte Paar , Armen ; zo zyn 'er tien

Paaren van Pooten. Onder deeze munt het

tweede Paar ver boven de anderen , in langte

niet alleen, maar ook in dikte aan de enden uit,

alwaar de Schaaren zyn , die de Punten even lang

hebben. Deeze Schaartjes gelyken byzonder

naar die, welken 'er in de Kreeften zyn aan de

twee Paaren , die op de Armen ofgroote Schaar-

pooten volgen. Maar, behalve deeze, hebben

die twee Pootjes (van gelyke langte byna zyn-

de als de drie agterfte Paaren, welken men tus-

fchen de Armen en gedagte Schaarpooten vindt,

)

elk aan 't end , dat ruig is , ook een klein Schaar-

tje ; komende daar in met de Groote Westin-

difche Rivier - Garnaal , hier voorgemeld % *Bfad^

volkomen overeen. De Heer Gronovius kon
40

*

dan met regt zeggen , dat de twee eerfte Paa*

ren Pooten, in de Steurkrabben , Schaardraa-

gende zyn, en dat de drie volgende de langte

hebben van het eerste Paar , waar van , zo ik

geloof, de Heer Baster de afbeelding, opN.

5, vergroot gegeven heeft; aangezien de groo-

te Schaarpooten naar het end dikker loopen , zq

ruig niet zyn , en ook langer punten hebben.

Zy komen, ten minde, met diederSchaarpoo-

1. ükeu xiii. stuk. ten
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V. ten van zyne geheele Af beelding der Steurkrab-

lxxxtL
L

be in Fii* V* > geenszins overeen (*).

Hoofd-
stuk. £67} Kreeft, die bet Rugfcbild glud 9 den Snuit

Cranzon! -zonder tandjes, en de ééne Punt van d&
zee-Gar- Schaaren langer beeft.

Zo zeker het is, dat Aristoteles eene der

vier Soorten van Squillce , in 't Grieksch , Cran-

gon genoemd heeft ; zo onzeker is het , welke

daar door van hem gemeend zy. Van hun roe-

pen of gefchreeuw zou men het niet , op eene

eigentlyke wyze , kunnen afleiden : dewyigeen

Soort van die Infekten , myns weetens, eenig

Geluid maakt. Het middelde (tuk der Blader-

tjes van de Staart was, volgens hem, in de

Crangon breed 9 en in de SqiriUa gibba fcherp.

I Dus

(*) Roesel heeft zeer mis , wanneer hy zeot , dat wy
Hollanders deeze .Soort, die Klein de bruine Squilla noemt,

Carneelen heeten : doch komt met my ten opz-gr van dePco-

ten overeen, zeggende daarvan, volgens de helchryving van

Xj-EiN : „het eerste Paar is kort en enkeld; het daar op vol-

gende heeft eenigerrnaate een Schaar : het derde i
Jaar is het

Langfte, en, gelykerwys in de Kreeften, SchaaragtJg; de

over ge dr;e Paaien loopen uitinenkelde Stekels ofKlaauw-

tjes. Dienvolgens heefc deeze Garneel twaalf [dat is zes
,

en, met de Zwempooten , elf Paarj Pooten , als men de

Schaaren 'er hy rekent : daar de Krabben en Kreeften 'er;

maar agt hebben".

(67) Caneer macrou
t

rus . Thorace laïvi , Roftro integerri-

mo , Manuum Pollice longiore. Faun. Sttec. 2038» Squilla

marina Batava KASTER Uitfpann. II» D. p. 27. T« Ui*

Fig. 1 4 Gron. Zooph. 985. Seb, Kab* UU T. Si. K&
8.' Roes. lnj\ lil; Tab. LXIII. Ftg. 1, 2.
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Dus zou men veeleer de laatfte voor onze Gaf- V.

naaien moeten houden, in welke dat middelftuk A™g*t

fpitfer fchynt te zyn , dan in de Steurkrabben. Hoofd-

Bellonius , ondertusfchen , befchryft de Cran- «TUK
-

,'
. Garnaal*

gones of Crangines zodanig , dat men er geen

anderen door verdaan kan dan onze Zee - Gar-

naaien , die als 't ware vier Hoornen op den

Kop hebben , van byna gelyke langte , naar hy

zig uitdrukt. Deeze werden , in Italië , zo

Aldrovandus getuigt 3
Cammerugia en Spamo-

Cbïa'i te Rome, gemeenlyk, Parnocbia ; in de

Zuidelyke dee'len van Vrankryk Caramote of

Lmgwftin , doch te Bourdeaux Squilles genoemde

In Engeland behooren zy onderde Prawns, of

Sbrimps , hoedanig mende gepelde of gekookte

Garnaalen ofGarnaaten aldaar tytelt. TeDant-

zig , aan de Oostzee , noemt men , volgens

Klein , de voorgaande Soort Crabbenie , en

deeze Sandkrabhen , wordende dezelven aldaar

niet gegeten, maar in menigte, tot Lok -Aas

der Visfchen , opgezameld : hoewel zyne Squil-

h cinerea doch geen andere fchynt te zyn dan

onze Zee - Garnaal,

Dit Infekt, zo omHandig door den Heer Bas*

ter befchreeven en afgebeeld zynde , zal ik vaiï

de Geftalte, die iedereen bekend is , nietfpfee".

ken. Alleen merk ik aan , dat het wel twee
lange Sprieten, die uiteen menigte van Leedjes

beftaan, maar geen zo lange Baardjes heeft als

de Steurkrabben , wier Snuit van vooren als met
zes Haairtjes is voorzien. Behalve de Armen

1, deel. xni. stuk, en
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V. en Baarden , die als Hoornen uitfteeken , heb-

ben zy , op ieder zyde van den Kop , tweeplat-

Hoofd- te Deelen met een Punt aan 't end, welke haar
È
,}

VKm
, ook van de Steurkrabben onderfcheiden. De

Schaaren vertoonen zig ftomp* en hebben by-

na dergelyk een maakzel in 't klein, als die der

Oostindifche Rotskrabben. Roesel geeft daar

van een fterk vergroote afbeelding, 't Getal

der eigentlyke Pooten is vier paar om te loopen *

en vyf paar Zwempooten. De Staart heeft , als

gezegd is , in 't midden een fpits puntig Blaad-

je. Op 't midden van de Rug en aan de Oogen

zyn , zo ons de Heer Baster aanwyst, ook He-

keltjes : doch van de Teeldeelen , waar door de

Mannetjes en Wyfjes van elkander kunnen on-

derfcheiden worden , en die men met het Mi-

kroskoop waarneemen kon , geeft zyn Ed. geen

afbeelding. De Garnaalen moeten een zonder-

ling Geftel inwendig hebben; dewyl 'ér, vol-

gens hem , in de Maag twee Tanden zyn , en

zulks zouden zy gemeen hebben met de

Kreeften.

Onze Garnaalen geeven gelegenheid tot zeer

fraaije Waarneemingen met het Mikroskoop.

Schoon haar , zo wel als de andere Jnfekten 9

de roode Kleur in de omloopende Vogten ont-

breekt , kan men doch in haare Buitenleden en

Staarten den Omloop der Dierlyke Vogten niet

alleen naar genoegen waarneemen : maar met

Leeuwenhoek zien , dat de Bolletjes niet plat-

agtig Eyrondzyn, gélyk in de Visfchen y
maat

rond
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rond en nagenoeg van gelyke grootte als die in V;

't Bloed der Menfchen en Viervoetige Die- A™***
ren (*). In de Herfst kan men ook in deMaag Hoofd»

van een Garnaal verfcheiderley Hoorntjes en G
S

J™:
Schulpjes , die naauwlyks de grootte van een

Zandje hebben , waarneemen , en de bruine

Schaal van een groote Garnaal met het Ver-

grootglas beziende , vindt men die zeer aartig

getekend (f).
De Garnaalen vallen in de Zuiderzee kleiner

dan in de Noordzee , welke bruiner zyn , en
door '? Kooken zo rood niet worden, als de on-

ze. Zou dit ook het verfchil kunnen maaken*

dat aanleiding aan Linn^eus gegeven hadt , om,

in zyne befchryving der Sweedfche Dieren, een

Garnaal met het gedoomde Rugfchild , welke

in de Laplandfche Zee overvloedig voorkomt,

van de anderen te onderfcheiden (J.)? Onder

de grooten die men vangt, zyn altoos kleintjes^

en dit maakt het waarfchynlyk , dat deeze In-

fekten niet alleen in 't Voorjaar, maar bynaheü

geheele Jaar door, voortteelen: te meer, de-

wylmende Wyfjes der Zee - Garnaalen altoos
5

In de Zomer, met Eijeren of Kuit tusfchen de

Poo-

(*) Squlllagïbba, teste LEEUWENHOEK10, haudquaquanij

Ut alü Pifces ,
particulas ellipticas , fed Globulos, etiï minime

ïubentes , fanguine fuo vehit. MUYs, De motu Mufcul,

p. 304.

(|) BASTER , Natuurk* U'ttfpann, IL Deel , bladz. 32.

(4.) Cancer Norvegicus , macrourus, Thorace antrocfum acn-

I, DUEL. XIII. STUK. Ies*
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V. Pooten vindt. Dit heeft, echter, in die aft

Jk t? r\ c» ij" t

ixxxii.
* de Zuiderzee niet zodanig plaats : ten minftè

Hoofd- valt het zo niet in 't Oog.
SJi, Aangaande de Garnaaten , aan de Kust van

Noorwegen, zegt Pontoppidans , dat het een

kleiner Soort van Krabben is, met een graau-

we "cliaal, welk zig digt aan 't Land onthoudt,

zo dat men ze gemakkelyk met de Hand kan

opneemen Zy worden 'er, alleenlyk, tot Lok-

aas der Visfchen , aan den Hoek gebruikt. Hy
verbeeldt zig dat deeze, gelykerwys me^r an-

dere dergelyke langzaam kruipende Zeedieren ,

voornaamelyk tot Voedzel voor de Botten en

meer andere Platvisfchen , die altoos langs den

Grond kruipen , en zig meest op de Zandige Oe-

vers onthouden, gefchapen zyn.

Op fommige plaatfen, zegt Bellonius, ko-

men Crangones voor 9 die een Span en daar over

lang zyn .* het welk zekerlyk beter pasfen zou

op de Westindifche Rivier - Garnaalen , van

Suriname afkom itig , hier voor gemeld , en

zulke zullen het misfchien zyn, door welkende

Beef- Aal orn 't leven gebragt wordt , die an-

ders ook kleine Krabbetjes eet (*),

Kreef-

leato , Manibus prismaticis , angulfs ïpinons. Faun» Suec. Ed.

1. 1247' U. 2039. It. Scan, %o"j. Doch die Aftacus medi*.

wagnitudinis prior , van ALDROVANDUS , is zekerlyk een an«

dere.

(*) Zie Aïï. Hdvet. Tom. IV". p. 34. En Uitgez Verband,

lil. I) bladz. 478 Kleine Krabbetjes zyn derzelver gewoon

Voedzel. Haarl. Maat/chappy. II. D. p. 375%
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Kreeften, met het Rugfchild oneffen. V.
Afdeed
T YVVIJ

(68) Kreeft , die bet Rugfchild , dat langwer- Hoofd-
pig is , metGeutswyzeJlreepenenmnvoü- stuk*

ren gebaaird , de Snuit tweetandig en be- carabusl

weglyk beeft. *gT

In de Middellandfche Zee is, door den Heer

Brander 3 deeze Soort waargenomen, wier

Schaal de grootte maar van het uiterfte Duim-

lid heeft, zynde van boven glad, voorwaards

Geutswyze gerimpeld , en aan den voorften rand

met kleine dunne Tandjes , als met Ooghaair-

tjes, bezet. De Snuit heeft twee evenwydige

beweeglyke, neergedrukte Tanden. De Sprie-

ten, langer dan het Lyf , zyn met Vezeltjes

aan de kant gchaaird. Het Dier heeft zeer

breede Schaaren, die Hartvormig, van vooreri

geknot en ruighaairig zyn : Pooten mee kromme

Klaauwen, De Staart beftaat uit drie breede

en voorts verfmallende Leedjes, hebbende hec v

uiterfte Lid Eyrond en klein ; den grondfteura

wederzyds met twee kleine Pootjes en van ag-

teren bezet met ettelyke Borstels , die uitermaa*

te lang zyn.

(69) Kreeft, die het Rugfchild vanwen Hm* %xtx

(68) Cancer macnurus , Thorace ftrigïs imbricatis oblon-

giusculo , antice ciliato ; Roftro bidentato mobili. S.yfi, Nat.

XJL

C69) Cancer macrourus , Thorace antroifum rugofö , Spinis

I. DEEL. XIII. STUK. D d clUa'
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v\ pelig en met Stekels gehaaird , de Snuit

tSxih" fcberp en zeventandig beeft.

Hoofd-
stuk. Deeze worde van Jonston by een Zee - Luis

vergeleeken , en het Lyf , inderdaad
, gelykt

veel naar dat van een Luis : ja de geheele Ge-

ilalte zweemt meer naar die van een Krab , dan

vaneen Kreeft, volgens deAfbeeldingen, wel-

fcen daar van door den Heer Gronovius gege-

ven zyn in de Switzerfche Verhandelingen. In

't Werk van Seba is 'er een met de Staart af-

gebeeld , die tot deeze Soort wordt t'huis ge-

bragt. Men wil dat het de Zee -Leeuw of

Leeuw -Krab zy van Rqndeletius, waarvan

Aldrovandus een geheel Hoofdftuk heeft , voe-

gende aan 't end, als daar mede eenigermaate

overeenkomstig , de Zee - Kreeft van Noorwe-

gen, Hummer genaamd, die in de Schaaren zo

veel kragc heeft, en aan de Kilanden benoorden

S chotland zo groot voorkomt , dat hy, een zwem-

mend Man met de Schaaren vattende, denzel-

ven dood knypen kan of verfmooren. Ik heb

reeds van de Noorfche Zee -Kreeften in 't al-

gemeen , als ook van de Letter - Kreeft of Bach~

ftaben-Humnm , gefproken , welke de Heer

Pon-

eiliato, Roftro acuto fëptemdentato. Faun. Suee. 2036. Can-

cer macrouras , Thorace Chelisque angulatis hispidis* Mtif.

Ai. Frid> 87. Aftacus raarinus. Column. Aquat. 8. T. 6
Aftacus fimilis Pediculo marino. Jonst. Exfang T. II. f. 7*

Aflacus Norvegicus curiofus. Gron. in Aft,. Helv. IV. p» 23,.

T. 2. f. 1 , a & Zoopb 98 o. hXRR.Rar.T. 1288, f, x.SU*
Wé\ III. T. XIX. f. 19,20.



Pontoppidans met den Zee-Leeuwvan Ges» V.'

ner oordeelc taamelyk overeen te komen ; ten AJ?J?*^
minste wat de buitengemeen lange Schaaren en Hoofd-

Schaarpooten betreft ; doch het Lyf is veel kor- 8Tütf»

ter , en tevens , naar deszelfs befchryving , zege

hy, Wollig of met kleine Takjes bezet, en de

Letteragr'ge tekening ontbreekt 'er aan , welke

de Noordfche allermeest van den Zee - Leeuw

dier Autheuren onderfcheidt.

WoRMius(verhaaltde Bisfchop wyders,)heeft tttm*

ook deeze Noordfche Kreeft gehad, daar die
Kreeft*

Autheur aldus vanfpreekt. „ Dien andere een

,, Kreeft van midddelmaatige grootte of mid-

5, delïlag- Kreeft , maar de Nooren Hummer-

5, Konge , dat is Koning der Kreeften noe-

men (*) 9 daar geeven wy , niet onbillyk,

den naam aan van Letter - Kreeft QAJiacus

ÏÏttërüïïts) , om dat op de Schilden , die de

Staart bekleeden , zekere merktekenen als

van groote en Myflerieufe Letteren , voorko-

men. Myne Letterkreeft is een Voet lang. De

3 , Schaaren of Nyptangen , in een regte lyn uit*

35 geilrekt zynde, hebben weinig meer dan eens

Duims dikte, en de geheele geftalte is aan

die van een groote Zee -Kreeft gelyk, uit-

genomen dat de Schaaren regt en kleiner

zyn: want zy hebben de langte van een half

Voet , en, voor de Splyting, vier uitftekken,

. dip

(*) Die naam is thans (zegt hy) in Noorwegen niet me«£

bekend.

I. Deel. XIII, Stuk. D d 2



%tt> BSSCHUVING VAN

V.
3 , die in de langte uitgeftrekt zyn , en beurtlings

Lxxxn!" " een dut>belde en enkelde ry Tanden voeren ,

hoofd-
i9 tusfchen welken vier holligheden endwaards

3, loopen , dat aan deeze Kreeft een zeer fraay

£j aanzien geeft. Op de Rug - Schaal vertoo-

s, nen zig zwartagtige merktekens (*) , die

3> eenigermaate naar de Oude Letteren der Mon-

„ niken gelyken, wederzyds zes; waar van de

33 eerste 3 als men van 't Staart -end af telt,

35 een T , de tweede en derde een E y de vier-

3, de en vyfde een L en de zesde een I, om-

3 3
trent op dergelyke wyze uitdrukken , als

93 menze in de oude Kloosterboeken gefchree-

33 ven vindt. Deeze zou ik die agten te zyn,

3, welke van Rondelet ius de kleine Kreeft ge-

3 3
tyteld wordt, indien niet de Pooten daar in

3 3 ongefchaard werden gezegd te zyn : want

3, de onze heeft de vier voorite Pooten met

53
Nypers voorzien, even als de groote Zee-

5 , Kreeft".

Ik heb hier de befchryving van de Noorfche

Letter - Kreeft willen plaatzen
9 om dat de Heer

Gronovius dergelyken naam geeft aan de zy-

ne, die zyn Ed. van den Heer BASTERgefchon-

ken was. Het fchynt , evenwel , de zelfde niet

te kunnen zyn ; zo om dat van dergelyke te-

ke-

er Op myne Kreeft, zegt Pontoppidans, is dit een ver.

hooging van de Schaal zelve en geen verfcheidenheid van Kleur,

welke overal eene Stroo- Kleur (Couleur de Paille) is , met

eenig Rood hier en daar vermengd. NaturU Hijï* van Norws*

ft»* II. TïJEiLL. bladz, 331.
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kening op de Schaal geen gewag gemaakt wordt, V.

als om dat de twee eerste paaren Pooten , in Lxxxnf

'

de laatstgemelde , uitdrukkelyk gezegd worden Hoofd-

niet met Nypertjes, maar met Klaauwen voor- STUK»

zien te zyn» De Kleur , niettemin , van de

Schaal , was glanzig bruin 3 met hoog roode

Streepen fraay gemengeld. Pontoppidans

merkt aan , dat deeze Letteren niet altoos even

volkomen uitgedrukt zyn , op het Rugichild en

de Staart van zyne Bucbjiaben» Hummer 9
diehy

voor een jonge Zee -Kreeft zoude gehouden

hebben , indien de Geflalte niet zo zeer ver-

fchillend geweest ware. Wat de Pooten en

Stekelige Snuit, als ook de hoekige Schaaren

aangaat , fchynt dezelve met deeze Ruuwe
Kreeft taamelyk overeenkomftig, welke Lin-

n^eus aldus befchryft.

„ De Snuit is zeventandig en zeer fcherp:

3 , het Rugfchild Eyrondagtig, van vooren over"

,, dwars gevoord met Haairige Streepen , die

„ voorwaards zien* Een boogswys 1

gekromde

3, Naad onderfcheidt het voorfte deel des Rug-

3, fchilds. De Armen zyn aandebinnenzydege-

33 doornd: de Schaaren langwerpig, aan den rand

„ gedoomd : de bovenkant van vooren Geuts-

5 , wyze gevoord met eene Haairige ruuwheid,

3, Verder heeft zy drie Pooten wederzyds : zyn-

3, de het vierde Paar klein, aan de puntflomp

3, en ruighaairig (*)'\

(?o)

(*) Syji. Nat. Xll. p, 1052, 105 j. Dit laaffte komt in-

zonderheid volmaakt met de afbeelding, van den Heer Ge©*
Novrus in Aiï. Helvet. gegeven, overeen.

I, Deel, XIII, Stuk* D d 3
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..

V. (70) Krab-Kreeft , die het Rugfchilcl eeniger-

LX<YU
* ma'tte liulrond , met Haairtjes omzet en

Hoofd* getand , de Schaaren Hartvormig , de
*T
lxx. Sprieten Ooghaairig ruig heeft.

Gymnijia*

Aan de naastvoorgaande wordt de woonplaats

in de Atlantifche Oceaan en Middellandfche Zee

toegefchreeven* Deeze en de twee volgende,

uit Oostindie afkomftig, bevonden zig in 't Ka-

binet van de Koningin van Sweeden.

Lm. (71;) Krab-Kreeft, die hei Ixuzfchild ovaal en
Dorfipes.

Vi y ' uj

zce-Luis. rimpelige van voorsn Zaagsvoyze gebaaird

en de agterjie Pooten op de Rug heeft.
-

De aangehaalde van Rumfhhjs , in Oostindie

Folok genaamd, wordt van dien Autheur , we-

gens de gedaante, Zee -Luis geheten ; welke

de agterfte Pooten boven de anderen heeft , en

dus te regt Dorjipes genoemd kan worden ; hoe»

wel 'er niet verhaald wordt, dat zy met den

Buik om hoog zou kunnen loopen. De laagte

wordt gezegd van een halven Vinger, de breed-

te van een Duim te zyn. De Schaal is bruin

geel, met kleine witte Plekken ofOogjes. De
Staart is zeer foial en lang , reikende onder 't

Lyf

(70) Cancer fuhmacrourus , Thorace fubcylindrico , ciUato-

ferrato, Chelis cordatis , Antennis ciliato* pilo fis. M, L. U»

453-

(71) Cancer fubbrachyurus , Thorace rugofö ovali, antice

feriato-cilia fo , Pedibus posticis dorfalibus. M. L. U t 4*2»
Rümph, Amb. T. X. fig, i. PilT. Ainb. T. VI. f. 2.
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Lyf door fchier aan den Kop , en fchynt meer V.

overeenkomstig te zyn met die der Krabben lxxxh
L "

dan der Kreeften . Op het StFand van Amboi- Hoofd-

na kruipen deeze Diertjes en verbergen zig , als
STÜK»

menze vangen wil , terflond in 't Zand, In de

Inham van dat Eiland vallen zy klein , naauw-

lyks een Lid van een Vinger lang ; maar op Ban*

da zynze grooter en worden 'er , even als by
ons de Garnaalen , gekookt en gegeten.

(72) Kreeft, die het Rugfchüd ovaal en rimpe- Wxifc

lig 9
de Schaaren famengedrukt en aan den

rand gedoomd heeft»

De vier voorgaande komen met elkander daar

in overeen , dat her Ru fchijd voorwaards Geuts*

wyze gerimpeld is ; doch deeze wordt daar van

uitgezonderd. Zy onthoudt zig in de Indien.

Kreeften, met het Rugfchild gedoomd.

(73) Kreeft, die het Rugfchild van moren ge* ixxm,
doornd , de Schaaren driekantig , aan de

f,°s

rvegi'

hoeken met Steke 's heeft. Noorfche.

Die van Seba , welke ik te vooren met de

Noor-

ds) Cancer macrourus , Thorace ru^ofo ovali , antice ier-

tato-ciliaio , Pedïbiis ppstids dorfaïibus M JL> U 455,

(73) Cancer macrourus, Tho race antrbïjfiim aculeato , Ma-

Jiihus prismaticis, angulis fpinoiis. Faun, Suec, 2039. M L U.

456. h ïcan» 307. Mui\ Ad. Fr. I. p. 88. Gron Zooph,

979. Skb. Kab. m. f. ii. f 3. Aftacus media; magnitudi-

ïiis prior. ALDRov. Exfang* Crust 113.

1, Deel. XIII, Stuk, Dd 4
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Y. Noorfche Letterkreeft overeenkomstig aange-

^™EL» merkt heb , wordt hier t'huLs gebragt door Lin-

Hoofd'. n^us, vanwien, indebefchryvingderSweed*
STUK. fche Dieren, gezegd wordt, dat de gene, die

deeze Kenmerken heeft, niet alleen in de Zee

dikwils onder de Garnaalen gevangen , maar

ook met dezelven verkogt en gekookt , ja als

een zelfde Soort gegeten wordt , zynde zelfs

een weinig kleiner dan de Garnaalen, van wel-

ben zy meest door de figuur der Schaaren en de

Doornen of Stekeltjes aan de Snuit, die de Gar-

naalen niet hadden, verfchillen zou. In Neder-

land hadt zyn Ed. deeze ook dikwils onder de

Garnaalen gemengd gezien. Of nu deeze demid-

delflag Kreeft van Aldrovandus kan zyn , en

of dezelve de allergrootfte Kreeft van Noor-

wegen genoemd mag worden (*), laat ik an-

deren beoordeelen.

Kreeften, met de Schaaren Vingerloos,

het Rugfchild langwerpig,

lxxtv.
üomarusm

Gehoorn-
de. •

?U CV.
Fig. i.

(74) Kreeft, die bet Rugfchild wordvaards ge~?

doornd 9

(*) Aftacus maximus Norvegtcus. Zooph. Gr0«. Fase. II. p.

228 N, 979. Doch het blykt klaar , dat dit een misftelling

zy , voor Aftacus marinus Norvegkus. Welke groote Dru,k-

feil evenwel in Erratls niet is aangetekend,

(74) Cancer macrourus , Thorace antrorfum aculeato, Fron-

te hicorni , Manibus adaótylis M. L. U. '457- GRÖN, Zoopk*

5>8l. MAHCQR. Brafd. 245. T. 246. RUMPH. Amb % T. I»

f. I. f. A» PET. Ané. T. VI. f. I- SEB. Kab. III. T. zl*

f. 5.
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doornd , twee Hommen voor aan den Kop .
^

*w de Schaaren ongevingerd mejt. lxxkii.

Hoofd*

Deeze mag , wegens de aanzienlyke Hoor-4TÜK>

nen , te regt den naam voeren van Gehoornde

of Hoorn - Kreeft , en, indien^y omtrent drie

Voeten lang wordt, gelyk deHeerGRONovius

verhaalt, zo is de naam van Rivier -Garnaal,

bySEBA, zeer oneigen. De myne ook, naar

welke Fig. 1, op onze Plaat CV. gemaakt is,

heeft ten minste de grootte van de gewoone

Rivier - Kreeften van Europa.

Zy onthoudt zig aan de Kusten van Oost- en

Westindie, zelfs aan de Kaap, enmooglykook

in de Middellandfche Zee : want het fchynt die

te zyn , welke de Ouden Locusta manna ge-

noemd en by de Rivier - Kreeften vergeleeken

hebben, als waar van zy meest door het ont-»

breeken der Schaaren verfchilde. Dus zegt ook

Aldrovandus, dat de Locusta marina van de

Duitfchers Meer - Krebs , dat is Zee-Kreeft, ge-

noemd worde , gelyk die naam ook vertaald

gevonden wordt by Rumphius.

Deeze Autheur zegt, dat menze in 't Ma-

leitsch noemt Udang Lant , zynde het eerste

woord aldaar de algemeene naam van dergelyke

Schaaldieren , en op Amboina Mitta Soa tytelt,

het welk zo veel te kennen geeft als agteruïtloo-

pende Kreefc of Garnaal *. De reden van die* 5 uHla

benaaming, echter, vind ik dus verklaard „ Jrj[retrograde

„ 't Water gaat hy voorwaards , houdende zy-

I. deel. xiii. stuk* D d 5 j, ne



42.6 Beschryving van v *

V. ,, ne Hoorens op zyde , wanneer hy zyn Aas

lxxxu" » zoekt, maar iets bemerkende daar hyfchuuw

Hoofd- „ voor is, of voelende dat men hem, in 't

STÜK
* ,3 Net, naar zig toe gaat trekken, dan fteekt

^, hy de Hooxens vooruit , ;en kruipt agter-

,, waards. H^s ongemeen fioutom zig te ver*

•
3 , deedigen en heeft zulk een kragt in zyn Staart,

, 5
dat men, als hy dien om een Steen geflagen

,, heeft, naauwlyks daar af irekkenkan. Ook

,, is hy zeer flim, klimmende, als men hem in

„ 't Net heeft , tegen de kanten op , en zoeken*

„ de daar over tefpringen. De Visfchers zien

,, hem niet gaaïh in de Netten, om dat de an-

„ dere Visfchen geweldig door hem gekwetst

„ worden. Niettemin verftrekt hy to een

,, groote iekkerny, en wordt zo fmaakelyk,

3i byna', geagt te zyn, als onze Kreeften".

De Kleur van de raauwen is , volgens disn

zelfden Autheur, op 't Lyf hoogblaauw, met

witagtige of vaale plekken; de Pooten blaauw

en wit geitreepu : doch door 't kooken worden

zy, gelykerwys de anderen, rood. Het Lyf

en de Staart is als dat der gèwööne Kreeften j

doch hetRugfchild, met aanmerkelyke Doornen

bezet '. heeft van vóóréö twee onczaglyke krom-

me en daar agter twee kleinere Klaauwswyze

haaken , boven de ('ogen , die groot zyn en

fterk uitpuilen. Hier aan volgen de twee on-

gemeene dikke en g-oote Doornswys' getakte

Hoornen, aan den onderkant, langs heen, met

een ry van Haantjes bezet . en ongevaar twee-

maal
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maal zo lang als de Kreeft. Zy loopen aan 't V.

end zeer dun uit. De Pooten, tien in getal, zyn
Ŷ

F^Li

altemaal van gelyke gedaante , en byna even Hoofd-

3ang , zonder Schaartjes ; het uiterfte Lid SÏUIC-

lterk gehaaird en met een Klaauwtje voorzien.

Tusfchen de gedagte groote Hoornen, die men

als de Sprieten kan aanmerken , heeft deeze

Kreeft twee Vorkswys' getakte Baardjes.

(75) Kreeft, die het Rug[chili' voorwaaró's gé ï-xxv,

doomde twee Bladen voor aan den Kop üeer-

en de Schaaren byna pngêvingêrd heeft,
Krecir

» •

De eerlle Soort van Squilla hebben de Ouden

Urfa of de Beer genoemd . wegens den bree-

den , ruigen Kop , dien dezelve heeft. Zy
maakten , doch , daar wederom twee Soorten

van, en noemden de eene L'rfa minor, deanJere

Urja major, dat is de Kleine en Groote Beer.

Deeze Kleine , by Joh* ston afgebeeld , wordt

door GRONoviustot de Hoornkreeft betrokken;

waar van zy grootelyks verfchilt ; doch het

fchynt my toe, dat zyn Ed. deeze en de voor-

gaande Soort ondereen mengt.

Zo wel de kleine als de groote Beer worden

Jhier bedoeld door Linjnleus, die ook de beide

af-

f75) Cancer manrourutj Thorace antrorfum acirea'o , Fron-

te d.'phylla ; ManlHis iubada&ylis. Faun, Suec. 2040 Poly*

quiquyixe. MARCG. Eraf. 18Ó JoNST- Aq Ex/ang. T. IV.

f. 4, 8, 12. BARREL. Icon* 1288, f. 2. RüMPH. Amb T.

II. f. C, D. BROWN, Jam, T, 4.1. f. 1, SKB. Kab. lil» "£•

fto. f. 1.

I* Deel. XIlï, Stuk»



428 Beschryving van
V. afbeeldingen van Mannetje en Wyfje aanhaalt,

lxxxil" we^e m ' c Werk van Rumphius gevonden wor-

Hoofd. den van deeze zogenaamde Uria- Qmcer uit

stuk. Oostindie , alwaar zy een Span lang vak en een

Hand breed , doch zelden gevangen en dan met

een Harpoen gefloken of met een fcherpen Haak

opgehaald moet worden. Zy komen niet alleen

daar , maar ook in de Westindiën , ja aan de

Kusten van alle de Wereldsdeelen voor : des

Linn^u^ haar ook een plaats geeft onder de

Sweedfche Dieren , en dus befchryft.

,, Het Voorhoofd is ftomp, met ongevaar

, tien Stekels , die ongelyk van grootte zyn,

„ tusfchen de Oogen. Twee Bladen zyn 'er

5? voor aan den Kop , twee Leden hebbende ,

waar van het voorde breed, ftomp, in ze-

, venen verdeeld en aan den rand Haairig : het

,, agterfte fpits zeventandig en ook met eenige

„ Haairtjes gezoomd is. De Sprieten, zo laag

als de Bladen, beftaan uit vier Leedjes 3 waar

„ van het uiterflë gevorkt , het andere flomp

en korter is. Het Borstftuk is langwerpig,

,, oneffen en voorwaards vyfvoudig gedoomd.

,, De Leden van de Staart hebben drie Panee-

„ len, waar van het eerste glad is, het twee-

„ de rimpelig ; het derde van agteren drievou-

„ dig uitgerand: aan 't end vyfbladerig ftomp.

,, De Schaaren zyn taamelyk dik en effen, zo

5, lang als de Bladen van het Voorhoofd. Zy

,, hebben een Duim aan 't end met een zeer

., kor-

53

3:

33
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„ korten Vinger. DePootenzyn gladenfcherp V.

% genageld . LXXXII.

Hoo?d-

Kreeften met de Schaaren Vingerloos , het STUK*

Rugfchild zeer kort en den geheelen

Borst niet bedekkende.

(76) Kreeft , die hei Lyf in Leden verdeeld lxxvi.

beeft, de Schaaren ongevingerd, plat op zwaantjes*

zyde, Zeisfensivyze krom en als eenZaag KteQ^
getand.

Een der fraaylTe Stukken > onder de Kreef-

ten, is deeze
?
die men gemeenlyk, wegens de

aartige figuur der Schaaren , Zwaantjes-Kreeft

noemc ; a?s wordende zy , in Oostindie , meest

gevangen, zo Rumphius zegt, om de mooije

Zwaantjes , die men van de Schaartjes maakt

:

het overige wordt , als de Garnaal en 3 gekookt

en gegeten. Men kan dit Dier zelden vinden,

zo hy getuigt, en nog moeielyker vangen, om
dat men zo naaukeurig het afloopende Water

moet waameemen : want het onthoudt zig in 't

Zand der Stranden , en wordt derhalve van hem
Sqitilla Arenaria , dat is Zand - Garnaal , gehe-

ten»

(j6) Cancer macrourus articularis , Manibus ada&ylis com-

presfis, falcatis , ferrato -dentaus. Muf Ad. Frid, I. p„

86. Faun, Suec. 2035. Scop, Carn, 1135. Cancer Arenarius*

RUMPH. Amh. T 3. f. E. Tamara - Guacu. Marcgr. Eraf*

386. T» 187. Squilla Arenaria marina, Seb, Kek III, Tab,

XX. Fig, 2, 3. GRON. Zooph, 984.

I. DEEL. XIII. STUK.



43D Beschryving van
v

- ten. In de Amboinfche Taal noemt menze Loc-

l txxn.
' h 5 en de Hollanders , aldaar Knyper , om dat zy

Hoofd- zu |jc een geweld met de Schaaren oefenen , niet
STUK

' alleen daar mede in den Grond boorende , Zand,

Modder, Steenen wegfmytende, maar ook de

Menfchen dik wils gevaarlyk kwetzende , en

daarenboven zodanig flaande met den ftekeligen

Staart , dat men deeze Soort van Kreeften le-

vendig niet behandelen kan, maar zy moeten

met Stroppen of Strikken gevangen worden.

Ondertusfchen zyn de grootfte van decz,c ^ny-

per -Kreeften, zo hy aanmerkt, maar een Hand

lang en ruim twee Vingeren breed,

Dewyl de Afbeeldingen , in 't Werk van

Rumphiüs, meestendeels uit het Kabinet van

den Heer d'Acqcet daar ingevoegd zyn, zo is

hec niet te verwonderen , al komen zy fomtyds

met de befchryving niet volmaakt overeen,

Omtrent die van deeze Zwaantjes - Kreeftea

fchvnt het
5
bovendien , duister , welke van de

twee , op de Derde Plaat , bedoeld worde met

zyne. Land - en Zee - Zand - Kreeft : doch dit is

zeker , dat wy de gene , die daar als de groot-

He voorkomt ,
gewoon zyn de Zwaantjes-

Kreeft te noemen » hoewel de Zwaantjes eigent-

lyk aldaar gezegd worden van de andere te zyn.

!k vind ook zonderling, dat de Land Knyper

Van Rumphius , en de Zee - Knyper of Strand-

Kreeft van anderen, en wel die op deezen naam

in 't Werk van Seba voorkomt, door den Heer

G rcnoviüs tot een zelfde Soort betrokken wor-

, den.
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den , welke zyn Ed. , dat meer is, getuigt inde V,

Indifche Oceaan te huisvesten (*) fxxx*^
Van zyne Land - Zandkreeft zegt Rumphius, Hoofd-

dat dezelve zig wel omtrent de Stranden , doch Lam?"

op 't drooge onthoudt, maakende Heuveltjes^™1 **

in 't Zand als Molhoopen, en zig dus , drie of"

vier Voeten , of zo diep begraavende , tot dat

zy aan een Steengrond komt. Men doet de op-

geworpene Aarde weg, en, het Gat gevonden

hebbende, waar dit Dier in zit, zet men daar

een Strik voor, met eeuig Aas en vangt hetzel-

ve dus als de Mollen. Even v/el , als men 'er

nietgaauw by komt , kan het, met zyne fcherpe

Schaaren, het Touwtje wel afknippen. Van

deeze worden de Schaaren of Knypers, zo hy

getuigt, onder de zeldzaamheden bewaard

Van deeze Soort houd ik die te zyn , waar pL . cv.

van uit myne Verzameling de af beelding in Fig,
'&' a*

2, op Plaat CV, gegeven wordt. Want inde

eerste plaats valt dezelve , volgens Rümphtüs ,

grooter dan de Zee -Knypers (f). Nu heb ik

'er van deeze Soort gedroogd gezien , meer dan

een Voet lang. Ten anderen is de Kleur Asch-

graauw en dus zo fraay niet als die der zoge-

naamde Zwaantjes -Kreeften. Ten derden,

zyn de Schaaren of Knypers aan 't uiterfte Lid9

dat

{*) Zoophyl. Gron* Fase. II. p, 250. N 984,

(t) Het onderfchcid van groette tnsfehen de beide Sexen

zou zeer aanmerkelyk zyn , indien het Mannetje en Wyfje zo

veel verfchilde als in Fig* 2 en 3 , op Tab. XX , 'm 't Dexde
Deel van Seba.

ït PIEL XIII. STUK.
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Y? dat niet knobbelig maar byna regt is, voorzien

lxxkii.
* met veele Sikkelswyze Tandjes ; welke 'er , zo

Hoofd- 1Tien by Rumphius vindt , de Zee - Zandkreeft

aan zyne kromme Schaarpunten , die rood zyn

,

niet heeft: zynde, bovendien, de twee andere

Leedjes rondagtig en groen of gefpikkeld ; het

Lyf donker groen , wit en blaauw , gemen-

geld , van Kleur ; de enden der Pooten rood.

Ik moet hier nog eenigermaate ftaan blyven

op den bynaam van Mantis , die aan deeze Kreef-

ten of Garnaalen , gelyk Rumphius dezelven

noemt, gegeven wordt. Aldrovandus maakt

een geheel Hoofdftuk van de Squilla Mantis van

Rondelet ius, van welke niemand der Ouden,

zo die Autheur zig verbeeldde ,
gewag gemaakt

haat. Hy noemde dezelve dus , om dat zy

door haare Armen ongemeen geleek naar die

Soort van Wandelende Bladen , welke men in

Provence Prcge-Dieu noemt , dat men Bidder-

tje kan vertaaien , tot de Spookjes behóorende.

Ik heb van de reden dier benaaming genoeg ge-

* zie x. zegd *. Men kan dezelve , met even veel Regt,

SlizV op dit Water - Infekt toepasfen, dat van Bel-

145 ,
enz. LOiNIÜS de Water - Cicade getyteld wordt, heb-

bende eene byna doorfchynende Schaal. De
geftalte van den Kop en 't Rugfchild , de Gele-

dingen van het Lyf, en de gedoorndheid van de

Staart , niet alleen, maar ook de afbeelding,

die men 'er van vindt by Aldrovandus, too-

nen genoegzaam , dat hier deeze Soort gemeend

worde, welke van de beide Oostindifchen vari

Rum-
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Rümphius verfchilt door de zes verheven V.

Streepen , die de fRingen of verdeelingen lxxxu^
Van het Lyf hoekig maaken 5

gelyk Doktor Sco. Hoofd-

poli ten opzigtvande Cancer Mantis aantekent^ STUK*

die in de Golf van Venetië en aan de Kusten

Van Italië gemeen is, worden aldaar Canockia

geheten. Immers in deeze waren ook de Kny-

pers of Knipmesfen , aan de eene zyde , mee

zes lange 3 kromme Tanden , gewapend (*).

(?7) Kreeft , die hel Lyf in Leden verdeeld LXxvil

beeft , de Schaaren engevingerd, rondag- |^Sld-
t'ig ) regt , hoekig en inwaards drie * Tan* kreeft.

dig.

Knorr heeft zig verbeeld , dat in de afbeel-

ding van de Zee-Zandkreeft by Rümphius,

Letter F
3 de Tandjes van deSchaaren ofKny-

pers wel konden vergeten zyn , of dat ermoog-

lyk van deeze ïnfekten voorkwamen met een

verichillende geileldheid der Schaaren (f) In

my-

(*) Manus ada&yla' , falcatse , cofnprefEe, Dentibus fêx Ion-

gis unilateralibas. Abdomïne futuris decem , antxis rainori»

bus, omnibus fex lineis elevatis longkudinaliter angulatis, Ha-
bitat fiequens in Mare Adriatico 6c Liburnico finu

} Canachia

diiPcus. Entom. CarnioL p. 41 ï.

(77) Cancer indcrourus articnlaris , Manibus ada&yïis Ven-
tricofis , re&is , anguJatis , ïntrorfum tridentatis , Syft, Nat.

XII. Cancer mirabüi's. Muf. Ad. Frid, I. p. 86. Squilla Are-

naria marina. Rümph. Amb. T. III. f P. .SïB. Kab. III T.
20. f. 6.

(t) ïn zyn Werk , over de Terfleende Zaaken
, genaamd

Zeldzaambeden der Natuur en Oudheden dos Aardbodems , thans
alhier in 't Nedeiduitsch. uitkomende. I, DEEJL in folios
feiadz, 23.

u D£el. xiii. stuk. E e
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V. myne Verzameling berust een Kreeftje, datmen

hSxn" kan zeggen volmaakt met
#
die Af beelding over-

Hoofd- eenkomstig te zyn ; want , als men dezelve wel
êTUIC

* befchouwt , ontbreeken 'er de Tandjes niet ge-

heel aan: de Vinger of Knypervan de Schaaren

heeft 'er met 'de Punt drie, dat is twee daar

binnen» die zeer lang zyn in myn Voorwerp,

het welk ook juist het Rugfchild of Kopftuk,

zo men 't noemen wil , uic drie egaale Blaadjes

lamenge field , en de Staart insgelyks gedoomd

heeft, zynde het Lyf in tien Leden verdeeld,

doch die geheel glad en rond zyn , even als die

van de zogenaamde Zwaantjes -Kreeft , welke

in de afbeelding Letter E, op de zelfde Plaat,

by Rümphius vertoond w rdt, Daar uit blykt

dan

"

3 dat 'er weezentlyk zyn met de Nypertjes

of Schaaren drietandig , 't welk LinNjEU* tot

een Kenmerk gefield heeft van deeze Soort (*}•

Lxxvm. Oo) Kr^ft zonder Schaaren, dievcederzydszes

^BoSei-"

'

tql' £& "^nêenQe Ploten en de Sprieten-zeer

draager, lang heeft.

Vol-

(*} Die Liefhebbers zyn te beklaagen , welke, om de vol»

maaktheid der StorTeering van hunne Kabinetten aan de We-
reld b'oot te leggen , zig genoodzaakt virden , hunne Stuk-

ke. , met veel moeite , aan deeze of gene Kenmerken te ac>

commodeeren. Ik maak van (ommigen van myne Verzame-

ling, welke ik nog bezig ben te verg.ooten , by gelegenheid

gewag of gebruik, Wanneer dit tot eenig bewys kan ftrek-

ken of tot opheldering van de Natuurlyke Hiftorie.

(?*) Cancer M nibns nullis, Pedibusutrimque fex dida&y-
üs; Antexmislongisümis. SEB, Kab, III, T. XVII. f. 8*





Plaat cvi.
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Volgens de afbeelding heeft deeze Westin- V.

difche Rivier -Kreeft het Lyf omtrent een Span
Lxxxlf**'

of negen Duim lang en de Sprieten , die uit Hoofd-

een menigte van Leedjes beilaan , ieder vyf- STUK *

tien Duimen of omtrent anderhalf Voet lang.

Zy moeten dan nog grooter vallen, dewylinde

befchryving vanS eb \ gezegd word:, dat dezelve

Sprieten heeft van een Elleboog ,'t welkikvoor

een Elle neem, hoewel de Latynfche Vertaa-

ler er twee Ellen van gemaakt heeft (*). Zy
gelyken in geftalte meer naar een Garnaal of

Steurkrab , dan naar een Kreeft , en zyn een zeer

lekkere Spyze.

C79) Kreeft zonder Schaaren , die wedenydsvyf lxxtx.

Zwempooten beeft. Emeritus,

Daar het Garnaaltje van Barbados, doorPE*
TIVER. eerst aan 'c licht gegeven, volgens den

Keer Gronovius , onder den naam van Eme-
rita befchreeven en afgebeeld, zes paarZwem-
pooten heeft, begryp ik niet, hoe Linn^eüs

het getal van vyf Zwempooten , 't welk aan

de meeste Kreeften gemeen is (f), hier tot een

oo*

(*) Bmïs hic gaudet corniculis
, propemodum bicubitali-

bus , &c.

(79) Cancer manibus nullis, Pedibus utrimque quir.que na-

tatoriis. Syft- Nat, XII. Emerita. Gron. Z'oopb» N. iooo.

Tab. XVI. f. 8, 9» PET, Pterigr. T. XX. u o.

(t) Aan de Noorfche Zee -Kreeften , immers, fchryft de ""

Heer Baster vyf piar Zwemvoeten toe ; terwyl 't my duis-

I. DïEL. XIII. STUK. E e 2 ?w
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Hoofd-
stuk»

Vé derfc heidend Kenmerk kan gebruiken van dit

Lxxxfi
L

' Kreeftje
ï

't welk tot de Kreeftkrabben behoo-

ren zou, indien het niet de gedagte Zwempoo.

ten had. Deszelfs Borstftuk is zeer breed ,

ovaal , verhevenrond , en doet het grootelyks

naar een Krabbetje gelyken. Een dergelyk
>

doch platter en een weinig verfchillende , dat

men hylVIartenique gevangen hadt, was gedag

-

ten Heer gezonden.

LXXX.
Grosjïpes»

Dikpoot.

pl. cvr.

(80) Kreeftje
, geheel in Leden verdeeld, met de

Schaare-a ongevingerd en zo lang als 't Lyf.

De Heer Pallas , thans Hoogleeraar te Pe-

tersburg , hadt aan den Heer Gronovius de

Kenmerken toegezonden vaneen Infekt, 't welk

zyn Ed in het Water der Vaarten by Leiden

ontdekt hadt, en thans qmftandig als een mid-

del foorr, fusfchen de Garnaalen en Zee- Vlooi-

jen, voorgeileld wordt. Die van onze Afbeel-

ding, Plaat CVI. Fig. 1, fchynen van de bei-

de

ter voorkomt, indien dieHaairige Vezeltjes, onder aan de Staart,

daar door verdaan moeten worden , hoe de Wyfjes , de Eije:en

daar mede vasthoudende , d:m kunnen zwemmen , en zulks

niet veeleer met de Vinnetjes op zyde doen , die , zo wel als

de vyf Blaadjes van de Staart , met Haairtjes bezet en daar toe

bekwaam fchynen te zyn: hoedanigen ik 'er ook vyfop ieder

zyde waarneem in onze Rivierkreefren , welke , volgens den

Heer Gronovius , maar vier Zwempooten zouden hebben:

p. 2i7.

(80) Cancer macrourus articularis , Manibus ada&ylis longi-

iudine Corporis t- Syft, Nat XII, Aftacus muticus , Pede

sntico fubulato , edentulo , longisfimo , crasfisfimo, Gnoif.

&ooph, 989.
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de volgende Soorten aaomerkelyk te verfchil- %
len, en, indien men de Hoorntjes op den Kop lxxxh

L '

voor ongevingerde Schaaren neeraen mogt, na- Hoofd*

der met de opgegevene Kenmerken overeen te STXJi^

komen ; inzonderheid, dewyl de dikte der ag-

terile Pooteh gedagten Bynaam op dezelven

toepasfelyk maakt. Zodanige Springertjes ko-

men hier, op natte zoute Gronden, zelfs inde

Kelders der Huizen voor: zyndede Afbeelding

in langte ongevaar drie- of viermaal vergroot.

("80 Kreeftje, geheel in Leden verdeeld, met lxxxi.

vier ongevingerde Schaaren en tien Pooten* zec-vioo,

In deeze Soort , welke , volgens den Heer

Baster zig allermeest tusfchen en onder de da-

den van het Kruid, dat op de Steenen en Paa«

len onder aan de Zeedyken groeit, onthoudt,

zyn de Voorpooten met zeer dikke , fcherp-

haakige Klaauwen , voorzien, het welk dezel-

ve dan grootelyks van ce voorgaande doet ver-

fchillen. Ook heeft zy op den Kop, behalve

de Sprieten, nog twee korter Hoorntjes , die hy

Baardjes noemt. Het Lyf , zegt zyn £d. , is

in veertien Geledingen of Leedjes verdeeld, die

ik

(Si) Cancer mzcrourus, arrfciilaris , Mambus quatuor ada&y.

lis , Pedibus decem. It, Oei. 42 , 96. Faun Suec. «041,

Frisch Ir.f. Vil. T. 18. Pules fl iviatiüs. Raj. Inf 44.

Roes. InJ III. T. Ó2. Puiex marinus. Baster, Uitfpann.

II. D, pag S4- T. III f, 7, Cancer macrourus rufescens,

Thorace articulato. Geoffr. Varis. II. p. ÓÓ7. T, ai. f. é»

Squilla. Gron. Zooph* N, 990,

1. deel. xiiu sim, E e 3
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V. 'er doch maar twaalf ft deFisuurbefpeur. Gro-

lxxxii novius geeft 'er den naam van Squilh aan , en

stuk
?D" onderrigt ons , te regt , dat zy zo wel in zoe

.

Zee-rioo. te voorkomt als in zoute Wateren.

Zy onthoudt zig aan de Oevers der Zee , zegt

LinNjEüs , die deeze Zee - Vloo overvloedig

op het Strand van Oeland , in het Zand ,
gevon-

den hadt , komende ook in Bronnen en Graften

voor, alwaar zy op de Rug zwemt , en {trekken-

de tot Aas voor de Vogels , die men Kluit noemt.

Dezelve hadt op den Kop vier Hoorens of Sprie-

ten , byna van gelyke langte , elk uit drie Le-

den beftaande, waar van het uiterfte.Haairag-

tig dun was, en uit ontelbaare kleine Leedjes

famengefteld. Van de zeven Paaren Pooten

waren de vier voorden voorwaards gekeerd
,

en de drie ageerden agtcrwaards , zynde de twee

voorfle Paaren met een bewecglyk Klaauwtje

voorzien.

Indien men de aangehaalde Afbeeldingen ver-

gelykt , zal men zien , dat dezelven zo wel van

elkander, als van de gedagte Oelandfche, ver-

' fchillen ; alzo men in geene derzelven , behal-

ve in die van Roesel , welke zo wel tot deeze

Soort als tot de volgende betrokken wordt»

de Sprieten of Hoorentjes op den Kop byna

even groot vindt. Doktor Scjpoli meende

ook , dat hier by I inn^us eenige verwarring

plaats had, dewyl de Geitalte van de Rivier -

Vloo by hem anders was, dan die van onzen

Ridder befchreeven wordt. Ray hadt reeds ge-

vraagd»
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vraagd, of de Rivier- Vloo ook van de Zee- ya

Vloo verfchille , merkende ten minde op, dat Afdeel,

die der Peekjes in Engeland niet gelykerwys de hoofd-
Zee-Vlooijen fpringen , maar zigomkrommen, stuk.

en door den Aars uit te fteeken taamelyk fnel
z"-vl***

zwemmen Deeze , zegt hy , worden gevon-

den in de Heete Bronnen by Vicenza in italie^

daar geen ander Gedierte in leeft. De Jongen

kleevenaan de IV oer, welke zig byna Hoepels*

wyze rond maakt , en dus dezelven omhelst.

Zy hebben de vyf agterfte Paaren lang en dun,

de twee digst aan den Kop korter en niet mee

Schaaren maar met Haakjes voorzien.

(82.) Kreeftje , geheel in Leden verdeeld , met vier Lxy xn,

ongehinderde Schaareu en veertien PooUn. sprmgw.

Op het Zee -Strand van Gothland , onder

Water, werdt deeze Soort van LinwJeüs .ge-

vonden, die vier Sprieten hadt, ieder van on-

deren uit drie dikke Leden en vervolgens uit

ontallyk veele kleinere famengefteld ; met gee-

ne Spits aan den Kop, zyntle de Snuit Homp,

en het Lyf van veertien Leden of Gewrichten.

De twee Paar Schaarpooten waren kort en on-

gevingerd 5
daar op volgden zeven Paar dunne

Pgq-

(82) Cancer macrourus artïcular's , Manibus quatuor adac-

t
ylis , Pedibus quatuordecim. Faun, Suec. CO42. Cancer Lo«

c'i/ïa macrourus, Thorace articulato , cceruleus. It. Gothl 260»

Roes. il. T 61. Klein. Misf. V. T. tf, f, A,B
3
C,SuLT£

a

ïnff. 23. f. m-
l. der]-, xiil. Stuk. E e 4
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.
v

* Pooten , en dan ha Je het Diertje , onder de
Afdeel. „ , . _ „ , ™ ~ «
lx'xxii. Staart, nog drie Paar dasterd- Pooten, Borfte-

Hoofd* ijg aan »
t end De Staart beftondr uit twee der-

Zit-vioo, getyke doch kortere Pooten , insgelyks aan 'e

end gefpleeten doch vlakker zynde , en aan

welkende Klaauw , naar de Rug toe , korter

was.

Deezebefchryvingfchynt eenigermaate over-

een te komen met de Kenmerken , welken Lin-

njeüs te vooren van de Cmicer ï.ocusta opgege-

ven hadc (*), en daar de Zee-Vloo van Klein

toe betrokken wordt door den Heer Grono-

vius, die getuigt, dat dezelve de Walvisichen

door byten plaagt (f): zo dat deeze Vlooijen

dan, wel vinnig, moeten kunnen byten, enzig

ook in de Noorder Oceaan , alwaar de Walvis-

ichen zyn, onthouden Dit, nu, daar laaten-

den merk ik aan
3
hoe het zonderling is, dat de-

zelve in Vrankryk, omftreeks Parys , zo me-

nigvuldig voorkomt in de Beekjes,, dat zy

daar van den naam krygt van Crevette des Ruis-

feaux , wordende onder dien naam aldus be*

fchreeven (4).

Rivier- „ Dit Infekt , de langte van ruim een half

vlo°*
5, Duim , en de breedte van een zesde Duims

„ hebbende, is van eengeeleRoestkleur, met

„ de

('*) Caneer macrourus articiilaris , Manibus ads&ylis, Cau-

da attenuata , Spinis bifidis. Csncer Locujia. Syfi. Nat, X.

(t) Squilla Cauda fubulata integra &c» Zooph. N. $91,

Habitat in Mari Scpten^rionali. Ualamas vexans mordenda»

U) Hifi, des Inf. envir. Paris. Tom. \U p. 667,
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,, deOogen zwart: de Sprieten fyn , en taame- V.

35 lyk lang, byna zo lang als twee derden van^^f 1- *

,, het Lyf. Het heeft vyf Pooten aan ieder üoofd-

., zyde en verfcheide byhangzelsaan de Staart.
S

£?fe *„

,, Het geheele Lyf, buiten den Kop, beftaat^».

,, uit twaalf Ringen , waarvan vier het Borst-

3 , fluk of Rugfehild maaken, dat in de Kreef-

,, ten van niet meer is dan één enkel Stuk. Het

,, is op de zyden plat, en het Infekt legt ook

„ altoos op zyde ; 't zy het zig beweege ofop

5 , zyn plaats blyve. Voortgaande doet het

,, Kop en Staart , met vlugge beweegingen 5

*, aan elkander naderen. Dikwils verfchuilen

„ de kleinere zig onder den Buikentusfchende

,, Pooten van de genen die groot er zyn In

„ de Rivier des Gobelins komen zy in groote

,, menigte voor".

DieGothlandfche vanLiNN^Eus waren blaauw,

Roesel merkt aan. dat onder zyne zogenaam-

de Rivier- Garnaalen eenigen groenagtig voor-

kwamen 5 anderen Okergeel, doch allen de ui-

terfte tippen derJSchubben of Schildjes van het

Lyf, naar de Staart toe, rood hebbende. Haar

grootlte langte is , wanneer menze regt uit-

ïtrekt , zegt hy , nooit meer dan een Duim.

Dergelyke Saffraankleurige Vlakjes , op zyde,

heeft Dottor Scopoli ook waargenomen in zy-

ne Rivier- Springer tj es (*), altoos in Zoet Wa-
ter ,

(*) Cancer - Pulex, Entomof. Catmoh p, 412»

I« Deel. XUU Stuk. E e 5
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v « ter, zege hy, niet aan de Zee, voorkomende

jjsxxli. en zekerlyk de zelfde zynde met den Kreeftag-

Hoofd
t jgen Water- Worm van Frisch, die daar vaa

STUK
Rivier, de volgende be fchry v i n g geeft (f.)*

I7ce, ^ Qe grootiten worden ongevaar een Duim

3, lang, en de overeenkomst die zy, wat de

y 3 , Geftalte aangaat , met de Kreeften hebben,

5 , mag zeer wel lyden , dat men haar een naam

3 , daar van geeft, dewyl zy 'er nog geen voe-

3 , ren Dit T nfekt, naamelyk, heeft van voo-

3, ren weeke Hoornen , welke uit twee lange

a, ! eden, die de naasten aan den Kop zyn , en

3, bovendien uit nog twintig kleine ronde l eed--

3, jes beftaan. Twee andere kleinere hangen

3, daar onder , en
,
gelyk het met de eersten

voorwaards uit voelt, en aan de zyden , zo55

3 ,
gebruikt het de anderen, om onder zig te

33
voelen naar het gene nadeel kan doen of

3 , tot j.
A as flrekken. De Bek is onder de

3, Oogen , en met Vreetpuntjes bedekt , gely-

3, kerwys in de Kreeften- De vier voorde

,, Pooten hebben van vooren, aan een dikker

3, Lid , ieder een Klaauw : de volgende drie

3, Paaren zyn even als de Kreeftpooten, doch

9j zonder Klaauwen, en het vyfde Paar fteekt

3, gemeenlyk, over de Staart heen, buiten de

„ Rug uit : met welke Pooten het Diertje ag-

3 , ter- en voorwaards gaan en kruipen kan. Het

3? Lyf
4

(t) !*/• VII. THExLL p. ié»
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S3 f.yf is dun en gaat flegts zo ver, als de bo- v*

3 , ven (te Schubben op de Rug : de andere Blaad- Lvxxii,

„ jes hangen los over de zyden. Onder aan de Hoofd -

3, Staart saan van ieder Rins: een naar Draaden S
p^

K
!

s , langs het Lyfheen, maar de vier aan de twee rlo°-

3i uiterfte Ringen hangen aan het end af. De

,, bovenfte Draaden , aan den eerden Ring

,

3, flaan gelykmet die der Mannetjes -Kreeften,

,, welke dé Wyfjes niet hebben. Zy zyn in*t

3, eerste Lid flyf, en kunnen tegen en aan den

5, Buik fnappen en leggen, of zelfs ook onder

5 , zig aan de Staart. Deeze Diertjes haaien

53 hun Voedzel tusfchen de Vezelige Wortelen

3, van eenige Waterplanten^ of onder aan het

3, Gras in zagt ftroomende Wateren. Zy hèch-

33 ten , zonder twyfel, de Eijertjes , als de Kreef-

3, ten, aan deeze Staart- Vezelen , en teelen

„ voort , wanneer zy , gelykerwys de Kreef-

3, ten, van Huid mcerin'aalen verwisfeid en rot

3, haare grootte gekomen zyn : aangezien zy,

3 ,
in alle andere opzïgten, eenzogrootegélyk-

3, heid hebben met de Kreeften. Ik heb nog de

3, manier niet kunnen uitvinden , om veel Proe-

„ ven daar omtrent in 't werk te Hellen; dewyï

„ zy zo kort leeven , wanneer men zevanhaa-

3, re plaats brengt , offehoon menze met het

3, Gras en de Wortelen te gelyk , waar aan zy

33 zitten, in even zodanig Modderig Rivier"-

fc Water zet, endaarenboven zo fchielyk ge-

3, lvkerwys de Kreeften , beginnen r e [tinken.

,3 Deeze overeenkomüigheld 5 en andere -Dy-

I. DEEL. XIII. STUK, 33 Z0Il!i
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V. „ zonderheden meer , doen ook nog befl uiten,

f™^L „ dat zy eeen Infekten zvn, die een Geftalte-

Hoofd-
5 , wisfeling ondergaan, maar dat zy uit de-Ei-

S1'UK
* ,, leren in de zelfde Geftalte voortkomen , en

Rivier- " J
.

'

Vioo*
3 , allengs aangroeijen tot aan de volwasfen-

3, heid", enz.

Roesel heeft dit laatfte door Waarneemin-

gen nader bevestigd in deezc zyn. zogenaamde

Rivier -Garnaalen, die hy deedt kooken ,
maar

een zeer laffe Spyze bevondt te zyn , even als

of men . iemand gekapt Stioo , dat in Water
gekookt was, ging voorzetten, ten ware het

(zegt hy} zulk een mogt zyn, die eenige lek-

kerheid vondtin de Sprinkhaanen teeecen doch

hy fchynt niet bedagt te hebben, dat men over

de Smaaken niet twisten moet. Het gene den

eenen niet fmaakt, fmaakt dikwils den ande-

ren (*}.

De Heer pallas merkt aan, dat de Afbeel-

dingen van Frisch en Roesel zekerlyk eene en

de zelfde Soort uitdrukken, die dan zyne Qnis-

cils Ptilex, met de vier voorfte Pooten Schaar-

agtig, zoude zyn f), Daar isbynaeen Vergroot-

glas noodig om te zien , dat dit laatfte plaats

heeft in die van .Frisch , welke evenwel de

Sprie-

(*) De Gujlihus non efl dl/putandum. Zie over het eeten

dei: Spritighaanen , hoe herzelve nog hedendaags in gebruik i*

bjl de Arabieren, onsX- Stuk, bladz. 210, enz De Sprink-

haanen
,
gezouten en gebraden , hebben byna de Smaak van

Rivier -Kreeften, zegtS'HAW, Voyap au Levant & Barbarif

Haye 1743- p. 333*

Ct) Onifcus Pulex compresfus , Pedtbusquatuor anticis Claft-

Hformibus, Mifeell. Zooltgica. Hag«, 1716 p. 190.



de Kreeften. 445

Sprieten anders gefield heeft , en volgens de v.

befchryving aanmerkelykverfchik. Het een en Afdeel.

andere, nu, zou een verfchil van Sexe kunnen Hoofd-
zyn : want in verfchcidene vandeeze Zee-Vlooi- stuk.

jen , die ik heb , zyn fommigen met dikke Voor- jril™
r"'

pooten, anderen met dunne voorzien , daarzig

geen de minste Schaaragtigheid aan openbaart.

Zyn Ed. zegt , dat deeze Diertjes zeer bekend

zyn onder den naam van Watervlooijen ('*).

Het kan zyn , dat de Visfchers haar dus in 'c

Nederduitsch noemen , doch Pulex AquaHcus

betekent, zekerlyk, by de Autheuren iets an-

ders (f). In 't geheele maakzel en de famen-

ilelling des Lighaams , voegt hy 'er by , ko-

menze me*t de Pisfebedden overeen (].). Als

men de Af beeldingen vergelykt , zal men moog-

]yk geheel anders oordeelen; waar by komt,

dat het getal der Sprieten en der Pooten ook

fomtyds verfchillende is.

(83) Kreeftje, geheel in Leden verdeeld, met lxxxiit*

vier één- Fingerige Armen en tien Pooten. ^alie/"

In de Europifche Zee is deeze Soort waarge-

no-
#

(*) Sub Pulïcum aquatkorum nomine notisfima. Ibidem*

(\) Pulex Aquatkus arboresccens SwammerqAm &c»

(X) Qu£ Corporis compofitione , numero Pedum &• Antenna»

rum totaque fabricd ad Oniicos pertinent , imgiilarem eorum
familiam conitituunt, cc Onifni Cancriformes appeliari poiTunt,

Ibii*

(33) Cancer macrourus articularis , Manibusquatuor mono-
da&ylis % Pedibus decem. MARTENS* Spitsberg. 56» T. F*

f. i.

I. Deel. xiïï» Stuk»
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V. nomen , die het Lyf fmal en egaal van breedte,

fxxxüf Ult zcs Leed j es behalve den Kop beftaande ,

Hoofd- heeft, en twee Paar Sprieten. De Oogen liaan

stuk.
n jet p Sneelrjes. Tien Pooten hebben zy met

langwerpig ovaale Schaaren , één - Vingerig ; te

weeten het eerste Paar aan het eerste Lid des

Dghaams ageer den Kop , het tweede Paar aan

het tweede Lid : de derde , vierde en vyfde

Paaren, die dergelyke Schaaren hebben, naby

de Staart geplaatst.

lxxxiv. (84) Kreeft-je , dat fmal is , geheel in Leden
At. mos. a\ov&D0lA
Zeer kier

veroecbü met ongemigerde Armen

ne. elf FüO'kn*

Ik zie niet dat dit Diertje, door den Heer

Bas r er ontdekt en zowel natuurlyk als by ver-

grooting afgebeeld , zo ongemeen klein was,

als de bynaamfchynt aan tewyzen: dewylmen

Atomi gemeenïyk voor de allerkleinfte die be-

kend zyn, of voorondeeihaare Deeltjes neemt.

Het kleinfte, dat dejrleer Bas i er afbeeldt, was

nog een vierde Duims en het grootfte omtrent

een Duim lang. De aariige figuur kan men in

* zyn Werk befchouwen. Deeze Diertjes waren

zyn Ed. in menigte voorgekomen op Mos 9 dac

men van Zee -Tonnen hadt afgefchrapt , en

LiNN.£Ui hadtze niet gezien: des ik geheelniet

be«

( 34) Cnncer macrourus Jincaris artkularis , Manibus adafty-

Ks , Fedibus undecim f. SAsïER, Sub/, I, p. 32, T. 4.

f. 2.
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begryp, hoe onze Ridder de Woonplaats kan V.

Hellen in de Zoete Rivier - Wateren van Euro- txxltiu*
pa (*). Hoofd.

sttjk#

(85} Kreeft-je, dat/mal is9 geheel in Leden w- lxxxv.

ded.:,metlienPöoten> de middeljten grootst. z^a^S
r:\

Öp Malakka is deeze waargenomen , die

het Lyr een Duim lang , Draadagtig dun

en flap heeft ; twee Pooten aan den Kop , twee

ia 't midden, die grooterSchaaren hebben mee

een kort Tandje van binnen , en zes Pooten aan

de Staart. Het Diertje , dat in de Indifche

Zee , op twee Mylen afftands van 't Eiland Cey*

Ion , in 't Zeewater gevonden was door den

Heer Godeheu de Riville , fchynt wel iets

naar deeze Soort te gelyken (f).

(86) Kreeftje £72 Leden verdeeld , met ongevin-LXxiyu

gerde Armtn, de Pooten ivyd utigefpreidfa*zóat-
en de Staart EUwrmrg, pannen.

Volgens Doktor Schlosser onthieldt zig dit

Diertje in deZoutpannen van [ ymingthon, by 't

Eiland Wight , aan de Kust van Engeland. Het-

zel-

(*) Habitat in Europa Aqnis flüftuantibus dulctbus , nudïs

Ocnlis vix vifibiliS ,
p-acedenti affinis. Syji, Nat. XII.

($5) Cancer macrourus h'nearis articularis, Pedibus decem
,

mediis majoribus. Amosn. Acad. VI» p. 415. N. 99.

(f) Z'e het VIL Deel der Uitgezogte Verhandelingen. Pl.

XLVI. lig. 6. en bladz. 269.

(86) Cancer macrourus articularis, Manibus adafrylis , PedL
bus patentibus, Cauda fubulata» MA.TY Diar, Britann. 1756^

I.Deel. xiii. Stuk,



448 Beschryving van

V. zelve hadt het Lyf grooter dan een Luis en lang-
Afdeel werpig; de Oogen van elkander af(taande, zy-

Hoofd- delings op Steekjes geplaatst : de Sprieten 6or*

stuk. Itel'agtig, korter dan het Lyf ; de Staart Draad-

vormig als een Els, uitgeftrekt, terlangte van

het Lyf : tien Pooten weJerzyds , die uitge-

breid en als Vinswyze gefchikt zyn. In ver-

fcheide opzigten fchynt dit Diertje van de zo-

genaamde Zee - Paauw , die gedagte Heer op

de zelfde Reis met het Mikroskoop in Zee-Wa-
ter ontdekte, te verfchillen (*>

Lxxxvn. (8?3 Kreeftje ,
geheel in Leden verdeeld ^ niet off-

Stagnatist eèvinkerdè Armen * de Pooten uitgebreid*
der Moe- ö o » ö -»

ïasfen. de Staart Cylinirisch en Vorkagtig*

Die In fekten, waar van Sch^effer onder den

naam van Vischagtige Kieuwen -Poot een ge-

heel Vertoog aan 't licht gegeven heeft , waren

door Reaumur ook omftreeks Parys ontdekt

,

gelyk uit zynên Brief aan dien Paftoor gefchre-

ven en den 28 January 17J3 gedagtekend, blyk-

baar is. Zie hier den Inhoud van dien Brief,

als welke tot eenige opheldering dient van de

Biftorie deezer Diertjes , volgens de opgave

van Sch^effer (f >.

3, De befchryving, die Gy hebt laaten druk-

ken

(*) re zelfde Plaat der Uitgez. Verband. Fig 3.

{%7) Cdneèr macrourus articularis , Masibus adaftylis, Pe«

dibus paten ibus , Cauda cylindrica biüda. Faun, Suec* 2043,

Apus Pifciformis. >CH/ëFF Monogr.

(*; Abhandlungen ven lnfelten* il, BAND. p. 4;.
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p ken van een aartig Waterdiertje, dat geen V.

3, Natuur - onderzoeker nog hadt doen ken-Lxxxu!"

3, nen, en de Plaat, op welke dit Infekt is af- Hoofd-

3 , gebeeld 3 is naauwkeurig befchouwd door al*

„ Ie de genen , die zig in de Vergadering der

3> Akademie bevonden. Ik liet hun tegelykhet

5 , Infekt zelf zien 3 in zeker Vögt bewaard

,, zynde. Gy hebt my de fpyt benomen, die

„ ik had , van daar van niet dan al te korte be-

„ fchryvingen gemaakt te hebben. In de laat-

5 , fle Vacantie vond ik het in de Slyk of Mod-

„ derpoel van een Weg, alwaar 'er duizenden

„ van waren. Ik hield ze eerst voor de genen

,, die men Cbevrettes (*) noemt; maar, na de

„ genen die ik opgevischt had wel waargeno-

„ men te hebben , wierd ik gewaar , hoe zeer

3, zy daar van verfchilden. Die ikmetmyge-

S3 nomen had, niet wel opgepast zynde, ftier-

,, ven na verloop van vyf of zes Dagen, en.

„ wanneer ik zond om 'er te zoeken in de SIyk*

daar ik 'er zo veel gelaten had , vondt men

'er geen één meer : maar zy zullen altoos lee-

„ ven in de naauwkeurige befchryving en de

^ Afbeeldingen, welken door UEd. daar van

3, publiek gemaakt zyn. Het ware te wen-

33 fchen dat degenen die Infekten, en vooral

3, Waterdiertjes, ontdekken, van welken nog

9J een zo groote menigte onbekend is, derge-

3, lyke

(*) Dat zyn de Springertjes , Zee. of Rivier» Vlooijen , hicj

voor befchreeven

L Deel. XIU, Stuk» F f
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V.
5J lyke zorgvuldigheden , om dezelven tekefl-

fxxxfh" -»j n^n >
gebruikten, als gy ten opzigc van dee-

Hoofd- ^ ze gebruikt hebt. De houding van zyne twee
STUK

* „ Hoornen , als men het op zyde ziet
,

geeft

„ aan den Kop eenigermaate de gedaante van

„ die van een Zee - Koe ; dit heeftmy aan dee-

„ ze Infekten den naam doen geeven van Wa-
,, terkoeitjes QJ/achettes Aquatiques) , fchoon

,, derzelver Hoornen uit een geheel andere

„ plaats voortkomen , dan die twee lange [Tan-

3 ,
den] der Zee - Koeijem

Linn^us hadt , al voor dien tyd, in zyne

befchryving der Sweedfche Dieren, welke in

't Jaar 1746" te Stokholm uitgegeven is , op 't

end gewag gemaakt van een dergelyk Water-

diertje, dat men gevonden hadtin hetitaange-

bleeven Water, in de holen en Kloven van Steen-

rotfen en Bergen ; noemende hetzelve een Wa»

ter- Masker, met een glin (terend bolletje , hoog-

rood van Kleur zynde , aan de Navel, en een ge-

vorkte Staart (*) ; twyfelende of het niet het

Masker ware, waaruit zeker Soort van Haftje

voortkwam, dat zwart was met de onderfle

Wieken wit , in Smaland aan zekere Rivier ge-

meen. Van dergelyk een denkbeeld , als of dit

Waterdiertje het Masker van zekere Soort van

Haft ware, fchynt onze Ridder nog te zyn;

fchoon de Pastoor hem de redenen gefchree-

ven

(*) Lacva Aquatica ,
globulo cocclneo nitente umbiücali,

Caudi bifida. Faun. Stuc* Ecfc I. p, 388* N. i$57#
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ten hadt , waarom hy dit niet waaiTchynlyk V.

oordeelde. Afdeel;

Na de befchryving der Geftalte, die men Hoofd-

door het inzien der Afbeeldingen best begrypen 8^**
kan, fpreekt de Heer SchjEffer van eenige by- Foot»

zonderheden , deeze Kieuwenpooten betreffen*

de , welken hy dus genoemd heeft , om dat zy
geen Pooten, maar in plaats van dien

, uitwen-

dig, een ry van Kieuwen hebben, die voorZwem-
pooten fchynen te verflrekken. Zy onthouden

zig, zegt hy, in Staande Wateren % doch haare

Voortteeling fchynt niet jaariyks, nog op alle

plaatfen , te gefchieden. In een Regenagtigs

Zomer vondt hy ze overvloedig , in de Maan-

den Augustus en September , van zodanige

grootte , als zy door hem zyn afgebeeld , naa-

melyk ongevaar een Duim lang. Hy verbeeldt

zig duidelyk een verfchil van Sexe in dezel-

ven, en aan het Wyfje een Eijerzakje waarge-

nomen te hebben ; waar door, volgens hem, het

denkbeeld geheel vervallen zou , dat het Mas-

kers waren van vliegende Infekten.

„ Het geeft (dus fpreekt de Pastoor) een

3 , ongemeen fraaije Vertooning , wanneer men

„ deeze roodagtige Diertjes , inzonderheid

3 , de Wyfjes, met haare Hemelschblaauwe Zak*

„ jes aan het Lyf , by duizenden ziet. Zy

3 ,
zwemmen altoos op de Rug; zo datdeKieu-

|i wen aan den Buik om hoog ftaan: zy be-

,-, weegen de Staart ,
gelyk de Visfchen % en 9

5 , terwyl zy met denzelven , links en regts 3 om

i. dee*. xin. stuk. Ff a 55 zig
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V* „ zig heen flaan , zo fchieten zy ongemeen ge-

Lxx'iii" ?> zwind, dan her- dan derwaards, en, na dat

Hoofd-
35 zy een zeer korten tyd weder uitgerust heb-

S£«S- »» ben >
herhaalen zy de voorige (lagen. Neemt

/•«'• „ men ze uit het Water, zo wentelen zy zig,

5, door het flaan met de Staart, gelyk de Vis.

„ fchen voort; dikwils rollen zy zig te famen :

3 , haar Kieuwen worden van de Rugfchilden als-

„ dan half bedekt , eni leggen op den Buik over

,, elkander. Buiten het Water leevenzy 'zeer

3 , bezwaarlyk. Zy beweegen wel haare Kieu-

,, wen , zo lang 'er nog eenige Vogtigheid aan

s , en omtrent dezelven is, maar, ah die vol-

3, komen droog worden, zo houdt alle bewee-

35 ging op.

„ Het is zeer geloofbaar , dat dit Infekt van

,, Roof en van de kleinfte Infekten leeft , die

,3 in het Water geteeld worden» De Wyfjes

„ kunnen haareEijeren ligt van zig laaten, die,

zo dra zy in het Water komen , daar in op

^en Grond vallen. De Koude kunnen zy

„ niet veel verdraagen. Want toen ik, tegea

,, het begin van Oktober , na dat het 's mor-

5 , gens maar llerk gerypt hadt , en het Kwik-

„ zilver op den Thermometer van Fahrenheit

„ nog den twaalfden Graad boven het Punt van

Vorst tekende, naar dezelven keek, waren

35 zy , ter plaatfe daar zy zig onthielden , in

„ ééne Nagt altemaal omgekomen , offchoon

5 , ik ze , twee Dagen te vooren , aldaar nog

9i zeer frisch had zien zwemmen.

*, ^ns
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* „ Lang heb ik getwyfeld, welken naam ik V.

3, geeven zou aan dit Diertje , dat , tot dus ver- j^xxiu/'

5 , re, van niemand nog befchreeven is, Zyn Hoofd-

„ in malkander rollen van het Lyf , de uit Schil-^^
„ den famen gefielde Rug, de op een Steekje p°<*.

„ ftaande Oogen, de Borftelagrige Sprieten en

yi Riemgelykende Kieuwenpooten , deeden my
3, overhellen, om het tot het Geflagt der Kreef-

3, ten , en wel inzon Jerheid tot de Water-Vlooi-

„ jen of Kreeftagtige Water Wormen te be-

3, trekken. De Schuitswyze uitholling van den

„ Buik echter, de gefteldheid der Riemswyze

3, Kieuwen en derzelverGolfagtige beweeging,

3, gelyk ook niet minder het zwemmen op de

3 , Rug, raadde my aan, om ze t'huis te bren-

3, gen by de Een-Oogen van Linn^eus. Doch
3i die naam behaagde my niet , om dat ieder

,, Soort van dat Geflagt meer dan één Oog

3Ï heeft, uitgenomen de Takkige Water- Vloo

55 alleen. De onze hebben werkelyk twee lang-

3, werpig famengeflelde en één enkeldin'tmid-

3, den. Derhalve kwam my denaam van Frisch

„ beter voor , die de Een - Oog van Linisluus

3, Apu>. noemt of, gelyk ik het met de zaak over-

,, eenkomfliger en beter gemeend heb te ver-

,, taaien, Kieuwen-, Poot."

3, Ik heb reeds verhaald, dat deezedusfchy-

3, nende Pooten niet zo wel waare Pooten

3, zyn, dan veeleer Riemen of Kieuwen; alzo

2> het Diertje Lugt daar mede fchept , doch

33 dezelven zo weinig gebruikt tot gaan of loo«

I. deel. kul stuk. ir f 3 5 , pea
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V. „ pen, dat het die veeleer, gelyk gemeld is^

Lxxxfu" 3) buiten het Water te famen trekt
: zy zyn

Hoofd*
3> ook, in geenen deele , zo ftevig, dat zyde

Kkuwen- 3> allerminste zwaarte des Lighaams draagen

t*& 3 ,
kunnen ; maar in tegendeel flap en plooijig.

„ Ook ftrydt hier haar geheele plaatzing tegen;

35
dewyl zy in 't Water altoos overend ftaan*

3, En, wanneer het Diertje, gelyk doch onge-

3, meen zeldzaam gefchiedt , zyne gewoone

3, houding verandert en zig omdraait, zodanig

3, dat de Kieuwen naar beneden komen te (taan,

3, en dat dus hetzelve op den Grond welfchy-

3, nen zou te loopen; gefchiedt zulks alleenlyk

3, om Roof te zoeken, waarna het zigfchielyk

3, weder op de Rug omwendt en zyne voorige

„ manier van zwemmen hervat. Dat het een

3, gevinde Staart heeft gaf ïny gelegenheid
:
om

3, hetzelve , ten einde het van andere dergely-

3, ken te onderfcheiden , de Vischagtige Kieu-

5 , wen -Poot te tytelen". Dus ver Sch^f-

3, F ER (*)•

Zie hier wat Linn^sus van de Geflalte van

het zogenaamde Water -Masker, in Sweeden

waargenomen, geboekftaafd heeft (f). ,,De

3, gedaante is als een zeer kle'n Vischje , ter

a, langte van een Duimbreed, met een platten

«, Kop ; kleine bruine , zydelingfche , van el»

3, kander afflaande, Oogen : de Sprieten Haair-

*> ag-

(*) Abhanil. von Infekten , als boven , bla;'z. 6o.

(f) Faun. Snee* Ed» 1* p, sS3. & Cancsr Stagnalis» El VU

& 497,
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55 agtig dun : den Kop van vooren Homp : de V,

5 ,
Snuic als in de Cicade omgeboogen , fmal en lxxxiu

3 ,
ftompagtig: de Rug verhevenrond en roodag- Hoofd-

3 , tig:de Staart Spilrondagtig,uk Leedjes famen- ^™^.
3, gefield , byna zo lang als 't Lyf , met een ho- Pcat >

„ rizontaale gefpleetene fcherpe Vin aan 't end:

3, een Klootje of Bolletje , van grootte als Mos*

3 , tert-Zaad, ter plaatfe van den Aars. Dit

„ Bolletje is hoogrood , met een Goudglans

3 , glin{lerende 3 aan de zyden geel. VeelPoo-

3> ten, (ongevaar twaalf,) heeft dit In fekt op

33 de zyden van het Lyf , Geutswyze gefchikt,

33 Het zwemt met den Buik om hoog
, gelyk

3, de Rugzwemmers *. Het Wyfje alleen * z,e \#Stuk d

33 heeft haar Bolletje, dat misfehien een Eijer- £ 99-

3, nestis3 om, nadeGeftaltewisfeling, deEU

3, jeren aanflonds gereed te hebben".

Geen andere dan dergelyke Kieuwenpooten

fchynen die Infekten te zyn , v/elke men in de

Verhandelingen der Koninglyke Sociëteit van

Londen , als in 't Voorjaar 170*2 overvloedig,

in een Graft van Staande Water, byNorwich,

gevonden zynde , afgebeeld en befchreevcn

vindt. Aldaar wordt uit de Voortteelende

Staat , waar in zy voorkwamen , het gevolg

getrokken, dat zy niet in gevleugelde Infekten

veranderen ; hoewel men doch gr en reden kon
bedenken , dat zy diestyds zo menigvuldig op die

plaats 3 en nergens anders 3 gevonden werden(*>

LXXXIIL

(*) Philofoph. Tranfatl. VoL. LVIi, partt x , fOI f7^zg 7z

h Deel. XIII. Stuk. F f 4
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LXXXIIL HOOFDSTUK.
Befchryving van\ Geflagt der Water -Vlooi-

jen, waarin., behalve de eigentlyk zogenaam-
de, ook verfilmde andere dergdyh Diertjes

,
ge-

fy* <2<? Vischluizen , «z &?/ƒƒ , wegens eenige

overeenkomst van Gejlahe , oo£ rf^oote Molukfe
Krabben begreepen zyn.

&a:m. T\e Naam van Een* Oog, die volflrekc het
-*-' Latynfche woord Monoculus, datvanLiN-
N^us tot een Geflagtnaam gebruikt wordt, uit

zou drukken , my zo weinig als aan den Re-
gehsburgfchen Pastoor , zo even gemeld , be-

haagende , heb ik dien van Watervloo uitge-

STüK
tl

hi
k°0Zen gehad "*"' Cn vind ROg §een reden

>
om

iaa,iJ3 .
denzelven te verwerpen. Het is , naamelyk»
zeker , dat in ditHoofdftuk verfcheide Diertjes

voorkomen , aan welken men , zonder onge-

rymdheid , en wegens de kleinte en wegens de

geitalte, dien naam kan gceven., en, hoe on-

eigen dezelve ook voorkomen mag ten opzigt

van de Molukfe Zee -Krab , is het egter ze-

ker , dat dezelve weezentlyk twee Oogen heeft,

en derhalve geenszins, met Regt, tot de Een-

Oogen , het welk de eigentlyk zogenaamde

Watervlooijen zyn , betrokken kan worden.

Kfimer- Van de Eigenfchappen deezer Infekten niet

in 't algemeen kunnende fpreeken 3 zal ik al-

leen
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leen maar agc geeven op de Kenmerken , die V,

daar in beflaan , dat haare Pooten tot zwem- tlxxr-\L

men en niet tot loopen gefehikt zyn; datzy het Hoofd-

Lyf gedekt hebben met een Korstagtig Schild, SÏUK •

en dat haare Oogen niet ver van elkander , en

niet op Steekjes flaan > gelyk in de Krabben

en Kreeften 5 maar als ingedooken zyn in het

Schild.

Tot dit Geflagt zyn t'huis gebragt negen

Soorten , waar van de eerfce de anderen ver ja

grootte overtreft, als volgt.

(O Watervloo , met een vlak verhevënrond J»

Scbüd , dat eenen halfmaansvoyzen Naad JJf
&

beeft; van asteren Eetand zynde en met een Moiukfe
i- ? & o ./

^
Krab.

Elsvörmigezeer lange Staart voorzien,.

De overeenkomst tusfchen deeze Soort en dat

Diertje, 't welk Frisch en anderen Apus ge-

noemd hadden, door Sch^effer zo omftandig

aangetoond, gafzekerlyk veel reden, om aan

de Molukfe Krab den voorrang te geeven in dit

Geflagt, Men weet dat de grootte , waar in

dezelve die Infekten zo zeer te boven gaat,

niet

(i) Menoculus Tefta plana convexa Sutura lunata ; postice

dentata ; Caudd fubulata longisfima, Sy/l. Nat. X* Gtn 2fO.

XII. Gen. 271. M* L. U 460 Xiphofara. Gron Zoopb*

953 JONST. Exfang. T. Vil. f I , 2. O LEAR. Muf X.

a8 , f. 1, 2. Worm. Muf. T. 249. rumph. Amb p. 21.

T XII KnoRR, Belle. T. F. i« K/EMPF. Jap T. 13. f- 8.

Laet, Jnd 56 BONT. Jav L. V C 31 SCKLEFF Monogr.

1756. Abbaud U. Band p. 179. Seb. Kab. UU D. T. XVII,

I. DEEL. XIII. STUK* Ff 5
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V, niet meer is dan iets betrekkelyks , en dat men,

AFDEEudoor het Zonne-Mikroskoop , een Luis zo
Z.X XXIII

Hoofd- groot kan vertoonen als een Olyphant. De Hol-

*TUK - landers, nu, noemen , zo Rumphius getuigt,

KrX
e

deeze Schepzels Zee -Luizen, dewyl zy eeni-

germaate naar Weegluizen gelyken. t)e Ma-

leitfche naam is Balancas, de Javaanfche Mime

of Mimi : doch men noemtze in 't Latyn Cancer

Moluccanus , om dat zy aan de Molukkifche Ei-

landen voorkomen, of ook Cancerperverfus ,om

dat het ronde deel , 't welk in de andere Krab-

ben gemeenlyk het agterde is , hier voor uit

gaat , en het fpkfe de Staart uitmaakt.

,, Het voorde Schild is van balfmaanswyze

„ figuur, flomp en gerand, verhevenrond , op

3 , de Rug gewapend met zeven Doornen ; waar

3, van drie in de langte en twee op ieder zyde

53
Haan. Oogen .heeft het wederzyds één, aan

3 , den Grondfleun van de voorde zydelingfe

3 , Doorn. Het agterde Schild is fmaller, we-

3 , derzyds met zes Zaagswyze infnydingen*

*, van agteren fcherp gevorkt , en gewapend

5 , met zeven Doornen , waar van drie in de

5 , langte op 't midden flaan ; twee in de voor-

33 de groote infnyding , twee uit de Tanden

35
der uitranding voortkomen. BeweeglykeEls-

3, vormige Stekels vindt men in ieder zydeling-

3, fe infnyding één. De Staart is als een Snuit;

„ beweeglyk, dyf, driekantig, ruuw vanbo-

^ ven en zo lang als het geheele Schild. Poo-

„ ten heeft het zes Paaren , waar van de vyf

3, voor-
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3 , voorften dubbelde Schaartjes, en het agter- V.

35 fte aan de tip vier Lancetswyze Vingeren LxxxnfT

3 , heeft, met een langeren Duim , die Boritel- rfooio-

„ agtig twee- Vingerig is: buiten en behalve Mciuk/é

5 , een Lancetvormige ftompe Kwab aan den^***

3 ,
Grondfteun. Het agterfte wordt van on-

5 , deren gedekt door zes Geutswyze blaad-

je jes"-

Linnaus, die de Geflalte aldus befchryft,

merkt aan , dat zy verre de grootften wor-

den van alle Infekten (?% Men ziet 'er waar-

lyk, welke zeer groot zyn , doch die groote

Kreeften, waar vanikbevoorensfprak f, fchy-f Elada#

nen de grootften, welken ik ^an deeze Soort 383-

gezien heb, zo niet in grootte, ten minfle in

zwaarte, te overtreffen. Gronovius, die 'er onder

den naam van Xipbojüra , een byzonder Geflapt

ran maakt, zegt dat in de ouden de Kleur Kas-

tanje -bruin, in de jongere Tegelrood is (f y\

Ik heb een kleine , die van boven Olyfkleung

groen is en van onderen Kastanje - bruin Van
dergelyke Kleur heb ikze altoos gezien en Eon-

tius meldt niet alleen dat het Schild lichtgroen

is, maar Rumphius zegt van Olyfverwig, Men
vindtze , zegt hy , op Moerasfige en vlakke

Stranden, altoos twee by elkander, naamelyk;

Mannetje en Wyfje 5 waar van heteerile, dat

ver

(«; Infc&ormn omnium facile maximum evadens. Syft. Nat,

XH. />. 1057-

(t) Color cafhneus in Senioribui, testaccusin Junioribus,

I. DEEJL. XIII. STUK.
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"> ver de kleinfte is , door het andere gedragen

lIxIhu wordt. Zy fteeken de Staart opwaards , om
Hoofd- zig te verweeren, en kunnen 'er een Mensch
S

j32wfe/B
gevaarlyk mede kwetzen. De Pooten kunnen

jTr^. Zy buiten de Schaal uit fteeken en dezelven fchy-

nen meer tot loopen dan tot zwemmen gefchikt

te zyn. Agter de Pooten is een Zakje met eenig

eetbaar Vleesch , zynde het overige van 't Ag-

terlyf gevuld met eene Modderige S toffe, wel-

ke zy door de Staart loozen : doch van binnen

is de groote Schaal met een ftyf Vlies he*

kleed, waar agter de Eijeren inde Wyfjes ver-

borgen zitten, daar men een finaakelyke Bacasfan

van toebereidt.

(s) Watervloo , met een Hartvormig vlak

Fisemus, ScbÜd,
Visch-

De Heer Baxter de goedheid gehad hebben

-

5£ ^
V

!* de, om my eenigen van de Vischluizen, die,

volgens zyn eigen aanmerking, door zyn Ed.

allereerst beichreeven en in Plaat gebragt zyn

,

toe te zenden , heb ik dienstig geoordeeld de-

zelven 3
by een taamelyk vergrooting , eens

ten naauwkeurigfte , in Fig. 2 en 3 op Plaat

CVL , te doen afbeelden, Of het een verfchil

van Sexe zy, welk maakt, dat fommigen van

dee-

(2) ytonucülus Testa Cordata plana. Syft, Nat. Xlr. F*un.

Suec. Z04S. LOEFL AU. UpJ, 1750 p. 42. T. BASTER
tfitfpann. IK D p. 137. T. 8. f 9 , 10. STRQEM» S»ndai^

T, I, f. 4, 5, 6. Binocalus. GLOfFR, P*rh, 660. T. XXI»

f. 3.
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deeze Visch-Luizen Sprieten uit veele Leedjes v.

famengefteld hebben , die langer dan het LyfJütSu
zyn , is nog niet beflist. Deeze heeft de Heer Hoofd-

Baster voornaamelyk op de Kabbeljaauwen
J£JJJj£*

gevonden. De anderen hebben van vooren twee

Tepelachtige Uitfteekzels , ieder met drie geve-

derde Haairtjes, In beiden vertoonen zig de

lange Schaarswyze Pooten , waar mede zy zig

aan de Visfchen vast houden , als ook de we-

derzydfe Puntjes aan het agter - end. Het Rug-

gefchild heeft eene byzonder aartige tekening

en verdeeling , welke deeze Diertjes , hoe wei-

nig aanmerkenswaardig wegens hunne fletfe

graauwe Kleur , tot een fraay Voorwerp van be-

'

fchouwing maakt. Zy zyn van onderen meü

zes paaren van Zwempootjes voorzien , zegt

Doclor Baster, gelykende naar die der Kreef-

ten.

Oogen hebben wy , zo min als die Heer 3

aan geen van beide deeze Diertjes ontdekken

kunnen: des het te verwonderen is, dat de Heer

Linnjeus tot deeze Soort dat Infekt betrokken

heeft, 't welk van Geoffloy Bi^cculus genoemd

wordt, als zeer duidelyk twee Oogen hebben-

de. Het onthieldt zig in de Beeken omftreeks

Parys, en hadt de gepluimde Haairtjes niet aan

den Kop, maar aan de Staart :
het welk een te

groote tegenflrydigheid is, om ze als eene zelf-

de Soort aan te merken , al ware het dat zy zo

wel in Zoet water Beekjes als inde Zee konden

huisvesten. De Vischluis van Frisch, we-

I. Deel, XIII. Stuk, det;
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V. derom , door den laatften aangehaald , fchynt

Lxxxir? door de korcneid van de Staarc en de langheid

Hoofd- der Pooten , merkelyk van beiden te verfchil-

stuk. len^
111. ("3) Watervloo, met een eenigermaate famen-

stomp*. gedrukt Schild , dat mn vooren jiomp , ut/z

acteren geknot is, en een fweeborftelige

Staart.

Terwyl de gezegde Vischïuizen natuurlyk

zeer klein en naauwlyks een vierde of in 'c ge-

heel een half Duim lang zyn , hebben die van

deeze Soort wel anderhalf Duim langte. Ook
komende aangehaalde Afbeeldingen,, vandezel-

ven , zeer wel met elkander overeen. Zy wa-

ren aan Frisch , door den Sekretaris Klein, van

Dantzig toegezonden , die 'er den naam aan

geeft van de Vinpootige Zee- Worm met het

Schild , hoewel de naam van Apus of Apous>

dat is 5 zonder Pooten, hem beter voorkwam,

Schepper heeft haar , onder den naam van

Knbsartiger Kiefenfusz of Krabagtige Kieuwen-

poot, zeer omftandig befchreeven , en de Af.

beeldingen , die hy 'er , zo in 't geheel als in

de byzondere deelen, van geeft, zullen ook niet

ligt

(*) /«ƒ. VT. TheïLL, V. ia.

(3) Monoculus Testa fubcompresfa' , antice retusa ,
postice

truncata; Cauda biieta. Faun. Suee, C046. SCOP. Carn. 1 j 38*

fR'SCH. Inf. X. T I, A&. Anglic. 40. p, 150. Taft. I. f.

y S'CH.EFE. Montgr» 1756. T. 1-6. SCHAJEFF. Elem. T.

&9. f. U Sultz. Inf. T. XXIV* f. 153. GEOFFK. Paris»

660. N. I. T. XXI. f, 4.
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ligt verbeterd worden. Hy meent 'er , zeer V.

duidelyk , een Hart in waargenomen te heb- ^rniiu
ben. Zie hier , wat de Levensmanier betreft. Hoofd-

Het Water , waar in deeze Diertjes zig ont- _
STüK-

Stompneus»

houden, is dat van Plasten en Poelen , vuil en

Hinkende , dikwils geheel troebel door Modder

of Drek* Hoe langzaamer of fchielyker zoda-

nige Plasfen uitdroogen , hoe groocer of klei-

ner zy daar in gevonden worden. Men kanze

ligtelyk daar in ontdekken , by ftil en warm
Weer, als wanneer zy troepswyze aan de kan-

ten fchpolen , en door haar wemelen zig ver-

raaden ; doch als 't koel en winderig is gaan

zy naar den Grond en moeten dan met een Net-

je gevischt worden. In de Zomer vindt men-

ze , zo dra maar eenigen tyd Water is blyven

{laan, op plaatfen daar zy te vooren waren ge-

weest, altoos overvloedig, 't zy jong of oud.

Het fehynt dat 'er altoos een genoegzaame veel-

heid Eitjes van dezelvcn in de Modder of Slik,

ja in de drooge Aarde , op zulke plaatfen over-

blyft , die zelfs eenige Jaaren kunnen duuren ,

en niet worden uitgebroed , dan wanneer zig

aldaar Water vergaard heeft. In 't Voorjaar

moet het eenigen tyd warm Weer zyn geweest,

door 't welke de kleine Water -Diertjes, die

haar tot Voedzel flrekken , uitgebroed zyn , eer

deeze Kieuwenpooten verfchynen.

Zy zwemmen zo wel met den Buik als met zwemt o?

de Rug boven. In 't eerste geval zyn de Vin-
de Rus%

netjes , die zy aan den Buik hebben , in een

L deel. xiii. stuk, o fnel-
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V. fnetle beweeging , 't zy tot het bekomen van

Lx?x
E

n' Aas of om Lugt te fchePPen ; terwV 1 ook de

Hoofd- Staart haar, gelyk aan de Visfchen ; dient ,om
stuk.

Z]
-

g VOort te wrikken of in 't zwemmen te be-
Slompneus* &

, ,

fluuren. Als zy met de rug boven zwemmen,

zyn die Vinnetjes in eea zo fterke beweeging

niet, en het fchynt fomtyds als of zy op dezel-

ven langs de Modder liepen , waarin zy, dik-

wils zig geheel begraaven , dat meest gebeurt,

wanneer de Plasfen fterk uitdroogen. De ge-

takte Watervlooijen , de Waterluizen of Zak-

diertjes en anderen , zyn haar voornaamfte

Aas.

Die zig een denkbeeld maaken wil van dit

alles, moetflegts één van deeze Kieuwenpoo-

ten befchouwen , wanneer dezelve op de Rug

in 't Water legt en zig beweegt. Dan zalhy

duidelyk zien, hoe alle onzuiverheid , die zig

in 't Water bevindt, tusfchen de Kieuwswyze

Pooten of Vinnetjes gebragt wordt , en allengs

in de Geut, tot aan den Bek toe, voortgaat.

De ontallyke Haairbuisjes en Haairtjes , waar

mede alle de Vinnetjes voorzien zyn \ laaten

,

als zy zig omflaan , het Water weder door,

en fcheiden )
gelykerwys een Kam , de Dier-

tjes en Lighaamen , die zig in 't Water bevin-

den , daar van af , welken zy terug houden.

Terwyl , nu , dezelven , door den eenen Poot

den anderen toe, en wegens de aanhoudende

vlugge Golfwyze beweeging fteeds verder

voortgedreeven worden, zo'ftygen zy , in de
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seda^te Geut , langs hoe meer opwaards en „
v«

naar vooren y zonder dat iets daar van kan lxxxuu

ontgaan. Hoojd-

Dat deeze Diertjes, gelykerwys andere Schep- %cmpneUs*

zelen , haare Vyanden hebben , die 'er Jagt op

maaken, ja waarfchynlyk op aazen, kan men

in geenen deele twyfelen. Zulks is ook, re-

delyker wyze , te vermoeden , alzo zy niet al-

leen de agterfle uitfnyding van het Schild , maar

het geheele Lyf en de Staart , daar zy niet met

de Schaal en Kieuwen gedekt zyn , met

Doornagtige Stekels en Punten gewapend heb-

ben. Het is geloofbaar , dat zy daar mede
haare Vyanden van het Lyf houden , doch

welke Dieren dit zyn , kunnen wy niet be-

paaien: want de Kikvorfchen enZwynen , die

deeze Infekten gretig verflinden en vernielen

,

worden 'er niet door afgefchrikt. Misfchien is

het een foort van Luizen , geïyk die men aan

de Kieuwen der Visfchen, en inzonderheid aan

die der Kreeften , waarneemt. Dit is zeker
;

dat men zelden een van deeze Kieuwenpooten

geheel onbefchadigd vindt. Van de Vinnetjes

of Staartvezelen is doorgaans, de een of andere

afgebroken.

Hoe lang of hoe kort haar Leven zy , kan

men met zekerheid niet bepaalen. In de Plas-

fen of Poelen, daarScH^FFER dezelven vondt»

heeft hy nooit doode aangetroffen , dan wegens
gebrek van Water door uitdrooging , of we-
gens de Koude van 't Saizoen. Alle Proe-

h p&el. xni. stuk. G g ven ^
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Y* ven , om zig aangaande den bepaalden trap van

lxxxiil aangroeijing deezer Infektente verzekeren , zyn
Hoofd- hem mislukt; dewyl hy de grooten nooit langer

Stompneus, dan agt Dagen in 't Leven kon houden , wan-

neer hy ze in Huis hadt. De allergrootften ,

evenwel ^ die hy ooit kreeg, kon hy nog een

Huid aftrekken ; waar uit hy befloot , dat zy

nog eene Verhuiding zouden hebben moeten

ondergaan en derhalve nog grooter geworden

zyn. De Huid , die zy afleggen , gelykt zo

volkomen naar het Diertje zelf , dat men die

heel ligt zou aanzien voor een geftorven Dier-

tje: te meer, dewyl dezelve aan de oppervlak-

te dryft, en door de wemeling der anderen ,

dikwils, in beweeging gebragt wordt. Hier in

hebben zy zeer veel overeenkomst met de Kreef-

ten en Garnaalen. Doch haare Verhuiding

fchynt dikwyliger en gezwinder te gefchieden,

dan die van andere Infekten.

verhuidt „ Wanneer ik (zegthy,) uit dcEïjerenJon-

wiis. 33 gen kreeg, poogde ik, zo dra zy uitgekroo-

„ pen waren, eenigen met eenfyn Penfeelvan

,, de anderen af te zonderen, en bragt ieder

f9
alleen in een byzonder Glaasje. Den vol-

5 ,
genden Dag vond ik reeds de eerste fyne Huid

„ op het Water zwemmen. Ik nam dezelve

? , weg en 's anderen daags vond ik het tweede

,, afgelegde Huidje. Dit vervolgde voorts

>

j, om de twee Dagen , zo geregeld, dat ik,

,, in de eerste Week , van ieder reeds vier Huid-

3, jes had. In de volgende Week gefchiedde

„het
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om de drie Dagen ; de derde Week om de V,

3, vier, en naderhand kreeg ik 'er maar één om Lxxxm*
,, de zes of agt Dagen. Hec zou my zekerïyk Hoofd-

3, niet verdrooten hebben , hier verder agt op te *g^JL [

3 ,
geeven, indien myne Infekten maar langer

., hadden geleefd» Ik heb de kleinfte zelfs

4 , niet langer dan een Maand in 't Leven kun*

„ nen houden, inallevolwasfenenheb ik waar-

3 , genomen, dat om de agt Dagen doorgaans

„ eene Vcrhuiding plaats heeft. Terwyl ik

,

3 3 nu, in de eerste vier Weeken reeds tien Huid-

„ jes gekreegen had, zo kan men daar uit lig-

5 , telyk opmaaken, hoe ongemeen dikwilsdee-

,, ze Diertjes verhulden moeten , wanneer zy

„ niet belet worden een geheelen Zomer in

4* vryheid voort te leeven."

Veelen der Ouden zullen, indien zy dergely- teelt zon*

ke Schepzeltjes waargenomen hebben, zeker- vooST""*

lyk hebben gedagt , dat die uit Drek en Vuilig-

heid oirfpronglyk waren. Ongemeen groot en

zigtbaar, ondertusfehen > is de menigte van Ei.

jeren , die zy , ten dcele in , ten deele buiten

het Lyf,aande Vinnetjes draagen, gelyker-

wys de Kreeften. Deeze zyn groot genoeg, om
raer het bloote Oog onderfcheiden te worden

,

en hunne roodagtige Kleur doetze, byna, naar

de Korreltjes van een Granaatappel gelyken.

5) De menigte is niet alleen groot , maar zy

a5 fchynen, als 't ware, onophoudelyk gelegd

„ te worden van deeze Diertjes. Ten minite

3, wanneer men een Kieuwenpoot, vooral een

I, DEEL. XIII. STUK. G g 2 33 grOQ-
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..
v*

3 , grootë , in Bronwater werpc , zo vallen , ter-

Lxxxm/ a, wyl zy zwemt ,
geduurig Eijeren van de

Hoofd- ^ Vinnetjes op den Grond, waar tegen weder

Stompneus. „ anderen uit het Lyf komen, en zig aan de

39 Blaadjes zetten. De roeijende beweeging,

„ welke zy met de gezegde Vinnetjes maaken,

3 ,
geeft daar zekerlyk aanleiding toe. Men kan

5 ,
derhalve zeggen, dat dit Diertje fteeds , en

3 , meer dan eenig ander Schepzel , met Ei-

,, jertjes bezwangerd zy , en die van zig

„ werpe."

De Heer Schjeffer , verder , de byzondere

manieren van Voortteeling , die thans bekend

zyn t
overweegende , befluit; dewyl men on-

der deeze Infekten geenen zonder Eijeren vindt,

dat het-Hermaphfódieten zyn, doch die zig

zelf bevrugten : want hy hadt niet alleen nooit

Iets dat naar Paaring geleek in dezelven kun-

nen waarneemen ; maar het was hem ook een-

maal gelukt, uit Jongen , die hy uit Eitjes ge-

kreegen , en ieder afzonderlyk geplaatst hadt,

weder Eijeren te bekomen , daar Jongen uit

voortkwamen. Dit merkt hy, met reden, als

een genoegzaam bewys aan , dat deeze Kieu-

wenpooten , ook zonder bevrugting , vrugtbaa-

re Eijeren moeten in zig gehad en uitgegeven

hebben.

Geftaite. De Geftalte van deeze Infekten, die ik , om
dat zy zo (lomp van vooren zyn , den naam van

Stompneus geef . heeft iets affchuwlyks , het

welk men beter uit befchouwing der fraaije Af*

jbeel-
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dingen van dien Pastoor en anderen kanopraaa-
A

^*

ken, dan met woorden befchryven, Behalve lxx;--au

de gewoone, die op 't Gfrootfte het Lvf omtrent ^ 00FD -

STÜIC.
twee Duim lang heeft , vondt hy een kleinere, stompneus,

van ongevaar een Duim , meest door zeker

Staartklepje verfchillende. ,, Zy komen m
J3

Vyvers of Graften, in 't vroege Voorjaar,

dikwils voor (zegtLiNN/Eus,) hebbende het

Lyf groenagtig , van grootte als een Eikel

;

twee Oogen digt by elkander op den top van

't hoofd: veel takkige Pooten : de Staart uit

33

5 3

93

33

3 , twee Borstels die fterk zyn, met een Plaatje

„ daar tusfehen , famengefbld". Dit fchynt

dan de laatstgemelde van Sch^ffer naast te

gelyken : want ook die groote meer roodagtig

vuil geel was, dan groen. De uitdrukking van

veele cakkige Pooten maakt de benaaming /au

jlpus ongerymd. En, dat menze, in Sweeden,

reeds in 't vroege Voonaar vindt, fchynt met

den aart van deeze Infekten , by Regensburg,

gantfeh ftrydig.

Omftreeks Parys komt dit Infekt , zegt Geof-

froy, die het de Twee-Oog m*i een Drha yi

Staan (*) noemt , en daar een fraaije Afbeel-

ding van geeft ; in 't Water , doch zelden

voor. Het is zeer groot; anderhalf Duim

lan ; zynde en nagenoeg een Duim breed ; met

het end daar de Kop is, breedst, en dat, daar

ds

(*) Le Binocle a queue en filets, p. 66o.

2. Deel» XIII. Stuk. Gg 3



4?o Beschryv ING VAN

STUK,

M
v* de Staart is, fmalst. De Kop heeft een klein

OPDEEL. . u Mm.
ixxxin. puntje van vooren , en, naby dit puntje , van

Hoofd boven, twee Oogen , digt by elkander. Het

Lyf is gedekt met twee Schulpen, die naar het

end van één wyken en zig afzonderen , maaken*

de een fcherpen hoek naar de uitwendige ran-

den, en laatende tusfchen elkander de Staart

bloot. De onderde rand , daar deeze Schulpen

van elkander afwyken , is een weinig Zaagswy-

ze getand. De Staart is Schubagtig, en loopt

in twee zeer lange harde Draaden uk. Van on-

deren heeft, het Dier zes Korstagtige Poo*

ten (*J. De Sprieten zyn enkeld of eenvou-

dig (f). •

ïv. (4) Watervloo, met de Sprieten als in Tak*

Getakte. ken verdeeld , en een geboog^i Staart,

Deeze voert eigentlyk den naam van Water*

vIqo , zo om dat zy in grootte en geftalte wel

naar

(*) Van de Vinnetjes of Kieuwen als Pooren , die de voor-

naamste byzonqerheid zyn , ipreekt hy niet;. Deeze Korstag-

tige Pooten zullen zyn het gene Sch&fFKR noemt de drie

Borflcls wederzyds aan de onder het Schild verborgen zynde

,
Roeypoo'ren. Zy fleeken van vooren , wederzyds, ver buiten

het Schild uit.

(|) Oculi duo, Antenna Jimplkes. G E o F F R, zegt LiN-
N IE. U S.

(4.) Momeulus Antennis dichotomis , Cauda inflexS. Faun,

Suec, 2047. GEOFFR* Paris. IL 655. N, I. SWAMM Q^uartu

66. T. I BÏbï, Nat. Tab. XXXI. Fig„ I , 2, 3- SCH.EFF.

Monogr. 1755. T. I. L 1-8 Abband. I. p. 251. & Elem,

T. XXiX. Fig. 4. JoBLqt Mier. I- p. 2. T. 13. U P , Q->

& Lederm. Mier, 146, T. 72. f. 2,



be Water-Vlooijen. 47 X

naar een Vloo gelykt, als wegens haare hup- V.

pelende en oogfchynlyk fpringende beweeging Lxxxiït
in het Water. Swammerdam noemt haar de Hoofd-

Boomagtige of Boomagtig getakte
9 wegens de ge- ^^i,.

daante van haare Sprieten ; elders wordt zy j

wegens de figuur van den Kop en de geheele

Geftalte, de Water-Parkiet getyteld (*). Zy

is , onder den eerstgemelden naam , omftandig

door den Heer Baker befehreeven (f), doch

op ver naa zo uitvoerig en naauwkeurig niet

,

als door den Heer Sch/effer , die verfcheide

byzonderheden , de Geftalte en Levensmanier

betreffende , grootelyks heeft opgehelderd.

Daar de meeste Waterdiertjes een byzonde-

re Soort van Water verkiezen , merkt hy aan

,

worden deeze by Zomer, zo wel in Rivieren als

in Slooten, in vuil en helder: ook, mag ik zeg-

gen , zo wel in brak als zoet Water gevonden»

Zelfs komen zy in dat van Potten en Bakken,

't welk in Tuinen of elders eenigen tyd aan de

Lugt is bloot gefield geweest , dlkwils over-

vloedig voor. Zy hebben behalve de huppe-

lende of fpringende, waar van de naam ont-

leend is , ook eene zwemmende en draaijende
f

en zelfs nog andere beweegingen, die zy meest

met de Takkïge Armen maakeri.
s

t Schynt dat

zy

(*) Le Pcrroquet 1'Eau. Hifi, des Inf. aux env. de Paris,,

p. 655.

(f) Nuttig gebruik van 't Mik.roshop, Amft. 17SÖ , blada.

S". *
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472 Besghryving van

,

v* zV, even als Trembley die in de Polypen ont>
Afdeel. _ . _ . , . t\- i

lxxxiit. dekte, het Licht beminnen. Dit kan de reden
Hoofd- zyn ^ ^at zy zjg byna altoos, over dag, enin-

Csiaku. zonderheid by warm Weer en Zonnefcbyn , digt

aan de oppervlakte van 't Water onthouden:

het welk fomwylen aanleiding gegeven heeft,

om zig te verbeelden, dat hetzelve in Bloed

veranderd ware ; want fomtyds zyn deeze Dier-

tjes geheel rood van Kleur.

™??lSï De Heer Sch#ff£r hoüdc deeze Waterv looi-

teu- jen, niet zonder reden , zo wel als de befchree-

ven Kieuwenpooten , voor Hermaphrodietenof

Diertjes van beiderlei Sexe. Dat het altemaal

Wyfjes zyn, befluic hy daar uit, dat men in

allen, op zekere Tyden , Eijertjes en Jongen aan-

tref , en dat het Mannetjes tevens zyn, uit de

Paaring , welke hy waargenomen heeft. De
Eijertjes komen zo wel in kleinen voor , als

in volwasfenen ; doch in getal zeer ongelyk,

hebbende hy 'er in fommigen maar twee, drie,

'zes of tien , in anderen meer dan veertig aange-

troffen. Zy zyn groen en in 't eerst volkomen

Kogelrond, doch worden naderhand ovaal of

Eyrond en krygen een zwarte Stip, die het groo-

te Oog is , veranderende dus. allengs en zigt-

baarlyk , binnen de Baarmoeder , in leevende

]ongen.

De getakte Watervlooijen zyn beüooten in

een witagtig doorfchynend Dopje, als Paarle-

moer glinsterende , 't welk de Kleur der Inge-

wanden zig onbelemmerd laat vertoonen. Dee-

ze
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%c Dopjes fchynen in fommigen als uit Maa- V,

zen, in anderen uit Schubben, of ooi; uit Rui Lx?fu\*

ten famengefteld te zyn, van verfchiliende fi Hoofd-

guur. Het Dopje is platagtig ovaal en aan de
8

J^jJj~

eene zyde open , om de Vinnetjes , die tot

Zwempooten dienen , te laaten fpeelen. Van

boven heeft het twee Hoorn tj es op den Kop 3

met gepluimde«jTakken. De Bek, of dat gedeel-

te van den gekapten Kop ,
't welk men dus

noemt , is in fommigen fpits, gelyk een Vo-

gelsneb , hoedanigen gemeenlyk rood zyn ; doch

in andere breed, en meer naar den openftaan-

flaande Bek van een Karper gelykende , zo

Sch^lffer aanmerkt, welke dik wils groen voor-

komen, en daarom onderfcheidt hy deeze ge-

takte Watervlooijen in Vogel- en Vischkoppi-

ge. De eerstgemelden hebben Swammerdam,
Baker en Trembley, gezien en afgebeeld.

De Staart, die mede onder de Kenmerken is Haarstaarr.

aangetekend, wordt gezegd geboo?;en te zyn:

het welk ik echter in de Afbeeldingen niet waar-

neem , of de fcheeve ftand zou daar mede be-

doeld moeten worden. Het is een uitloop van

het Dopje , en derhalve even de zelfde Schub-

agtige zelfftandigheid. Aan de zycieo fchyntzy

rondagtig , doch van boven en van onderen

fcherp te zyn, gelyk de Kling van een Degen,

zegt SchvEffer , die ze met dergelyke Tand-
agtige Borsteltjes, als de geheele Schaal van hec

Diertje , bezet gevonden , doch de zes ryën

van korte fterke Doornen , waar van de Heer

U Deel. xuu Stuk. Gg 5 Ba«
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V. Baker fpreekt , daar aan niet waargenomen

ixxxia heeft. Hy merkt op , dat de Watervlooijen

Hoofd- dikwils een end daar van kwyt raaken ; hoewel
S

G?takte
men u * c hct overblyvende Stompje genoegzaam

zien kan, dat zy een Staart gehad hebben ; zo

dat zy altoos onderfchelden blyven van een an-

dere Soort zonder Staart , door hem ontdekt.

Betoog. 55 Aan den Kop vertoont zig , zeer blyk*

, baar, een zwarte Stip, die de eerste aanlei-

3 , ding gegeven heeft tot den naam van Een

-

.3 Oogen. Door iterke vergrooting wordt men

33 gewaar 3 dat deeze Stip beftaat uit een me-

3, nigte van kleine rondagtige Oogjes, waarvan

3 , de bicnenite altoos zwart zyn en doorfchy-

a , nende , de bultende, aan den omtrek, wit, hel-

3, deren zo doorfchynende als Waterdruppel-

tjes. leder Oogje heeft zyn byzondere Ge-

zigtzenuw , die in een algemeenen Tregter-

agtigen Bondel famenloopen en zig van on-

deren in een Punt vereenigen. Langs deezen

Bondel legt, terregter en flinker zyde, een

, zeer zigtbaar Spiertje, door middel van het

., welke het Infekt zyn Oog, nu naar de reg-

ter dan naar de flinkerzyde 9 fterk neder-

waards trekken , en byna geheel omkeeren

kan Zo is dat Oog dan ook in geduurige be-

weeging, 't welk myns bedunkens, zegt de

, Pastoor 5 onder anderen ook van het onop*

j, houdelyk op- en nederflaan der Armen voort»

3, komt, als onder welker begin en inwrichting

„ de algemeene Bondel van Gezigtzenuwen

3, verdwynt."
33 i&

s»

35

13
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3 , Ik weet wel, dat Swammerdam, Baker, ya

., en anderen met hun, niet willen gelooven, Afdeel.

„ dat dit famengeHelde Oog enkel zy, houden- fJoopoIT

,, de voor zeker, dat het Diertje tweebyzon «titk.<

„ dere groote Oogen heeft, die zo digt aan

„ elkander zyn gekleefd, dat zy zig als een en-

s, keld Oog vertoonen. Doch ik ben door te

3, veeleWaarneemingen van het tegendeel over-

3 , tuigd , en men kan zig ook daar van verze-

3, keren, wanneer men agt wil geeven op zo-

3, danige die eerst uit het Ey gekomen zyn.

3, Aan deezen is 't baarblykelyk , dat zy maar

33 een enkeld te famen gefield Oog hebben,

,, en , dat zy derhalve van den Heer Linn^eus

3, te regt Ken • Oogen worden genoemd.

3, Onder dit famengeflelde Oog vertoont zig

3, altoos , in de Watervlooijen , een klein zwart

3, Vlakje, dat in eenigen rondagtig, ia ande-

5J ren hoekig is en in fommigen als uit drie Stip-

33 pen fchynt te beltaan. Zouden deeze , die

„ zo wel aan de eene zyde vanden Kop als aan

33 de andere gezien worden , ook overeenkoms-

33 tig zyn met de kïeine gladde Oogjes van ee-

3, nige Land - Infekten ? 't Is zeker dat men in

33 de Kieuwenpooten dergelyken waarneemt.

5 , Ik heb nog niet kunnen onderfcheiden , of

33 deeze Vlakjes dubbeld dan enkeld zyn".

Van den Darm , die door het Infekt heen

loopt . als ook van het Hart , welks Klopping

men zeer duidelyk door het Mikroskoop kan

h deel. xiii. stuk. waar-
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V. waarneemen , is by Baker en anderen genoeg

ixxxii gezegd.

HO'>FD-
*to'y GO '

Watervloo , met de 'Sprifteh ah in Tal*

pedkuUs. ken verdeeld , en een te rug gsboogtn

Ik begryp niet, met wat regt LiNNiEus den

bynaara van Luis kan toe -eigenen aan deeze

Soort , die alleen van de voorgaande verfchilt*

doordien de Staart rugwaards en niet naar'voo-

ren omgeboogen is, zo de Franfche Autheur,

door hem aangehaald , heefc aangemerkt. Men

Kan deeze dan , ruim zo billyk als de andere, de

Geitaarte heetea.

vt, (6) Watervloo, met vier Sprieten, en een rég-

^adrk°r '

*? m tweeen gefpleetm Slaan.

Wateituis.

Deeze Diertjes kunnen met meer reden , en

wegens de gedaante en wegens delangzaamere-

gelmaatigé beweeging , IVkeüuvuh genoemd

worden, dan de Water vlooijen , voorgemeld,

wel-

(5) Mmocului Antenms dichotomls , Cauda refkxa. Faun»

Suec. 2048 GEOFFR Paris 6 5 6 N 2»

(6) Nonoculus Antennis quateifnïs , Cauda re&a binda.

Faun Suec. 2049. ScoP Caftoiól 1129 GfoFFK, Paris. 656.

N« 3 T. XXi. f. g. £\KER Nütt, Gtbr. T XV. f 1 4.

Blank 'nf r^'.'T. 13 f B JobLOT Mier l. pp. a. T.

XIV, f C, D Du Geer, A3 StoUolm. 1747 T. 6. f. 2*

J*Z;/ T^»/ abridgt II p. 258 T. 20 f. 5, 6» Roes.

In/l UU ï\ c,3, f. 1, 2, 4, LEEUWENH. ^rc. 142» f, I,
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welke Goedaart dus getyteld hait. Men geeft W
'er ook ,

gemeenlyk , den naam van Waterluïs- lxxxihT
jes aan. Het zyn deeze, die zo dikwils voor- Hoofd*

komen in het Water van onze Regenbakken , „i
TU^ .

en daarom zeer gereed e Voorwerpen , ten

dienste van het Mikroskoop uitleveren. Leeu-
wenhoek heéftze Zakdiertjes genoemd, wegens

de twee Zakswys' aanhangende Eijertrosjes,die

veelen by de Staart hebben. Anderen geeven

'er , om die zelfde reden , den naam van Drui-

veudraagsr aan.

Die de fterk vergroote Afbeeldingen be-

fchouwt, welken Roesk,, om reden der Po-

lypen , die aan dezelven fomtyds zitten , aan 't

licht gegeven heeft ; moet overtuigd zyn , dac

de laatstgemelde naam nog wel de eigentfte is.

De Heer de Geer hadt dergelyke Tros-Poly-

pen ook aan deeze Waterluisjes waargenomen.
De Eijerzakjes aan de Staart, bovendien , hebben

een zeer Druiftrosagtige vertooning, Veelen

van deeze kleine Infekten in een Glas met hel.

der Water hebbende, ziet menze die Eijertros-

fen by wylen afwerpen. Zy fchynen met even

zo veel regt Een - Oogen genoemd te mogen
worden als de Watervlooijen, hoewel hun Oo^
uit twee Kegelagtige deelen is famengefteld.

By Baker vindt men ook deeze Diertjes om-
ftandig befchreeven (*).

(7)

(*) Nuttig Gebruik van 't Mik.rosk.oop, Amfca 1755, bladz,

394»

J. Deel. xnit stuk»
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v « (7) Watervloo 5 dfe *te Sprieten als uit veels

Lx\xm.' Haairtjes famengefteld , en een tweekleppig

Hoofd- Schulp] e keeft.

STUK.

Cor.cba' Omftandig wordt dit Diertje , dat in de Vyvers

cchiip- en Moerasfen van Sweeden zig onthoudt, door

vioo. Linn^us befchreeven. 3, Deszelfs Schulp,

5 , zegt hy
,
grooterdan een Koolzaadje, isEy-

5 , rond en eenigermaate langwerpig , weder-

„ zyds gelyk , van vooren bultig en weinig

3 , ftomp: zo dat het een volmaakt Doubletje

3, is ; maar in de Doubletten heeft de opening

3, plaats aan de dunnere en het Scharnier aan

3 , de bultigfte of dikfte zyde, waar van men

59 het tegendeel in deeze waarneemt, die, uit

35 het Water gehaaid zynde , zig volkomen fluit.

3, Dus zou menze buiten 't Water voor het

53
Zaadje van een Plant, en in het Water, ter-

, 5
wyl zy gaapt , voor een Doubletje aanzien»

3, De Schaal is Aschgraauw en vuil: de bewee-

ging vlug gelyk die der overige Watervlooi-

,
jen. De Schaal doende gaapen, fteekt zy

5; veele Haairtjes van gelyke langte, die wit-

3J agtig zyn , tot het eene end van de gaaping

5 , uit, welker beweeging haar vlug door'cWa-

s , ter voert en zy rust niet, voor dat zy een

5 ,
Slakhoorn of iets Aardagtigs gevonden heeft,

33 waar op zy , met haare makkers
)
gaarn zitten

55 gaat,

(7) Monoculus Antennis capillaribus mukiplicibus , Test*

bivalvi. Faun, Suec, 2050, GEQFF&» Paris. 657* N. 4i
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3 ,
gaat , loopende met de Pootjes op dat Lig- Vi

„ haam en zig daar aan hegtende* Als zy rust Lx^xnu

J3 is haar geheele Lyf in de Schaal verbor- Hoofo-

Zodanige Diertjes heb ik, voor eenigentyd,

in het brakke Water hier om de Stad, met ver-

wondering, waargenomen, en twee of drie van

dezelven, in een fchoon Bierglas > nederzetten-

de- in myn Tuinhuis , fcond ik 's anderendaags

verbaasd , dat ik 'er geen meer in vond : waar

uit ik befloot , dat zy 'er moesten uitgekroopen

zyn. Een ander Schulpdiertje zal het zyn ge-

weest, waarvan Baker fpreekt(*_); doch dat van

Ledermuller, hebbende eene Niergelykende

figuur , fchynt meer tot deeze Soort te behoo-

ren , dan tot die der getakte Watervlooi-

en Q).
De Liefhebbers van Waarneemingen met het

Mikroskoop wordt door Linn^us thans aanbe-

volen , een Diertje naar deeze Schulpvlooijen

gelykende, maar kleiner, te onderzoeken, dat

zig eenzaam onthoudt binnen de doorfchynen-

de Blaasjes van het Water-Duizendblad met

geele Bloemen (|), (byna in alle) meteene

van

(*} Nuttig gei ruik van 't Mikroskoop, bladz. 39?.

(|) Animal aquatique a Coque ou Puceron en forme de

Roignon. Amus. Microscope Tom. II. p. 58. Tab. ?3*

C|) Utricularia vulgaris, Spec. Plant, I. p 26. Millefolium

aquaticum lenticulatum. Ba.uh. Pin, 141. 't Groeit overvloe-

dig in Slooten» Vyvers en Waterdobben, De GOIlTES. Fh*
ra Belgka. Ultraj. 1767, p. 7,

I. DEEL, XIII* STUK,
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ris.

Nee£agti«

ge.

48a Beschryving vajj

V. van bulten zigtbaare beweeging : zynde den ir

lSsS JunY *7$5 dooi" zynEd. Zoon den Heer LiNNé,.

Hoofd- Hoogleeraar in de Kruidkunde te üpfal , waar-
stuk. genomen (*}.

(8) Watervloo, met eene op zyde platte Neet'

agtige Schaal.

In Finland is deeze aahmerkelykgrooteSoorc

van Watervlooijen door den Heer Uddman ont-

dekt ; wier Schaal de grootte van een Boon of
be breedte van het uiterfte Vingerlid heeft, zyn-

de yeer fam en gedrukt , met een fcherpen rand

en doorfchynende,

(9) Watervloo, met eene Klootgelykende Schaal ,

die van agteren drieiandig is en van vooreri

een kromme Lip heeft*

Te Algiers heeft de Heer Brander deeze

Soort gevonden, waarvan Linn^eus de Schulp

alleen gezien hadt , hebbende de figuur van

Cicers. Deeze Schaal was byna Kogelrond,

doorfchynende en van agteren drietandig , roet

den middelden Tand fcherpst : zynde de on-

derde zyde van de Schaal minder bultig. Van
vooren was dezelve, horizontaal, tot over 't

mid-

(*) Syfi. Nat. Ed XII. p 1059.

(8J Mónvculus Tcsia coinpresla , Lentiformi. Faun, Suec%

2051.

(9J Monoadus Testa fubglobofa
,
postice tridcntata ^ antic

labio firao. Syst, Nat, X , XII.

IX.

Tetemus.



D E W A T E R-V L O O I J E N. 48I

midden gefpleeten. Het onderfte deel , voor- V.

waards langer , liep in een omgekromde flompe txxxml
Lip uit: het bovenfte^ zonder Lip, was vanHooiT*.

vooren bultig en overdwars geftreept. Lin- stuK»

naus fielt nog twyfelagtig, ofdezelve tot dit

Geflagt behoore.

LXXXiV. HOOFDSTUK.

Befchryving van 't Geilagt der Pissebedden;
bet welke , behalve de gewoone Land- en Water-

Pisfebedden , ook veelen , die men gemeenlyk Zee-

Luizen noemt , en de eigentlyke Walvisch-Lui-

zeri b'emii

Verfcheide oneigen benaamingen heeft men, Natrap

van ouds tot heden, gegeven aan de In-

fckten, die tot dit Geflagt behooren. Want de

Griekfche naam Oniscus , waar mededeLatyn-

fche AfeÏÏïis overeenkomt, moet , buiten twy-

fel , van een Ezel worden afgeleid , naar welk

Dier zy alleen wegens haaren traagen voort-

gang gelyken. De Duitfchers noemen de ge-

meene Soort Keiler * Efel, om dat zy meest

voorkomen in Kelders, of op andere Vogtige

beflooten plaatfen. De Italiaanen noemenze

Porceletti , de Franfchen fomtyds Porcelet
,

en.de Engelfchen Sow y 't welk met den Neder-

duitfchen naam vznMuurvarkens ofZeugen ttrookt.

I. Deel. XIII. stuk. H h Ge-
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V. Gemeener is die van Pissebedden, welke van
iS-xfv' ha*re eigenfchappen in de Geneeskunde moec
Hoofd- afgeleid worden. De naam van Mülepeda , by

welken zy nogrhans in de Winkelen bekend zyn,
heeft > om dat het getal van haare Pooten op
ver naa geen honderd, 'k laat ftaan duizend
is , de allerminfte eigenfehap.

Kenmer- De Kenmerken , die tot onderfcheiding van
kea

' deeze Infekten dienen , zyn eenvoudig. Zy
hebben een langwerpig rond of ovaal Lighaam:
de Sprieten zyn Borstelagtig en het getal der

Pooten veertien.

soorten. jn ^ t Geflagt zyn vyftien Soorten befchree-

ven , waar van de mees ten zig 'm de Zee ont-

houden.

i. (O Pisfebed, die bet Lyf van onderen met twee

zet.' Blaadjes bedekt heeft en de Staart half

ovaal.
Brernpi

Rondeletiüs maakt gewag van een Zeedier*

tje , dat uit overeenkomst met de Bremfen,

door welken de Paarden en Runders zo gewel-

dig geplaagd worden , den naam voert van Afir

lus marinus of Zee - Brems. Deeze overeen-

komst , zegt hy , beitaat niet in de gedaante ,

noch

(i) Onheus Abdomine foliis duobus obte&o , Semi • ovalf.

Muf. Ad. FriA. I. p. 33. Faun. Suec. 2052. Syji. Nat. X.

Gen. 241. XIL Gen. 272. Gron. Zooph. 997. Afilus fïveOes-

trum. Bfxl. Aquat. 443. Pediculus marinus. Kond, Pis»,

57ö.
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noch in 't geluid, maar in eendergelyke eigen- V.

fchap. De Tonynen , Dolphynen en Zwaard-
lxxx?v

*

visfchen , naamelyk , worden zo geweldig van Hoöfd-

dit Diertje aangerand of geftoken , dat deeze^^
Visfchen fomwylen uit de Zee in 't Schip of

op den Oever fpringen.

Het is een klein Diertje , dat door Aristo-

teles befchreeven wordt, als- de gedaante wel

van een Scorpioen , doch de grootte ilegts van

een Spinnekop hebbende. In plaats van Bek

hadt het een Buisje, dat lang was naar het Lyf

te rekenen, en wederzyds twee Armen, die zig

naar den Bek boogen ; dan volgde het Agterlyf

met Infnydingen , waar zes Pooten aan gehecht

waren ; twee aan 't end dikst en langst ; de twee

volgende op zyde kleiner, en de twee voorlyk-

ften allerkleinst» Gelyk de Polypen met haare

Napjes, zo kleefde dit Diertje, met zynBek,

aan het zagtfle en vetfté deel der Visfchen

,

onder de Vinnen , zo vast , dat men het 'er niec

zonder breeken kon aftrekken , en het zoog 'er

zo lang Bloed uit , gelykerwys de Bloedzui-

gers , tot dat het door volgezoopenheid afviel

en Itierf.

De Heer Grosovius tot deeze Soort een

Diertje betrekkende, dat in de Noordzee gevon-

den , en hem door den Heer Pennant gefchon-

ken was ; merkt aan, „dat hetzelve den Kop
,, klein, driehoekig, met een ronde tip, van

3* boven verheven rond; de Sprieten Elsvor*

», mig , met Leedjes , wederzyds twee, en weL
L Deel. xiii. Stuk* H h 2 nig
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V, „ nig langer heeft dan den Kop: deOogen zeer

lxxxlvV » groot enKlootrond,aan de bovenfte randen van

Hoofd- 9i den Kop geplaatst* Het Borstftuk is ovaal,

^
T^ „ van boven verhevenrond , effen en glad, be-

"
,, flaande uit zeven beweeglyke Leden , die

„ de zeven paar Pooten dekken; zynde de Buik

,, wederzyds, tusfchen de Pooten , gedekt met

„ twee zeer dunne Vliesagtige Blaadjes , die

„ als Klapvliesjes beweeglyk zyn en in 't mid*

„ den op elkander leggen. Onder deeze Klep»

„ jes zitten (zegt zyn Ed.} de Eytjes verho-

„ len (*). De Pooten zyn zeer kort, totloo-

93 pen , niet tot zwemmen ,
gefchikt , de drie

,, voorite paaren voorwaards, de overigen ag-

„ ter- en nederwaards uitgeftrekt , wordende

,, naar agteren langs hoe langer. De Staart,

,, een weinig fm aller dan het Borst ft uk, beftaat

,, uit zes Leedjes, waar van de vyf voorden

„ fmalst zyn en naar agteren Halfmaanswyze;

„ het laatfte ovaal , vlak met een Hompen

9 l
rand, van onderen wederzyds voorzien met

„ zeven ovaale Vliezige blaadjes , die misfchien

„ de Zwempooten zouden kunnen zyn. Aan

,, ieder zyde van het uiterfte Leedje der Staart

„ is een Zeisfenswyze Poot gehecht, die zig

3 ,
waterpas kan beweegen. De Kleur van het

3> ge-

(*) DeHeerLiNN^us, ondertusfchen , verzekert van deeze

Soort alleen , dat dezelve Jongwerpende zy. Habitat in 0c<*-

n»> vivipams. Syji. Nat. XII. p. 1059.

1
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„ geheele Infekt is geelagtig" (*). V.
Afdeel»
lxxxiv*

(2) Pisfebedj die het Agterlyfmet zes Blaad- Hoofd-
STUK

fes gedekt en de Staart flomp heeft, j f

*

Oejïrum .

Zee Hor-

Het Korstagtig Diertje 5 van Marcgraaf^i.

in Brafil gevonden , hier aangehaald 3 wordt

door den Heer Gronovius als gelykfoortig aan-

gemerkt (f) met dat Diertje , 't welk in de

Verzameling van Lagerstroem befchreeven

ïs C4-) r>
hebbende het Lyf byna ovaal , bruin-

agtig paarschblaauw en zeer glad , gedekt met

twaalf Segmenten , waar van het eerste en laat-

fte naar het vierde deel van een Kloot gelykt

:

den Kop ftomp, bruin , befprengd met uitge-

holde Stippen , de Sprieten als Draaden , dik-

agtig , uit zes Klootagtige Leedjes beftaande;

aan beide zyden twintig Pooten, die famenge-

drukt zyn 3 en ieder gewapend met een krom

Klaauw-

(*) ZoopbyL Gron. Fase. II. p. 2.33. N. 997.

(2) Oniscus Abdomine foüis fex obtefèo , Cauda ' retufi»

Muf. Reg. 89 Faun. Suec. 2053. Animalculum caiftaceum,

MARCGR Braf. 155 f. S , 4- STRoEM» Sondm* 165. N 2.

T. 1. f. i, 3-

(f) Oniscus Caudi fubrotunda inregra , Pedibus utrinque

viginti. Zoopb. Gron. N. 995. Cruftaeeum Animalculum.

Marcgr. Braf. Libr. IV, Cap. 8. p. 15^- julus ovalis Tedi*

bus utrinque viginti. Odhel. Cbin Lagerfirom, §, 36 f. 4.

Fiske - Biörn , Wasferwanze , Wasferlaus, Pontopp. Norv
Tom, TL p. 94.

(I) Cbir.enfia Lagtrflromiar.a, Amcen* Acad»lV, p» 2 53» T»

Z> U 4.

L DEEL. XIII. STUK. Hh %
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v* Klaauwtje , hebbende een regtopfhande Doorn

lxxxiv.' van agteren*

H00fD-
Slü

ni • (3) Pii>febed , die bet Agterhf van onderen

Pfira. bloot, de Staart balf ovaal en fcberp heeft.
Zee

Wants. . u , , ™
t Getal der Pooten , alleen , wyst genoegzaam

aan , dac de gedagte Chineefche niet een zelfde

Soort kan zyn, als die Noorfche, waar van de

Heer Pontoppidans de afbeelding en befchry-

ving geeft , onder den naam van Water-Wants

of Water - Luis , welke de gemeene Man in

Noorwegen Fiske~ Bioem heet/ ., Dit , zegt

3ï hy , is een fchadelyk Zee - Infekt , met eene

,, witagtige en glanzige Hoomfchaal, in twaalf

3 , Ringen verdeeld , en hebbende aan de onderfte

3 , of platte zyde twaalf Pooten. De groot-

,, ften van deeze Soort, die ik gezien en afte-

3 , kenen laaten heb, zyn zo lang als het Lid

,, van een Vinger , maar de kleinften geen vier-

3 , de deel zo groot en ook in Kleur zeer wei-

3, nig gelykende naar de eerstgemelden. Dit

3, Ongediert plaagt verfcheide Visfchen 3 doch

3, allermeest de Kabbeljaauwen, die men Dorscb

3, noemt. Als deeze Visch aan den Angel hangt
?

5 , en zig niet met zwemmen of affpoelen kan

53 redden, zo zuigt deeze Water- Wants hem

„ het Sap en Vet zodanig uit het Lyf 3 dat hy

,, ver-

(3) Onifcus , Abdomine fubtus nudo , Oud* femi - ovalf

acuca. F&un. Suec. 2054.
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99 vervolgens in 't geheel niet deugt , om tot V.

„ Spyzete gebruiken. Deeze Water-Wants 4*xiv!"

„ en andere Infekten jaagenveele Visfchen uit Hoofd-

„ de Zee voort, dat zy, volgens de wyze in-^"K *

„ zigten van den Schepper, het Strand moe- want**

„ ten zoeken. Inzonderheid gefchiedt dit met

5 , den Zalm, een Visch die moeielyk te van-

„ gen zoude zyn, indien niet een menigte van

„ groene of blaauwagtige platte Luizen, veel

3 , gelykende naar Weegluizen of Wantfen,

,, zig in zyne Vinnen zette en hem plaagde»

„ Hierdoor wordt hy gedwongen, om de Stroo.

? , men en inzonderheid de Watervallen op te

„ zoeken , om zig af te fpoelen , en dus raakt

„ hy in handen der Menfchen , tot groot voor-

,, deel van dezelven".

Gelyk de twee voorgaande Soorten in de

Oceaan in 't algemeen huisvesten , zo is deeze,

in 't byzonder , in de Zee van Noorwegen door

Solander waargenomen en dus befchreeven.

In grootte was dezelve van de anderen weinig

verfchillende. Het Borstfluk beftondt uit ze-

ven egaale afdeelingen ; de Staart uit vyf die

fmaller waren, behalve het laatfle, datvanrl-

guur half ovaal was , maar fpits. De Sprieten

maakten een vierde uit van de geheele langte

des Infekts: Pooten hadt het veertien, waar

van de zes voorlykflen , voorwaards gekeerd

en ieder met een kromme Klaauw voorzien wa-

ren , met een Boogswys' Leedje gehecht zynde

aan het Lighaam. De Buik was bloot: de Staart

I. Deel, xif1. Stuk. H h 4 ge*
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Hoofd
stuk.

Kabbel-
jaauws»
Luis.

Pl.CVL
%. 6.

V. gedekt met fmalle niet overfleekende Blaadjes.

tlxxfv' De Eijerftok wordt (zegt hy) van deNooren,

uitwendig, als een byzonder daar toe dienstig

middel, tegen de Schurft gebruikt.

Deeze befchryvïng komt zo volmaakt over-

een, als de afbeelding van Pontoppidans, met

die Infekteri , welke ik onlangs gekogt heb on-

der den naam van Kabheljaauws - Luizen , en

naar een van welken de Afbeelding in Fig. 6 9

op Plaat CVI. , byna een derde in langte en

breedte vergroot zynde
,
gemaakt is; dat ik 'er

naauwlyks iets heb by te voegen. Alleen merk

ik aan ; dat de Ringen wel glanzig wit zyn

,

doch mee geele randjes, de middelden bruin

geplekt, en de Oogen zeer groot, van Kleur

paarschagtig bruin. Op dezelven kan men een

zeer fraaije Netswyze verdeeling, gelykindie

der -Infekten in 't algemeen, waarneem en. Ook
onderfcheiden de Pootenzigzeerduidelyk,daar

in, dat de zes voorden tot vasthouden en krab-

ben , de agt middelden tot loopen , en de twee

agterften tot roeijen of zwemmen gefchikt

zyn.

TV * (4) Pisfebed, die bei Lyf van ondtren bloot, de
Ph'jfodes,

Siaazigc Staart ovaal ioeeft.

In de Oceaan onthoudt zig deeze, wier Lig-

haam, behalve den Kop en de uiterde Staart-

puntj

f4) Onheus Abdomine fubtus nudo, Cauda ovatl Syji,

Nat. XII. .



de Pissebedden. 489

punt 5 ook beflaat uit zeven Ringen van het V.

Borstftuk en vyf aan 't Staart - end ; hebbende,
L^St

wederzyds , twee korte Sprieten. Het Blaad- rfooFD-

je ', waar mede de Staart eindigt 3 is gantsch
STUK*

ovaal, en heeft wederzyds tweebladige Steel

-

tjes, wier Blaadjes , van Lancetswyze figuur

en Homp', korter zyn dan de Staart , welker

Leedjes van onderen met een groot getal Blaas-

jes, zo lang als de Staart , bedekt zyn. Zie

daar de reden van den bynaam.

(5) Pisfebed, met bet Lyf mn onderen bloot
, EnJmon ,

de Staart Elsvormig. Puntige,

Aanmerkelyk fmaller is het Lighaam in deeze

Soort, welke van de Sweeden Syrmas en van

de Ingezetenen van Ooster- Bothnie Grimas-

iorfwa geheten wordt. Zy onthoudt zig me-

nigvuldig in de Oostzee, by de Haringen. De
grootte is als die van het uiterfle Duimlid

,

zynde van boven verhevenrond , van onderen

plat, aan de kanten fcherp gerand, enhetKop-
fchild overal ingefneeden. De Voorpooten zyn

wederzyds drie in getal, klein en glad; de Ag-

terpooten wederzyds vier, grooter en met Haair-

tjes. Twee paar Sprieten heeft zy op den

Kop..

(5) OrJscus Abdcmine fubtus nudo, Caud'a fubulata. Faun.

Suec. 2055- Afellus maiinus Cornubienfls alias RAJ- ïnf. 43,
Pet. Gaz* T. I. f. 4. Sron. Zoopb 992 Baster Uit-

jpann* II. p. 143. T. 13. f. 2. Entomon pyraaiicfale, KLRiN*
&ub. 38. f. I , 2,

1. deei. xiii. stuk. H h 5
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V. Kop. Het Lyf beftaat uit zeven Verdeelingen,

zS*r£ behalve den Kop en Staart. De Staart , die

* Hoofd- zo lang is als de twee derden van het Lyf, is

stuk. onverdeeld en rondagtig , driehoekig, van on-

deren bekleed met twee verhevenronde even-

wydige Straalen. Het geheele Dier is wit, de

Oogen uitgezonderd.

De aangehaalde Zee- Pisfebed van Ray, aan

de Kust van Cornwail gevonden, was vyf vier-

den Duinis lang, met Sprieten van een Duim*
die in vyf Leedjes verdeeld en dun waren ; de

Oogen klein en zwart : het Lyf uit zeven Rin-

gen, behalve Kop en Staart, beflaande. De
Staart was langen hol, alszyndewederzydsge-

Hooten, doch in 't midden een Spleetje hebbende.

Aan 't end der Pooten, die dezelven de agter-

flen langst hadt, waren kleine Klaauwtjes.

Noch de Elsvormigheid van de Staart, noch

de Pieramidaale figuur van 't Lighaam , is blyk-

baar in dat Diertje uit de Noordzee, 't welk

door Doktor Baster is afgebeeld en befchree-

ven ; hoewel hetzelve in iangte der Sprieten

veel overeenkomst met den Zee - Pisfebed van

Ray en met den Water -Pisfebed van Ba-

ker (*) heeft , wier agterfte Pooten inderdaad

de langden zyn , en die , bovendien , aan de

Staart wederzyds byhangzels heeft , 't welk

voorheen als een Kenmerk vandeeze Soort was

op-

(*) Nuttig Cebrt van 't Mikrssfoep. bladz* $60. Pl. XIVt

f. 1 - 3»
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)

opgegeven (*) Gronovius fchryfc 'er veertien v»

gwempooten aan toe. txSSy?
Hoofd-

,

(6) Pisfebed, die ovaal is met duidelyke ver* STUK -

deelingen ; de Pooten van bet derde en vier' CetL

de Paar egaal van breedte 9 fmal enjtomp.
lâ J^ar
visch Luis.

Delnfekten, op onze Plaat CVI, in Fig. 4^ cvi.

en 5 , afgebeeld , zyn voor eigentlyke Wal-

vischluizen uit Groenland gebragt , en komen

overeen met de befchryving, welke Ltnn^us

geeft van deeze Soort , zeggende , dat die het

Lyf ovaal of Eyrond heeft, beftaande uit zeven

onderfcheidelyke Leedjes , waar van de Kop #

het kleïnfte is: dat de Pooten van het eerfte,

tweede , vyfde, zesde en zevende Paar, dikke

Schaaren hebben, dieuitloopenin een beweeg-

lyke fcherpe Klaauw ; doch , dat die van het

derde en vierde Paar Draadagtig en ftomp zyn.

Het eerfte Paar is onder het Lyf geplaatst. De
Verdeelingen zyn meer van elkander afgezon-

derd, dan in de overige Soorten.

De Heer Pallas begreep niet, om wat re*

den Doktor BASTERdenSweedfchen Ridder be-

rispte, van de Walvischluis van Martens on-

der de Pisfebedden geplaatst te hebben (f) ; doch

thans

(*) Oniscus Cauda fubulata , utrinque appendicula:^ Faun,

Suec. Ed. I. N. ic;5.

(6) Onheus ovalis , Segmencis disrin&is, Pedifmstertü quar-

tïcjue paris linearibus ovaticis. Muf. Ad, Frid.Up. 89. Faun.

Suec. 2056.

(f) Non intellïgo, cur Cel. Basterus Linnaeiwa repreben-

I. Deel. XIII. Stuk, dat 9
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V. thans wordt door Lïftrifóstts zelf die berisping,

xxxxrv/ zo zy dus genoemd mag worden
, gebillykt ,

Boofd- doordien hy die Walvisch-Luis van Martens

jS^,*. vande Pisfebedden afgefcheiden , en gevoegd
Lms, heeft onder de gelyknaamigen van het Diertje,

op onze Honderd fte Plaat afgebeeld, 't welk

maaragt Pooten heeft De Heer Baster, die

zig meest ophoudt met het onderzoek van in^

landfche Schepzelen , fchynt de regte Groen -

landfe Walvischluizen niet gekend te hebben,

welke in 't Werk van Seba taamelyk wel zyn

afgebeeld (*). Die van onze Plaat zyn , in

langte en breedte , ruim driemaal zo groot als

natuurlyk gemaakt" en geelagtig wit van Kleur,

doch de fmalie Pootjes zwart. Die andere

Diertjes, welken de Heer Gronovius Polygo-

xofus en Brunniche Pycnogonum tytelt , zyn

roodagtig vaal Wy hebben 'er Fig. 5 , van

de onderzyde , bygevoegd ; om een groote Blaas

te \ertoonen, die fommigen van deeze Infek-

ten voor aan den Buik voeren , komende hier

in met de Water -Pisfebed van Baker overeen.

Mooglyk zullen zy, in dezelve, haare Eijertje^

of jongen draagen. Dat die zwarte fmalie Poo-

tjes haar tot Riemen dienen , om eenigermaate

te kunnen zwemmen , is niet onwaarfchynlyk.

Zy zyn zeer duidelyk voorzien met Sprieten of

Hoorn-

i*t , Ped'culum Ceti Martenfianutn Oulscis adnumerantem»

Mi/c, Zool. p. 189.

1 (*j Zie aangaande dit alles hier voor , biadz. 171»
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Hoorn tjes en hebben voor , op den Kop, twee V.

kleine gladde Oogjes. lxxxi^T
Hoofd»

(7) Pisfebed, die halfRolrond is , met de Staart stuk*

langwerpig ovaal en onverdeeld, Marinls.

t
Zee -Luis,

Deeze , in de Zee van West- Gothland door

Lïnn^eus waargenomen , hadt, gelyk de overige

2ee- Luizen, zeven Pooten aan ieder zyde,

doch onderfcheidde zig door de fmalle figuur

des Lighaams en door de kleinte , als niet veel

grooter zynde dan een Luis. De Staart beftondt

uit een enkel langwerpig (luk , zonder Pooten.

Die van Gronovius , welke aan hem door

Doktor Baster van Zierikzee gezonden was,

in Geflake veel gelykende, hadt de langte van

een half Duim.

De Zeeluis van Bellonius en Gesnerus, vindt

men, in 't Werk van RayC*}, aldus befchree*

ven. „ Zy is witagtig van Kleur, een Duim

5 ,
lang en een vierde Duims breed. De Kop is

,, rond en wederzyds onder 't Schild vertoo-

„ nen zig kleine Oogjes. Het geheele Lyf is

„ van de zelfde breedte , in twaalf Ringen ge-

,, fmaldeeld zynde. Aan de zeven breedfte

„ Ringen zyn gehecht even zo veel paar Poo-

„ ten. De vyf fmalften zyneen plaatsvulling

„ van

(7) Onheus femicylindricus , Cauda" ovato • oblonga integra.

Faun, Suec. 2057. It, Westgoth. 190. GRON» Zvoph, 996. T.

17. f. 3?

(*) Kift, In/, Lond. 1710. pag, 44.

I, DEEL. XIII. STUK»
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V. „ van de Staart in de Kreeften en dergelyken;

fxSst ,, Van onderen hebben zy breede byhangzels ,

Hoofd* aan welken waarfchynlyk de Eijertjes kleé-

sJ VjK
r

'

. ven. Voorby alle de Ringen fchiet een groot

„ Blaadje, dat op de zyden beweeglyke by-

3 , hangzels heeft, die tweepuntig zyn 5 enee-*

5 , nigermaate naar Kreeftfchaaren gelyken. De

i9
Pooten zyn met ronde Klaauwen gewapend

3 , en de Ringen op zyde gedoomd. Van de

3 , Klaauwen zyn de drie voorften , weder-

3, zyds , naar onderen ; de drie agtcrften naar

3, boven gekeerd, en de middelfte regt voor-

3, waards. De Kleur van het Dier is 5 in'tle.

33 ven , een weinig roodagtig bruin» Zy hech-

j, ten zig aan de Visfchen, inzonderheid aan

3, de Barbeelen, omtrent de Kieuwen en aan de

3, Borst, daar geene Schubben zyn". De fi-

guur des Lighaams onderfcheidt deeze van de'

drie Soorten van dit Geflagt.

vin (8) Pisfebed, die half Rolrond is ^ met twee

Bieaud*- Staarten zo lang als *t Lyf.
tas.

Twee-
ftaart, £an de Oevers van Noorwegen 3 in de Zee

,

was deeze gevonden.

IX.

smalle»

(p) Pisfebed 3 die de Staart viertandig heeft.

In

(8) Onheus femi Cylindricus , Caudis duabus longitudina

Corporis. Faun* Süec. o.o6z.

(9) Onheus Cauda quadridentata. Amozn. Acud. VI. p. 415,

*l. 100.



de Pissebedden. 495

In de Oceaan , by Suriname , heeft men dee- y.

ze Zee - Pisfebed waargenomen , die fmal en Afbeeld
LX5XÏV

egaal van breedte, wederzyds als getand zyn-jjooFD^

de, een Duim lang, met de Sprieten zolangsTux.

als 't Lyf ; de Staart langer en met twee Tan-
den uitgerand , daar zydelings Blaadjes aan ge-

groeid zyn , het welk dezelve viertandig

maakt.

Cio) Pisfebed , die geel is met bruine Strie* x.

Klippige.

By de voorgaande Zee - Luis werdt , in de

Zee van Westgothland , ook deeze gevonden,

wier Kop wel eens zo groot was als het gehee-

le Lyf der andere. Zy hadt de Sprieten half

zo lang als het Lyf, en de Staart flomp.

£11) Pisfebed 3 die Lancetvormig is 9 met de xr.

Staart rond, en aan dezelve ^orkagtige^^^
plinten. febed.

Deeze moet, in Geflalte , eenigermaatenaar

de Vyfde Soort , die ik de Puntige genoemd

heb,

(10) Onheus Iuteus, ftrigis fuscis. Faun, Suec. zoCo, It„

JVestgoth. 190. STROEM. Sondm, 166. N. $.

(11) Onheus lanceolatus , Cauda rotundata , ftylis bifur-

cis- Faun. Suec. 2061. Afellus aquaticus Gesnen. RAj. Jnf.

43. Afellus aquaticus. Frisch. In/. X.T. 5. Afellus» Geoffr.
Fsrh. 672. T- XXIT.'-F/g-. 2. SCH&FF. Elem, T* 22. Confer:

Êntomon Hieroglyphicum , Klein, Btêt f. 5 , ièd ipaxi-

mam.

t Piel. XIII. stuk.
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V. heb', gelyken, waar van zy door de Staart ver-

^v?vw' fchilt. Haar woonplaats is, gelyk die der Wa«
hoofd- ter- Pisfebed van Baker, in de zoete Wate-
STUK.

ticeamcus

Zee-Pisfe-

bed.

ren, die zuiver zyn. Men vindtze in zagc vlie-

tende Beekjes , aan de Wortels der Waterplan-

ten , zegt Frisch , zynde van boven bruin ,

met witagtige Vlakken gemarmerd ert van on-

deren wit. Die , welke Geoffroy de Zoet-

Water Pisfebed noemt, was Aschgraauw van

Kleur entaamelykglad; in figuur des Lighaams

weinig van de Aard - Pisfebedden verfchil-

lende.

xii. (12) Pisfebed, 'die ovaal i$ 3 met een dubbelde

Staart , wier Punten gevorkt zyn.

De lighaamsgeftalte van déeze Soort komt j

zo de Heer Gronovius aanmerkt , volkomen

overeen met die der gewoone Pisfebedden , doch,

behalve de verfchillende Staartpunten, merkt

zyn Ed. ook aan , dat deeze Zee - Pisfebed we-

derzyds zes Zwempooten heeft, Hier uit zou

men denken , dat dit de eenigfte Pooten waren

van het Dier , dewyl hy geen gewag maakt van

de veertien Looppooten , welke in de Afbeel-

ding van den Heer Baster zo blykbaar zyn.

Het

( 12) OrAscus ovalis, Caudabifida, Stylis bifidïs. Syft. Natj

XI l. Oniscus Stylis Caudae utrinque bir.is. StroejvI. Sondm»

ao2. T. 1. f 14* l s> Baster Uitfpann, II. D. p. 160. T^

XII 1. f. 4 Oniscus Corpore lato , Pedibus natatoriis, Caud£

utraque bifeta. A£t. Heh. V. p. 37U T. $. f, 463. GRON.
goopb, 994. T. 17, f. 2.
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Plet onthoudt zig niet alleen aan de Zeeuwfche JjP ^

Stranden , maar ook in andere deelen van den Lxxxiv.

Oceaan. Hoofd-
stuk.

fn) Pisfebed, die omalis. met de Staartflomp xiii*
v «-^

AsfimtliS,

en zonder Plinten. strand-

pisfebed»

Dewyl de Heer Baster fchryft, dat de hier

uit zyn Werk aangehaalde Soort, behalve de

veertien Looppooten , van agteren ook Zwem*
voeten heeft , als twee platte dunne Stukkenhet

onderde des Buiks bedekkende , zo heeft men

zig verbeeld , dat dit de eerde Soort van LiN-

n^eus konde zyn, niet daar op lettende , dat

zyn Ed zegt : uit elk der vyf onderfte Infnydingen

komen twee platte dunne Stukken voort : zo

dat dus het getal der Zwempooten of der ge-

dagte Blaadjes, in deeze Zee - Pisfebedden , die

zyn Ed. aan de Paaien van het Zierikzeefche

Hoofd en tusfchen het Zee - Wier vondt , niet

twee maar tien was. Dus zien wy dan ook

,

dat zy grootelyks van de Luizen der Visfchen*

't welk onze eerfle Soorten zyn , verfchillen

en de verblyfplaats gaf geen de minste aanlei-

ding , om te vermoeden , dat het de zelfde In-

fekten zouden zyn.

De langte van deeze Zee -Pisfebedden is*

volgens hem, meer dan een Duim, Voetmaat 3

en

(13) Onheus ovalis, Cauda obtufë mutica, B4STER. Uit*

fpann. II. D'. bl. 160» 'f. £lll. f. 3.

U DXEfc, XIU. STUK. 1 i
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v

« en de breedte iets minder dan een half Duim»

Lxxxiv.' Zy hebben, zo zyn Ed my thans meldt , een
Hoofd» witagtig graauwe Kleur , gelyk fommige licht
STUK

' gekleurde Aard ~ Pisfebedden. Het fchynt my
toe, dat zy ook veel platter zyn van Lyf,dan

de gedagte Kabbeljaauws - Luizen , welken ik

aan zyn Ed. tot vergelyking gezonden heb , doch

die hy verklaart, grootelyks van zyne Zee-Pisfe-

bedden te verfchillen»

xtv. (h) Pisfebed, die ovaal is, hebbende de Staart

^d
i
u
l. r (lomp , met enkelde Punten.

Aard-Pisie. J r

bed.

Geen bekender 3 byna , onder de Tnfekten ,

*Biadz, ^an deeze die men gemeenlyk de hier voor *

gedagte naamen geeft. Men vindtze in de Hui-

zen , zo wel , als op andere vogtige en warme
plaatfen , in Tuinen en Moeshoven; zelfs in de

Bosf hen onder den Bast van oude rottige Boo-

roen. Geen Plank zal eenigen tyd op vogtige

Aarde leggen, of dezelve is, wanneer menze

opneemt, van onderen bezet met een Heirle-

ger van deeze Infekten. Het fchynt, echter,

dat dezelven de zoutigheid van oude Muuren
en Steenen allermeest beminnen. Ook 'is de

voomaame reden van haar gebruik in de Genees-

kunde, een fyn Salpeteragtig Zout, waarmede

zy

(14) Oniscus ovalis , Cauda r^tufa , Stylis fimplicibus. Faun,

Suee» 2058. Scop, Carrn 1142 MATTH. Diosc. 23^. RAJ.
Inf, 41. N. I. ALDR, Inf. 632. MOUFF. Inf. 202. SCHIJF»
Elem. T. 92. GRON. Ztoph, 993. SULTz. Inf. T. XXIV, £
154» Oniscus. 2. GEOFF&, Paris, 6?Q. T, XXII. f. z.
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zy bezwangerd zyn, en dat inzonderheid op de V.

Waterwegen werkt» De Bosch - Pisfebedden lxxxivV

zyn kleiner en om de gezegde reden ook minder Hoofö*
stuk»

geagt.

De Pisfebedden fchynen vadzig van aart te

zyn , wegens haaren traagen gang , doch fcherp

van gevoel; om dat zy, als menze aanraakt s

zig aanflonds in elkander rollen , maakende zig

ïond als een Kogeltje of Pil, en men vindtze,

zelfs, dus dikwils in de Aarde. Misfchien is

dit een iïaat van ruste, die zyaanneemen, om
zig aldus te beveiligen. Men kent ze naauw-

lyks, in dieiftaat, voor levendige Dieren. De
Winter - Koude doet haar ook verflyven^ en de

meesten derven , als haar de minste Vorst be-

reikt. Van Vogelen , Haagdisfen en Spinne-

koppen , worden zy opgevreten. Wat hun
Voedzel zy , is zo blykbaar niet. Evenwel ziet

menze, in de Tuinen, deeelfte Vrugten,Per-

fiken, Abrikoozen, Peeren en anderen, gretig

uitknaagen ; ook verfchoonen zy de Slaa en an-

dere Moeskruiden of Wortelen niet.

Men heeft getwyfeld , of deeze Infekten van

Huid veranderen of vervellen; doch laater Waar-

neemingen hebben ons de Huïdjes , die zy af-

leggen , aangetoond , die men weleer voor doo >

de Pisfebedden zal genomen hebben, onjdatzy

'er alleen door Kleur en ligtheid van verfchil.

len. Men vindt 'er zelfs de Pooten en de Sprie-

ten aan , waar van zy het bekleedzel ook af-

werpen. GedagteHuidjeszynwit 3 daar de In-

I. Deel, XIII» Stuk» ï i 2 fek-
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Vi

Afdekl»
LXXXIV
Hoofd-
stuk»

Voorttee*

lekten zelf Loodkleurig zyn, of liever gemen-

geld grys -en graauwagtig. Men vindt 'er die

Aschgraauw zyn, met zwarte en geele : men

vindt 'er die zwart zyn met Aschgraauwe Vlak-

ken , en geheel zwarte , ruuw van Huid. De

twee laatstgemeide Kleuren zyn gemeenst on-

der de Tuin- of Land-, de eerstgemelde onder

de Huis-Pisfebedden.

Te verwonderen is 't , hoe Johnston met

anderen zig heeft kunnen verbeelden , dat dee-

ze Infekten, na de Paaring, een menigte van

Eijeren voortbragten , die wit en glinsterend

waren , taaar kleine Pareltjes gelykende , en

tropswyze by elkander gevoegd. Mooglyk

heeft men de Eijertjes van Slakken daar voor

aangezien. Dat deeze Infekten , immers , Jong*

werpende zyn , wordt thans in 't algemeen ge-

loofd. Lemery niet alleen verzekert het, maar

men vindt, in de Vertoogen van de Keizerlyke

Akademie (*) , eene Waarneeming van Dok-

tor Fracwendorff , die zulks bevestigt. Op
zekeren Dag , bezig zynde om eene Pisfebed

,

die op de Rug lag , met het Mikroskoop tebe-

fchouwen , zag hy iets by het eerste Paar van

Pooten zig beweegen, en kort daarna een Dier-

tje, dat naar een Luis geleek; vervolgens kwa-

men 'er allengs meer en meer te voorfchyn, tot

Deeze waren altemaal

,

zegt

zevenendertig toe.

(*) Epbem. Natur. Curiof, Dcc, III. Ami. III. pag* 3,
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zegt hy , volmaakte Pisfebedden en agt daar
A

^r#

door eenigszins de Hiftorie bewaarheid te zyn lxxxxjtJ

van de Adders , wier Jongwerping gezegd Hoofd
ï

wordt gepaard te gaan met de dood van de

Moer.

Offchoon deeze Waarneeming weinig zeker-

heid heeft , vindt men doch het zelfde van an-

deren gemeld. Op zekeren Dag , zegt Laj*-

gius , nam ik waar, dat de Wyfjes haare Jon-

gen aan den Buik gehecht draagen, byna gelyk

de Rivierkreeften haare Eijeren Ook kan men
'erzig gemakkelyk van verzekeren , zegtGEOF-

frqy, wanneer men flegts, in de Zomer, ver-

icheide Aard - Pisfebedden van ondersn be-

fchouwt: dan wordt men in veele Wyfjes een

verhevenheid gewaar , beflaande uit een dun

Vliesje, waar onder de jongen beflooten zyn.

Als men hetzelve aan (tukken breekt , komen

zy 'er wel gevormd, doch wit van Kleur uit ,

loopende , niettegenftaande deeze geforceerde

Kraam, zeer vlug. Mooglyk, denkt hy, even-

wel, zou het kunnen zyn, dat de Pisfebed haa-

re Eijeren uitwierp in dat Blaasje, en die al-

daar uitbroedde : doch , wat reden om zulks te

denken? Hier door wordt, immers, die zon-

derlinge Waarneeming van Bourguet , dat zy

de Eijeren in een Zakje op de Rug zou draa-

gen , zo min als het denkbeeld der Ouden,

dat zy die ergens zouden nederieggen , be*

kragtigd.

't Is zonderling , wederom, dat men ten dien G
ebraik>

L D££L. XIII. STUK. I i 3 BJ>-
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502 Beschryving van

™\ opzigtc nog geen volkomen zekerheid heeft , van

lxxxiv ' Infekten , die zo gemeen bekend zyn, dat haar
Hoofd

Geftalte naauwlyks eenige befehryving behoeft.

Behalve de Conchenilje en Spaanfche Vliegen,

zyn zy byna de eenigften , onder de Infekten

,

in algemeen en met haar geheele zelfftandigheid

in gebruik. Het Poeijer daar van , gemengd

met andere Middelen , of op zig zelf met Wyn
ingegeven, verlost de Menfchen fomtyds van

Graveelagtige verftoppingen in de Nieren en

Blaas , dewyl het zeer Pisdryvende is. Hier-

om kan het fomtyds ook een gewenschte ont-

lasting maaken van Waterige of SlymigeVog-

ten , die in het Lighaam , ergens , opgehoopt

zyn. Om dergeiyke reden wordt een mengzel

van Gom Ammoniak en Honig, metPoejervan

Pisfebedden, door Ettmuller, tegen een be-

naauwde Hoest of Aamborftigheid en andere

Ongemakken van de Long,aangepreezen.Dee-

ze Infekten hebben , ik weet niet om welke re-

den, geen zodanige affchuwlykheid of walg-

lykheid, als de Spinnekoppen. Torren en Dui-

zendbeenen , die zig op de zelfde plaatfen ont-

houden. Men krygt 'er , door de Scheidkun-

de, dergelyk vlug Zout en Olie uit, als uit an-

deren.

xv - Oj) Pi&febed, die ovaal is, met een Jlompe
Jlrm xdillo.

"

s reen$ is- onverdeelde ö taart.

febed.

Dee-

(15) Onheus ovaJis , Caudd obtuil integca, Faun, Snee.

2059»
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Deeze, die van de gedagte eigenfchap, om V.

haar Lyf rond te maaken als een Pil of Hagel-

^

D
*fv
L

kogeltje , den bynaam heeft , wordt door de Hoofd»

Autheuren onderfcheiden. ,, Zy verfchilt van STüKe

„ de voorgaande , (zegt Ray , die haar de groo-

„ te Loodkleurige noemt ) 1. doordien zy

„ wat grooter is ; 2. de Staart niet gefpleeten

„ of Vorkagtig heeft: 3. datzy zig rond maakt ,

„ ronder zynde en bukiger van Lyf: 4. door*

3 , dien de Kleur uk den blaauwen zwartagtig

3 , is. Zy is langer dan een half Duim , en heeft

3, het Lyf in veertien Ringen verdeeld , tel-

33 lende daar onder den Kop, als een fmaller

3, en kleiner Ring zynde, op wiens zyden de

3, Oogen ftaan", enz.

Niet onwaarfchynlyk zal 'er eenig verfchil

zyn in de Kleur, naar de byzondere Gewesten.

Die men omftreeks Parys vondt waren zwart,

met een weinig wit aan den rand der Ringen

,

even als die , welke aan Liknüsus, op de

Gothlandfche Weiden , voorkwamen ; doch

deeze hadden, bovendien, een witte Vlakon-

der de agterite üyën, aan ieder Infnyding. Hy
verzekert , dat het getal der Ringen van het

Lyf, buiten Kop en Staart, niet meer dan tien

en hei? getal der Pooten meer dan veertien zy 3

in deeze Soort, wier woonplaats onder Stee»

nen

2059 h. Gothl. 298. Sco?« Carn. 1144. Afellus lividus*

B.AJ. Inf, 42. Oniscus, I. GeoïFR. Parts. 670»

L D££L. XIII. STUK, I i 4
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V. nen is, in ons Wereldsdeel. Scopoli telt aan

Afdeel. ieder zyde veerden Pooten (*).
LXXXIV
Hoofd- Deeze laatlte Autheur befchryft een nieuwe

stuk. Soort , welke in Karniolie niet zeldzaam onder
Mos-Pis c »

t Mos voorkomt, in de Bosfchen , ja zelfs

onder Steenen in de Tuinen. Deeze, zegthy,

is van alle anderen verfchillende ; niet zo zeer

doordien zy het Lyf bruin heeft met geele Vlak-

ken , als wel door twee kleine fpitfe Lancets-

wyze Blaadjes aan de Staart, wier laatfteNaad

een Punt uitgeeft, onder welke een andere ge-

vorkte Punt legt; zynde de Verdeelingen op

zyde met een Haai rtje bezet. Zeven Ringen

heeft zy aan het Lyf en uit zes beftaat de Staart.

Zyn Ed. heeft 'er van gezonden aan den Heer

Gronovius, die daar van ook weleen byzon-

dere Soor t (f) maakt , doch aanmerkt , dat zy

van Pater Poda , inde befchryving der Infek-

ten van Griekenland, voor eene Verfcheiden-

heid gehouden wordt van de naastvoorgaande

Soort.

(*) Pedcs a fïngulo latere tjustuordecim. Entom, Carmoï.

p. 4*5.

(\) Oniscus pvalis coleoptratus nitens niger, pundis fut-

vis variegams : Abdqmine pestice obtufb integro. PoD. lx/*

Grdcens, p. 116. N, 4. Zaopb, Cron. N* 999.

LXXXV.
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v;
grg[& & o o o o o o .0 o&&MMM Afdeei,~

LXXXV,
HOOFD-

LXXXV- HOOFDSTUK. ST^-

Befcbryving van 'jGeflagt <^r Duizendbeenen',

het welk zo wel de Inlandfche, als die groote uit

de andere Wereldsdeelen y welke onder deezen naam )

bekend zyn 3 en eenige anderen bevat.

Is het te verwonderen , dat oude en latere Naam*

Schryvers tusfchen de Pisfebedden en Dui-

zendbeenen geen onderfcheid hebben ge-

maakt (*) a daar men onder de hedendaagfchen

zelfs nog dergelyke verwarring waarneemt Die

fommigen Pisfebedden heeten, betrekken ande-

ren tot dit, anderen tot het volgende Geilagt.

Die van eenigen Scolopendrq genoemd worden',

voeren by anderen den naam van Julus. Ook
zyn ?er tot de Duizendbeenen t'huis gebragt,

die deezen naam zo min als de Pisfebedden ver-

dienen wegens het getal der Pooten. De La-
tynfche naam zelf fchynt niet zeer eigen te zyn-

dewyl deeze Infekten wel met de Schaarea

byten of knypen, maar geen Angel hebben ïh

de Staart.

Het

(*) Nemo ha&enus , quantum videre mihi Heult, tria dl-

verfisfima terrefkia Infeóta nmltipeda, Oniscum fcilicer
, Ju-

lum & Scolopendram , refte distinxk; fed e contrarfo omnes

fere recentiores ,
quin & ipte quoque Plinius , turpiter con-

fuderunt. ALDROVANDUS» Dd Infe&is, Lib. V. Cap. 13.

I, DEEL. XIIu stuk. Il 5



50(5 Bes chryving van
V. Het Kenmerk, dacwy hedendaags toconder-

lxxxv
SL

' fctódmg der Duizendbeenen van de Pisfebed-

Hoofd- den gebruiken 3 beftaat inzonderheid inde lang-
stuk. te cn p[atheid van het Lyf ; waar men by zou

ken, kunnen voegen , dat de meesten fcherpe Nypers

aan den Bek hebben : want in de Boriïelagtig-

heid der Sprieten , niet alleen , komen zy met

de Pisfebedden overeen, maar ook daar in
,
dat

zy ten minste zo veel Pooten hebben , als 'er

verdeelingen zyn aan 't Lyf. Het getal der-

zelven, evenwel
?

is in fommige Soorten ver-

baazend groot.

LiNNiEUs telt 'er thans elf , waar onderga-

genoeg de helft uit andere Wêreldsdeelen.
Soorten.

(i) Duizendbeen , die wederzyds twaalfPoo-

ten heeft , het Lyf o-vaal en de Staart met
i.

Lagura.
Kleine met
Kwastjes. een wit Kwastje

Allerklein fee Pisfebed meteen witte Staart,

was deeze in de Verhandelingen der Akademie

van Upfal genoemd geweest. Zy wordt aldaar,

aan de Wortels der Boomen , onder 't Mos

,

in 't vroege Voorjaar, voornaamelyk nevens den

Tuin van 't Kasteel , dikwils gevonden. De

grootte is als die van een Luis, met twaalf

Pooten wederzyds , en op de Rug een uitge-

fpreid

( !
) Scolopsndra Fedibus utrïnque duodetim , Corpore ovaü ,

Cauda 1'eniciilo -albo. Faun. Suec 2063. Syfi* Nat. X. Gen a

242, XII Gen, 273* Scop. Carn. 1153. GEOFFR. Paris. IL

p.' 677» T. 3C4 f. 4« -dïï. Paris. Mrsf. 1, p. 53-» 3» *?• £

4. 10.
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fpreïd Kwastje boven ieder Poot ; ja bovendien, v*

midden op de Rug, een Bondeltje overdwars. LxTt.**

De Staart beftaat uit een dikker Kwastje van fIoOFö -

STTJF
-

grooter famenluikende Haairtjes.

De Heer de Geer , die dit Diertje zeer om»

flandig befchreeven , en , by vergrooung , zeer

fraay heeft doen af beelden , zegt , dat het Lyf
de figuur van een zeer langwerpig O vaal heeft,

en zig platagtig vertoont, befiaande uit ver-

fcheide Ringswyze Leedjes , waar van hy 'er

van boven maar agt , doch van onderen tot

twaalf telde. Het hadt vierentwintig Pooten

en dus aan ieder zyde twaalf. In de Jongere ,

in tegendeel, was het getal der Verdeelingen

en Pooten aanmerkelyk minder. Hy hadt 'er,

naamelyk , van de klein (ten waargenomen , met
niet meer dan drie Ringen en drie paar Pooten,

en een middelllag met vyf Ringen en zes paar

Pooten. Men hoore hem zelf fpreekeo (*).

3 ,
Uit deeze Waarneemingen volgt , dat de Moe ouder

„ Pisfebedden van dit Soort, tot den gtootftea po^ST*

9
, trap haarer aangroeijing gekomen zynde

3 , met vierentwintig Pooten zyn voorzien , en

s , dat haar Lighaam, van boven, verdeeld is

3, in agt Ringen; maar dat de genen, die nog

s , haare behoorlyke grootte niet hebben , of

„ jonger zyn 5
minder hebben dan vierentwin-

,3 tig Pooten en minder dan agt Ringen ; naar

3, Te-

(*) Mem. de Math. & de Pbyfiqu». Tom. I* p. 557,

I. Deel. XIII» Stuk»
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yi „ reden van haare grootte en ouderdom. Hoe

lxxxv!" 3 , meer zy vorderen in Leeftyd ; hoe grooter

Hoofd-
5 , het getal der Pooten en der Ringen wordt.

STUH* „ Dit is een Stuk , in de Natuurlyke Hiftorie,

„ dat my zeer opmerkenswaardig voorkomt,

„ en zo verwonderlyk , tenminste, alsdever-

5 , andering der Rupfen in Kapellen. Wyheb-

5 ,
ben nog geen voorbeeld van een dergelyke

5 , Geftaltewisfeling , dan in de Vorfchen-Pop-

tzie'tVL 5J pen t> gelyk de Heer Reaumur my, ineen

S47enais. 5 > der Brieven , daar hy my mede vereerde ,

„ heeft doen opmerken ; en in de Myten 3 in-

,, zonderheid van de Kaas en het Meel,

„ die ik waargenomen heb dat alleenlyk met

,, zes Pooten ter wereld komen , en in 't ver-

„ volg 'er agt hebben (*). Men diende eeni-

,, gen van deeze jonge Pisfebedden op te voe-

5 , den, om te zien , op welk een wyze dePoo-

3 , ten en Ringen in getal toeneemen , en of de

,, Ringen weezentlyk zig vcrdeelen, dan of 'er

,, nieuwen bygevoegd werden. Veel %aaken

3, blyven 'er nog te ontdekken over , in de

,
?
voortbrengzeien der Natuur".

Qmftreeks Parys vondt Geoffrqy ook dee-

ze,

(*) Hier door wordt de duisterheid , dat fbmmigen maar zes,

anderen agt Pooten aan de gewoone Myten geeven , waar van

hier voor , bladz. 130, gefproken is , aanmerkelyk opgeheL

derd; want dat de Heer de Geer de twee voorften in dejon*

ge Mytjes over 't hoofd gezien zou hebben , is naauwi^ks t«

denken.
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zé, die hy de Penfeel - Duizendbeen (*) noemt, V*

en daar in het zelfde waargenomen, heeft, doch Lx™v.
L>

het getal der Ringen van het Lyf op tien fielt Hoofd-

enhet getal der Pooten op twaalfPaaren Dok- STÜK*

tor Scopoli zondert dit Diertje , door hem in

Karniolie waargenomen , van de Duizendbeenen

af, om dat het getal der Pooten , zegt hy ,

onder ieder Ring , die hy 'er maar zes aan 't

Lyf heeft waargenomen , twee Paaren is , ge-

lyk in de Miliioenpooten. Men vindt het al-

daar onder de Bast der Boomen, in de Boom-

gaarden en Wilgen - Bosfchen (f)- Buiten twy-

fel zal men het in ons Land ook wel aantreffen*

fchoon ik niet weet , dat iemand nog van zyne

Waarneemingen, ten dien opzigte, iecs aan 't

licht gegeven heeft. In de jongheid minder

Pooten te hebben, merkt L in n/eus, thans,

als een algemeene eigenfchap der Duizendbee-

nen , aan.

(2) Duizendbeen, diewederzydsveertienPoo- it

ten heeft , en het Borsïjiuk met Dekfcbil- ta.

üm '
fchilden.

In Spanje vondt de Heer Hallman deeze

Soort , welke de Sprieten geel en van langte

als

(*) La Scoloprendre a Pin$eau. Hifi* des InJ, env. Par»

p. 677-

(t) Julus Lagurus. Entom. Carniol, p, 420,

(a) Scoloprendra Pedibus utrimque quatusrdetim , Thorace
coleoptrato. Syfi. Nat. xil.

I.Deel» xiii. Stuk.



jio Bëschryving van

V. als het Lyf heeft 3 dat van gedaante als der vol-

f*®fy
l

' gende is, maar langer, en uit agt Ringen be-

Hookp ftaat , die ieder gedekt zyn met een halfrond
sitk Schildje, 't welk van ag teren uitgerand is. Een

enkeld Schild, dat als uit twee famengevoegd

Is , van agteren uitgerand zynde , begint aan

. den vierden Ring van het Lyf, dekkende daar

varrflegts één qf twee Ringen. Onder dit Dek-

fchild zyn fmalle , enkelde Wiekjes- De Poo-

len beftaan uit veertien Paafen 3 waar van de

hatft.en bynade langte hebben van het Lighaam*

De Dyën zyn gedoomd; de Schenkels ruuwj

en de Vingeren beftaan uit ontelbaare Leed*

}es.

in. Cs) Duizendbeen, die wederzyds vyftienPoo-

?*rficaï
a-

ten heeft.

ren»

j£ f
vl

' Deeze zyn het , die men in Sweeden Ttwmr

ftierr, ofTweeftaart, wegens de langte der twee

agterfte Pooten, in Daitschland Vkifasz en el-

ders Veelpootige Wormen noemt/ Het getal

der Pooten komt niet volmaakt met de Ringen

van 't Lyf overeen , welken deeze Soort , die

roodagtig van Kleur is , fomtyds minder

heeft. Wy vinden 'er, met Geoffroy, in de

onze , op Plaat CVI. Fig. 7 , afgebeeld 9 maar

ne-

(3) ScoloprerJra Fedibus utrimque qulndecim. Faun. Suec.

5064. Scop. Carn. 1146 RAJ. Inf 45. MoUFF. Inf. 199.

ALDll. Inf. 635. SüLTz* Inf. T. 24. f. 155. GEOFFR. Pariu

IL T. 22. f. 3, SCH2EFF. Eiem. T. lil, f. I.
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negen, behalve den Kop. Dit zelfde is in 't
V.

Werk van Ray aangetekend Scopoli merkt ^
FDEÉL

«

aan , dat zy beurtlings een kleiner en een groo- Hoofö-

tere, en in 't geheel veertien Verdeelingen heb- STU
.

K "

ben. Hy geeft een andere op met dertien en '
•

een Sneeuw • witte met twaalf Pooten weder-

;

zyds. Geoffroy fpreekt van eene Soort , die

zwartagtig is en niet meer heeft dan agtentwin«

tig Pooten. De langte wordt van hem wat min-

der dan een Duim, by anderen op meer dan

een Duim gefield. Die van onze Afbeel-

ding is , in alle afmeetingen , nagenoeg drie-

maal vergroot.

Deeze Diertjes komen , zo wel in Noord-

Amerika als door geheel Europa , in of op de

Aarde , of onder de Bast van oude Eoomen
voor. Dikwils vindt menze onder Steenen of

onder Bloempotten , Tobbens en Boombak-

ken in de Tuinen. Hetfchynt, derhalve, dat

zy van dergelyken aart als de Pisfebedden zyn

,

uitgenomen, dat zy zo geen fchade doen aan

de Vrugten of 't Gewas. Men mag vermoe-

den 3 dat zy. van Infekten leeven , aangezien

Wjllougby een Spinnekop heeft zien opvree-

ten door een Duizendbeep, De flerke Nypers,

die zy aan het Koplid hebben , zal ze daar toe

in ftaat ftellen en bekwaamheid geeven. Ook
weet men zeker , dat zy van Huid verwisfelen.

Aangaande de manier van Voortteeling 3 der-

zelven , is nog ftoffe tot nader onderzoek.

LDEBL» X1IL STUK, (4)
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V.

; (4) Duizendbeen
5

die wtderzyds zeventien

lxxxv.
*

Poolen beeft.

Hoofd-
stuk. \ Getal der Pooten maakt deeze den vier-

Gigantea. den in rang , fchoon ongemeen in grootte ver-
zeer groo-

f^hïileiide van de voorgaande Soort , en wel

de allergroot (Ie zynde der Westindifche of

Amerikaanfche Duizendbeenen. TeKarthage-

na komen 'er voor van een Elle lang en met de

Pooten een half Voet breed, Of deeze nu juist

die zyn , met zesendertig Pooten , welken Brow-

ne afbeeldt, of met veertig, gelykde volgen-

de Soort, is niet zeker. Heefc Linn^eus, met

de aanhaaling , de Guineefche van den Heer

Gronovius bedoeld,. met agttien Pooten we-

derzyds, zo is de Nommer fout.

v* (S') Duizendbeen, diewederzyds twintig Pcom

Alle myne Indifche , van drie , vier en vyf

Duimen langte , bevind ik een - en - twintig Le-

den aan het Lyf en twintig Pooten te hebben

aan ieder zyde , wanneer men de twee langere

van

(4) Seolopendra Pedibus utrinque fcptendeeim, Syft, Nat.

Xll. Seolopendra maxima Pedibus trighua fex. brown. Jam,

4:6 T. 42. f.' 4 Gron. Zooph. 1004.

(5) Seolopendra Pedibus utrinque vigintu Amcen* Acad. I. p

325 , 50Ó. Muf Ad Frid. 1. p 89. OLEAR. Muf. T. 12"

f, 5, PET. Gaz. T. 13. f. 3' LEEÜWENH. Epist. lOl\

BRADL Nat. T, 25. f. 4. SBB. Muf I. T. 8l- f. 3 , 4,

FAiSCn. Inf XI. Tab, 2. f. 7. CATESB. Car. III. p a. T*

a. Gron. Zooph. looz. Japuruca MARCGR» JBraf 253.
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van de Staart , die echter weezentlyfc tot de W
Footen behooren, niet mede telt. Het zelfde

Afdeel.

heeft plaats in myne allergrootfte, die delangteHoonD*

ten minste van agt Duimen heeft , het Lyf een STUK* -

halfDuim dik en drie kwart Duims breed. De
Oostindifche s in 't Werk van Sera, zyn om-
trent zes Duim lang afgebeeld. Een andere

uit Nieuw Spanje , ongevaar een Voet lang

,

met meer dan dertig Leden , en dus ook meer

dan zestig Pooten. In een der eerstgemel-

den konde men de Mannelyke Teelleden on-

derfcheiden.

De Heer Gronovius zegt dat deeze Indifche

Duizendbeenen , (tot welke zyn Ed , zo wel

als Linn^eus, ook de Kaapfche van Petiver en

Brafiliaanfche van Marcgraaf , Japitruca ge-

naamd , betrekt,) fomtyds de langte bereiken

van zeven Duimen en de breedte van een half

Duim. In de jongere, zegt hy, is de Kleur

geelagtig , in de ouden Kastanje - Bruin. De
Kleur van myne kleinen is groenagtig en van

de groot (len, die ik heb, zynde^ als gemeld is
%

ten minste agt Duimen lang , roodagtig bruin

geel. Zyn Ed. verhaalt, dat de twee Staar-

tjes , naar Pooten geiykende , doch langer , zeer

Venynig zyn (*). Zyn Ed. moet zekerlyk de

zelfde op 't oog hebben als de myne, dewyl ik

ook in dezelven het naaste Lteedje aan 't Lig-

haam 5

(*) Cauda: bïnae , Pediformes , fubulats , aculear* , Ioiï»

g<x, V&nenatisfïmx , Sec Zoóph. Gran. Fase. il. p, 23$,

I. Deel. XIII. Stuk* K k
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V. haam , wegens fcherpe Tandjes , aan de bin-

lxxxv.
L

* nenzyde , ruuw vind ; doch de Klaauwen van

Hoofd, deeze agterfte Pooten fchynen my volmaakt
stuk. mec ^je ^gj. andere Pooten overeen te komen

,

en ik vind by de Autheuren gemeld , dac de

Beet van deeze Dieren , zo wel in Oost- als

Westindie , gevaarlyk zy (*) : waar toe de-

zelven met ontzaglyke Nypers , aan den Kop

,

zyn gewapend. Van de Venynige Steek der

Scorpioenen , die in 't algemeen erkend wordt

door den Angel van de Staart te gefchieden >

hadt zyn Ed niet gefproken.

In Geftalte komen deeze Uitheemfche , nage.

noeg, met onze Europifche overeen. Het ge-

tal der Leedjes van de Sprieten bevind ik , by-

na, even groot als dat der Pooten. Linn^ü»

zegt , dat zy wederzyds vier en dus in 't ge-

heel agt Oogen hebben ; waar in zy dan met

de Spinnekoppen zouden gelyk flaan. S eb a

hadt 'er , uit een Oostindisch Schip , dat ge-

floopt werdt , levendig gekreegen met haare Ei •

jertjes, daar reeds Jongen in te zien waren. Hy
hiedltze, in Aarde, lang levendig, doch deEi-

jertjes kwamen niet uit , 't welk hy meende

daar door veroirzaakt te zyn , dat 'er de Na-

tuurlyke uitbroeijing aan ontbrak. Hoe ont-

zaglyk deeze Dieren ook voorkomen , zyn zy

doch

(*) Harum morfus laboriofus adco est , ut in furorem pro-

pemodum Incolas incitet. Bontius. Hiji. Ind, 56. Venenura

de pioboscide, ex Ore procedcnte, effunditur. Mead, de-Vip

mnis, p. 47.
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öoch het gewoone Voedzel der Blindflangen, y.

haar men verhaalt. AfdeilT
lxxxv.
Hoofd-

(6) Duizeftdbeen 3 $« wederzyds twee - en • stuk.

twintig Pcoten heeft. Fw&i*
xea.

Öf het kleine verfchilinhet getal der Pooten^aaa-

een genoegzaam Kenmerk , tot eene Soortely-

ke onderfcheiding , van deeze en de voorgaan*

de
y maakt , zou men mogen twyfelen ; te meer

daar het getal der Leden van het Lyf, behal-

ve den Kop, maar twintig , dat is minder dan

in de Indifche gefield worde. He Heer Gro-

noviüs vondt, aan zyn Guineefche Duizend*

been , wel twintig Leden of Verdeelingen van

het Lyf , doch flegts agttien paar Pooteri. Zyn
Éd. haak de onderfcheiding daar uit , dat de

bovenfte Leedjes der agterfte of Staart - Poo-

ten, in deeze, niet gedoomd zyn. De Poo-

ten worden door Li nisleus geel gezegd té zyn

en de woonplaats in Afrika gefield, Het Lyf
was ros of Roestkleurig.

C7) Duizendbeen , die wederzyds honderd agt vir.

en veertig Pooten heeft. <£$*

Zonderling is de menigte van de paaren Poo-

. ten

(6) Scolopendra Pedibus utrinque viginti duobus» SyJI. Nat.

XU
(7) Scolopendra Pedibus utïincjue centrum quadratfnta itiai

Sy/l. Nat. XII.

i. deel. xm. STüKf Kk 2
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V. ten in deeze , die door eed Kapucyn van Mar-

i^7xv
L

' feille ' GABRlëL Baro genaai™l, in Vrankryk

Hoofd ontdekt werdt. Zy heeft de geftalte van de
STÜK« volgende , maar is viermaal zo groot , zegt

Linnjeus , die dezelve fchynt gezien te heb-

ben. De Sprieten, die kort zyn, beltaan uit

veertien Leedjes. De Staart is half ovaal ,met

een byhangzel en twee Voelertjes, die naauw-

lyks langer dan dezelve zyn.

vin. (8) 'Duïzendbeen , die wederzyds zeventig

Dunnr Footen heeft.

Frisc'h merkt aan, dat deeze , in Geftalte ,

meer gelyken naar de groote Indifche , dan on-

ze gewoone Duïzendbeenen , in Fig. 7 , op

Flaat CVI. afgebeeld. Ik kan zulks echter uit

syne Afbeelding van dezelve niet befpeurenen

met zo lange Pooten, als men ze bySEBA ver-

toond vindt (*) , heb ik de dunne Inlandfche

nooit gezien. Hy merkt aan , dat dezelve an-

derhalf Duim lang was en maar een halve Lyn
breed, hebbende het Lyffamengeftelduit vier-

envyftig Leedjes en dus voorzien met honderd

en agt Pooten» Niettegenftaande zulks krui*

pen zy , gelyk hy aanmerkt , zo wel als de groo -

ten,

f8) Scolopendra Pedibus utrinque feptuaglnta, Faun. Suee^

2065. Aldrov, Inf, 62,6. f. 8. Frisch. Inf XI. Tf 8. f. x.

ÏLAJ. Inf 45. GfioïFff. Paris. II. 676, N. 4..

(«) Kabinet. I. DEEL. Tab. LXXXI. fig. I,
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ten, zeer langzaam. De Voelhoornen, gelyk •.y
!

.
t

A"F"n'FFT

hy de Sprieten noemt , aan de zyden van den ^xxxv.
"

Kop ver uitfteekende , beftonden ieder uit veer- Hoofd-

tien Leedjes. Onder dezelven hebben zy een
STUIC*

Soort van Nypers , even als de andere Dui- ,

zendbeenen : doch de Kop is , zo wel als 't Lyf,

zeer plat.

Buiten twyfel worden deeze , door Ray, be-

doeld, wanneer hy fpreekt van zeer dunne,

lange Duizendbeenen , die opgerold leggen in

de Aarde of Mest, van Kleur uit denrosfen of

geelen witagdg zynde, met den Kop bleek Kas-

tanje -bruin en een gevorkte Staart. Deeze wa-

ren, by hem, ook anderhalf Duim lang, doch

hadden maar agtenveertig paar Pooten , 't welk

veel verfchilt van zeventig, gelyk 'erinSwee-

denaan geteld zyn (*J. Anderen, wederom,

hebben een ander getal van Pooten, die moeie-

lyk te tellen zyn, daar aan gevonden (\). Dit

verfchil kan men , met grond, onderfcellen , uit

de verfchillende Ouderdom van deeze Infekten

voort te komen.

Een eigenfchap van deeze Soort is opmerke- Giinflenin

lyk. „ Ik vond , na Slagregens , zulk een Dui-
'

c douker*

«,, zendbeen des avonds, zegt Ray, diehetLyf

„ metSlymovertoogenhadt, engelykerwys de

Glim-

(*) Nostra 60 vel 68 Pedes, 3. iïngulo latere obtinet, Faun9

Stxe. II. 50i.

(f) Pedes numeratu difficiles, 46 ad 541 $0LANDER 4 Sfji

Mat. XII.

" 1. DEEL. XIII. STUK. Kk 3
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Afdeel. m ^iinworm glinderde f; waar mede zy
^

lxxxv. „ fchoon men het Lyfafveegde , nog aanhielde.

stuk?" 5 > Bruerus zegt: tweemaal heb ik de by nagc

f zie ons 3 , Hgt geevende Duizendbeen, in Zomerfche
IX Stuk, >t . „ TT .. TT .

Wad«,5p3.M Nagten,op VI osagnge Heijen, Vuurig glim-

„ mende gevonden. Het geheele Lyf glinder-

3i de , maar een weinig minder helder dan de

5, Glimworm. Het is my eenmaal , wanneer

5 , ik 's nagts, derk bezweet zynde, te Hui$

„ kwam
, gebeurd, dat ik, myn Aangezigt

,

5 , in 't donker, met den Zakdoek afveegende,

,, zeer verbaasd dondt, dien Doek, op 't oo-

3 ,
genblik , Vuurig en als in Vlam te zien.

„ Maar , dit wonderwerk met oplettendheid

„ befchouwende , fcheen de Glans zig op ééne

„ plaats te verzamelen, en wanneer, op myn

5, bevel , een brandende Kaars gebragt was

,

,, deed ik den Doek open , en vond 'er zulk

£ een Duizendbeen in, die, door het wryvei*

„ aan myn Aangezigt, ik weet niet welk een

5 , Vlammige Damp over den geheelen Zweet-

„ doek hadt verfpreid. Moüff. Tbeatr. pag.

Dit heeft , echter , niet altoos j zo het fchynt,

in deeze Duizendbeentjes plaats , waar van ik

'er een, dat meer dan twee Duimen lang is, in

myne Verzameling bezit : hoewel anderen de

langte dellen op maar agt of negen Lynen , ge-

lyk Geoffroy zodanigen omdreeks Parys ge-

vonden hadt, zeggende dat zy by nagtfomwy*

]en glinfteren. Aan Doktor Scopoufchynt dee-

ze
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ze Soort, in Karniolie, niet voorgekomen te
A

$•
Afdeel*

zyn. lxxxv.
HOOFD-

(9) Duizendbeen, die wederzyds zes- en- ze- STUK*

ventig Poolen heeft. Phofpbo-
rea.

Kapitein Ekeberg heeft, waarfchynlyk op de."

zyne Reize naar China , in de Indifche Zee ,

honderd Mylen van het Vaste Land af zynde,

op het Schip een Duizendbeen van deezen aart

gevonden , die des nagts als een Glimworm
glinfterde, en daar vaneen Aftekening gemaakt,

Dezelve hadt den Kop Eyrond
,
geelagtig, mee

twee overlangfe en eene dwars» ftreep gevoord:

het Lyf zo dik als de Schaft van een Mosfchen

Veertje, Draadagtig , langer dan een Vinger,

beflaande uit twee en -zeventig Leedjes. Het

Dier was paarschagtig van Kleur,met twee even»

wydige geele Streepen. De Sprieten , die Eis-

vormig en Roestkleurig waren , beftonden ieder

uit veertien Leedjes : juist, dat aanmerkelyk

is, even als in de voorgaande Soort»

Tot dus verre keur ik alles goedj doch

wanneer men onderftelt, dat deeze Duizend-

been uit de Lugt op het Schip nedergevallen

zy , en vraagt , of dezelve dan mooglyk ook
Wieken hebbe

, gelyk de tweede Soort : als

ook, om dit kleine verfchilvan Pooten, (ter"

wyl hetzelve in onze lange, dunne, die fom-

tyds

(9) ScoZopendra Tedibus utrinque Septuaginta fex» Sypm
hr

at. XII.

:. Deel, XIII, Stuk. K k 4
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V. tyds veel langer dan een Vinger voorkomen

,

l\to.
L

' z0 onzeker is,) daar een byzondere Soort van

Hoofd- maakt, niet denkende dat dit Infekt op het Schip
stuk. medegenomen en tot die langte aangegroeid kan

zyn : zo meen ik , dat men de Wonderen der

Natuur niet moet vergrooten, en liever by het

blykbaare berusten , dan tocvlugt neemen tot

onwaarfchynlyke onderflellingen,

x. C IC Duizendbeen , die .ive 'erzyds honderd
Occidenta -

drie [ £n _ tw ]ntjg pootcn ]Jcefu
'

Ameri'
kaanfche.

jn ^eeze Amerikaanfche , van een half Voet

1-ng , rondagtig van Lyf en Roestkleurig , be-

Honden wederom de Sprieten uit veertien Leed*

jes.

xx. (ïO Duizendbeen , die speder&tdt

Manna. Pi eten beeft, het L:
J
'bleek

r
met eene ros*

Je Streep langs de Rug»'b

Aas,

In de Zee van Westgothland vondt Linnjeus

dit kleine Infekt ; naaüwlyks een Viogerbreed

lang zynde, overvloedig. Met was zo fyn als

een Draad, met zwarte Oogen, veele witag-

tige Pooten en het Lyf van dergelyke Kleur,

uitgenomen dat op hetzelve
, langs de Rug ,

eene

( 10) Scolopendra Pedüms utrinque centurn & virjnti tribas,

Syft. Nat. XII. List, It. 1Ó99. Tab, VI.

(11) Scolopendra Pediïms utïinque
, Corpore pal-

Üdo, linea üorfi rufa. It. Westgoth^ 191.
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tene roodagtige Streep liep , beftaande de Staart V.

uit een rond Leedje. lxxxv.
L*

Thans zegt zyn Ed. ; het Lyf is rood , wes- HoOFD*

halve men het Reed- Aat noemt , dat by de
STU*'

Kust van Noorwegen zeer gemeen is en het Aas

der Haringen , waar door de Buik dier Visfchen

ros en het Lyf in 't kort ruig wordt , ten zy men

ze ten minde twee Dagen in de Netten ver-

ihïkt laat 5 in de Zee.

De Heer Pontoppidans , Bisfchop van 't

Sticht van Eergen in Noorwegen, geeft ons

van dit Haring - Aas een omflandiger befchry-

ving. ,, In alle Bogten ofInhammen, hieraan

„ den Wester Oceaan , zegt hy , wordt in de

3, warmde Zomermaanden , en evenwel altoos

3, niet overvloedig , maar in zekere Jaaren in

3 , onbefchryflyke menigten , een foort van klei-

3 , ne en byna onzigtbaare Wormen \ die men

3, Roe* Aat noemt, gevonden. Deezezynmaar

3, zo dik als de allerfynde Zyde en naauwlyks

5 , zo lang als een halve Speld. Haar menig'

5 , vuldigheidis by wylen zo verbaazende , dat

a , het Water zelf 'er fomtyds zig geheel rood

^9 door vertoont, en dat men 'er veele millioe-

3 , nen van, te gelyk, in een Kan Waters, uit

5 , de Zee kan wegdraagen. Ais deeze Wor-

3 , men 'er zo overvloedig zyn , doen dezelven

3, de Haringvisfchery een groot nadeel; want

„ zy maaken dat de Buik van de Haring aan-

3 , donds verrot ; inzonderheid , wanneer de

„ Haringen by een menigte vaa honderd ja

1. deeï. xiii. stuk, K k j 3 j dui-
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Afdeei,.
ucxxv. »
Hoofd-
stuk.

5>

duizend Tonnen , in eene Bogt te famen ge-

dreeven en ingeflooten zyn, om allengs ge-

zuiverd en ingezouten te worden (*). Van

deeze Róe-Aat krygt misfchien een foort

van Schulpvisch die roode Kleur, welke bui-

ten twyfel de oirzaak is, dat de Strandvo-

gel Teisty die van zodanige Scbulpvisfchen

leeft, zynen zeer hoogrooden Drek op den

Oever vallen laat: zo dat wy mooglyk hier

ook wel Purperflakken van dergelyken aart,

als de Indifche zyn , zouden kunnen heb-

ben (f),

Naam,

LXXXVI. HOOFDSTUK.
Befcbryvingvan't Geflagt der Millioenpooten,

tot 'welken ook zeer groote Uitheemfche beboe-

ten, die men weleer tot de Duizendbeenen beeft,

fhuis gebragt.

Indien de benaaming van Duizendbeen goed

gemaakt kan worden , door aan te merken *

dat men dikwils het bepaald getal van duizend

voor

f*) Van deeze manier van den Haring aan de Kust van

Noorwegen te vangen , is uit den zelfden Authcur omftandig

Ber.'gt gegeven in het Vilt. Stuk , deezer Natuurlyke Hifto-

rie, biadz. 29? » 294.. Daaf uit blykt tevens , dat het een Druk-

feil in Syjï. Nat. Ed. XII. moet zyn, wanneer Linn^üS
aegt : Nisi per biduum rd'mquantur Pisces Retibus iiiaque*

(f) Naturl. Huu ven Norvje*en. 12. TfaeZU. p. 94»
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voor eene onbepaalde en verbaazende menigte V.

genomen vindt : zo zal men, hope ik, derge-£^E
v
E

£
Jyke toegeeflykheid wel willen hebben , omtrent Hoofd*

die van Millioenpoot ; dewyl het getal der STU!f%

Pooten 3 in de meesten derzelven , veel groo»

ter dan in de gewoone Duizendbeenen
, ja dik-

wils niet dan met groote moeite te tellen is.

En daar men aan de Polypusfen . die maar

weinige Armen hebben , reeds om die reden

den Griekfchen naam van Veelvoet geeft, zo

is de Hoogduitfche naam van Vielfusz voor de

Jnfekten van dit Geflagtzeer oneigen. Sult-

zer , evenwel onderfcheidt deeze Soort van de

voorgaande , door den tytel van CylindriJcUr

Vielfusz. Dat de Latynfche naam Julus , die

men hedendaags gebruikt om de Mannelyke

Bloemen van de Hazelaaren en dergelyken te

betekenen (*), van ouds en wel door Pli mus,

voor een dergelyk Infekt genomen zy, trage

Aldrqvandus te betoogen. Indien dezelve

nu, een van dé drie, hier voor gemeld f , be%
, ,

T Blaas»

tekenen moet, zo kan hymet toepasfelyker zynsos.

dan op deeze.

De Geftalte des Lighaams , naamelyk, doetKenmer-

die van dit Gefiagt inzonderheid van de Duï-ksn -

zendbeenen verfchillem Zy hebben het Lyf
niet

(*) Flos Amentaceus feu Julus. Tournf. /«/?. Rel Uerb.

p. 580. Ita dicitur , 1 quod in Corylo, ut & Alno, Juglara*

de, Quercu , veluti pradongus Veimis fingulari pediculo de*

pendet 3. Est & nomen Infe&i multipedis , rotundi , &c»
CAStelli. Lexic. Medicam^

I, DEEL. XIII. STUK»
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IfOOFDw

STUK.

V. niet platagtig, maar ten minste in het bo ventte

lxxxvi/ gedeelte of de Rug Cylindrisch rond. De
Sprieten , bovendien , zyn niet Borstel- of

Draadagtig dun, maar uit kleine ronde Leed-

jes , als een Kettingje van Kraaien , famenge-

tield. Daar die der Duizendbeenen wel veer-

tien Leedjes hebben , beftaan deeze , in ver»

fcheidene, uit niet meer dan vyf zulke Kraal-

tjes, zo Geoffroy aanmerkt, die 'er meer dan

honderd Pooten te hebben aan toefchryft , 't

welk echter niet in alle Millioenpooten plaats

heeft. Ook gaat die eigenfchap , van wederzyds

eens zo veel Pooten te hebben , als Ringen aan

het Lyf , niet in alle Soorten door, gelyk wy
zien zullen.

't Getal der Soorten 9 x welk te vooren ze-

ven was , is thans tot agt vermeerderd , waar

onder een Zee - Luis betrokken wordt , benevens

drie andere Europifche.

Soorten.

I.

Ovaale.

(i) Millioenpoot, die wederzyds twintig Poo*

ten heejt.

't Geflagt der Pisfebedden , tot welken dee-

ze t'huis gebragt was door den Heer Grono-

vius 3 is dezelve door onzen Ridder ontrukt en

hier geplaatst , om dat zy juist eens zo veel

Pooten wederzyds heeft als Ringen aan het

Lyf,

(O Julus Pcdibus utnnque viglntl. Amoen. Acad. IV. p.

253- N. 36. T. III. f. 4. Sy/t. Nat. X. Gen- «43- XII, Gen.
aj4. Oniscus &c* GRON. Zoopb. 995» T. XVII, f. 4, 5.
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Lyf, dat 'er, behalve Kopen Staartlid, maar V.

tien heeft Wy vinden dit Infekt aldus be- AF
i
)E

v
E
I

u
fchreeven (*). hoofd-*

„ Het Lyf is byna ovaal , blaauwagtig bruin
STÜIU

„ en zeer glad , met twaalf Verdeelingen op

„ de Rug gedekt , waar van de eerste enlaat-

,, fte ieder gelyken naar het vierde deel vaneen

„ Kogel. De Kop is ftomp en bruin , met

„ uitgeholde Stippen : de Sprieten zyn dikag-

„ tig , en beftaan ieder uit zes Klootronde

„ Leedjes. 't Getal der Pooten , die zy heb-

„ ben , is twintig , die op zyde famengedrukt

„ zyn , en in een kromme Nagel uitloopen ,

„ met een Doorntje , dat overend flaat , aan

„ de bovenkant". Het onthoudt zig in de Eu-

ropifche Oceaan.

(2) Millioenpoot , die wederzyds tagtig Pöö- "«

ten heeft. ^
In de Chineefche Verzameling van Lager-

ströem bevondt zig een zodanige , die het Lyf
een Vinger dik en bleek hadt , beftaande uit

agtenveertig Verdeelingen , die aan den rand

geelagtig waren : de Sprieten geknopt , met

zes Leedjes, en, zo wel als de Pooten, in ge-

tal zesennegentig Paar uitmaakende , bleek of

geelagtig. Van deeze was een Verfcheidenheid

in Karolina waargenomen , die , behalve den

Kop,

(*) In Amoen* Acai. loco citato.

(3) Jtdus Pedibus utrinque oiïoginta» Amsin* Acad, IY«

f. 253- N. 35.

L DEEL. XIII. STUUa



$l6 Beschryving van
V. Kop , negen - en - veertig Verdeelingen hadt , eti

lxxxvl* niet meer dan van tagtig tot agtentagtig Pooten.
Hoofd- Aan de zyden is, op ieder Verdeeling of Ring*
STUK* een zwarte Stip*

in. C3) Millioenpoot , die wederzyds honderd Poo*

PL. CVI.

%. *. Hoewel wy deeze , in vergelykirig met dé

anderen , de Gewoone kunnen noemen , is zy
doch op ver naa zo bekend niet als de Duizend-
beenen. Veele Autheuren, evenwel, hebbed

'er gewag van gemaakt. Mouffetus zegt,

dat hem 'er eens een in Kropfaladejvoorkwam

»

die van dikte was als een klein Rivier - Biesje

en glad , met den Kop zwart en de Rug Goud-
geel. Hy beeldt dezelve ongevaar van die

iangte af, welke Ray geeft aan deeze Mil-

lioenpoot , naamelyk van vyf kwart Duims

;

Hellende de Kleur blaauwagtig zwart, met de

randjes der Ringen witagtig , zo wel als de

Pootjes, die naar dunne Haairtjes gelyken. 't

Getal derzelven oordeelde hy onzeker , en 't

was niet vreemd , indien hetzelve
, gelyk iö

de dunne Duizendbeenen , naar den ouderdom
verfchillen moge De Sprieten, uit Knobbel-
tjes famengefleld, liepen dikker naar 't end.

Het

(3) Julus Pedibus utrinque centum. Faun. Suec. 0.066.
SCOP. Carnioh 115*. MoUFF. Inf. 201. Ra> Inf. 46. «. 4.
Aldrov. In/. 636. N. 4. FRiSCH. Inf. XI. Tab. 8. f. S«.

Jonst. /«/.Tab. 23. SULTZ. Inf Tab. 24. f. i S 6t GeoFÏR»
F*ru. 679» N. 1. GR.ON. Znpk t IC07.
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Het Millioenpootje van onze Afbeelding , in V.

Fig. S 9 ongevaar de helft in langte en breedte lx?xvv
vergroot zynde, komt nagenoeg met deezebe- Hoofd-

fchryving overeen. De Oogen zyn groot en
STU**

flaan zeer fchril in deeze Diertjes , die men dik-

wils in de Aarde vindt. Het getal der Ringen

of Verdeelingen van het Lyf is ontrent vyftig »

en derhalve moet dat der Pooten, indien zy 'er

twee Paar hebben aan ieder Ring, wederzyds

omtrent honderd zyn, Van agteren loopt het

Lyf in een fpitsagtig Staartje uit. De Kop is

rond en flomp.

De Heer Gronovius heeft , ten minfle 9

vyfendertig Ringen geteld aan het Lyfvan dee*

ze Millioenpooten , en Helt dus dat zy meer

hebben dan zeventig Pootjes: ook wasde lang4

te der zyne maar een Duim, en de dikte een

twaalfde Duims , de Kleur fomtyds zwartag-

tig , fomtyds Aschgraauw. Doktor Scopolï

vondt 'er, in Karniolie, met het Lyf van vyf*

tig Ringen , die ieder wederzyds twee Pooten

hadden, geel of witagtig van Kleur. Dit maakt

dan, wederom , 't getal van honderd paaren

Pooten uit.

Omftreeks Parys heeft Geoffroy die van

deeze Soort, met tweehonderd Pooten , maar

vyf Lynen, dat is omtrent een half Duim lang

gevonden en zwartagtig , zeer glimmende van

Lyf. Mooglyk zyn de jongere zwart , de ou-

de bruin of graauwagtig blaauw. Dit hebben

zy gemeen, van zeer hard te zyn van Lyf, en

I. Dril. xm, Stuk. zig
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V. zig om te krommen of op te rollen, wanneer

Afdeel. menze aanvat of plaagt. Zy komen in de Aar-

Hoofd
1

- de , of op den Grond onder Steenen, voor.

STUK.

(4) Millioenpoot, die wederzyds dertig Poo-

Compiana- föfo 9 fat Lyf platagtig heeft en de Sprie-

piataguge. ten geknodst.

De platheid van het Lyf maakt deeze als tot

een middelflag, tusfchen de Duizendbeenen en

Millioenpooten ; weshalve ook Doktor Scopo-

li dezelve onder de Duizendbeenen plaatst, daar

zy doch , wegens 't getal der Pooten , toe dit

Geflagt fchynt te behooren. Zie hier zynebe*

fchryving van dit Diertje.

„ Het Lyf is een Duim lang ,
plat, bruin-

agtig , aan den rand van Kleur als de Poo-

ten. Somwylen zyn de agterlle Ringen, in

't midden , Zeegroen , aan de zyden ros-

bruin ; de zyden van den tweeden , zesden

,

negenden en elfden Ring ,niet zelden , bleek

geel. Ik heb het ook geheel en al Roestkleu-

rig gevonden. Ieder Ring is getekend met

een dwarfe Streep en eenige Knobbeltjes;

gekarteld zynde aan den zyd and. De Sprie-

ten beftaan uitzesLeedjes, die Haairigzyn»

Uit de drie voorfte Ringen komen wederzyds

drie, dat is uit ieder één Pootje voort : maar

« uit

(4) Julus Pedibus utrinque tripnta, Corpore planiusculo,

Anten nis Clavatis. Faun Suec 2068. Scolopendra Julacca.

Scop. C*m> 1150. Julus fcolopendricus. Pod. lnf% 127.
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si uit anderen wederzyds twee : zo dat het ge-
A ^

„ tal der Pooten een - en dertig Paaren is. Het lxxxvi.

,, komt in de Bosfchen, tusichcn 'tMn^ , niet
Hoop©«

,j ,j stuk.
„ zeldzaam voor .

Volgens de Befchryving van Solandeu , die

dit Infekt in het Sweedfche Landfchap Schonen

hadt gevonden, heeft het Lyf delangtevaneen

Nagel ; is platagtig , overal even breed , aan de

zyden hoekig, vanboven bleek , Van onderen

witagtig, beflaande uit twintig Verdeelingen.

Het is van boven gedekt met platagtige Schild-

jes , die geknobbeld , gerand , omtrent vier-

kant , aan de zyden gekarteld , gehoekt , de

agterften fcherp zyn , een weinig uitfteekende

over de Ringen van het Lyf. De eerfte Ring,

zynde de Kop , is ovaal en platagtig ; de twee-

de, die den Hals uitmaakt, gedekt met een

Schild, dat van vooren rond is en van agteren

uitgehold : de derde en vierde zyn korter dan

de overigen en zeer fmal. De laatfte en twin-

tigfte Ring of het Staartftuk , is driehoekig of

gefpitst en glad. Pooten zyn 'er, wederzyds,

dertig ; naamelyk onder ieder Ring twee Paa-

ren, uitgenomen den derden, vierden, agttien-

den en negentienden, die 'er maar één hebben.

De Sprieten, driemaal zo lang als de Kop, be*

ftaan uit zes Leedjes , waar van het vyfdq

Klootagtig en donkerer, het zesde aller*

kleinst is.

h D*EI-. XIII. 9TVK. L i (jj
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Ammt "6$ Miïlioenpoot , die wderzyds honderdtwm-

lxxxvju' tig Pooten beeft.

Hoofd-
stot. 0p

f
t s trand der Karels - Eilandjes , aan de

Sahuh/us. Kast van Gothland, en wel op het grootfte,
ZmL Ige

' onder Steenen , kwam deeze voor , die ook maar

een Duimbreed lang is en de dikte van een Duive-

Veertjes Schaft heeft. De Kleur was Asch-

graauw 5 met twee Streepen, die bleek Roest-

kleurig zyn , op de Rug , overlangs , en ieder

Leedje , aan de zyden, in de langte geftreept,

bleeker. Het Lyf beftaat , om een rond getal

te neemen , uit zestig Verdeelingen of daar

omtrent. De Pooten zyn witagtig: de Sprie-

ten hebben vyf Leedjes. Aangeraakt zynde

rolt dit Infekt zig famen tot een platte Krul '

y

met de Pooten , echter» naar den Grond ge*

keerd.

Omftreeks Parys is een Miïlioenpoot waar-

genomen , van dergelyke Kleur, hebbende ook

hondèrdtwintig paar Pooten , en uit omtrent

zestig Ringen beftaande , die zig dubbeld vcr-

toonen , dewyl de eene helft glad is,- en de an-

dere geftreept.

VI (6) Miïlioenpoot , die wederzydshonderdvyf-
indus. tien Pooten beeft.
Indifchc.

Moüf-

(S) Jt*I**s Pedibus utrinque eentum £>» vigmti. Faun. Sueem

2067. lu Coth. a8o. Geoffh. Paris. 679. N, 2. T. 22. f.

f. RAJ. /»ƒ. 47. SCH2E7F- Sim. T. 7S.

\ (Ö Juk* fcdibiis utrinque eentum &• auintkein». Muf, Ai*
ïfd>



J)& MuLioEKrootfiS, 35*

Mouffetus heeft, reeds meer dan honderd- V#

dertig Jaar geleeden, de afbeelding aan 't licht JSvi!
gegeven van deeze groote Aard - Duizendbeen Hoofd*

of Scolopendra 9 gelyk hy die noemt , en
STUH*

Welke, volgens dezelve , tusfehen de vier en

vyf Duimen lang was , niet wel een half Di^im

dik. De Kleur van het geheele Lyf 5 zegt hy,

was uit den bruinen zwartagtig glimmende, 'c

Getal der Pootjes , die geelagtig waren , ftelc

hy van ieder zyde zestig: doch, dewyl het ge-

tal der Ringen, in zyne afbeelding, ongevaar

zestig is, behalve den Kop en Staart , en het

getal der Pootjes eens zo veel , denk ik dat hy

deeze Soort bedoelen zal , die doorgefneeden

nog blyft leeven, zegt hy , gelyk de Aardwor-
men. „ Getergd zynde (voegt hy 'er by) byt

,, deeze Duizendbeen zo vinnig, dat Lüdovi-

,, cus Atmarus, die ons denzelven uit Libye

„ heeft gefchpnken , fchoon Handfchoenen

„ aan hebbende en een dubbelde Linnen Doek

„ om de Hand , het naauwlyks kon verdraa-

„ gen : want het Dier hadt de Nypers zo diep

„ en ftyf in 't Linnen gekneepen , dat men het

„ naauwlyks, en niet dan met veel moeite , kon

„ affchudden".

3, Een andere van deeze Soort, zegt die zelfde

, ? Au»

Frid, I. p. 90. M. L. U. 46z. GRON. Zooph. ïOOS. Scoïck

pendra Pcdibus nonaginta fex. Amocn* Acad. I. p. 324, Sejb.

KaK I. D. T. 81. f. 5. & II. T. 24. fi 4 j 5. PET. Gag,

% 74 i f. 3. • V

Ié DEEL. XUU STUK, Li &
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V*
,3; Autheur, Uit Nieuw Spanje ons toegebragt,

lxxxvl „ is op de Rug verfierd met eene Vuurkleurige

Hoofd-
5J Streep^ enopdezyden, zo wel als de Poo-

iTUK
* „ ten, Koper -kleurig. De menigte van Poo*

„ ten, als Haairtjes , die zy heeft, doen haar,

,4 met een opgehe\ien Kop, zeer fnel loopen.

„ En , het is de grootfte verwondering waar-

,, dig, hoe de Natuur, die maar een zeer klei-

9 , nenKop aan dit Dier gegeven heeft, hetzel-

„ ve niettemin met Geheugen, en zeker redeka-

„ velend Vermogen , zo rykelyk heeft be-

„ deeld. Want, fchoon het ontelbaare Poo-

„ ten als Roeijers heeft, die van den Kop als

„ den Stuurman byster ver afflandig zyn ,
weet

,, nogthans ieder zyn post zó wel waar te nee-

,, men , dat 'er de minste gebrekkelykbeid niet

„ plaats heeft in de vereischte beweegingen ,

3 , die als op een Mondelyk bevel , ©ogenblik-

je kelyk, van den Kop tot aan de Staart ge-

„ fchieden, en dienen, om het Dier of voor

„ of agterwaards te doen gaan, naar zyne

„ Wille".

In het Vorftelyk Kabinet der Akademie vaiï

Upfal in Sweeden, bevondt zig een Uitheem-

fche Millioenpoot , welke de langte en dikte

van een Vinger hadt, en dus met die van Se-

ba vergeleeken wordt, wier tytel is allergroot-

fte Orientaalfche Duizendbeen. 't Is zonder-

ling, dat in dezelve het getal der Ringen van

het Lyf, behalve Kop enStaartftuk, maaragt-

enveertigwas, en het getal der Pooten , we*

der*
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derzyds, maar zesennegentig. Zou dezelve ook v.
gebroken, en, na verlies van eenige Ringen , Afdeel»

weder famen gelymd zyn geweest, gelyk dit £r
XXXYI*

ligtelyk kan gefchieden ? stuk/

fjQ Millioenpoot , die ivederzyds honderd vier- vn.

en-twintig Pooten beeft. BrX*

Die, welke zig in de Chineefche Verzame-
ling van Lagerstroem bevondc, hadt weder-
zyds honderd agt-en-twintig Pooten : het Lyf
van dikte als een Ganze - Schaft , een Span

lang , beftondt uit half zo veel Loodkleurige

'Ringen, die bruin gerand waren en de Pooten
bleek. Zeer naa fchynt hier mede die Westin-

difche van Seba overeen te. komen, welke op

de aangehaalde Plaat in 't Tweede Deel is af-

gebeeld , en gezegd wordt het voornaame Voed-

zei te zyn van de Blindllangen. Van deezè

wordt getuigd , dat zy de Eijertjes, even als de

Garnaalen , tusfehen de Pooten draagt , toe dat

dezelven uitgebroed worden , en de uitkomende

Jongen van zelfweg kruipen. Dat het Wyfje

geen Sprieten ofHoorentjes aan denKop zou heb-

ben , gelyk men aldaar zegt, geloof ik niet,

(83 Millioenpoot , die wederzyds honderd vni.

vier-en-dertig Pooten beeft,
Auér'roo"*

In-ftc.
rsr°c

(7) .?«/«•« Pedibus utrinque csntum ïyvigmü quatuor* Amgan* •

Jicad. IV. p. 253 N. 34 SEB* Kab. IL T. 24. f. 4,5.

(8) Jului Pedibus utrinque centum triginta quatuer. Syjt.

Nau XII Vermis terreftiis. MARCGIU Braf, 1S5* LUT* It^

1699* T, 5.

ï. deel. xin. Stuk. L 1 %
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•
v« Indien de Millioenpooten dergelyke eigenfchap

lxxxvt' hebben als de Duizendbeenen , dat naamelyk

Hoofd- het getal der Pooten met den Ouderdom toe-
8TUK

' neemt , zo is 't niet te verwonderen 3 dat de

Allergrootfte de meeste Pooten heeft. Grooter

heb ik ze, zelfs in afbeelding, nooit gezien ,

dan die aangehaalde uit het Eerste Deel van Se-

ra op de Zesde Soort : wier langte byna van

een Voet en de dikte drie Kwart Du'rns was. in

deeze , nu , tel ik , behalve den Kop en 't Staart-

ftuk, zeventig Leden of Ringen, dat is hon-

derdveertig Pooten. Een ontzaglyke , die ik

gedroogd heb , lang zeven en dik ruim een half.

Duim, heeft zestig Leden aan het Lyf en dus

honderdtwintig Pooten , die zeer blykbaar be-

flaan uit zes Leedjes. Ieder Ring heeft op zy-

de een zwarte Stip, even als in de Tweede

Soort.

gffl¥¥0 $$f0 M1M¥¥ 0)

VERBETERINGEN.
Bladz. 6. Reg. 18. Voor, zyn, Lee$,gefteld worden tezyn»

7. 3. Trosjes Tropjes

12, 23. even gelyk anderen doen

zulks even als

— 69- 9. verfprei verfpreid

• 71. Aantek. Staae —— Staat

4 73 Reg. 9, Voeg by , alhier op Plaat C. in Fig, 2»

afgebeeld.

• 'mt— 147. • - • I» Voor Muscorana Lees Muscorum

w—— 225* —— 13. Voeg byt In langte en breedte is dit

Diertje hier zesmaal en dus in Lighaa-

melyke grootte meer dan tweehonderd»

maal vergroot. ^BLAD=
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I N S E K T E N.
De Letter i , voor de Getalen 3 wyst aan het Eèr-

Jie Stuk der Infekten , zynde het Negenïfy vaa
x

het L Deel deezer Natuurlyke Hiftorie:

de Letter k het Tweede der Infek-

ten , zynde het Tiende 9 en zo ver-

volgens, / het Elfde, m het
Twaalfde, en n het Der-

tiende Stuk.

A.albesfen - Vlieg. . m. 493
Aard -Kapelletje. . 1*373
Aard -Mot, . * 72.19

Aard- Pis febedden. . n. 498
Aard - Spinnetje. (Rood) n. 144
Aard -Torren. . k. 37
Aardvlooijen. k. 84
Aardvloo. • n. 10

AarS'Horfel. , m. 408
Agret- Torren. k. 1

Ananas -Kapel, * /. 235
Argus Kapel (Groote) /. 215
, — (Kleine) /.288

Atlas Kapel (Groote) l, 216
(Kleine) 1.294

Atlasfen of Spiegeldraa-

gers. » . 1. 4S4
Aurelia. (Groote) . /. 3*8

- (Kleine) . /. 321
m (Gehakkelde) /. 323
Avond • Kapellen. . /. 391

Azyn- Vliegjes. ra. 573
B.

Baarende Infekten. . m. 614.

Balkagtige Tor. . i. 262
Band -Uilen. . /. 518
Baniljes- Kapel. . /. 352
Bastaard -Bokjes. . £.87

Bastaard • Olyphan-
tjes. . . it 504

Baftaard - Rupfen. , Mfci37

Bafterd juffertje. . m. M
Baster d- Wespen. . ra, .220

Beek -Juffertjes. . ra, 31
Beenvliegjas» , w»6oz
Beer -Kreeft, , 4*4*7
Beer -Rups* . /, 560
Beest der Water -Tor-

ren. . k.2"2

Belladonna -KapeU • l 304
Besfen- Spinnetje, . n. 146
Besfen- Uiltje. s*-677
Beul -Tor. . f. 178
Beurs -Krabben. «.341,358
Biddertje. .

,

. fc. 150
Blaauw Bokje. , h,$6$
BlaauwSatyn Kapel, » 1. 201
Blaauwe Vliegen. . m. 500
Blaauwtjes, Kapellen. L361
Blaazewpooten, k 522
Bladermotten. , h 741
Bladmotten. . k. 438
Bladrollers , Rupfen/*, 696
B ladfchurf t - Vliegje» ra. 601
Bladtcrretjes, . i. 389
Bladzuigertjes. . k. 436
Blad-Vlooijen, . i, 436
Blad - Wespen, • «130*
L 4 Blind-



BLADWYZER.
Blind- Brems. ra. 536
Blinde Tor* i. 218
Bloemkevertje. i, 119
Bloemkrabben. w. 328
Bloemtorretje. » ' *'300
Bloemvlieg. • 7». 485
Bloem- Ziertjes» .. **5*7
Bochel -Tor. i. 182
Boeren Verdriet, I^apelle-

tje. . I.363'

Bokjes. . . 1.575
Bokken ofBoktorren, i. 518
Bonte Manteltjes , Kapel-

len. . . f,335

Bonte of Duin -Kever, u 225
Bonte- Vliegen. (Nieuw
Jorkfe) . . ra. 405

Bontwerkers - Plaag. . i. 269
Boomagtige Watervloo n. 471
Boomkever. . «,213
Boomkrekels. . &. 243
Boomluis der Win terhui-

zen. . . k. 462
Boomiuizen of Bladlui-

zen. . k. 380

Boom • Tipula. . ra. 426

Boom- Vlooijen. « n.29

Boorder. Tor. . U 260

Boor - Wespen, m 111, 228

Borftel-Rupfcn. . / 583

Bosch - Kakkerlak. . k,W$
Bosch - Luis. (Amerikaan-

fche) . •
«- 1 1

5

Bosch • Spinnen fWestin-

difchej . . «.230

Bosch- Wants. . &3ö"5> 37i

Boter - Kapellen. . /. 245
Braakvlieg. . m. 500
Brandmieren. . m. 356
Bremsen. * m. 52 r

Brildraager, Kapel. . /. 644
Broed -Byën, . m 191

Brood -Motten. . A.M23

Brood - Torretje. i. 306
Bul -Tor. . 2.153

EïëN. w.287

Byën - Luis. • n. 91
Byën- Myt. . w. 149
Byè'nvreeters, : i. 503

Capellekens. . J. 117
Chineefche Pages. . /. 193

Cicaden. . k. 242
Cigale (Gewoone) k. 261

Citroen -Kapel. . /. 261

Conchenilje-Infekt. . fc. 500

Cylindrifche Tor. . i. 1 77

Dag- Kapellen. f. 183

Dageraad , Kapel. /. 242, 260

DANaUS-KAPELLEN. /. 236,266

Dan fende Muggen. • ra. 569
Dek -Byën. . m.291

Denne-Vrugt, Mot,
Wesp. * wi,2oi

Dikkopjes, Kapellen. /. 374
Distel vink, Kapel. . J. 3°4
Dis tel vlieg. . m, 519
Dog -Tor. .

*"• 181

DoNSVLEÜGELIGfi. U 1 20

Dooden- Vlieg. • ra. 501

DOOBGRAAVERS. Torren. 2,317

Doodgraavcr - Luisjes. w. 1 52

Doodshoofd - Kapel. . L 424
Doodshoofd - Krabbe-

tje, . w. 374
Doodw ageer. . n. 45
'Doorn- Rups. (Groote) . *. 23

Draaijende Water - Tor. fc 35.

Draakje, Rups. . 1. 590

Drek -Muggen. . m. 571

Drek -Torretje. *. 307

Orek -Tuimelaar, Tor. i. 178

Drilmuggen. . ra. 569
Drilwespen. • ra. 180

Druivendraager. n 477
Duinkapelletjes. (Blaau-

we) .
I 362

Duin Kever. (Bonte) i. 225
DuiticheGoudfmid. . k. 4.1

Duitsch Wandelend Blad. fe.143

Duivels -Krab. , »• 34&



BLADWYZER.
Duiven -Luis. . n.go
DuizeNdbefnen. „ ra 505
Dunftaarc Worm. m 484

E,

Edele Tor. • i 240
Een-Oogen. . n. 456
Eenden -Luis. . *. 79
Eenhoorn. (Vliegende) i. 143
Eenftaart-Rups. * /. 662

Egyptifche Luis. * k, 2

Eitjes - Wesp der Kapel-

len. . mi. 215
Elzen Blad Torretjes, i 396
Elzen Takje , Rups. . /< 662
Engerlinge. . *-2iS
Erwten - Torretje. . ?. 302

F.

Fluweel - Kapel (Ambon-
fche) i. 188

Fret •Torretje. * it 292
G.

Gaasvliegen. . in. 76"

Gamma -Vlinder. . /. 632
Gallflnfekten. . fc 451
Gall- Wespen. • «107
Ga 11wesp - Vlieg. • nu 51

6

Garnaalen. • f2,412

Gebladerde Cicaden. . £254
Gebochelde Spin. . n> 265
Gehakkelde Aurelia . Ka-

pel.

Pylftaart.

Gelinieerde Bok * Tor.
Gepluimde Agret - Tor
Gepluimde Snuit - Tor
GefchiiderdeTor.
Geftrekte Kapellen.

Getakte Watervloo.
;

Gewapende Vliegen. .

Gewolkt Olyphantje. ;

Glas - Kapel.' .

Glimworm.
Gom Lak In Pekten. .

GoudenTor.(ïnlandfche i 233
- 'Oostindifche)/. 204
Qouden Vlindcr. » l, 3 1

9

/.323
1. 402
» 532
&. 10

*. 449
2. 22 7

/. 23I

W.47O
m 472
i. 496
i. 229
i 593
&. 521

Goudgroene Spin. . ra, 26ï
Goudhaantjes. • £. 388
Goudfinid. Tor. . *. 42
Goudwespjes. . mi 245
Goud-Dropjes , Kapellen.

, . . ^353.638-
Goud - Oog , Stinkvlieg. wj. 83
Graaver, Tor. ,

'

i, 136
G afvlieg. , m. 503
Gras- Brems, . m. 533
Gras - Kapellen. , '273
Graspaarden. . k. 244
Gras-Rupfen. . /. 509
Groeijende Vliegen. . &• 152
Groen-Eiken Verf- Lezie. fc. 466
Grootkop Rups. . /. 5Ó9
Guineefcb" Spinnekop. n. 227

H.
Haften. . m. 34;

FÏALFSCHtLDIGE. . k. 238
H mneton , Kever. . f. 212
Haring-/* as. . «.520
Havikvliegen. . m. 580
Hazelnooten - Torretje, i. 482
HazeN Wants. . £.379
Heilige Tor. . i, 185
Herfstdraaden-Spinnetje.72.128

Herfst- Molenaar. . 2.221
Hermelyn Kapel. . /, 527
Hert. ( Vliegend ) £en
Tor. . *. 245

Hertshoorn ig Wespje. m. 2 1 3

Hoenderen Luis. . «87
Hommels. . m. 334.

Hommel -Byën. . m. 325
Honds -Krab. . ??. 337
Honds- Luis. , «. 121
Honds Vliegen. . m.606
Honigby. . ?» 325
Honigbyën. . m t 290
rio.nigraat-Mat. . 1. 725
Hoofdkus der Menfchen. n. 5<>

Hoognek-Springhaanen. k. 159
Hoogftaart Rups. . /. 652
Hoorn -Kreeft . n. 423
Hoorn - Tor. ("Kromme) i. 1 72-

LI 5 Hoorn-



BLAD. WYZE-R.
Hoorntorens,. m. 270, 335
Hooybeestje. . /. 275
Hooyfpringers. , k. 243
Hooywagen. Spin. , n 159
Hornaar. . m. 270
Hornisfen. . m. 271
Horsels. Vliegen, . m 395
Horfels ofWespen. . »n. 270
Hotten tot, Tor. . i. 195
Houtboorders, Byën. *». 338
Houtkloover, Rups. . /. 641
Houtluizen. . tt; 36
Houtluisjes» . n. 4r

Hout • Rups en Kapel, /. 591
Hout - Torretje. ~. 1.280

Hout Wespen. . m t 166
Houtworm der Bok-Tor-

ren. . i. 519
Huis -Krekel. , k. 17»

Huis -Motten. . ^.725
Huis -Spinnen» » 72.212

Huis •Vlieg. . 772.501

I.

ïcbneumons. . m. 221

Immen, . 70.420

Inkhoorntje, Rups. . /«6io

J.

Jaager, Rups. . 1. 520

Jaager -Spin. « «.241

Stjakobs Kapelletje. l.óiz

St. Jans Kapelletje. . J.464

St. jans Kevert je. . i.207

St. Jans Vliegen. • i. 592

Jasmyn-Rups. . /-42 7

Jongwerpende Vliegen. ?m. 458

Juffee?. •
m > 5

JurTertje.(Kapelgenaamd);.6ï5

Juffertjes.. . w. 31

Juny- Kever. . 2.211,221

Tuly -Kever. . «.209
J

K.

Kaas-Myt. • w.129

Kaas -Vlieg. . m. 509

Kabbeljaauws - Luis. w» 488

Kaehlers-Bok. . f. 555

Kakkerlakken. « *.n4

Kalanders,
. . '»45£

Kalkoenen - Lms # . ». 85
Kameelbok. . i, 586
Kameeltje, Rups. . f.589
Kamélion - Vlieg . 771.471

Kaneelkleurige Bok -

Tor. # i, 530
Kapellen. # /. 116
Kapel -juffertje. m. 86
Kapel • agtige Vliegen, m. 55
Kapucyn , Kapel. . /. 607
Katjes. . ?m. 420
Katoen- Vliegjes. . tb. 216
Kat -Uiltje, Kapel. . /. 559
Keizev, Vlieg. . 7/2.500

Keizer -Uil. . /. 493
Keizers -Krab. . w.333
Kelder -Torren. . k. 6?
Kemelshalsjes. . m. 102
Kerkhoven of Lyken-

Vlieg. . m. <;o6

Kermes - Diertje. h 466
Kerfe - Steenen - Torre-

tje. ; ï. 484
Kieuwenpoot. (Krabagti-

ge) . n. 462
* -*—

- (Vischagti-

ge) 72.451
Kikvorsch-Krab. . 71.314
Klappus-Krab. , 72.355
Kleder» Motten. , /. 721
Kley- kneeder Wesp. in. 235
Klootdraager , Rups. /. 640
Klop torretje. . i. 292
Kluizenaar, Krab. . «.373
Knaagtorretjes. u 265
Kniptorren. . i.619
Knodspoot • Spin. , n. 226
Knodsfprietig Torretje. « 280
Knopmot-Wesp. . m. 200
Knyper- Kreeft. . «.431
Koe Vinkje, Kapel. /. 271
Koeijen-Luis. w. 74
Koeijen» Vliegen. . m 521
Kolven-Spin. . 72.261

Konings-Mantel , Kapel. I. 3*4
8 £o*



BLADWYZER,"
Koninginne - Pagie, . /. 206

Kool Rups. . £ 244
Kool -Worm. . /. 6> 1

Koorebouten» . ra. 7

Koorn Motten. . /. 727
Koorn - Torretjes. . #. 4*?
Koorn - Wormen. . uk
Koortfige Vliegen» . «1441
Koperfmid , Tor. . k. 43
Kop er vlieg. . ra. 510
Koperwiekje, Kapel. . /. 631
KoufyY-s of zingende Mug-

gen. , ra. 560
KRA3BEN. • n 2$K
Krab - Spinnet/e. . n. 166
Krammetjes -Rupfen. L 6^9
Kramp -Spin. . ^. 374
Kreeften. . w. 37*
Kreeft - Krabben. . n. 3^7
Kreeft -Slak. . n 361

Kreeft Spinnen. n. 157
Krekels. . k. 134

Krekel. • k. 164

Krengvlieg. . ra. $00
Kreng -Torren. . i. 317
Kroonvogeltje, Kapel. /, 607
Kruidworm, , ra. 428
Kruis - Cicade, . £.2^7
Kruis -Spin. . 72,207

Kwatwormen. • 2.215

L.

Laken -Mot. . ^721
Land - Juffertjes of Land-

Libellen. . ra. 77
Land- Krabben. n. 301,325
Land-Zandkreeft. . «.431
LANDMEETER-Kapellen, /. 659
LangGe- armdeBok. 2.522
Lang Ge -armde Spin. «» 1 73
Lang Ge armde Tor. i. 193
Langhals -Bokje, . i.f$$
Langpooten. ra. 418
Langpootige Spin. , n. 1^9
Langfprietige Bok Tor. i. 534
ï-angl taart - Rupsdooder
Wesp. , m. igQ

Lantaarndaaagers (West-
in difche) . k, 24$——

—

_ (Chinee-

fche . k 249
Laurierblad Springhaan.fe. '83

Lederagtige Bok Tor. i. 527
Leeuw -Krab. . 71,417

Leeuw - Worm. . m. 480
Lelie - Torretje. . 2,432
Letter • Kreeft. . ». 419
Letter houte Bok. i. 522 , 524
Libellen ofJuffers. . ra.?

Lichtgeevende '«Vormen, i. 59(5

Lieremans of Lierdraaijers.

£.243 280
LievenheersHaantjes.ï. 3^:9

Lintwormen. . ra. 138

LivreyofRing Ru-s, /, 548
Lospoot RupsofdeHias

l *99
Luis- Torren. . i. 202

Luis «Torretje. ». 3°7
Luizen. f ». 47
Luizen. (Vliegende) ra 604

M.
Maaijer-Spin. . «»I59
Maartfe Vlieg. . m ^17
Macacca-Tor. . *. ^24
Maden. m, 453
Marybonfen. . m. 259
Meel -Myt. . «130
Meel Torren* . &, 58
Me-jl Worm. • fe, 60
Meelagtige Bok-'Tor. *\ ?3<5

Melk -Myt. . «.131
Menfchen - Luis. . n 50
Mest -Kevertjei. . 2^311
Mestkruijer , Tor. #

2'. 178
Mest -Tor, . i. 19Ó"

Mesttorretje . i, 18?
Mestvlieg, . m. 514
Metzelaar Byën. ra. jiS
Mey- Kever. . 2", 210
Mey- Torren. . k. 08
Mey Worm. Een Tor. & 69
Mib&bw. * m. 3if

tóie 8



BLADWYZER»
Mieren -Leeuw, . m.89
„ , (Uitheem-

fchej » ro.93

MlLLlOENPOOTEN. 72.52 2

Mo bitjes. . n. ro8

Modderman , Krab, n. 368
Moer -Byen. • m. zgï

Moeskruiden Goudhaan-

tje. . 2.417

Mol -Krekel» . k.164.

Molenaar ofMey-Kever«f. 210
Molenaartje. 2*. 208
MolukfeKrab» • n. 457
Mosdraager , Krab. n. 345, 352
Moskieten. . m. 540,561
Mosfelkrabbctje. . n. 3 %o

Motten of Mot-Uiltjes. 2. 710
Mot- Wormen. . *. *74
Motten. (Ongevleu-

GELDE^ . M.I5
Muggen. . w.538
Mug* Wants. * *. 378
Muskus • Kever. . i. 320
Mut

i
een foortvan Haft. m. $2

Muurvarkens. . w.481

Myten. . n. in
N.

Naaifers. . 7/2.419,427

Naald -Wants. . *. 376
Nagt Kapellen. . /. 474
Neefjes ofKoufyns. m. 560
Nekhoornige I er. i. 184
Neus-Horfel» • 7K.407

Neushoorn. • i. 143
NlMPHKAPELLEN, /. 280, 3 1

1

Nimweegfche Kapel. /. 311

Nommer Kapel. .» /. 326
NoordfcheKrab. 72.353

Noorfche Kreeft. . n, 423
O.

Oester- Krabbetje. „ 72.321

Oever- Aas. . m< 36
Oever - Beestje. • 2.328
Oever -Tipula. s f». 435
Oleander -Kapè, . /.408

Olie «Tor. £.70

Olyphant. (Vliegende) i. 151
Olyphant- Onrust , Ka-

pel. . /. 439
Olyphant Tor. (Groote)j. 144
Olyphantjes. • 2*. 442
Olyphants "Luis. . 72.113

Ongevleugeld -Bokje» 2.558
Ongevleugei de* . n t 1

Ongevleugelde BYë'n. m. 374
Ongevleugelde üTapeL *. 586
Onrust* Een Bokje. . i. 589
Onrust 1 Kapellen. /. 39i>45<5

Oorkruipers, . k. 105
Oorwormen. k.io$

Oranje - Kapel. I 257, 260

P.

Paapjes of Poppen» . *. 54
Paard-Luis.( Vliegende) m. 604
Paarde -Krab. n. 341
Paarde - Mieren. . «2.364

Paarden en Koeijen - Vlie-

gen. . W2. 521

Paarden - Wormen. m. 408
Paarlemoer - Kapellen ,

J. 339-351
Paauw-Oog: Dag -Ka-

pel. . /. 280— Nagt- Ka-
pel. . 1. 492— Pylftaart. 1*397

Paauwen-Luis. , 72.84

Page de la Reine. . I 20Ö
PageduRoi. . /.211

Pagetjes. . . /. 354
Pagies. (Kapellen genaamd^

1. 193» 204
Palmiet Tor en Worm. 2. 440
Papier -Luisjes. 72.42

Papiljons. . I.117

Parnas -Kapellen, • /. 220

Patattes - Luizen. n. 148

Pedel- Bok. . *. 538

Pedel- Rups. . ..324

Pedel-Torren. . ». 190

, Peereboom - Blad - Torre-

> tje. . 2-487

j
Peers



BLADWYZER.
Peeröoomen - Vlieg. w. 494
Peesvleugelige. • w.

1

Penfeen-Rups. • J.346

Peulen -Worm. 6 /.Ó53

Pieterfelie - Beeft-je. /• 2 50
Pillen -Tor, . «. 194
Pinnewagter, Krabbetje. w.322

Pis- Mieren. . w.365
Pissebedden. * n. 481
Pissebedjes of Schildpad»

Rupfen. . /. 353
Plantluizen* k. 380
Plantluizen - Eeter. m. 494
Plantluizen- Leeuw. m. 81

Plantluizen- Vreeter. «.364
Plantluizen- Wesp. . m 213
Plantvlooijan» . k. 436
Plantvloojen, . w. 20
Platluis. # . n.67
Pluim - Kapelletjes. /. 746
Pluim Torretje. i. 279
Podagra- Scherminkel. i:. 142
Poolsch Grein- Infekt. £.484
Popelier. Bok* f. 562
Poppen der Rupfen. /. 54
Poppen Rupsdooder. m 210
Porielein- Krabbetje. n. 336
Procesfionarisfen , Rup-

fen. . 1. 553
Proferpine, Rups. /, 628
Puistebyters. . ra. ó

Purperichyn , Kapel. I. 365
Pyldraager - Wesp. «2 204
Pylstaart- Kapellen. /. 391
Pyltjes - Uil. . I, 640
Pynboom - Plaag, Torre-

tje . 2.287
R.

Raaven-Luis. , m.620
Regen -Brems. , wi. 535
Regenboog - Kapel. /, 308
Rendieren -Brems. «1.531
Rendieren - Horfel. ?». 405
Reus -Tor. . Ligi
Rheetje, (Blaauw)een

Tor. . i. 264
fchinofter-Tor* (Inland-

fche. , j. 155

(CJitland*

fche) . f. 180
Ridder Kapellen. /. 188, 200
Rietvink , Kapel . J. 516"

Ring of Ringel Rups. I. 548
Rivier Garnaal. w. 436, 440.
Rivier- Kreeft. . n 389
Rivier- Vloo. n.440
Robworm, . m. 428
Rombouten. • m.6
Roode Wormpjes der Re-

genbakken, m. 434.

ROOFKEVERS. • k. 92
Roof-Torren, « k. 37
ROOFVLIEGEN. . 7». 579
Rooloop-Diertjes. ». 135
Roomvlak, Kapel» l*&$
Roozebokje. « i. 543
Roozen-Motje. /. 720
Rots» Krab. . w»35°
Rotteftaart. (Worm met

de) m, 454

,

Rottig Hout , Kapellen. 1. 64.6

Rouw-Kapel. /, 610
Rugzwemmers. k. 299
Runderen - Horfel. m. 398
Rupsbegraaver. m 238
Rupsdooders. *h. 177
Rupsen. . /. r

Rupfen-Jaager. Een Tor. £.45
Rupfen • Vlieg. m. 50£

S.

Sabel - Springhaanen. &. 182
Sagoaar -Tor en Worm. u 449
Satyn - Jfapel. . /. 576
Schaapen- Horfel. WJ.413
Schaapen-Luis. rn.620.ft* 114
Schaapherder-Spin. n» 159
Schaaps-Tek. . n. 113
Schaarbok. • i, 524
SchaïfFers-MeyTor. k, 81
Schasffers - Tor. 1. 195
Schalbyters. . i. 252
Scharlaken-Bezie - k 466
Scherminkel» 4 *»i39
Schieters. . »z*55, «. 15.

Schüddraagers. Torren, i. 318,

333
Schud-



Ö L. A D W Y Z Ë R.'

gcHILDLUrZF.N. ft. 4Si

Schildluizen-VVe&p. tw.2»2

Schildpad ÜTapellen. /.319

4 Rupfen» /. 355— of £ yger -Uilen. /. 561

ScHiiDPADiES. Torren. J. 344
ScHldtorretjes. h 345

Schildvleugelige. fc 124

Schoenlappers . ro 419

Schouder Hoorn Tor. f.176

Schreii ter. Een Tor, ï.245
i. 286

M65
72.358

Schryf-Torretje.

Schubluis (Zwarte)

Schuifel Krabben.

Schulmbeeilje. k 288

SchuimgeevendeCicaden.fe.287

Scbulpvloo. . n 478

Schulpwagter, Krabbetje.n.3 1

7

Schurftdiertjes.

Schurft 'Vlieg.

SCORPIOENEN»
Scorpioen-Spinnetje.

Scorpioen- Vliegen
Sekreetvlieg.

Slaa Worm.
Sluip- Wespen
Smid, Tor.

Sneeuw- Vlooi: en.

Sneeuw-Wormen»
Snuit kapelletje.

Snuit-Tonetjes.

Soldaat, Krabbetje.

« - (Indifche.)

Spaanfche Tarw Torretje.f.303

Spaanfche Vlag Kapel, h 566

Spaanfche Vlieg, h 73

Spannemeeters , RupfenJ.659

Spanrups- Kapellen. f.659

Speenkruid- Olyphantjes. f.466

__^-— Torretje. u 299
Spek-Eeters. . m, 4 '9

Spek - Torretje. • u 268

Sph'.nxen* . . Ü3Ö2
Spiegeldraagers. f.484—-491

Spinnedooder , Wesp. m. 232

Spinnekoppen. «.177
Spinnekop Krab. 72.343

Spinnekop-Vlieg* w.605

n 132
'm, 510
n. 268

n.ïës
m. 98

m. 486
l 652

m, 136, 180
fe.44

n. 28

> 2. 606
/.707

«. 442
72.36»

W.368

Spinnende Luis. «.127
Spitskop -Springbaanen. k. 155
Spookjes. . ^. 1 30
Springende Spinnen. n.250
Springhaanen. (Europi-

fche) . *. 188
-( Afrikaanfche) h 198

— Arabifche) fc. 203
(Overvliegers) &. 220

— (JtaliaanfcheJ £.2291
— 'Sweedfche) *. 232
Spuingkevers. . i, 618
Staande Vliegen. m. 591
Steekvi isgjeSö tw. 572
Steen • PiiTebedden. n. 502
Stekel - Krab. . n. 332
Steurkrabben. . 77*407

Stier* ( Vliegende) i. 148
Stiertje ofkJeineBul Tor. f. 154
Stinkertje. . «2.79

Stink vliegen. . m. 77
Stokjes Spanrnpfen. /. 663
StompneusKieuwenpoot. 72.462

Strand- Krab. 72.334

Strand - PiïTebed* 77. 497
Strontdraagende Worm. 2*. 433
Stronr-vlieg* . w. 514
Stront^Wants. . £.358
Suikergafl. . n. i$

Sweedfche Kapel. /. 220
T.

Tapytmot. * I.711

Tarantula. *
:

72.243

Taurus ofVliegendeStler. 2.148

lek of Hondsluis. 72. 121

Tim mei man , een Bok*

Tor. . ii 549
Tipulaas. * . w.419

ToRRENé * 2.134

Torren Luisje. 7/. 150

Torretje met Oóren. t. 34^
Torretjes. * L 265
Tuinfpinnen. . w. 209
Tweejaarige Lintworm, m. 14S
Twee-Oogen. . 72.469

Tweeflagt Uil.fzogenaam-
de) . J.572

Tweefiaart-Rups. '• 5 2$
Twee*
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«ïVEÉVLEUGELIGE. m. 378

Tyger- Kapel. . 1.6&I

Uilen of Uiltjes. /. 474
V.

Varkens Luizen (Vliegen-

de) • W2.623

Varkens Torretjes of Var-

kentjes, i. 442
Varkens-Worm. m. 48 7

Varkentjes-Kapellen. ƒ.376

Vederfpriet - Tipula, jk* 454
Vederfprietig Torretje» 1.278

Veelvoetige Wormen, 772.421

Veelvraat-Rups» i.522

Veen-Mol of Veen-Kre-
kel. • hi66

Veer - Uiltjes» / 746
Veefter - Torretje* k 48
Veld. Kapellen» ^298
Veld.Krakel. l *M75
Veld Motten» . /.718

Veld - Rupfen» /.341
Venkel - Rups. /. 207
Venfter - Torretje» i. 290
Venynige Krab. «.357
Verdord - Blad ifapellen. h 508

i

,514
Verkeerde Krab. n.458

Verw-Myt, tz. 14 z

Verwonderlyke Wesp. ra, 230"

Verzilverd - Olyphancje» f. 488
Vezel .Wants» *.359
Vinken. Luis» 72.1.25

Visch- Luizen. 72*460

Vischftaart - Rups, /. 555
Vledermuizen * Luis» w. 1 14
Vleesch - Vlieg. mt 50

1

Vliegen» • ra» 45*
Vliegen.(Jongwerpende)m»458

Vliegen van St. Marcus. w. 442
Vliegen van Spanje. ra. 605
Vliegluisjes. « 72» 146
Vlieg-Wants. . fc. 357
Vliegend Hert» Een Tor. «245
Vliegende Eenhoorn, i. 143
Vliegende Luizen. . ra. 604
Vliegende Olyphant. i. 1 5

1

Vliegende Paardluis» m. 6*04.

Vliegende Stier. . i. 148
VliegendeWaterfpinnen.ra. 418
Vliertakje , Rups.
Vliesvleugelige. .

Vlinders of Uilen.

Vlooijen.
Vloo-Torretje. .

Vloo-Wormpje,
Vogeldrekje, Mot»
Voorjaars-Tor.
Voorj aars -Vliegen»

Vreesagtige Rups» .

Vrouwe-Beestje. »

Vrouwen Bok.
Vuil vliegje.

Vuurige Agret Tor.
Vuurkapelletje.

Vuurvliegen.

W.
Waivifch-Luis. (zoge-

naamde)
(Groen

landfche.)

1.661
m. 104
I.116
n. 94
2308

w. 102
/. 72a
i. 200
ra. 56
um
i. 368
*. 54?
ra. 599

j.37*
i. 593

72. I69

Wand-Wesp.
Wandelend Blad. .

Wandelende Stokjes.

Wantsen
Wapendraager, Kapel.

Water-Bokje.
Water-Brems. •

Water Cicade. »

Water Griffioen»

Water Koeltjes.

Water-Luisjes. •

Water-Motten»
Water-Mug.
Water Nymphen»
Water-Parkiet,
Water- Pis febedden»

Water- Rupfen

n. 491
m. 2Ü3
k, 141
k. 141
fc.320

l.6n
i- 577
w.475
n* 433
fc.318

w.450
» 476
ra, 57
k-373

ra. 6
72.471

7J.49S

/.38,69a
Water-Scorpioenen» k. 307
Water-Spinnekop, k> 311, 374.

Water-Spin, . n. 251
Water-Spinnetje.(Rood)72» 142
Water-Tipula. . «2.419
WaterTorren . £.15
Water-Torretje. • 1.241

WA.
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Water-Uiltjes. . m. 55
Water-Vlieg. . tn. 477
WAter-Vlooijen. n. 456
Water Vloo. . w. 21, 31

Wat kr-Wantsen. k.igg

Water Wants. Af. 3 1 1 , 3 1 <.

Water- Zandlooper. u 639

Water Zomer-Viieg. w.69

Weegluis ^324» w'93
m— met Riemen, k. 303

Weegluis Spinnetje. 7?. 166

Weerfchyn-Kapelïené/.266,3c8

Weeskind- Kapellen. /,625 629
Werk- B /en, . ™.293
Werk-Mieren. . tn* 347
Werk Wespen. . W2.254

Wespen. . wz.249

Wesp. (Gemeene) w. 273
Wilde Byè'n. . 78.3*3

Wilgen-Blad Torretje, i. 400
Wilgen-Hout-Rups, /. 502

Winde Pylftaart. . /.41 2

Winter-Krammetje. L692
Witje Kapellen. ^242, 248

Witte Mieren. * w. 37

Wol zweetendeWorm. f. 325

Wolfsmelk Kapel. . L445
. Ringrups. /*55o

Wolfspinnen. . n. 259
Wolfvliegen. . w.580

Wollige Boom Tor. u 222

Wollige Wesp. . w.215
Wormpjes der Muggen, m. 542
Wormiteek Mot. . /. 734
Wym Vliegjes. . m. 572
Wyngaard-Onruft. /. 434
Wyngaard-Torretje. u 398

Z'

Zaagvliegen. . w.i37
Zadelvlieg. . w. 478
Zakdiertjes, . w. 477

Zakdraagende Spinnen. «.257
Zak-Wespen. . w.230
Zand- Garnaal. . 72.429
Zand Krab. . 71*329
Zand Kreeft. • «.431
Zandloofers. 2.632
Zand Oog Kapellen. 7. 298 303
Zand Tor. , f, 203
Zand vloo. , n, 106
Zee»Beer»

Zee Brems.
Zee Garnaal

Zee Haan-
Zee- Horfel.

Zee Krabben»
Zee- Kreeft.

Zee- Leeuw*
Zee Luis.

Zee Luizen.

. w. 408, 427
i 72.482

« n, 412
w.355

• ^485
,

w 306
• 72.382

n. 418
• w 422

n 458,482,493
Zee-Pisfebed n. 496
Zee Spin. 11.158-, 344, 349
Zee Vloo. # «.437
Zee Wants. n* 486
Zee Zandkreeft. «,433
Zeepaardje, Rups. Z.662
Zeef-By. , ^n 281
Zeugen. . . 72,481
Ziczac Kapel. /. 571 , 589
Ziertjes. ^«436,523. n. 11

1

Zilverbandje, Kapel. /. 351
Ziiverdropje , Kapel. /-353
Zilvervlak;e, Kapel. I.638
Zingende Cicaden. &• 259
Zingende Mug. m 560
Zwaantjes - Kreeft. 72. 429
Zwaluwen - Luis. m.619
Zwarte Doodgraaver. i. 331
Zwarte Vliegen, m. 440,. 442
Zwartje , Kapel. /. 307
Zwervende Spinnen, n. 228
Zydeworm. . ^«529

®
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