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De WORMEN. 
1. Hoorpsr. De Eigenfchappen der 

WorMEN in ° algemeen. Verdee- 
ling in Rangen en Geflagten. Bladz. z 

1. Hoorpsr. Befchryving van’t Geflagt - 
der DRAADWORMEN, 2a 

__1IL Hoorpsr. Befchryving van *t Geflagt 
der DARMWORMEN , Waar in ook de 

- Aarsmaden gebragt zyn. 30 
IV. Hoorpsr. Befchryving van °t Geflagt 

der AARDWORMEN , Waar onder ook ee= 
nige Zee- Wormen. _ 46 

V. Hoorpsr. Befchryving van ° Geflagt 
der BANDWORMEN , waar in ook de Le- 
verwormenderSchaapenzynbegreepen. 67 

VL Hoorvpst. Befchryving van ’t Geflagt 
der SPUITWORMEN. mm 06 

VIL Hoorpsr. Befchryving van’t Geflagt 
___der BLOEDZUIGEREN. 

Vil. Hoorpsr. Befchryving van °t Geflagt 
der RUIGBEKKEN , een foort van Siy- 
mige Vischwormen. 127 

IX, Hoorpsr. De Eigenfchappen der 
SLAKKEN of Slakgelykende Dieren. 
Verdeeling in Geflagten. 3E 

_X, Hoorpst. Befchryving van ’t Geflagt 
der AARDSLAKKEN , en vande Nieuwe 
Proefneemingen omtrent bet affnyden 
wan den Kop, Enz. 

XL. Hoorost. Befchryving van ’t Geflagt 
der ZEE hd LONGEN. em 189 

XII, Hoorpsr. Befchryving van ’t Geflagt 
der ZEE-SLAKKEN, 

XIII. Hoorpst. Befchryving van ’ Geflagt 
Ger ZEE RUPSEN. 215 
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XIV. Hoorpsr. Befchryving van ’t Geflaget — 
ĳ der WATER-DUIZENDBEENEN. _ Bladz.293 
XV. Hoorost. Befthryving ven ’ Geflagt 

der ZEE-SCHEEDEN, ook «vel Zak- 
pypen genaamd. 063 

XVI Hoorpsr. Befchryving wan + Geflagt [ 
“der Zer- NETELEN, Zee - Schaften 

of. Dierlyke Bloemen. mamnand 
XVII, Hoorvsr. Beftbryving van * Geflagt 

der ZEE HAAZEN. 
XVIII HoorosrT. Befchry ving van ’t Geilagt 

ver Zre-BLAAZEN, die van een wone 
€: derlyke Geftalte zjn. 096 
XIX. Hoorpsr. Befchryving van ’t Geflagt 

der STEENBOORDEREN. 326 
XX. Hoorpsr. Befchryving van  Geflagt 

der STEEN = SLAKKEN,. 328 
XXL. Hoorpsr. Befchryving van t Geflagt 

| der Kreuw- WORMEN , door welkende 
Knbeljaauwen, Salmen en andere Vise 
Jchen, geplaazd warden. _— 430 

XXII Hoorosr. Befchryving van *t Geflagt 
der KROOS- SLAKKEN. mn 344 

XXII Hoorpsr. Bejchryving van ’ Geflagt 
| der VLERKWORMEN, a 

XXIV, Hoorpsr. Be/chryving van *t Geflagt 
der ZEE-KATTEN, waar onder die 
men Polypusfen noemt. mmm 35E 

XXV. Hoorpsr. Be/chryving van ’t Geflagt 
% der KwALLEN, waar im ook wan dere 

zelver Glinftering by nagt, en hoe 
zy de Zee doen flikkeren „ gefprokenewardt … 

XXVI. Hoorvsr. Befchryving van ’t Geflagt 
EN der LEE- STERREN , onder welken ook 

de Zee - Maan, Komeeten , en die wele 
ken men fomtyds Zee- Zonnen, doch 
gemeenlyk Medufa’s Hoofden noemt, 
begreepen zyn. mmm 43 

XXVII. Hoorpst. Befthryving van °t Geflagt 
ll der ZEE -BGELEN, anders ook wel s 

en gemeenlyk ‚ genaamd Zee -Appe- 
Jen, e nt 
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AANWYZING vez PLAATEN, 
en der Bladzyden, 

alwaar de Figvuren aangebaald of befthreeven worden. 

PLAAT CVIL Afbeelding van bide u el AN 8 

Fig. 1. Guineefche Huidworm of Draakje, bl. 24. 
… 2, Leverworm der Kabeljaauwen. bl. 29 
— 3. Rond Wormpje uit een Schelvisch. bl, 29 
—- 4,5> Schaapen - Wormen, Botjes ge- 

naamd, bl, 68,88 
— 6. Darmworm der Visfchen. bl, oo 
— 7. Oostindifche Spuitworm: bl. Toa 
=— 8, Gewoone Bloedzuiger. bl. 114 
—- Qg, Ongewoone kleine, bl, 121 
IG, Platagtige breede, bl. 122 

Praar CVIIL Afbeelding vanSLAKKEN; 
enz. tegen over —— 189 

Fig. 1. De zogenaninde Zee- Long. bl. 19r 
— z, De Roode Zee-Slak, Argo. bl. 206 
—- 3. De Zee-Scheede of Zakpype bl, 264 
== 4e Een Tros van Zee- Scheeden. bl, 268 
…_ 5. De gekartelde Zee- Haas, bl, 292 

PraaT CIX. Afbeelding van de Z'er- Ne- 
TELEN, ENZ. tegen over 478 

Fig. 1. De Oudmans-Schaft,of Zee-Kous. bl. 276 
== 2, De Katten - Schaft of bl. 279 
— 3. Zee- Zonnebloem, bl, 280 
== 4. De Joodfche Schaft. bl. 282 
— 5, De Zee - Anjelier, bl. 284 
— 6,7. Zee- Aster, Zee - Besfen. bl. 285 

| Praar CX Afbeelding van deZerE-BraAa- 
ZEN, Holotburiën genaamd , enz. 

tegen over 297 

Fig, 1. De Zee-Buidel of Zee. Beurs, bl. 298. 
eer of 2e Het Zee- Spook, bl, JOL. 

Fig. 3 



Fig, 3. De trillende Zee- Blaas, Hydra. bl. 306) 
— 4. Dezelwe in andere Geftalte, bl, 311. 
—- <. Het Bezaantie. bl. 314. — 
— 6, Kieuw- Worm der Kabeljaauwen , 

enz. bl, 332 
der Salmen. bl. 341 

Praar CXI. Afbeelding van de Zer- 
KATTEN, ENZ tegenover Bladz, 345 

Fig, 1. De Kroos- Slak ook wel Zee. Haas 
genaamd, 

mm Je 

Dl. 345 
2. Een Polypus in zwemmendeGeftalte.bl. 357 

—- 3. Een zeldzaame Zee- Kat. bl. 383 
=— 4. Aartig klein Zee Katje. bl. 399 
—- 5. Zonderling Zee-Schepzeltje, bl, 400 

Praar CXIL Afbeelding van de K war- 
LEN, Enz. « tegen over 4C3 

Fis. 1. Klein Indisch Kwalletje. bl. 407 
—- 2, Ge- Oorde Europifche. bl, 4:13 
— 3,4» Gehaairde of Straal- Kwal, bl, 418 
— 5e Negenftraalige Zee. Ster. bl. 442 
—- 6, Getepelde, zeer raare, dito, bl, 458 

Praar CXIII. Afbeelding van de ZEE- 
STERREN, ENZ. tegen over 427 

Fig. 1. Uitheemfche zeldzaame, bl. 447 | 
mm 2, Zogenaamde Komeet. ' bl. 448 MN 
= 3. Knobbelige of Geparelde. bl. 459 
mmm 4. Ongemeene Zee. Pastey. bl. 460 
=…. 5. Gehaairde Zwarte, zeer raar, bl, 470 

Praat CXIV. Afbeelding van de ZrE- 
EGELEN, ENZ. tegen over 479 

Fig. 1 Klein,bruin gedoornd, Zeec-Appeltje, AE 

—- 27, De Kroon of Tulband, 
mm 3. Fraay Getepelde Zee- Appel, bl, 513 

—- 4. Sierlyke Pen daar van, bl. 515 
—…— 5. Zeer zeldzaame Paarschagtige. bl. 519 

_ —- 6, Doodshoofd, bl. 522 
—- 7, Zee: Reaal: bl. 524 

bl. 528 mn 8. Zee Schyf. 

505 

REG. 



REGNUM ANIMALE 

EEE 

RYK ver DIEREN. 
SISSI SSS SIS SSI SSS: 

ZESDE KLASSE. 

KeKK Be9, 

FWB R ME N, 



5 
Ld 
ok Ì : Ok! ek a, EN 

Malt Waren fe 
| hi Á Us 

f EN 
bd kt U 



BESCHRYVING 
; DER | 

WE Lesbo RE IN. 
SSS SSSS SSS 

OO EESDEAFDEELING: 

Der W OR MEN. 

SSS SSSS SSL 

Ee © Or DS°TU K: 

De Eigenfchappen cer WORMEN in °t algemeen, 
bunne Woonplaats en Voortteeling, Kermmerken 

der Rangen en Geflagten. 

HAAGnder de Dieren zyn de genen, die 
(€ O De geen Kop of Pooten hebben, mec 

) reden in de laatfte Klasfe of Afdee- 
GER ling geplaatst. Deeze, dan, wor- 
den hier begreepen onder den algemeenen naam 
van WORMEN, hoewel zy doch aanmerkelyk 

in Geftalte en Woonplaats verfchillen, Want, 
_ behalve de eigentlyke Wormen, die in ’t ge- 

_ meen by deezen naam bekend zyn , en een week 
Lighaam, zonder eenig Beenig of Beengely- 
kend. bekleedzel , hebben; hooren hier ook de 

Slakken en. veelerley wonderlyk gefchapen 
Schepzelen ; Kwallen;, Zee-Starren, Zee. 
Egels, thuis, niet alleen ; maar‘ bovendien 
L DEEL, XIV. STUK, A dat 
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e De EIGENSCHAPPEN 

VL. dat geheele heir van Dieren, het welk de zo 

AFDEEL, menigerley Hoorens en Schulpen, die het fie- 
Hoorp- raad van zo veel Kabinetten uitmaaken, bee 

STUK. woont. Voorts zyn tot deeze zelfde Afdee- 
ling ook die Diertjes betrekkelyk , welke in de 
holligheden van eenige Steenige Zeegewasfen 
huisvesten. Die, eindelyk, welke op de ma« 
nier der Planten groeijen, of de geftalte heb. 
ben van Plantgewasfen, en in welken niette: 

min een Dierlyk Leven blykbaar is, gelyk de 
Koraalen en Koraalgewasfen , Sponfen, Polye 
pen, Zee- Pennen en dergelyken , befluiten 
niet alleen de zesde Afdeeling, maar het ge- 
heele Ryk der Dieren. 

Naam, Van alle deeze Schepzelen zal ik hier niet 
omftandig fpreeken , dewyl ik dezelven telkens 
in ’t algemeen, by den aanvang der befchry- 
ving van ieder Rang, dien te gedenken. Dus 

‚ zal ik thans maar agt geeven op de eigentlyke 
Wormen, als die den Eersten Rang vitmaaken 
van deeze Zesde Klasfe. Zy zyn van ouds 
bekend , doch nooit in groote agtinge geweest. 
Ik ben een Worm en geen Man, zegt de Pro- 
pheet Davip , volgens de Zinnebeeldige fpreeke 

* P/, _manier der Oosterlingen *, Ook wordt vaneene 
MVP bedekking door Wormen, als een zaak van de 
1 FA _grootfte veragting, gefproken t. ’t Blykt ech. 
nld. niet, of men toen reedsdie Wormen, wel. 

ke in bedorven Eetwaaren komen, en die veel« 

al in Vliegende Infekten veranderen , waar van 
op eene andere plaats, in ’t Oude Testament , 

| ge- 



DE R WORMEN. 3 

gewaagd wordt *, van de Aardwormen en _ VL’ 
dergelyken onderfcheiden hebbe. Dus is dan Arae 
ook het eigentlyke Hebreeufche Woord, en 
welk deeze laatsten aanduiden zou, Eor: Pi 
In ’t Griekfch betekent Zudarë in ’t algemeen XVL v.za. 
dat gene, ’t welk’ de Latynen met het woord 
Vermis uitdrukken, zegt ALDROVANDUs. Dee- 
ze Latynfche naam heeft zyne af komst, zo 
Isiporus wil, van de famentrekking van het 
Lyf, waar door zy alszig omdraaijende voort- 
kruipen. Anderen willen ook, dat zulks op 
de verfchyning van deeze Dieren in ’*t Voor: 
jaar toepasfelyk zoude zyn: maar dan was de 
benaaming zekerlyk, veel te algemeen. De 

_Jtaliaanen noemenze Verme, de Franíchen Ver. 

In ’t Hoogduitfch wordt de naam van Wurm, 
in ’t Engelfch die van Worme, alleen in uit- 
fpraak van den onzen verfchillende, gebruikt. 

Onder den naam van Wormen, nu, heeft 

men, van ouds tot heden, zeer verfchillende 
Dieren verftaan. Sommigen hebben allerleijknaa= 
gend Ongedierte, gelyk de Motten en Torret= 
jes, met dien naam beftempeld; alzo zy, door 
Geftaltewisfeling; uit zekere Diertjes voort- 

komen, die alleen door Pooten te hebben van 
de Wormen verfchillen, en wier Pooten, door 
de kleinte of kortheid, dikwils naauwlyks 
zigtbaar zyn. Dit zal de reden zyn, dat die 
vermenging van Ongedierte, welke tot een 
Plaag der Egyptenaaren ftrekte , in een oude 
Overzetting genoemd wordt, fchadelyke, boo- 

1. DEEL, XIV, STUK, A2 ze 
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VI, ze Wormen *: De Maskers der Torren wor- 
DER den thans nog in ’t algemeen Wormen , en wel, 

Hoorp- wegens de gedaante, Kwarwormen genoemd, 
heee pe, Die der Wespen, Byën en andere Viervleuge- 
1x. Stuk, lige Infekten , voeren gewoonlyk den naam van 
Dl4 __ Wormpjes, en met meer Regt, dewyl zy geen 
B hee Pooten hebben, doch een duidelyken Kop t. 

bl. zoo. Even ’t zelfde heeft plaats in de Maskers der 
Pezelfde Vliegen, die men gemeenlyk Maden noemt 4: 
ee terwyl die der Muggen, ook Wormpjes gee _ 

naamd, van de Geftalte der Wormen en van 
derzelver Eigenfchappen byna zo weinig heb- 

GBL s4ceben, als de Oorwormen en dergelyken $. 
Geftalte. ‘De eigentlyke Wormen hebben, in-’t alge- 

meen, een ‘Cvlindrifch of Rolrondagtig Lig- 
‘haam, dat zeer lang is en naar de langte dun, 
‘zonder eenige uitwendige Ledemaaten of Ver- 
deelingen. Dit onderfcheidtze van de gedagte 
Maskers der gevleúgelde Infekten, waar van 
het Lyf gewoonlyk, even als dat der Rupfen ; 
in twaalfgRingen of Leden is verdeeld, “Door 
geen Kop te hebben kan men-de Wormen van 
de Slangen en Adders fchiften; hoewel onder 

de Lampreijen ook een Soort voortkomt , aan 

95 zie *: welke men den naam van Kieuw-Worm geeft.SS. 
dn Evenwel ontbreekt hun geen Bek, en fommigén 

zyn zelfs met een blykbaar Snuitje of Zuiger 
voorzien. _ \ 

Voorgaane Een byzondere manier van Voortgang, der 
zing. Wormen eigen, is zo zeer in ‘t oog geloopen, 

dat men die beweeging, welke de Darmen der 
| Men- 



DER WoRMEN, $ 

Menfchen en Viervoetige Dieren maaken, om VI. 
de Spys en Drank, of het mengzel van het in: rn. 

genomen Voedzel met de Dierlyke Vogten, en Hoorpt 
de overblyfzelen daar van, voort te {luuwen , STUK 

eene Wormswyze beweeging der Darmen ge- 
noemd heeft (*). Hier door verftaat men ei- 
gentlyk geen in ’c ronde kruipende of Slangswy - 
ze beweeging langs de Wanden van den Darm, 

maar eene beurtelingfe famentrekking in langre 
en in wydte, even als wy zien dat de Wor- 
men en dergelyke Kruipende Dieren, haar Lyf 
beurtläings inkorten en verdikken, beurtlings 
uitrekken en verdunnen. Dus heeft die bewees 

ging dan ook zo wel in de dikke als in de dun- 
ne Darmen plaats, en, even gelyk de Wor- 
men , met hun voor - end zig vastzettende, voor- 
waards kruipen, zo gefchiedt ook de. voort- 

gang der Vuiligheden, Natuurlyk, naar het 
vaster punt van aänhechting, aan ’t Fonda 
„ment. 

Deeze Voortgaande beweeging is, in de Aard- 

wormen, naauwkeurig waargenomen door den 
Heer Weiss; die er aldus van fpreekt (+). 

‚, Het uitwendig bekleedzel van den Worm, 
‚, of deszelfs Huid, ís van het eene tot het 
„, andere end famengefteld uit Ringen of Krings- 

93 Wy» 

(*) Motus Periftalticus eft Vermienlaris Inteftinorum mo- 

tus contraheas Iateftina perpetuo quafi repentes Vere 

mes effent. BLANC. Lexie. Med, 

(f) AF Helvert, Phyf, Math. „Med, Vor. IlL.p. 875, &ca 
1, DEEL, XIV. STUG. Ä 3 
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wyze Spieren , welken het Dier op zodanige 
wyze weet te veranderen, dat het dezelven 
nu eens grooter dan vleiner van middellyn 
maake, door de beurtelingfe famentrekking 
en uitbreiding van de Spieragtige Vezelen. 
Geduurende het kruipen van een Worm, | 
ziet men, dat hy fteeds eenige deelen van 
zyn Lighaam uitgebreid, anderen famenge- 
trokken heeft , by geduurige verwisfelingen. 
In de uitgebreide deelen is het Lighaam ver- 
langd en verdund; dewyl de Ringen breeder 
doch tevens naauwer zyn: in de famenge- 
trokkene deelen, in tegendeel, is het Lig- 

haam ingekort en dikker , met de Ringen 
‚ digter tegen elkander aangevoegd en in mid 

dellyn vergroot. De uitgebreide deelen, 
nu, zyn, geduurende den‘ voortgang van den 

Worm, altoos ín beweeging en werken by- 

‚ gevolg op den Grond; terwyl de genen, die 
famengetrokken zyn, zig in ruste houden, 
tot fteunzel en tot weerftand voor de ande- 

ren. Deeze weerftand wordt zelfs vermeer- 
derd door een foort van Tepeltjes, welken 

de Worim naar believen weet te doen uictko= 

‚ menen weder ingaan, en die hem verftrekken 

voor Pooten. Laat ons nu agt geeven op 
de order , die van hem, in zyn voortgaande 
beweeging , waargenomen wordt. | 

‚ De Worm kan, volgens de plaatzing , in 

welke hy zig in ruste zyndebevindt , op twee 
tegen elkander over {taande plaatfen begin- 

‚> nen, 
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nen. Islhy uitgebreid of verlangd, met het VI. 

Lyfgeheel uitgerekt zynde, danis het klaar, be 
dat de eerfte beweeging ‚ die hy maaken Bor: 
moet, beftaat in zig in te korten. HecSTUK. 
voorfte deel, nu, niet inkorten kunnende 

zonder terug te gaan, zal hy met het ag- 

terfte beginnen, en, wanneer hy, in tegen- 
deel, zig famengetrokken bevindt, moet, 
om gelyke reden, zyn eerfte beweeging 
ftrekken tot verlanging van het voorfte 
end. Dit laatfte het geval zynde, dan zal 
hy zig voorwaards beginnen te verlangen , 
door allengs de middellyn te verkleinen van 

ieder Ring , en zulks van het voorfte end 
af tot ongevaar de helft der langte, iets 
meer of minder, naar de moeielykheden , 
welken hy in zyn voortgang ontmoet. Op 

eenmaal kan hy dit niet veel verder doen, 

dan tot de helft van zyn Lighaam , dewyl 
hy anders gevaar zou loopen van terug te 
gaan; alzo het agterfte famengetrokkene ge. 
deelte te kort zou worden, om weerftand 

te bieden aan het voorfte, dat zynen weg 
vervordert. Hy wordt dan gewaar, dat hec 

tyd is om op nieuws zyn Voor-end vast te 
te zetten, met een agtervolgelyke Samen- 
trekking der Ringen. Terwyl, nu, de Rin- 
gen van het Voor-end des Worms zig in 
middellyn uitbreiden, en dus dat end dikker 
maaken, verkleinen zig die: van ’t midden 
naar ’t Agter-end, allengs, en dus krimpt 

I. DEEL XIV, STUK, joe Hu) Ae 
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VL de geheele Worm naar * Voor-end famen, 

ADE: welk Vaarderzer is3 ZO dat deeze bewee- 

Hoorp- „, ging ééne Stap of Schreede uicmaakt. | 
ae „> Men moet aanmerken dat de Worm, tot 

zyne eerfte Schreede, tweemaal het Voor- 
end doet voortgaan, voor dat het van het 
Agter-end gevolgd worde. De reden hier 
van is, dat , geduurende den Voortgang, 
hy altoos byna de helft zyner Ringen inge- 
trokken en de andere helft verbreed heeft, 

ten einde de eenen tot weerftand dienen mo- 
gen voor de anderen , welke ’er ook de 

»> fchikking van zy: maar, zig geheel famen- 
», getrokken bevindende geduurende zyne Rus- 

‚ te, moet hy de eerfte beweeging maaken 
„, door het vooruitbrengen van den Kop om in 

die houding te komen , welke vereifcht 
„… wordt tot zynen Voortgang”. Zie daar de 
Kruipendebeweeging, die men de Wormswyze 
noemt. | | 

Woos- __ De Wormen, weleer Darmen des Aardryks* 
edn genaamd geweest, wegens de groote eenvou- — 
B digheid van en Lighaam, zegt LiNNmus , 

doorbooren alles 5 gelyk de Draadeworm de 

Kley , op dat ’er °c Water doorloope ; de 
Aardeworm den Grond , op dat die door Schim- 

mel niet bederve: de Ruighek de Krengen, om 
die te doen verfmelten ; de Paalworm het Hout, 
op dat het vernield worde; gelykerwys men ook 

ziet dat 'er Schulpvisfchen en Mosfeltjes zyn, 
die de Steenen doorbooren, tot derzelver ver- 
gruizing dienende. On- 

33 
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„Onder de veertien Soorten evenwel van VI. 
Wormen, in vyf Geflagten , dat der Bloed=zui- ÁF kane 
‚geren uitgezonderd, door zyn Ed. opgeteld , Hoorv- 

komen maar vier voor, aan welken men derge- STUK 
lyke doorbooring eigentlyk kan toefchryven, het 
welk de drie eerfte Soorten zyn van het Ge- 

flagt der Draadwormen, benevens den gewoo- 
nen Aardworm. Drie fchynen zig geheel in ’c 
Water te onthouden , het welke ook aan de 
Bloedzuigers eigen is, en dus zyn wel twaalf 

Soorten, van deezen Rang der Wormen, een 

foort van zwemmende of Water - Schepzelen. 

Agt Soorten vind ik onder de vierentwintig op- 
getekend, die in ’t Menfchelyk Lighaam of dat 
van Viervoetige Dieren en Visfchen huisves- 
tens 

In de Dierlyke Lighaamen is de gemeenftem Diery- 

woonplaats der Wermen in het Gedarmte, al- die B 
waar men, van ouds af, driederley Wormen 
geteld heeft, de Rende, naamelyk, gewoon- 
lyk. Kinderen-Wormen 3 de Platte of Lint- 
wormen , en de kleine dunne Aarsmaden. He- 

dendaags heeft men waargenomen, dat ‘er van 

de eerstgemelden verfcheide Soorten , en moog- 

Iyk zullen ‘er van de laatften niet minder zyn. 
Gelyk, nu, veelen derzelven met het ingeno- 
men Voedzel in de Eerfte Wegen komen, zo 

kunnen zy ook daar uit, door de Galbuizen, in 

de Lever, en dus zelfs tot in de Poort- Ader en 
andere Bloedvaten voortkruipen 5 gelyk Rurscu 
dus, in.de Groote Slagader van een Paard, on- 

1. DEEL. XIV. STUK. As der 
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VI. der ’tHart, een bondel van langwerpige Wor- 
AFDEEL, men , die in elkander verward waren, gevon- 
Hoorp- den heeft. Of de genen, die in de zelfftan- 

STUKe digheid der Nieren, van Honden, Wolven en 
van Menfchen waargenomen zyn, op die wyze 
derwaards gebragt, dan door de Piswegen in- 
gekroopen waren , zal meer twyfeling onderhe- 
vig zyn, dan deoirfprong der Wormen in Been- 
deren en in uitwendige Gezwellen, welke daar, 
zo men thans met zekerheid meent te weeten, 

van buiten inkomen. Dat ’er in de Holligheid 

des Buiks van Viervoetige Dieren en Menfchen 
fomtyds gevonden zyn; is onbetwistelyk. Be-_ 
halve de Voorbeelden, dat zy tot de Navel, 
uitgekroopen zyn, het we!k men onderftellen 
moest niet te kunnen gefchieden , zonder doors 
booring van de Maag of het Gedarmte (*), 
vind ik dit laatfte bevestigd door een duide. - | 
lyke Waarneeming van den Heer vaN Doe- 
VEREN ; thans Hoogleeraar te Groningen, die 

in zyne Inwydings Redevoering , toen zyn 
Ed, in den jaare 1753, te Leiden , Doêor in 
de Geneeskunde wierdt , dienaangaande aldus 
fpreekt. | 

Zy doore 39. Op gezegden Dag, (zynde de 24 van 
oeteis Mey van” voorgaande Jaar ,) werdt het Lyk ge- 
get Ee ‚‚ bragt van een Kind van omtrent twee Jaaren; ’t 

i ‚, welk 

(*) Lumbricos nonnunquam Ventrieulum, Inteftina, Um- 

bilicum & Ventrem, atque Inguina perforare & foras erepe- 

re, SCHENCK. Ob/. Med, Libr, III, Otavo, p. 674. 

\ 



59 

DER WORMEN. It 

welk gebruikt zou worden om de Vaten VI, 
met eene Waschagtige Stoffe op te vullen, Ärorer. 
Aanftonds liep de ongewoone dikte van den Hoorn- 
Buik in ’ oog, die ons noopte om denzel- sTux. 
ven te openen; waar op zig in de hollig- 

heid een ongewoone veelheid van Vogt 
openbaarde, dat met een bruine Drekagti- 
ge Stoffe, als van half verteerde Spys, 
vermengd was, en tot eenige Oncen aldaar 
uitgeftort. Dit gaf reeds iets tegennatuur- 
lyks te kennen. Daar op vertoonde zig, 
boven het Schaambeen , een bondel ronde 

Wormen, hangende uit den doorboorden 
Krinkel-Darm *. By nader onderzoek be- 
vondt men dat hect twee Wormen waren, 

in elkander gedraaid en geftrengeld zyn- 

de, waar van de één, geheel in de hol- 
ligheid des Buiks hangende, dun was en 
omtrent vyf Duimen lang; de ander, van 
dikte als een Tabakspyp, agt Duimmen 
lang, zat nog met een derde deel van zy- 
ne langte in de holte van den Darm, waar 
in een Gat was, zo groot , dat men ’er de 
Pink gemakkelyk kon infteeken. Vervol- 
gens vonde men , omtrent twee Voeten 
laager in die zelfde Darm, een Gat van der- 
gelyke grootte, waar door een andere der- 
gelyke Worm, ongevaar ter langte van 
drie Duimen, uitkwam, en een weinig daar 
van af was een derde Gat, waar door dee- 

s> ze Worm, met zyn andere end, vry in de 

1. DEEL. XIV. Srux. ® ‚‚ Buik- 
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VL. , Buik uithing. Aan ’t end van den Nugteren 
AFDEEL. , Darm * kwam een vierde Gat voor, van 
Hoorp- „, byna gelyke grootte, dat ook een vierden 
pees. ‚, Worm bevatte, die taamelyk gróot was, en 

\____»» Wonderlyk in elkander gedraaid; zo dat hy 

‚> Volkamen een Strop maakte. Buitendien 
;, was boven-in de Nugteren Darm een waare 

Îeloulus ,, Kink f, van aanzienlyke grootte, doordien 
„> een gedeelte van den Darm nederwaards in 
„ de holte gefchooten was, en tevens ge-in- 
> fammeerd. De Maag was ook, in: het -on- 
„ derfte aan de flinkerzyde, van het midden 
…, des bodems tot aan haar Mond , zeer ont- 

„‚ floken, en dergelyke plaatfen meer kwamen 
vs tierin de Datimen:woorsf* 9 

Doodely- Hier uit blykt dan, in de eerfte plaats, dat 
ke uitwere 
king. het doorbooren zo wel de eigenfchap is van de 

Menfchen- Wormen als van de Aardwormen: 
ten anderen, hoe zy dus vry fchielyk , door 
eene onvermydelyke Verrotting der Ingewan- 

den, de dood kunnen veroorzaaken. Voorts 

geeft dit niet weinig opheldering aan ’t Geval 
van HERODES AcrrrspA, die van de Wormen. ge= 
geten wierdt en den Geest gaf (}}: zonder dat 

men 

(*) Disfert, de Vermibus Intestinalibus, Lugd. Batav. 1758- 

p. 60. | 
| (+) Kui pyevóperos cuwAnwofdparos ezel ole Hard. XII. v. 23. 

Et arrofus a Vermibus animam exhalavit, ALDROV, Quod THEoe 
PHRASTUS de Arbore dicit, orisgrat oxwAne Bearoy PLINIUS 

vertit: Vermiculis infestatur „id est: Verminofa fit , perforaturs 
exedieur a Vermibus, 
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men een tegennatuurlyke verklaaring daar van 
behoeve. 

Vi. 

ArFDrErLe 

5 5 
Van sdeezen aart, nu, fchynt de Lintworm goorn, 

zo zeer nier te zyn, en de Aarsmaden doen het struz. 

meefte kwaad door Jeukt en Prikkeling. Men 
vindt, echter, wederom anderen, die niet 

minde fchroomelyke Toevallen veroorzaaken, 

gelyk die Draadagtig dunne Worm *, wel- 
ke gezegd wordt in fommige deelen van Swee- 

den uit de Lugt te vallen op de Lighaamen van 

Menfchen of Dieren, dezelven in een oogen- 
blik doorboorende en met de yzelyktte Pynen, 

binnen een ‘kwartier Uurs , doende {terven, 
Hier toe is: ook de-Guineefche Draakworm +} 
betrekkelyk, die in de Indiën aan de Menfchen 
veel Ongermakken veroorzaakte en ver inboo= 

ren moet tusfchen Vel en Vleesch, wegens zy- 

ne ongemeeve langte. Hoe de Leverwormen 
het Wolvee doê@n uitteeren en fterven , zullen 

wy in ’t vervolg befchouwen. 
Dat de Wormen, daar wy hier van fpree- 

ken, niet ‘opde wyze der Infekten eene Ge- 
ftalte - wisfeling ondergaan, is zekerer dan de 
manier van Voortteeling. De Ouden hebben 

vry algemeen geloofd, dat de Verrotting Wor- 
men voortbragt ‚doch dit zouden dan meest 
Maden en dergelyke Maskers van Torren of 
Vliegen zyn, die oogfchynlyk, uit zodanige 

Diertjes of derzelver Eijeren, gebooren wore 
den. Hoe onwaarfchynelyk dat Gevoelen zy, 
vinde men doch onder de Hedendaagfchen, die 

5, DEEL. XIV. STUK. uv cthet 

% Furie 

Í Vena 
Aledinenkes 

Vooitter. 
ling. 
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hetzelve wederom begunftigen. De Heer DE 
Burron immers fchryft uitdrukkelyk , dat der- 

gelyke foort van Dieren, als de Lintwormen 
en Aarsmaden, hun beftaan niet verfchuldigd 

zyn aan andere Dieren van de zelfde Soort, en 
derzelver Voortteeling zou , volgens hem , 
niet gefchieden gelyk die der andere Dieren, 
maar toe te fchryven zyn aan de uitftorting 
van de Werktuiglyke Stoffe des Voedzels buie 
ten haare Varen. Elders ftelt hy, dat de ge- 
woone Kinder- Wormen uit de Melk voortko- 
men, wanneer de Werktuiglyke en Voortbren= 
gende Stoffe , daar in vervat, niet verteerd 

wordende door de Maag van het Kind, ande- 
re Geftalten aanneemt, bezielde Wezens, dat 

Wormen zyn, voortbrengende, De tegenftry- 
digheid van zyne Stellingen , is door den Heer 
BoNNET genoegzaam ‘aangetoond (*). 
Hoe onbefchroomd , nu, wy ‚ met de fchran= 

derfte Wysgeeren onzer Eeuw , mogen vast= 
ftellen , dat de Wormen in ’t algemeen, zo wel 
als de Infekten , van haars gelyke worden 
voortgebragt, is doch omtrent de manier van 
Voortteeling , in deezen , weinig zekerheid. 

De Ouden ontkenden volftrekt, dat zy door 
Paaring voortkwamen, doch men heeft die; 
in de Aardwormen, te duidelyk gezien, om 
daar aan te kunnen twyfelen. Veelen houdenze 

thans 

(*) Zie het Vertoog, genaamd Wederlegging der Stellingen 

waa den Heer DE BUFFON, enz, Uitgezogte Verhandelingen, 
IX. DEL, bladz. 27, 
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thans nog voor Dieren van beiderley Sexe (*), _ VL 
niettegenftaande de Heer Tyson, die zig zeer ArDarr. 
veel moeite gegeven heeft, in het onderzoek goorn- 
der ronde Menfchen- Wormen , uitdrukkelyk stux. 
verzekert, dat ’er van dezelven Mannetjes en 
Wyfjes zyn, Het zelfde is door Doktor SwAM- : 
MERDAM in de Pieren of Aardwormen waarge- 

nomen, en Reor hadt zelfs de Eitjes daar van 
geteld, welken ik ook, by het openen van een 
Menfchen Worm, daar ín meen gezien te heb- 
ben (f). Anderen , evenwel, hebben de 

Wormen geteld onder de Jongwerpende *, %ivipa- 
en mooglyk worden die Eytjes fomtyds in 
derzelver Lighaam uitgebroed; waar door zy 
dan zo wel Jongwerpende als Eijerleggende 
zouden kunnen zyn, gelyk eenige andere Die- 
ren (tf). Het laacfte is in de Aarsmaden thans 
duidelyk waargenomen ($). Omtrent de ei- 

gentlyke manier van Voortteeling der Lint- 
wormen is nog een groote duisterheid ($$). Hier 

van 

(*) Linneus noemtze uitdrukkelyh /Androgyna , dat is , 
Hermahprodieten, 

(T) Uirgezogte Werhand, V. DEEL, Plaat XXXV. Fig, 3, 7. 
(1) In de jongwerpende Vliegen ftellen het fommige 

waarfchynelyk , zie het XII. SruK, deezer Natuurl. Hift, 
bladz. 459. Ook in de Water-Salamanders. Zie het VL STUI, 
bladz. rog. 

(6) Naamelykdoor den Heer MEEsr. te Franeker. Zie het IX. 
Deer der zelfde Werhandelingen, bl. 339. Plaat'LX. 

(66) Zie het III. Deer. derzelven ‚ bl. 335. Ook G. vAn 
DOEVEREN , Differtatio „de Verswibus Inteftinalibss « Pr18e Kc 

5. DEEL. XIV, Stuk, 
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VI. van zal ik, zo wel als van die der andere 
rn Menfchen - Wormen , in ’t vervolg nader fpree« 

_sTUXe De Kenmerken der eigentlyke Wormen be: 
Kenmeêr= 
de ftaan dan, daar in, dat hun Lighaam week is 

en ongedekt, in de langte uitgeftrekt; er om 
voort te gaan zig uitrekkende en inkrimpende; 
als gezegd is} het welk hun de plaats vervult 

van 

“ame 

SSI sss sss 

OR Dossier vi 

CHARACTER Wi: 

Animalia bujus Giasfis funt vel 
Ordo 

el (Corpore fimplici & Ar- { 
Protinus nu- $ zubus deflituto. e ° INTESTINA, L 

da, idest abs. 3 
gue Tefla, | Compo We Tentacutts 

(five Brachtis inflruêfd, « « MOLLUSCA. Ile 

Qua libere vagantur. 

Teftam Cal- gg ne TESTACEA, UI. 

carcams inh&- 
bitantia | Qua Radict Lapides- | 

Leert? affiguntur. ‚ » LITHOPHYTA. IV, 

Pegetantia vel Efflorescentia » mort f 

Plantarum. « « __« _ ZOOPHYTA. Ve 

KEN: 
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DER RANGEN i7 

van den Voortgang door beweeging der Poo- vR 
ten, die ’er, zo wel als een van het Lighaam Res 
onderfcheïden Kop, aan ontbreeken. Uitwen- Hoorne 

dige Zintuigen van Gehoor, Reuk en Gezigt, STUK 
fchynen zy ook niet te hebben. Men kanze, 
om dat hun Dierlyk Vogt niet rood noch warm 

is, zo wel als de Infekten , onder de Bloe« 
delooze Dieren tellen. 

SSS SSS SSS SEE 

KENMERKEN DER 

ke Neer Ee IN. 

De Dieren van deeze Afdeeling zyn of | 
Rang 

8: Hiebhdaae het Lighaam 
eenvoudig en zonder Le. 

Geheel naakt f demaaten, … … …„ ‚ WORMEN, Ht 
en zonder 
Schaal, Het Lighaam famenge- 

fteld en met Sprieten of | 
kam. oe eten SOMEREN. Ill 

“Die 108 is , en-waar Mme- 
Bekleed met | ge zy zig verplaatzen. SCHULPDIEREN. UI eene Kalk. , 

gerderle: Grete op een Steenige wortel 
Schaal. vast zit, 5 KORAAL-GEWASSEN, IV. 

@rdeijende met Takken , of als met Bloes 
menverfierd, op de wyae REA a 
derPlanten. _ . , _ PLANTDIEREN. V, 

8 CHA 
Ì, Dier. XIV. STUK, 
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vn ssess sss sssesss 
ÄFDEEL,. 

Hoorp: 
STUK. 

CHARACTERES 

G E N°E RUM 

ORDO PRIMUS, 
EN PES EIN 

Animalia fimplicia ‚nuda , destituta Artubus. 

277. 

279. 

278. 

275. 

276. 

280. 

28. 

* Percufa laterali Poro. ' 

Lumerrcus. Corpus teres, Anmulo Carnofos 

SIPUNCULUS. Corpus teres, Rostro Cylindrico 
angufbato. 

FascroLA. Corpus depresfium , Poro Ventrali, 

*£ Imperforata , Poro lateralí nullo. 

Gorprus. Corpus Filiforme totum. 

Ascaris. Corpus teres, extremitatibus Subue 
-latume / 

Hrrupo. Corpus teretiusculum , extremitatie 

bus truncatume 

MyxinNe. Corpus carinatum „ Ore cirrofo Max- 
_illofde 

De Kenmerken der overige Geflagten van dee- 
ze Afdeeling , zullen by den aanvang der befchry- 
ving van ieder Rang medegedeeld worden. 

… 

KENe 



zi Dem GESLAGT EN E40) 

SSS SS SISSI SISSI VL 
Afprer? 

KENMERKEN DER An 
Hoorp- 

EGTE Ne 

B ERS MP RAN GG. 

NRO RK ON BN. 

Dieren die eeneenvoudig Lighaam hebben , dat 
ongefchaald is en-zonder Ledemaaten. 

%* Met een Gaatje op zyde doorboord. 

277. AARDworM. Het Lyf Spilrond, met een 
Vleezigen Ring. 

279. SpruirworM. Het Lyf Spilrond, met een 
Rolrond verfmallend Snuitje. 

278. BANpworM. Het Lyf plat , met een Gaat* 
je aan den Buik. 

“ex Zonder een zydelings Gaatje. 

275. DrRAApworM. Het Lyf geheel Draadagtig 
> dun, 

276, Damm worm. Het Lyf Spilrond, aan de 
enden. fpits. 

280. BLoepzuicer. Het Lyf Spilrondagtig, aan 
de enden ‘{tomp. 

281. RureneK, Het Lyf gekield , den Bek rond. 
om gehaaird en met Nypers voorziens 

Ban B ROorD 
1. DEEL, XIV;.STUK, 
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vi & Ies ae 
AFDEEL. 

ad IL. HOOFDSTUK. 
STUK. 

Befebryving van °t Geflagt der DRAADWORMEN } 
dus wegens de dunte en langte genaamd , zet wel- 
ken bet Guineefch Draakje beboort. 

Naam, OO de Wormen zyn die van het eerfte 
Geflagt befchreeven met de Latynfche 

benaaming van Gordius; welk woord te vooren 
‚geen ander gebruik hadt , dan tot betekening 

es Modes van den Gordiaanfchen Knoop * , dien ALExAN- 
DER de Groote, om de moeite te fpaaren, van 
denzelven te ontknoopen , met zynen Zabel aan 
ftukken hieuw. Mooglyk zal het op deeze 
Wormen toegepast zyn, om dat zy fomtyds 
zodanig in elkander krinkelen , dat menze veel= 
eer aan ftukken breekt, dan ze te kunnen ont= 
warren. Die toepasfing, inderdaad , is niet on- 
aartig. Ik hebze,@wegens de langte en dunte, 

den naam van DRAADWORMEN gegeven. 
Kenmer- — ‚De Kenmerken zyn, dat zy het Lighaam 

ken, Draadvormig , zonder oneffenheden en glad 
hebben. Van de Eigenfchappen kunnen wy 
naauwlyks in ’t algemeen fpreeken. 

soorten, « In diet Geflagt zyn vyf Soorten, waaron- 
der drie op ’t Land of in de zoete Wateren 
van Europa voorkomen , als volgt: 

e (a) Draadworm die bleek is, aan de enden 

Gean shed 
Water- 7 In 

Praad- (1) Gordius pallidus extremicatibus nigris, Syf. Nat, XII. 
worm, G ene 
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In Smaland , een gedeelte van Sweeden,wordt VL 
deeze Worm Onda- Betet genoemd van de Land. AFPEELe 
lieden , die zig verbeelden, dat men, door des- Hoorp- 

zelfs byten, de Vyt in de Vingers krygt, noe- STUK. 
mende dat Ongemak met denzelfden naam. Zy 
geneezen hetzelve, bygeloovig , door de In- 

fnyding te doen met een Mesje, daar men eerst 
zulk een Worm mede fyn gekorven heeft. Hy 
onthoudt zigin ’t Water, voornaamelyk inde 
Kley, welke hy doorboort, en dus veele Bron- 
wellen veroorzaakt, zegt LiINNus,. 

In de befchryving van zynen Reistogt door 
Gothland , fpreekt onze Ridder dus. „, De 
‚, Draadworm (Gordius Aguaticus) gelyke in 

grootte en geftalte naar een Paarden-Haair, 
„ zynde witagtig met een zwarten Kop en 
„‚ en Staart. Wanneer men deezen Worm in 

zeer veele ftukken fnydt, zo beweegen die 
zig altemaal. Een Smalandfche Boer berigt. 
te ons, dat, indien deeze Stukken in ’t Wa- 

ter gefmeeten worden, uit ieder wederom 
een volkomen Dier ontftaat: het welk 
ongelooflyk zou voorkomen, als men niet 
wist , dat de Stukken van een Lint- 

worm weder aangroeijen tot volkomen Die- 
ren, offch oon er veele Ellen van afgefcheurd 
zyn. Niettegenftaande zulks heeft de Draad- 
worm, gelykerwys alle andere Dieren , zyne 

5) Eije. 

Gen. 275. Faun, Suee. 2068. Gordius. Ie, Gotbl, 282. Vitu- 
Jus Aquaticus. GESN. „4guat, 463. Seta,;, five Vitulus A= 

quaticus. ALDR. In/, 720. T. B. JoNsTe Jn/, Agel Te 87e 

33 

23 

33 

33 
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53 
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‚> Eijeren, welke in ct Menfchelyk Liehaam 
>, uitgebroed kunnen worden, even als de o- 
„ verige Wormen, die enkel uiet Eijeren ont- 
„> ftaan, welke met het Water in’ Lyf komen: 
„ want geene Vlieg,die haare Eijeren in Melk of 
‚, Spyzen legt , veroirzaakt Wormen in de 
„, Maag, en allerminst een Huis- of Kamer- 
» Vlieg. Wanneer nu de Eijeren des Draads- 
ss worms met het Water in de Maag komen, 
„en aldaar uitgebroed worden , zo kan de 
> Werm ligt door alle Ingewanden heen boo- 
» Ten, en veelerley onbekende en zeldzaame 

led ovale veroirzaaken, even als de Pena 

3, Medinenfis of Draakworm der Perfen. Dit 
„, behoort billyk eenige bedenklykheid te maa- 
> ken by de Waterdrinkers, inzonderheid die 

s> vandeeze Plaats, alwaar het Water-Kalkag- 
»> tig en deeze Worm zo overvloedig is. Zou- 

„, den niet wel de Maagkwaalen in Gothland 

> daaruit ontftaan? En, kan ook niet de Care 
s> Cialgia Sputatoria der Laplanderen, welke hun 

», overkomt, als zy lang agtereen koud Bron- 
> water drinken , van dit Dier afgeleid wor- 

den 2” 

Dar hetzelve ook in andere deelen van Euro- 

pa voorkome, blykt uit de befchryving , welke 
ALDROVANDus van de Seta of Fitulus Aquaticus 
geeft, De Duitfchers, zegt hy ‚ noemen het , ik 
weet niet om welke reden , een Wasferkalb , dat is 
Waterkalf: misfchien om dat het van de Kale 

veren, door Jongheid onvoorzigtig, fomtyds 
met 

EL 
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met Water ingeflurpt wordt, tot groot gevaar VI 

van haar Leven. Den Ouden fchynt dit Dier onbe- aoe B 4 
kend te zyn geweest : voorgaande Autheuren heb. Haosis 

ben het Seta genoemd, omdat het naar een Paarde- STUK. 
haair gelykt, zynde zeer dun en byna een Elle 
lang, witen ftyf , aan beide enden eveneens; 
dus zonder Kop, en ook zo wel agter als voor- 
waards kruipende. Het is zo hard, dat men 
het met de Voeten naauwlyks aan {tukken kan 
wryven, en komt voor in Staande Wateren , 
die niet ftinkend of bedorven zyn. Op eenige 
plaatfen van zyn Lyf krinkelt het dikwils in 
malkander als een Gordiaanfche Knoop. Som- 
migen hebben gemeld, dat wel Menfchen 
geftorven zyn, door dergelyke Wormen , 

onverhoeds, in te zwelgen. BERTRUCIUS, die 

'er-de langte van twee Ellen aan geeft, ver« 
gelykt het nadeel, dat zulk een Dier veroir- 
zaakt, by de fchadelykheid der Padden, en 
zegt dat het dikwils in elkander gekrinkeld 
voorkomt , als een balletje van Paarde-Haair. 

(2) Draadworm, die geelagtig is, met de ene Tr. 
VENT Argillae den vandezelfde Kieur. elen 

Kleye 

Deeze, grooter dan de voorgaande, anders- Praad- 
zins volkomen eveneens , doch de Staart wat 
{ehierper hebbende, onthoudt zig in de Kley , 
daar hy overal door heen boort, en dus vindt 

men hem dikwils op plaatfen, daar de Slooten 

In 
(2) Gordius favefcens extremitatibus concoloribus, Faure 

Suec, 2069. 

E. DEEL. XIV. STUKe 
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À VL, in de Kley gegraven worden. Men wil dat deer 
FDEEL. 
H Er zeen de voorgaande!, met hunne doorbooring 

Hoorp- van den Grond, een voornaame oirzaak der 
dan Bronnen zyn Cc 

UT. (3) Dee die Peenemnaal bleek is, 
Medinen- ; alacand. / 

blie. In beide de Indiën komt deeze Worm voor , 
fche Huid- die ook eenigermaate een Waterworm fchynt 
PL. CVIL te Zyn, alzo de Slaaven, met bloote Beenen 

Hg Linde morgendaauw loopende, meest daar van ge- 
kweld worden. In Suriname krygen de genen, 
die tot het najaagen van de Wegloopers 
door Zwampen en Moerasfen trekken, dit On- 

gemak dikwils in de Beenen. Op Kurasfau, al- 

waar het gemeen is, zyn de genen, die met de 
Beenen in ’t ver fche Water ftaan of daar in baa- 
den, veel behebt met deezen Worm, die ook 
in de Oosterfche Landen hive A en daar- 

om den naam gekreegen heeft van Vena Medi- 
nenfis of Vena MED ‚en Dracumcus hus Perfarum, 

of het Perfiaansch Draakje. Men noemt hem 
thans gemeenlyk Guineesch Draakje „en ook wel 

Huid- of Beenworm van Guinee , om dat hy 
gemeenlyk in de Beenen komt, hoewel men 
‘er ook één, van anderhalf Elle lang , onder 
uit het Balzakje heeft zien winden. In de 

| | edited Az ost 

(*) Fontium primarius Author cum priore, LINN. 

3) Gordius totus pallidus f. Sy/?. Nat. XII. Vena Medini, 

SLOaN, Jam. II, p. 190. T. 233 f. 1. Dracunculus Perfarum, 
KAEMPH. Amoen, 524. Vena Medineníis, VELSCH. Mfenogr. 
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Spaanfche Westindiën wordt hy Colebrilla, dat , 
is het Slangetje, geheten (*). arne Äk 

Aan de Kust van Guinée zyn de Inboorlingen Hoorp- 
(zegt FREDERIK LACHMUND) een Soort van STUÉ: 
Worm onderhevig, die zig nu eens aan de Voe- 

“ten, dan aan de Handen, dan aan het Balzakje 
vertoont, hebbende tot vier of vyf Ellen lang+ 

te. Hy veroirzaakt geen groote Pyn, uitgeno- 
men, wanneer hy door de Huid wii booren , 
om uit te gaan. Alsdan wordt het Lighaams- 
deel, daar de Worm in is, koud en rood, even 
of 'er de Roos in kwam: daar loopt vervolgens 
eenig Water uit de kleine Opening, welke de 
Worm gemaakt heeft , en vervolgens wordt 
men twee Hoorntjes gewaar , zo fyn als Hoofd- 
haairtjes, die een Vingerbreed lang zyn. Wel- 
dra openbaart zig dan de Kop van den Worm, 
die platagtig is, en daar op volgt het Lyf , ” 
welk dun is en rond, en flegts van dikte als de 
vierde Snaar van een Inftrument, dat Discor- 

dant genoemd word:. Men begint alsdan den 
Worm uittehaalen, hem opwindende om een 
klein Stokje, doch niet meer dan een Vinger 

langte tevens , jen dic gefchiedt driemaalen ’s 

daags, vooral zorg draagende , dat hy door 

fterk trekken niet af breeke : want daar zou 
een 

(*) Doktor PrerLsum, die ook van deezen Worm wilde 

Schryven, noemt hem Zenuw- worm, in navolging zegt hy 
van LiNN Aus, die het woord Nervenwurm gebruikt zou heb- 
ben: doch ie begryp dat die Hoogduitfche woorden ‘er in 
de Zevende Uitgaave van ’t Sy/f, Nat. door den Boekverkooe 
per bygevoegd zyn. Zie Ed, Xil, pe 5° 

L, DEEL. XIV. STUK. Bs 
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een fcherp Vogt uitvlocijen , maakende een 
zeer Pynlyke Zweer, en men zoude het overi- 
ge van den afgebroken Worm door Infnydin- 
gen moeten zien ‘er uit tekrygen, het welk 
een zo groote Ontfteeking zou veroirzaaken in 
de Wonde, dat men veel moeite zou hebben 
om het Lighaamsdeel voor Verfterving of Heet 
Vuur te befchurten. Men verhaalt dat de Hol- 

landfche Soldaaten , wanneer zy twee of drie 
Jaaren in Bezetting gelegen hebben op die Kust, 
‘er even zo wel van aangetast worden als de 
Inboorlingen des Lands. 

Niet alleen aan de Wal, maar ook op de 

Schepen, die naar Guinée en de Westindiën 
vaaren, of daar van daan komen, openbaaren 

zig dikwils dergelyke Wormen, in de Armen 
en Beenen der Matroozen , en een onvoorzig- 

tige behandeling doet ’er fomtyds dezelven van 
fterven. Door het gebruik der gewoone Solu- 
tie van Sublimaat in Moutwyn wordt de uit- 
haaling, zo ten meent ondervonden te heb- 

ben, veel bevorderd , zodanig dat men ’er 

den Worm in twintig Dagen uitgehaald heeft, 
daar anders fomtyds wel veertig Dagen toe ver- 

eischt worden. 
Ik heb thans verfcheide van deeze Westin- 

difche Beenwormen , onder welken één van 

zulk een aanzienlyke dikte is, dat ik goedvond;, 
denzelven, inde 1. Figuur op de CVII. Plaat, 

naauwkeurig te doen afbeelden, en wel in die 

_geftalte, zo als hy grootendeels om een Stok- 
je 
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je gewonden,en met het agter-end daaraf han-. Vl 
gende, zig vertoont. Deeze is gevuld rond he al 
ondoorfchynende en Strookleurig : ik heb een an- Hoorp- 

dere die platagtig, doorfchynende en bleeker stug. 

is, ’t welk aan drukking of uitdrooging zal toe 
te fchryven zyn. Dezelve is ruim drie Voeten: 
men heeft 'er gezien van vyf of zes Voeten , 
ja van meer langte: zo dat ’er fomtyds wel 
een Maand tot de uithaaling wordt vereischt. 
LinNaus hadt deezen Worm, dat zonderling 
is, nog niet gezien. 

(4) Draadworm , die plat fpiraal gewonden is. iv. 
sen 

De Visfchen der Zee van Noorwegen , in- ZS 
‘zonderheid de Haringen, hebben zeer dikwils werm. 
aan de Ingewanden zekere Puistjes , waarin 
dergelyke Wormen huisvesten. Men noemt 
het de Melaatsheid of Schurft der Visfchen, 

en Menfchen, die veel zodanige Visfchen ce- 
ten, krygen ’er een dergelyk Uitflag : wes- 
halve men dit ook wel noemt de Melaatsch- 
heid der Visfcheren. Zie hier wat de Heer 
MarrinN ons dienaangaande, inde Stokholmfe 

Verhandefingen, voordraagt, 
‚ Toen ik in de Herfst des jaars 1759 naar 

‚> Bergen in Noorwegen reisde , hoorde ik met 

„… verwondering , waar ik kwam, dat ’er van 
‚, Puíse 

(4) Gordius plann-fpirali convolatus Filiformis. Syff Nae, 
XIl. Lepra Piscium. „AC, Stockholm, 1760, Pe 306, Queife,. 

STROM. Sóndmas 194. 

I, DEEL. XIV, STUK: 



28 BESCHRYYING vin 

‚> Puistige Visfchen gefproken werdt, die voor 
“, den Mensch fchadelyk zouden zyn te eeten. 

‚, Men voegde daarby , hoe ’er geheele Meiren 

> waren, vol vanPuistige Salmforellen en Rood- 
„, buiken; ja, dat de Menfchen , die aan zulke 

‚, Meiren woonden, Puistiger waren, dan die 

> van andere plaatfen. De Zalmforel (Salmo 
> Fario) werdt Puiftig genoemd, wanneer hy 

> Vlakkiger was dan natuurlyk en tevens 

», Knobbels hadt in de Ingewanden, nu groo- 
ter dan kleiner en fomtyds als Erwten. De 
Neus vertoonde zig dan {tomp en als ge- 
kneusd; het Bloed taay, dik en geronnen. 

s> In November kreeg ik een Puistigen Berg- 
> forel (Salmo Alpinus) te zien, die my van 

buiten vry ongefteld voorkwam. De Kin 
was kort en ftomp; de Keel naauw en te fa- 
men gekrompen; de Tong kort en ingetrok- 

ken; het Vleesch fchubbig en bleek ; het 
> Bloed zo dik , dat het naauwlyks vloeijen 

wilde, Daarenboven vond ik van binnen 
ook Erwrtagtige Knobbels aan het Gedarmte, 
behalve nog twee anderen binnen de uitwen- 
dige Huid op de Borst. Toen ik deeze Ge. 
zwellen opende, kwamen werkelyk kleine 
levendige Wormen te voorfchyn, maar in 
de eene Borstknobbel lag een in elkander ge- 

rolde Worm, van ongevaar een Vinger lang. 
Aan de regterzyde bevond zig ook zodanig 

»> een Knobbel, daar een Darm aan gegroeid 
»> was, den Blinden Darm zeer gelyk , waaruit 

ss IK 

53 
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ss ik ook een Worm kon haalen van dergely- VIe 
„, ke langte. Beide deeze Wormen waren dun, sier. 

„5 plat en zonder Leedjes, even als de Fascio- Hoorne 
le van den Heer Ridder en Lyf-Arts Lin- STUXe 

s, Naus. De Lever, bovendien, was door- 

gevreten en fcirrheus ; de Milt ongemeen 

» groot en insgelyks vol Knobbels” 

De Lever en andere Ingewanden der Kab- AS 
beljaauwen , welken men hier te Amfterdam ter Bende 

Markt brengt , worden fomtyds van bui- 
ten bezet gevonden met een menigte van der- 

gelyke plat fpiraal gewonden Wormpjes, als 
welken de Heer LiNNaus fchynt te bedoe= 
len. Ík hebeen ftuk van de Lever , met der- 
gelyke Wormpjes bezet, gelyk het my voor 
eenige Jaaren door een Vischvrouw bezorgd is, 

in Fig. 2, in de natuurlyke grootte doen af- 
beelden. Daar nevens voeg ik de afbeel- 
ding van zekere ronde Wormpjes welken 
in November des jaars 1766, door myn 
Huisvrouw, by de Lever van een Schelvisch 
zittende , gevonden zyn, en waar van ’er een 
in Fig. 3, ook in de natuurlyke grootte, voor- 
komt. Die Visfchen, ondertusfchen, waren 
goed en eetbaar. 

C5) Draadworm, die plat fptraal gewonden is , Has ; 
aan beide enden verdunnende, Meir= 

In worms. 

(5) Gordius planonfpirali convolutus , utrinque attenuatus, 
87. Nat, XII. 

I.DEEL, XIV. STUK, 
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Ín de Lever van de Snoek der zoete Wate. 
ren onthoudt zig deeze, zegt LrinNmus, die 
naar de voorgaande veel gelykt, doch eens zo 
lang is en aan de beide enden fpits uitloopende 3 
gelykerwys een Aarsmade. 

mi. HoOofFDSTUK. 
Befchryving van * Geflagt der DARMWORMEN; 
‚tot welken de Aarsmaden en gewoone Menfchen 
of Kinder-Wormen behooren. 

| O nder den naam van DARMWORMEN begryp 
jk de genen, die van LINNAUs den Geflagt- 

naam Ascaris bekomen hebben , welke anders , ge- 
meenlyk, alleen aan de Eerfte Soort, naamelyk 
de Aarsmaden, gegeven wordt: want die be- 

naaming op de gewoone Darmwormen der Men- 
fchen , welke de Tweede Soort uitmaaken, ge= 
heel niettoepasfelyk zou zyn. Evenwel moet 
ik bekennen, dat onze Geflagtnaam, weder- 
om, te algemeen is, doordien 'er buiten deeze 
nog meer Wormen in het Gedarmrte huisvesten: 

De opgegeven Kenmerken zyn weinig van 
die der voorgaande verfchillende. Hy geeft 

>er een Spilrond, Draadagtig Lighaam aan, dat 
de beide enden dunner heeft. Wy mogen ’er 
_byvoegen , dat zy niet zo lang en dun zyn 
als de Draadwormen. 

B e- 
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Behalve de twee gedagte Soorten zyn ’er VL 
geene in dit Geflagt opgetekend. ew 

| BE / …_ Hoorp- 
(1). Darmworm, die de langte van een Duim ri 

je Scorten, 

Ad ji 

sz, Deeze onthoudt zig in Moerasfen; in de he Â 

„‚ Wortels van rottende Planten ; in de En- taris. 
‚‚ deldarm van Kinderen en van Paarden: by a- ARR 

9, vond onrustig „en, uitgehaald zynde , fpringt 

shy. Het Lyf is vyf Lynen lang, Spilrond , 
> met naauwlyks zigcbaare Ringetjes, weder- 
> Zyds verdunnende; van vooren ftomper ‚ van 

ss -agteren geheel {pits, Hert heeft agter de voor- 
s fte tip, en aan derzelver Punt, een diepe 
ss Ringswyze rimpel. De Bek ftaat dwars”, 

Uit deeze befchryving blykc, dat LinNzus 
hier die Wormpjes op ’t oog heeft, welke men 

thansgemeenlyk Aarsmaden noemt , hoedanigen 
de Ouden bedoelden met den naam van Ascari 
des. GALENUS zegt, in zyne uitlegging der 
woorden, van HrppocRrAres gebruikt, dat dit 

dunne kleine Wormpjes zyn, die in de Endel- 
darm voortkomen. MANARDEs verzekert , dat 

de Afcarides van AvicENNA geen andere dan 
die van GALENUS waren. Hy meende dat de 
naam moest afgeleid worden van ’t Grieksch 

woord 

(1) Ascaris Pollicaris, 3y/B, Nat, XII, Gen. 276. Sp, Te 
Faun. Suec. 1269. PHELSUM. Tra. de Ascaridibus, Leov. 
1762. Otavo. Tab. 5. 

Ee DEEL. XIV, STUK, 



32 BESCHRYVING vAn 

„VL woord dere, dat in ’t Latyn oefenen betekent 
ÂFDEEL. „ar  A@ 7: k idd ‚een 

ur (*), of liever van ’t woord wezagiún, ’t geen 
Hoorn: beweegen te kennen geeft; om dat zy zulk een 
STUK, geweldige Jeuking veroirzaaken op de plaats 

daar zy zig bevinden, gelyk Paurus en Aë- 
TIUs getuigen, en het Dier door hunne geduu- 
rige beweeging prikkelende niet in ruste laaten : 
want zy komien, volgens hún, in de Paarden 
menigvuldiger , dan in de Menfchen ; voor. 

Onder de drie Soorten van Darmwormen ; 
die men reeds toen kende, en onderfcheidde by 
den naam van Lwumbrici, Tenie en Ascarides;, 

merkte MercurrArLis de laacften als de minst 
fchadelyke aan. Hy gaf daarvan voor reden; 
in de eerfte plaats, dat het kleine dunne Dier- 
ties zyn : ten anderen , dat zy in de dikke 

Darmen geboren worden, en dus verst af van 
de edele Lighaamsdeelen: ten derden , om 
dat zy zig op die plaatfen bevinden , al- 
waar dé harde Vuiligheden pasfeeren , doôt 

welken zy dan ook ligtelyk afgefchuurd en 
mede uitgeworpen worden. Doch dat die rêdee 
nen geenszins voldoende zyn , blykt , dewyl 
men zelfs in Paarden bevonden heeft „ dat 

Zy zig een weg kunnen baanen door de Wan- 
5 den. 

(*) Alle de Schryvers over de Maden, leiden de Griek(che 

naam Ascaris af van een woord, 't welk /pringen betekent » 

zegt Doktor PHELSUM in zyn Verhand, over de Wormen, 
Leeuw. 1763. bladz, 2$2e Waar in hy grootelyks mis heeft, 

dls uit dit ter nedergeftelde blykt. 
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Gen der Darmen, tot in de holligheid van den vi 
Buik (*). ' _ AFDEEL. 

Niettcgenftaande zulks zyn; in laater tyden, H ee 

die deelen van den eigentlyken Lintworm 2 STUK, 

welke men Vermes Cucurbitini noemt, omdat ZY Aarsmadte 

“insgelyks in de Vuiligheden voorkomen , hoe 

verfchillende ook van geftalte, door Courer 
en anderen met de Ascarides verward „gewor. 
den. ‘Ten minfte hebben zy dezelven ook voor 
Aarswormen aangezien, en dus zyn daar van 
zeer verfchillende afbeeldingen uitgegeven » 

onder welken die van CoNrorr allermeest naat 
onze Aarsmaden gelyken (f ): 

Onder den gemeenen Man, zégt de Heer vaN 
DoEveREN, in zyne Ta Redevoering, 
is een denkbeeld, dat deeze Diertjes voortko- 

men uit het eeten van Kaas, dewyl zy zo veel 

Overeenkomst fchynen te hebben mer de Kaas- 

wormpjes, die de Maskers van de Kaasvliegen 
zyn; doch het tegendeel blyke , alzo deeze 
Aarsmaden geene Verandering ondergaan. Van 
dic laat{te kunnen wy niet dan verzekerd zyn, 
nu de Heer Meese, te F raneker, derzelver Ei- 
jerlegging waargenomen, en zeer duidelyk in 

df beelding gebragt heeft ($);° waaruit dan te- 

vens 

( ) zie het Aieitoar over de Ziekten der PIE Uitgez, 
Verb. VIIL. De P. 198, 

…(f) zie j. Crericr, Hit. Lator, Lumbr, Gen. 1715. Tab, 
il. Of PHELSUM Perhand, over de Wormene Leeuw. 1765, 
Plaat r. 

C 6) Zie Uirgezagre we IX. DEEL. L, LX. 

ed 

2, DEEL XIV, STUK, 
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VL vens het denkbeeld, als of zy de Jongen der 
Te groote ronde Darmwormen zouden zyn , ’t welk - 
Hoorp- fommigen begunftigen, geheel vervalt. My 
pn z.29ns naamelyk , nog geene voorbeelden bekend 

van Dieren , die, voor een zekeren trap van 

volwasfenheid, tot de Voortteeling komen. De 
figuur der jonge Aardwormpjes, waarby men 
die der Darmwormen mag vergelyken, boven- 
dien, is van die der Aarsmaden verfchillende, 

Ook zouden deeze laatften dan niet altoos van 
gelyke grootte voorkomen , of zig aan de lang- 

te van ongevaar-een half Duim bepaalen , in 
Menfchen, die ’er Jaar en Dag mede gekweld 

zyn. Onder de genen, bovendien, die ronde 
Darmwormen hebben, vindt men zeer weini- 

gen klaagen over de Jeukt van Aarsmaden. 
Sal Dat deeze Diertjes , ‘hoe klein ook, aan den 

Menfch niet onfchadelyk zyn, is blykbaar; de- 

wyl de fterke prikkeling en geduurige Jeukt, 
die zy op zulk een gevoelige plaats , als hetend 
van den Endeldarm is, veroirzaaken , aanlei- 
ding kan geeven tot plaatzelyke Toevallen van 
Perfing, Hardlyvigheid, Ongemak in ’t Water. 
loozen en dergelyken , of ook het geheele Ze- 

nuwgeftel in Menfchen, die zeer aandoenlyk 
zyn, kan ontrusten : te meer, dewyl zy zig 
fomtyds in de nabuurige deelen, zo in- als uit- 
wendig, verfpreiden. Dat zy een Slaapziekte 
voortbrengen zouden, gelyk fommigen uit de 
woorden van HrppocRATEs willen opmaaken , 

is, omdat zy gemeenlyk veeleer den Slaap be- 
let- 
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tetten; naauwlyks te begrypen. Het gaat ook, Vld 

Hier te Lande, zo vast niet, dat zy den Lyder erm 
s'avonds meest zouden plaagen. Daar is, ech. goorn. 
ter, een na:uurlyke reden voor, STUK, 

ANICENNA merkt aan , dat ’er fterker Midde- Midieten 
Ti BS Bg” ile ld of Ä î ì er tegens 
len tot ‘werdryving der Aarsmaden vereischt 
worden, dan tot die van andere Darmwormen, 

ende redenen, die hy daarvan bybrengt, zyn 
zeer gegrond. Door den verren afftand, naa- 

melyk, vande Maag , zyn de Middelen, die men 
inneemt, veelal haar kragt kwyt, eer zy inden 
Endeldarm komen, wiens Plooijen bovendien 
‘een aanmerkelyke verfchuiling geeven aan dit 
kleine en haatelyke Ongediert. De Wortel van 
Sefeli, fyn gewreeven en vier Dagen in Water 
geweekt zynde, moest de Lyder daar van drie 

Kopjes met Honig drinken op een nugtere Maag. 

Hierdoor worden , volgens HiePocRATEs , de 
Aarsmaden vernield. Bittere Purgeermiddelen 
zyn ook niet ondienftig en deinfpuiting van Olie 

heeft fommigen verlost ; doch de volkomene 
Geneezing, in de genen die ’er mede geplaagd 
zyn, is niet gemakkelyk. : 

Lumbris 
coides, 

N R 
Hier door verftaat Linnseus de gemeenfte ad 

Soort van Darmwormen, die men gewoonlyk 
Men. 

(2) Darmworm, die de langte van een Spanheeft, „ I. 

(2) Afsaris Spithamea. Sy. Nat. XII, 

Gra hr 
1. DEEL. XIV. STUK, 
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Menfchen- of Kinderen-Worm noemt, in’t Las 

tyn Lumbricus bumanus of enkel Lumbricus , hoe- 
wel ‘er een groot verfchil tusfchen densan 
en de Pieren of Aardwormen aangemerkt wordt 
te zyn; die echter fomtyds ook in de Darmen 
huisvesten. Ik heb over dit onderfcheid een 
geheel Vertoog opgefteld , en in de Uitgezog- 
te Verhandelingen aan * licht gegeven (*), by 
gelegenheid van een zonderling Verfchynzel , 
’ welk federt ook van anderen waargenomen is, 

in de Menfchen-Wormen. 
Linneus hadt aangemerkt, dat deeze Die= 

ren het Lyf aan ieder end fpits hebben als een 
Els; anderen geevenze aan beide enden een 
fcherpe Punt (f). Dit alles bevreemt den 
Friefchen Doktor PHeLsuM, die, geen vyand 
zynde van ongegronde berispingen, zelfs 

tot de ftoutheid komt, van onbefchroomd te 

zeggen, dat het my behaagd heeft myne Af beel- 
ding op Pr. XXXV, Fig. 1. in de gedagte 
Verhandelingen , in navolging van andere Fi- 
guuren en [volgens] de Woorden van Tyson af 
te teekenen ($). 

Om te toonen, tot hoe verre hy hier in gee 
dwaald heeft, zo dient, dat ik gedagten 
Worm in cen Fleschje met Koornbrandewyn 

&é- 

(*) Uitgezogte Werbandelingen. V. DEEL , bladz, 207, ênze 

(}) Vermis ab utroque extremo mucronatus, VAN DOEVE- 
REN: Diff. pe 12, 

(9) Over de Wormen , als boven, bladze 102, Aant. 
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gedaan en opgehangen hebbende ín een be- VI, 
ÁFDEEL. kwaame plaatzing: dat zelve Fleschje, zo toe- HI 

gedaan als het afgebeeld is , overgaf aan den Hoorp- 
veele Jaaren herwaards beroemden Konstplaat- srux. 

Ronde 
_{nyder J.C. Purries , onder wiens beftuur al- rn, 
le de Plaaten der Uitgezogte Verhandelingen, 

zo wel als die van deeze Natuurlyke Historie , 
vervaardigd zyn. Door hem is hetzelve ten 

_naauwkeurigfte afgetekend, zonder dat ik, in 
die Figuur te maaken, eenigzins de hand ge- 
had, of daaromtrent eenige onderrigting gege. 
ven heb : waaruit dan blykt, dat gedagte Frie. 
fche Doktor hier in drievoudig misgetast heeft, 
en, wat de fcherpheid der enden aanbelangt , 
zou ik hem nog tegenwoordig andere Men- 
fchen-Wormen Kunnen toonen, waarin dezel- 

ve niet minder plaats heeft. 

Dat Voorwerp, naamelyk, afgetekend zvyn- 
de, nam ik het uit het Fleschje , en opende den 
Worm zorgvuldig; waardoor my toen bleek 
en ik aan anderen bewees, dat die byhangzels 
geen jonge Wormen waren , voor welken men- 
ze hadt aangezien. De Heer PrrrsuMm moet 
naauwkeurig van de zaak onderrigt zyn ge. 

weest ‚, wanneer hy. zegt, dat dezelven door een 

Geneesmeefter deezer Eeuw, op’ eerfte aans 
zien, voor jonge Wormen gehouden zyn geworden (*). 

(*) Dezelfde over de Wormen , bladz. 144. Ik had op de 
door hem aangehaalde Bladzyde maar gezegd, ,, Dewyl het 
s, fommigen voorkwam als of het jonge Wormen waren, 

3 
I. DEEL. XIV, STUK, 
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Ik heb het fatfoen van den Heer, die ze. daar 

voor aanzag „en zulks tegen my ftaande hielde, 

willen bewaaren, en daarom zyn naam of ka- 

rakter ongemeld. gelaten ;, ’t welk thans door 
den Heer ‘Murx eenigermaate ten toon gefteld 
wordt , met die zonderlinge uitdrukking van 

Geneesmeefben coazer Eeuw: Ik moet, bekennen 

de kragt of betekenis daarvan. niet te. ver- 
ftaan: ae ed komt het door myne SRK uan 

aan de Friefche. Landsaal. 
Wat, nu, de eigentlyke-reden der uitbarfting 

van gedagte Zaadvaten aangaat ; kan ik den 
Haagfchen Doktor van pEN Bosen, die on- 
langs over de Wormziekten  gefchreeven 
heeft (*) , niet toeftemmen;, dat zulks een;ge- 
meene Zaak en niets byzonders zy. „In. tegen- 
deel kan ikniet begrypen , dat alsdan diegroote 

Onderzoekers van de Wormen, Repr en. Tv- 

SON, geen gewag zouden gemaakt: hebben van 

dergelyke merkwaardige Vertooning: te min- 
der, indien deeze Wormen, met de. Ingewan- 
den uitgeftort, fomtyds uit het Lighaam gaan, 

" gelyk zyn Ed. werzekert Dic hadrgeen plaats 

in. de myne, gelyk ik aangetekend. heb 5, veel 
minder is my bekend , dart het door op. den, 
Worm tetrappen veroirzaakt zy,en verbeeld my 

dat het alsdan veeleer zou gefchieden door een 

tegennatuurlyke , dan door een Natuurlykereet 
of 

(*) Hifloria Conftitutionis Epidemica Verminofe, &c. Authore 

1, Je VAN DEN BosCH , Med, Hagano, Lugd, Bat. 1769. p‚ 11. 
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of fcheur. Ondertusfchen fcheende Heervan WI 
SwiETEN zulks als een Natuurlyke reden van ES 
het aitbarften der Zaadvaten: aan te merken Hoorp- 
(*). Dat ’er fommigen Eijerleggende, anderen, SEDAN 

volgens de natuur der Aardwormen, Jongwer- En 

pende voorkomen kunnen , is niet onwaarfchyn- 
Iyk, nu men vastftelt, dat ‘er ook van het 
Geflagt der Aardwormen in de Darmen van 

een Mensch huisvesten. 
Dus omftandig de gedagte rar 5 gene | 

befchouwd hebbende, gaa ik over tot de Ei-_ en 
genfehappen der gewoone Menfchen. oe Kin. 

der-Wormen. Zy hebben dikwils de langte 
maar van zes Duimen en vallen dan binnen de 
bepaaling van die van een Span, gelyk Lin- 

NA&US zegt : doch men heeft 'er ook gezien 
van een half Elle en langer. Men verhaalt; 

dat ’er door een Jongen van tien Jaaren één, 

die drie- Voeten lang was, van agteren wepe 

worpen zy; om nu niet te gitaren van den 
ronden Worm van dertig Voeten lang, tot 
een Bal famen gekluwend, die iedenerant 
werde van een Jongen, volgens BacLivius(f) 

want zodanige Historiën komen eenigzins ver- 

dagt voor, en, indien zy al waar zyn zou 

men mogen vermoeden, of zulke Wormen 

niet 

(*) VAN SWIETEN Com. Tom, Vs pag. 7oze Ut ibidem 
relatumt, Hy zegt alleenlyk, Rima per guam, calcato Werme, 

totum Vaforum Spermaticorum Syflema elabi polst. 

(1) G. VAN DOEVEREN. DifJertat, ut fuprae 

C 4 
5. DEEL. XIV. STUK, 
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niet veeleer behoorden tot het Geflagt der 
Draadwormen of Bandwormen. 
„Of die Eigenfchap, dat de Stukken van een 
doorgefneeden Worm niet alleen in Leven bly- 
ven, maar zelfs wederom geheele Wormen 
of volkomen Dieren zouden worden, gelyk 

de Polypen (f), if de Menfchen - Wormen 
ook onderzogt zy, kan ik niet verzekeren. 
Het is niet zeer waarfchynlyk, doordien dezel- 

ven veelal fpoedig van kant gemaakt worden 
of dood zyn, eer menze uitwerpt , of weldra 
fterven. Vindt menze in een Lyk , dat eeni« 
ge Uuren is dood geweest, niet altoos dood? 
Wat mag daar van de reden zyn? Alle Darm- 

wormen; van Menfchen geloosd „ die hy le- 
vendig kon krygen, in koud Water gedaan 
zynde, flierven weldra, zegt vAN DEN Boscu, 
voorgemeld ($), en dit heb ik ook dikwils on= 
dervonden. De Franfche Heer AnDry, ondere 

tusfchen , maakt gewag van vyf groote uitge- 
worpen Wormen, die, in Water gedaan zyn- 
de, wel een Maand daar ín hadden geleefd, en 

Rep: verhaalt, dat met Olie, Theriaak , ge- 
meen Water, Aloë en andere Apotheekmid- 

delen, weinig Wormen om den hals geraake 
zyn. Een laater Autheur, Brouzer genaamd, 
vlugge, dikke Wormen in Azyn, Wyn , het 
af kookzel van Alst, Water en Olie doende, 

Oet de è bk 

(T) Uitgezoote Verhandelingen. UI. DEEL. bladz, 346. 

(6) Aantekening ”, Bladz, 26, als boven. ú 
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bevondt, dat zy door de tweelaatfteneenwei- VL _ 
nig verzwakt , maar door de overigen veel vlug- Â” ed 
ger gemaakt werden. In Speekzel en Bloed Hoorp- 
ftierven zy aanftonds, volgens BraNCHINISTUK. 
(*). Wat zal men uit alle die Proeven beflui. Aan 
ten 2 ’t Was te wenfchen, dat men eens on- 

derzogt, of zy wel in de Aarde konden lee- 
ven: als ook, of de ronde Wormen van Viere 
voetige Dieren en Visfchen van eene zelfde 
Soort zyn als die der Menfchen, gelyk men 
verzekerá vindt. 

De Heer Parras kon niet begrypen, waar- 
om de Heer LinNzeus onderfcheid maakte tus- 
fchen de Ascarides Lumbricoidee , dat, zegt hy, 
de waare Lwumnbrici der Geneesheeren zyn, die 
byna allerley Geflagt van Dieren plaagen , en de 
Lumbricus Intefbinalis, dien de Ridder ftelde in 
getal van ringen en oneffenheden met den Aard- 
worm overeen te komen. Dit doet hem vraa- 
gen, „, of ’er in Sweeden ook tweederley 

» ronde Menfchen-Wormen zyn , terwyl in 
„> Alle overige deelen van Europa de Afcaris 

„> Lumbrico:des alleen ’t fchepe komt voor den 
…> ronden Darmworm ‘der Menfchen”. Den 

Heer Doktor BoppaerT heeft het behaagd , 
Ataris Lumbricoides door Aarsmaay te ver- 

tolken, en Af/caris Polhcaris door korte Aars- 
worm, in welken Doktor vaN Pgarrsum, 
ten onregte , het puntagtig of dunne fpicfe 

| end 

(*) zie die zelfde Aantekening. 

\ Cas 
le DEEL: XIV. STUK, 
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end voor den: Staart gehouden heeft (#). Men 

ziet hiervuiv dat de Man, gelyk op veelevans 
dere: plaacfen, indie Vertaaling , geheel verbys 

fterd is geweest, doende ook, den: Heer Pa ve 

LAs, in het gezegde geval: van Sweeden.s niet 
vraagswyze, maas ftellig fpreeken:„en aaa 
de dae Werk „ in ’c Nederduitsch, doorgaans: 

geheel onverftaanbaar. By voorbeeld , wan 
neer zyn Ed. fehryfe. … De Vlieg-Maaijens, 
>, in den Grond leevende, -fchyneù, aan de in- 

la. lW ‚, gewands- Wormen vermaagfchapt is. by zul- 

5 yder, die dps elven buiten het -Dierlyk big: 
„ye haam; zoeken?’ (Cf | 
De m arden: van ronde Wormen, die inhet 

Gedarmte: huisvesten „ is verfchillende: ’t-Gee 

beurt fomtyds, datde Toevallen en Ongeftelde 
heden van eza’ Kind, bedáaren.,…na het uitwers 
pen- van: éénen enkelen Worm :-doch dikwils 

zyn er meer. Fokts:us verhaalt van een Jons 

gen, die ens vermagering ‚niet tegen{taan- 
de hy eh gr anders gezond voorkomende, 

in ’t vermoeden viel van met Wormen gekweld 
te zyn, en door. het. inneemen van zynen 

Maagdrank, dagelyks drie of vier, en over ’ 
ge: 

(4) Bystsa den Ei kugdiereng enz. Utrecht 1768, O&avo, ble-. 
520 

(f) De Heet PArrAs hadt rezerd. „ De Wormpjes der 
>) Vliegen, die naar Aars-Maaïjen sclyken , in de Grond Idee 

verde , fchynen voor vermaagfchapt met de Darm=-Mazijen 
‚, gehouden te zyn door de genen, die dezelven gezogt heb= 
‚, ben buiten her Dierlyk Lighaam’’.…. Elenche -Zoophytorumé 
Hage 1766. p. 412. 

< 

ì 
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geheel ontelbaare Wormen loosde (*). De VL. 
Zoon van zyn Neef, een Brouwer te Alkmaar, Arperz, 

ging ’er meer-dan veertig af. Ook fpreekt hy Hoorp- 
van een Boer te Koedyk, die ’er oneindigen srux. 
uitwierp (4). Hy was’er, in't begin reeds Rorde 

RN Worm, 
zestig kwyt geraakt, In Lyken heeft men tot 
honderd en daar boven gevonden. Movurrerus 
gewaagt, op het getuigenis van GABUCINUS , 

van een Meisje, dat,na het inneemen van een 

Geneesmiddel tegen de Wormen, ’er honderd- 
zevenenzeventig loosde van de gewoone ronde 

Soort (J). 
Men vindt, door verfcheide Autheuren , ge= Volk- 

wag gemaakt van zekere Volkziekten, die of mer wor. 
uit Wormen voortkomen , of met dezelven Pen. 

gepaard gaan. Sommigen hebben zelfs aange- 

merkt, dat de Volkziekten doorgaans met Uit- 
{lag of met uitwerping van Darmwormen af: 
loopen. In zeker gedeelte van Vrankryk 
heerschte, nu veertig Jaar geleeden, zodanig 

een Kwaal „ door welke allerley flag van Men- 
fchen werden aangedaan, die van boven en on- 
deren een menigte van Wormen uitwierpen , 
en waarvan. veelen ftierven. Te Kuilemburg 

hebben, nade Overftrooming, in ’tjaar 1741, 

Koortfen geheerscht, die veelal met Wormen 

86° 

(*) Vermes infinitos dejecit Puer. Libt. XXL Obferv. 29. 

ct) Pe Rustico quodam, infinitos Vermes per inferiora deji- 
ciente. Obf, 32. 

( Theatr. Infeétorum, Lond, 1654» pe 297, 
Te DEEL. XIV. STUK. 
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gepaard gingen , zo in volwasfen Menfchen als 
in Kinderen (*). Thans ziet men een geheel 
Werk over de Wormziekten ,die, nu omtrent 

tien Jaaren geleeden, begonnen hebben te re- 
geeren op de Eilanden van Overflakkee en 
Goederede, aan de Grenzen van Zeeland : het 

welk deeze Zaak uitvoerig verhandelt (+). 
Behalve de doorbooring der Ingewanden , 

daar voorheen voorbeelden van bygebragt zyn*, 
hebben de Wormen, in ’t Gedarmte huisves- 
tende, veele nadeclige uitwerkingen. Zy be- 
letten den voortgang der Spysftoffen , veroir» 
zaaken dus Benaauwdheden , Opftyging en- 
Flaauwtens , door opf{topping der Winden : 
door hunne tegennatuurlyke beweeging brene 

gen zy Walging en Braaklust voort: zy ver- 

teeren het beste deel van de Chyl, en doen 
dus den Patient , nietttegenftaande hy Hon: 

gerig isen fterk eet, vermageren en kwynen: 
in anderen, daarentegen, ’t welk veel in zwak= 
ke Vrouwsperfoonen plaats heeft , wordt ’erde 
Spysverteering grootelyks door verhinderd : zy 
zyn oirzaak van groote zwellingen, dikte en 

hardigheid des Buiks in Kinderen, en geeven 
fomtyds aanleiding tot Stuipen , Vallende Ziek- 

te, de Engelfche Ziekte , en andere zwaare 
| Toee 

(*) KLOEK HOF. Opuft. Med. pag. 3. Volgens vAN Dor 

VEREN Differt, p 27, 
(1) Hil. Conflit. Eped. Werminoft, ga& Annis 1760, 

1761, 1762 & 1763. per Inf. Eve, grasfata fuit, huthore 1 

J. PE RBoscH Med. Hag. 
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Toevallen ; ja dikwils, waarfchynlyk, toteen — VL 

langzaame of haattige Dood. on 

Alle Purgeermiddelen zyn, in zeker opzigt, Hoorp- 

tegen de Darmwormen dienftig, doch zy wy- ST: 

ken dikwils niet dan voor eenige Zaaken, die ‘er tegen. 

van ouds als Middelen tegen de Wormen * be- * an:belt. 
kend ftaan , en waartoe men , in de eerfte plaacs, "774 
kan betrekken de bittere Maagkruiden, Alfem, 
Gentiaanwortel en dergelyken: vervolgens de 

Staalmiddelen of Yzervylzel, met alle de Zou- 
ten, waarin de kragt van Staal haar rol fpeelt: 

doch geen Middelen zyn zekerder omde Wor- 
men te dooden, dan de bereidingen van Kwik« 

zilver, of zelfs een afkookzel daarvan in Wa- 
ter, ’t welk veilig, zonder vreeze voor Kwy- 

ling, zelfs van Kinderen, kan worden ge- 
bruikt. Zwavel, Tin, Koper, zyn meer ver- 
dagte en minder zekere Medicynen. Even ’% 
zelfde kan van de Poeijers van HERREN- 

SCHWANTS gezegd worden. Look of Uijen , 
de Wortels van Varen en andere door de Ou- 
den of Hedendaagfchen tegen de Darmwormen 

aangepreezene byzondere Middelen, zyn niet 
altoos van de gewenschte uitwerking (*). 

(*) My is verhaald, dat onder dè Wilden in Noórd-Ameri- 
ka een Kruid bekend zy, waarvan het Aftrekzel of Poeijer 
ingenomen, een onfeilbaar middel zou zyn tegen de Kinderen 
Wermen, 

1, DEEL. XIV. Srux, 
IV. HOOFD- 
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Va: HO QF D.StRk. 

Befchryving vant Geflagt der AARDWORMEN » 
gemeenbjk Pieren genaamd , tot welken door fome 

migen ook eenige Zee-Wormen werden thuis ge= 
bragt. 

1) Latynfche naam Zusmbricus , dien de 
AARDWORMEN van ouds voercn , wordt 

door fommigen van derzelver glad= of glib- 
berigheid , door anderen van derzelver oirfprong 
uit Modder en Drek , afgeleid. De Grieken 
hebbenze genoemd vis tvrega, dat is Zntestina 
Terre of Darmen des Aardryks; welken naam 
zy ook by de Latynfche Schryvers, inzonder- 
heid die over den Landbouw ‘handelen, meest 
voeren. Anders noemden zy die ook wel 
yedäyat, dewyl men onderftelde, dat die Wor- 
men Aarde aten. 

KenmGr« 
ken, 

Soorten, 

De Kenmerken zyn: een Spilrond, geringd 

Lighaam , dat met een verheven Band om- 
gord is , in de langte ruuw en met cen Gat 
of opening op zyde voorzien. 

Twee Soorten komen ’er in diet Geflagt 
voor, waarvan de eerfte zeer gemeen is, de 

andere, hoewel die aan het Strand der Noor- 
der Oceaan zig onthoudt, zeer weinig bekend 

dan onze Landsgenooten, 

(1) 
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… (a) Aardworm, die drievoudig agterwaards gee VL 
; AFDEEL. doornd is, Iv. 

N Hoorp- 
Dit zvn de gewoone Aardwormen, die wan vrux, 

de Italiaanen Lumbrici, van de Spanjaarden , „5e 
Lombrizes, en ‘van de Franfchen Vers de Terre Terrestris: 
genoemd worden. Men geeft ’er in ’t Hoog ** 
duitsch den naam van Erdaworms , in ’t Engelsch 

dien van Worms of tbe Earth, en in onze Taal dien 
van Pieren of Aardwormen, ja dikwils maar 
enkel dien van Wormen aan. Wy noemenze ook 
fomtyds wel Regenwormen, om dat zy in Re= 
genagtig Weer meest gezien worden, en alse 
dán uit de Aarde kruipen, De kleinere wor- 
den van de Sweeden Metmatsk, de grootere 
Daggmatsk, geheten. Zie hier wat ’er Lin- 
NaUs van zegt. 

> Zy woonen in de Aarde, die zy voor * Curyleds 

> het Water doordringbaar maaken: zy ver-“” 
2» teeren de Kiempjes * der Planten , en komen 
s„ des nagts uit den Grond, om te paaren. 
‚ Men kanze verdryven met Roet of Wyn. 
ss Zy worden uitgegraven van de Coati-Mon- 
» de, van de Mollen, Egeltjes, Hoenderen 

» 

(1) Lumbricys trifariam retrocfum aculeatus, Sysr. Nat. XII. 
Gen, 277. Sp, re Lumbricus terrestris, ALDR. Juf, 693. 
RHEDe Exp. Quart, T. 15, f, 5. Lumbricus terrestris minor 
zubicundus. SLOAN. Jam, II, p. 189. Lumbricus terrestris 
sninor. Ray. Jn/: 2. 

B. Lumbricus major, Ray. Jn/ 1, 
'G. Lumbricus Intestinorum teres, RAy Ief. ©, Lumbricus 

humanus, VALLISN, Nats L T. 3. 
To DZEL. XIV, STUK. 
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ARO ‚> En Kwartelkoning. De groote B, verfchilt , 
IV. __s» ZO men gelooft, van de gewoonen geenszins in 

Hoorp- , Soort, maar alleen door de vetheid van den 

STUK. _ , Grand. De derde C komt dikwils in de Dare 
men der Kinderen voor, wit van Kleur, en, 

9» dat deeze in Soort van de Aardwormen 
niet verfchille, blykt aan het getal der Ste- 

> kels op de Ringen. Hy wordt uitgedreeven 
* Spigelia , door de Brazilfche Eppe *, door Kalkwa- 

» ter, Pek, Teer; door Zaad van Fenegriek, 

s) Zeepkruid , St. Jans- Kruid , Speenkruid „ 
> Zeverzaad, Nigelle, nn 

‚> Het Lyf is Spilrond , agter den Vleezi- 
gen Ring allengs platter wordende , en be- 

{taande uit honderd Ringswyze afdeelingen ; 
waar van Zesentwintig tot dertig, famenge- 
groeid zynde , den Vleezigen Ring formeeren. 
De Worm heeft een Snuitagtigen Bek , bene- 

> den de voorfte afdeeling , en wederzyds twee 

Stekels, den eenen boven den anderen, on- 

‚ der elke afdeeling van het Lyf, uitgenomen 
den Ring ; altemaal naar de Staart-ziende. In 
de Ring zyn, wederzyds, drie Openingen , 
twee aan de twaalfde en twee aan-de vyf- 
tiende afdeeling. In de Paaring worden de 

Gaatjes van de twaalfde met die van de 

vyfentwintigfte afdeeling des anderen fa- 
mengevoegd. Arm. AR. GILLANDER”, 

verfehej. _ Doétor van PrersuM , aanmerkende dat men 
Genheden, gemeenlyk de Menfchen-Wormen zonder gedag- 

Len 
rj | 

52 
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ten Vleezigen Ring aantreft, heeft drie Soor- VL 
ten gemaakt, die hy dus onderfcheidt. AFDEEL» 

UE 
’ rel : j HOOED zonder uitgeholde breede Ring, Rn 

Ronde onl met een uitgeholde breede Rings 
\ mer twee Staarten. 

In zyne eerfte Soort, de gemeenfte zynde, 
waren zyn Ed., behalve het ontbreeken van 
den gedagten Vleezigen Ring , ook nooit die 
agterwaarts {taande Doorntjes voorgekomen, 
welken Linnmus ftelt tot een algemeen Ken- 
merk der Áardwormen ; maar Ee was het 
een gladde of effene Worm , gelyk men hem, in 
de voorige Uitgave van de befchryving der 
Sweedfche Dieren, genoemd vindt. 
De tweede Soort;was van de andere verfchil- 

lende, wegens een uitgeholden breeden Ring, 
in het voorfte gedeelte op omtrent een derde 
der langte vän den Kop of van het Voor-end 
af, geplaatst, en deeze zyn, gelyk wy wee- 
ten, doorgaans dikker dan de andèren, en op ’t 
gevoel zeer ruuw, Een menigte van zodanige 

Wormer waren door zyn Ed.', in het Lyk van 
een volwasfen ME pertbób à waargenomen 
die in Klompjes verward in de Darmen zaten, 
zynde de kleinfte omtrent vyf Duimen lang. 
Ook hadt zyn Ed. , met den Afgang, door een 
Jongen twee zulke Geringde Wormen geloosd 
gezien. Hier uit is dan nog blykbaarder, dat 
dergelyke als de Aardwormen ook wel in * Men. 
fchelyke Lighaam voorkomen. 

gu EL War 
Ï. DÉÉL. XIV. STUK, 
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rek Wat de derde Soort aanbelangt, dien hy de 
Ivy, ronde Worm met twee Staarten noemt, en van 

Hoorp- hem maar eenmaal was gezien: verbeeld ik 
STUK, my, dar het kleine fyne Staartje, „ *t welk 

„> uit de Buiklyn na den Aars voortkomende, 
> en zich eerst eenigzins agterwaards ftrek. 

„‚ kende, egter ras voorwaards omgeboogen 
»> vertoonde , zynde witter dan de Worm zelfs 
sen niet dikker dan een gemeene Linnen 
‚> Draad”: iets tegennatuurlyks zal zyn ge- 
weest, en mooglyk een gedeelte der Zaadva- 
ten, welken in deeze Menfchen- Worm zeer 

zigtbaar binnen het Lyf gekronkeld voorkwa- 
men, en in de Aardwormen of Pieren niet zo 
EADE waar te neemen zyn. 

ht De vermaarde Wirris merkt, in zyne Vér- 
handeling over de Ziel der Beesten, met reden 

aan, dart de Aardwormen, hoe gering en ver- 
agtelyk zig ook vertoonende, daarom niet te 
ínindet met de noodige Werktuigen zyn voor- 
zien, Hunne Geledingen en Ingewanden, zegt 

hy, zyn wonder Konftig gefabriceerd. Hun 
geheele Lighaam is niet dan een Schakel van 
Ringswyze Spieren, wier rondgaande Vezelen 
door haare famentrekkinge ieder Ring, te voo- 
ren wyd zynde en verbreed , naauwer en langer 
maaken. Hunne beweeging , wanneer zy krui: 
pen, gelykt naar die vaneen Draad als men, 
denzelven uitgeftrekt hebbende, één der Enden 
laat glippen, en dan het losfe End door het 
andere voortgetrokken wordt. Eveneens is het 

by- 
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byna met de beweeging vanden Worm. Hy, VL 
reke zig uit en zet zig, door de cneffenheden en 
van zyn voorfte gedeelte, als met zo veele Hóolb: 

Pootjes of Haakjes vast, en, zyn egterfte ge- STUK, 
deelte los gelaten zynde, kort de Worm zig 
in, en doet zyn agter-end naderen aan het 
voorfte leder Ring is met kleine Haairtjes, 

die ftyf en fcherp zyn, gewapend, als met 
een foort van Baard, of Stekeltjes, die hy kan 
opzetten, om iets te vatten of te grypen, of 
tegen het Lighaam aanfluiten. Bovendien is 
onder de Huid een Lymig Vogt, dat de Worm 

by gelegenheid uitgeeft door zekere Openin- 
gen of Gaatjes, die 'er zyn tusfchen de Rin- 
gen. Dit Vogt dient, om hem het Lyf glad 
en glibberig, en dus zynen doorgang, in het 
booren doôr den Grond, gemakkelyk te maa: 
ken. Dit alles trekt, om hem, met groote 

vaardigheid en op een veilige manier, zig een 

Weg te doen baanen, door eene zo veel weer- 
ftand biedende Stoffe: waar toe de Wormen 
niet zo bekwaam zouden zyn, indien hunne 
Lighaamen met Pluimen, Haair of Schubben, 
bekleed waren geweest. 

Wat het inwendige betreft; men vindt het Ingewan- 
Darmkanaal op verfchiilende wyzen gefatzoe- he 
neerd. Die Wormen, welke dikker en logger 
dan de anderen zyn, fchynen, in de eerfle op- 
flag, drie Maagen te hebben: doch die Ver- 
tooning wordt veroirzaakt door drie Rokken of 
uitfptingende Banden, welke de Zwelgpyp uics 

Do Wene 
Il. DEEL, „XIVO:.STUK: 
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wendig omringen en verfterken, en , door Pees- 
agtige uitbreidingen rondom aan de Borst en 

Rug gehecht zynde, de Zwelgpyp kunnen 
 verwyden en famendrukken, naar de behoefte 
en welgevallen van het Dier, In alle andere 
Soorten van Wormen vertoont zig in de eerfte 
opflag een lange Zwelgpyp, eindigende in een 
hol Vlies, het welke de Maag zelve is in een 
Hartvormige gedaante , maar veel dikker en 
harder van Wanden dan de Rokken zyn van de 
Maag en het Gedarmte. De Darm gaat van de 

Maagaf in een regte lyn voort, aan alle zyden 
aangehecht zynde door rondgaande Vezelen, wel- 

ke hem op zulk een wyze toeknypen, dat hy 
zig, als gefronfeld en in Celletjes verdeeld zyn- 
de, vertoont, totdat hy aan de fynste punt 
van de Staart ten einde loopt. If de ronde 
Wormen der Dieren, in tegendeel, eindigt 
doorgaans de Darm en heeft zyn plaats van 
uitloozing een weinig van het Staart-end af. 
In de Aardwormen is deeze Darm altoos ge- 

vuld met een zeer fyne en als ontastbaare Aar= 
de; het welk fommigen heeft doen vastítellen, 

dat zy enkel van Aarde leefden: maar, de- 
wyl men weet dat zy ook de Plantgewasfen of 
derzelver Wortelen befchadigen, zo is het 
veeleer te denken, dat de gedagte Vuilighe- 
den overblyfzels van het ingenomen Voedfel 
der Wormen, met Aarde gemengd, zyn. 

__ Wanneer de Darm der Aardwormen van het 
Fondament tot aan de Maag geopend en wel 

ge 
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gezuiverd wordt van de Aarde, waar mede hy vl 

opgevuld was, zo openbaart zig in zyne holte ÁFDEEL 

een ander taamelyk dik Kanaal, byna de gehee- zoorn- 

le langte van den Darm doorloopende, tot om- srux. 

trent vier Vingeren breed voor de Afgangs- 

opening, alwaar het den Darm doorboort, en 

dan verder tusfchen denzelven en de Rug van ’t 

Dier voortloopt tot aan het Fondament. Het 
andere end van dit Kanaal, tot aan de Maag 

gekomen „ doorboort derzelver Rok, en, 

zeer verdund zynde, gaat het regt voort naar 

het Kop -end van het Dier. Doch alle Aard- 
wormen hebben den Darm niet eveneens gefat- 

foeneerd. De Darm van die genen, welker 
Scaart breed en plac uitloopt, heeft in zyne ge- 
heele langte een byna gelyke dikte, en fchyntc, 

van de Maag tot aan het midden, uitwendig 

famengefteld te zyn uit gladde Wanden, ter- 
wyl het. overige gevuld is met zeer fyne 
dwarsftreepen. In de zodenigen , in tegen- 

deel, wier Staart rond is, en die geenen Band 

ep de Rug hebben, is de Darm by de Maag 

zeer dik en tot aan ’t midden toe geheel over- 

langs gegroefd ; maar vervolgens vermindert de 

middellyn grootelyks en alle de groefjes ver. 
dwynen. | 

De vermaarde Repr, naamelyk, heeft waar- wormen 
genomen, dat ‘er verfcheiden Soorten van Aard- „US 

wormen zyn. Sommigen , die den gedagten Band pletre 

of verheven Zadel op de Rug, naby den Kop, 
hebben, zyn in de geheele langte rond; ande- 

Dg ren 
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dh ied ren hebben het Staart-end plat en breed, als 
iv, ten Olyfblad. Deeze zelfde verfcheidenhe- 

Hoorp- den neemt men ook waar in de genen die den 
STUK, _ gezegden Band niet hebben. De Wormen ver- 

fchillen, zegt hy, in Kleur, naar den Grond 
waar in zy huisvesten , of naar het Voedzel 
dat zy nuttigen (*). Eenigen krygen wel de 
langte van een Elle en de dikte van een Pink 

byna. Deeze laatften zyn doorgaans logger 
dan de anderen, en onder dezelven vondt hy 
‘er geene met een Ring noch met een zodanige 
platte breede Staart. 

Zaadvogt In de Wormen, die de Kogelronde witagti- 
- En Eijeiene. rt 4 f 

ge Lighaampjes hebben, welken WitLis om- 
trent het Hart heeft waargenomen (tf), kan 

men ’er veertien tellen, zeven op een ry, in 
eene regte lyn, langs de Borst, geplaatst, en 

gevuld met een Melkagtig Vogt: buiten en 
behalve nog agt andere Bolletjes of Zakjes, 
nader aan het Hart, grooter dan;Wikken-Zaad 
en geheel van eene zeer witte Melkagtige zelf- 
ftandigheid zynde, in welke men verfcheiïde klei- 
ne ronde Eytjes waarneemt. Dit heeft echter 
niet altoos plaats, en fomwylen zyn de agt 

Zakjes zo vol Eijcren , dat men ‘er in ieder by 
de 

(*) Groot , immers, is het verfchil tusfchen die roode 
Wormpjes , welke ten in of omtrent de Wortelen van het 

Gras vindt, en de gewoone Pieren der gemeste of vette 
Gronden. 

(}) Zie het V. Deer. der Uitgezegte Verhandelingen, Dladz. 

316, 
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de twintig, of daar over, tellen kan. Repr. VL 
verzekert, dat hy 'er meer dan tweehonderd in Ei Ent 

de holligheid des Buiks heeft uitgeftort gezien, Hoon 

en wil dat zy doer het Aarsgat zouden uitge- STUKe 

worpen worden: maar, zou het niet kunnen 
zyn, dat zy aldaar werden uitgebroed? Im- 

mers is hect met de aanhechting van den Darm 
aan ’t Fondament geheel {trydig , dat de Eytjes, 
daar, op eene Natuurlyke wyze , zouden kun- 
nen uitkomen. Bovendien heeft hy de gedagte 
Eijerzakjes niet dan in de Wormen met eene 
platte breede Staart, zo even gemeld , waarge- 
nomen. | 

Behalve de Ingewanden der Spys- Verteering Het Har, 
heeft Wirris nog edeler Deelen in de Aard- be 

wormen ontdekt , dan men deeze veragte 
Schepzelen zou denken te hebben, De Herfe. 
nen vondt hy zeer klein en witagtig als een 
Waterbelletje. By de Zwelgpyp zag hy het 
Hart, kloppende met beurtlingfe beweegingen 
van uitzetting en inkrimping, gelykerwys in 
de volmaakste Dieren. Tusfchen de gedagte 
witte Bolletjes liepen aanmerkelyke Bloedvaten 
heen, en den Darm, die van de Maag naar 
het Staart-end gaat, openende, vondt hy een 

__Buisje van Geelagtige Kleur, dat mooglyk wel 

den dienst kon waarneemen van Lever of Gal- 
blaas, Dic alles openbaart zig , zo hy aan- 
merkt, in een Aardworm, die op de Rug leg- 
gende van de Buikzyde geopend is, maar, als 
men hem van de Rugzyde befchouwt, worde 

D'4 men 
IT. DEEL. XIV. STUK, 
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men langs de randen van ieder Ring kleine 
Gaatjes gewaar , byna van het Kop-end tor 
aan de Staart. Daar in blaazende, zo zwellen 
de Deelen, die daar onder zyn, onmiddelyk, 
en de Vuiligheden worden op - en nederwaards 
geperst: daar op drukkende komt ’er een wit 
en Lymagtig Vogt uie, ’t welk fchynt te die: 
nen, om deeze Gaatjes te befchutten en open 
te doen blyven. Hy verbeeldt zig, dat het 

_Lugtgaatjes zyn; doch, dewyl men weet, dat 

Geen 
Adem- 
haaliug. 

de Wormen zig een langen tyd en doorgaans 
onder de Aarde onthouden, zo is ’t waarfchyn- 
lyker, dat zy alleen dienen, om dat Lymig 
Vogt uit te geeven , ’ welk hun Lighaam voor 
de aanhechting der Aarde bewaart: op gelyke 
manier , byna, als de Gefchubde  Visfchen 

door hun Slymerig Vogt befchut worden voor 

de aandoening van heet Water. Dit Lymig Vogt 

is het, ’ welk de Handen der genen „die Wor- 
men tot Hengelen aan den Hoek flaan; ZO kle- 

verig maakt. 

Dar gedagte Openingen geene Lugrgaatjes of. 
Lugtftippen tot Adembaaling zyn, gelyk in ce 

Infekten, blykt uit Proefneemingen, die ’er in 
* werk gefteld zyn. De Wormen, met Olie 

beftreeken, fterven niet fchielyk; ja men heeft 
ze in Olie zien zwemmen eneen geruimen tyd 
daar in leeven. In diet geval, niet alleen, zyn 

zy met de Infekten ftrydig; maar ook daar in, 
dat eene Warmte, niet van veel belang, hun 
aanftonds doet fterven. Zy vlugten , als ’ 
hd ware 
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ware, voor de Zonnefchyn, welke de meeste VL 

Infekten zo beminnen, ten minste, geenszins ÂFDEEL: 

haaten ; doch hier in komen zy met veele Schaal- Hooks 

en Schulpdieren overeen, die beter het gemis srux, 

van Lugt of Water verdraagen kunnen, dan de 
nabyheid van het Vuur. 

Het fchynt ook niet , dat de famenhooping 

van een menigte Wormen , in een kleine be- 

flootene plaats „ onder dezelven eenige broei. 

jing, of voor hun nadeeligen Damp, veroir- 
zaake. Evenwel moet de groote Koude hun 
nadeelig zyn , dewyl zy zig des Winters 

fchuil houden. Behalve de Mollen, die ’er 
zeer gretig naar zyn , ftrekken zy ook voor 

de Visfchen, Vogelen, Haagdisfen en veele 

andere Dieren , tor ‘eene. lekkerny. Dat het 

de vreez’ voor de Mollen zy, die maakt, dat 

menze, door den Grond fterk te beweegen, 
daar uiedoet kruipen , is my niet geloof baar. De 

Natuur heeft zekerlyk hun, gelyk alle Die- 

ren, eene voorzigtigheid ingefchapen , om het 
evaar te ontwyken, dat hun dreigt, en dit 

maakt , dat men naauwlyks zo zagt op den 
Grond kan gaan, of de Wormen, die by Re- 
genagtig Weer uitgekroopen zyn, verbergen zig, 

in een opflag van het Oog, wederom in hun- 

ne Loopgraaven. Gepaard zynde, in tegen- 

deel, ontwyken zy het gevaar niet, en laaten 

zig veeleer dood treeden dan elkander los te 
laaten. Om ze uiet den Grond te doen ko- 
men, behoeft men flegts dien met het aftrek- 

Ds zel 
Y.DEEL, XIV. STUK, 
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VI zel der bolfteren van Walnooten te befproeik 

Ar jv, jen. Door Loog en Kalk worden zy gee 
Hoorp- dood. 

ST Nog niet lang is ’ geleden; dat men veel 
middelen. op hade met het inwendig gebruik der Aard- 

Olie van 
Aardwor- 
mei, 

wormen, als een Openend, Pis- en Zweetdry= 
vend Geneesmiddel. Het Poeijer van dezelven 
werdt in Soupen gedaan tegen Verftoppingen 
en de Geelzugt. Men gaf het ook wel, ter 
zwaarte van een half vierendeel Loots , aan Kin- 
deren tegen de Wormen in; doch de viesheid 
van dic Middel geeft hedendaags de voorkeur 
aan anderen, die tevens van meer kragt zyn. 

Bovendien wil men ontdekt hebben, dat uithet 
Poeijer van Wormen , eenigen tyd bewaard 
zynde , Jonge Wormen voortkomen, en dit 

maakt het inwendig gebruik daar van geheel 
niet raadzaam. Veiliger zal het Vlugge Zout 

en de Geest, door Destillatie uit Aardwormen 

verkreegen, in te neemen zyn, en mooglykvan 

niet minder dienst, dan dergelyken, die men 

uit andere Dieren en derzelver Lighaamsdeelen 
destilleert. 

Het beste en mooglyk het allerkragtigste 
Middel, dat de Geneeskunde uit deeze Dieren 
haalt, is de Olie van Aardwormen. Om de- 

zelve te bereiden , kiest men Wormen uit, wel- 

ke zeer dik zyn, en, die gewasfchen hebbende 

in Water, doet men een Pond daar van in een 
Pond Olyf- Olie, voegende daar by een Glas 

witten Wyn. Men laat de Wormen, daar in, 

een 
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een Etmaal ftaan, en vervolgens opeen zagt VL 

Vuur kooken, tot dat de Wyn verteerd zy; as an 
dan perst men ze uit, en de Olie wordt tot Hoorp- 

gebruik bewaard. Zy is verwonderlyk om de STUK. 
Zenuwen te verfterken, en de Verftoppingen 
der Gewrichten , snaermeid de Jigtige Py- 
nen der Ledemaaten, te doen verflaan. Dus 
is zy in de Engelfche Ziekte, in Lammigheden 
en Verdooving der Deelen door Koude , van 

veel dienst. ‘Men maakt van dezelve, of al- 
leen, of met andere dergelyke Pallas; een 
warme Smeering, op de lydende Deelen. 
Sommigen willen deeze Olie ook inwendig, 
cot twaalf of vyftien Druppelen ’s daags, in 
Wonddranken gebruikt hebben, tegen inwen- 

dige Kwetfuuren, Breuken of Kneuzingen: 
doch in diet geval zal de verbeelding, geloof 
ik, van de meeste kragt zvn. 

(@) Aardworm met dubbelde Tepeltjes op de u. 
Rus, die geborsteld zyn. AE eha. 

WOrme, 

Van den Zee- Zandworm fchryft BELLONIUs 
het volgende. „Hy is grooter dan de Aard- 

, worm, en nestelt in de Oever tusfchen ’t 

‚, Zand, voornaamelyk op zulke plaatfen, 

‚ welke door den Vloed bedekt worden met 
saleen 

(a) Lumbrieus Papillis Morfalibus geminatis Setigeris, Syst, 

Nat. Xl. Je. Westgoth. 139. T 3 p- 6. Jt. Scan. 515, Faure 
Suec, 2074, Lumbricus Marinus, BELL, „Aguat. 444, 

Te DEEL, XIV, STUK. 
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VL „een hooge Zee. Den Visfcheren- dient hy 
Aaen », veel tot Aas, die hem aan de Vuiligheden, 
Hoorp- :, Welken hy gelyk de Aardwormen op het 
Dr SRUf'6s Zand leggen laat, weeten te vinden: want, 
Worm, ss Als zy die ergens zien „ gaan zy ’er de Wor- 

»‚-.men metseen Yzeren Schopje uitgraaven, en 

» bewaaren ze dan in Korfjes tot het gebruik. 

»‚ De Natuur heeft ’er van vooren een Snuitje 
» aan gegeven, daar zy iets Sponsagtigs door 

»» uitwerpen, als of zy braakten, en, dan in ’% 
ss Zand gekroopeù zynde, zuigen zy dat we- 
ss der in, tot dât zy op nieuws geheel bedekt 

zyn.  Dergelyks heeft. in de Aardwormen 

vst plaats:. Beiden. hebben. zy. an. Sf, ronde, 
* Branchi” ,, dwarfe Kieuwen *, waar deor zy het geheele 

s> Lyf uitrekken en intrekken, zo dat zy van 
s, de langte van een Voer zeer kort worden; 
‚ en byna Klootrond. De Zee- Worm, nu, is 

„s Spilrond, een Vinger dik en een Voet lang, 
s, zeer Slymerig , ftortende een Saffraangeel 

‚, Vogt uit, waar door de Schepen befmet 
‚, worden , en die Kleur houdt drie Dagen 

‚, ftand. Zy hebben Vezels aan de. Ge- 
> wrichten in plaats van Vinnen, en voe- 

> den- zig ‘met. Zand en Slyk”., Dat zy , 
in het ftillen van Pyn, de Aardwormen niets 
toegeeven, wanneer zy, eerst van Zand ge- 
reinigd. in Amandel-Olie gekookt worden, 
die men dan op de lydende Gewrichten 
ftrykt, of laauw laat druipen in een pyn- 
lyk Oor, heeft RonpELerius gefchreeven. 

Tot 
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Mat „Spyzer zyn. zy geheel. niet diense VE 
: AFDEELe 
Ug (J. f : IV. 

Voor veertien faaren (fchryft LINNZUs in ’t Hoorp- 
Jaar 1746, op zyn Westgothifchen Reistogt ,) B 
heb ik deeze Soort van Wormen op de Zee- wann, 

gronden onder’ Ys befpeurd. ‘Terwylwy thans 
hier (by Marftrand) op den bodem der Zee 
heen en weer liepen, wierden wy overal klei- 

ne opgeworpene Hoopjes gewaar, die bykans 

naar de genen zweemden, welken de Aardwor- 
men op het Land maaken. Wy groeven ’er 

naar , en ontdekten eindelyk een Dier, dat eene 
eigene duidelyke befchryving verdient , en door 

my in Plaat gebragt is. Deeze Worm zag ’er 
byna uit als een Regenworm, zynde een Vie. 
rendeel Elle lang en zo dik als eene Zwaane- 
{chaft. In ’t midden hade hy een uithangend 
Ingewand, van het welke tot aan den Kop hy 

uit dertien of veertien Ringen of Afdeelingen 
beftaat, waar van ieder uiet vyf kleinere , van 
welken het laatste meest uicfteekt, famenge- 

feld is. leder van deeze veertien of vvftien 
Afdeelingen hadt op de Rug een paar verheve- 
ne Punten of Knoopen, en op elke Knoop een 
regt opftaand Haairtje. Het agterfte gedeelte 
des Diers, van het gedagte Ingewand af gere- 
kend, is glad, helder graauw, met ongelyke 
Ringen of Voortjes, welke met kleine Stippen 
beftrooid zyn, uitgenomen vier Afdeelingen 

van 

(*) ALDRovanDus Libr, VII, de In/2ëis, Cap‚ XI. 

1. DEEL, XIV. STUK. 
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VI. van het uithangende Ingewand naar agteren , die 
AFDEEL, gan de voorsten gelyk zyn. Dit Ingewand, 
Hoorv- ’t welk uit het midden des Worms naar bene- 
ed den uithangt, is langwerpig, roodagtig van 
Wim, Kleur en vol met kleine geele Korreltjes: des 

het wel fchynen zou de Eijerftok te zyn. 
Aan de Stranden van den Noorder Oceaan is 

deeze Zee - Worm zeer gemeen „en by ’tafloopen 
van de Zee gemakkelyk te vinden, (zegt Lan- 
NAUS ,) door de Loopgraaven die hy overal op. 
werpt. In dit opzigt, derhalven , is dit Schep- 
zel grootelyks verfchillende van de Zee - Wor- 
men, van over de honderd Voeten of Ellen 

lang , daar de Heer PontipePipans, in zyne be- 
fchryving van Noorwegen, van gewaagt, die 
maar zeldzaam zo ooit gezien zyn; gelyk ik 

+Zie daar van breedvoerig heb gefproken +. Ook 
BAER moet men het met de Paalwormen , die men dik- 
bl265, wils Zee. Wormen noemt, welke op het end 

van den derden Rang geplaatst zyn, geenszins 
verwarren. 

Ae Korer, in zyne befchryving van de Kaap 
Zeer WOfrder Goede Hope van de Zee- Wormen fípree- 

kende, telt daar van verfcheide Soorten op, 
onder welken eene hier thuis behoort. Deeze 
was een Elle of anderhalf Elle lang en geleek 
zeer naar de ronde Menfchen of Kinderen- 
Wormen. Men vondt ze veel op het ‘Zand aan 

den Oever der Zee, gaande, als het {til Weer 
was , troepswyze naar ’t Water, om Voedzet 

te zoeken, en daar blyvende tot dat de Zee be: 
Zon 
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Son te woelen. Als dan werden zy, door de Pii 
Golven, hoog op ’t Strand gefimeeten , en gin- IV. 

gen zig in het Zand verbergen. Van andere Hoorp- 
Zee- Wormen maakt hy gewag, dat de zo- % Zand. 
genaamde Zee- Rupfen zyn. Wira, 
Wy moeten hier ook de genen, die Buisjes 

van Zand en brokjes van Schulpen maaken , om 

in te huisvesten, en van REAUMUR onder den 

naam van Vers a Tuyaux befchreeven worden, 
zo wel als dergelyken , welken D'ARGENVILLE 
Vers ou Wermisfeaux de Mer noemt , buiten flui- 
ten; om dat zy tot de Wormen, die geen be= 
kleedzel hebben, niet behooren. 

Tot deeze twee Soorten , de Aardwormen en 

den Zee-Zandworm, naamelyk, hadt LiNNaus 

zyn Geflagt van Lumbrict bepaald , doch de 
Heer Parras merkt aan , ‘dat hetzelve veel 
uitgebreider zy. , Want, behalve dat ’er tuse 
‚ fchen de Aardwormen een waar Soortelyk 

‚> verfchil is, zegt hy, het welke de Onfter- 

s… felyke RÁY te si opgemerkt heeft (*)3 

o », ko- 

(*) Preterquam, enim , quod Terrenos inter Lumbricos 
vere Specifica interfit differentia, quam Divus RAyus bene 
obfervavit. Mifceli, Zoölogica. Hage 1766. Tit. XI. p. 846, 
Ik weet niet of die Autheut te regt Divus getoerd kan 
worden, Wegens zyn Werk over de Infekren, ’t welk hy , 
ten minste wat deeze belangt, geheel van WiLLouGHEr 
ontleend heeft: Zie page VI. van zyne Hist, Inf-orum, En, 
wat de Aardwormen aängaat, zie ik niet, dat hy eenig Soorze- 
dyk verfèhil tusfchen dezelven opgeeft, dan in de Grootte 
en Kleur; welkde Meer LINN mus te regt als Verfcheidenheden 
aanmerkt, 

1, DEEL, XIV, STUK. 
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», komen in de Zee veel Wormagtige Dieren 

‘ss voor, die men tot dit Geflagt moet thuis 
», brengen”. Zyn Ed. ftelt, als zodanigen , 
tweederlei Spuitwormpjes voor, die onder de 
bepaalingen van de. Lumbrici- niet: vallen; zo 
min als dat Schepzel, ’t welk hy omftandig 
befchryft en afbeeldt, onder den naam van 
Lumbricus Echiurus, Hetzelve, naamelyk, 

zynde een Zee- Worm, die zeer menigvuldig 
aan het Hollandfche Strand voorkomt, be- 
hoort niet in die Rang der Dieren van deeze 
Klasfe, wiens algemeene Kenmerken zyn, een 
Lighaam te hebben zonder Ledemaaten , alzoo 
deeze Zee- Worm, volgens zyn eigen af beel- 
ding en befchryving, aan't voor -end een Lapje 
als een Tong en twee Haakjes heeft, zynde 
ook aan ’t agter-end voorzien met vry groote 
en blykbaare Stekels, waar van hy den naam 

zal hebben. 

‚> Deeze Wormen, die van de Visfchers, 
(zegt de Heer Parras,) fomwylen, als 
hun Sprot ontbreekt, opgezogt worden om 

Kabbeljaauw aan den Hoek te vangen, ver- 
fchuilen zig in het Zand der Zee, en wor- 
den, voornaamelyk in de Winter - Maanden; 

menigvuldig „ van allerlei grootte, door de 

Golven aan ’t Strand gefmeeten. Ik heb ’er 
fomtyds ontelbaare gevonden , die op den 
Oever, geduurende den Vloed, zig in het 

‚> Zand verborgen hadden. Dan kan men fom- 
migen met de voorfte Punt half begraven 29 Sn 

99 via- 



DE AARDWORMEN 65 

, vinden; doch de meesten, met het andere VL 
„end nederwaards geftrekt , komen naauw- ÂTPEEL: 
„‚ Iyks met de Punt buiten ’t Zand: weshalve Hoorp- 
s‚-het geloof baar is, dat zy in het Zand zig STUK. 

Zee-Zande 
‚‚ omkeeren. Als het Water afloopt bewees m,r, 

ss gen zy zig niet,en bieden, wanneer menze 

», tragt uit het Zand te haalen, dikwils een 
„ grooten tegenftand, doordien zy binnen de 
‚Buis, waar, in zy vervat zyn, opzwellen. 
ss Ook , naakt en verflapt op den Oever leggen- 
de, trekken zy zig, indien menze behandelt, 
„> gewoonlyk famen en worden, doch langzaá- 
‚s mer, hards dan blyven zy eenigen tyd in die 

‚> Staat; maar, in Zee- Water gedaan zynde, 
rekken zy zig aanftondsuit, en kunnen eeni= 

s, ge Dagen levendig bewaard worden, fchoon 
;, het Water begint te bederven. In Zoet 
ss Water fterven zy, gelyk alle Zee - Schepze- 
„, len, aanftonds, en ‘dood zynde zwellen zy 
„, mismaakt op, barstende van zelf of door 
ss :een ligte aanraaking met uitftorting der In= 

;, gewanden en een leelyken Stank als van 

„, rottend Vleesch. In heet Water fterven 
> Zy fchielyk , dikwils tot barstens toe famen- 
;, getrokken en met alle de Prikkels uitgefto- 
„ ken. Langzaamer en minder gekrompen; 
‚, maar met ingetrokken Stekels, fterven zy in 
‚‚ een Geestig Vogt”. 
De meesten , die gewoonlyk op den Oever 

voorkomen, voegt hy ’er by, ontbeeren het 
gezegde Tongetje, dat zy door de beweeging 

E der 
ka DEEL. XIV. STUK: 
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der Golven fchynen verlooren te hebben. Men 
‘kan uit zyne af beelding, met de befchryving 
famengevoegd , best van de Geftalte oordee= 
len; doch de twee vergulde Haakjes aan het 
voor-end en het byhangend Tongetje, bene- 

vens de Prikkels aan het agter-end, toonen 
genoegzaam, dat het Dier, ’t welk ík op de 

Verkooping der Naturaliën van wylen den 
Heer Doktor J. A. ScrrossEr- onlangs gekogt 
heb, en het welke in de-Catalogus , onder 
den tytel, an Hirudinis fpecies, geplaatst wass 
niets anders dan deeze Zee- Worm of Lume 
bricus Echiurus van den Heer Parras zy (®e 

Vv, HOOF D: 
(*) Op die zelfde Verkooping heb ik twee ftukken beko- 

men van den Koornaairfteen , Lapis acerofus of Zeolithus, 
daar de Heer PALLas by aanhaaling van {preekt in zyn Elie 
nchus Zoophytorum, p 358, om de Samenftelling van den 

Zee-Oranje-Appel te verklaaren. ’t Is te verwonderen, dat 

wylen Doktor SCHLOSsER , die de goedheid heeft gehad van 
den Heer BoDDAERTS Vertaaling na te zien en te verbeteren , 
en hem de afbeeldingen uice de Philofrans toe te zenden 
(Voorrede p. XXIV), zyn Ed, niet erinnerd heeft, dar die 
Steen, waar van hy de Stukken reeds in ’t Jaar 1765 prefent 
bekomen hadt, iets weezentlyks wate; dan zou men ‘er (Eyst 

der Plantdieren Vl. 445) geen Zoolithus of Verfteende Deelen 
van Dieren van side en „als het wel was nagezien, ook 

niet gefchreeven hebben, dans BERTRAND meent, dat de Zees 
fchuimen (Alcyonia) uit den Steen van Bologne geboren wor- 
den « wanneer PALLAS zegt. Unde hunc forte talibus Alc yontis 

ortum debere Juspicatur Bertrandus. Dit is nmmers tegt het 

tegendeel. De Heer PÁLLas- verhaalt, hoe EERTRAND van 
vermoeden is, dat de Steen van Bologne (Lapis Benonien fis) 

zyne afkomst van de Alcyonia heeft, en ftelt zulks waare 

fchynlyk wegens de overeenkomstigheid der Beenvezelagtige 
Struce 

\ 
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Hoorne 

B od k | STUK, 
Befthryving van * Geflagt der BANDWORMEN , 

tob welken. de Leverwormen der Schaapen, 
die men gemeenlyk Botjes noemt, zyn t’buis gee 

brúgt. 

DE Wormen, welken LinNaus onder den Naam, 
Latynfchen naam Fasciola begrypt , kunnen 

wy BANDWORMEN noemen, hoewel deeze be: 

naaming niet zeer toepasfelyk fchynt te zyn op 
de eerste Soort. 
De Kenmerken beftaan in de platheid van het Kenmer= 

Lyf, dat een Opening aan ’t end en aan den 
Buik heeft. 

Drie Soorten zyn in dit Geflagt opgetekend, soorten. 
waar van de eerste in de Lever der Schaapen 
huisvest, en dezelven ongans maakt, de twee. 
de in de Darmen der Menfchen, en de derde 
in die wan eenige Zee - Schepzelen, 

Cx) Bandworm die bet Lyf ovaal beeft. A, 

Op Gothland kwamen onzen Ridder, in het , 422% 
Ea Wa. 

Sttuêtuut, Sed utramgne peginar, Ik volg LiNNaus, zegt 
de’ Heer BoDDAERT, (hladz, 523) met myne Diernaamen, 
Hert ware te wenfchen, dat hy den Heer PALLAs nader op de 
hielen gevolgt, em deszelfs fchryven- beter getragt had te ver 

ns, 

(1) Pasciola ovata, It, Goth; 182, aso, Fan, Suec, 207s0 
f ble 

1. DEEL, XIV, STUK, 
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VL. Water, onder Steenen , witte ovaale Bloed- 
An y “zuigers voor, die men dikwils zeer groot vondt 
Hoorp- in het Lyf der kleinste Vischies, inzonderheid 
adh Sel der Stekelbaarfen. Hy geloofde dat de Wor- 
Schaapen men in de Lever der Schaapen, die de Boeren 
Fi ie aldaar /larnoemden , geen andere waren dan dee= 

ze Wormen ;inzonderheid dewyl ’er de Schaa- 

pen meest van aangedaan werden, die in Moe- 
rasfige Weiden loopen. Dit is een algemeene 
Waar neeming , gelyk men Weet , ook hier te 
Lande, alwaar de natte Zomers, op fommige 
plaatfen, ‚aanleiding tot deeze Ziekte der Scháá- 
pen, die men Bottigbeid of Botjes in de Lever 
noemt, geeven, en bovendien zyn fommige 
Landsdouwen daar altoos aan onderhevig. Ik 
heb in de Natuurlyke Historie der Schaapen 

* UL. _ reeds daar van gefproken *, en zal hier de be- 
STUK. 
bi, 234. fChryving mededeelen van deeze Wormen, na- 

derhand onder de Slakken betr okken, ‘zo alsde: 

zelve in de Verhandeling over den Lint-W orm, 
dient Jaar 1748 te Upfal verdedigd wêrdt, 
is uitgegeven. * 

‚ De ovaale blaauwagtige Slak, met een 
fcherpen rand, is een van de kleinste Diert- 

jes,“ onthoudende zig zeer! veel “in onze 
„‘Moerasfen, en op het Ruiterskruid voor= 
naamelyk te. vinden. Dit alens: dikwils 

33 op 

Limax ovatus, lividus, margine acuto. Ameen. Acad, 11. p‚ 56. 
ROES. nf, u. Pp. 199, T. 32 f. 5. SCHAEFE, Monogre 1753 
Fig, I—17, Abhandle Tom, Ie Tab, Fe 
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op het Water zwemmende, is gewoon op _ VL 
zyne Rug te rusten, en dan is het ovaal, bkr a 
doch kruipende wordt het langwerpig. Van Hoorps 
boven is het blaauwagtig, byna plat, met stux. 
een langwerpige Vlak in ’t midden; van on- gen 

- deren plat, bruin, insgelyks met eene lang- 
werpige Vlak, maar die witagtig is, en van 
welke zig , naar de beide enden , een bleeke 
Streep uieftreke. De bruine Kleur van het 

‚ Diertje- wordt: veroirzaakt door bruine Va- 
ten’, die’er Fakkig door heen loopen , even als 
in de Boomfteenen, doch niet komen in den 

witagtigen rand. Het Borstítuk is van het 

Agterlyf niet onderfcheiden. Twee Voe- 
lertjes heeft het aan het breedfte end, als 
twee uitpuilende zeer kleine Stippen. De Gang 
is volftrekt als die van een Slak, niet van 

een Bloedzuiger. In’ midden van de mid- 
delvlak kan waargenomen worden, hoe ze. 

ker Mondje als een Stip zig opent, waar 
door het Dier de Vuiligheden indrinkt die 
op’t Waterdryven , en door hetzelve Mond- 
je fomwylen een zeer klein Blaasje uitlaat , 
als ook de Vuiligheden daar door uitwerpt, 
t welk tot een onloochenbaar bewys 
ftrekt, dat ’er onder de Wormen zyn, die 
een zelfde Mond- en Afgangs- opening heb- 

LT a 

Onze beroemde Hoogleeraar, P. CAMPER, 

in tegendeel befluit, uit de naauwkeurige be- 
{chouwing van het Diertje, dat de Mond voor 

| Eg | aan 
IL. DEEL. XIV, STUK. 
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aan het end, welk men volgens zyn Ed. den 
Kop kan noemen, en de Afgangs - opening taa- 
melyk ver daar van af{tandig zy (*). Zulks 
fcheen eenigermaate uit de opgegevene Ken- 
merken van dit Geflage van Bandwormen te 
noeten volgen (f): doch het Vertoog van 
den Regensburgfchen Pastoor SCHAEFFER, die 
deeze Wormen zeer uitvoerig befchreeven 

heeft, bevestigt het voorig denkbeeld, 
Deeze Autheur merkt aan, dat GESNERUS , 

ÄLDROVANDUS, JOHNSTON en anderen, van 

deeze Wormen reeds gewag gemaakt, doch 
dat fommigen, gelyk Dernam en KRATZENe 
STEIN , dezelven ten onregte met de Kauwoerde 
wormen, zogenaamd, verward hebben. Schaas 
pen-Levers, die nog warm waren, in laauw 
Water gelegd hebbende, en het Water eenie 
gen tyd laauw houdende , hadt hy gelegenheid, 

om deeze Wormen leevend te onderzoeken, 
en dus zag hy, hoe zy zig willekeurig uite 

rekten en famentrokken , verkortten en vere 

grootten, verdikten en verdunden, {mal en 
breed maakten, zig naar den eenen en ande- 

ren kant, agter- en voorwaards, beweegen 

konden: waar uit het ontwyfelbaar bleek , dat 

zy 

(*) Verhandeling over de Platte Leverwormen van het Vee, 
Agter het IL. STuK van de Nieuwe Wyze van Landbouwer. 
Ais je 1763, bladz 314, Enz. 

(f) EEA et LINNAUSthans: in latere inferiore , ubi Corpus 
soaritatur verfus Os, alter Porss est, 
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zy leevende Schepzels en geen Vliesjes!of Vel- 
letjes waren. 

i ps eN V. 

Zy hadden een beweeglyk Halsje, dat in ’t Hoorns 
algemeen zeer {mal was, doch zig uicrekken STUK 
kon tot ongevaar een derde deel der langte Worm, 

van den geheelen. Worm. Het liep Kegel- 

vormig verfmallende in een ftompe Punt uit, daante, 

alwaar het een zeer zigtbaare Opening hadt, 
die rond en met een fyn, fmal, ringvormig 

Randje omgeven was. Hier doorgaf de Worm 
dikwils, onder ’t kruipen, inzonderheid wan- 

neer men hem aanraakte of drukte, een zwart- 

agtig of Koffybruin Vogt uit, dat volkomen 
geleek naar de Gal, die men in de Galbuizen 
hadt aangetroffen. Onder dit Halsje, vlak op 
et midden van de Rug, vertoonde zig, ook 
voor het bloote Oog, een witte Vlak, Heet 

Lyf, met dit Halsje vereenigd, van vooren 
breed, liep agterwaards allengs fmaller , en 

eindigde in een rondagtige Punt. Hert ver- 
toonde zig, op * eerfte aanzien, geheel plat, 

doch, by LAGE befchouwing bleek, 
dat het in ’t midden eenige dikte had. Het 

was oogfchynlyk met zekere Adertjes doorwe- 
ven, die haare afkomst van twee Stammen 

hadden, welke zig overlangs en van vooren 
agterwaards uitftrekten , zynde fommigen 

blaauw , anderen geelagtig. Dic alles ver- 

toonde zig, wanneer de Worm op zyn Buik 
lag. 

Leggende den Worm op zyne Rug, zo vondt 

E 4 | hy 
1e DEFL. XIV. STUK. 
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hy vooreerst op het “midden van den Buik , 
geheel boven daar de Hals aangehecht was; 
en regt onder denzelven, in eenigen eene wit- 
te byna Rolagtige verheffing, als het-end ván 
een dun Darmpje, uitfteeken: in anderen was 
deeze, uitpuiling niet zigtbaar , blinkende opdie 
plaats alleenlyk een helder “witte Vlak door de 
Huid heen. Onder deeze Vlak, of onder dát 

Uitfteekzel ,. wierdt hy een tweede Opening 
gewaar, welke volkomen geleek naar de‘ande= 
re, en de twee groote Aderen , benevens der. 
zelver Takswyze uicbreidingen, vertoonden 
zig ván de Buikzyde veel duidelyker en fraaie 
ier, zwartagtig blaauw : ja men zag nog ver- 
fcheide andere bruine Vlakken, onregelmaatig 
over den Buik werfpreid, die Klompswyze bo- 

ven en nevens elkander lagen, ĳ 
s In ’ algemeen fcheenen deeze Wormen 
doorfchynende. of doorzigtig te zyn ;- doch 
meer of minder, naar der zy met minder of 
meerder Voedzel en Vuiligheden waren opge= 
vuld. De grondkleur der meesten, als zy vol 
Voedzel waren, fcheen bruin - en blaauwagtig 
zwart te zyn ; doch hy vondt fomwylen , voor: 
naamelyk op den bodem van de Galblaas, ver: 
fcheidene , die ‘er zeer Melkagtig en wit uitza- 
gen, en derhalven geen gekleurd Vogt in zig 

hadden. | 
‚> Het kruipen deezer Wormen, zegt hy, is 

„> Van een byzonderen aart. Zy kunnen zigs 

»» als reeds gemeld is, niet alleen, voor - en ag- 
CR, vg tere 
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dien opzigte, even ’t zelfde , of Zy. op den 

VL 

Dd 
ss Buik ‘leggen dan op de Rug. Gemeenlyk Hoor: 

EE) 

33 

33 

23 
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EE) 

EE) 
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ftrekken zy, eerst, hunnen Hals zo lang 
uit en voorwaards, als hun mooglyk is: en 
beweegen denzelven, een korte poos, naar 

alle zyden heen en weer, als ’t ware om 
een plaats te zoeken , daar zy denzelven 
bekwaamlyk kunnen vast zetten : dan laa» 

ten zy den Hals weder vallen en rusten, 
en trekken eindelyk het Lyf in louter 
breedblàderige en golfagtige Plooijen te fa- 
men en agter zig heen. Vervolgens laaten 
zy het Lyf rusten , en drukken hetzelve 
door haare Spiertjes of Vezeltjes , die zig 

aan de zyden bevinden, vast aan; fteeken- 
de alsdan den Hals , ten tweeden maale, 

lang, en voorwaards uit, en trekken einde- 
lyk het Lyf, even als te vooren, te famen 
en naar zig toe. Hervatten zy, nu, deeze 
beweegingen verfcheidemaalen agtereen, zo 
is daar uit de geheele manier begrypelyk, 
op welke zy gewoonlyker wyze voorwaards 
kruipen, en hoe zy dus zeer gemakkelyk 
van de eene plaats op de andere kunnen 

komen. Hier uit is van zelve blykbaar, 
dat het kruipen deezer Wormen zeer lange 

zaam zy, doch tevens, dat zy zig nevens 

en door elkander kunnen beweegen, zonder 

dat de een den anderen hinderlyk zy, en, de- 
wyl zy zig, gelyk gemeld is, kunnen änbet 

E 5 | 2 CB 
le DEEL, XIV, STUK, 

STUK... 

Leveren: 

Worms, … 

FDEEL. 
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VL. ‚en dunner maaken, zo is hier uit ook ligt te 
En begrypen, dat zy hun Lyf naar allerley ruime 
Hoorp- 5, ten kunnen plooijen , om door de naauwste 

helt Galbuisjes ook;te pasfeeren en daar in te huis- 
Worm, 3 VESten. | 

> Menigmaal buigen deeze Wormen, in 
„> het kruipen, hunnen Hals zo krom , dat het 
s… fchynt, als of dezelve, door het daar over 
‚, heen gaande Lighaam, geheel werdrukt zou 

‚> worden ; ’t welk my doet denken, dat de- 
> zelve hun, met en benevens deszelfs boven- 
ss fte Opening, in zekere Gevallen, vooral 
> wanneer zy voorwaards kruipen, mede die- 

„> nen moet om zig vast te zetten; offchoon 
9 Zy anders , in het kruipen. door de gedagte 

», golfagtige beweeging des Lighaams, met de 
‚ lakken volftrekt overeenkomen. Verder 

‚> nam ik, doch zelden , waar, dat zig de 

s voorgemelde Rolagtige verheffing, op het mid- 
2, den des Buiks, in het kruipen, van zelf 

wat uit- en inwaards begaf. Ziet mendee- 
‚> ze Wormen enkeld kruipen, dan hebben zy, 

> zo wel in Geftalte als in Kleur, een vol- 

‚> maakte overeenkomst met een verdord 

‚, Boomblad, waar van de Steel door den Hals 
‚> voorgefteld wordt , of nog beter met de 

„, Bladeren van dat Kruid, ’t welk van de 
‚ Kruidkandigen Sideritis glebra Arvenfis ge- 

| s> noemd wordt. 
merenst „ Ik wierp deeze Wormen in. verfcheiderlei 

kag. __, Vogten, om te onderzoeken, in: welken.zy 
> hun 
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„ hun Leven langst of kortst behouden zouden. 

‚In zeer koud of zeer heet Water leefden 

VI. 

FDEELe 
V, 

> Zy twee of drie Minuuten. In laauwagtig Hoorp- 

„, Warer hielden het veelen wel een Kwartier STUK, 
„LUêre 

‚> Uurs uit, en hunne beweeging met den mar. 
> Hals, het Lyf- en het Staarct-end was; in 
> zulk laauwagtig, Water, die zo genaamde 
„ Slangagtige , welke men in alle Bloedzui- 

»» gers gewoon is waar te neemen. In Wa- 
ter, met Zout gemengd, leefden zy naauw- 

s lyks eene Minuut. Het fchielykfte kwamen 
5 Zy om, en vielen als oogenblikkelyk dood 
„ op den Grond, wanneer ik ze in laauwen 
so fterken Wyn- of Bier- Azyn wierp; en wel 

ss in zulken, dien ik vooraf met Zout voor« 

>> Zien had, Dergelyke uitwerking zag ik, 

‚„ wanneer ik ze in fterken Brandewyn liet 
2, Vallen. In Olie leeven zy het langste, ge- 
», lyk dit ook plaats heeft met de Bloedzuie 
„ gers. 

De Heer ScuarrrFeR vondt deeze Diertjes Grootte, 

van verfchillende Grootte in een zelfde Schaa-= 

pen-Lever. Eenigen waren een Duim, en daar 

boven, lang ; anderen naauwlyks een Linie of 

een twaalfde Duims, en daar tusfchen kwa- 

men wederom anderen voor, die van meer of 

minder Grootte waren. De oirzaak van dit 

onderfcheid leidt hy niet alleen van den Ou- 
derdom, maar ook van meer of minder ge- 
‚zondheid en overvloed of gebrek van Voed- 
zel af. Een zodanige Worm, volkomen ftil 

leg: 
L DEEL. XIV. STUK, 
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leggende of zo even eerst geftorven zynde , 
was van ‘het eene end tot het andere zestien 
Liniën lang ‘en daar van -hieldt de Hals drie 
Liniën, zynde van boven één Linie breed en 

digt aan het Lyf twee Liniën : hee Lyf, over- 
dwars ‚op zyn breedste agt Liniën ,-en by 
het Sraart-end, dat is op zyn fmalste, maar 
anderhälve Linie. Den Worm, zo veel moog- 
lyk, uitrekkende , kon hy hem over de twee 
Duim lang, en tot twee Liniën fmal maaken. 

Leid’ hy ze in Water, en liet ze daar een 
__Nagt in,-zo waren zv in langte en breedte 

Mond-en 
Afgangs- 
Opening 
de zelfde, 

uitgezet; ‘doch in Brandewyn krompen zy wat 
in, De dikte van het Lyf was, aan den ui- 
terften rand, een vierde van een-Linie, doch 

in het midden. byna driemaal zo veel. 

Het Mikroskoop gebruikende zag de Pas- 

toor, hoe de oppervlakte der Wormen geens- 

zins zo glad «en glanzig ware, als die zig 

voor ’t bloote Oog vertoonde, maar dat de- 

zelve als met fpitfe Schubbetjes was bekleed : 

daar, niettemin, de beide Aderagtige Hoofd- 
ftammen zo wel, als derzelver zydtakken , 

zeer fchoon zwartblaauw doorblonken. De 
bovenfte Opening van het Halsje was , zeer 

duidelyk„ door de roodheid en digte zelfftan- 
digheid van haaren Rand , van de overige 
doorzigtige » Vleezige dewlkn des Worms te 

onderfcheiden. « Men zag dezelve zig nu ver- 
wyden dan famentrekken , nu openen dam 
fluiten, „, Dewyl ik ook (zegt zvn Ed.) op 

2 SEE" 
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wp geene „plaats. des Lighaams eenig Vogt of ‚Vk 
EELe 

„, Vuiligheid hadt zien uitgaan of kunnen uit- er , 

„‚ drukken , dan alleen uit deeze Opening , Hoor 

„ alwaar dit met beiden te gelyk gefchiedde, jTUks 7 
„5 zo fchynt: het dar deeze Opening de Mond Worm, 
„en tevens devuitloop voor den Afgang zy: 

sy-hoedanig iets van veele andere Dieren ,' in- 
3, zonderheid van Water--en Zee - Wormen ; 
gsvals ook :van: Slakken, reeds overlang bee 
„kend is en-betoogd.. Misfchien ‘dient één 

55 der Aderagtige Hoofdftamimen- om het Sap 
95 doer den Mond in te voeren, en de ande- 
ss re, om hetzelve door even >de zelfde: Ope« 
…3 hg weder uitte werpen”, 
Wy {praken ‘hier voor van eene Rolagtige ret Krul 

verheffing. alseen dun Darmpje, by “den Hals 51%, 
van deezen :Worm. « De Heer Camper ftelt EEn 
dat\’er tweederley zyn „met! en: zonder dit 
Krulletje 5 doch of zulks een verfchil in Soort; 

dän: in Geflagt ware, durfde hy. niët. bepaa 
len (*). “Zyn Ed. fchynt niet geweten te hebe 
ben, dat de Heer Scnarrrer omtrent dic 
Lighaamsdeel , ’t welk deeze een Haakje noemt; 
tien Jaaren te vooren reeds nader. ontdekkingen 

hadt gemaakt CH ‚ waar uit bleek, dat het aan 

alle 

(*) Verband. over de Platte Leuerwormen van hèt Wee; als 
boven: bladz. 315. 

…(f) Want. anders zou zyn Ed, niet gefthreeven hebben, 
Wen wy alles by een voegen, is de befthryving van dit ON- 
DIER zeer onvolkomen. bl. 313. Noch ook niet. Het DIER is 
te doorfehynend en te teder van maakzel „ Om bet met een Wers 

grootglas behoorlyh na te gaan. bl, 314. 

IJ, DEEL, XIV, STUKe 
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‘6 

alle deeze Wormen eigen zy, hoewel het zig 
aan de minsten in de eerfte opflag vertoont. 

Hoorps Zie hier, wat gedagte Pastoor dienaangaande 
zegt. 

» Wanneer ik zulk een Worm op denmiddel- - 
ften Vinger leid’, drukkende met den voors- 
ten Vinger en Duim de zydlappen neder- 
waards en te gelyk naar den Hals toe: zo 
bragt ik hem zo ver, dat het verborgen 
Haakje uitkwam, en zig opwaards verhief, 
Dewyl ik het, op deeze wyze, by allen - 
vond , en het in allen zigtbaar wierdt, zo 
befloot ik, dat het aan allen eigen zy, en 

deszelfs beftaanlykheid tot het Wezen dee: 
zer Wormen behooren moeste. Als men dit 
Haakje volkomen uitgedrukt hadt, bleef het 
niet zeer lang regtuit geftrekt of opgehe- 
ven flaan: het leid en rolde zig veeleer 
aanftonds gelyk een Hoorntje, of Slakvor- 

mig, te famen. De Kleur van het Haak- 

je was doorgaans wit, doch: het Haakje 
zelf was met louter verdiepte aa over: 

toogen” 
In ’t eerst, bekent ScHARFFER: met andes 

re boven-aangehaalde Autheuren zif van Gez 
voelen te zyn geweest, dat dit Haakje of tot 
vasthouding van deeze Wormen dienen mogt, 
of om zulk een prikkeling te maaken inde 
Galbuizen., waar door dezelver- genoopt wer- 
den, om haar Vogt dés te fchielyker en te 
overvloediger van. zig. te geeven: te meery. 

de- 
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dewyl de Lintwormen, zo wel als andere VI 

Darmwormen , dergelykeen gebruik hebben van AFPEELe 
hunne Haakjes en Stekelen; doch de Ontlee- Hoorp- 
ding der Leverwormen deedt hem het regte ge- raes 

bruik daar vanbevroeden. Hy oordeelde , naa= worn, 

melyk, dat hetzelve wel het Mannelyk Lid kon — 
zyn, en dat, overzulks, deeze Wormen, zo 

… wel als de Slakken, Hermaphrodieten waren, 

die elkander bevrugten , en beiden zo wel voort= 

teelen als baaren konden. 

„> Een naauwkeuriger onderzoek, (zegt zyn 
»» Ed.) overtuigde my daar van nog meer. 

ss Dit Haakje of Hoorntje hadt, gelyk het 

‚> Mannelyk Lid in de Slakken , van boven 
> een Infnyding. En, offchoon wel de beide 
… Teeldeelen, inde Aardflakken , door eene zelf. 

ss de Opening aan den Kop, uitwaards gaan, 

> ZO bevond ik doch, dat SwAMMERDAM aan 

„> eene Waterflak ook twee byzondere Ope- 

» hingen waargenomen hadt, hoedanigen dee- 

» ze Wormen te meer toekomen , alzo zy 
„ behooren tot de Waterdieren. Ja, het is 

> my eenige maalen gebeurd, een paar Wor- 

men aan te treffen, wier Haakjes werkelyk 
in elkander geflingerd waren 3 hoewel ik niet 
naauwkeurig konde zien, of een ieder ook 

» eenig verband had met de onderfte Opening 
> van het andere”. | 

Die Opening, naamelyk, welke zig onder pe vrou- 
dat Haakje bevindt, waar van. te vooren reeds Hea 
gewaagd. is, wordt, om dat hy ’er geen ge 

kleurd 
1, DEEL. XIV, STUK, 
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kleúrd: Vogt of Vuiligheiduitdrukken ‘kon 3 
van onzen Pastoor „ voor de Vrouwelykheid 
van de Leverwormen gehouden. Zy was, 
„> gelykerwys de boventte Hals=- Opening, met 
„> eenen Ringvormigen , Spieragtigen Rand om: 

‘_ zoomd, Men zag: zeer. duidelyk-, hoetzy 

De Eijer- 
ftokken, 

5 vanbinnen met drie , tegenover elkander gee 

‚> plaatfte, dikagtige Spiertjes voorzien-ware;s 
552 MAA welken. ieder in ’t byzonder een Drie- 
‚> hoek voor Oogen ftelde. DeezeSpiertjës; 

5 elkandêr aanraakende, flooten de Opening 

‚van binnen; buitenwaards , maar, als zy,van. 

ae buiten ingedrukt. ‚werden: “zo ging dezelve 

„spe Dus: -geleeken, zy: ridaf Klapvliesjes, 
en feheenen, vry. wel met die van ’t Menfche- 

lyk Hart ; welke men de Driepuntige. (Zal« 
vule srickspidaler) noemt „ Overeen te komen. 

Of- de Eijeren, door deeze Opening ook «uit- 

geworpen werden, kon. hy niet-verzekeren, 
doch -het-kwam zyn'Ed. zeer waarfchynlyk 
voors -inzonderbeid nadat hy ontdekt hadt, 

hoe de brùine- Klompen , die zig van buiten 
in het Lyf. vertoonden „ niets dan -de Eijerftok- 
ken-waren: Hier toe kwam hy niet; dan door 
het doorfnyden :van den-Worm; midden, door 

het Vrouwelyke Lid , waar onder die bruine 
Klompen lagen „ heen. Dus vertoonden zig.de 
beide Openingen der Aderftammen in de wit- 
te, kleverige en korrelige zelfftandigheid van 
het Lighaam. „De bruine-Klompen lagen 
55 wat naar. buiten, en, als ik dezelven ten 

zs vol. 
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» vollen uitdrukte, hingen zy aan twee Draa- vi. 

„ den te famen, en waren, in verfcheide Arperre 
Wormen, van verfchillend getal en groot- mel A 

) 5 OOFD= 
‚> te: ook in een zelfde Worm niet allen van srux, 
5, de zelfde grootte, en van gedaante zeer on- Ei, 

» gelyk. De meesten hadden een getal van 
 Ongevaar agt of tien zodanige Klompen, 
‚… waar van eenigen drie vierden van een Linie 
> lang en ééne Linie breed; anderen grooter , 
> anderen kleiner waren. leder Klomp, op 
» zig zelve , was in een Vliesje beflooten, 

‚, daar ik een getal van meer dan duizend Ei- 
5 jeren uitperfte , en hier uit was blykbaar, 

dat deeze bruine Klompen niets anders dan de 
‚… Eijerftokken waren. De Eijeren zelf waren 

»» langwerpig rond, wit en doorfchynende: zy 
„lagen in hunne Eijerftokken taamelyk ge- 

fchikt, en by laagen, nevens en boven el- 
„‚ kander, doch buiten het Water vielen zy in 
‚ plooijen te famen. 

‚‚ Offchoon het, nu, wel niet waarfchyne= 
» lyk is, dat onze Leverwormen buiten de 

twee Aderagtige Hoofdftammen, derzelver 
Takken of uitbreidingen en de overige van 
my befchreevene Deelen, niet nog andere 
Vaten, zo wel tot Ademhaaling als tot an- 
dere Dierlyke eigenfchappen, hebben zou- 

den; ben ikdoch, niettegen{taande myn vly- 

‚tige nafpooringen, niet verder in deeze 

» Ontdekking gekomen. Eveneens is ’ my 
„, gegaan, coen ik my de moeite gaf, om, in 

E ‚> de 
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VE 

ÄFDEEL. 
Ve 

Hoorpe 

STUKe 
Lever- 

Worm, 

Hunne 
oirfprong. 

* IIe 
STUK. 
bl, 235. 

82 DESCHRYVING VAN 

de lange ledige tusfchenruimte der twee 

> Aderftammen , en tusfchen de witte Stree- 

‚ken , een Vat te vinden, ’t welk de bes 

weeging van het Hart nabootfte, hoedanig 

een ‘er in de Bloedzuigers fchynt te Zyn. 

>, Misfchien zyn de Deelen van dit Vat te klein, 
„> Of dat ik deszelfs regte plaacs en legging niet 
‚‚ heb kunnen opfpooren. 

Na deeze befchryving van zyne Waarnee= 
mingen met het Mikroskoop en door Ontlee- 
ding of Doorfnyding op de Leverwormen ; 
gaat de Heer SCHAEFFER over tot het onder- 
zoek, hoe zy in de Schaapen komen, en 
fchynt, met reden, daar toe over te hellen, 
dat zy, ef derzelver Eijeren, met het Gras of 
eenig ander Kruid van dezelven worden inge- 
flokt. Hier van is reeds door my omftandig 
gefprooken * , en: de Heer CAMPER ftelt be- 
denkelyk, of zy niet wel af komftig mogten zyn 
uit zekere roodagtige Diertjes , die rond wae 

ren, en welken zyn Ed, in menigte tusfchen 
de Tepels der Maag van een Schaap vondt 
zitten; door een foort van Geftaltewisfeling 
zo ik begryp, omtrent als die der Infekten: 
want dat zulk een groote verandering te vers 

gelyken zoude zyn met de aangroeijing in 
veele Dieren, of toe te fchryven aan het vere 
{chil van Voedzel (*), is my niet geloof baar. 

En, 

3) 

53 

(*) Verband, over de platte Leverwormen van het Pee; als 

boven, bladz. 317. 

\ 
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En, tegen het denkbeeld van deezen beroem- — VL 

den Hoogleeraar fchynt het my te ftryden, Arpeel, 
dat men zodanige platte Wormen, als de Le- Hoorpe 
verwormen zyn, dikwils in Moerasfige Wa- stux. 
teren cf Poelen, aangetroffen heeft; ja de nies. 
Heer ScHAEFFER twyfelt niet, of men zou 
dezelven overal in dergelyke Wateren kunnen 
vinden, indien men zig flegts de moeite gaf; 
van ‘er naar te zoeken. 

> Hier tegen ftrydt niet, dat de Schaapen- * Zyn 
> wormen, die uit de Lever genomen en in eden 
5» 't Warer geworpen worden , daar in niet 
ss lang leeven; het welk zy fcheenen te moe 

ss ten doen, indien zy natuurlyk Waterwor- 
5 men waren. Men behoeft flegts in agt te 
> neemen, dat, alzo deeze Wormen, zig ; 
5 vermoedelyk , zeer gezwind voortplanten ; 

> de genen, die in zieke Schaapen gevonden 
»> worden, wel het tweede en derde Geflagt 

» kunnen zyn. Ondertusfchen kunnen ook 
s» deeze Afkomelingen , gelyk het zelf de 
> Menfchen ín hun Kroost wedervaart, door 

>» de verandering van Woonplaats en Voedzel 
in de Lever veel van den aart der genen, 

»s van welken zy hunne afkomst hebben, en 
s, die in ’ Water alleen zig onthielden, zyn 

kwyt geraakt. Hier by komt nog, dat de 
5, Wormen; zo wel by het ingaan in de Lever, 
» als by het uithaalen uit dezelve, op eenmaal 
;» een te groote en fchielyke verandering ly- 
35 den”; | 

F 2 _ Op. 
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Onder den naam van Egeln, dat is Bloed- 
zuigers , zegt SCHAEFFER, zyn deeze Wor= 

men in ’t algemeen bekendst, en de Vleefch- 

houwers hebbenze reeds ten tyde van GEsnNE- 
Rus aldus geheten, noemende dezelven , ten 
minste in zyne Plaats, en ín de nabuurfchap , 
nog hedendaags aldus. In Holland heeten , 
voegt hy ’er by, de Wormen van de Schaa- 
pen- Lever, volgens het getuigenis van LEEU- 
WENHOEK, Botten en in Normandie Duves, 
Linrseus hadt dit Dier eerftelyk een Bloedzui- 
ger, vervolgens een Slak genoemd: doch on- 
ze Pastoor oordeelt den naam van Egelschnecke 
beter, om dat zy als een middelflag fchynen 
te zyn tusfchen de Slakken en Bloedzuigers. 
Ook maakt LinNaus, zegt hy, niet alleen 
van eene Hirudo = Limax gewag, maar REAU- 

MUR hadt reeds den naam van Sana /ue-Limace 
gegeven aan zekere Wormen, die volgens de 
befchryving veel overeenkomst hebben met 
deze Schaapen Lever - Wormen. 

De Schaapen fterven eigentlyk door het by 
zig draagen van deeze Wormen niet; maar het 
is bekend, dat de Bottigheid gemeenlyk ver- 

gezeld gaat met eene opzwelling van hun Lig= 
haam door Water, en dat zy dus aan de Wa- 
terzugt omkomen. Wy hebben reeds ver- 
haald , dat deeze Wormen in natte Zomers 

meest gevonden worden, wanneer de over- 
vloed van nattigheid , zo in als uitwendig, 
de eerfte gelegenheid tot die Kwaal geeft, 

Ten 
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Ten anderen wordt, door de huisvesting van 
deeze Wormen in de Lever, de bereiding en 

affcheiding van de Gal, en dus derzelver wer. 
king op de Spysverteering, verhinderd en bes 
dorven. Hier by komt, dat zy den omloop 
der Vogten, in de Watervaten van de Lever, 
ftremmen, het welk die Ingewand allengs vol 
doet worden van Warterblaasjes , hoedanigen 
men, in dit geval, dikwils vindt in de Schaa- 

pen- Levers. Eindelyk doen zy ook wel de 
fyne Vaatjes barsten, waar door de Vogten 
worden uitgeftort in de holligheid des Buiks. 

Hier uit ontftaat eene dof heid der Oogen, ge- 
brek vanEetlust, Loomheid, benaauwde Adem- 
haaling en eindelyk de Dood. 
SCHAEFFER beweert verder, dat deeze Ziek- 

te der Schaapen , die men Bottigheid noemt, 

niet befmettende of aanfteekende zy; maar 
dat, indien geheele Kudden daar van aange- 
daan worden, zulks alleenlyk daar uit voort- 
komt, dat deeze Schaapen op een zelfde plaats 
weiden en een zelfde Voedzel nutrigen. «Dat 
het Vleesch derzelven zonder gevaar of nadeel 
van de Gezondheid kan gegeten worden, is 
niet alleen uit zyne Ondervindingen , maar 

ook uit die van onze Landsgenooten, blyk- 
baar. Zelfs kende hy Lieden, die de Le: 
vers , welken hy tot zyne Proefneemingen 
gebruikt had, en die vol Wormen waren, 
zonder nadeel hadden opgegeten. 

Dat het Zout een bekwaam behoedmiddel 

E39 tce 
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tegen deeze Ziekte zy, wordt.door hem ook 
erkent; maar als een Schaap reeds, door de 
gezegde Kenmerken, geoordeeld wordt Bottig 
te zyn, zegt hy, dn moet men het dagelyks 
een Pintje warmen Bier- of Wyn-Azyn in de 

Keel gieten, waar men een handvol Zouts in 
heeft doen fmelten. Hanov verzekert , dat 

door dit Middel een Vrouw het zo verre ge- 
bragt had , dat deeze Wormen de Schaapen 

en Koeijen ter Mond en Neus uitkwamen. En, 

wanneer de Schaapen reeds Waterzugtig zyn, 

ftelt hy voor, dezelven nog , door middel van 
Zout onder hun Voeder, te geneezen: ja, als 
de Waterzugt op ‘t hoogste gekomen is, wil 
hy dat men , bovendien, het Water aftappe. 
Die buiten ’t Zout nog een ander Middel ge- 
bruiken wil, zegt hy, neeme een grof Poei- 

jer, ’t welk uit een Pond Keukenzout, en uit 

Roet, Salpeter, Geneverbesfen, van ieder een 
Vierendeel Ponds, beftaat, en geeve hier van 

jeder ziek Schaap dagelyks drie Vierendeel 

Loots in, met verfch Water of Azyn be- 
vogtigd. | 

In de Levers van Hongarifche Schaapen, 
waar van cens een menigte de Stad Regens- 

burg, voorby gedreeven, en eenige honderden 
daar van door de Vleeschhouwers aldaar gekogt 
werden, vonde de Pastoor een Soort van Bot- 
jes, die veel kleiner waren, en den Hals veel 

langer hadden daa de gewoonlyke. Zy konden 
denzelven zodanig uitrekken , dat hy langer 

was 
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was dan het geheele Lyf, en maakten zig, oun-, Vie 
der het voortkruipen, dikwils zo dun als een a 
Draad, hebbende alsdan de gewoone geïtalte Hoorp- 
der Bloedzuigeren. Inzonderheid verfchilden Dn 
zy van de voorgemelden grootelyks door den warm. 
Loop der Aderagrige Buisjes , die zig niet in 
Stammen en Takken nederwaards verfpreid- 
den, maar allen Slangswys’ agter elkander la- 
gen , en driederley Kleur hadden. De eerften, 
onder het} Vrouwelyke Lid , waren zwartagtig 5 
die daar aan volgden hoog geel en die opde zy-= 
de lagen witagtig. 

Geen van deeze Botjes was grooter dan 
een Gerfte-koorntje. Hy vondt zodanigen, 
naderhand , ook in de Leever van een Damhert, 
het welk men in de Graft dier Stad gefchoo= 
ten hadt: waar uit dan bleek, dat zy niet aan 

die Schaapen alleen eigen waren. Men zoude 

mogen denken, of LinNaus ook dergelyken 
bedoelde, wanneer hy ’*t Werk van Roeser 
aanhaalt, alwaar van een Bloedzuiger der 
Visfchen gefproken wordt, dien hy zelf na- 
derhand tot de Bloedzuigers betrekt: doch 

het is te verwonderen, dat onze Ridder, uit 
de Afbeeldingen daar toe behoorende juist die 

aanhaalt, welke het agter-end van deezen 
Bloedzuiger vergroot voorftelt , en dus eeni- 

germaate naar onze Leverwormen gelykt. Her 
moet by een zonderling toeval of door ver- _— 
haasting geweest zyn , dat hy zig dus heeft kun- 
nen vergisfen. 

F 4 De 
IE, DEEL. XIV, STUKe 
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VL De Lever - Botjes, «die kn Liqueur heb , 
ADE zyn meest allen van verfchillende gedaante, 
Hoorp- Janger en fmaller, of korter en breeder: ook 
Siere Hop, de zyden meer of min geplooid, als uit 

Worm, de Afbeeldingen Fig, 4, en 5 blykt. In al- 
Fi ziek len openbaart zig boven de Opening der Vrou- 

welykheid , boven gemeld, daar zig door het 

„Mikroskoop duidelyk de gedagte Klapvliezen 
in vertoonen, eenig blyk van het gedagte 
Krulletje of Haakje, heet welk door drukking 
uitkomt, volgens SCHAEFFER ; doch de Takse 

wyze fpreiding van Vaatjes is niet zigtbaar in 
deeze Leverwormen,. 

Steenactig De Afbeelding, welke daar van in de Verhan= 
B delingen der Koninglyke Societeit van Lon- 
huisvesten, den , op ’t jaar 1755, gegeven wordt, is zeer 

rauw ; maar de befchryving beheist eenige by- 

„zonderheden , als volgt (*). „, Onder de On. 
BAS en van het Vee, die voor de Boeren 

9» zeer fchadelyk zya, Is een Soort. van Wa- 

‚>. terzugt, welke de Runders en Schaapen over- 
» komt. Deeze Dieren openende „ wanneer 

zy aan die Kwaal geftorven zyn, vindt men de 

Aen en Lever altoos aangeftoken. Ken kleine platte 

Worm, naar een Tong gelykende, en dik- 

wils een menigte derzelven, by de Vleefch- 

houwers Flooks genaamd 2e wordt in de 

> Gal- 

(*) Zie Philof. Tranfact, Vol. XLIX. Part. Ls For. 1755. 

„ 247. 

(1) Flukes volgens RAY. Histe In/. p. Ve 
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Galbuizen gevonden. Het is de eigenfchap 
van deezen Worm, dat dezelve altoos een 
Steenen Muur bouwt tot zyne befchutting, 
welke Muur met takken is, gelykerwys de 
Galbuis, waar binnen hy geformeerd wordt, 
Deeze Steenagtige Wand, voltooid zynde, 
verftopt de Galbuis en ftremt den door- 
gang van de Gal, welke derhalve, de Buis 

Mrlaidende en de Mondjes der Waterva- 

ten NOSE in het Bloed terugkeert, 
en die geele Kleur aan de Oogen geeft 

Bwelke hee eerfle Toeval van deeze zal 

is , gdande gemeenlyk voor de uitteering 
van het Vleefch en de zwelling des Buiks. 

’% Is waarfchvnlyk, dat al het gene, wat de 
fcherpheid van de Gal kan vermeerderen, 
nuttig moet zyn om deeze Ziekte voor te 
komen; maar, wanneer de Steenen Buis g 

formeerd is nt geene manier bekwaam 
te zyn, om derzelver ontlasting of ontbin- 
ding te bevorderen. 

„ben andere, Kwaäl , genaamd the, Husk , 

zyn de jonge. Runders zeer onderhevig , 

vLs 
ÁFDEEL, 
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doch zelden komt zy de genen over," die’ 

meer dan een Jaar oud zyn, Het Schepzel 

wordt bevangen van een korte drooge Hoest, 
waar van hetsgeduurig geplaagd wordt, en 
waar door het uitteert en alleng gs verzwakt, 
tot dat het eindelyk fterve, Wanneer ik de 
Longen van Kalvers opende, die aan deeze 
Ziekte geftorven waren, vond ik de Lugt- 

PS ss PyP 
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‚„ pyp en derzelver Takken beladen met klei- 
„ ne Spilronde Wormpjes f, omtrent twee 
„> Duimen lang, die heen en weer kroopen , 
„, fchoon het Dier verfcheide Uuren was dood 
‚> geweest, en de Boer verzekerde my, dat 
«> men altoos deeze Wormen vond in die 

> Kwaal, en wist ‘er geen manier van Genee- 
> zing toe. Ik zou echter veel hope hebben, 

‚‚ dat berookingen, ’t zy met Kwikmiddelen, 
»> gelyk Cinaber , of met ftinkende Dingen, 
> gelyk Tabak; bekwaamelyk gebruikt, van 

‘9 grooten dienst mogten zyn”. Dus verre 

IT. 

worm der 
Visfchen. 
Pr. CV II, 
Fig. Óe 

Doktor NICHOLLSs. 

(2) Bandworm, die lang en fial is. 

Die zelfde Heer getuigt, dat de Bley in de 
Theems, omtrent de Maand July, dikwils gee 

plaagd wordt van een langen platten Worm, 

welke, door de Lever van dien Visch te bezet- 

ten en te verteeren , denzelven belet zig fa- 
men te trekken tot die noodige inkrimping van 
het Lighaam , om door de toeneeming der 

zwaarte ftil onder Water te kunnen blyven; 
zo dat hy op de oppervlakte van-de Rivier 

dryft , tot dat hy of een prooy van zyne 
Vyanden worde, of, vertikt zynde, fterve. 

Het 

(2) Fasciola Linearis longa. Faun, Suec, 2076. Syst, Nat. 
VI. p. 70, Tab, Vl, Fig. Ie Arran, Acad, IL. p. 71. A, 

Stochholrz. 1747. T. V. Fig. 6. Ligula Intestinorum PLATE- 

RI Praxis. 993. 
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Het zal dergelyke Worm geweest zyn, VL 
waar van in de Stokholmfe Verhandelingen, op be 
c Jaar 1747, de Afbeelding gegeven wordt, Hoorp- 

welke ik daar uit ontleend heb. Hy was in STUK. 
een Braafem gevonden, en hadt de langte van 
drie Vierendeel Elle en een Duim, zynde taa- 
melyk breed en plat, doch zonder eenige af- 
deelingen , wit van Kleur , aan beide enden 
ftomp. De Braafems’, waar in) men zodani- 
ge Wormen vindt, zyn altoos mager, zelfs 
op den tyd , wanneer zy anders vetst plee- 

gen te zyn. Die, welke van RuiscH in on- 
ze Bley gevonden was (*), hadt eenige wei- 
nige afdeelingen, doch verfchilde , voor ’t ove- 
rige , genoegzaam van de gewoone Lintwormen, 

om tot een byzonder Geflagt betrokken te wor- 
den. 

Dit is dan ook het denkbeeld van den Heer 
LiNN«us, door wien aangemerkt wordt, dat 

deeze Bandworm in de Darmen der Visfchen 

en wel meest in die der Braafemen zig ont- 
houdt. Het luidt, inmiddels, zeer vreemd, 
dat Doktor Rosen , zyn mede Lyf- Arts , den- 
zelven in een gekookte en op Tafel gezette 
Braafem nog levendig gevonden hadt. 

Deeze Bandwormen komen, zeer zeldzaam, 

in Menfchen voor. ’t Is wel waar dat men, 
onder de Lintwormen van PLATERUS, ééne 

Soort 

(*) Obfervat, AnatomicosChirurgiea LXIV, p. 84. Ca 

E, DEEL, XIV, STUK, 
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Soort vindt, Liswla Iutestinorwn of ‚de, Veter 

Hoorp- gen Band of Riem gelykt, en van zelfftandig- 
STUK. heid is als de inwendige Rok der dunne Dar- 

men: doch anderen merken aan, dat deeze 

Soort alleen van zyne andere of tweede Soort 
verfchille, door de Leedjes korter te hebben . 
en onder de vier Soorten van Lintwormen , 

welken de Hedendaagfchen in navolging van 

Lingus, ftellen (*), komt ’er geene voor, 
die niet uit Leedjes welke men Kaauwoerd- 
Wormen plagt te noemen, ten minste uit me= 

nigvuldige afdeelingen beftaat. 

Sommigen hebben den oirfprong der Lint. 
wormen , in de Menfchen „afgeleid van het veel 

eeten 

(*) Cl. LINNzus, in Disfertatiove de Tania , recenfet 

quatuor illius Species, zegt de Heer VAN DOEVEREN , in 
zyne Pisfertatie de Demis Intestinalibus, Doktor. VAN 

PrHELsum (Verband, over de VWormen. Leeuw 1763, bladz, 

74) ftelt dit op rekening van de Heeren LINNZus en DUBOIS, 
door welken. laatsten gezegde Disfert, de Tenia te Upfal, 
onder de Voorzitting van onzen Ridder, in ’t Jaar 1748, den 
9 Mey, aan ’t openbaar Examen is onderworpen. Ik weet 
niet of het ergens blyke, dat LiNN zus de Opfteller of Aus 
theur is van alle die Disfertatiën, in Amon, Acad, voorko= 
mende en door zyne Leerlingen verdedigd : doch dat zyn 
Ed. dit Gevoelen omhelsd heeft, blykt uit de Tiende niet 
alleen, maar ook uit de Twaalfde en thans laatste Uitgave 
van zyn Samenftel der Natuur, alwaar deeze vier Soorten 
van Lintwormen onder den naam van Zenia, een Geflagt 
witmaaken in de Rang der Zoophyta of PLANTDIEREN, Zyn- 
de de Vyfde of laatste Rang van de Klasfe der Vermes of 
WORMEN: alwaar ik van de Lintwormen, die in Menfchen 
voorkomen , nader zal fpreeken, 

Darmen genaamd, die naar een Vliesagti- 
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eeten van zodanige Visfchen , als Actoriik VL 

dikwils bezet zyn met de gemelde Bandwore En 
men, gelyk Forellen, Zeelt en Grundelingen. Hoorp- 
Dit zou niet onwaarfchynlyk voorkomen, in- ST ÚKe 

dien mendenken mogt, dat zy van Kaauwoerd- 

Wormen afkomstig waren, of liever van z,o- 

danigen alssde Leverwormen zyn der Schaapen. 
„, Deeze Bandworm, in zvn eigen Element 

5, leevende , (zegt de Heer pu Bors {*) „) wordt 
, zeer dikwils in de Beeken waargenomen , 
> nevens de Steenen, hebbende het Lyf ovaal 

> En naauwlyks grooter dan een Meloen - zaad- 
s, je. In de Stekelbaarfen is hy gemeen, wier 
», Maag hy dikwils opvult, tot de grootte Ker 
‚, Kaauwoerd- Zaad aangroeijende. Inhet 
», binet der Akademie- Tuin wordt ’er een be- 

> waard, die voor twee Jaaren uit een Praa- 

„> fem gehaald is, zynde byna een Elle lang: 

» want, daar hy genoegzaam Voedzel vindt, 
> gelyk in de Darmbuis der Dieren , groeit hy 

», tot eene verbaazende grootte aan. Op dat 

> men, derhalve, hem niet met den Lintworm 

»> verwarre, waar van hy, door geenszins in 

‚> Leedjes verdeeld te zyn of met Gewrichten 
», voorzien, gemakkelyk te onderfcheiden is, 
s en ook een weinig vetter van zelfftandig- 
„ heid: zo zie hier de befchryving van zyne 
Bn Geltalte 

Her 

(*) Amen. Acad, IL, Disf, de Tena, Pe Zis 72e 

le DEEL, XIV. STUK. 
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Het is een lange witte Worm, van egdale 
breedte, plac als een Lint en veragtig ; met 

de enden rond, aan de boven en onderkant 

met drie Streepen overlangs uitgegroefd. Hy 
heeft de zyden of randen ftomp en gekarteld, 
doch aan de enden zyn de randen fcherper. 

(3) Bandworm; die den Bek met bosjes van 
Tepelijes beef te | 

Deeze, die, volgens MARTIN, in de Darmen 
van de zogenaamde Spaanfche Zeekat of Loli- 
go huisvest, heeft, zo LinNzus aanmerkt ; 

het Lyf wit, langwerpig , van grootte als 
Komkommer - Zaad , platagtig , beftaande dik= 
wils uit tweedeelen, waar vanhet voorfte, lang 

en fmal, een Bek heeft, die met veele bondelts 
jes van Tepeltjes gebaard is, hetagterfte ovaal 

zynde, 
Een zelfde Dier is ’t, het welke de Heer 

ParLas voorftelt onder den naam van Tenia 
‘beruca, ’t welk Kleefworm betekent, om dat 

het met de Vezeltjes van zyne Snuit zig vast- 
hecht aan het Gedarmte der Visfchen. De 
benaaming van Zuigertje, welke de Heer 
BopparRT gebruikt heeft, is veel te algemeen; 
en naauwlyks eigen. Zyn Ed fchynt met de 
Vertaaling der Latynfche woorden continua en 

li- 

(3) Fasciela Ore Papillis Fasciculato, Syst. Nat, X1Ie Faun, 

Suec, 2077. Tania heruca. PALLAS Zoophyt, 415 
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lineare zeer belemmerd te zyn geweest; wes- a VL 
halven hy die beiden overal gelyk vertolkt , dat Tvk 
naauwlyks verftaanbaar en weinig toepaste: Hoorpe 

lyk is op deezen Worm. Dezelve is, vol-STUKe 
gens PArLLAs; zonder Leden en eenigermaate ge- 

rimpeld , met een Snuit die ingetrokken kan 
worden » en gewapend met agterwaards om- 

geboogen Stekels. Het Lyf is een Duim lang, 
Liniaal of van gelyke breedte, platagtig, flaauw 
gerimpeld, met een dubbelde ry van donkere 

dwarsftreepjes getekend, De woonplaats is 
in de Darmen van Kikvorfchen en van ver- 
fcheide Visfchen. Hy hadt deeze zonderlinge 
Wormpjes in Snoeken, Baarfen , Pofchen , Kabe 

beljaauw , doch overvloedigst in de Darmen 
der Forellen (*) waargenomen, hebbende de 
Snuit zeer vast in de Rokken der Darmen ge- 
hecht; waar van zy afgerukt, en in koud Wa- 

ter geworpen zynde, aanftonds ftyf worden , 
en tot een Spilronde figuur opzwellen door 
het Water, dat binnen het uitwendig bekleed- 
zel opgeflurpt wordt. Die men in de Forellen 
vindt, hebben, zegt hy , gemeenlyk ondoor- 
fchynende Streepjes , welke zig hoogrood ge. 
kleurd vertoonen. 

VI. HOOF D- 

(*) Ik weet niet waarom de Heer BoDDAERT , die wel de 
vriendelykheid en toezeeflykheid heeft gehad , om my , bladz. 
523; ineen zo gewigtig ftuk , als de benaaming van Po/eh is 
in onderfcheiding van Post , te volgen ; hier zee daar van 
kan afwyken, det hy het woord Trutta, ’t welk eenvou« 
diglyk een Forel of een Rivier-Forel betekent; (Zie Nat, 
Hast. Vil, Sruw , bladz, 182) door Safmforel vertaalt. 

1. DEEL, XIV. STUK. 
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Beftchryving van *t Geflagt der Srurrwor- 
MEN. | 

1 Wormen, welken LinNgus onder den 
naam van Sipunculus of liever Sipbuncu= 

lus, begrypt , kunnen zeer gevoeglyk den 
naam voeren van SPUITWORMEN ‚ dewyl hun 
Lyf de Geftalte van een Spuitje heeft. 

Die Geftalte maakt ook de Kenmerken uit. 

Zy hebben het Lyf wel langwerpig , doch niet 
plat, gelyk de Bandwormen. Het ís, in te- 
gendeel, Spilrond, agterwaards allengs ver- 
dunnende, en van vooren famengetrokken tot 

een dun, Cylindrisch, Buisje. Ook hebben 
zy, behalve het Mondje dat aan ’t end is 

van dat Buisje, op zyde een Wratagtige Ope- 
ning. 
Twee Soorten zyn’er, in dit Geflagt , opge- 

tekend, als volgt. 

(1) Spuitworm, die bet Lyf naakt beeft. 

Die Worm, welken Ronpererius door den 

naam van Lang- of Grootfnuitige aangewee- 
zen 

(1) Sipunculus Corpore nudo. Sy/},. Nat. XII. Gen. 279, 
Vermis macrorynchoteros Rondeletii. 2. GESN. «4guat. 1026« 

Syrinx. BOHADSCH Marin: p. 93. Tab, VIL, Fig. 6, Ze 
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zen heeft , en die in het Slyk der Moerasfen VL 

van Zee- Water, of aan den Oever, van eene AFor" 
verbaazende grootte gevonden de. kwam, Hoosp: 
fomtyds ; wel twee Ellen lang voor en een “TU 
Duim dik, hebbende dus de gedaante van een 
lange Beuling ; en een Snuitje van grootte 
als dat der Zeepaardjes, zegt GESNERUS. Van 
binnen was niet dan een lange Darmbuis; vol 
Water en Slyk, waar uit men opmaakte, dat 

dit alleen zyn Voedzel ware. 
De Heer BonApscH ; in ’t jaar 1757 te Na: 

pels zynde, heeft aldaar, in zyhe Waarnee- 
mingen op veelerley Zeedieren / dergelyk een 
Schepzel afgebeeld en befchreeven onder den 
naam van Syrinx, ’t welk een Fluitje bete- 
kent; Hetzelve hadt de langte van meer dan 
agt Duimen. ,, Van den Kop tot aan de 
ss Staart, zegt hy, was het Dier Kegelvor- 

», mig, op ‘t breedíte drie vierde en aan de 
„ Punt een derde Duims overdwars. Het 
„‚ breedfte deel, of de Bafis van den Kegel , 
s‚ heeft eerr Mondje, bevattende een Snuitje; 

, Kanaal of Spuitje, van een fterk Vlies ge- 

‚s maakt en met driepuntige Vleezige Te- 
> pels, van grootte als een Geerst:koorntje, 
‚‚ voorzien zynde, Het Spuitje is aan ’t ee- 
s, ne End mee den Rand des Monds geheel 
‚ vereenigd, aan ’c andere vry, en kan naar 
;, believen een Duim lang uitgeftoken, of in 
‚den Bek teruggehaald worden. Het Dier 
‚s fteekt , zo ik my verbeeld, dit ons Spuitje 

' n N G 5 uit 3 
Ee DESL. XIV. STUKe 
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ss Uit, wanneer het Voedzel wil aanvatten en 
>» inzwelgen: want, toen ik het gekreegen 
ssshad, was dit Spuitje zodanig binnen den 
‚ Bek verborgen , dat ik dit Zoopbyton oor- 

‚‚ deelde een Soort van Hydra te zyn: doch, 

> na dat het verfcheide Minuuten ftil en on- 
> aangeroerd gebleeven was, ftak het zyn 

»> Spuitje door den Bek uit, en haalde het 
> daarna weder in: welke beurtlings her- 
s> vat wordende uicfteeking en intrekking 
» Diet onpleizierig was te aanfchouwen. Hier 
s> uit begreep ik, eindelyk , dat myn Gast 
» tot een nieuw Geflagt van Plantdieren moest 

‚> behooren. 

» Zo lang het gezegde Spuitje buiten den 
s> Bek geplaatst is, ziet deszelfs Tepelagti- 

5, ge zyde naar buiten; doch, als het Spuitje 

» zig ingetrokken bevindt , beflaat dezelve 
s het binnenfte ‘der Mondsopening. Hierom 

ss kan het Aas, dat vry blyft hangen aan het 
„> End van ’t Spuitje, niet ontfnappen; de- 
> wyl ’er altoos zo veel meer Tepeltjes, als 

5, zo veele Tandjes, in den weg zyn , hoe 

3, dieper het Spuitje in den Bek dringt. Ane 

> derhalf Duim van denzelven af is, over- 
» dwars, aan het Lyf eene langwerpige Ope: 
>> ning, met een uitfteekende Lip als met 

»» een Sluitfpief omgeven. Of dezelve aan 
> den Buik of dan de Rugzyde zy, kan ik 
ss niet bepaalen ; want het geheele Lyf is 
» overal van eene zelfde gedaante. Boven- 

| », dien 
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3» dien ‚durf ik niet vastftellen, of gedagte a, 9 

ss Opening een Anus of Vulva zy; doch dat Vi 
55 zy voor beiden verftrekke komt my niet Hoorp- 
„Ongeloof baar’ voor , dewyl ik, met alle stug 
5, mooglyke. vlyt, aan de Klootraade cp » 
‚, noch ‘ergens anders, blyk van een Gaarje 

3, heb. kunnen befpeuren. 
„, Heet geheele Lyf, van ons oiadien, is 

j, uit den witten geelagtig, met diepe Stree- 
;> pen, zo overlangs als in ’t ronde verfierd. 
3, De rond gaande zyn een twaalfde Duims, 
‚‚ de anderen half zo veel van elkander; zo 
s, dat door die beiden de Huid met Ruitagtige 
s, Perkjes opgeheven wordt , en het geheele 
de dom Netswyze omkleed, De beweeging 
‚, komt met die der Hydra overeen: want 

> nu eens ftrekt het Dier zig tot de langte van 
sj, byna een Voet uit, dan wordt het weder- 
5 om korter, door het fmalle deel des Lige 
‚‚ haams, by de Klootronde tip, te verwy- 

» den: doch nooit wordt het geheel tot een 
s, Kloot famengetrokken , gelyk de Hydra 
5, my bekend is zulks te doen. Het ont- 
„‚ houdt zig diep in Zee, wordende nooit op 
‚, den Oever gefmeeten, maar fomtyds met 

„, Visfen in de Netten opgehaald. Niemand 
» gebruikt het tot Spyze, en het heeft ook, 
Oo veel de Visfchers weeten, geen aaa 

$, nuttigheid” 
Aangaande de Ingewanden heeft de Heer 

BoHApscn, dit Voorwerp bewaarén willende, 
B là G 2 geen 

I. DÉEL. XIV. STUK. 
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VL __ geen nader onderzoek in ’t werk gefteld, dan 
Ze dat hy, door de behandeling, meende te 
Hoorn kunnen befluiten, dat dezelven zig maar van 
89E, den Bek tot aan de gezegde Opening op zyde 

uitftrekten : zynde het overige Lighaam, met 
het ronde Knopje aan het Staart-end , oog- 
{chynlyk vast van zelfftandigheid, en zonder 
holte, ° 

n. — (e) Spuitworm, die met een los Rokje ome 
Saccatus. e l 
Bekleede, kleed is. 

PL Cvil. De andere Soort van Spuitwormen verfchilt 

Pg7 niet zo zeer door de Geftalte, die menin Fig. 73 

befchouwen kan, als daar in, dat zy gedeelte- 

lyk met een Rokje of Zakje is omkleed. _On- 
der de Zeldzaamheden van China , of uit Oost- 
indie af komftig, die zig in het Kabinet van 
LAGERSTROOM bevonden, was ook dit Schep- 
zel, ’t welk men aanmerkt als een middelflag 

tusfchen de Bloedzuigers en Zee-Duizendbee- 
nen. 

Deszelfs Lyf wordt befchreeven als glinste- 
rend blaauw zynde, en aan het eene end tot 

een kort Cylindrifch Buisje famengetrokken. 
Het beftaat uit een dikken Cylinder „ die om. 

kleed is met een doorfchynend Vlies, niet 
aan- 

_ (2) Sipuneulus Corpore Tunicâ laxà induto, Syf?. Nat, XII. 
Nereis Sacculo induta. Axcen. Acad, IV. p. 454. T. IL, 
Fig. s. Vermis macraryncheterus, TI, GESN, „Aguat. 1026. 
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aankleevende, kruislings geftreept. Het ééne Ë VL 

End van dit Vlies, ruim zittende en langer vir. 

dan het Lyf , heeft: alleenlyk overlangfe Streep- Hoorp.” 

jes. Door hetzelve wordt dat Zakje of Rokje, $TUK. 

om het agter-end, gemaakt. 

NSS ESSE: 

ML. HOOFDSTUK 

Befchryving van “ Geflagt der BrLOEDZUIGEREN, 
van welker Eigenfchappen en gebruik in *t al- 

gemeen „als ook van die der byzondere Socrten 

onzer Zoete Wateren 3; van de Bloedzuigers 
der Visfchen , en de Gedoornde , die in de Zee 
voorkomen, omftandig gefproken wordt. | 

Z° ongemeen en vreemd, afs die. van het aam, 

voorgaande , zo gemeen en bekend zyn 

die van dit Geflagt,. GALENUS, of een an: 
der Autheur, heeft een geheel Boek gefchree=« 
ven over het gebruik der BLOEOZUIGEREN ia 
WR Geneeskinde."” Men: noemde ze, ‘in: 
Grieksch , Biëaaa:, welke naam van een woord, 

dat witmelken. betekent, afkomstig is. Door 
het woord Gnaluka , welk in de Spreuken van 
SALOMON voorkomt, verbeelden zig de Ze- 
ventigen. zo wel als de Rabbynen, dat, by 

vergelyking,deeze Wormen ver{taan Ene De 

G 3 De 

(*) De Bedzuiden ward twee  Dogteren ‚ zeggende Geeft , 
Geeft ; 

1, DEEL. XIV. STUK, 
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Fó2 BESCHRIJVING vam 

„De oude Romeinen, Praurus, Horatius, 

Cicero, hebben ze altoos genoemd Hirudines, 

‚doch in laater tyden begon menze, zo Prinrus 
aantekent (*) , ook Sanguijige te heeten; waat 
van de Spaanfche naam Sanguisfuela, zo wel alsde 
Franfche Sang fiue„af komttigis Te Bononie heet 
mênze Sanguêttola , te Rome en in Toskánen Mig- 
natia, zegt AL DROVANDUS, die aanmerkt, dat 
menze in Brabant Lake of Lycke- Lake, in 
Hollard, ten minste by die van Delft, een 
Il noemde. De Engelfche naam is Bloude 
fucker, Horfeleeche of Horftlich „ om dat zy de 
Paarden dikwils aan de Beenen blyven han- 
gen. Den Latynfchen naam willen fommigen 
ook daar van afleiden (f\. In’ Hoogduitsch 
noemt menze Egeln , of Blut. Egeln, in ’ 
Sweedsch Suigel of Blod- Igel, dat op *t zelf- 
de uitkomt. DN 

Van 
Geeft: heeft de Dortfche Overzetting, Proverb. XXX. v. 15, 
overeenkomftig mer de Vulgata; dech in Bibl. Junit © Tres 
mellii leest men, Preter Hirudinem , cui duo funt Rami, prâ= 

be „ prabe ; tria funt infasiabilia, Dat is „behalve den Bloed- 

zuiger, die twee Takken heeft, Geeft, Geeft, Zyn drie Din- 
gen onverzaadelyk, Geen van beiden fchy. nt op onze Bloed. 

zuigers voepasfelyk te zyn , en dus is het duister, welk 

Schepzel de Wyste der Koningen hier bedoeld: hebbe.” Som- 

migen hebben dat Hebreeufche woord door Krokodil ver- 

zaald, anderen merken her aileen als Zinnebeeldig aan. Dus 

wil BEDA, ‘dat de Bloedzuiger den Duivel, en zyne twee 
Dogteren of Afzetzels de Wellust en Gierigheid berekenen: - 

(*) Craciatum in potu maximum (entiunr Elephanti, hause 

sÂÀ Hirudine, qaam Sanguifugam Pe coepisfe Beren ad 

gerto. Libr. Vill. Hist, Net. Cap. 
(tj Quod nerendo Sanguinem ed te PONTANUS, 
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Van de Eigenfchappen deezer Dieren moet VL 

ik alhier in ’t algemeen fpreeken „ om dat de VIL 
zelven op de meeste Soorten toepasfelyk zyn. Hoorne 
De Bloedzuigers zyn korte, dikke Wormen, Ee 
die in ’t Water leeven, en zig op eene der: poen 
gelyke wyze als de die vor rui, door in. 

trekking en uitrekking van hun Lyf, zegt 

men, aldaar beweegen. De Kleur is gemeen- 
yk zwart- of bruinagtig , fomtyds met-geel- 
agtige Streepen aan de Rug of Zyden , en 
zwartagtige Stippen aan den Buik. Die der 
zoete Wateren hebben het Lyf, ten minste 
op ’t bloote Gezigt, glad en: effen 3 doch die 
der Zee , welken men ook Bloedzuigers der Vis- 
fchen noemt, zyn rabe Wrattig of Stekelig 
gedoornd. 
Het sh rerkdllidhes dat een Bloedzuiger De Bek. 

heeft, is zyn Bek, tusfchen twee Lippen ge- 
plaatst, die uit zeer buigzaame Vezelen be- 
ftaan, door middel van welken hy allerlei fi- 
guuren ‘aanneemt, die noodig zyn voor het 
Dier. De opening is driehoekig, en met drie 
zeer fcherpe, fterke Tanden gewapend, wel- 
ke in ftaat zyn, om niet alleen de Huid van 
een Menfch, maar zelfs die van een Paard of 

Stier te doorbooren. ‘Het is als een driefny- 
dend Werktuig, dat drie Wondjes te gelyk 
maakt, waar van de Merktekenen zig nog ee- 
nige Dagen daarna op de Huid van een Menfch 
vertoonen. De vermaarde Chirurgyn MoraAnp, 
Lid van de Koninglyke Akademie der Weeten- 

G 4 Ni ten- 
I. DFEL, XIV. STUK. 
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a tenfchappen van Parys, heeft in het diepfte 
vij, van deezen Bek een zeer blykbaare Tepel 

Hoorp. waargenomen , taamelyk vast van Vleesch, 
STUK. doch een weinig wiggelende 5 waar aan hi 

den dienst cogfichryf van een Tong, die een 
Zuiger maakt, om het Bloed uit de Wond te 
haalen, terwyl de Bek aan de Huid-gevoegd 
js en vast daar aan fluit. Vervolgens open- 

baart zig de Keel, wier rondgaande Vezelen, 
door vernaauwing of famentrekking, het ge- 
pompte Bloed daen voortloopen, tot dae het 
jn een Vliezigen Zak komt, welke den Bloed- 

zuiger voor Maag en Gedarmte dient, en 
een groot gedeelte van deszelfs Lighaam be- 
flaat. Brengt men Lugt door den Bek -in , 
zo gaat dezelve door een regte Buis, die in 
*t midden is, in zekere Hokjes of Celletjes, 
welke veel grooter zyn dan het Hoofd. 
Kanaal. 

De Maag. 1 Dit gehecle Werktuig is ene van, een 

vry dun Vlies , tot aan de Staart van het 
„Dier toe , alwaar hetzelve verfterkt wordt 

met En zeer duidelyke Vezelen , waar 
van fommigen Slangswys’ loopen. Wanneer 
men van deeze Zakjes of Hokjes zo veel Maa- 
gen maakt, dan zal men’er tot vier en twintig 
kunnen tellen, in, een Bloedzuiger van taame- 
lyke grootte. Waarfchynlyk is ’t,‚ dat het 

Bloed, door hem opgezoogen , lang. in deeze 
„bewaarplaatfen blyft, als een voorraad van 

Leeftogt. Men heeft, ten minste, blyken , 

| dat 
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dat het 'er verfcheide Maanden geheel ge- VL 
ftremd gebleeven is, en zwarter dan natuur ader 
Iyk, zonder eenige kwaade Keuk, en, dewyl Hoorbe 

heet Bloed, in alle Dieren, van her verteerde STUK» 

Voedzel komt, zou men mogen denken, dat 

de Bloedzuiger, niee dan van Bloed leevende, 
geen groote zuivering van de Stoffe, die hem 
tot Voedzel ftrekken moet, behoeft. Ten 

minste is het waar , dat men ‘er geen Aars- 
gat of Afgangs- Opening aan kent, en indien, 
derhalven, eenige Deeltjes moeten afgefchei- 
den en uitgeworpen worden , zal dit waar- 
fchynlyk gefchieden door een geduurige Uit: 
waafeming door de Huid , ‘op welke zig een 
Slymerige Stof vergaart, die by trappen dik 

wordt en zig by Draaden affcheidce in het 
Water, waar in deeze Wormen bewaard wor- 
den. 

Aangezien de gedagte Stof, in ’t Water Geen 
zig ontbindende , niet dan afgefcheurde Lap: 4*S"5 
pen maakt , zo deedt die zelfde Heer Morra 
eenige Bloedzuigers in Olie, en lietze daar 
verfcheide Dagen in. Zy bleeven ina *t Le- 
ven; en, toen men ze wederom in * Water 
wierp, leiden zy dit Vliesje af, ’t welk zig 
als een geheel afftroopzel van het Dier ver« 
toonde ; omtrent gelyk de Huid, die men 
van een Paling af haalt. By gelegenheid van 
deeze Proefneeming wierdt men gewaar, dat 
het met de Bloedzuigers niet is gelyk met de Rup- 
fen, die Lugtgaatjes hebben aan de uitwen- 

G 5 dige 
Il. DEEL. X1V. STUK, 
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vj. dige oppervlakte van hee Lighaam , maar dat 
ArpreL. zy meer overeenkomen mêt de Aardwormen (*); 

srhaons en, hoewel zy zekere beurtlingfe beweegin- 
sruxK, gen maaken, die met eene Ademhaaling over- 

eenkomstig fchynen, heeft men ?er doch geen 
Longen , Kieuwen , of eenige Werktuigen 
daar toe dienstig , in waargenomen. —_ 

Taaiheid Volgens LemeErv zyn de Bloedzuigers van 
van Leven, , : . 

… beiderley Kunne, gelyk eenige andere Wor- 

men. Sommigen willen ook, dat zy levendi- 
ge Jongen. voortbrengen. Men kanzever- 
fcheide Maanden, zonder blykbaar Voedzel, 

in Water levendig houden „ doch zy kunnen 
de Aarde niet wel misfen; ’t- zy dat zy zig 
ten deele daar mede voeden, of dat zulks hun 
gelegenheid geeft om de Huid van Slymighee 

den te zuiveren. Het verwonderlykste is, 
dat zy, overdwars doorgefheeden zynde, niet- 

temin. nog verfcheide Weeken, ja Maanden 
blyven leeven , en niet ophouden de ftukken 
te beweegen. DirLENIus merkt, als iets by- 
zonders, aan, dat een Bloedzuiger, in ftuk- 

ken gefneeden zynde, zig in ’t Water be- 
weegt, en dat deszelfs Wonde zig fluit: al- 

leen met dit verfchil , dat het agterfte deel 
niet zo lang in Leven blyft „als het voorfte: 

want 

(*) MoRAND is van een ander en tegenftrydig denkbeeld; 

't welk Men, gelyk in Hist. Naturelie in O@&avo:, letterlyk 
gevolgd heeft in ’t Woordenboek van BoMARE. Dort, 1767e 
P. 124» Al 
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want van deeze laatsten heeft hy ‘er meer YA 
dan vyÉ Maanden gehouden ; daar het onderfte 
deel, ’c. welk langer was, dood en verrot ge- Hoorpe 

vonden werdt, ten einde van. vyf WeekenSTUK. 
tyds (*). Hy oordeelt ook , dat men de Bloed- 
zuigers veeleer onder de Dieren van beider- 
ley Leven tellen moest , dan onder de Water- 
dieren; alzo zy lang kunnen leeven buiten ’c 
Water. 

‚Wanneer dit Dier gelegenheid heeft om Her Bloed- 
zyne voornaame eigenfchap , van Bloedzui-°“*°* 
gen, werkftellig te maaken, zo zet het zig 
eerst op de Huid van een Menfch of Dier 

fchrap, op zyne Staart, met den Buik los en 
vry : dan voegt het ’er de driehoekige ope- 
ning van zynen Mond aan, waar in de drie 

Punten of fnydende Tanden vervat zyn, wel- 
ken het zo diep inbrengt, dat men het naauw- 

lyks daar af kan trekken. Indien het Dier, 
evenwel, met geweld daar afgerukt wordt, 

zo laat het dikwils de Tanden in de Huid zit- 
cen, het welke niet minder Oncftesking maakt, 

als een Splinter , en dan befchuldigt men, 

fomtyds, het Dier van Venynigheid, zonder 
reden. Zo-lang zy in ’t Water zyn, is de 
Beet van een Bloedzuiger van zo veel be- 
lang, noch ‚zo Pynlyk niet, hoewel ’er het 
Bloed rykelyker uitloopt. “Groote Bloedvaten 

| wore 

(*) Cui Canda pracifa est, moritár. Zegt evenwel HEIse 
TER, Chir. Ed. novisima, p. 445. | 

1e DEEL. XIV. STUK, 
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worden ’er nooit door ge-opend, offchoon 
fommigen zig dit verbeelden: want fomwylen- 
loopt het Bloed zes Uuren , ja zelfs een Et- 
maal lang, vooral in laauw Water, en wan- 

neer de Beenen warm zyn. Men verhaalt 
ook , dat Menfchen , die des nagts in een 
Waterkom of Vyver, met Bloedzuigers voor« 
zien, gevallen waren, des. morgens geheel 
van Bloed ontledigd dood gevonden werden. 

Een Bloedzuiger zwelt fchrikkelyk uit , 
door het Bloed dat hy inzwelgt: zodanig dat 

een Dier , ’t welk te vooren niet meer dan 
een half Vierendeel Loots woog, de zwaarte 

kryge van een Loot en daar boven. - Wan- 

neer zy, met een Geneeskundig oogmerk aan= 
gevoegd zynde, vol gezoopen zyn, en men 
begeert, dat zy nog meer zuigen, fnydt men 
het endje van de Staart af, aan zulk een Dier, 
en dan geeft het uitloopen van ’t Bloed het- 
zelve gelegenheid om voort te gaan met zui- 
gen. Wil men ze doen ophouden, kan ’er 
een weinig Zouts op geftrooid worden, welks 
prikkeling niet minder fchadelyk is voor de 
Bloedzuigers dan voor de Slakken en Wor- 

men. De Geest van Hertshoorn benadeelt 
hun niet minder; gelyk ook Asch, Potasch, 

Geest van Vitriool , Wynfteen- Olie of Loog, 
Peper en zuure Vogten. De Visfchen en Vo- 

gelen doen hun den Oorlog aan, zo wel als de 
Aalen, Prikken, Zee - Zwaluwen of Meeuwen 
en andere Rivier. of Water - Dieren. | 

Ü ’ Ìs 
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t Is niet onmooglvk , dat de Ouden van VI. 
deeze Infekten de manier van Aderlaaten ge en, 
leerd hebben: want het is bekend dat de Paar- roorp- 
den, in ’t Voorjaar loopende in onder Wa- stux, 

ter ftaande Velden, aan Rivieren of Meiren , S°vruïke 
aldaar fomtyds van die groote Bloedzuigers 
aan de Beenen krygen, welke hun zulk een 
rykelyke Bloedftorting veroirzaaken, dat zy 
‘er gezonder en vlugger door worden. On- 
dertusfchen is ’t zonderling, dat HipPocra-= 
TEs niet van dit hulpmiddel gefproken heeft, 
en. C&LIUS AURELIANUS zegt ’er niets van in 
de Uittrekzels , door hem gemaakt van de 
Werken der genen , door wien de Geneeskun- 

de geoeffend is, van Hippocrates tot aan Trer- 
MISON , wiens Leerlingen dikwils gebruik maak- 
ten van Bloedzuigers : ja fomtyds werden door 
hun zelfs Koppen gezet op de plaats der 
Wonde, om nog meer Bloeds uit te haalen. 
De Ondervinding zal waarfchynlyk de nut- 
tigheid van dit Middel hebben aangetoond. 

In de befchouwing der byzondere Soorten Nadeclig- 
zullen wy zien, welke het zyn, die dus tot in 
een nuctig gebruik kunnen dienen; doch, ten 

opzigt van de Bloedzuigers in ’% algemeen , 

moeten wy hier nog agt geeven op de nadee- 

len, die zy aan Menfchen en Beesten te weeg 

brengen. Den genen , die zig in Wateren 

baaden, waar in zodanige Dieren zyn, gaan 
dezelven dikwils aan de Beenen zitten, en 
zuigen het Bloed daar uit. Men zegt zelfs 

dat 
le DEEL, XIV, STUK, 
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dat de groote zwarte Paard - of Ros =Egel in 
Duicschland dien naam voert, om dat negen 

daar van een Paard zodanig kunnen uitzuigen; 
dat het zyn Leven verliest. Roese fpreckt 
van een zeer kleinen Bloedzuiger, naauwlyks 
een vierde Duims Jang , die niet in alle ftaans 
de Wateren, maar in fommigen zeer menig- 
vuldig gevonden wordt , en de Jongens, die 

met bloote Voeten in zulk een Water komen, 
zo hevig aanvalt, dat zy dikwils van Pyn 
luidkeels fchrceuwen, en altoos met Bloedige 
Beenen naar huis gaan. Tot Medicinaal ‚ge- 

bruik zal men ook geenen neemen , welke in 

Vyvers , Moerasfen of ftaande Wateren voor. 
komen; dewyl men zig verbeeldt, dat die ces 
germaate vergiftig zyn. 

Onder alle de nadeelen , die de Bloedzui- 

gers kunnen veroirzaaken , is echter geen zo 
groot, dan het welke zy inwendig doen. By 
toeval binnen den Endeldarm gekroopen zyn- 
de, ontftaan daar uit deerlyke Toevallen, en,” 
wanneer men ze met Water inflokt-en dus in 
de Maag krygt, niet minder. LEMERy ver- 
haalt, dat het een goed Middel daar tegen 
zy, den Lyder zout Water te. laaten drin- 
ken : want men weet , door Ondervinding ; dat 
zy niet tegen het Zout kunnen, en dat her: 
zelve, op hun Lyf gelegd, hun doet los laa- 
ten , als zy uitwendig aan het Bloedzuigen 
zyn. Vervolgens wilde hy een, Mercuriaale 
Purgatie ingegeven hebben. ZwrINGERUs vers 

haakt 
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haalt (*), dat door hem een Vrouwsperfoon , VL 

behandeld zy, welke op de Reize Water ge- “Wir” 
dronken; waar in kleine Bloedzuigertjes wa- Hoorp- 

ren, en dat hy dezelve genezen had, door het STUK. 

ingeeven van een Braakmiddel, het welk haar 

deeze Dieren deedt uitwerpen, die zeer groot 

waren geworden, geduurende hun verblyf in 

de Maag, dat aan de Lyderes onbefchryfiy= 

ke Pynen hadt veroirzaakt. De Kuur werdt 

van hem voleindigd , door haar eenigen tyd een 

Wonddrank te laaten inneemen , welke haar tot 

de voorige Gezondheid bragt. 

‘RonperErTius fpreekt van een Bloedzuiger , Vergiftige 

die de langte van een Vinger heeft, en van Aerin 
Geftalte is als de anderen, doch zo ftyf, dat 
hy zig niet Ran uitrekken of inkorten, be- 
weegende flegts den Kop en Staart. Hy leeft 
ia de Modder of Slyk,en deeze Soort is, vol- 
gens hem, Vergiftig, niettegenftaande zy aan 
de Visfchen, die zig in de Slyk onthouden; 
tot Voedzel ftrekt. In zeer oude Olie gekookt 
zynde, wordt, dezelve gezegd een uitmuntend 
Middel te zyn tegen de Oorpyn. Ook gaf 
rnen voor, dat dit, Dier, in Olie van zoete 

Amandelen gekookt , dienstig ware tegen de 

Ambeijen , en, in Wyn gekookt, tegen de Zee 
nuwkwaalen en Stuipen. 

'Ín andere eere zyn ontzaglyke 
Bloed- 

(*) Epbens, Nature Cerf „» Cent, VII & Vil 
pas: 5Ge 

1. DEEL. XIV. STUK. 
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Bloedzuigers. Men vindt ’er in de Rivieren; 
aan de Kaap, zo Korze verhaalt, van omtrent 

zes Duimen lans. Elders komen Venynige 
voor , die als de Glimwormen glinsteren , en 
den Kop hebben van eene groenagtige Kleur, 
zynde op de Rug, gelyk die der Slykerige Wa- 
teren , blaauw geftreept. 

Op ’t Eiland Ceylon , in Oostindie, ont- 
houden zig een ander flag van Bloedzuigers , 
die niet minder Ongemak veroirzaaken. Zy 
zyn in ’t eerft niet dikker dan een Paardehaair, 
doch aangroeijende krygen zy de dikte van 
een Ganzefchaft , en de langte van twee of 

drie Duimen. Zy leeven onder de Groente 
of het Mos, maar men ziet 'er niet dan in ’t 

Regen Saizoen, als wanneer zy de genen , die 
blootsbeens reizen, gelyk aldaar de gewoonte 

is, by de Beenen opklimmen, en, eer menze 
‘er af kan doen , reeds bezig zyn met het 
Bloed daar uit te zuigen. Men zou moeite 
hebben om zulks te gelooven , indien de Au- 

theur, die, in zyn Berigt van dat Eiland, zulks 
verhaalt , ’er niet byvoegde, dat de voornaam- 

fte belemmering komt van de groote menigte 
deezer Dieren , welke het byaa vrugteloos maakt 

zig daar van te willen ontflaan. Dus verdraagt 
men liever haare werking met geduld, dewyl 

zy niet Venynig zyn, en dezelve als voor een 

zagte Aderlaating verftrekt; wryvende, wan- 
neer men ’t huis komt, de Beenen met Asch, 

die dan nog eenigen tyd bloeden. In de Rivie- 
ren 

\ 
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ten heeft men ’er dergelyke Bloedzuigers, als _ VI. 

in Europa: | | VII 

De Kenmerken, die Linneus opgeeft, bes Hoorp- 

ftaan alleenlyk daar in, dat zy het Lyf lang- sTur. 
werpig hebben, en tot de Voortgaande bewee- kan u 
ging Bek en Sraart in ’t ronde uitbreiden. 
‘Hier voor * hadt zyn Ed. als een Kenmerk op- * Blade. 19; 
gegeven. dat zy aan de beide enden Stomp zyn. 
Zy hebben doorgaans het voorfte end veel dun- 
ner dan het agterfte, en het Lyf is niet vol- 
komen Rolrond , maar als eenigermaate plat 
gedrukt; ten minfte in de gewoone Bloedzuis 

gers. Ook heeft de opening van den Bek , ge- 
lyk reeds opgemerkt is t, eenige byzonderhe- + Bladz: 

den, die men niet in andere Wormen vindt. *°* 
Voorts kan men hier, als een duidelyk Ken- 

merk tot onderfcheiding, byvoegen, dat zy 
zig; tot het gezegde einde, met den Bek 
vast hechten aan de Huid der Dieren. 

Het getal der Soorten, die thans in dit Ge- sooren 
‚ flagt voorkomen, is negen, waar onder twee 
wicheemfche, als volgt. 

(1) Bloedzuiger, die platagtig is en bruins 4 
met honderd gedoornde dwarsftreepen, Fang 

Co 

ne } Ae Oostindie 
Aan de Zeekústen, in Oostindie, komt dee. fche. 

ze voor , die het Lyf zeer plat, met uitgebreide 

vere 

(1) Hirudo depresfa fusca, Striis transverfis muzicatis cén. 
tum. Syl. Nat, XII, Gen. 280. Sp. Ie 

Ts DEEK. XIV. STUK. 



4 BESsSCHRYVING vÁNRN 

__ VL , verhevene Ringftreepen heeft, en een zeer 
Bnn wyde gaaping van den Bek. Of het de voor- 
Hoorp- gemelde Ceylonfche zyn, kan ik niet beoor- 
STUK. deelen. 

en (2) Bideaziiger , die Platagtig en zwartagtig 
Hekdme.d is, van boven zes geele Strepen hebbende, 
Sens A waar van de middelften met zwarte Boog- 
kragtigee 

jes; bet Lyf van onderen Aschgraauw met 
zwarte Wiakjes. 

den CVIL me Geftalte der Bloedzuigeren , die menin de 
fe Geneeskunde gebruikt, is hier, in Fig. g, naar 

eer leevend Voorwerp , naauwkeurig afgetekend, 
5 -"Zy zyn van de grootsten ‚(zegt BERGMANN, 
ss in de Stokholmfe Verhandelingen ,) en ftrek- 

5» ken zig fomtyds’wel tot de langte van vyf 
5,-Duimen uit. . Haar Lyf is nedergedrukt en 
„> zwart: aan de bovenfte platte zyde, of op 

‚ss de Rug, hebben zy agt geele Banden over- 
ss langs , ter wederzyde vier. De onderfte 
„ loopt langs den Rand, tusfchen de Rug en 
> Buik5 de tweede, effen boven denionderften, 
»> is in Jonge en kleine Bloedzuigers niet ge- 

5» makkelyk daar van te onderfcheiden. Hy 
‚s heeft 

® 

Ce) Hirude depresfa nigricans, fupra Lineis flavis ex, 
t'ntermediis nigro arcuatis; fubtus cinerea, nigto maculata, 
Faun. Suec. 2079. BERGMANN. ACF. Stockholm. 1757. P: 297 

N.r. T. VIF. 1, 2, Hirudo major & varia, GESN, Pisc, 425, 
T. 425e Hirudo Medicinalis. RAj. Jt/e 4e 
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$ hieeft in het Geel Kleine zwarte Vlakjes, 
33 

‚, zo wel als de derde, doch de vierde Band 

VI. 

FDEELs 
Vil. 

„, is glad, zonder fieraaden , loopende een Hoorp- 

33 

4, Linie afftaande, welke het Lighaam over- 
langs in twee gelyke helften verdeelen zou. 
Dus beftaat het met de legging der geele 

$ Streepen, zo wel aan de eene als aan de andere 

ss zyde vande Rug. De onderfte zyde of de 
> Buik is platter, zwart met geele Vlakken en 
‚> Aderen , byna Marmeragtig gekleurd”. 
Om Upfal komen deeze Bloedzuigers zeer 

zelden voor, (vervolgt hy), doch by Gefle 

vindt men die overvloedig in Moerasfen, van 
waar men dezelven, ten gebruike der Apothee- 
ken, genoegzaam zou kunnen bekomen; des 

het niet noodig ware, die van buiten te ont- 
bieden. Wy hebben reeds aangemerkt, dat 
die der Staande Wateren geenszins te verkie- 

zen zyn tot Medicinaal gebruik. De besten 
agt men de zodanigen, die de Rug met geel- 
en groenagtige Streepen getekend, doch den 
Buik uit den rooden geelagtig hebben. Die, 

echter, welke niet in Rivieren of Beeken , maar 

in Moerasfen gevangen zyn , kunnen ; door de. 

zelven in zuiver Water, dat dikwils ververfcht 

wordt , eenigen tyd te houden , tot het oogmerk 
der Geneeskundigen bekwaam gemaakt en dus 
lang levendig bewaard worden (*). 

23 

33 

(3) Bloed 
( *) HEISTER, Chirurg. Ed. novisfima. P: 442» 

H 2 
È.DEEL. XIV. STUI, 

weinig bovef den derden, en wat van de STUK. 
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(3) Bloedzuiger , die platagtig en bruin is, aan 

den Zyrand geel, 

Men noemt deeze, die op veele plaatfen ge- 
meener is dan de voorgaande, in Duitschland 
een Pferd of Ros- Egel , in Sweeden Srigel , ter- 
wyl de naam des anderen aldaar is Igel, Zy 
komt, in grootte , den anderen zeer naby;, 

doch verfchilt aanmerkelyk daar van in Kleur, 
hebbende de Rug geheel zwart, den Buik wat 
helderder, met een geelen Ring en verfchei- 
de geele Aderen. In Slooten en Modderpoe- 

len is zy overvloedig. te vinden. Zy brengt 
één levendig Jong voort , dat het Strengertje 
aan de Staart heeft. 

(4) Bloedzuiger , die platagtig is en bruin , met 
agt zwarte Stippen boven den Bek, 

Tot het Geflagt van Coccus, dat Infekten 
zyn, welken ik op het end van het X. SrTukK 

_ deezer Natuurbyke Historie, onder den naam 

van Schildluizen, befchreeven heb, was door 
den Heer LiNN&us, voorheen, een Eyvormig 
Lighaampje t’huis gebragt, het welke in Graf- 

ten 

(3) Hirude depresfa fusca, margine laterali flavo. Faun, - 
Suec. 2078. BERGM. ACF, Stochhe 1757. T. VL fe 3 3 4 Hirudo 
maxime vulgaris, RAJ. Jn/. 3e 

(4) Hirudo depresfa fusca , punêtis o@to nigris fupra Os. 
Faun, Suec, 2080, BERGM. Alte Stockhe 1756. D. 199. & 1757e 

Te VLÉ 58. 
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ven rond, en ftak aan ’ eene End een wit STUK. 
gevorkt Baardje, dat Slymagtig was, uit, 
hebbende aan ieder End, op het Lvf, een 
Knobbeltje. Dit doorfchynend Lighaampje, 
bevattende zeven of agt rondagrige Bolletjes, 

werdt in zyne bovenfte Oppervlakte met even 
zo veel Gaatjes doorboord, tot uitlaating der 
Jongen.- Het bleef op zyne plaats en kroop 
niet voort; weshalve onze Autheur toen twy- 

felagtig ftelde , of heteen Ínfekt, naar de Schild- 

luizen gelykende, dan het Eijernest ware, van 
eenig Waterdiertje (*). 

Aangaande dit laatfte is men thans door de 

Ontdekkingen van den Heer BrzeMANN verze. 
kerd,odie in ’t jaar 1755 waarnam, dat de 

gedagte Jongen tot het Geflagt der Bloedzui- 
geren behoorden, en wel tot eene Soort der- 

zelven, die men thans, wegens de agt Puk- 
kelcjes boven den Bek, de Agt-Cogige ges 
tyteld heeft. Deszelfs Lyf, zegt hy, is plate 
agtig, half doorfchynende, aan beide zvden 

_gerand, De Kleur is van onderen graauwag- 
tig, van boven zwart of bruinagtig!, met vee- 
le kleine bleeke Pukkeltjes. Boven den Bek, 
die rond is, ftaan de gezegde Pukkeltjes , 
welken hy niet voor Oogen durfde houden, 

om 
(*)_ Faun, Súec, Ed, I, p. o20, 

H 3 k Bret. XIV. stuk, 
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om dat men niet met zekerheid kan bewyzen, 
dat een eenige onder de Wormen Oogen heeft. 
‚, Aan ’t agter-end , van onderen, bevindt 
9 Zig een uitfteekzel, gelyk een Kegel, 
ss met den top afgefneeden, die de middel- 

» yn van den Grondfteun meer ri tweemaal 
> Zo groot heeft, als de hoogt 

„> Zy kruipen op de beide haas enden 
», van hun Lighaam voort, byna gelykide Rup- 
> fen die men Landmeeters of Span- Rupfen 
‚> noemt. Dus dient de Bek hun in plaats van 
> Voorpoaten, en het gedagte Uitfteekzel in 

s, plaats van Agterpooten. De Bek fchyat zig 
„ door een Soort van Zuiging vast te zetten, 

„‚ en dat Uitfteekzel door zyne weekheid aan 
„, te kleeven. Anders wordt het geheele Lig- 
‚ haam, wanneer menze uit het Water neemt, 

ds Je droog, en haakt zig vast aan alles, 
‚ daar het komt aan te raaken ; doch fcheidt 
> zig wederom daar af , als het nat gemaakt 
„, wordt: zo dat dan ook die aa inkleevende 
‚ Eigenfchap het Dier niet fchynt vast te 

„, maaken, terwyl hetzelve zig in 't Water be- 

3, windt. 
‚ Van onderen , omtrent het vierde deel 

Ea de langte des Lighaams af van den Bek, 
„‚ vertoont zig een ronde witte Vlak. Wan- 
„‚ neer men den Bloedzuiger dwars over den 

5 B uitbreide, en van beide zyden op 
‚ die Vlak drukt, geeft dezelve een zwart 
‚ Lid uit: byna op gelyke manier , als de Heer 

9 ScHAEF- 

53 
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‚ ScHAEFFER zulks onlangs in de Leverworm 
, der Schaapen heeft afgetekend en befchree- 
9, ven. Dit zal, zonder twyfel, het Manne- 
ss Iyk Lid zyn. Een weinig dieper ziet het 
„> Vrouwelyke, ’t welk uit eene Opening be- 
3, ftaat, die doorgaans zeer moeielyk te zien 

is, en waar uit ik geene Vogei heid heb 
zy kunnen drukken” Hier uit blykt dan, dat 
zy ook Hermaphrodieten zyn , die elkander 

bevrugten , gelykerwys de Aardwormen en 

Slakken. | 
Ten opzigt van het inwendige deezer 

Bloedzuigeren , merkt de Heer BerGMANN 
aan, dat in de genen, die half volwasfen zyn, 
zig het beste twee fyne Vaatjes vertoonen, 
loopende langs hez Lighaam, aan ieder en 
één. Deeze Vaatjes komen van den Bek af, 

en fchynen zig aan het Staart-end te veree- 
nigen, zullende, zo hy zig verbeeldde, mis 
fchien het Spys-Kanaal zyn, dat van Reor, 
nogthans, als enkeld wordt afgebeeld in de 
Bloedzuiger der Zoete Wateren (*). Doch 
jn de Staart, zo wel als de Heer Morarp , geen 
Opening kunnende vinden, denkt hy dat deeze 
Dieren mooglyk ook den Afgang door den Bek 

uitwerpen ({). 

„‚ Deeze Bloedzuigers (vervolgt BERGMANN), 
„ komen overvloedig voor in Graften , daar 

„de 

C*) Opsseculorum Pars III, Duodecirmo, Tab, XIV. Fig. 8, 

(1) Vergelyk bladz, 76, hier voor. 

H 4 
Ll, DEEL: XIV. STUK, 

VI. 
AFDÈEL. 

VII. 
HoorD- 

STUKe 
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> de Waterplanten, voorgemeld, met haare 
> Eijertjes bezet zyn. Zo oude als jonge 

„> zetten zig fomwylen met het Staart - End 
ergens aan vast, en maaken dan met het 

geheele Lighaam eene Golfagtige bewee- 

s, Zing’: welke misfchien tor de Eijerlegging 

dienen kan, in de genen die volwasfen zyn, 

Het Ey gelegd hebbende, maaken zy hetzel 
ve met den Bek vast en geeven het zyne be- 
hoorlyke plaatzing. Dit Ey is in ’ eerft ge- 
heel week en zwart, doch wordt in een Vie- 

rendeel Uurs bruinagtig, zynde gemeenlyk een 
agtfte Duims lang em langwerpig rond. Na 
verloop van agt Dagen, min of meer, ver- 

toonen zig, in de genen die bevrugt zyn; ten 

minste elf ronde Lighaampjes,het welk de Vrust- 

jes zyn, die na veertien dagen verloops, als 
volkomen Bloedzuigers gefatfoeneerd, uit’ het 
Ey kruipen. | 
De langte derzelven, volwasfen zynde, 

wanneer zy zig uitrekken, is, zo hy aanmerkt, 

doorgaans twee Duimen. Naderhand heeft 
hy!een Eigenfchap derzelven ontdekt, waar 

in zy van andere Bloedzuigers vet reninren 5 

Ze) 

dat zy naamelyk buiten *t Water niet kunnen 

leeven; zo dat men dan ook het Glas, waar 

in menze houdt, niet behoeft toe te dekken , 
het welk met de gewoone Bloedzuigers noo. 
dig is, om het wegkruipen voor te komen. 
Voorts komen zy, in veele opzigten, met de 
anderen overeen. 

(5) Bleed: 
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(5) Bloedzuiger „ die platagtig is en zwart, VI. 
E Be AFDEEL 
met den Buik Ajchgraauwagtig. vil. 

Hoorp- 

Deeze Bloedzuiger, zegt BERGMANN, is STUK, 

de zeldzaamste) zeer klein en fmal, doch aan Srarnaëh 

den voorgaanden zeer gelyk. Hy hadt dezel- heeel 
ve ’er ook voor aangezien, als de zelfde Kleur pa. Cyr. 
hebbende, doch by naauwkeurige Waarnee- “5 9: 
ming vondt hy ze naar de langte durner, en 

met maar twee Stippen boven den Bek, het 

welk een. weezentlyk verfchil maakte. Zy 
wordt , deswegen, van hem de T'wee-Oogige 

geheten. Het gene de opmerkzaamheid van 
deezen Liefhebber , hier in , meest gaande 

maakte, was een keine dikte, onder de Maag, 

welke hy door het Mikroskoop bevondt uit 

ronde Bolletjes, vermoedelyk Eijeren, famen= : 
gefteld te zyn. Die kleine Bloedzuigertjes, 

waar van door BAKER verhaald wordt, dat zy 

de Jongen aan den Buik draagen, zouden , vol- 

gens zyn denkbeeld , wel van deeze Soort kun- 
nen zyn; doch zy waren veel kleiner, als de 
langte hebbende van weinig meer dan een half 

Duim (*). Deeze Soort onthoudt zig in Staan- 

de Wateren. 

(6) Bloed. 

(5) Blkrudo depresfa nigra, Abdomine fubcineren. Faun, Suec. 

go8 1. Hirudo bioculata. BERGM. AC. Srochholm. 1757. T. 6. 
fig. 9 II. 

(*) Zie Nazrig Gebruik van "t Mlikroskoop. Amfterd. 1756, 
Bladz, 428. 

H s 
I. DEEL. XIV, STUK, 
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VL. (6) Bloedzuiger, die platugtis is en langwer= 
AFDEEL, VIL pig ovaal, met de gn de ien bruin, gee 

Hoorpe …_ vind, doorblinkendee 
STUK 

VL. : Complanae- Gedagte Heer noemt deezen Bloedzuiger, 
Ea van welke wy ook van hem deaf beelding ontleend 
Pre CVIT hebben, de Zes- Oogige. Dezelve, zegt hy 
tig le. js niet meer dan een (uim lang doch protder 

van Lyf, dan een der voorgaanden. Langs 
deszelfs Rug heen loopen twee ryên van blee- 
ke Wratten of Knobbeltjes , die in ieder ry 

met zwarte Strcepen famengevoegd zyn. Bo- 
vendien gaan ‘er verfcheide fyne donkere Stree- 
pen van onderen langs het Lyf. De Kleur valt 
in het graauwe. Hy heeft den Rand of Om- 

trek des Lighaams oneffen en als uitgehakt, en 
° hier en daar verfierd met kleine zwarte Vlak- 

jes. Kort boven den Bek ftaan zes Oogen;, 
Paarswyze cusichen de enden der Randen van 
de Wratten. 
Zyne doorfchynendheid is wat zonderlings: 

want aan de onderfte zyde of Buik kan 
men de zwarte Streepen zien, welke de Wrat- 
ten op de Rug famenvoegen. Wanneer de In- 

gewanden met Spyze gevuld zyn, zo vertoo- 
nen zy zig gelykerwys een Ruggegraat , weder-= 

zyds 

(6) Hirudo depresfa ovato- oblonga, Interaneis fuscis pin. 
natis pellucentibus. Fern. Suec, 2082. Hirudo Sex- Oculatas 
BERGMANN, Al Stockholm, 1757, p‚ 313. Teab. VI. fige 
mat € 
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zyds in Takken uitloopende , van welken de VL 

onderften de langften zyn. De Aars bevindt VIT. 
zig boven het uicttek aan ‘t agter-end, even Hoorp- 

als in de andere Soort (*). STUKe 

Dit is de traagfte onder de Bloedzuigers: hy 
gaat zelden van zyne plaats, en neemt fomwy- 
len een wonderlyk postuur aan, zettende zig 

„met het Staart -end vast, en den Buik geheel 
en al hol maakende: Uit den Bek heb ik hem, 

verfcheide maalen, een fmal, zwart, Lid zien 

uitftrekken, welks gebruik my onbekend is. 
By het aankomen der Koude zitten deeze Die- 
ren geheel onbeweeglyk; eindelyk raaken zy 

los, en dryven in het Water , met den Stroom, 
voort , tot dat zy fterven. 

(7) Bloedzuiger, die Glasagtig doorfchynende vr, 
is, van agteren geel. En 

Ongemet. 

Deeze heeft de helft des Lighaams groen="“* 
aetig doorfchynende, en van vooren zes zwar- 
te Stippen , waar van de agterfte verst afftandig, 

Zy onthoudt zig in de Meiren van Europa, 
zegt LINNZUS, 

(8) Bloed- 

(*) Der Hintern , zegt hy, vertoont zig van de Rugzydes 
gelyk in onze Figuur , aan ’*t breedste end: doch men moet 
niet denken, dar dit de Afgangs- Opening zy: dewvl volgens 
de voorige aanmerkingen van dien zeliden Waarneemer, de 
Bloedzuigers geen andere Openingen hebben aan het Lyf, dan 
die van den Bek en Teeldeelen. 

C7) Hirade hyalina, postice lutea, Faun, Swee, 2085. 



124 BESCHRYVIENE Ovaa 

pele (8) Bloedzuiger, die Spilrond is, aan de en- 
en den breeder. 

Hoorp- 
stug. Hier wordt die Bloedzuiger der Zoet Water 

en Visfchen bedoeld, waar van Frisca en Rorser 
{preeken. De eerstgemelde zag dezelven in ’ 
eerst voor Jonge Bloedzuigers aan, doch ont. 

dekte wel haast, uit de dunte van het Lyf en 

de dikte der Enden , dat het anderen waren. 

Van Maart tot Juny vondt hy die aan de Vis- 
fchen , hangende fomtyds aan derzelver Oogen, 
doch meest van de genen, die in een zwakke 

kwynende toeftand waren. Zwemmende maak- 
ten zy eene Slangswyze figuur met het Lighaam, 
en fcheenen het Staande Water boven dat van 
loopende Beeken te verkiezen, Dit oordeelt 
hy, is de reden, dat de Visfchen. zig dikwils 
in het Water der invlietende Beeken begeee 

ven, om, naamelyk, verlost te worden van 
dat Ongedierte, terwyl zy anders in de Staan- 
de Wateren meer Voedzel vinden , aan de daar 

jn overvloediger voorkomende Waterdiertjes 
of Infekten, | 
Hoewel Rozsser ‘er veelen aan de Karpers 

vondt, kwamen hem doch de meesten voor 

aan de Zeelten, die men zelden, zegt hy, uit 
een 

C3) Hirude teres, extremitatibus dilatatis. Faun, Saee, 20835 
BERGMANN, ACE Stockb. 1757: pe 310. N. 3. Hirudo Ore 

Caudaque amplis, FRISCH, Jnf. Vl. pe 25e Te IIe ROES, Inde 
HL T. 32. fig. 14. 
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een Meir zal visfchen, zonder dat haar eeni- VL 

gen van deeze Bloedzuigers aan ’t Lyf zitten, An 
hangende ’er zo vast aan, dat zy niet gemak- Hoorp- 
kelyk daar af te krygen zyn. Deeze Dieren STUK 
zyn doorgaans bleek Olyfkleurig of graauw- 
agtig groen, befprengd met veele witte Stip= 
pen. De grootíte langte is naauwlyks over de 

twee Duimen. Haar Lyf loopt van het Staart- 
end, dat zeer- breed is, allengs dunner naar 

den Kop. Zy zwemmen Slangswyze, doch 
aan vaste Lighaamen zetten zy zig opde manier 

der Spanrupfen voort, en daar van hebben 
Zy, niet ongevoeglyk, haaren bynaam. De 
verkorting van haar Lighaam gaat niet, gelyk 
in andere Bloedzuigers , met uitbreiding of 
uitzwelling in breedte, gepaard. Hy heeft 
derzelver Eijertjes en Jongen waargenomen. 
De eerstgemelden , zegt BERGMANN, bevinden 

_zigaan de Visfchen, waar uit zy haar Voed- 
_zel heeft. 

(9) Bloedzuiger, die Spilrond is, met bet Lof vx. 
A Muricata 

Ad g if Ĳ raiig. Gedoorn= 
de, 

Dit zal ‚de Zee-Bloedzuiger zyn, die Wy 
Lampetra noemen , zegt ALDpROvANDUs , op 
het voorbeeld van Strazo, Deeze Aardryks- 

kun- 

(9) Hirude teres, Corpore Verrucofo. Faun, Succ, 2084. 
Hirudo marina. RONDEL, „4guat, 11. p. {Ir Hirado muricas 
ta. Muf. Ad, Fred, 1. p, 93. T. 8e Fig. 3, Hirudo Piscium, 
BASTER. Uit/pann, I, DEEL, D. 94. T. X, fig. a, 

1. DEEL. XIV. STUKe 
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VL kundige, naamelyk, heeft gezegd, dat in zes 

á Ein kere Rivier van Libye Bdelle, dat is Bloedzuis 
Heorp-. gers, voortkomen van zeven Ellen, welke 

STUK, doorboorde Kieuwen hebben, waar mede zy 
Adem kunnen haalen. Evenwel, getuigt <hy ; 
wordt dieeigentlyk de Zee-Bloedzuiger geheten, 
waar van hy de afbeelding uiet RONDELETIUS 
mededeelt, zynde van grootte als een Vinger 
En van geftalte omtrent als de g=woone bloed: 
zuigers , doch wat dunner van Hals en dikker 

Van Staart. Zy leeven in Meiren van Zeewa- 
ter, en zyn; volgens de afbeelding, ‘fcherp 
gedoornd. 

Bloedzui. Dat Dier, ’t welk de Heer BasrTER order 
se den naam van Bloedzuiger der Vis{chen heeft 

afgebeeld en befchreeven , fchynt merkelyk 
van den gedagten Zee-Bloedzüiger te vers 
fchillen ; doerdien het eigentlyk niet gedoornd, 

maar Ringswyze met Knobbels bezet is. Des- 
zelfs voor- en agter-end zyn insgelyks zeef 
breed, kunnende het Dier zig daar mede naar 
believen vast hechten, gelyk het aan de Vis- 
fchen , en inzonderheid aan de Rochen, 

fchynt te doen. De langte moet, volgens 
zyn Ed. af beelding, wel een half Voet zyn, 

en het Dier kan zig nog langer uitrekken. Het 
is zekerlyk een geheel andere Soort, dan de 
Bloedzuiger der Visfchen van de Zoete Wate- 
ren, waar mede zyn Ed, hetzelve vergelykt. 

5 | VIII. HOOF D- 



De RuriCGBEKKEN, 127 

EENS SIE SISISISS SIS VL 
ÄFDEELs 

| 
VIII, MEN HOOF DST UK. Hoorp- 

ì STUK: 
Befthryvine van ’t Geflagt der RUIGBEKKEN , een J Ò 3 

Soort van Slvmige Visch - Wormen, 8 

D° Grickfche naam Ayvine , tot aanduiding Naam. 

van dit Geflagt gebruikt , heeft zyn af- 
leiding van de Slymigheid deezer Wormen; 
doch, dewyl het een byzonder Kenmerk van 
dezelven is, dat zy den Bek met Haairtjes be- 
zet hebben, zo heb ik het gevoeglyker geoor-= 
deeld, hun door den naam van RUIGBEKKEN te 

onderfcheiden. 
De Kenmerken beftaan dáar in, dat zy een Kenmers 

Spilrond Lighaam hebben, het welk van on- in 

deren met een Vetvin is gekield; den Bek aan 
’t end en ruig: twee gevinde Kaaken of Ny- 
pers en veele fcherpe Tanden in de Keel: een 
boven- Tand die enkeld ftaat en fcherp is: 
terwyl ’er de Oogen t'eenemaal aan ontbrees 

ken. 
Maar ééne enkele Soort is tot nog toe vaf 

dezelven ontdekt, naamelyk, 

(1) Ruigbek, die Slymagtig fs. 1 
Jy xine 

2 if je Glutino/a, De blinde Prik of Negen-Oog, zegt Rav, slymige 
js Vifch= 

Worm. 

(1) Myxine glutinofa. Faun. Suee. 2086, Myxine. Maf. 
Ad. Frid, Ip: 91, T. 3 f. 4. KALM, Itin, 1, p. 100, 118. 
Myxine glutinofa, AE, Nidros. 11. p. 250; T. 3. Lampetra 
egsca Oculis carens, Wirr. Zehthyol, 107, Ray. Pise. p. 36, * 

E, DEEL. XIV, STUK. 
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is klein en Spilrond, naauwlyks grooter dan 
de grootfte Aardwormen, welke de onzen 

Daauw- en Mey- Wormen heeten. Haar ge- 
heele Lyf vindt men, op de wyze der Aard- 
wormen byna, in Ringen verdeeld, en voorts 
komt zv overeen met haar Mede- Soorten. Die 
fchynen echter Schepzels te zyn der Zoete 
Wateren of Rivieren 5; alzo hy zegt, dat men- 
ze te Straatsburg noemt Blinder Neunaugen, 
Zy hebben, volgens WirLoveray, van wien 

de af beelding ontleed is, onder den Kop een 
ronden Bek, die altoos open ftaact en geen 

Tanden nog Tong; ’t welk grootelyks van 
de opgegevene Kenmerken zou verfchillen. 
Op ’t midden van den Kop is een Gat of Ope- 

ning, gelyk in de overige Soorten van Ne- 
genoogen, en, in plaats van Kieuwen , heb- 
ben zy wederzyds zeven Garen op een regte 

Lyn. De ruigte van den Bek komt uit op 
twee byhangzels of knobbeltjes aan ieder Zy- 

de. Het Vischje, door hem befchreeven ' 

was zes Duimen lang, en hadt op de agterfte 

helft van de Rug een Vin of Huidje, dat ag: 
ter ’t end maar cen weinig omgeflagen werdt, 
zynde de Afgangs- Openingen op gelyken af- 
ftand van den Bek als het voorfte van de Rug- 

vin. BarT“ERUS , een Vogelaar en Visfcher van 

Straatsburg, hadt het zelve onder andere Visfchen 

van den Ryn, of Beeken en Meiren daarom- 
ftreeks , befchreeven. 

In de Noordzee onthoudt zig , zegt Linneus, 
’ dit 

- 
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dit Ongediert, dat in de Visfchen boort, de- Vie 
gelven opvreet en ’t Water in Slym verandert. iii. 

Zulks blyke nader uit de Waarneemingen van Hoorp- 

den Heer Karm, die, in January des Jaars°TUXe 

1748, te Grömftad in Noorwegen zynde, de 
Visfchers aldaar ongemeen hoorde klaagen 
over de fchadelykheid van zekere Visfchjes, 
die men aldaar veelerley naamen gaf , van de 
uitwerking afgeleid, gelyk Pilor, Piltar, Sau 
ger en En/cluwier, Wanneer men Netten uit- 

zet, om Kabbeljaauw , Schelvisch en derge- 

Iyken Zee- Visch, te vangen, of Hoeken daar 

toe legt, zuigen deeze Wormen dezelven dik- 
wils geheel uit; zo dat ’er niets byna, dan 
de Huid en Graat, van overblyven. Gemeen- 
lyk byten zy een Gat in de Visch, en flui- 
pen door hetzelve daar binnen, om hem met 

meer gemaks te kunnen opvreeten. De Plat- 

vischen en Kreeften fchynen byna de eenig = 
ften te zyn, die vry loopen van hunne vraat- 
zugt: wordende de laatften door hunne harde 
Schaal , en de anderen door hunne verblyfplaats 
op den grond der Zee, in de Slibber , daar voor 
befchut. 

2 Ly gelyken (zegt KarM) naar de Prik. Proefnee- 

> ken, hebbende een gladde Huid , zonder Ede 

», Schubben en zyn blaauwagtig van Kleur, de Dg 
s, met een witte Streep onder aan den Buik. 
„De Proefneemingen , door my daar op in 
» t werk gefteld, zyn kortelyk deeze. Ik 
‚ wierp: zodanig een Vischje i@ een groote 

Ï s> Kom 
Je DEEL. XIV. STUK. 
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VE „Kom met frisch Zeewater , welke, in de 
Ei ‚tyd van een Uur, gevuld was met eene * 
Hoorp- > Witagtige taaije Slym , die naar een helde- 
STUK, re en doorfchynende Lym geleek. Doop- 

te men daar een Pennefchaft of Stokje in, 

zo kon men ’er lange Draaden uichaalen. 
Door meer omroeren hing zig de kleveri- 
ge Geley, ter dikte van een Duim , daar 
aan vast , en zag ’er dan volkomen evens 
eens uit, als een heldere Yskegel. Einde- 
Iyk wierdt her Water zo taay , dat de Visch 

»» zelf, by het uitwinden , mede volgen moest. 

Ik goot, daarom , betzelve weg, en liet my 
9 frisch Water geeven 3; doch dit wierdt toen 

de Zuiger ‘er naauwlyks een vierendeel Uurs 
in gelegen hadt, even zo dik als het voor- 

> gaande. Men verzekerde my tevens, dat; 

wanneer een Kan half vol Weter was en 

maar een eenige van deeze Vischies daar in 
gebleeven ware, men, na verloop van 

weinige Uuren, reeds alles in een Slym 
van zodanige natuur veranderd zoude vin- 

den. N 

‚‚ Ík kon aan de genen , die my gebragt 
waren „ zo menigmaal als ík die uit het 

‚ Water haalde, zeer duidelyk waarneemen, … 
„ hoe zy door verfcheide deelen des Lighaams 
> de Slym uitgaven. Zelfs uit haare Zyden 
s kwam, indien ik ze maar wat hard aantast- 
s te, een witagtig Vogt te voorfchyn. Ter- 
» wyl ik ze-dus hield, waren zy van Kou- 

„» de 
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ss de gantsch. verftyfd: maar , als men ze in. VL, he 

3 frisch Zeewater fimeet, bewoogen zy zig, VII 
‚op de wyze der Aalen, in het Var heen en Hoorn. 
weer ; doch leefden niet langer dan drie of stTux. 
vier Vuren. De befchreevene Geley liet 
zig zeer lang uitrekken, tot dat de Draa- 
den; eindelyk, zo dun als de fynfte Zyde 

s‚ waren. Zy waren, bovendien, ook taame= _ 

s‚ lyk taay en {terk. Zou men, derhalve, die 

», Stoffe niet tot eenig nut gebruiken, en van 

„ deeze Visch- Wormen, onder anderen, ee= 
ss nig Lym bereiden kunnen”. 7 
„Van deeze; zo wonderbaarlyk Slymige, Die= 
ren, gaan wy, Natuurlyk, uit den Rang der 
Wormen tot dien der Slakken over. 

3 

2 

BH OOEDSTUK. 

De Eigenfchappen der SLAKKEN of Slakgelyken- 
de Dieren in ° algemeen. Naamen der byzone 
dere Gedierten, die tot deezen Rang thuis gee 
bragt zyn. Optelling der Geflagten , enz. 

% ‚Oi woerd Mortusca, dat van Naum 
LiNN us hier, in *t meervoudige, ge. 

bruikt wordt voor een algemeene benaaming 
der Dieren. van deezen Rang , is door Printus, 
in ’t enkelvoudige, voor eene Noot met een 

k g EN zage 
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zagte Bolfter of Dop , genomen. Het kan 
zekerlyk, niets anders dan iets weeks, in te- 
genftelling «van iets dat hard is en in der- 
gelyke betrekking voorkomt, betekenen. Hier- 
om wordt die benaaming , niet ongevoeglyk , 
toegepast op Weeklyvige Dieren, die wel in ’c 
algemeen niet dan met een Huid bekleed zyn , 
doch waar van fommigen , gelyk de Zee- 
Sterren en Zee - Egels, ook een zagte of wee- 
ke Schaal hebben, in tegenftelling van de 
Schulpdieren. ALpRovanpus heef: een Boek 
gemaakt de Mollibus , dat is van Dieren, die 
met een zagte Huid bekleed zyn, offchoon 
vast van Vleesch. Ìk gebruik ’er de benaa- 

ming van SLAKKEN voor, die aan ’t eerfte 
Geflagt eigen en op fommige anderen ook niet 
ontoepasfelyk is; even als gk die van den 

voorgaanden Rang begreepen heb onder den 

algemcenen naam van Wormen. 
Met de laatstgemelden komen zy overeen, 

in een eenvoudig, naakt Lighaam te hebben; 
doch verfchillen van dezelven door kunne 

Ledemaaten , dar Sprieten of Voelers zyn, 
die in fommigen naar Hoorntjes, in fommi- 

gen naar Armen of Nypers, in eenigen naar 
Pooten gelyken. Dat zy geen Schaal hebben 
is zo algemeen niet, of het lydt eenige uit= 
zondering; gelyk dit in de Zee- Appelen of 
Zee-Egels en Sterren blykt, die men deswe- 
gen, ook, agter,de naakte Slakken geplaatst 
vindt 

De 
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De Geftalte, voor ’% overige, der Dieren VL 

van deezen Rang, is grootelyks verfchillende. Dn 
Hoewel veelen bec Lyf, eenigermaate , naar Hoorn. 
dat der Slakken gelykende hebben , zo is het sTuK. 

doch in anderen Rups-, in anderen Worm - rr Ona 
tig. Van het eerfte leveren ons de Zee-Rup- 

fen, ‘zo genaamd ; van het andere de Zee. 
Duizendbeenen, die, bovendien, met een me= 

nigte van byhapgzels als Pooten voorzien zyn, 
de voorbeelden uit. Sommigen van deeze ; 
gelyk die kleine Waterflangetjes der Zoete 
Wateren , hebben byna de dunte van een 

Draad. Anderen in tegendeel, gelyk de Zee- 

Scheedenen Zee- Netels, hebben een zeer plom- 
pe en wonderlyke figuur, met zo weinig be- 

weeging, dat men ze naauwlyks voor Dieren 

aanzien ef erkennen zoude. Ook vindt men 
‘er de Zee-Schaften onder , die byna Cylin- 
drisch zyn, en altoos, ergens aan vast zitten 

met haaren Grondfteun. Die, welke men Zee- 

Haas noemt, hebben eene figuur, zeer 
vreemd aan de Schepzelen van dat Element, 

zo wel als de Kieuw- Worm der Visfchen. De 
Zee-Katten en Polypen zyn wegens haare Ar- 

men niet minder verwonderiyk, dan de Be- 
zaantjes door haare byhangende Vezelen of 
Riemen, en Blaasagtige gedaante, als die der 

Kwallen. Welk eene zonderlinge vertooning 
de Zee-Sterren en Zee- Egels, in haare mee 
nigvuldige Soorten , opleveren, is iedereen be- 
kend, | 

le: Zo 
I, DEEL, XIV, STUK, 
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Ten opzigt van de Ingewanden is ’t zone 
derling , dat men in Dieren, die zo gering 
fchynen, een zo. wel gefchikt Samenftel van 
binnen vinde. De onvermoeide nafpooringen 
van SwWAMMERDAM hebben zulks in de ei- 
gentlyke Slakken, op het keurlykfte, aange- 
toond. In andere Dieren, die voor ’t bloote 

Oog als loutere Klompen of Kwabben',en dus 

zeer veragtelyk, zig vertoonen , zullen wy het- 
zelve ftraks opgehelderd zien, en bevinden 
dat zy met de noodige Lighaamsdeelen tot het 
Leven; Hart, Longen, Maag en Darmen, niet 

minder konftig dan de edele Schepzelen, voor- 
zien zyn. | 

Zo verfchillende byna, als de Geftalte, zyn 
ook de Eigenfchappen. Sommigen, gelyk ik 
aangemerkt heb , beweegen zig en zwemmen 
zeer vlug; anderen kruipen altoos langs den 

Grond; anderen zitten vast en fchynen naauw- 

lyks te leeven. Eenige Zee-Blaazen maaken 
een zo aartige Vertooning, door het dryven 

met een uitgefpannen Vlies langs de Opper- 
vlakte der Zee, dat menze deswegen Bezaant- 
jes noemt. Het Voedzel van de meesten 
beftaact blykbaarlyk uit andere Dieren of In: 
fekten , die zy inzwelgen en verteeren of uit- 
zuigen. Ik neem de Zee-Katten, tot voorbeel-_ 
den van het eerfte; dewyl die Dieren en Vis- 

fechen verflinden van aanmerkelyke grootte: 
den Kieuw Worm en anderen van het laat- 

fte. Door fommige Zee- Duizendbeenen wor= 
Sa a K] den 
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den Zee- Wormpjes verteerd; terwyl de ge- VL 
woone Zee- Rups, zo „wel als de Zee- Egels en In 
en Zee- Schaften , mêest van Schulpdiertjes zoorp- 

fchynt te leeven. Tot Verteering van zulke “TY® 
harde Kost, zyn fommigen van deeze Week: 
Iyvige Sehepzelen met Tanden in de Maag, 
en tot befchutting met een Peerig Rugge- 
fchild voorzien. De manier, op welke fom- 
migen haar Voedzel uit de Slyk of Slibber 
der Wateren haalen , is nog geheel onbekend. 
Mooglyk zyn ’er onder dezelven ook wel, 
die van Wier of Zee- Gras leeven, gelyk de 

Land-Slakken van Groente en Vrugten. Men 
vindt ’er onder, gelyk de Zee-Schaften, ook 

Klapkonten genaamd, die in fommige Landen 
gegeten, ja voor een lekkerny gehouden wor- 

den 5 terwyl de Zee- Katten bovendien een 
foort van Geneesmiddelen uitleveren, Ande- 
ren, gelyk de Kwallen , Zee-Blaazen , Zee. 

Netels, fchynen zo Vergiftig te zyn, dat zy, 
door aanraaking van de bloote Huid, een 
Ontfteeking of Vuurigheid daar in verwekken 
Eenigen glinfteren by Nagt, als Vuur: ande- 
ren hebben , over Dag, een Goudglans, die 

haar verfiert. Om kort te gaan, de Eigen- 
. fchappen der Slakgelykende Dieren zyn groo» 

telyks verfchillende. 

Wy gaan nu over tot de Ranefchikking en 
Kenmerken der Geflagten, welken deeze Rang 

__ ‘er agttien behelst, als volgt. 

4 ORDO 
I, DEEL, XIV. STUK, 
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Ark, SSSISISISISISHSISISISISieis: 
IX. 

Hoorp. O RD O SE°CUND US, 
STUK, 

MOT Kk USC 
Animalia fimplicia nuda, vel absque Testa, 

Artubus inftruêta. | 

r. Ore fupero, Bai fe affigens. 

288. ACTINrA. Aperturâ unicá , communi , dile 

tabilt. 

287. Ascipra. Aperturis duabus, alterá bumiliore. 

5 

2. Ore antico, Corpore laterali Forami- 

ne pertufo. 

282, Limax. Tentacula quatuor: Anus communis 

cum Poro laterali. 

283. Aprysta. Tentacula quatuor: Anus fupra 
postica. 

084» Doris. Fentacula duo: Anus fupra postica. 

239. Ternys. Foremina lateralia finistra, geminae 

3. Ore antico, Corpore Tentaculis anti- 
ce cinéto. 

290. HOLOTHURIA. Tentacula Carnofr, 
2QI. TEREBELLA. Tentacula Capillaria. 

4. Ore 
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Dieren die een eenvoudig Lighaam hebben, 

dat ongefchaald is en met Ledemaatcen. 

1e Den Bek van boven , en met den Grond- 

fleun zig aanbechtende, 

238. Zee-Nerten. Met ééne, gemeene, uit- 

rekbaare Opening of Mond. 

287. ZEE - SCHEEDE. Met twee Openingen , de 

eene laager dan de andere. | 

a. Den Bek van vooren; bet Lyf op zyde 
met een Gaaije. 

232, AARD -StAK. Vier Hoorntjes; het Aars- 
gat met het Zyd - Gat gemeen. 

283. ZEE-Lone. Vier Hoorntjes ; het Aars- 
gat boven aan ’t agter -end. 

284. ZeE-Srak. Twee Hoorntjes 3 het Aars: 
gat boven aan ’t agter - end, 

289. ZEE-Haas.T weeGaatjes aan de flinkerzyde. 

3. Den Bek van vooren; bet Lyf vooraan 
met Baardjes gekranst, 

ago. Zee-Braas. De Baardjes Vieezig, 
291. STEENBOORDER. De Baardjes Haairagtig. 

Ls h4. Den 
Je. DEEL, XIV. STUK. 
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4. Ore antico, Corpore Brachiato, 

292, TRIToN. Brachia bipartita; quibusdam Chée 
liferis. 

296. SEPIA. Brachia oêto five decem ; inftruêta Co- 
tylis. | 

295. Cr1io. Brachia duo, dilatata: 

293. LERNEA, Brachie duo five tria, teretia, 

294. SCYLLEA. Brachia fex, remetis paribus. 

\ 

s. Ore antico, Corpore Pedato. 

285. APHRropiTA. Os inerme. Corpus ovale. 

936, NeERErs, Os Unguicubatum, Corpus elonga- 
Ve 

6. Ore infero, Centrali, 

297. Mepusa. Corpus gelatinofum, leve, 

298. AsTERIA. Corpus Coriaceum muricatum. 

209. EcHiNus, Corpus Cruftaceum aculeatum. 

EET ARES 

slr 



ik 
e= 

DER GESLAGTEN. 139 

| ne 
ÄTFDEELS 

4. Den Bek van vooren; het Lyf met Ar- vx, 
men. | Hoorp- 

STUK. 
292. STEEN-SLAK. De Armen in tweeën ver- 

deeld, fommigen met Schaaren. _ 
296. Zer-Kar. Agt of tien Armen , met Nap- 

jes voorzien. 

295. VLERK'- Worm. Twee uitgebreide Ar- 
men. 

293. Kreuw- Worm. Twee of drie Armen, 
die rond zyn, | 

204. KRroos-SLAK, Zes Armen , by afgezon- 
derde Paaren. 

pe 

5. Den Bek van vooren; bet Lyf als met 

Pooten. 

285. ZEE- Rurs, Den Bek opgewapend; het 
Lighaam ovaal. 

286. ZEE- DuIzZENDPEEN. Den Bek genageld; 
| het Lyf langwerpig. 

6. Den Bek van onderen , in ° middeltunt, 

297. LEE-Kwar. Het Lyf glad en Slymerig. 
298. ZEE-STAR. Het Lyf Lederagtig en ge- 
| doornd. | 

299. ZEE-Ecer, Het Lyf Korftig en met Pen- 
| nen gewapend. 

X. HOOFD. 
Ee DEEL, XIV, STUK, 
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XxX. HOOEDS Trom 

Befchryving van t Geflagt der Aarn-SLAKKEN , 
van welker Kigenfchappen en Gebruik, en in °% 

byzonder van de nieuwe Proefneemingen , om- 
drent de weder aangroeijing van de af gefneeden 

Kop en Hoorntjes, omftandig gefproken wordt. 

ka deeze Lyst van de Naamen en Kenmer- 
ken der Geflagten blykt, dat ver de mees- 

te, ja byna alle de Dieren van deezen’Rang , 

Zee-Schepzelen zyn. Veelligt zou iemand , on- 
verhoeds, daar uit opmaaken, dat de Schep- 

per der Natuur zulks zodanig gefchikt had, 
om deeze Weeklyvige Gewrochten van zyne 

Hand voor de aandoening of befchadiging 

door harde Aardklompen en Steenen te be. 

fchutten; doch wy zien de ongegrondheid van 

zulk een denkbeeld , blykbaar , doorftraalen in 

die van die Geflagt , welke men, tot on- 
derfcheiding van anderen, AARD-SLAKKEN 
noemt. | 

De Latynfche naam, LiMAx, wordt van de 

Slyk of Modder, daar zy in voortkomen en 

dikwils in huisvesten , volgens de Ouden af- 

geleid. ’t Hebreeufch woord Choometh een 
Slak betekenende, zo werden zy geteld ons 
der de Onreine Dieren *; doch Schablul + 

| aan 
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aangaande heeft men meer zekerheid (*) By, Vl _ 

de Grieken fchynen zy geen byzonderen naam Armin. 

gehad te hebben: want MLiaNus noemt de Hoorp- 

Aardílak Kox)ier zov yv , in Over eenkomst met STUK. 

Prinius , door wien de ongehoornde Cochlee 

nude , dat is naakte Slakken’, getyteld worden. 
De hedendaagfe Grieken noemenze Kochlios of 
Salingas ; de Italiaanen Lumagotto, en de Hoorn: 
flakken, in ’t byzonder Lumaca: de Franfchen 
Limace of Limacon en ook wel Licoche; de 
Spanjaarden Caracol; de Duitfchers Schneck;, 
de Poolen Stlimak, de Engelfchen Snail of Sluge 

Zonderling is 't, dat fommige Slakken ge- 
heel naakt leeven, en anderen een Hoornag- 
tig bekleedzel hebben, ’t welk men een Slak- 

kenhuis, of een Slakbooren noemt. Dat deeze 

Dieren, evenwel , in het weezentlyke niet ver- 
fchillen, blykt daar uit, dat men de inwoo- 
ners van de Slakhoorens in ’ Latyn zo wel 
Limaces noemt en genoemd heeft, als de an- 
deren (f). In ’t Fransch noemt men de naak= 

te Slakken , gemeenlyk , Limaces of Limas, de 

Hoornflakken Limacons. De Slakken, die in 
de Zee-Hoorens huisvesten, worden in de 

meeste Taalen, zo lang zy in haar Huisje 
zyn, en met herzelve,daar van onderfcheiden : 

ge 

(#) Schablul eft reptile, quod cum egreditur e Conchâ faà;, 
Saliva fluit ab ipfo, donec plane \liquescat & moriatur, 
Scholigstes. ad loc. Pfalmi, 

(}) Implicitus Concha Limax , hirfutaque Campo, CoLy- 
MELLA. 

IE. DEEZ XIV, STUK, 
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„VL gelyk men dus, in Italie, dezelven Maruza of 
SED Zamarucú „in ’t Spaanfch Caranmugo , in ’t Fransch 
Hoosp- Escargots, en in ’t Engelsch Cockles noemt. 
STUK. Derzelveriduisje, ook , is doorgaans veel fter- 

ker dan dat der Aardflakken , ’t welk meer 
naar een Hoornagtige Schil of Eijerfchaal ge- 
Iykt. Linneus evenwel heeft, op het voors 
beeld van andere Autheuren, de naakte Slak- 

ken van de Hoornflakken, die in de Rang der 
Schulpdieren geplaatst zyn, afgezonderd. 

Eigen- De naakte Slakken onthouden zig in laage 
Eappen. Weiden , in digt befchaduwde Bosfchen „ of ook 

binsenshuis in Kelders en andere vogtige plaat- 

fen, welke nooit van. de Zon befcheenen wors 

den (*). Evenwel zyn deeze of gene Soorten 
aan deeze of gene plaatfen meer eigen. Zy 
loopen inzonderheid des nagts, en ook over 
dag, by Regenagtig Weers: doch haare Gang 
is by. uitftek: traag: waar van het bekende 
Spreekwoord komt, van iets dat zeer lang- 
zaam voortgaat: Als een Slak die kruipt, Haa 

re kruipende beweeging gefchiedt door intrek- 
king en uitrekking van het Lyf, byna als die 
der Wormen. 

De Voort. Zeker Autheur heeft uitgevonden , dat de 

Fe ‚> beweeging der Spieren, die. tot den voorts 

‚> gang der Slakken dienen , twintigmaal fneller 
 gefchiedt, dan die van het geheele Lighaam. 
PAL 53 Dit 

(*) Cochlez in occulto latent, fuo fibi {acco vivunt, Ros 
fi non cadit, PLAUTUS, in Captivis. 
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5, Dit fchynt5 echter, weinig zekerheid te VL _ 
„, hebben: want alle Vlakte, op welke het Ee. 
‚Dier kruipt, tot een genoegzaam vasten Hoorn: 
‚„Grondfteun dienende, om niet!toe tegeeven STUK 

aan de werking der Spieren , die de Slak 
voor Pooten verftrekken ; zo zou hier uit 

volgen, dat elke Spier, op de Vlakte, ne- 
gentien twintigfte deelen van haar geheele 
beweeging moest voortglyden , dewyl het 

twincigíte daar van alleen gebruikt werdt, 
om het Lighaam te doen voortgaan : ’ 
welk een onnutte beweeging zoude zyn, 
ftrydende tegen de volmaaktheid van de 
Werken der Natuur. Maar, het gene voet 
gegeven heeft tot deeze misvatting, is de 
{chielyke overgang der beweeging, van de 
eene Spier in de andere , welke het Dier 

veroirzaakt door dezelven agtervolgelyk, 
‚ langs den Buik van agteren voorwaards, niet 
twintigmaal, maar omtrent vyf- of zese 
maal zo ras,als de voortgang des Lighaams ; 
famen te trekken. Deeze overgang der bes 

weeging van de eene Spier in de andere is, 

baarblykelyk, door een ftuk Glas heen te 
» zien, waar op men de Slak laat kruipen, 
> en vertoont zig byna als de golwing van 

‚> Water , dat door den Wind bewoogen 
ss wordt (*)”, 

s Maar 

(*) EMAN. Werss, fur le mouvement progresfif de quel- 
gues Reptiles, AE, Helvet, VoL, Ille p. 380. 

I. DEEL. XIV. STUK, 



\ VI. 

AFDEEL. 

Hoorp- 
STUK: 

Voedzel, 

I44, BESCHRYVING VvAN 

‚> Maar dat men in een naakte Slak, (zegt 
ss SWAMMERDAM, door wien byna op de zelf- 
‚‚ de manier gefproken wordt) die in het 

>, Water geworpen’ is en in een Flesch ge- 
, daan, de beweeging van de Dierlyke Gees- 
„> ten zou kunnen zien, en zulks onder de 

> gedaante van kleine Belletjes, die zig van 
‚‚ het Hoofd naar de Staart en van de Staart 

‚> naar. het Hoofd beweegen; dit is niets dan 

‚, een Inbeelding van dat flag van Philofoo- 
«‚ phen , die altoos ín de Boeken kyken. De 
„‚ geheele reden van dit Verfchynzel legt daar 
s> in, dat, wanneer men de Slak in ’t Water 
>, werpt, altyd eenige Lugt in de Slym des 

>, Lighaams blyft hangen; doch daar fis nooit 
> eenige gefchikte beweeging in te zien, hoe 
>» Zy zig ook roert. Altyd behouden deeze 

‚> Belletjes haar orde en plaats, hoewel zy 

„> inkrimpen en uitzetten met het Lighaam, 
> dat is op en van elkander fchuiven (*)”. 

De Hoornflakken komen hier in met de an- 

deren overeen, zo wel als in het Voedzel, ’t 

welk zy nuttigen, beftaandein allerley Groen- 
te en Vrugten; waar van, die malst en lek- 
kerst zyn voor den Mensch, haar het meefte 
fchynen te fimaaken: doch zy onthouden zig 
meer op open plaatfen en in het Geboomte „_ 
wordende voor de brandende Zonneftraalen 
door haar Hoornagtigen Dop befchut. Dat zy 

geens- 

(%) Bybelder Natuure.'I. DEEL, bladz, 114 
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geenszins „van de Daauw, of van haar eigen wi, 

Sap leeven , is uit de fchade „ die zy aan de Arpzzte 
Gewasfen. toebrengen, blykbaar. an | 

Alle Slakken-worden hedendaags er rkend voor srux: 

Hermaphrodieten, dat is Dieren, die zo wel paaring; 

Mannetjes als Wyfjes zyn „ en dus de Teel- 
deelen der beide Sexen in één Lighaam om- 
draagen. Zy hebben die, aan -de regterzyde 

van den Hals ‚ alwaar een Opening is, door . 
welke Zy een foort van Schaftje „ dat taame- 

lyk lang is, uitlaaten. Dit Schaftje flingert 

zig, ten tyde van de Paaring , om het Schaft- 
je van de andere Slak, en wordt in een Ope- 

ning, die naast de andere geplaatst is, inge- 

ftoken. Ten opzigte van de langte deezer 

Schaftjes, of derzelver uitrekking en inlaating, 
als ook van den tyd van Paaring, heeft in ver= 

fchillende Soorten eenig onderfcheid plaats. 
In fommigen zyn de Koppen met de Hoornt- 
jes byna Kruislings tegen elkander gevoegd; 
in anderen op eenigen afftand van elkander. 
Zo menze, op dien tyd, van één trekt, dan 
ziet men de Schaftjes in haar geheele langte 
uit de opening der Lyfmoeder van ieder Slak 
te voorfchyn komen, en, met een wonder- 

lyk flingerende beweeging, binnen korten tyd 
weder in het Lighaam kruipen. 
In de Huis-Slak, zegt SwAMMERDAM, die Teeldee- 

men in vogtige elder: en aan de randen van l** 

Regenbakken vindt „ontfluiten zig de Teeldee- 
len met drie onde Openingen aan den 

K | Hals, 
Er 1 DEEL: XIY. STUK, 
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Arora, Hals, daar zy uitwendig in ééne Opening uits j 
‘komen. De eerfte is voor de Roede, die daar 

En uitgeftoken wordt, de tweede is d Opening 

STUK. van de Lyfmoeder , de derde is de uitgang 
van het Purperbeursje, welks Vogt fchynt te 
dienen tot fpanning van de Roede. Zy is, 

in deeze Slak, taamelyk fterk en Peesagtig, 
leggende als in eén Beursje, dat men opblaa- 
zen kan , en dus maakende, dat de Roede 
daar uit te voorfchyn kome. Uit haar ag= 
terfte gedeelte ziet men een fyn Draadje ver- 
fchynen , ’t welk zig famenvoegt met den 
Band der Lyfmoeder: welke Band geheel ver- 
vuld was met Korrelagtige deeltjes, die hy 
in de Wyngaard-Slak voor Eijeren hadt aan- 
gezien. De Lyfmoeder krinkelt zig, zegt hy, 
om deezen Band, die haar een redelyke fterke 
te Beeft. Zy was in een Huis-Slak, welke 
hy den ro Augustus opende, zeer uitgezet 
en met Eijeren vervuld 5 ook vaster van zelf- 
ftandigheid , dan wanneer daar in niets gevon. 
den wordt. Het Lymbeursje , daar agter, 
was ook zeer uitgefpannen; doch den Eijer. 
ftok vondt hy geflooten, en van Eijeren bee 

roofd, die in de Lyfmoeder allen aan ééne 
zyde geplaatst waren , en zeer vast aange 
hecht. 

Eijeren, Men weet dat de Slakken haar Eijeren uit- 
werpen, die rond zyn en witagtig, van groote 
te als witte Peper. In de Eijeren der naakte 
Slakken heeft gezegde Waarneemer , zeer dik» 

wils, 
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wils, het kleine Släkje zig zeer aartig zien VL 
roeren en beweegen, eer het daar uit kwam; Ren 

zynde dan aanftonds zo groot, dat men zig Hoorne 
erwonderen moet, hoe het binnen een zo STUK 

klein beftek heeft kunnen bepaald zyn geweest. 
De Hoornflakken , merkt hy aan , brengen 

haar Jong met een volkomen Hoorntje, dat 
echter als dan onbefchryflyk dun en teer is, 
voort. Ook is door hem een Waterflakje 
onderzogt , het welke de byzondere Eigen- 

fchap bezit, van levendige Jongen te wer- 

pen (#). 
De Slakken, in ’t algemeen , hebben een Geftaltes 

langwerpig Lighaam , waar aan men een Kop, 
Hals, Rug, Buik, en een foort van Staart 

kan onderfcheiden. De Huid is van een Pees- 

agtig geweefzel , tot eene groote uitrekking 
en famentrekking bekwaam. Op de Rug is 
deeze Huid ruuw en korrelig, aan den Buik 

„zast en glanzig; maakende op de zyden;, 
door de famentrekking der Spieragtige Veze- 
len , een foort van Plooijen, waar het Dier op 
loopt. Op de Rug hebben zy een Vleezig 
Schild, dat in Kleur verfchilt van de overi- 

_ge oppervlakte des Lighaams, en ook dikwils 
Groefswyze met Korreltjes bezet is, zynde 
gemarmerd met witte en zwarte Vlakken. 
Dit is echter aan alle naakte Slakken niet gee 

meen , doordien zy merkelyk in Kleur vers 
fchil- 

(*) Bybel der Natuure, 1, DEEL, bladz, 169, 

K 2 
1, DEEL, XIV. STUK, 
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VL fchillen. Aan ‘de Kopzyde kunnen zy dit 
DEELS Schild, als een Luifel, opligten en verfchei- 
Eion dentlyk beweegen, maar naar de Staart toe is 

STUK. _ hetzelve zeer vast gehecht aan de Rug. Aan 
de regter kant heeft hetzelve een Opening , 
waar door de Slak Adem haalt en ook zyne 
Vuiligheden loost (*). Boven op het Staart- 
end is het Lighaam als een Haanekammetje 
verheven, ’t welk geheel anders van maakzel 
is in de Veldflakken , en tot affcheiding dient 
van de Slym, die het Pad, waar zy gekroopen 
hebben, altoos aanwyst, en, opgedroogd zyn- 
de, als Zilver blinkt. | 

Wiee _De Luiffel, ter plaatfe daar diet Lugtgat is, 
“met een Schaartje openende , zo ziet men 

dat de inwendige Huid van een aartig Nets- 
wys’ maakzel is, als uit Vaatjes of Aderen fae 
mengeweven. By helder Weer kan dit Ge- 
weefzel door de Opening van het Schild, 
wanneer de Slak die ontfluit, zeer fraay bes 
fchouwd worden. Dikwils houdt zy dezelve 
zo digt geflooten, dat men in ’t geheel geen 
Opening befpeurt. In de holligheid van deeze 
Luiffel vertoont zig, ter flinker zyde van het 
Lyf het kloppende Hart, met zyn Oortje en 
Hartzakje, benevens nog eenige holligheden, 

waar im de Lugt bewoogen wordt. De andere 
Ingewanden openbaaren zig niet dan door Ont- 
leeding of openfnyding van de Slak. 

Hetslake _ Wanneer het gedagte Netje van zyne plaats 
iS 

(*) De zelfde, bladz, 159. 
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js afgefcheiden, zo wordt men daar onder, Vl _ 
een Beentje gewaar, ’t welk de Autheuren hiken. 
het Slakken - Steentje heeten, en daar men ver- Hoorp- 
fcheide nutrcigheden, in de Geneeskonst, aan A70E 
toegefchreeven heeft. Men zou ook hetzelve , steentje, 
bekwaamelyk, het Borst- of Ruggebeen kun- 
nen noemen, om dat het als in ’t midden van 
de Borst of Rug geplaatst is. De figuur is 
als een hol Schulpje, dat langwerpig rond is: 
het wordt in zyn omtrek door verfcheide Vlies- 
jesop zyne plaats gehouden , en ís van boven aan 

het gedagte Netje vast. Somtyds vinde men het 
geheel Vliezig; fomtyds redelyk dik en Steen- 
agtig, opbruifchende met Zuure Vogten: op 

andere tyden is het maar ten deele Steen, en 
men ziet ook, alsdan, dat het mer Adertjes. 

doorweeven is, die als gevuld zyn met Zande 
korreltjes. Hier uit kan men met reden be-= 

fluiten, dat dit. Lighaampje uit de ftremming 

van Steenagtige deeltjes zynen oirfprong heeft. 
En het fchynt wel, dat de Natuur der Slak- 

ken daar heenen ftrekt; gelyk dit blykt in de 
aangroeijing van de Schulp der Hoornflakken. 
In de naakte Slakken komen deeze Schulpjes 

zo wel in-kleine als in groote, ín jonge als 

in oude, voor: ja in de allergrootften is het 
fomtyds zeer dun en Vliezig , in de kleinen 
geheel-masfief Steen. Zo dat de Heer SwaM- 
MERDAM van gedagten was, of zy dit Steent- 
je ook jaarlyks mogten uitwerpen, gelyk de 

Kreeften de zogenaamde Kreefts-Oogen doen. 

K 3 Dit 
1. DEEL. XIV. STUK, 
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VI. Diet laatfte moet zo onwaarfchynlyk niet 
ArpeeL. x, “ voorkomen, wanneer men aanmerkt, het ge- 
Hoorp- ne hy verhaalt van zeker ander Lighaampje, 
zode dat, in de Nederduicfche Tekst van zyn Werk, 
beentje, het Zoutbeentje genoemd wordt ;- hoewel men 

„efen het in’t Latyn een anderen naam kon geeven *. 
dinam In hee aanhangzel dat de Lyfmoeder , naar een 

Blinden Darm gelykende, heeft; vindt-men, 

als hetzelve opengefneeden wordt, zegt hy; 
op den bodem een Knobbelagtig deeltje, waar 
uit een fpits, Steenig en krom geboogen Pens 
netje, als een fcherpe Priem , komt fpruiten. 

Dit Beentje, met een Vergrootglas wel be- 
keeken zynde, gelykt byzonder naar een doore 
fchynend Vischfchubbetje, hebbende aan zyn 
dikfte end eenige Kerfjes, doch verder rand 

en effen, fcherp uitloopende als een Naald, 
Ter plaatfe, daar het gehecht was aan *t ge= 

zegde Knobbelagtige Lighaamtje, is het uitge- 
hold en zeer broosch. Om dat het met Sterk 
Water fterk opbruischt, heeft men ’t zelve gee 
noemd het Alkalyne Beentje. 

… Wat gebruik dit Deeltje heeft, (zegt 
‚ SWAMMERDAM ,) heb ik niet kunnen uitvin= 

‚, den. In ’t eerst verbeeldde ik my, dat 
„ het de Roede was; doch daar van heeft my 
‚ de Ondervinding het tegendeel getoond. ’ 

‚Is echter zeker, dat het zyn gebruik in 

„ de Voortteeling heeft: want, na dat de 
‚‚ Paaring gedaan is, vindt men deeze Lig- 
>, haampjes gemeenlyk leggen op de plaats, 

9) waar 
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waar de Slakken gezeten hebben, en dit is VE 

my eindelyk tot een kenmerk geworden , Annas 

om daar van overtuigd te zyn. In fom- Hoorns 
mige Slakken vond ik het zeer klein , in STUK. 

„, anderen wat grooter, en wel, naar ik kon 

„, oordeelen, hoe zy minder of meer tot de 
„, Paaring gevorderd waren. Somtyds is het 
‚ half geel, maar meest helder en fpierwit. 
‚> Het fchynt dat het, gelykerwys de Ko- 
> raalen, komt aan te groeijen, het welk ik 

„ in de Slakken- Steen duidelyker zal vertoo- 

ss nen (5)”. ” 
De Ouden maakten van dien Steen veel 

gerugts. Prinius verhaalt, dat de naak- 
te Slakken, doch niet alle, in de Kop een 
Steentje draagen , dat hy fomtyds een Beentje 
noemt. CARDANUS fpreekt ’er aldus van. 

> De Slakken - Steen $ komt‘gemeenlyk in die f Liza- 
»» Slakken, welke geen Korst hebben, voort. ed 
‚> Dezelve behoort, gelyk ikze vertoonen 
», kan, wit van Kleur en ruuw van Opper- 

> vlakte zyn; om dat hy uit een Waterige 
> zelfftandigheid is famengegroeid; en klein 
», om dat hy komt uit een klein Dier. Het 
> Steentje , dat ik, met eigen Handen, uit 
‚‚ den Kop van een naakte Slak genomen heb, 
„‚ na dat ik het in veelen vrugteloos had op- 
> gezogt: was witagtig en van grootte als 
‚> een Boontje, doch veel platter, middelmaa- 

» tig 

5 

33 

9 

2 

(*) Bybel der Natuur, 1. DEELs bladze 129, 

K 4 
E. DEEL, XIV, STUKS 
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2 tig doorfchynende , oneffen en zeer glan- 
5» Zig; aan de eene zyde plat, doch aande 

5) Andere Oogswyz’ uitpuilende 5°-met de 

‘s, Tänden vergruisbaar , zo dat het als in 
s) Zondkorreltjes overgaat. * Men verkoopt 
s> ook veel grooter Steentjes, die meer “uit- 
» puilen, minder wit:en ondoorfehynende zyn, 
‚> hebbende van binnen een Kuiltjei doch dee- 
sy ze geloof ik niet dat gehaald worden uit 
ss naakte Slakken” (*). le03 

Deeze Dieren hebben, aan % Widor: eid ú 
een taamelyk grooten Bek, die twee) Lippen 
heeft, welke zagt en week zym ,-dierende 
om de fterke, met Tanden: gewapende Kaa- 
ken, te bedekken en te befchutten, De flui- 

ting van deeze Kaaken is zo fterk; „dat “men 
den Bek naauwlyks open kan krygen in het 
getergde Dier. Agter de Tanden, die vyf in 
geral zyn en van Cinnaberkleur , volgens de 

Waarneeming van BoEcLERus 5 en die hunne 
zitplaats hebben in de Bovenkaak ; wordt men 
eene Kraakbeenige holligheid. gewaar „ welke 

Doktor Muvrarrvs de Lugtpyp , anderen de 

Keel of Zwelgpyp noemen. Daar aan “volgt 
de Maag en Buik, bevattende het Darm -Ka- 
naal, dat onafgebroken, enkeld, lang is ‘en 

eenige draaijen maakt. De Maag opblaazen- 
de, “vertoont dezelve zig geheel Vliezig, en_ 
wonderbaarlyk ‘famengeweven van Vezelen, 
al Zo 

(*) ALDROVAND, Libre VI, De In/cllis, p‚ 280. 
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zo regt als dwarfe. Men vindt ’er, dikwils ; VL 

een groene Stoffe in, met Zand gemengd, die heen 
het overblyfzel is van Kruiden of Wortelen Hoorne 
en andere dingen, waar van de Slak leeft. sruxe 

Naar het end van het Darm - Kanaal zyn dik- 
ker Stoffen , van Kleur zwartagtig , welken 
zy uictwerpt door een taamelyk groot ‘Gat 
dat byna altoos open ftaat, aan de regter zy- 
de f. Voorts heeft de Slak ook een aanmer= + Zie 

kelyke Lever, in drie of vier Kwabben Weeen, 
deeld, bruinagtig van Kleur zynde en door- 

zaaid met een menigte van Vaten, doch voor 
*t overige van eene Klieragtige dr ben. 

heid. 
Sommige Autheuren, gelyk Murarrus en Het Hart, 

BOECLERUs, zeggen, dat zy, met verwonde- 
ring, het Hart in een Slak hebben zien klop- 
pen, of de Natuurlyke beweegingen, van uit= 

zetting en famentrekking, maaken. Dit Lige 

haamdeel is van eene geelagtige Kleur, om- 
geven met een Vliezig en doorfchynend Hart- 
zakje, ‘t welk naar een Waterblaasje gelykt. 

By dit Hart vindt men een Kalkbeursje , dac 
ook plaats heeft in de Tuin- en Wyngaard- 

Slakken, en misfchien de Stoffe, tot aangroci- 
jing der gedagte Slakken-Steentjes , uicle- 

vert. 
> Men kan by my, zegt SwAMMERDAM ; 

s> het Hart van een Slak, met deszelfs Oo- 
> ren, opgeblazen en gebalfemd zien. Te 
s… wenfchen ware het, dat die Autheur ons 

| Ies „> de 
L,DEEL, XIV. STux. 
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de afbeelding daar van had medegedeeld, 
zegt Lister. Doch , op dat niemand in 
de Ontleeding der Slakken misleid worde, 
zo gelieft te weeten, dat de Bafis of ’t 
breedfte deel des Harts , (want hetzelve 

zwelt daar grootelyks uit door ’t kooken,) 
fchuins naar den Kop van het Dier geftrekt 
is; terwyl aan den Top , of het fmalfte 
deel, welke agterwaards ziet naar de Staart 
of liever inwaards naar de Ingewanden , 
zo wel de Hol- Ader, als de Groote Slag= 
ader zyn ingeplant. Deeze plaatziag, nu, 
was gemakkelyker, en om de opklimmen= 

de Hol- Ader te ontvangen, en, om de 
Groote Slagader, met derzelver Takkige 
verdeelingen, naar den Kop en de overige 
Lighaamsdeelen, die daar onder zyn, af te 
zenden. Voorts loopen in deeze Dieren 

ook, van de oppervlakte des Harts naar 

‚ alle omleggende Deelen , gekrulde Kieuwen } 

af, die een weinig uitfteeken, zynde te- 

vens aan de Huik of Luiffel, welke de- 

zelven voor een Ruggevlies verftrekt, aan- 
gehecht, en zeer zigtbaar in een gekookte 

zwarte Slak”, 

De Long Een Long, welke Repr {telt onder het Slak- 
ken- Steentje te leggen, en de geheele ruimte, 

beneden ‘hetzelve, te beflaan; fchynt door 
Lisrer niet erkend te worden; ten minfte 

_ houdt hy die witte vooze Stoffe, alleenlyk , 
voor cen foort van Kusfen, om te beletten, 

dat 
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dat het Hart der Slak, door het gezegde VI 
Beentje, niet befchadigd worde; welke Stoffe ÁFDEEL, 
derhalve ook ontbreekt in de Hoornflakken, moorp. 
die dan, tegen de overeenkomftigheid der Nae sTuK. 

tuur, geen Long zouden hebben. In de zware 
te Slakken, wien het gedagte Beentje of Slak- 
ken-Steentje. ontbreekt , legt tusfchen het 

Hart en de Huik zekere dunne Laag, als van 
Ket (#). 
Een zo veragtelyk Dier is doch niet van slym. 

Herfenen en Zenuwen ontbloot , noch van 

ontelbaare Watervaatjes, die in de holligheid 
van deszelfs Lighaam een dunne Vogtigheid 

uitftorten, welke de Stoffe verfchaft tot die 
menigte van Slym, daar de Slakken berugt 
door zyn en zig zelf verraaden. Dit zal het 
Zyn, waar de Ouden gemeend hebben dat zy, 

als er. geen Daauw-viel, van leefden. Ik zal 
my niet ophouden, met- het gebruik te onder- 
zoeken, dat het Dier daar van heeft, en of 
dezelve alleenlyk tot aankleeving diene, om 
het vast te houden, wanneer het langs fteile, 

gladde , glibberige baanen, loopt of kruipt. 
Bovendien heeft het, in de Buik, nog een an- 
dere vette, Slymagtige toffe, die geel is en 
zig ftyf aan de Vingeren hecht , waar van de 

Slakken- Pomade f bereid wordt, die men, 4 
tegen de Puisten van het Aangezigt gebruikt. de Lima 
De Teeldeelen, waar van ik reeds gefproken““* 

heb, 

(*) Exereit, Anatomica, prima, Octavo. p. 36. 

Ze DEEL, XIV, STUK, 8 
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VL heb, vervullen byna de geheele holligheid des 
AFDEEL. Buiks 

Xx, 
Hoorp. Sommigen hebben getwyfeld , of men ’ 

en voorfte deel van een Slak wel een Kop mogt 
op den noemen; PriNrus vergelykt het by een Paar- 

Kop. den, en anderen, met meer reden,-by een 
Osfenkop. Dit Lighaamsdeel, naamelyk, is 

merkwaardig wegens zyne vier Hoornen, 

waar van de twee grootften boven, de twee 
kleinften onder {taan. Beiden zyn zy van Ke- 
gelagtige figuur, doch de eerften kunnen zig 
het langfte uitrekken, en krygen dan fomtyds 
de langte van drie vierden Duims; de ande- 

ren hebben naauwlyks een derde van die ‘lang- 
te, doch zyn zo wel als de eerften van bin- 
nen «hol, en aan ’t end met een Randje of 
Zoompje voorzien, dat een Knopje maakt , 
met een geelagtig Vogt gevuld. In de groot- 
{te Boorens wordt men, op ’t midden van dit 
Knopje, een zwarte Stip gewaar, die zig byna 
als een Oogappel voordoet. 

ofhet Oo- De Autheuren zyn verdeeld over ’t gebruik 
genzyns van deeze Lighaamsdeelen. Arnertus verze- 

kerde dat het Oogen waren, hoedanigen men 

baarblykelyk in de Kreeften en Krabbên vindt. 

ALDROVANDUS tragte zulk te bevestigen door 
een befchimpend Italiaansch Spreekwoord of 
Vloekwensch (*). Perjerus, LisTER en an- 

| FSB de- 

(*) Ti verga il Cancro, deve hanne gi Occhi le Kimagte. 
| LNG €! ‚Id 

Ki 
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deren zyn van het zelfde denkbeeld geweest, , Vl _ 

Sommige wilden beweeren, dac het vier Ver- RDE 

rekykers waren, welken de Natuur dit Schep- Hoan: 

zel geleerd hadt meer of minder uit te fchui STUE. 

ven, naar den afftand van ’t Gezigt (*). „SwAM- 

MERDAM vertoont zelfs de Gezigt - Zenuwen, 

die van de Herfenen af komen, welken hy in 
twee Bolronde deelen, gelyk in de Menfchen, 
verdeeld vondt, Dat meer is, hy heeft, door 

» 

kwetzing van het Druiven- Vlies , onder ’t 
Mikroskoop , met twee fyne Naaldjes , het Wa- 

teragtige en Glasagtige Vogt , benevens het 

Kryftallyn , zeer duidelyk kunnen onderfchei- 
den (4). 

Niettegenftaande zulks, durft men thans of voelers 

maar ftoutelyk verzekeren, dat de Slakken&lleen * 
geen. Oogen hebben (J).-Zo men nog ge. 

zegd had, dat zy met de Oogen niet kunnen 
zien, zou de waarfchynlykheid alleenlyk te 
kort gedaan zyn (S). Sommigen, evenwel , 

ver- 

Id est. Augurtor tibi Cancrum , eo loco quo Oculos fuos 
“habent Limaces. Cancrum pro Cornibus, 

(*) Exos est Animal , Pedibus fine & fine Spinis, Testea 
Terga, gerens , Oculos producens atque recondens, Ex TEu- 

CRI definitione, | 

(4) Zie Bybel der Natuur. I, Deel, bladz. 206, Tab. IV. 
Fig. 8. Zyne afbeelding van de Herfenen , Spieren en Ze. 
nuwen, die tot den Kop , Bek en Hoorntjes behooren, in 
Fig. 6. is verwonderlyk. 

(1) Bomare, Woordenboek der Natuurlyke Historie, Dort. 

1769, Bladz- 514. 

(6) Ue vero his iter prztentent, illis Ed credibile eft, 
LISTER. Hist, Anim, Angle. Pp. 105. 

I. DEEL. XIV. STUK. 
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verbeelden zig, dat gedagte Hoorntjes voor de 

Slakken alleen tot Voelertjes verftrekken , en 
brengen tot bewys by, dat dezelven zo aan: 
doenlyk zyn, op de minfte aanraaking zig in- 
trekkende : doch, kunnen zy daarom niet voor 
Oogen dienen , en wordt men niet juist het 
zelfde gewaar in de Oogen der Menfchen, die 
zig fluiten tegen alle dreigend leed ? 

Deeze intrekking der Hoorntjes is gemakke- 
lyker te begrypen, dan de manier, op welke 
zy weder omgeftroopt en uit het Lighaam 
naar buiten uitgebragt worden met den ge- 
heelen Kop. „, Ik oordeel (zegt SwAMMER= 
> DAM), dat het binnenfte Vlies of Spierag- 

ss tige deel van het Hoorntje die werking 

»» doet: waar in het veel geholpen wordt, 
s» ZO door eenige natuurlyk kleine Spiertjes, 

s, als verder door eenige zwaarder Spieren , 
> die het voorfte deel van den Kop en Huid 
> der Slak naar buiten brengen. De eigently- 
> ke werking, die ik meen dat de inwendige 

s Ringswyze Spiertjes van de Hoorntjes oefe« 

ss nen, oordeel: ik'‚daar inte heltaan, at 

ss ZY, zig agtervolgelyke famentrekkende „ 

> En verftvvende, het Hoorntje dus uitge- 

> Zet, en het eene Deeltje daar van, bos 

»> ven het andere, opwaards gedrongen wor- 
> de: waar van men als eene ver gezogte 

s» gelykenis heeft , in de famentrekking van 
> de Ringswyze Spiervezelen der Dare 
„> men”’, 

Ik 
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Ik heb dit een weinig omftandiger aange- 

haald, om dat ik nog moet fpreeken van een 
zonderlinge Waarneeming, welke thans de Hoetds 

Denkbeelden der Natuurkundigen niet Min ee 
der verdeeld houdt, dan onlangs het gebruik (needen 

der Hoorntjes deedt. ’t Was in de Voorzomer 
des jaars 1768 , dat Pater Boscovicn , uit Italie, 

een Brief aan den Heer DE LA CONDAMINE te 
Parys fchreef, waar in hy hem bekend maakte 5 
„, hoe de Heer SPArLANzINI, te Modena , ont- 

‚> dekt had, dat de Kop der Slakken, na dat 
‚> die afgefneeden was, weder aangroeide, 

en volkomen herfteld werdt, met alle de 

‚, Organizatie , die dezelve te vooren hadt 
Eend. 

Dit Berigt bragt geheel Europa in verwon- 

dering. Het werdt van veelen, die niet fchee» 
nen te bedenken, dat in de Wormen en Polv- 
pen iets dergelyks plaats heeft , voor onge- 

rymd gehouden. Zeker Kanonik, Lid der Lete 
terkundige Societeit van Arras, Warren ge- 
naamd, hadt dergelyke Proeven genomen, die 
maar ten deele flaagden. Tegen ’t end van 
Oktober des jaars 1767, fneedt hy den Kop af 
aan verfcheide Slakken, die aanftonds in haar 

Schulp kroopen, en in de Maand Mey van ’ 
volgende Jaar wederom daar uit, levendig , te 

voorfchyn kwamen , doch zonder Kop. Uit 
deeze zyne Proefneemingen befloot hy , dat 
de hervoortbrenging van de Koppen niet moog= 
lyk ware ; aangezien de Hoorntjes, die hy 

af. 
Ie DEEL, XIV. STUK, 

2 
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VI. afgefneeden hadt, ook niet weder waren aan= 

Ais EE gegroeid. De Heer Warre ftelde zig voor; 
Hoorp- om over de Slakken van Artois een Vertoog 

STUK. te doen drukken , het welk den 2o Mey des 
jaars 1768 reeds voltooid was ; toen men in 
de Nieuwspapieren het Berigt las van de 
Proefneemingen van SPALANZINL, Zo E€ven 
gemeld. 

Waarnee- _ Eenige Weeken te vooren hadt de Heer 
mungen 

van SCHEFFER, te Regensburg, reeds, door zeker 

WeRAF Voorval, het in Leven blyven der doorge- 
fneeden Slakken als iets zonderlings opge- 
merkt GC). Zeker Vriend riedt hem het aan 

ftukken knippen der. naakte Slakken, als het 

gemakkelykf{te en zekerfte middel, aan, om 
dezelven, in korten tyd,.uit-zyn Tuin te 
verdelgen. Hy liet zulks derhalve niet alleen 
door anderen doen, maar hieldt zig zelf ook 

menigmaal daar mede bezig, en by die- gele- 
genheid nam hy waar , hoe de meesten dee- 
zer Slakken, wanneer hy ze niet net in ‘t 
midden , maar voorlyker , en inzonderheid 

aan den Hals en Kop doorgefneeden hadt, of 
onmiddelyk of na verloop van eenige Oogen- 
blikken, haare te famengetrokkene Geftalte 

begonnen te veranderen, zig uicrekten „ den 
geknotten Hals of het Kopdeel voorwaards 
uitftrekten, en dus voortkroopen. Evenwel 

| hadt 

(£) Zie J. Chr, SCHEFFERS Erflere Verfuche mitt Schnee 
ken, 1768, p. 8, en vervolgens. 
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_ hadt hy, diestyds geen denkbeeld, dat ZY», 
dus’ verminkt, in ’c ave zouden bleet al. 

zo haar het noodigfte Deel daar toe fcheen te Hodes | 

ontbreeken. 

m 

“Toen de Pastoor de zonderlinge Waarnee« 
idg van SPALANzINI gelezen hadt, begon 

hy het aân Stukken fnyden van deeze Dieren 
op nieuws. Hy knipte ieder kruipende en 
uitgeftrekte Slak die hem voorkwam, met 
een Schaar, overdwars door: ’t zy op den 

Grond, op een Blad of op het Gras, waar 
hy ze ook kwam aan te treffen; zonder te 
letten , of: hy zulks in ’t midden, dan meer 

naar vooren of naar agteren, deed. „ Eeni- 

53 

53 

gen van deeze doorgefneeden Slakken (zegt 

hy) bleeven op haare plaats dood leggen 3 
„, haar grootfte en agterfte gedeelte trok zig 
‚ hiet famen, en daar welde uit hetzelve een 

», dikagtig zwartgroen Sap. Anderen, en 
Bhuwel de. meesten, ‘häalden, wel“is waar; 

PRRDIEË „na de Sneede, het geknotte Deel 

‚> onder hee Borstfchild terug, maar zy krom- 
> pen als tot een kleine en ronde Klomp in 

een, doch rekten zig, gelyk by de voor- 

gaande Proeven reeds gemeld is, zeer fchic- 
lyk weder uit en kroopen daar heen. Nog 

anderen bleeven wel na de Sneede, en na 
dat zy zig famengetrokken' hadden, leggen; 
maar, wanneer ik ze aanraakte, befpeurde 

sik 'er nog Leven in. Deeze bedekte ik 
voor de Zonneftraalen met een groen Blad , 

L vO 
J, DEEL. XIV. STUK, 

\ 

STUK 
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‚, om haar den volgenden Dag te gemakke. 
> lyker weder te kunnen vinden; doch ik 

s» trof geen van deeze Slakken wederom, on= 

», der het Blad, aan, en ik kon uit de Slymige 

‚> Streek, die zig op den Grond en op het 

‚‚ Blad vertoonde, ligt opmaaken, dat zy 

» des nagts zig onder de Aarde, of in de 
» nabyftaande Palm, of ergens anders heen, 

s» begeven hadden”, 
In de Maand. July, des jaars 1768, nam 

SCHAEFFER eerst voor, de Proefneemingen 
van SPALANZINI na te doen. Hy fneedt zes 
naakte Slakken de Koppen, en zes anderen 
het Agterlyf met de punt af. De zes eer- 
ften en de zes laatften deedt hy ieder in twee 
byzondere Glazen, en gaf ’er frisfche Boon- 
bladen om te eeten aan. In het Glas, daar 
de Slakken zonder Agterlyf in waren, vondt 

hy den tweeden Dag reeds de Bladen afge- 
knaauweld: in het andere Glas, waar in de 

Slakken zonder Kop waren , bevondt hy den 
derden en vierden Dag , tot zyne verbaasd= 
heid, het zelfde. En, ’t geen alle verwon- 

dering te boven ging, was dat hy, in de vol- 

gende Maand, de helft deezer Slakken met 
nieuwe Koppen aantrof, 
Men behoeft niet te denken, dat gedagte 

Pastoor in deezen met verhaasting is te werk 
gegaan , of zig door lust naar nieuwigheden 

de Oogen heeft laaten verblinden. Van een 
Man, door zo veele Waarneémingen in de 

Na- 
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Natuurlyke Historie vermaard, die Lid is van 

byna alle Societeiten der Weetenfchappen in 
Europa , en Korrespondent van de Koningly- Hoorp. 
ke Akademie van Parys , kan men zulks niet STUÉ 
denken. Ten anderen geeft hy ons zelf een 
fchets van zyne zorgvuldigheden in dit geval, 
ons verhaalende, hoe hy te werk gegaan zy; 
en men moet op zyn Berigt, als Doktor in de 
Godgeleerdheid, Predikant te Regensburg en 
Raad van den Koning van Deenemarken zynde, 

te meer betrouwen. 
„> Toen ik de Bladen afgegeten vond ies Zynezorg. 

ss Zyn Eerw.,) nam ik op ftaande voet de denia jen 
s> Slakken uit het Glas, en, dewyl ik zeker deezen 
9 wist, dat ik haar geen andere dan Bladen, 2" 
s die geheel en gaaf waren , om te eeten 

voorgelegd had, zo keek ik myne Slakkers 
in de eerfte plaats, naáuwkeurig naa, of 

_ _s, haar de Koppen altemaal wel volkomen af- 

s» gefneeden waren. IR vond ’er geene on- 

» der, met eenig het allerminfte overblyf- 
ss zel van eën Kop: ja naauwlyks kon men, 

in haare fterkíte uitrekking , riog iets zien 

van den overgebleeven Hals. Misfchien ; 

> dagt ik, zal in de Aarde eerifg ander Infek 

zyn, dat deeze Gaten in de Bladen ge- 

maake heeft ; doch hoe dat ik die, zelfs 
met een Vergrootglas, doorzogt; ik vond 
geen blyk van eenig leevend Schepzel. 
Wie hadt dan de Bladen afgeknaauweld ? 
Kunnen Slakken zonder Koppen vreeten? 

Te ss De 

AFDEEL. 
X. 

3% 

33 

92 
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4 VL „De toekomende tyd mag zulks beflis- 
FDEEL, 5e fen’ ü 

@ 

Hoorp. 
STUK, 

Vervolgens bedenkende, hoe veele naakte 
Slakken , de voorgaande Weeken, in zyne Tuin 
doorgeknipt waren, kreeg hy last om te on- 
derzoeken, of niet eenigen daar van in ’t Le- 
ven mogten gebleeven en voortgegroeid zyn. 
Den s Augustus; derhalven, de plaatfen', al- 
waar de meesten aan Stukken gefneeden was 
ren, laatende doorzoeken, werden ‘hem een 

menigte van Slakken toegebragt , waar onder 
hy wel haast eene «aantrof , die het voorfte 
gedeelte zeer wanfchapen hadt, Hy kon ’er, 
noch: met het bloote Oog , noch met een 
Vergrootglas, eenig blyk van Kop, Hoornt- 
jes , Bek of Lippen, aan befpeuren, Haar 
voorfte end was ftomp en isgekorven, en, op 
de plaats der Hoorntjes , wierdt men flegts 
twee zwarte Stippen, die zig als Wratjes 

vertoonden , gewaar.* Ook het Rugge-Schild 
hadt zyne Natuurlyke Geftalte niet; maar was 
als van één gefcheurd. Voorts fcheen deeze 

frisch en gezond te zyn. Hy deedt ze in een 

Glas met Boonbladen , die hy, na twee Dagen 
verloops, afgeknaauweld vondt: ja, den 9 van 

die Maand, hadt de Slak werkelyk wederom 
een Kop met Hoorntjes , in de gewoone langte 
uitgeftrekt, gekreegen. Het eenjen andere is, 
door hem, met gekleurde Afbeeldingen opge- 
helderd (*)). | 

Dee- 

% | 1 ‚© bi (*) Als boven, Vierter Werfuch. Tabe I. Figs 2» 3e 

/ 
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Deeze Waarneeming oordeelt ScuarerFrerte VL 
Ttrekken tot bevestiging der Ontdekkinge van ARTE 
SPALANZINI: doch , hier in niet berustende , nam Hoorp- 
hy weder de Proef op vier naakte Slakken, met STUN 
het affnyden der grootfte Hoorntjes, die, den: Hoorntjes | orn 
4. September, altemaal volkomen waren uit- gene RE 
gewadsfen. „Op dien zelfden-Dag, den 3 Au- ten weder 

Ùo 
gustus. naamelyk , fneedt hy vier anc lere 

Slakken, wederom, de Koppen af, en, om 
alle tegenwerping voor te komen, deedt hy 

zulks in tegenwoordigheid van vier Perfoonen, 
die getuigen konden, dat de afgefneeden Kop- 
pen. op den. Tafel léggen „bleeven. Twee 
Slakken beftierven het; doch de twee anderen 

hadden den 2 vande volgende Maand nieu- 
we Koppen en lange Halzen s als gewoon- 

mn 

Iyk €). 
De zevende.P roefneeming van den Pastoor rg Agtere 

betreft het af{nyden der Agterlyven en Staart. cot groei 
Hydeedt zulks, den 4 Augustus, aan twee fer aan. 
„naakte Slakken, wien, na eenige Dagen vere 
loops, allengs het Ägterlyf weder aangroei 

de, en den Is hadden, drie de arzelven reeds 

een nieuwe Staartfpits , welke in ’t eerst wit 
„was ;„doch..den 4 September:.de Nacuurlyke , 
„Kleur „ naamelyk die hadt van het geheele 

Agterlyf. Op dergelyke Wyze „en in het 
„zelfde tyds verloop, waren de Agterlyven 

ni Alg en 
van Hoornflakken , die hy afgefneeden hadt, 

ook 
(+) Sechfler Verfuch, Tab. L.Eige 40-55 6 

Ege 
Ee, DEEL, XIV, STUK, 
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ook weder aangegroeid. Het zelfde gelukte 
hem met het affnyden der Koppen in eenige 
Tuin- en Wynbergs-Hoornflakken , gelyk 
dit alles door hem, in gekleurde AfBeeldin- 
gen, naauwkeurig vertoond, en door eene 
omftandige befchryving opgehelderd wordt. 

In ’ algemeen is hier omtrent aán te merken, 
dat men den tyd moet afwagten , eer men 
een befluit maake , aangaande het gelukken 
of niec gelukken van deeze Proefneemingen. 
Van twee Wynbergs-Slakken, die hy den 
12 Augustus de Koppen afgefneeden hadt, 

was de eene. na veertien Dagen verloops, reeds 

met een nieuwen Kop voorzien; doch aan de 

andere befpeurde men , den 7 September, 

eerst eenige aangroeijing, welke zyn Teke« 
naar, dien hy deeze Slak, met den afgefnee- 

den Kop, ter af beelding hadt toegefchikt, ge- 
vallig waarnam. Toen zag men ookt reeds 
de beginzelen der nieuwe Hoorntjes , en zo 

bleef deeze zaak, onder verfcheide verhinde- 
ringen, als in twyfel hangen, tot dat hy ein- 
delyk „den 1o van die Maand , daar omtrent tot 
volkomen zekerheid kwam; zynde aan deeze 

Slak de Kop en Hoorntjes, als onder de Oo- 

gen van den Waarneemer , weder aanges 

groeid (0 
In ’t bejluit merkt SCHAEFFER aan, dat ‘er 

om- 

(*) Zie zyn Elfter Verfuch > P: 25 en de Afbeelding, 

Tab. LIL Fig. 4e 9 i 
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omtrent dit Stuk nog veele zwaafigheden, Vie 
overblyven, en belooft zyne nog niet geheel den 
uitgegroeide Wyngaard-Slakken dagelyks na Hooi: 
te zien, en naauwkeurig op te merken , hoe STUÉe 
en wanneer de eene haare bovenfte en groote | 
‘Hoorntjes, die ’er nog aan ontbraken, we- 
derkrygen, en derzelver nog zigtbaare Won- 
de, of het overblyfzel van de Sneede , zig 
heelen en fluiten: en in de andere het tweede 
groote Hoorntje te voorfchyn komen en de 
onderfte kleine tot de behoorlyke grootte aan- 
groeijen zouden. Van dit alles beloofde hy, 

in een nader Vervolg van zyne Proeven, be- 
rigt te zullen geeven. In twee Maanden ver- 
loops viel.met deeze Wynberg- Slakken gec- 
ne de minfte verandering voor, en in ’€ mid- 

den van November bragt men hem die met 
het Huisje geflooten: zo dachy wederom moest 
afwagten, wat zig daar omtrent in ’t volgende 
Voorjaar zoude openbaaren (*). 

Zie hier het omftandig Berigt van eene Manier van 
Proef ‚ die daar omtrent, door hem, nog in be 

c Jaar £768, was genomen, waar uit men dien einde, 
tevens verzekerd fchynt te kunnen zyn, aan- 

gaande zyne zorgvuldigheid, in dit onderzoek, 
„, Het was den 1 Oktober, (zegt de Pastoor, ) 
ss dat ik een Wynbergs-Slak de vier Heütfte 
ss jes, met zulke voorzigtigheid en opmer- 

> King, 

(*) Fernere Verfuche mitt Schnecken, Regensb, 1769, po 8 

L 4 
IL. DEEL XIV. STUK. 
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35 

33 

33 

2 

33 

king @digt aan den Kop affneed; dat ieder 
Hoorntje aan de Schaar bleef hangen, en 
aan de by zynde Perfoonen getoond kon 
worden. Zo dra de Slak één Hoorntje ver- 
looren hadt, trok zy zig, naar de algemee- 

ne gewoonte, ylings in haar. Huisje terug , 
en, dewyl ík een aanmerkelyken tyd moest 
wagten, eer zy daar uit „weder te‚voors 

fchyn kwam , zo bragt ik eenige Uuren 
door, met het af{nyden van alle de Hoornt- 
jes. Dit gefchied- zynde , tekende. ik het 

„Slakken- Huisje met een byzonder merk 
van Oly-verw, en liet de #Slak toen vry 

loopen in myn Tuin. Twaalf Dagen gin- 
gen voorby, eer men ze weder: kon vin- 
den, niettegenftaande aan de Boonbladen, 
waar op ik haar in ’t eerft neergelegd had, 

genoeg blyken waren, tdat zy by der hand 

zyn, leeven en eeten moeste. Den.13 Oc» 

tober viel zy mynen Bedienden weder in 
't gezigt, en, toen ik ze voor my leid , 

wagtende met verlangen af , in welk eene 
Geftalte zy zig zou vertoonen, kwam zy; 

na verloopvan, een Kwartier Uurs, met 
vier nieuw gegroeide Hoorntjes te voor- 

fchyn. De langte derzelven. was echter 

niet Nacuurlyk; zynde de onderfte Hoornt- 
jes. ‚vry veel langer dan de bovenften ; [ ge- 
lyk zyn Eerw. dit duidelyk afbeeldt] 
Zulks dan met Tekening en Kleuren in Af- 
beelding hebbende laaten brengen , gaf ik 

», aan 
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ss aan myne Slak de vryheid weder. En, toen VL 
FDEEL,. ss Zy my, den 2o Oétober, by het afpluk- î X 

„‚ ken der Boonen, gevallig onder’t Oog kwam. goorp- 
„, zo waren haare vier Hoorntjes volkomen stux. 
«> uitgegroeid en hadden niet alleen de behoor- 
s, Iyke langte, „maar ook de boveníte haar 
ve waerstipje-(*). … 

seln zulk een toeftand liet ik deeze Slak , 
„smet haare- nieuwe en versci® gegroeide 

„> Hoorntjes, tot aan den 7 November onge- 
„ ftoord voortleeven: doch op dien Dag ftel- 

> de ik ’er een nieuwe Proefneeming op in ’ 
… werk. Ik fneed haar den Kop, thans met 

„… zyne Hoorntjes, en wel digt agter de groote 

ss.dten derzelven, zodanig af, dat Kop en 
„ Hoornties op den Tafel vielen, en na de 
»y affnyding afzonderlyk konden gezien wore 

‘ss den. DeSlak trok zig, op de gewoone ma- 
„hier, onder.het van zig geeven. van een 

Schuim, die het Slakken - huis overftroom- 
de, te rug. Ik zette haar.toen weder in 

„de Tuin en lietze in vryheid, Eenige Da- 
gen zag ik ze, inzonderheid. °s morgens en 
s-avonds , van de eene plaats naar de an- 

dere zig begeeven 5; maar , toen zy begon 
in den Grond te kruipen, nam ik haar aan- 
fonds, naar-Huis „en, deedze: ineen „met 

Papier bedekt Suikerglas. Zy bleef , wel 
dra, aan den zydwand van het Glas onbe- 

WOO- 23 
) De zelfde, Tab, IT. Fig. 3. 

Ls 
\ 
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‚> woogen zitten , en maakte den Rand van 
‚ haar Huisje aan hetzelve vast. Na vyf. 

Hoörp- ‚, Dagen: verloops zag men het Kalkagtig 

„STUK, … Dekzel, waar mede zy haar Huisje toeze- 
„, flooten hadt , tot volkomenheid gebragt ; 

„en zo ftaat het nog met haaf tot heden, 

‚, Of zy in haar Huisje in een gezonde en 
„‚ goede toelttand is, dat kan ik waarlyk niet 
‚ zeggen; dewyl ik haar, net voordagt, zo 
„> lang ongeltoord wil laaten, tot dat zy, ten 
9, zynen tyd, zo ik hope; zig zelf los maa- 
„, ken; en te voorfchyn komen zal”. 

‘Reden der De Aanmerkingen van gedagten Pastoor ; 
hen: op zyne eigene Waarneeming in deezen: hoe 
meraan. het mooglyk zy, dat de Slak, zonder Kop en 

GOEIE Bek te hebben , dit Dekzel kön vervaardi- 
gen: flap ik, alzo zulks tot de Hoornflakken 
behoort, hier droogvoets over. Ik zal thans 

alleen de Vraag bybrengen, die hy op zyne 
Dertiende Proefneeming herhaalt: ,, Waarom 
, groeijen de afgefneedene Deelen ín eenige 

„, Slakken eerder en fchielyker , in anderen 
„, laater en langzaamer, aan, en zulks dik- 
„, wils met een verfchil vän eenige Dagen 
‚… niet alleen, maar zelfs van Weeken en 
‚, Maanden” ? Zyn Eerw. meent, dat de re- 
den hier van in de Ouderdom, en meer of mine 

der gezonde gefteldheid deezer Dieren , te zoeken - 

zy, en brengt , tot bevestiging van dit zyn 
Denkbeeld , de Waarneeming by van den Ont- 
dekker deezer Nieuwigheden , den Abt SpA- 

LANs 
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_ HANZANI,welkedienaangaandealdus fpreekt (*), VL 

;, De nieuwe aangroeijing is te gezwinder , Ea 

hoe geringer het Dier zy (}). Regenwor- Hoors- 

„ men groeit de Kop weder aan , wanneer STUK. 
‚‚ men niet boven een zeker getal Ringen 
„ van den Worm afgefneeden heeft: doch 
„is het getal der Ringen groot, zo is 'er 
‚, een uitermaate lange tyd noodig, tot het 

„, weder in volkomenheid brengen van den 

», Kop”. 
Zo zou dan; myns oordeels, de fpoediger 

of langzaamer aangroeijing eer af hangen van 
de plaats, waar de Sneede was gefchied (1). 
Inmiddels ftrekt deeze Waarneeming, op de 
Wormen , tot bevestiging der mooglykheid 

van de weder -aangroeijing van den Kop, in 
Dieren. Ook brengt de Heer ScHarEFrER een 
Brief by , waar mede de Hofjonker en Op- 
per- Luitenant voN ADELSHE!M hem vereerd 

‘ hadt, zynde gedagtekend Carlsrube, 19 Okto- 

Ber 1708. Deeze Heer vérhaalt, hoe hét 
Ole 

53 

(*) Prodromo di una Opera ad impremerfi fopra le riprode. 
sione d° Animali: date in luce dell’ Abbate SPALLANZANI, 
Prof, di Filofophia. Gotting. Anzeige von gelehreen Sachen. 
1769. pag. 70,7. 
B): Pe geringer das Thier ist. Hoe kleinder denk ik, en 

E bygevolg Jonger, zal. het willen zeggen. 

(+) °t Gaat alles in omtrent een Maand toe, Nieuwe Vz. 
der, Letteroeffeningen, 11, Deels, II. Stuk, Afengelw, Bladz. s16, 

Dit is uit de Eerfte Proeven van SCHAEFFER opgemaakt, 
Men ziet hier dat het geheel anders met de zaak gelegen zy, 

‚L DEEL, XIV, STUK, 
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VL onlangs gebeurd was, dat, een Haagdis door 
AEDREL, een Jonge Kat midden door gebeeten zynde , 
Hebr: het voorfte gedeelte van die Haagdis, na ver- 

STUK, loop van omtrent zes Weeken, met de Won- 
de geheeld , doch zonder Agterlyf of Agter- 
pooten, in-de Tuin herom loopende gevonden 
werdt, als of haar niets deerde, In die Brief 
wordt verder aangemerkt „ dat de Haagdisfen 
Kikvorfchen, Slangen; eenige Maanden, ja 
Jaaren lang ; in ’t Leven kunnen blyven„-zon- 
der eenig Voedzel. 

Tegenwere _Gedagte Ontdekking van SPALANZANI, in* 
pingenbe- middels „ hadt, zelfs na dat zy door het 

’ licht geeven der Waarngemingen van SCHAEFs 
FER bevestigd was , aan fommigen, tot „een 
Voorwerp van-befpottinge geftrekt. De Slak- 
ken , zeiden zy, trekken haare Hoorntjes op 
de minfte aanraaking in, gelyk de Vingers 

vaneen Handfchoen omgekeerd en weder uit- 
gebragt kunnen worden. Dus kan het ligt ges 

beuren, dat men; dezelven meenende af te 
knippen, door het Gezigt bedroogen worde. 
De Pastoor erkent , dat het , om die reden , 
zeer moeielyk zy, de Hoorntjes af te. knippen; 

doch hy verzekert , door veel handeling een 
zodanige behendigheid daar toe gekreegen te 
hebben , dat-het hem van de twäntig of ders 
tig reizen naauwlyks eenmaal misfen zou. 
Ondertusfchen kon hier in geen bedrog der 
Oogen plaats hebben , dewyl de afgefneeden 

__Heoorntjes aan de Schaar zitten bleeven. en 

| door 
FT. DEEL, XIV, STUK, 
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et ‚ aan anderen vertoond wer- Vl door zyn Eerw, aan ‚ AFDEEL, 
den. X. 
Niet minder tegenfpraak leeden zyne Proef- Hoore 

neemingen omtrent de affnyding van den Kop Proce 

der Slakken. ’t Was in het voorfte deezes ming ngen 
Jääts 1769, dat men in de Nieuwspapieren Karen 

‘het volgende Berigt uit Vrankryk las. ,, De seflaasd. 
‚… Heer VarLmonrT DE BOMARE , Demonfira- 

>, tor van de Natuurlyke Historie, uit wiens 

s, Penne een Woordenboek in ’t licht ver- 

> fcheenen is, herhaalde deeze Proeven voor- 

»» leeden Herfst te Chantilly, met den Heer 

>, Borie, Apotheker van den Prins van Con- 

„> dé. Zy fneeden twee-en-vyftig Slakken 
»» gezwind den Kop af, die allen,dood blee- 
Nes doch neden daar zy Een;niet dl te 

> fcherp Mes tusfchen de Hoorntjes en Teel- 

s> deelen aanvoegden en zeer langzaam fnees 
2» den, kroopen, na een Etmaal verloops, we- 
ss derom daar heen. Men heeft hieromtrent 

2» duidelyk waargenomen, hoe, by ’t aanzet- 
>> ten van het Mes, de Hoorntjes zig in el- 

2) Kander trokken 3 zo dat, het gene men af- 

fneedt, flegts de Huid en een gedeelte van 
% uiterfte end der Snuit geweest is: wes- 

„, halven ook het Dier , wanneer het weder* 

„> om verfchynt , de Hoorntjes geknot vers 
es toont’, | ’ 

De Aanmerkingen van den Heer SCHAEFFER, 

op dit Berigt, luiden aldus. … Ík zou gaarn 
ss weeten, wat die Heeren zeggen zullen , 

9 wan= 

53 

33 

1, DEEL, XIV, STUK, 
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‚ wanneer hun de beantwoording der eerfte 
> tegenwerping onder ’t Oog komt; Wel 
‚> haast mogt ik onze zogenaamde verlichte 
„> Eeuw den tyd der tegenfpreeking noemen; 

„> dewyl men het, in zaaken van Proef-On- 
> dervinding zelfs , niet eens kan worden , 

zonder dat de één Ja zegt, de ander Neen. 

Wat zal men van Mesfen , en wel van 

niet al te fcherpe Mesfen, en nog boven= 
dien van langzaam fnyden zeggen? Zulks 
heet, eigentlyk, alles in * werk te ftellen, 

wat vereischt wordt om de Sneede te doen 
mislukken. Ondertusfchen bevestigt dit Be- 

rigt, toevalliger wyze, deeze Stelling , dat, 
wanneer de Kop en Hoorntjes niet geheel 
en al, maar flegts ten deele, afgefneeden 
zyn, hetzelve aan de weder te voorfchyn 

AS 

23 

2 

52 

32 

„» komende Slak ook duidelyk te befpeuren 

A0 

Een andere Tegenwerping ; hoe het onges 

loof baar is, dat Slakken zonder Kop, waar 

in de Deelen, tot het Leven zo hoognoodig, 
vervat zyn, zouden kunnen leeven en gezond 
blyven, zonder eenige vermagering of uittee- 
ring te ondergaan; wordt door den Pastoor 

aldus beantwoord. Zo dra zig iets in de 

‚„ Natuur, dat werkelyk plaats heeft, ver- 
„> toont, zo moet een verftandig, en op zyn 

„ Gevoelen, Weertenfchap of Kennis, niet 

„ verliefde Natuur-onderzoeker, de Hand op 

den Mond leggen, zig verwonderen, den 
PE) Schep 
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„„ Schepper der Natuur aanbidden , en uit- VL, _ 
„… roepen. Hoe veel is my, met al myne inge- ÄFDEELe 
os beelde Weetenfchap, nog onbekend? Dus gaa ik roorp. 

„te werk omtrent nieuwe Ontdekkingen en srux, 
‚‚ Waarneemingen in de Natuur, die van my 

en anderen gefchied zyn”. 
Doktor pr Murarro heeft waargenomen, 

dat, als men het Hart uit een Slak wegneemt, 

dezelve doch niet oogenblikkelyk fterft, en 
voegt daar by, dat het Dier , aan Stukken 

gefneeden zynde, nog een langen tyd leeft. 

SCHAEFEER zegt , dat door hem en alle an- 

deren, dic het onderzogt hebben , bevonden 
Zy, hoe de doorfnyding van een Slak, regt 
int midden , doodelyk is. Dit zal, derhalven, 

— waarfchynlyk nog wel het beste Middel zyn, 

® om dat Ongediert, het welk de, T'uinlieden , in 
{ommige Jaaren, zo veel nadeel doet, en de 

eelfte Vrugten dermaate befchadigt, te vernie- 
len. Ik ípreek van de naakte Slakken: want 
de Hoornflakken kunnen gemakkelyk op den 
Grond aan ftukken getreeden, en dus verplet- 
terd worden, 
Hoe walgelyk het ook aan de meesten zal bide 

voorkomen , kan ik echter niet nalaaten te mel. ken. 

den, dat deeze Dieren in fommige Landen, en 

in fommige omftandigheden , gezegd worden 

aan de Menfchen tot Spyze te ftrekken (*). 

t / De 

23 

C*) Nostto tempore in Italia quovis fere Anni tempore 
eduntur, zegt ALDROVANDUS, Belge ur audio, ab earum 

û 
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De Grieken en Romeinen maakten ’er veel 
werks van.(f), en de laatften hadden zelfs 

een foort van bewaarplaatfen, Cochlearia ge- 
naamd, om de Slakken te mesten, of te fpee- 

nen, gelyk men de Oesters doet. Zulks, lee- 

zen wy , heeft nog in eenige deelen van Duitsche 

land en Vrankryk plaats. Ook vind ik ’er 
niets affchuwelykers in, dan in het eeten van 
het Dier der Alykruiken. Doch , als men 
vraagt, of het een gezonde Spyze zy; dan 
moet ik de genen toevallen, die dezelve we- 
gens haare Slymigheid, in ’t algemeen , wraaken. 

Ondertusfchen heeft deeze eigenfchap haar 
eenigen naam gegeven in de Geneeskunde, tot 

verzagting van de Borst , en om een gewel- 
dige aanhoudende Hoest tot bedaaringe te bren- 
gen. Men kooktze, ten dien einde, in Melk 
of Huy, of destilleert ’er, na dat zy door 
ftampen gekneusd zyn , een Water van , dat 

door byvoeging van eenige geurige Kruiden 
zekerlyk een Balfamieke hoedanigheid ver- 
krygt. | 
ErTMULLER , een beroemd Autheur in de 

Geneeskunde , zegt ons, dat de Slakken eene 
Geley uitleveren, die bezwangerd is met een 
groote veelheid van zeer getemperd vlug Zout, 

Ce 

efu prorfus abftinent, ac potisfimum Hollandi, apud quos fes 
minem ajunt ne Manibus quidem eas attingere, tantum ab= 
est ut edant. De Testaceis, Libr, III. p. 129. 

(T) Dum pinguis mihi Turtur erit, Laêtuca valebis; Et 
Cochleas tibi habe, perdere nol» famem, MARTIAL: 
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gelykende naar het gene de Verkoelende Plan-, Vl _ 
ten bevatten, waar uit hy opmaakt, dat zy Te 
dienftig zyn tegen de Uitteerende Koorts en Hoorp- 

Teering , wanneer zy toebereid zyn volgens STUKe 
de manier van zeker Italiaan, die geen ander 
Middel tegen dit flag van Kwaalen gebruikte, 
dan Bergflakken op de volgende wys geprepa- 
reerd, Hy voedde dezelven, geduurende ee- 
nige Dagen, met Meel en Suiker , twee of drie 
Dagen daarna deedt hy ze kooken met Water 
en een weinig Azyn, en vervolgens in Soupe 
van Gevogelte of Lamsvleesch. Boucrer ver- 
zekert, dat hy , tot dien trap toe uitgeteerd 
Zynde geweest , dat zyn Vel als ’t ware aan 
de Beenderen kleefde, uit deeze droevige ftaat 

niegtot herftelling kwam, dan door middel van 
Slakken-Soupen, en Geley van Haveren-Gort. 
Ik zal echter, om dat dic Keuken-Sop onder 
onze Natie , by het algemeen ‚minder Smaak dan 

af keuring zou vinden , als ook , om dat de 
Geneeskundigen , thans , ruim zo bekwaame Mid- 
delen, tot verfterking en herftelling, weeten 

voor te fchryven, de manier van deeze Slak- 
ken-Soupen te bereiden hier niet voordraa- 
gen, 

De Syroof van Slakken, nogthans, kan ik End 

niet ontkennen van een uitneemende dienst te 
zyn tegen de Kinkhorst en andere Borstkwaa. 

len. Ook kunnen, zonder walgelykheid, der. 

zelver Huisjes, tot Poeijer gemaakt zynde , 

worden ingenomen als een Geneesmiddel , 
M ‘ | dat 

I. DEEL. XIV, STUK 
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VI. dat tegen de opftopping van it Wateren dien= 

GERE, {tig is. Sommigen voegen ‘er Kreeft-Oogen, 
Hoorp- anderen Salpeter by. Legen den Steen en ’% 

STUK. Graveel worden zy, nier zonder reden, aan- 

gepreezen. Ook weet men , dat gekalcineer- 

de Slakken een voornaam lngredient van 
het zo befaamde Geneesmiddel van Juffrouw 

STEPHENS Zyn. 
Tegen de In eenige Provinciën van Vrankryk wordt 

En het Poeijer van roode naakte Slakken, dat is 

“zonder Huisjes, die in de Oven bel bold ZyDs 

tegen de Roode Loop gebruikt. De Gift van 

’… zelve is van één tot twee Scrupels in een 

Glas Wyn, Gerftedrank of Vleeschnat. Die 

Middel, zegt men, doet de Perfingen hedaae 

ren, en houdt den Bloedigen Afgang op : Waar 

door de Roode Loop, in weinige Dagen, ge« 

nezen wordt. Volgens PARÉ zoude het ook 

een goed Middel tegen de Breuken zyn, roo« 

de Slakken, in de Oven, in een Aarden Pot 

te braaden, tot dat men ’er een Poeijer van 

kan maaken, het welke in de Pap gemengd 

wordt voor Kinderen, en in de Potagie voor 

Volwasfenen. In beide die Gevallen moet 

zulks meest aan de tempering y@n het Zuur, 

dat eene uitfpanning der Ingewanden maakt, 

door Krampen en beflooten Winden, myns 

oordeels toegefchreeven worden. 

wilen. 1 De Slakken, uitwendig gebruikt, zyn, tot 

dig. oplosfing en ontbinding van Slymerige koude 

Stoffen, die zig elders vergaard hebben, cen 

ke 
krag- 
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kragtig hulpmiddel. Men ftamptze, ten dien Vi, 
einde, met de Huisjes, en legt een Pap daar AFDEEL; 
van op de Gewrichten of andere Deelen, die Hoorps 
gezwollen en Pynlyk zyn. Drie Waarnee- STUK. 
mingen, van Doktor WAGNERUS, bevestigen 
de goede uitwerkingen daar van (*). Der. 

gelyke Pap wordt van fommigen aangepreee 
zen, om onder de Zoolen der Voeten aan te 
leggen in kwaadaartige Koortfen. Van de 
naakte Slakken, zo wel als van de Hoornflakken, 

wordt gebruik gemaakt tot wegneeming van 

Vlakken, Jeukt en Vuurigheid der Huid. Men 

laat, ten dien einde, flegts een Slak eenige 

maalen daar over heen loopen, op dat haar 
Kwyl die plaatfen bevogtige. Sommigen raas 
den ook een Stooving met het af kookzel van 

Slakken aan, tegen de uitzakking van het 
Fondament. Hirrocrates wil, dat men, ini 
die Geval, na dat de Darm ingebragt zy , de 
plaats beftryke met Slakken , die , volgens GALE- 
Nus, door opdrooging en famenlyming zonder 
fcherpheid, een allerbekwaamst' middel voor 
‘t Fondament zyn. Van Arrivs en Droscorr- 
EDs wordt derzelver zuiverende en oplosfende 

kragt, inde voorgedagte omftandigheden , grooe 
telyks geroemd (+ ). 
Ik wil niet fpreeken van de ingebeelde krage yegeteera 

ten, die fommigen aan de Slakken - Steentjes gebruik. 
te. 

(*) Ephem. Nat. Curioforun, Dec, IL. Pe 20. 

CÌ) Hippocrartis Opera, Försri. Geneva. 1657. p. 82%; 

| M a 
3 DEEL, XIV. STUK: 
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tegen de Koorts toefchryven ; noch ook van 
de bereiding van een Vogt of Olie, door af- 

Hoorp. ‘druipen, na dat de Slakken op een Teems met 
Zout beftrooid zyn, uit dezelven vergaard: welke 
dienstig zoude zyn als een Liniment tegen 
het Voeteuvel. Weinig meer kragts ftel ik 
inhet Water, dat uit de Slakken wordt over- 

gehaald, of ook in het gebruik van derzelver 
Huisjes in Oogbettingen. Het is my genoeg; 
aangetoond te hebben, dat deeze “walgelyke 

Dieren, van ouds tot heden, by fommigen in 
gebruik geweest zyn, zo tot Spyze als tot Ge: 

STUK, 

Soorten, 

ater. 

Zwarte 

Slak, 

neesmiddelen. 

Thans gaa ik over tot de befchryving der 
Soorten van Naakte Slakken , die door Lin* 
NAUs agt worden opgegeven, onder welken 

zeven Soorten zyn van Aardflakken en ééne 
Zee - Slak, 

gn 1) Aard- Slak , die zwart is. 

Onder de Aardflakken is deeze, 

LisTER, een der grootften, en wordt de Zwar- 
te Slak genoemd , om dat hy boven op het. 
Lyf geheel zwart is, doch aan den Buik wite 
agtig, een weinig naar het blaauwe trekken- 

de. Men vindt hem by ALDROvANDüs afge- 

(1) Limax ater. Syst. Nat, XIIe Gen. 282. Faur, ESuece 
2088, Lis, Angle 131. Cochlea nuda tertia tota nigra. GER 
Ag4ât, 254, Limax tota nigrae ALDRe Jn/, 702. 

\ 

volgens 

beeld. 

2 
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‘beeld. Diepe, ongelyke Rimpels, die over- VL 

langs loopen, maaken de Nek en Staart ee- EDEN 

nigermaate ruuw. Zy komen niet alleen in Hoorn: 

Kelders, en andere doffe beflootene plaatfen, STUK. 

maar ook in vogtige Weiden, in de Bone 

zelfs op hooge Bergen, dikwils voor , en lee- 

ven van veelerley Kruiden ; maakende een 
groenen Afgang, wanneer zy groene, en een 
bruinen , als zy dorre Bladen, of dergelyke 

dingen, eeten. In ’t Voorjaar vindt men de 
Eijeren van deeze Slakken, fomtyds, een wei- 

nig onder den Grond, als tot Klompjes fa: 
mengehoopt: welke Eijeren bleekblaauw zyn, 

omtrent: van grootte als een Peperkoorntje, 

Kogelrond, met een zagte Schors bekleed, 
In het Agcerlyf, van zulk een Slak, kan 

men, hetzelve open fnydende, een grootte 
menigte van Zilverkleurige vaten, die rondom 
de Darmen loopen, waarneemen , zegt LisTER; 

overtreffende, in evenredigheid van omflag, 

de Melkvaten van andere Dieren grootelyks, 
en daar in tevens van die der Bloedryke' Die- 
ren verfchillende, dat zy altoos vol van Melk- 

voet, of, ten minfte, daar door altoos zigte 

baar zyn. Waarfchynlyk zullen’ zy» voor 
Bioed- Wäter- en Melkvaten, te gelvk, vers 
trekken. Het voorgemelde Schild opdeRugf,, Ì Zie 

e bladz, 1:47, 
dat deSlakken eigen is, in veele honderden van k 

deeze Slakken doorfnydende, hadt hy echter 
nooit het gedagte Slakken-Steentje, dat in 
anderen dikwils voorkomt, doch in fommigen 

M 3 als 
1. DEEL. XIV, STUK, 
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VI, als een foort van wit Kryt, dat men tot gruis 
Dn kon wryven, gevonden. “Hy merkt aan, dat 
Hoorp- men deeze Dieren, om die te bewaren ge- 
STUK. heel in de Zonnefchyn kan droogen, en ge- 

kookt zynde kunnen zy best dienen tot een 
Ontleedkundig onderzoek. | | 

pi, (2) Aardflak , die wit is met een geelen rand, 
Lbbus, : 

Witte, - A er ' : ‚ 
Deeze Soort, die nieuwlings in Duitschland 

ontdekt fchynt te zyn, was door LINNZOS niet 
gezien. 

ee (3) Aardflak, die rosagtig ës van Kleur, 

Roode, 
Zo veel te gemeener en bekender is deeze 

Soort in de middelfte deelen van Europa, 
fchynende ook die te zyn , op welken Scnazr- 
FER zyne voorgemelde Proefneemingen in ’% 
werk gefteld heeft. Men noemtze, in ’t al- 
gemeen, Roode Slakken, en zy vallen doore 

gaans kleiner dan de eerstgemelde Soort, ko- 
mende veel voor, zegt onze Autheur, aan 
den voet der Bergen. Ook heeft Lister 

daar van, onder den naam van rosagtige Berg- 
flak, re Het zyn deeze', waar aan 

men een Geneeskragtig gebruik toefchryft. _ 

| (4) Aard» 

_ (2) Limax albus margine luteo, MULLER: Swampe Haft. 

1763, Pp. 61. Ì 

(3) Limax fubrufus. Fann, Succ, 2089, Limax quartus, 

fubrufus, montanus. LisT. Angi. App. Vh Te 2, É, TI, Lie 

gar magna Golore rufa, ALDR. Je/. 702, 
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(4) Aardflak , die graauwagtig ds en gevlakt. VL 
FDEEL. 
Xe. 

Deeze wordt gehouden voor de allergroot- zoorpe 

fte Soort. Men vindtze op cdergelyke plaat- srux, 
IV, 

fen als de, gedagte zwarte Slakken. De Kleur „ns. 

js meer of minder donker of bleek Aschgraauw, 

met een menigte van bruine Vlakken; waar 
van die op het Ruggefchild grooter zyn en 
hier en daar verfpreid; die aan de Zyden van 
het Lyf als Golfswyze Streepjes, en aan den 
Buik, die wit is, ftaan zwarte Vlakken, op 
twee ryën. Het Slakken -Steentje, uitgeno- 

men zynde , groeit in dezelven weder aan: 

doch het is {zeer klein. -WorMmrius getuigt, 
dat drie zulke Steentjes , welken hy bezat, 
geen Scrupel; maar LisrrRr zegt, dat de drie 

grootften van de zynen geen vier Grein woo- 
gen. Zy eeten, zegt hy, nier alleen Groen- 
te , maar ook Papier , ’t welk SCHAEFFER 

als zyne W'aarneeming opgeeft , en hetzelve 
_ nog nergens wist gelezen te hebben (*). 

De Paaring van deeze Slakken hadt LisTER 
aldus waargenomen. In ’t begin van Augus-s 
tus zag hy ’er, op een helderen middag, twee 

famengevoegd , die niet alleen in grootte , 
maar ook in Kleur, een weinig verfchilden. 

Ly 
(4) Limax cinereus maculatus. Faun, Suec, 2039. «It, Oel, 

6r. Limax cinereus maximus ftridtus 8 maculatus, List. Angi, 
APP UEE 2, fig. Ue) 

C*) Exfere verfuche mit Schnecken, Pp. 19 

M dn 

a 

Te DEEL, XIV, STUK, 

Graauwe. 
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Zy hingen in de open Lugt, met de Koppen 
nederwaards , aan den Knobbel van een. oude $ 

Wilgeboom, wordende haare Lighaamen on- 

derftcund door een dikken Draad, anderhalf 
Voet lang, die zy van haar eigen Kwyl ge- 
maakt hadden, zynde met haare famengevou- 
wen Staaften aangehecht Dit alles dus gee 

fchikt- zynde, gaf ieder een groote Schaft; 
aan de regterzyde van den Hals, by de Hoornt- 
jes uit. Deeze Schaften werden ondereenge- 

_ftrengeld, en zwollen wonderlyk op, zynde 

Voorttee. 

ling, 

bleek blaauw van Kleur en met zekere uiter- 
maate fraay geftreepte Vinnetjes verfierd.* Die 
Knoop der Teeldeelen fcheen hem naar een 
Peer, die aan een dubbelden Steel hing, te 
gelyken. Eindelyk van elkander gerukt zyn- 
de, kon hy aan de Teeldeelen, van de een 
of andere, geen onderfcheid befpeuren, hoe 
zeer zy ook anders verfchilden. Dergelyke 
Slakken, op een ander tyd, omtrent de Maand 
Juny. in digte Bosfchen waarneemende, zag 

hy ze ieder aan een dikken Draad hangen, 
wel twee Voeten lang , ook van haar eigen 
Kwyl gemaakt zynde: zo dat hy een groote 

overeenkom:t ftele tusfchen ’t zelve en dat 
Vogt, waar van de Spinnekoppen en Rupfen 

haare Draaden fpinnen, 
‚… Omtrent het begin van April, (zegt die 

‚, zelfde Autheur.) is, ’t my gelukt iets anders, 
‚ 9» Aangaande de Voortteecling van deeze Dieren, 

s> waar te neemen. Een zeer grooten Steen, 

‚ Ddâ- 
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naamelyk, in de Tuin, opligtende, vonden VE 
wy daar onder eenige honderd Eijertjes , hiet: 

„> die Kogelrond waren, allen byna van de Hoorpe 
‚ zelfde grootte, te weeten nagenoeg als een STUK. 

‚ witte Peperkorrel, en witagtig van Kleur, 
doch veelen {legts ledige Doppen , zynde de 

Jongen ’er reeds uit. Van de overigen , 

die geelaetig waren , opende ik ‘er eenigen 

met de Punt van een Pennemes, zeer voor- 
zigtig, en toen kwam uit ieder een Slakje, 

dat wit of een weinig geelagtig was, krui- 
pende aanftonds mst uitgeftoken Hoorntjes , 

even als of zy van zelf geboren waren: des 
wy het juiste oogenblik, dar zy gereed 
waren om uit te komen, moeten getroffen 

‚, hebben. Hier ftaat voornaamelyk op te 
» merken, dat de Paaring in Augustus ge- 
seakelnedts eh deeze Slakjes, tot aan: April 

» toe, in de Eytjes gebleeven waren”. 

93 

2 

25 

5% 

29 

29 

9% 

39 

23 

’ 
23 

2) 

33 

(5) Aard-Slak , die Glasagtig is , met kleine _ v. 
…_ Hvyalinus,? 

Hoorntjes, hebbende een bruin Streepje gerese, 

van dé Hoorntjes tot aan het Ku 22e 
Jchild. 

Doktor Scororr {(chynt aan Linneus ken- 
nis gegeven te hebben van deeze Slak, die, 

vol- 

A (s) Limax hyalinus, Tentaculis obfoletis, Lineolâ fuscâ a 
Tentaculis ad Clypeum, j- Syst. Nat, XII 

M 5 
L DEEL Kle STUK, 
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volgens hem, in ’ Mos huishoudt, fchadelyk 
voor de Kiempjes der T'urkfche Boonen, en 
te verdryven met Potasfch. Het Dier heeft 
menigvuldige rimpels, die aan den Buik afge- 

broken zyn, en een Opening aan de regter 
zyde, welke van het Aarsgat onderfcheiden 
is: alles volgens Waarneeming van dien Heer, 
in Karniolie. 

VET 
Agrestis, 
Blad- 
slakje, 

(6) Aard-Slak , die Aschgraauw is en onge 
Tab 

0) akte 

Onder den naam van Kleine Aschgraauwe, 
ongevlakte Veldflak, heeft LisTErR van deeze 

gewag gemaakt, die in de Velden, Tuinen 
en op de Akkers of Bouwlanden huishoudt; 
eetende in de Herfst de Spruitjes af van het 

onlangs gezaaide Winterkoorn. Zy komt ook 
dikwils in de Tuinen, en knaagt aldaar, by 

nagt , de Zaay -Zonnev oemen en derzelver 
Bladeren , af. De Kraaijen maaken ‘er Jagt 

op. 
LisrtER, die van deeze en anderen getuigt, 

dat zy ook Paddefto-len eeten, vondt zelfs 

zodanig een Slakje in de B st ven een doo- 

de Tor gekroopen, om het binnenfte daar 

van uit te knaagen, Na zwaare Regens op 

het 

(6) Limax cinereus immaculatus, Syst, Nat, X. Limax ci« 

nereus, parvus, immaculatus Pratenîs, LAST, Ani, Ángl, 159, 

BLANK, /A/, Isi. Te 13 fig. Xe 
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het end van Juny, zag hy 'er veelen aan de VL 

Dykjes der Landfcheidingen. gepaard. … Dit le in 

„‚ ftrekt, (zegt hy,) ook tot een blyk, dat Hoorps 
deeze Soort van de naastvoorgaande , [teSTUE. 

_, weeten de groote graauwe Slakken | ver- 

> fchille; dewyl het, in alle Soorten, niet 
„‚ dan de Volwasfenen zyn die paaren, en wan- 
‚> neer zy omtrent de vereischte grootte bereikt 
„, hebben”. 

Diet Slakje, in de Hand gehouden, geeft ze- 

ker Melkagtig Vogt uit, gelyk men zulks inde 

Homvisfchen en Oesters fomwylen waarneemt. 
Zou dit ook, vraagt hy, deszelfs Teelvogt 

zyn? | 

(7) Aard- Slak, die geel en gevlatt is. … VIL 
Flavus, 

Hier mede heeft Linneus die Aard- Slak °°“““- 
op ’t Oog, welke van Lisrer afgebeeld wordt 
onder den naam van Barnfteenkleurige, met 
witte Vlakken. Dezelve wordt op Schaduw- 

agtige plaat{fen, in de Groente, fomtyds. ge- 
vonden. Zy is van middelmaatige grootte. 

(8) Slak, die van boven met Tepeltjes gedekt is, De 
doch aan de Rugftreep effen, Papilhfas. 

Getepelde, 

In de Zee van Noorwegen is dit Slakje door 
den 

Cy) Eimax flavus maculatus. Pau, Saece 2092, Limax Suc: 
gini Colore albidis maculis inSgnitus. Lisr. Bxerc, Avat. I, 
Oavo, Tab. 1. 

(3) Limax fapta teôtus papillis, lincâ Dorfäli tevi, Faan. 
Susce 

id “Tae 

TI. DEEL. XIV. STUie 
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den Heer MARTIN waargenomen. Het Lyf 
was wit, van grootte als een Rystkoorntje, 
van boven t'eenemaal gedekt zynde met fpitfe. 
zagte Fepeltjes ; van onderen vlak: van voo- 
ren vier groote Hoorntjes hebbende. 

Ongelyk grooter fchynt de hier aangehaalde 
Ongefchaalde Zee- Slak van den Heer BAsTER 
te zyn, die zeer affchuwlyk was wegens de 
zagte Pennen, waar mede zy het Lyf bedekt 
hadt, van een agt{te tot een zesde Duims lang. 

Het Dier is , in zyn geheel, wel drie Dui- 
men lang afgebeeld, en hade een wonderly- 
ken Bek, zonder kenbaare Oogen. De veel- 
heid van Eijeren, die hetzelve in de maand 
Maart legt, was verbaazende (*). 
Of die nu het Schepzel zy, dat de Heer 

LiNNgus mooglyk eerder agt tot het volgen- 
de Geflagt der Zee-Slakken te behooren; of 
de gedagte kleine van MarriN, dan of dec- 
ze voor Jongen daar van te houden zyn, weet 
ik niet. En wegens de Kleur, en wegens de 
grootte, zou dat flerk getepelde Zee-Slakje , 
waar van thans de afbeelding in het Eerfte 

Deel der Verhandelingen van het Zeeuwsch 

_Genootfchap der Weetenfchappen te Vlisfin- 
gen, gegeven wordt, nader fchynen te gely- 
ken naar dat van MARTIN , indien hetzelve 

| niet 

Suet. 2093. Doris Spinis mollibus hirfuta. BAsSTER. Opuso, TI. 
p. BL T. Touf, F, 

(*) Natuurkhund, Uitfpauningena Ie DEELe bladz, 92e 
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Plsee maar twee Hoorntjes had. Hetzelve wordt, VE 

aldaar het Gekuifde of Gekroonde Zee -Slak- en 

je genoemd , en was aan eenig Zee- Wier , Hoorpe 

dat men op ’t Strand van ’t Eiland Walcheren STUK 

gevischt hadt; gevonden (*). 

SISSS SESSIES SSS: 

OORD TURK. 

Befchryving van Ge flagt der ZEE-LONCEN;, 
wegens baure Kwal! Dise gefiälte dis ge- 
naamd. 

jk het Geflage van Tethys was -voorheen , 
door onzen Ridder, een Zee - Schepzel t’huis 

gebragt , waar van hy thans een byzonder 
Gellagt gemaakt heeft, onder de benaaming 
van Laplyfia. Dit woord vind ik, by de La- 
tynen of by de Grieken, nergens gebruikt. 
Misfchien zal zyn Ed. ’er het woord Aplufia 
mede bedoelen: want Aplufiai werden by Arr- 
STOTELEs eenige Sponfen genaamd , die niet kon- 
den uitgewasfchen of uitgewrongen worden; 
van welken TrropHrasTus ook gewag maakt 

(}). Ik geef ’er den gebruikelyken naam, van 
ZEE- LoNe, aan. 

| Dee. 

(*) Zie dat Werk, uitgegeven in ’t Jaar 1769 , bladz, 394» 
Tab. 111. 

(f) Zie ScArura Lexicon, in IlAvyw, Ook is dit uit de 

Lyst, die zyn Ed. van de Geflagten gegeven heeft, baarblys 
kelyk, | 

Il. DEEL, XIV. STUK. 
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VL __ Deeze Dieren, naamelyk, hebben eene 
De B Kwabbige Geftalte. Linnzus geeft de Keri 
Hoorp- merken aldus op. Een kruipend Lighaam 4 
tad dat met omgeboogen Vliezen bewonden is; 
kens een Vliezig Ruggefchild, het welk de Lon: 

gen bedekt; aan de regterkant een Gat op 
zyde, voor de Teeldeelen: het Aarsgat bo- 

ven 't end van de Rug; vier Voelers, van 
vooren geplaatst zynde. Te vooren hadt hy 

aangemerkt, dat het Dier een langwerpig Lyf 
heeft, als met vier fpitfe Oorlapjes voorzien, 
en dat hetzelve huisvest in de Zuider Oceaan: 
thans ftelt zyn Ed, de woonplaats in de Mid- 
dellandfche Zee. 

DeZee Tot de eenige Soort (1), van dit Geflagt; 
Ouden, fchynt een der drie Zee-Haazen van Ron- 

DELETtUs betrekkelyk te zyn: doch de befchry- 
ving derzelven is wat duister. Het aanmer- 
kelykíte , daar in voorkomende, is dat het 
Vergiftige Dieren zyn, ten minsten de derde 
Soort, welke tot walgens toe ftinkt volgens 
Brrronius. Dit zelfde getuigt ook de Heer 
BonapscH van het Dier, ’t welk ny befchryft 
onder den naam van Lernea, zynde zo Ve- 
nynig, dat het ftinkend Vogt, ‘t welk het 

uit- 

(1) Laplyfta depilans. Sysz. Nat, XII, Gen. 283. Tethys 

Limacina, Syst. Nat. Xe p. 653. Lepus marinus RcNDe 
Pise, 1. p. 520, Lepus marinus Rondeleriis Gesn. Aguate 4750 

Lernza. EoHans, Marin, Te Is 25 5. SEB. Jlu/. 111. T. Is 

BERCR 
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vitgeeft, de Huid, daar het aan komt te raas  VIö 
ken van Heaair berooft , en hier. van is de EE 
Soortnaam, Laplyfia depilans, ontleend. Hoorp= 

De Heer BoHADsCH, in ’t jaar 1757 aan de el 
eftalte, 

Kust van ’t Ryk van Napels wandelende, pr cvurs 

vondt op ’t Strand zeker week Vleezig Lig PL 
haam , ’t welk niet kwaalyk naar een flaa- 
pende Haas geleek, inzonderheid wegens twee 
Ooren, die het aan den Kop hadt. Derhalve 
vermoedde hy aanftonds, dat het de Zeehaas 
der Ouden ware, en nam het mede naar Poz= 

_zoli, alwaar de Visfchers zeiden, dat zy dit 
Schepzel Cesto del Mare noemden, en dat het- 

zelve, by Napels, in groote menigte, voore 
kwam. Zy hadden ’t hem niet bezorgd, wee 
gens den geweldigen Stank. De langte van 
deeze Dieren was zes, zeven of agt Dui- 
mens de Kleur in de meesten bruin, met ee- 

nige blaauwagtige Vlakken , welke in fommi-= 

gen menigvuldiger en helderer waren, zynde 
als dan het bruin ook bleeker. Weinigen, en 

wel de grootsten, hadden een Purperkleur, 

en gaven, als zy behandeld werden, een der- 

gelyk Vogt uit, der in anderen niets was dan 

een witagtige Slym. De Kop was langwer- 
pig en fcheen vier Ooren of Vleezige Hoos 

rens te hebben; doch, als men het naauw- 

keurig befchouwde, zo bleek dat de twee 

voorften mäar een foort van byhangzels was 
ren van de Huid , welken het Dier naar be- 
lieven formeerde, doch de twee agterften 

wa- 

hed 

1I.DEEL, XIV. Stux. 
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VL. waren inderdaad Hoorn- of Voeleragtig. Dee- 
din ze laatften hadden de langte van een half, de 
Hoorp- dikte van een vierde Duims; {taande een half 
STUK, Duim van elkander. Niet ver van dezelven 

ftondéen twee kleine Oogjes, als boven op den 
Kop Hert Dier hadt een platagtig ronden 
Hals, van ruim een Duim lang, aan welks 

regter zyde cen Vlies gehecht was, dik en 
Vleezig zynde, waar mede het gebeele Liyf 
als met een Rok of Mantel omkleed werdt, 

‚ bedekkende ten deele een foort van Schild , 

op de Rug leggende, aan welks agter-end de 
Afgangs-opening was, die , met en benevens 
een gedeelte der Longen , door het eerstge- 
melde Vlies een weinig opte ligten, zeer dui- 

delvk, als in onze Figuur, van hem ontleend, 
zig vertoonen. ’t Gedagte Schild heeft in ’% 
midden een ronde Opening, van welke zig als 
„Straalen naar den omtrek. uitfpréiden, die 

bruin- en witagtig zyn, hebbende het Schild 

zelf de Kleur van hect geheele Dier. Tus- 
fchen de Blaadjes, uit welken het beftaat, 

zyn bolletjes, naauwlyks zo groot als Geerst- 
koorntjes, bevat, die, wanneer het Dier ge- 

tergd wordt, een Melkagtig Vogt uitgeeven. 
In een Beurs, van het binnenfte Blaadje ge: 
maakt, is een Schulpagtig Beentje begreepen, 

waar door de Rug van het Schepzel, gely- 
kerwys de Zeekat, befchut wordt. 

Teeldeee De deelen der Voortteeling en de zonder- 

ie linge manier der Hermaphrodietifche Bevruge 
ting 
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tng zyn naauwkeurig deor den Heer Bo-, VÉ 
riADscH in deeze Slakken ontdekt en in Plaat “"Sj 
gebragt.“ Zy hebben aan de regterzyde van Hooris 
den Hals, by de Lip van den Bek , die zig STUK: 
niet dan van onderen vertoont, een Gaatje, ’% 
welk in onze Figuur ook zigtbadr is , en van 
het welke een Sleuf agterwaards loopt , die 
aan de opening van de Scheede der Lyfmoe- 
der eindigt. Wanneer het Ruggefchild fterk 
opgeligt wordt , kan men die Lighaamsdeelen 
door het Ruggevlies heen , zo wel als het 

Gedatmte en een Klieragtig Venynbeursje ; 
daar nevens geplaatst , befchouwen5 ’t welk 

wederom, uitwendig, een kleine Opening 

heeft. Het Gaatje, aan den Hals, geeft, zegt 
hy, in de ritzigheid of voor de dood van het 
Dier, een aanmerkelyke Schaft uic. 

Van onderen vertoont zig, als gezegd is; pe Bek, 
de Bek als een langwerpige Spleet, onder 
de eerstgedagte ftompe Hoornen ; die flegts 
een uitbreiding van de Vleezige Lip zyn. 
Voorts is de Buik geheelenal bruinagtig wit; 
en , gelykerwys in de naakte Aardflakken ; 
overlangs geftreept. Men vindtze fomtyds 
verder dan de Rug uitgeftrekt , even als de 
Staart der Slakken. De geheele Huid van het 

_ Dier is uit dikke witte Vezelen, Netswyze, 
te famen gevlochten , bevattende tusíchen de 
Vezelen een helder Zoutagtig Vogt, ’e welk 

door infnyding daar uit vloeit, of ook, door 
„ drukking, aan alle kanten uitzypelt; zodanig; 

IE, Dezer, XIV. STUK, 
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VL dat, wanneer men het Dier droog in een Glas 
AFDREL legt, hetzelve, na eenige oogenblikken vere 

Hoorp- loops , bevonden wordt in zyn eigen Vogt, 

STUK. als in zyn Bloed, te zwemmen. Hoe vloei- 
baar ook, uit zig zelve, wordt dit Vogt, door 

behandeling van het Dier, een dikke Slym, 
die men naauwlyks van de Vingeren kan kry- 
gen. De Reuk, dien het uitgeeft, is walge- 

yk, doch zonderling en verfchillende van den 
Reuk der andere Zeefchepzelen. 

enden Ik zal my met de keurige Ontleedkundige 

| befchryving, welke zonder een byzondere Af« 
beelding naauwlyks verftaanbaar is , niet ophou- 
den. Alleenlyk zal ik agt geeven op de In- 
gewanden der Spysverteering, dewyl die een 
aanmerkelyke betrekking hebben op de Huis- 
houding of Levensmanier van dit zonderlinge 
Schepzel. 

Dekeel. „De Keel (zegt BonapscH,) is een Vliezig 
Kanaal , bruin gekleurd, een Duim lang, een 

zesde Duims breed: het welke een ongelyken 
oirfprong binnen in de Hals heeft, drie Ly- 
nen beneden de Lip van den Bek, onder de 
Kwylklier. De Zwelgpyp gaat van het boven- 

fte van den Hals nederwaards met een halven 
Kring, en eindigt ín de eerfte Maag. Uitwen- 
dig is dezelveglad, en famengefteld uit Krings- 
wyze rondgaande Vezelen; van binnen rimpe- 
lig, wegens de overlangs loopende roode Veze= 
len; en daar uit ontftaat de bruine Kleur van 
die Lighaamsdeel. | 

| In 
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_In de meeste Zee - Longen heeft de Maagde VL 
figuur van een Zakpyp, en gelykt dus naar de 
die der Menfchen. Haar breedfte deel, naa- Hoorp- 
melyk, is, gelyk in ons Lighaam, digtst aan vb 
de Zwelgpyp en horizontaal geplaatst. Haar Me 4 
langte was, in een der grooríten , twee Pui- 

„men en drie Lynen; de zelfftandigheid Vlie- 
ig, doorfchynende; uit witagtige Vezelen fa= 

mengefteld. Op den bodem zag men een 
Lugtbelletje , in een groenagtig zout Vogt 
zwemmende; welk Vogt van de Zee-Kruiden, 
die het Dier onder anderen eet, fchynt voort 
te komen 3 doch hy vondt ’er, niettegenftaan- 

de door hem verfcheide Zee -Longen, frisch 
uit de Zee gehaald, onmiddelyk geopend 
werden, geen Voedzel ter wereld in: waar 

uit hy befloot, dat dit Dier, hoewel zulks te- 
gen den aart der Dieren ftryde, die verfchei- 

de Maagen hebben, zyn Voedzel zeer fchica 
yk uit de eerfte in;de EERE moet doen over- 

gaan. 
De tweede Maag was van een zonderling De tweede 

maakzel. Uitwendig geleek zy, zegt Bo- he 
HADSCH ‚ naar een Naayring, hoedanig de 
Kleermaakers gebruiken, op ’t breedfte een 
half Duim en wederzyds verfmallende. Zy 
was byna geheel famengefteld uit roode, 
Ringswyze, fterke Spiervezelen, die een Rok 
maakten, van buiten met een dun doorfchy- 

nênd Vlies, van binnen met een fterker, en 
byna Peezig Vlies, bekleed. Van binnen had: 

N 2 Zy 
Ie DEEL, XIV, STUKe 
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NO zy ‘drie ryë van. Kraakbeenige Tanden ‚ de 
“xj, grootften in 't midden geplaatst , en zo me- 

Hoorves nigvuldig, dat, wanneer de Maag famenge- 
STUK. _ trokken wordt, derzelver Punten als een Rasp 

maaken. Ligtelyk begrypt men het gebruik 
deezer Tanden, wanneer men weet, dat ‘die 

tweede Maag der Zee.-Longen byna altoos 
gevuld gevonden wordt met harde, fcherpe 

Hoerntjes en Zee -Slakhuisjes , welken dus dit 
Weeklyvige Dier, door een Werktuiglyk Sa- 

menftel, in weinig andere Dieren ‘te vinden, 
vergruizen en verteeren kan. 

Darmen, Dit Ingewand loopt uit in een Kanaal, dat 

Me men met den Twaalfvingerigen Darm der 
Menfchen mag vergelyken, en waar van de 

overige Darmen, met verfcheide draaijen ‘en 
omwindingen, voortloopen tot in den Endel- 

darm en het Aarsgat. Derzelver Wanden zyn 
dan en doorfchynende, even als die van de 

eerfte Maag. Hunne windingen leggen tus- 
fchen de zelfftandigheid van de Lever, die 

in menigvuldige Kwabben is verdeeld, en in 
grootte byna alle andere Ingewanden even- 
aarc.. Zy beftaat uit ontelbaare Kliertjes en 
heeft eene groenagtig bruine Kleur , zynde bo- 
vendien bitter van Smaak. Een Galblaasje 
wordt in deeze Dieren, zo min als in de ge- 
woone Slakken , gevonden. 

Paaring. Na de befchryving der inwendige Teeldee- 
len, zo Mannelyk als Vrouwelyk , welken de 

Zee-Liong meest met die der Hoornflakken 
overs 
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overeenkomftig heeft, fpreekt Bonapscu van À Vl, 
de Paaring deezer Dieren. Hy heef: dezelve En 
nooit kunnen waarneemen , of{choon hy ’er , Hoorp» 

verfcheide Dagen, vier of ge te Bader in stoa, 
eef Wat “met Zeewater levendig hield; en 

dus is alles, wat hy daar omtrent voorftelt , 
uit enkele verbeelding opgemaakt. Heden- 

daags flaat men, wel is waar, aan zulke be- 

wysredenen weinig geloof ; maar de fchikking 
„der Teeldeelen, zo in- als uitwendig, me 
die der Slakken nagenoeg overeenkomende, 
kan men daaromtrent;, by vergelyking , een 
Natuurkundig, doch niet Wiskonftig , befluic 
opmaaken. De grooter afltand, evenwel, der 
Mannelyke van de Vrouwelyke Teeldeelen in 
de Zee - Longen dan in de Slakken , kan 
naauwlyks toelaaten dat zy , gelykerwys die 
doen, in de Paaring den Kop opligten. 
Ook wordt ’er deeze omftandigheid geenszins 
toe vereischt: zy kunnen de Br met het 
Lighaam voorover, werkftellig maaken. 

De manier van Bevrugting, weet men , fchynt gevrur. 

niet in alle Dieren eveneens te zyn. -In eeni- “PE: 
gens „gelyk men. vanhet Haft verhaalé, en 
van de Visfchen het algemeen Gevoelen is gee 
weest, worden de Eijertjes na de uitwerping; 
in anderen , gelyk in de Padden en Kikvor- 
fchen, onder de uitwerping, door het Manne- 
lyk Zaad bevrugt. Dic maakt twec byzonde 
re manieren, grootelyks verfchillende van die 
der Viervoetige Dieren en Vogelen , alwaar 

N 3 de 
KAT EEn AIV, STUK. 
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fi VL de Eijertjes, in de Eijerftokken, de werking «_ 
FDEEL: ; 
xj, van het Mannelyk Zaad, ’t zy Stoffelyk, ’t 

Hoorp- zy Werktuiglyk, ’t zy Geestig, door onmid. 

STUK. __delyke aanraaking of indringing ontvangen (*). 

In dic Schepzel, zegt BoHADscH , worden de 

KEijertjes, dat mooglyk aan ’ zelve byzonder 

is, door den Zaad- Geest bezwangerd, wan: 

neer zy reeds in de Lyfmoeder gedaald 
zyn (T)- 

„ Deeze viervoudige, manier van Voorttee- 

„ling, (vervolgt hy,) buiten die welke in 

„ de Plantdieren waargenomen wordt, komt 

„, daar in overeen, dat het Zaad tot bevrug- 

„ ting der Eytjes noodig is: maar het wordt 

„ niet door eenen zelfden weg, van de opge- 

„telde Dieren, uitgeworpen. In de meesten 

komt het uit de Schaft, die doch in de 

Zee-Longen niet bekwaam. daar toe is, 
gelyk uit haar maakzel blykt. Want hy 

„heeft geen Kanaal of doorgang, en alleen- 

„, lykieen Sleuf of Gaatje. —= Men vraagt, 

‚, hoe dan de Paaring en Bevrugting in dit 

‚‚ Schepzel gefchieden kan” 2 

Hy heeft daar omtrent een zonderling denk- 

beeld; willende dat de Eytjes, door de gedag- 

te 

(+) Zie het IL. DEELS IL. STUK van deeze Natuurlyke 

Historie, bladz. 279, enz; alwaar omftandig van dit Onder- 

werp gefproken wordt. 

({) Nostra vero Lernza ;, quod ei forfitan fingulare est, 

Ovula, in Urerum delapfa, …Spiritu Seminali imbuite De 

„Anim. Marm, Pp. 32 
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te Sleuf , uit de Eijerftokken in de Lyfmoeder VI 
overgebragt en vervolgens aldaar bevrugt de 
worden door het Zaad, ’t welk voortkomt Hoors- 
uit een Hartvormig Lighaam, dat SWAMMER= STUK, 

DAM in de Slakken ook ontdekt, doch des- 

zelfs gebruik niet bepaald heeft, wordende 
van onzen Waarneemer voor de Testikelen gee 
houden, en zeker gekrinkeld Vaatje voor den 

Opperbal. Dit laatfte zou eigentlyk de overe 
brenger zyn van het Mannelyk Zaad, om de 
Eytjes, na dar zy door de Sleuf van de 
Schaft in de Liyfmoeder gegleeden zyn, “te 
bevrugten. 

Alle de zedagte Ingewanden zyn in de hol. Het Bart. 

ligheid des Buiks geplaatst , dach bovendien heeft 
dit Schepzel nogeen andere, die niets bevat dan 
‘het Hart en daarom ook veel kleiner is. Het Hart, 
naar een Pieramidaale Spier gelykende , ontvangt 
een Vaatje zo wel aan zvn breedfte als aan zyn 
dunfte end,hebbende maar eeneenkele holligheid, 
en gedekt wordende door een Schulpagtig Been, 
waar op wy nog een weinig moeten flilftaam, 

Boven de Longen, die, als gezegd is, uit- Schulpag- 

wendig zigtbaar zyn, en veel naar Kieuwen “5 “°* 
gelyken, komt een hard Deel te voorfchyn;, 
* welk als een Schild is voor het Hart. Men 

kan het Blaasagtig Vlies, waar in dit Been be- 
greepen is, in onze Afbeelding Klaar befchou- 
wen. Naar het Lyf toe is het hol-, opwaards 
verhevenrond , en vertoont zig als eenige 

Dekzeltjes van Zee- Hoorenen. Het heeft, 

N 4 | in 
IE. DEEL, XIV. SEUK: 
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yi, in fommigen, delangte van omtrent twee Dui- 
ArpeeL. men, en de breedte is meer dan een Duim: de 
ent Kleur is geelagtig en in de holte als Paarle- 
stuk, moer glinfterende. Hier over moet men zig 

| niet verwonderen , aangezien de Heer BOHADSCH 
zelfs, aan één derzelven dat hy afbeeldt , 

drie Paareltjes meent ontdekt te hebben : 

waar uit hy dan met kragt van redenen bee 

weert, dat de oirfprong der Paarlen niet aan 
druppelen van Daauw of Regen, door de 
Zounefchyn verhard , noch ook aan Eijertjes 
der Schulpdieren toe te fchryven zy: maar 
aan een Aardagtig Sap, het welk deeze Zee- 
Longen zo wel bevatten kunnen als de Aard- 

flakken. 

Verziftige 99 Het Dier (zegt hy) onthoudt zig op Rot- 

Ek » zige Oevers en zit met zyn Buik of Voer 
‚aan de Klippen , beweegende zyn opgehe- 
» ven Kop her en derwaards, gelyk de Slak- 

2, ken, Door de woedende Golven afgerukt, 
en op den Oever gefmeeten zynde, rot het 

» fchielyk, en wordt, zo wegens den ge- 

> weldigen Stank, als wegens de taaiheid van 
„> het Vleesch, door geen Mensch tot Spyze 
„> gebruikt. Ja dit Schepzel fchynt, het gene 
p de Ouden van de Vergiftigheid der Zeer 
‚, Haas gemeld hebben, te bevestigen. Im- 
s mers, zo menigmaal ik één van deeze Die- 

» ren, levendig, uit een Pot met Zeewater 
‚> gebaald en op een Bord gelegd heb, om 
‚> hetzelve (te onderzoeken; was het gehees 

Ô k 
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‚‚ le Vertrek aanftonds. met een zeer {tinken- VL 

s> de, walgelyke Reuk vervuld: zo dat myn eCRe 
Broeder en Huisvrouw, die, wegens den goorn. 
inval der Vyanden in Boheme , met my sTux. 
naar Italie getrokken waren , nooit daar in 
konden blyven, vreezende, dat zy door 
dien Stank aan ’t braaken mogten komen. 

s, Ik beken , dat hy my ook zeer ovaange- 
‚ naam was; doch de lust, om dit Schepzel 
wel te befchryven en af te beelden, deedt 

2, My dien Stank , al was hy nog erger ge- 

weest , geduldig verdraagen. Ondertusíchen 
kan ik niet verzwygen, dat ik ook dikwils 

® genoodzaakt was eens daar uit te gaan ; 

om frisfche Lugt te fcheppen , wanneer 

ik een levendige Zee-Long onder handen 
ss hand. 

> De Walging was ons derhalve gemeen, 

doch, bovendien, zwollen myn Handen en 
Aangezigt, onder het behandelen, en in- 
zonderheid wanneer het Dier zyn Melkagtig 
Sap, dat ik reeds Vergiftig genoemd heb „ uie- 
ftortte, geweldig ; maar , of het in myn Aange- 
zigt door den enkelen Waafem veroirzaakt zy, 
dan door met myn befmette Hand daar aan 
te flryken, kan ik niet verzekeren. On- 

dertusfchen heb ik daar geen nadeel van 
geleeden, dan, dat my fomtyds eenige 

„> Haairtjes van de Kin vielen, als ik die 
> voorbedagtelyk met myn Vinger beftreek 
‚> met dat Melkagtige Sap, en, eenigen tyd 

INES s, Met 

53 

le DEEL, XIV. STUK, 
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VL, 
ÄFDEEL. 
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met de behandeling ophoudende, ging al de 
zwelling in myn Handen over. 

‚, Deeze onchaairende kragt van de Zee: 
‚ Haas heeft Droscoripes ook van gefproken: 
ja dat dit Sap, ingenomen zynde, de 

Dood veroirzaaken zou kunnen, is naauw- 

lyks te twyfelen. De Gefchiedenisfen ver= 
haalen ons ook, dat Domrirttanus en Nero 

gewoon zyn geweest , Menfchen met het 
Vergift van de Zee - Haas om ’t Leven te 

brengen: op welke manier men zegt dat 
Trrus geftorven zy. In Indie zou het Dier 
nog Venyniger zyn, volgens Prints. Dit 
is wel niet onwaarfchynlyk: dewyl meft 
van de Scorpioenen met zekerheid weet , 

dat zy in de heete Gewesten Vergiftigst 
zyn: doch ’ gene hy zegt, dat de Zeee 
Haas door enkele aanraaking met de Hand 
zou fterven, verdient zo veel geloof niet. 
Immers in Italie bevond ik het tegendeel. 
Zy werden niet alleen van de Visfchers op- 
gevat, maar ook van my wel honderdmaal 
aangeraakt, zonder eenig nadeel. Onder- 
tusfchen Kan dit Dier den Schilderen tot 
een Zinnebeeld verftrekken van wederzyd- 
{che benadeeling: dewyl een Mensch het- 
zelve zeer gemakkelyk het Leven benee- 
men kan door knyping of drukking, daar 
ondertusfchen de Hand zwelt, waar mede hy 
zulks gedaan heeft”. | 
Of nu hect Dier, dac uit het III, Deel van 

a SE- 
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Sega hier is aangehaald, even ’t zelfde zy, kan VL 

ik niet verzekeren; dewyl ’er cen aanmerkelyk ÄFPERL. ° 
verfchil in de Gettalte voorkomt ; doch dezel- Hoorp= 
ve is aldaar zo Longagtig afgebeeld , dat ditstux‚. 
my befluiten deedt, om het Geflagt met den 
naam van Zee- Long te beftempelen „, hoewel 

hec aldaar flegts een Zee- Monfter geheten wordt. 

NSI SKISISSINKSIESISISNSISISN 

DOOF DS: T-UK: 

Befchryving van ’t Geflagt der ZEE - SLAKKEN, 
zo Europifche als witbeemfche, tot welken ook de 

Westindifche Purper- Slak van Dr. Pryssoe 
NEL /chynt te bebooren, 

js ie algemeenen naam van ZEE -SLAKKEN t@ Naam, 

geeven aan die van dit Geflagt, kon ik 
niet nalaaten, om dat zy denzelven altemaal, 
min of meer, verdienen. ’t Woord Doris ; dát 
LiINNgus tot een Geflagtnaam {telt, is by de 
Ouden voor zeker Kruid gebruikt geweest, en 
was onder de Dierbefchryvers niet bekend. 

Doridos humor , evenwel, vind ik} heeft by de 

Poeëten Zeewater betekend:;zo ‘dat die bee 
naaming niet ontoepasfelyk is voor deeze Die- 
ren. | ) 

Zy leeven, naamelyk, in de Zee, en heb. kenmei= 
ben de Geftalte van een Slak ; gelyk dit ee- Ke 
nigermaate uit de Kenmerken blykt van dit 

ne Ge. 
IT. DEEL, XIV, STUK, 
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_, Vk Geflagt. Het Lyf is kruipende, langwerpig, 
in van onderen vlak:den Bek hebben zy van voo- 

Hoorp- Fen, onderaan: het Aarsgat van agteren, met 
STUK. __Haairtjes aande bovenkant bezet: twee Hoornt- _ 

jes of Voelers boven aan het Lighaam, van 
vooren, in Gaatjes waar binnen zy kunnen in- 
getrokken worden. 

Soorten, ’t Getal der Soorten is vier; waar onder twee 

van de Kust van Noorwegen, uit den Noorder 

Oceaan; één uit de Middellandfche, en ééne 

uit de Indifche Zee, die -de eerfte ts, als. hier 
volgt. 

BAK (1) Zee- Slak, die langwerpig is, met bet Lof 

Ee wan boven overal geknobbeld, 
Wrattige, 

Deeze heeft, volgens LinNaus, het Lyf 

langwerpig, half Cylindrisch, verhevenrond, 
aan de enden rondagtig, van boven Wrattig : 

de zydrand is nederwaards omgeboogen: de 
Voet gelykt naar dien der Slakken, zynde 
langwerpig ovaal met een vlakken. rand. Aan 
den Bek heeft zy agt , of daaromtrent ‚zeer korte 

Baardjes. 

Het Dier by SrBA onder ‘de Myters (Mi- 
telle) voorkomende, en hier aangehaald, wordt ° 
niet befchreeven. In ’t Werk van Rumeprrus 
wordt van een Wrattige Zee-Slak gewag ge- 

maakt , 

(1) Doris oblonga, Corpore fupra undique tuberculato , 
Syst. Nat. XII.’ Gen. 284. Limax Marina Verrucofa, RUMPH, 

Amb, p. 33. Mitella Verrucofa. SEB, Kab. Il, Te Óle fe Se 



maakt; die de gedaante van een naakte’ Aard- 

flak heeft, doch dikker en bultiger zynde, op 
de Rug met groote Wratten bezet, zonder 
Schild of Doorn. Men vindt haar aan de Klip- 
pen: zy blyft lang op éne plaacs zitten, ge- 
lykerwys de Patellen of Klipkleevers ; weshal- 
ve men die plekken altoos aan de gladheid kan 
onderfcheiden. Ook vindt menze onder aan 
Klippen hangen, zelfs daar die met Zand be- 
dekt zyn, gelyk de Pisfebedden in vogtige 

‚ Kelders. Vooraan den Kop fteeken zy twee 
lange Hoorens uit, waar mede zy den weg fchy- 
nen te zoeken, of voor zig uit te voelen naar 
haar Aas. In ’t Ambonsch worden zy Ulay/ of 
Ulael geheten. 

(2) Zee=-Slak, die Eyrond is, bebhende bet 
Eyf van boven met een plat ruuw 
Plaatje. 

Aan of omtrent! de Zee- Kust van Noor: 
wegen, wordt dit Slakje dikwils in de Lever 
der Platvisfchen , en zeer gemeen aan de Stee- 

nen gevonden. Hetzelve heeft het Lyf Ovaal, 
door Pukkels ruuw en verhevenrondagtig, met 
twee Hoorntjes of Voelers van vooren. Twee 

„horizontaal op elkander leggende , gelyke, 

Wit- 
Ie DEEL, XIV. STUK. | 

\ 
(2) Doris ovata , Corpore fupra Lamellâ planâ fcabrà, 

Syst, Nat, XII, Limax bilamellatus, Faun, Suec, 11, 2094n 

ZEE-SLAKKEN —  a6s* 

VL 
AFDEEls 

XII. 
Hoorp. 
STUK, 

Ir. 
Bilamel. 
ata, 
Tweeplaa- 
tige. 
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VL. witte, Plaaties, waar van het eene tot een 
AFDEEL. Voet, het andere voorde Rug verftrekt „ dek- 

Hoorp- ken het Lyf, dat maar de grootte heeft van 
stuk, een Rystkorreltje. Het Aarsgat, boven aan 

het agterfte „is een dwarfe Spleet , omringd met 
enkelde Pluimhaairtjes. f 

HI. (3) Zee-Slak, die Eyrond is, met bez Ef van 
Kavis. x atagtig en effen. 
Gladde, - hope Piairatis gen 

‚Op de zelfde plaatfen is onlangs ook deeze 
door den Heer Kornie, die met zoo veel 

oplettendheid de Natuurlyke Historie van Ys- 
land. onderzogt heeft, waargenomen. De efe« 
fenheid van het Lyf onderfcheidt haar meest 
van de voorgaande Soort; gelyk ook , det zy 

Melkwit is en den Aars Spilrond heeft, met 

famengeftelde Pluimhaairtjes omringd. 

Iv. (4) Zee-Slak , die Eyrond is, hebbende het Lof 
Argo. 0 a 1 nk at Selk efen, met vwee Voelertjes aan den Eek, 

en bet Aarsgat als met Borduurwerk ge 

kranst. 

p.cvim, Deeze Zee- Slak, die in de Middellandfche 
Fig. Zee voorkomt, heeft het Lyf van boven hoog 

rood, 

(3) Doris ovalis, Corpore fupra plamiusculo levi, Syst. 
Nat. XIL k 

(4) Doris ovalis» Corpore levi, Tentaculis duobus ad Os, 
Ano ciliato phrygio. Syst. Nat, XII. Argo. BoHADse Marin. 

65. T. Ve f. #3 Se Lepus Marinus alter minor, COLUMNe 
Ecpbr, T, 32e 

_ 
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rood, des ik ’erden naam aan geef van Roode. 

Deeze Oppervlakte vertoond zig in onze Fi- 
VL 

ÄFDEEL, 

guur 2, by Letter À, volgens de Aftekening van Een 

den Heer BonapscH., door wien dit Schepzel stux, 

aan de Kust van Napels is waargenomen, fchy- 

nende met de kleine Zee - Haas van CoLUMNA 
eenigermaate overeenkomftig te zyn. Dat hy 
hetzelve Argo of de Argus genoemd heeft, is 
wegens de menigte van Oogen of Oogftippen, 
welken hy aan den Kop, die zig met het 
Lyf niet dan aande onderzyde, als by Letter B, 
vertoont , ontdekt meent te hebben. 

t Geheele Lyf is platagtig Eyrond, in ’% 

midden omtrent een half Duim dik, doch aan 
den rand verdunnende. De langte bedroeg 
byna vierdhalf, de breedte twee Duimen. Op 
de Rug glanzig hoogrood zynde, was het van 
onderen: fraay geelagtig gekleurd , met witte 
en zwarte Stippen befprenkeld, Het Dier be- 
ftaat uit eene Lederagtig taaije zelfftandigheid, 
die, wanneer men ze doorfnydt, overal Saf- 
fraangeel gekleurd is ; doch aan de kanten buig- 
zaam, kunnende aldaar in verfcheide kreuken 
geplooid worden , naar welgevallen of ten dien= 
fte van het Schepzel. 

Van boven vertoonen zig, aan ’t Voor- 

end, twee Sprieten of Hoorntjes, die door 
Gaten uitkomen en weder daar in terug ge- 
trokken worden: aan ’t agter-end een Ovaal 
Gat, agt Lynen lang en vyf Lynen breed. 
Het geeft, uit zyn midden, een dikken Vlee- 

zie 
1, DEEL, XIV, STUK, 
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derlyk 
Long- 
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zigen Stam uit, die in twee Takken en dees 
ze, wederom, in kleiner en kleiner Takken 
verdeeld worden, tot dat zy als een Soort van 
Borduurwerk maaken, ’t welk onzen Argus 
van de andere Zee- Slakken onderfcheide. Op 
alle Twygen en Takjes komen een menigte 
van zeer fyne zwartagtige Stipjes voor, die 
dit Lighaamsdeel niet weinig verfieren ; doch, 
of de Stippen hol waren, kon onze Waarnee- 
mer zelfs met een Vergrootglas niet ontdeke 
ken. Hy twyfelde te minder dat dit Inge- 
wand , ’t welk als boven op en buiten het 
Lighaam geplaatst, naauwlyks dien naam ver- 
diende , moest de Longen of Kieuwen uit- 
maaken van dit Schepzel , om dat dezelven 
in de Zee-Long ook in Takken verdeeld 
door hem gevonden waren. 

‚ Terwyl de Argus, (zegt zyn Ed.) in ’% 
2, Zeewater blyft , houdt hy dit verwondere 

lyk Long-geftel uitgefpannen : wanneer 
men hem buiten ’t Water zet, en met den 

Vinger aanraakt, trekt hy herzelve als ee- 
s‚ he Kroon te famen, en, zo deeze behande- 

» ling of terging lang duurt, verbergt hy de 

„, geheele Longen binnen het Ovaale Gat, % 

welk alsdan ook naauwer wordt: doch, 

zo men hem weder in Zeewater plaatst, 

wordt een we'nig daarna bet Gat wyder;, 
en de Takken der binnen. ’t zelve ver- 
fchoolen Longen kruipen ’er allengs uit, 
worden langer en fpreiden naar alle kanten. 

ME 
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s Tusfchen de Stam der Longen en den on-, Vk 

‚ derften rand van het Ovaale Gat, puilt ze- oe XII 

„… ker witagtig, Vleezig deel uit; ’t welk aan Hoorp- 
den top plat is en een rond Gaatje heeft, sTOxe 
Dit is het Aarsgat van den Argus, welks O. 
pening door een Sluitfpier geflooten , en we» 
derom door overlangfe Spiervezelen , die van 
den grondfteun naar den top loopen, ge- 

» opend wordt”. 
Dic Dier, merkt BomApscH aan , onthoudt 

zig vennnamelyk aan de Zee-Klippen, van 
waar hem ‘er flegts één gebragt werdt, en 
men kon ’er niet meer vinden. Dit bewyst 
dat hetzelve veel zeldzaamer zy in de Mid- 
dellandfche Zee, dan de gedagte Zee - Longen. 
Ook vondt hy ‘er geen gewag van gemaakt, 

dan by ALDROVANDUs, die het met zyne nieu. 
we Soort van Zee-Haas, na de drie vaú 
RonpererTius, fcheen te bedoelen, hoewel 
de befchryving en afbeelding daar van, zo 
wel by hem, als by JorNsToN, zeer onvol- 

komen zyn. Het Schepzel, niettemin, werdt 
door ArLDrROvANDUS voor de wadre Zee- Hads 
der Ouden aangezien. 

Tot dit Geflagt of het voorgaande moët De Purper. 
die naakte Zee-Slak behooren, welke in de 0e 

Westindiën voorkomt en den naam van Pur- 

perflak te regt mag voeren, dewyl zy een 

Purperverwend Vogt in zig heeft, volgens 
Doktor PeryssoNEL , die dezelve aldus be- 

â, fchryft 

53 

1. DEEL. XIV, STUK, 
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BELCHEREN Pe, Het zyn weeklyvige, Sly- 
‚, merige Dieren, zonder Schulp, Schaal of 

Hoorp. „, Beenderen , en van den aart der Polypuss * 
STUK, 

DeKop ; 
ENZ, 

‚ fen, zonder Pooten , Vinnen of iets derge« 
»… lyks. Maare plaatzelyke beweeging, de 

‚… Sprieten of Hoorntjes, die. zy verlangen 
…, en intrekken, benevens veele andére cigen- 

„ fchappen, welke zy gemeen hebben met de 
» Slakken en andere Schulpdieren, deedt my 
> ‘er den naam aan geeven van Naakte Slake 

‚, ken. Sommige noemenze Pisfebedden, fom- 
‚ migen Zeekatten , en anderen geeven ’er een 
‚, minder farzoenlyken naam aan, tê@ weeten 
‚ Tapecon, van Prins ontleend. | 
„ De Visch is gemeenlyk vier Duimen lang 

‚en twee dik; van Kleur groehâgtig met 
»» zwart gevlakt. Het onderfte is, gelyk in 
‚‚ de Slakken, plat, met een foort van Te- 
„ peltjes of Rimpels, die aankleeven, en door _ 
3, middel van welken het Dier met een Worm: 
ss agtige beweeging voortgaat, wordende rond 
s, als men ’t aanraakt , door intrekking van « 
„, Hals en Kop, en vervolgens die weder aan- 
‚… merkelyk uitfteekende, tot de voortgaande 
‚‚ beweeging , Kruipende dus op de Klippen : 
‚, tot het zoeken van zyn Aas. 

„ De Kop van dit Dier heeft eenige plat- 
‚> heid, of gelykt eenigermaate naar een lang- 

‚, Wels 

(*) Limax non Cochleata Purpur ferens, ds Tranfat, 

VOL, DBA Part, ‚fot 1758e Pp. 5S8Se 



© 

pp, 

27 

33 

33 

$ 

B 

ij \‘ 
; Er 

k en j 

1 

DE ZEE-SLAK KK E Ns OE 

werpig vierkant. Aan ieder zyde heeft het 
Vliezen of Huidjes, die een foort van Oo- 

ren maaken , en onder dezelven anderen , 
welke. op {ommige tyden met Water ge- 
vuld en dan doorfchynende worden. Onder 
deeze dikke Huid legt een Bekkeneel, dat 
is een {oort van Lederagtige of Kraakbee- 
nige Stoffe, waar in wy de Herfenen vinden, 
die vaneen witte en zeer vaste zelfftan- 

» digheid. zyn. Onder aan den Kop is een 
, Ovaale, wyde Bek geplaatst, van meer dan 
een zesde, Duims lang, die dikwils een har- 

den witten rand nehhaoe, maar mede het 

Dier de Ruy en andere Zeeplanten af knaau- 
welt tot zyn Voedzel. 

Vi. 
ÁFDEEL; 

Hoorgs 
STUK. 

‚ Omtrent een half Duim van den Kop z Zyn De inge. 
twee. Hoorens of Sprieten ‚welke zig niet 
alleen „uitrekken. en_ intrekken, maar ook 
naar alle zyden draaijen. -Zy gelykên naar 

„die van fommige Schulpdieren , welken: aan 
„dezelven: voor Cogen dienen.: Aan het op- 

per- en binnenfte deel van: den Bek begint 

wander; 

de. Zwelgpyp of Keel, zynde een tedere” 
lange Buis, naby welke een andere dikke legt ; 

taamelyk naar den Karteldarm gelykende, 
en deeze loopt uit in de eerfte Maag, die 

„naar den Krop der Vogelen zweemt; zyn- 
‚de altoos vol Zee-kruiden, met. Zand ge- 

„mengd. „Somtyds is deeze Maag dubbeld, 

of rekt-zig ten minfte zeer in de langte uit, 

‚ wordende door het Voedzel, als ’c ware, 

| O2 ia 
de DEEL. XIV, STURs 
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> in tweeën gedeeld. Aan deeze Krop of 
>, Maag volgt een andere, welke den dienst 
> verrigt van de Maag der Vogelen. Haar 
> Vliezen zyn dik, en bezet met twaalf Stee- 
„> nen of Hoornagtige ftukken , van eene hel- 

„ der geele Kleur en zo doorfchynende als 
> fyne geele Barníteen: zy loopen ín punten 
ss uit als die van een Diamant, en zitten met 
„, haar grond{teun in de Wanden van de Maag, 

» gelykerwys een Diamant in zyn Kasje: an» 
s deren zyn van verfchillende grootte en fi- 

guur; doch altemaal zyn zy, met elkander, 
zeer bekwaam, om de Kruiden, daar het 

‚, Dier op aast, te vermaalen (*), waar in 
» Zy door de werking van de Spieragtige 

9 
„> tevens in zyn, niet weinig geholpen wore 
2 den 5 zo dat alles door wryving in een 
„, Vogt overgaat, ’t welk dan pasfeert in een 

‚> derde Maag, welke gedekt is met een Pur- 
„ perkleurig Lighaam, dat naar het Klierag- 
he tige van de Lever gelykt, en van dergely- 

‚> ke zelfftandigheid is. Deeze Pens of der= 

„> de Maag, loopt uit in een lange Buis, wel- - 

>, ke 

(*) Dit maakzel van de Tweede Maag heeft een groote 
overeenkomst, met het gene door BoHanscH in de Zee- 

Lengen ontdekt werdt, doch andere byzonderheden maaken 

dit Dier daar vah verfchillende. In de laatstgemelde Zeee 
Slak Argo, hadt zyn Ed., om dat hem ‘er maar eene gebragt 
werdt, de gefteldheid der Ingewanden, noch de Levensmae 

sanier , niet kunnen ontdekken, 

Maag, en door de Zandkorrels, die ‘er 
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‚ke dat Lighaam omringt. Het is vol van el 
s» een wit Vogt, gelyk Chyl, en gaat zig in KIL , 

> een andere bewaarplaats ontlasten, aan de Hoorp« 

so zyde van welke eene geelagtige Klier is, die STUK. 
„ naar het Alvlees zweemt’. 

Van deeze laatfte Klier en het gedagte Pur- 

peragtige Lighaam, zegt PeYsSONEL, gaan 
twee Buizen af; de eeríte wit, en met Chyl 
gevuld, waar van het overblyfzel als Drek 
wordt uitgeworpen; de andere donker paarsch 

loopt naar een Lighaam, gelyk het Darm- 
fcheil, ’ welk geplaatst is buiten de gemee- 
ne holligheid der Ingewanden , of Buik van 
het Dier, welke hy dus befchryft. 

s> Deeze gemeene holligheid is zeer groot, pe Buik, 

2 beginnende aan den Kop en eindigende aan 
> de Staart van den Visch. Zy is fomtyds 

ss gevuld mer een geelagtig Water, en wordt 

s gevormd door het Vleezig Lighaam van 

Bihet Dier, dat alleenlyk: een ‘Vlies is; ruit 

2 Vezelen beftaande, die alshands door elkander 

», geweven zyn. Aan den top is zy open, al- 

‚> waar de Werktuigen zyn geplaatst, die het 
‚> Purper- Vogt bevatten”, 

‚„ Daar is een opening op de Rug van het Deze: 

‚> Dier, alwaar het Kanaal, met een roodag- Vänphats 
„tig Vogt gevuld, zyn uicgang heeft, bren- Purper 

s» gende hetzelve in een gefranjed Lighaam hik 
> als een Darmfcheil. Hier wordt dat Pur- 
s» Per-Vogt tot volmaaktheid gebragt, en gaat 
s> vervolgens naar een langen Zak, leggende 

O 3 93 Ons 
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VL. onder een Hoornagtige Plaat, niet naar het 
ze » Been van de gewoone Zee-Kat (Sepia) 
Hoord- », maar naar het Been van de kleine, dát wy 
STUE, het Mes noemen, gelykende.” Dit Beens 

»» of deeze Hoornagtige zelfftandigheid, is 
„> doorfchynende, vân driehoekige figuur, of 
‚> byna als een Doublet - Schulp, ‘Aan de 
2» regter zyde vindt men het vast gemaakt 
5, door een fterke Kraakbeenige Spier, welke 
> hetzelve aan hee Lyf des Diers verbindt, 

maar los en open aan de flinker zyde;, zo dat 

men het aldaar gemakkelyk opligten kan, 

en dan komt, daar onder , zo wel het Darm- 
(cheilagtige Lighaam in ’t gezigt, als de 
Buis of bewaarplaats van het Purper -Vogt. 
Dit Been, of deeze Hoornige Plaat, is 

met een ruim Vlies gedekt, dat ‘er nergens 

eenige aanhechting aan heeft, maar in {taat 
is om gevuld of opgeblazen te worden door 
Water of Lugt” : 
Alles, voegt hy 'er by, is met twee ruime 

Vliezen gedekt, of bekleed , die over elkan- 
der geploöid zyn, doch gemakkelyk van ele 
kander kunnen fchuiven, óm de deelen; die 
tot het Purper- Vogt beftemd zyn, “ontbloot 

te laaten. Zy beginnen een weinig onder den 
: Hals, en ftrekken zig in de Wyfjes tot aan? 
de Staart die plat is, doch in de Mannetjes - 
zo ver niet uiet. De Wyfjes moeten Eijers 
leggende zyn; dewyl men Eijertjes vinde in 

de holligheid des Buiks, aan de zyde van het # 
| Ale 

he 

23 

3) 

23 
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Alvleezig Lighaam. Hier uit‚zou men dan. V& 

mogen. denken , dat zy ten opzigt van de er 
Voorcteeling van de Slakken, die Hermaphro- zoor- 

dieten , of Mannetjes en Wyfjes te gelyk zyn , STUK 

id haer 

> dk heb reeds gezegd (vervolgt hy „) dit 

», wanneer het Dier aangeraakt wordt, het 

„ zelve zig rond maakt, en zyn aken \ 

ss op.gelyke manier uitwerpt, als de Zec- 

„sKat;haare Inkt. Dit Vogt is fchoon hoog 

„> paarsch; het geeft zyne Verw aan Linnen, 

sen de Kleur kan, men ’er naauwlyks uit 
s, krygen. Thans blyft maar over tc ondere 
„, zoeken ‚of men ’er een genoegzaame veel- 

„s-heid van verzamelen, kans en of de Kleur 
‚‚ genoegzaam ftand ‚houde, als wanneer dit 
„> Vogt van groote waarde zou zyn” 

SGSSISISISISISISISISIS Sie 

B LOOEDSTUK. 

Befchryving wan ’t Geflagt der ZEE- Rupsen, 
onder welken voorkomen die Haairig en die Gea 

Jchubd, zyn. | 

Dan de Slakken of Slakgelykende Dieren aam, 
Ì zyn, door LiNNgus, thuis gebragt die 

Schepzels, welke by anderen ZreE- Rursen 
genoemd worden , van anderen Zee- Muizen 

doch van fommigen ook Zee- Slakken. Zyn 
O4 | Ed, 

Ie DEELe XIV. STUK, 
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Ed. geeft ‘er den naam van Aphrodita wegens 
de fraaiheid en den luifter aan, waar mede zy 
praalen. Venus, waar van dit de Bynaam is, 
was voortgekomen uit het Schuim der Zee. 
Gedagte Zee-Rupfen worden veel aan ’t Strand 
gevonden. 
De Kenmerken van dit Geflagt beftaan in 
een Eyrond of ovaal, kruipend, Lighaam, 
dat wederzyds een menigte van Pootagtige 
Kwastjes heeft: de Bek, aan ’t end, is Rol- 

rondagtig en kan ingetrokken worden: het heeft 
aan den Bek twee Borftelagtige Voelers of 
Baardjes. 

Behalve de gewoone Zee-Rupfen, op wel- 
ken de gedagte figuur van ’tLighaam betrek. 
kelyk is , en die de eerfte Soort uitmaaken, 
zyn tot dit Geflagt nog drie andere Soorten 
thuis gebragt, welke het Lyf langwerpig en de 
Rug zeer blykbaar gefchubd hebben , doch zon= 
der Haair. 

Kd 

(1) Zee- Rups, die Eyvormig ruig is en ge- 
doornd. 

Van deeze wordt gemeld, dat Ronpere- 
| TIUS 

(1) Aphrodita ovalis hirfuta aculeata Syste Nat. XII, 

Gen. 285. Faun. Suec, 2099. GUNNER. ACF. Nidros, III. p. 59. « 

Aphrodita aculeata. BASTER , Subs. Ile p. 62. T. VL fig 12, 

Aphrodita nitens. Muf. Ad, Frid, 1. vp. 93. Phyfalus. SwA MM. 
Bibl, T. KX, fig. 8. Eruca five Scolopendra marina, BARREL, 

Ra 
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Tius dezelve Phy/alus genoemd heeft , en, A VL } 

fchoon ik dit niet kan tegenfpreeken, zo komt ur 
het my doch zeldzaam voor, dat ik by Ar- Hoorp- 
DROVANDts van dit Woord geen gewag ge= STUK 

maakt vind, het welk by Lucranus een Ves 
nynige Pad betekent, die zig tot-barftens 

toe opblaast. Om die zelfde reden kan het 
echter, zeer gevoeglyk, aan onze Zee - Rups 
gegeven zyn, welke, als gezegd is, ook wel 
de Zee- Muis, en, by SwAMMERDAM, de Flu- 

avvele Zee- Slak heet, dewyl zy met een Flu- 
weele Haairigheid bezet is, die een fchitte- 

rende Goudglans heeft, en hierom noemen 
{fommigen haar ook wel de Goudmuis of Gou- 

den Worm. 

Doktor SwWAMMERDAM hadt eenige maaien aan 
de Visfchers last gegeven, om hem zulke Die= 
ren, welke van hun fomtyds met de Netten 
opgehaald werden, te bezorgen , doch hem was 
’er geen door hun gebragt ; weshalve hy zig met 
die ééne, welke hem door OriGEerR JAcoraus 
vereerd werdt, behelpen moest. Zy moeten, 

echter ‚aan onze Stranden ook menig vuldig zyn, 

dewyl ‘er eens een zo groote menigte in deeze 

Stad gebragt werdt, dat men een party daar 
van weg wierp, om ze niet al te gemeen te 

maa- 

Rarior, 13. T. 1284, Pudendum Regale? CoLum. Ecpbr. 
25. T. 26. Vermis Aureus, BARTHoOL. AC, ill. T. 88, Eru. 
ca Marina, SEBe Mu/, II, T. IV, f, 73 & Io, Ts XC, 
fig. Ie 

Os 
E. DEEL. XIV, STUKe 
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VE. maaken. De Heer GUNNERUS was zo geluk- 
rage geweest, om verfcheidene daar van, die 
Hoorp- ten deele in een Schol- Net, niet ver van 

STUK: Drontheim, in Noorwegen, gevangen waren, 
te bekomen, en daar door werdt hy in ftaat ge- 
fteld, den Leezer eenige nieuwe nog onbekende 

Waarneemingen , zo hy zegt, over dit Schep- 
zel, benevens-eenige Aanmerkingen , op het 
gene door anderen dien aangaande gefchreeven 
is, mede te deelen (*); waar van ik het zaa- 
kelykfte. hier. te berde breng. Ken onderzoe= 
kend Liefhebber kan hetzelve, met het gene 
door den Heer BAstER en anderen over. dit 

Onderwerp gefchreeven is, vergelyken. 
Gefialte, De Zee- Muis, zegt hy, is een Eyvormig 

Dier , fomtyds langer, doch ook korter dan 

een Vinger; ook, naar de gefteldheid, fom- 

wylen twee Duimen breed of minder; van 
onderen vlak, met Streepen als Rimpels over- 

dwars; de Rug verheven hebbende , zo dat 
de dikte ongevaar een half Duim bedraagt. 
Van vooren heeft zy , behalve eenige kleine 
Haairen:, twee Hoorntjes, die wit, teer en 

ùgt te beweegen zyn. JacoBaus ftelt dezel- 
ven beter. voor dan SwAMMERDAM; doch de 
gebreken van de Afbeelding by deezen Heer 
zyn niet aan onoplettendheid, maar aan de 
onvolkomendheid van zyn Onderwerp toe te 

fchry=» 

(*) Der Drontheimifthen Gefdllfchaft Schriften. Koppenl 
and Leipzig, jll, THEILL. 1767, Ps 513 Enze 
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fchryven. “Ik heb dit Dier levendig gehad, en VL 
Nin Zeewater gezet, wanneer het bleek, ‘gar Arpeete 

deeze Hoorntjes weezentlyke Sprieten of Voe- goor: 

kerszyi. 7 STUK. 

Men vindt ’er geen teken van Kop, Oogen, pe gek. 

Oorten of Neusgaten aan; doch het heeft een 

blykbaaren Bek. Deeze is, zo veel zig uit- 
wendig: openbaart, E&en Snuitje, zo dik als 

een Pennefchaft, van buiten wit, van binnen 
zwart zynde, en Kraakbeenagtig van Pnt Ane 

digheid?’ ‘Het Dier, levendig. zyn kek 

dit Snuitje zo ver uit, dat het ‘de he ariete heeft 

vân de Hoorntjes: ook kan ’t het Snuitje z 

ver intrekken, dat men ’er niets, ja zelfs de 

Opening niee van gewaar wordt, en dan zou 

men werk hebben, om zelfs het voor- en 

agter -end van dit Schepzel te onderfcheiden, 
zo „het \de “gedagte Hoorntjes niet had. Hier 

uit is het te-begrypen, hoe de Geleerde jA- 

corzus zeggen kan, dat men aan dit Dier 
naauwlyks ‘blyk vindt van een Bek: doch 
SWAMMERDAM heeft dien oe wel voor- 
gefteld ( 

Aan beide zyden des Bakhuis ‚ zelfs aan wratten 

N den rand der famenvoeging van Rug en Buik „Re, 2e 
zitten een menigte van Wratten, die byna 
Kegelvormig zyn, en aan de Enden ftyve, 

| fcher- 

C*) De Heer BASTER zegt dien aangaande alleen. De Afond 

wan deeze Zee - Muis is onder de Kop, Uit/pann, IJ. De 

bladz, 68. 
\ \ 

1. DEEL. XIV, STUK, 
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feherpe Borftels hebben. De Wratten gaan 
zydewaards uit. Hy hadt ’er, aan verfchei- 
de Zee- Rupzen, van agtentwintig tot zes- 
endertig geteld, zonder de kleinften te reke- 

nen, die onder aan ’t Lyf zitten, en geen 
Borftels hebben Jacorzus houdtze voor Poo- 
ten;5 doch SwAMMERDAM, vastítellende dat 

het Dier daar mede niet loopen kan, verbeeldt 
zig, dat het dezelven tot zwemmen gebruikt. 
Het zou zwaar genoeg vallen te bewyzen, 
dat het ’er ook niet langzaam mede voortkrui« 
pen kon; doch levendig zynde hadt hy ge- 
zien, hoe hetzelve de enden van het Lyf te 

famen trekt, en zig byna als een Egeltje, met 
de Borftels opwaards fteekende, vertoont, ver= 

moedende, derhalve, dat het zig als een Pen- 
nevarken opdie wyze kon voortrollen , hebben- 
de bovendien ook een Soort van Pooten, waar 

van het zig in andere omftandigheden be- 
dient... 

De Kleur is donkergraauw, van onderen 
bleeker , met een zeer taaye Huid, die ech- 

ter op de Rug dunner is. Langs de beide zy-= 
den van de Rug loopt een reeks van lange, 
dunne, groen en geelagtige Haairtjes, die met 

elkander een pragtigen en beftendigen Glans 
maaken, welke de Zee - Rups als de fchoonst- 
ten der Dieren van deezen Rang doen aanmer- 
ken. Tusfchen deeze Haairtjes, wederom, zit- 
‘ten een menigte van dergelyke ftyve, fcher- 
pe Borftels, als aan de Wratten of ‘Tepels 

Zyn; 
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zyn, en hier van heeft zy den bynaam Be, VL 
kreegen van Stekelige (Apbrodita aculeata.) De En 

Rug is, eigentlyk gefproken, niet kaal, maar Hoósstt 

met fyne Haairtjes en zeer kleine geborftel- STUK 

de Wratjes of Tepeltjes voorzien, die men 

dikwils niet, dan met een Vergrootglas, kan 
onderfcheiden. 

3) SWAMMERDAM eigent dit Dier, aan beide 

9 Zyden van het Lighaam, (zegt GUNNERUS) 

„s daar de zogenaamde Pooten zitten, Openin- 

s gen toe, en wel zo kenbaar, dat hy ’er zyn 

s, Stilet kon inbrengen. Met zekerheid kan 
, ik zeggen, dat men met de bloote Oogen 

> niet het allerminfte van een Opening aan 
…, de zvden, en even zo weinig op de Huid 
s vande Rug, kan waarneemen, offchoon ik 
‚> veelen derzelven gezien en naauwkeurig on- 
‚> derzogt heb: ten ware men zulks van een 
s, oud en verdroogd Exemplaar, aan het wel- 

„> ke de Borftels van de Rug of aan de Zyden, 

»> Uit gevallen waren, en eene opening agter= 
>> gelaten hadden, zeggen wilde. SeBa berigt 

> aangaande de eerfte der drie Zee - Muizen, 

sa die hy heeft laaten aftekenen, en welke men 

ss inhet Herfte Deel, ‘Tas. XC:'Pig, 1, kan 

s, Zien, dat zy op de Rug met een Koraal- 
2 Mos (Muscus Corallinus,) begroeid zyn ge- 
»> weest, en geeft ’er, deswegen, den naam 
5, van Koraalagtise , veelvoetige, Zee-Rups 
> aan. Het Exemplaar , dat in het Mu/éum 

> Regium Friderici Adolpbi voorkomt, hadt 

„» OOK, 
Y. DEEL, XIV, STUK, 
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» ook, naar ’t Berigt van LiNN&us, eenige 
9, Draaden op de Rug, en hy gelooft, -dat 

Hoorp- >, het even die zelfde Varieteit zy , van wels 
STUK, 

pe Keel en 
Maag, 

‚‚ ke SEBA in de eerfte Figuur op die Plaat 
‚‚ handelt”, ‘ 

Hier mede van de uitwendige naar de inwen- 
dige deelen overgaande, merkt GUuNNERUs 
aan, dat onder de buitenfle Huid, die den 
Buik bedekt, zig aanftonds een andere ver- 

toont, welke Spieragtig is , beftaande uit rege 
en fcheef leggende, Vezeldraaden,, De Bek 
loopt uit in een. Tregteragtigen Keel „die zig 
dan wederom verwydt, tot het begin van den 
Endeldarm, alwaar ook de Kraakbeenige zelf- 
ftandigheid eindigt „van de Maag, daar de 

Heer BAsTER van fpreekt, zeggende „ dat de- 

zelve omtrent een Duim. lang ís, en eindigt 

in den Dafm; die. regtuit „zonder eenige krin- 
kels, -naarsden Aars toeloopt „ zynde echter 
met zeer veele dunne Darmpjes,, of. dikke 

Vezelen, -aan beide. zyden. bezet. en-dikwiis 

gevuld met Slyk-en kleine Schulpjes.. „Meer 

zegt zyn Ed. niet van deeze Ingewanden „die 
het verwonderlykfte in dit Dier uicmaaken, ges 
Jyk ons GuNNerus daar van een omftandig,-be- 
rigt geeft, als volgt. 
De Endeldarm lag, in zyn begin, onder dee 

Zwelgpyp of Maag geplooid en ging voorts 
regt naar beneden, ftygende dan weder. tot 
op de Zwelgpyp, en loopende eindelyk regt- 
uit naar ’t Fondament. In twee levendige Zee- 

Muis 
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Muizen „ die hy opgefneeden hadt, zag hy VL 
hier in geen verfchil; doch in een andere, in 
welke” hy eenigen tyd in Spiritus’ bewaard en 
hadt, nam hy dië wederopftyging niet waar, stug 

» Uit de Endéldafim “fprooten aan beide zy- 
„ den, zo wel boven als onder, eén groote 
ss menigte, ovêfinaâtig fyne en tedere, naar 
‚„ beneden gaande, doch vry leggende dwars- 
ss takken, die allen’ regt langs de zyde van het 

9 Lighaam heen liepen. Fen ieder van de- 
ef lan hing door een Kegelvormige en zwar- 
> fe Blaas vast, in welke zig eene’ Vogtig- 
„… tigheid bevondt, welke byna ’er uitzag als 
‚… dat Vogt of die Olie, welke zig, in een oude 

Tabakspyp verzamelt. Ik erinner-my dat, 
ss. toen ik, het eerfte van deeze Dieren, be- 

» Sinnende onder de Kin , en ‘overlangs naar 
»t Aarsgat voortgaande, opfneed, ‘by ieder 
„ Sneede, die ik deed, een of meer van dee- 

5 ze zwartbruine Boets voor den dag fprongen, 
„> door de Opening heen dringende, en, wan- 

“neer ik agter by het Aarsgat kwam, in 
9 plaats van zulk een Kegel een regelmaatig 
‚ Kogeltje verfcheen, dat met eene even der= 
9 lyke Vogtigheid vervuld was , als:men aan» 
‚> trof in de Kegelen. Hetzelve zat; :zo veel 

s> ik zien kon » op den Éndeldarm , en ‘ver- 

„ toonde zig, toen ik het geopend” had „ als 
> een Waterbakje.. Naderhand heb ik geen 
„> zodanige meer gevonden; maar de Kegel- 

vormige Blaazen heb ik weder, eenige 
5 Maa- 

hd hed 

I. DEEL, XIV. STUK. 
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VL ,, maalen, aan beide zyden zien leggen , ftreke 

ORE 3 kende zig naar de plaats uit waar de Poo- 
Hoorp- ss ten , als ikze zo noemen mag, ingevoegd 
STUK. zyn, en, gelyk ik reeds gemeld heb, 

met de T'wygen, die van beide zyden des 
Endeldarms afloopen, zig vereenigen”’. 

Ik kan niet befchryven, hoe fchoon dit Ge= 
zigt ware, zegt GUNNERUs, die verder agt 

geeft op het gebruik dat die fyne Buisjes met 
de Blaasjes aan derzelver end, in dit Schep- 
‘zel mogten hebben , en vraagt, of dezelven 
ook met de Melkvaten in andere Dieren mo= 
gen vergeleeken worden, en dan zouden ge= 
dagte Blaasjes de Vergaarplaatfen zyn van de 
Chyl. Maar, zegt hy, veelligt mogt een an« 

der denken, dat die Blaazen Lobben' van de 
Lever waren, en dan zou men de Buisjes 
voor Galleiders kunnen aanmerken. Dit oor- 
deelt hy, zelfs, waarfchynlyker dan het ande- 

re, uit aanmerking van de Kleur en Smaak 
der Vogtigheid, welke zy bevatten, en veel 

meer met de reden overeenkomftig, dan het 
denkbeeld van Jaconaus, die van kleine en 

groote Darmen fpreekt , en door de kleinen 

deeze Buisjes fchynt verftaan te hebben, 
SwAMMERDAM, zegt hy, is daaromtrent ook 
zeer kort en duifter. 

HetRug- , Regt onder den Endeldarm lag (vervolgt 
ge-Merg. __ hy) een Peesagtig wezen , byna zo breed 

> zynde als de Darm, Dit ftrekte zig, in een 
 Tegte lyn, van boven naar onderen, uit3 

„ En 
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» En ik kon geene holligheid daar in befpeu- 

»> ren, hoe naauwkeurig ik ook naar dezelve 

VI. 
AFDEEL: 

XII. 
‚> zogt. Ik kon het derhalve voor geen foort aoorp. 
» van Aderen , [maar veeleer voor een foort stuxs 

» van Ruggemerg (Medulla Spinalis) houden , 
> inzonderheid dewyl men zeer duidelyk waar- 

‚„ nam, dat van diet Lighaam veele fyne Tak. 
s> jes zydewaards af liepen, leggende onder de 
‚» fyne Buisjes van den Endeldarm, en ontwy- 
ss kende ,-door haare fynheid, eindelyk hee 
» Gezigt’. Deeze Takjes houdt hy derhalve 
voor Zenuwen, en meent met reden, dat daar 
in de hoofdzetel zy, van het Gevoel en de Be- 
weegingen van het Dier. f 

In die zelfde holligheid, daar de Darm en 
het gedagte Ruggemerg leggen, vertoonden 
zig aan hem, en wel op beide Zyden, zeer 
duidelyk de Wortels van de uitwendige met 
Borftels voorziene en Kegelvormige groote 
Wratten , gelyk zy van SwAMMERDAM genoemd 
worden, en die zig als Pooten van de Zee 
Rups, Zee - Muis of Fluweele Lee- Slak, ver. 
toonen. Dewyl de Heer Baster, wiens Na- 
tuurkundige Uicfpanningen geen regt Lief heb. 
ber der Natuurlyke Historie ontbeeren kan p 
in de befchryving van deeze zogenaamde Poos 
ten en van de menigte van derzelver Borftels, 
zeer uitvoerig is, zal ik daar van niet fpree- 
ken. Ook SWAMMERDAM , die deeze Deelen zeer 
naauwkeurig heeft afgebeeld en befchreeven, 
verdient daar over nagezien te worden, Dees 

Ï. DEEL, XIV, STuk; 
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ze byzonderheid merkt GUNNERrUs aan, dat, 
als men, in een leevend Dier, aan de Borftels 

der Pooten van ééne Zyde trekt, die der te- 
genover- Zyde daar door ook worden aange- 
daan, zonder dat men eenige beweeging in de 
overigen, aan die zelfde Zyde , waarneemt. 
Harc en Bloedvaten, welken SwAMMERDAM; 

als zeer duidelyk in deeze Schepzels voorko- 
mende, befchryft, hadt hy, fchoon met veel 
naarftigheid naar dezelven zoekende, daar 
niet in kunnen vinden. Repr evenwel heeft 
een hoog Purperkleurig Buisje , als uit een 
Reeks van Harten beftaande, in zyne Zee- 
Rups of Zee- Egel befchreeven en afge- 
beeld (*). | 
Wy hebben, in ’t begin, reeds een woord 

gemeld van een zonderlinge eigenfchap, die 
de Zee- Rups heeft, om welke zy ook Phyfalus 
genoemd zal zyn; te weeten, van zig gewel- 
dig te kunnen opblaazen. De Werktuigen , 
daar toe, komen, als men het Vel van de 

Rug behendig doorfnydt, in ’t Gezigt. „ Men 

>, ziet als dan een afgezonderde Holligheid of 
‚ Lugtblaas, benevens een menigte van-fyne, 
», langwerpige, gladde Plaatjes, die, op twee 

‚ tegenover elkander ftaande ryën, van bo- 
ven tot onderen, als Schubben, in de lang- 

„> te overdwars, op elkander zitten. De lang- 

‚> te van twee zulke Plaatjes overtreft de 
„, breede 

A9 

53 

(+) Opuscul, Pars, III, pe 279, Tab, XXV, fig. s, 
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3, breedte van de Rug; zo dat niet alleen de 

‚> rand van het eene Plaatje, in de langte van 

vi. 
ÄFDEEL, 
XIII. 

‚, het Lighaam, den rand van het andere be- Hoorn: 

dekt , maar dat zy even zo ook in de breed. TUE 

» te over elkander heen leggen. Deeze Plaat- 
s jes zyn onder de Huid vry, als onder een 

‚, Gewelf , geplaatst , en geenszins aan de 
‚, Huid vast. Zy hebben ook onder elkan- 

der, noch met de daar onder leggende Dee- 

len des Lighaams, eenige de minfte aan- 
hechting , uitgenomen ‘aan de uiterfte fmalle 

Spits of Kant, waar mede zy aan de bei- 
de zyden des Lighaams, naby de plaats, 
alwaar de Pooten zitten vast gemaakt zyn: 

s‚ hoewel haare Wortels niet in de Rug, maar 
‚, veeleer, gelyk ik voorheenen reeds gemeld 
„> heb, in de onderfte en hier boven gedagte 

;, Holligheid gaan”. 
De Heer BASTER zegt, ten deezen opzigte', 

vâlleenlyk, dat de Zee Muis, (het Vel op de 
Rug, ’t welk taay als Zeemleer is, overlangs 

99 

5 
EE) 

359 

95 

33 

doorfiydende,) zig met Schubben vertoont, 
die als zaet Kraakbeen zyn, en de grootte van 
een Dubbelrje hebben (*). SwAMMERDAM ; 

‘die een “zeer fraaije Afbeelding van dit Geftel 
gegeven heeft (f), merkt aan, dat hect Kieu- 

wen 

(*) Natuurkhund. Uitfpanningen, It. DEEL: bladz. 69. 

(Ff) Bybel der Natuur. Tab, X, Fig. Is. Ruim zo naauw- 
keurig zyn de Afbeeldingen vau den Heer PALLAs, Mfisc, Züal, 
Tab. VII. 

P a 
Is DEEL: XIV, STUK: 
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VL wen zyn, die gevoeglyk met de Schubben , 

Ed welke de Slangen onder aan den Buik hebben, 

Hoorp- Kunnen vergeleeken worden. Inderdaad, dat 

STUK. zy niet tot het zelfde oogmerk als de Schub- 

ben der Visfchen kunnen dienen, is zeer blyk- 

baar, dewyl zy onder de Huid leggen. SWAM- 

MERDAM meende Gaatjes ontdekt te hebben, 

onder en tusfchen de Borftelige Tepels, die 

het Water, tusfchen deeze Plaatjes door » in 

de gezegde Holligheid konden brengen „en ver- 

der dienen,om, als het Dier zig buiten’t Wa- 

ter bevondt (*), de Lugt in te laaten, om 

zig op te blaazen. GUNNERUS, die deeze 

Openingen niet heeft kunnen. vinden, agt het 

waarfchynlyker , dat het Dier zig door middel 

van die Holligheid ligter maakt, om te kunnen 

zwemmen, en dus ook in de Zee zig kan op- 

blaazen. 

De'riene Wo mswDech ik breng hier, (zegt hy,) de Vraag 

wens „ ter baan. Hoe ’er de Lugt dan inkomen en 

„ weder uitgaan kan? De Heer SWAMMERDAM 

„ meent, dat dezelve aan de Zyden, daar de 

„ Wratten of Pooten zitten, weder uitgedrukt 

„ worde, als het Dier zyn Ruggevel te famen 
Er trekt „ 

(*) Aanmerkelyk is ’t, dat de Zee- Muis door de Ouden 

geteld worde onder de Dieren, die in de Zee leeven, en 

doch ook wel op ’t drooge komen. Exeurt in Terram 6 

gui Marini Mures vocantur & Polypi 5 Murene, zegt 

PLINIUS, uit TREOPHRASTUS. Volgens ALDRov, de Modli- 

bies. Cap. Te 
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»» trekt, en dat zy daar ingang vindt, wan- , VL 
„> neer hetzelve die Huid uitfpant. Doch, Rn 

alzo dit, gelyk ik reeds erinnerd hebi, geen Hoorp- 
3, plaats kan vinden, zo moet men, Natuur- STUK 

> lyker wyze, in de gedagten vallen, dat de 

‚, Lugt door den Bek van het Dier indringe;, 

»» en door even dien zelfden weg weder uits 

2 gaa. Ik heb wel geen doorgang, van den 

„ Bek of de Keel af naar de holligheid van de 

> Rug, gevonden, doch ben niettemin verze- 
s> kerd; dat 'er ééne zy: want, wanneer men 

> door deszelfs Bek de Lugt inblaast , wordt 
‚> onmiddelyk de holligheid van de Rug uit- 
„> Zefpanhen: ja, wanneer men deeze Proef 

> neemen wil , als het Vel van de Rug is 
ss open gefneeden, zal. men de Schubswys 

‚> Over elkander leggende Plaatjes, welke 

2) OWAMMERDAM de Kieuwen noemt, by dee- 
» ze gelegenheid, geheel ftyf vinden, daar 

zy anders zeer buigzaam zyn, en om dee- 
» Ze reden houd ikze ook voor Longen”. 

_ Deeze Waarneeming van den Heer GUNNE-. 
Rus fchynt volkomen overtuigende te zyn, om 
te denken, dat de Zee- Rupfen een Kieuwen- 
Geftel hebben, ’t welk eenigermaate naar dat 

der Visfchen zweemt. Zy fchynen ook als de 
Visfchen voort te teelen , volgens den Heer 
BAsTER , die getuigt, dat men, eenigen derzel- 

ven opénende, in de Maand Juny, de Man- 

netjes met Hom, en de Wyfjes met veel Kuit 
voorzien zal vinden. Deeze Heer fchryft de 

P 3 © uit- 

\» Dee 

1. DEEL. XIV. STUK. 
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uitzetting van het Lyf toe aan een zeer groo- 

te veelheid van Water, welke zy kunnen in- 
neemen en weder uitfpuuwen, waar door- het 
Lyf van deeze Rupfen den eenen tyd drie 
maal zo dik is als den anderen tyd. Of zy 
weezentlyk zwemmen is zo zeker niet, en dat. 
haar Voedzel in Slym en onreinigheid van 
doode Visfchen zou beftaan, gelyk men elders 
meldt (*#), fchynt nog meer bewys te behoe- 
ven. LINNZUs zegt, dat zy in de Europifche 
Oceaan zig onthouden en van Schulpjes lee- 

ven. 

(2) Zee- Rups, die langwerpig is, hebbende 
de Rug gefchubd en ruuw, | 

De volgende Soorten gelyken , inderdaad, 
ook meer naar Rupfen dan naar Muizen, hoes 

wel zy de Rug uitwendig met Schubben ge- 
dekt hebben. Deeze , die het Lyf een weie 

nig langer dan een Pisfebed, met twintig 
Schubben gedekt, die ruuw zyn, en weder- 

zyds ongevaar twintig Pooten heeft, ont- 
hieldt zig, zo zyn Ed. meldt, in de Zee der 

Nederlanden , volgens Doktor BAsTER (fe 

(3) Zee- 

(*) SrBA, Kabinet, IIL DEEL, bladz. 9. 

(2) Aphrodita oblonga, Dorfo Squamato Scabro, Syst. Nate 

Xi, 

(4) Habitat in Man Belgico, D. Baster, zegt. LINNZUS 

a 
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(3) debRins. die langwerpig is, hebbende VL, 
de Rus ocfchubd met de ondoinss chuube ÄFDEEL, 

zn 5 SCHIE nn 
Jia Hoorp-= 

STUK.» 

. II, Van deeze geeft ons de Heer Baster de Af- san 
beelding , onder den naam van de Gefchubde Zee- eu 
muis ig deszelfs Liyf „maar omtrent een 
Duim lang en een zesde Duims breed, hoe- 
danigen zyn Ed. tusfchen het oude Hout, by 
het vernieuwen of herftellen van een Sluis te 
Zirikzee, in ’t jaar 1763 ontdekt hadt. De 
Heer Gronrovrus, ondertusfchen, befchryft 
dergelyken, die men aan ’c Strand der Zee, 

doch zeldzaamer dan de ruige Soort, zo ik 

het begryp, zou vinden ; als volgt (*). 
so De langte is twee Duimen. Het Lyf is 

s langwerpig breedagtig, van boven verhes 

venrond,. van onderen plat. Pooten heeft 
het Dier wederzyds zestien; die dik en 
kort zyn, aan de tippen met Kwastagtige 

„> Doorntjes, egaal. De Rug is wet verhe- 
»> venronde Schubben volkomen gedekt, die 

‚‚ Beenagtig Kraakbeenig zyn, leggende als 
> Dakpannen op elkander, twaalf aan ieder 

> Zyde, en ieder een Tepel bekleedende; 

s, die uiet het Lyf uitpuilt. De genen, dic 

33 dig- 

(3) Apkgodita oblonga, Dorfo Squamato, Squamis viginti 
quatuor, Syst, Nat. XII. Aphrodita Squamata, BASTER, Opus, 

SME Pp 66. T.VL Es. 
(*) AE. Helver, Phys, Math. Med, Tom. Va Ps 377 

Pig 
IL. DEEL, XIV, S$TUKs 
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VL, , digter aan den Kop zyn, zyn kleiner dan 

gein „, de naasten aan de Staart. De Kop is rond 
Hoorp- ‚> met twee korte Sprieten: de Staart rondag- 
STUK. ,, tig geknot: de Kleur Aschgraauw”’. 

__Niettegenftaande het ongemeen groote vere 
fchil in het getal der zogenaamde Pooten ; 
welken die van Baster ‘er wederzyds vieren= 
twintig hadt, en dat der zes Sprieten of Voes 

lers in plaats van twee, merkt nogthans zyn 
Ed, dit aan als een zelfde Dier (*). 

\e 

mv. — (4) Zee-Rups, die langwerpig is „ hebbende 
Febrisata. J sad - has Bladhe De Rug gefcbubd, met zesendertig Schub 

J6Ns | 

Deeze, aan de naastvoortgaande zeer gelyk, 
heeft de Schubben gladder, ligt afvallende, 
en is veranderlyk van Kleur. In de Noorder 
Oceaan werdt dezelve door J.G. Kônie ont- 

dekt. 

Behalve een zeer omftandige en fraaije Ont- 
leedkundige befchryving van de gewoone rui- 

ge Zee-Rúpfen van onze Stranden, ftelt de 
Heer Parras, in zyva Mengelwerk (f), ver« 
{Cheide nieuwe, zo ongefchubde als gefchubde 

Soor= 

(*) Ten minfte zo veel ik uit de aanhaaling, bladz, 69, der 
Nat, Uitfpanningen begryp. 

é (4) vAphriene SOINS Dorfo Squamato, Squarfts triginta 
Che yst. At. s Ì 

(Tt) Miscellanga Zoölogica, Hage, 1766. Quarto, p. ze 

312, 
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Soorten. van „Apbrodite, die uit de Indiën af, vl, 
komftig zyn, en in voornaame Kabinecten ge- SE 
vonden worden, voor, en geeft van dezelven Hoorpe 

niet alleen omftandige. befchryvingen , maar °*UX 
ook zeer keurige af beeldingen. Men heeft ’er 
een Geele Zee- Rups onder, die vry veel naar 
de onze gelykt, zynde op de Kust van Benga 
le aan het Anker van een Koopvaardy-Schip 
zittende, opgehaald, en eene, die hy de Snui= 

tige noemt, vallende fomtyds een Voet lang, 
en welke daarom, gelyk fommige anderen, 
veeleer tot de Zee- Duizendbeenen fchynt te 
behooren. In het door den Heer BoDDAERT 
Vertaalde Werk zal de Nederduitfche Leezer 

dit alles kunnen nazien. 

SISSI SISI SISNISISISISISI ESE: 

Bale 1010: EDS Dr UK, 

Befchryving van bet Geflagt der W aTER-DuizenDe 
_BEENEN, tot welken die kleine Diertjes, welke 

men meent dat de Zee doen glinfleren, als ook 
le Water-Slangetjes of Aaltjes, die zig in 

de Slik of Modder der Zoete Wateren ont hous den, 
zyn thuis gebract. 

ms Heer ParrAs , thans Hoogleeraar 
te Petersburg, heeft het wakker gelaa- 

den op de Methode van zynen Leermeester. 
Hy oordeelt dat onze Linneus het Oogmerk 

EOS nn der 
1, DEEL. XIV. STUK, | 
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der Natuur, in de Geflagten der Dieren?te be- 
paalen, niet overal regt begreepen heeft, en 
inzonderheid ver afgeweeken zy van de Na: 

tuurlyke Rangíchikking. De Aphrodite, Nes 

reides en Serpule, zegt hy, ‘zyn drie Geflag- 
ten van Mollusca, door Linneus gefteld , die 
onder elkander veel verwantfchap hebben , 
en waar van niettemin het laatfte, door den 

Ridder, in een andere Rang geplaatst is dan 

de eerften, en, wegens de Kalkagtige Buis, 
‚die het maakt, betrokken wordt tot de Schulp” 

dieren. Niettegenftaande de Serpula in Worm- 
agtige Kokers, die dikwils Steenagtig zyn, 
huisvesten, zou zyn Ed, die doch in een zelf« 
de Rang geplaatst willen hebben met de Zee- 

Rupfen en Water- Duizendbeenen 5 ja men 
zoude daar, zo hy oordeelt, niet zonder re- 

den, de Bloedzuigers, Aard-, Darm - en Linte- 
wormen kunnen byvoegen, als een overgang 
maakende tot de Plantdieren (*). 
Wy bekennen wel, dat de Dieren, die de 

Wormbuisjes of Wormagtige Kokers be- 
woonen, veel overeenkomst hebben met de 

Wormen of Duizendbeenen; doch het fchynt 

ons zeer vreemd, dat het een Natuurlyke Or- 
de genoemd mag worden, wanneer men Die- 
ren, die geheel naakt leeven, tot een zelfde 
Geflagt thuis brengt, met de genen die bui- 
ten hunne Huisjes of Kokers niet leeven kun- 

nen. 

(*) Miscellane Züologica. Hage. 1766. pe 74 
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EN en 

$ nen. Ook komt het, my ongerymd voor, dat VL 
de. Polypen der Zoete Wateren, die zo te= roe 
der zyn, als iedereen bekend is, geplaatst Hoorpe 

worden tusfchen de Tubularia en Sertularia „ STUKe 

dat is tusfchen de Korallynen of Koraalge- 
wasfen, gelvk Parras dezelven dus, on- 
der den naam van Brachionus, plaatst (*#). 
Dewyl het een voornaam oogmerk der Stel- 
zelen moet zyn, te maaken dat de Lief heb- 

bers, die Verzamelingen van Natuurlyke Zaa- 
ken “bezitten, dezelven volgens die Stelzels 
in orde kunnen plaatzen; zo vraag ik, welk 
een gaaping hier door niet veroirzaakt worde 
in hunne Kabinetten; daar zy van den ge- 

heelen Rang der Polypen , immers, ten mins- 
te onder de drooge Zaaken, naauwlyks iets 
kunnen inbrengen. Ten anderen fchynt die 
opvolging , «hoe zeer gegrond zynde op-de 

Diertjes, die in de Pyp- en Blaas-Korallynen 
gewoond hebben, my gantsch niet Natuurlyk 
te zyn: zo min als ik het bewyslyk oordeel, 
dat het Geflagt der Aard- Slakken ook alle de 

Zee-Slakken, of Dorides en Fethydes. van Line 

NEUS, begrypt: zynde(zo hy zegt) de aanklee- 
vende Voet een weezentlyk Kenmerk van dat 

Geflagt (f). Zal men dan alle Dieren, die een 
aankleevende Voet hebben, tot het Geflagt 

| der 

(£) De Zoophytis, Oétavos Hage, 1766, p. 39» 

' (f) Pes Limacnm glutinans, esfenrialis ain: Goneris Cha. 
vattet este Miscell, Zöolog, Quartò. p. 73 

Ee DEEL, XIV. STUKe 
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der Slakken ’ huis brengen, zo zullen ’er ook 
de Zee.Schaften en Zee=Scheedên of Zee: 
Netels, Ascidie en Aftinie, van de twee vol- 
gende Geflagten, toe behooren. 

Ik oordeel, in tegendeel, de Rangfchikking 
van LiINN&us, zo wel als die van den Heer 

ADANSON, door wien de Koker -Worm (Teret 
do) geplaatst wordt onder de Tweefchaalige 

Schulpdieren, op de Natuur gegrond te zyn. 

Voor eerst, dat onze Ridder die Schepzels, 

welke een week Lighaam en geen harde Schaal 
of Schulp hebben , waar in zy huisvesten, in 
een byzondere Rang, onder den naam van 
Mollusca, geplaatst heeft. Ten anderen, dat ° 
zyn Ed, de tegenwoordige affcheiding en op= 

volging der Geflagten gebruikt. De Water- 
of Zee-Duizendbeenen zyn immers blykbaar- 
lyk van de Zee- Rupfen, zo wel als de Zee- 
Slakken van de Aardflakken, onderfcheiden. 

En, wat bet laatfte’ belangt, heeft LiNNzus 
eerst de eigentlyke Slakken voorgefteld, die 
kruipen; dan laat hy ‘er op volgen de Zee- 

Kupfen, die, behalve het kruipen , ook eeni- 
germaate fchynen te kunnen zwemmen; dan 
de Water- Duizendbeenen, die zo wel zwem- 

men als op den Grond rusten; hier op de 
Zee-Scheeden en Zee-Schaften of Zee- Ne. 
tels, die op een vasten Voet ftaan, dan de 

_Zee-Blaazen, en Kwallen die geheel los in 
Zee, waar hun de Wind, Stroom en Golven 
dryven, moeten zwerven: voorts die Dieren, 

wel- 
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welke in andere Lighaamen booren, of blyk-, VL _ 
baarlyk van den Roof op andere Dieren lee- een | 
ven, enz. Zyn hier nu, hier en daar, ande- Hoorpe 

re Geflagten, gelyk de Zee- Long, Zee-Haas, STUK: 
Vlerk- Worm, tusfchen gevoegd, dan ís zulks 

gefchiedt , waar het bekwaamst geoordeeld 
werdt, om een overgang te maaken van het 

eene tot het andere Geflagt. Zodanië een, 
die het geheele Samenftel der Natuur her- 
vormt , heeft de Handen zo vry niet, als ie- 

mand die flegts eenige Schepzelen uitkiest ;, 

om dezelven naar welgevallen te befchryven, 
Bovendien, wanneer LinNazus eens de Bloed- 

zuigers en allerley Wormen tot één Geflagt 
met de Zee - Rupfen en Duizendbeenen betrok- 

ken had: welk eene ongerymdheid en verwar- 
ring zou daar niet uit ontftaan ? 

Na deeze vooraf{praak komen wy tot de Naam, 
befchryving der Schepzelen van dit Geflagt. 

Onze Ridder heeft hun, onder die van deezen 

Rang, niet minder eigen, dan aan de Zee- 
Rupfen den naam van Aphrodita, dien van Aes 
rtis toegelegd. De Zee- Nymphen, uit den 
Zee- God Nerëus en Doris gebooren, voerden 
te regt den naam van Neréiden. Deeze naam, 
nu, kon op een der fraaifte Geflagten van 
Mollusca, onder welken men Diertjes heeft , 
die de Zee by nagt doen glinfteren, niet on- 
aartig toegepast worden. Wy geeven ‘er, 

wegens de Geftalte, die in veelen naar de ge. 

Wo 

he Ús DEEL, XIV, STUK, 
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VL _woone Duizendbeenen gelykt , den naam aan van 
_ ÁFDEEL, Warer- DUIzENDBEENEN. 

XIV. s : : 
Hoorpe De Kenmerken beftaan in een Lighaam dat 
STUK, _ kruipen kan, langwerpig is en overal even breed 
Kenmere f : pj 
ken, op zyde met Kwástagtige Voelertjes in plaats 

van Pooten voorzien; den Bek aan ‘t end met 

Nageltjes of Nypers hebbende, en boven den 
Bek gêpluimde Sprieten of Hoorntjes. Par- 
LAs, die onzen Ridder befchuldigt, van ee- 
nige lange Apbhrodieten in het Geflag der Ne- 

rëiden geplaatst te hebben, haalt de onder- 
fcheiding voornaamelyk uit het Kieuwen - Ge- 
ftel, ’t welk de Zee-Rupfen, zo hy aan- 
merkt, langs het geheele. Lyf hebben, en dat 
in de Zee- Duizendbeenen niet gevonden wore 

de: doch onmiddelyk daarna erkent hy, dat 
dit Kenmerk niet altoos vast gaat, en neemt 

In 

derhalve wederom toevlugt tot de uitwendige _ 
Geftalte (*). Wy zullen, derhalve , ook daar 
in berusten, en gaan tot de befchryving 
over. 

Soorten, ’t Getal der Soorten van dit Geflagt, dat 

in de Tiende Uitgeave van het Samenttel der 
Natuur maar vyf was, heeft LinNeus, thans, 
in de Twaalfde Uitgaave, tot elf vermeer- 
derd „als volgt. 

wi (1) Wa- 

f*) Cum etiam.a Branchiatum prefentià vel abfentiâ pes 
titum Criterium non femper confte:, Jiscell, Züoloz. pe 
114: 
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_ «e(1) Water- Duizendbeen, va driezen tie VL 
| 5 7 je Ee FDEEGs 

tig Ringen, byna onzigtbaar klein, XIV. 

Hoorn. 

Het Vuuren der Zee, by nagt, dat een zeer STUK. 
merkwaardig Verfchynzel is, wordt door {om- reréisnsce 
migen toegefchreeven aan zekere kleine Diert» 

ven, De Heer Doktor BasrTer heeft met 

_kragt willen. beweeren, dat alle de Proefnee- 
mingen van den Heer LE Roy, die zulks aan 
eene Phosphorieke Stoffe in het Zeewater toe- 

fchreef , door de beftaanlykheid van zodanige 
Diertjes verklaard. kunnen worden: (*). De 

Waarneemingen van den Heer GODEHEU DE 

Rrvarre, in de Indifche Zee, fcheenen dit 

denkbeeld te bekragtigen , doch tevens waar- 

fchynlyk te maaken , dat het gedagte Vuuren 
der Zee veeleer aan zekere Phosphorieke Stof 
fe, welke zodanige Diertjes uitgeeven , toe 

te fchryven zy; gelyk ik uit de Waarneemin- 
gen van ADANSON, en uit de reden , getragc 
heb te betoogen (tf). Geheele Bergen van 

Vuur, immers, in Zee verfchynende, en op 
een 

(1) Nereis fegmentis vigintt tribus, Corpore vix confpi- 
cuo. Syst. Nat. XIL, Gen, 236. Notiluca Marina, Amen, 

Acad. III, pe 203. Te 3. Scolopendra Marina lucida, GRIsL« 

Ven. Quarto,: Lucionella Aque Marinz. VIANELL. Jono. 
gramma, 

(*) Zie zyn Ed, Brief in het VIl, DEEL der Uitgez, Wer- 
band. p‚ 116, 

(T) Het zelfde, bladz. 264, 

Il. DEEL: XIVe STUK. 

Uucâ. 

Glinfte. 

jes, die uit hun Lighaam Licht zouden uitgee- rende. 
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Pd as een grooten af{tand zigtbaar , zouden die niet 
‘xiv. veeleer toe te fchryven zyn aan een Soort „ 
Hoorp- van Olie, welke onder de heete Lugtftreek 
STUK _weezenlyk bevonden wordt op het Zeewater 

te dryven, dan aan zo kleine Diertjes, welke 

niet lichtén dan naar maate zy frisch zyn of. 
een groote veelheid bevatten van die Olie? 
Gedagte Diertjes van den Heer Goprneu 

geleeken naar Watervloeijen. Onder die van 
den Heer BAsSTER, in Zeewater, waar in men 

„eenige lichtende Vonkjes befpeurd hadt, ge- 

vonden, kwamen ’er voor, die, door het Mi- 

kroskoop gezien, veel geleeken naar onze Zee- 
Duizendbeenen , en gaven wel de meesten, 

doch niet allen, in ’ donker eenig Licht (*). 

VranerLr heeft willen betoogen, dat het ge- 
dagte Licht veroirzaakt wordt door een mes 
nigte van kleine Wormpjes, naauwlyks zigt= 
baar met het bloote Oog, doch die hy, door 
het Mikroskoop, ontdekte uit elf Ringetjes 
famengefteld en op zyde met Vinnen voor- 
zien te zyn. De Heer BAKER vergelykt zulks 
met de Waarneeming van een dergelyk In- 
fekt, op een Oesterfchulp gevonden, en ande- 

re foorten van glinfterende Duizendbeenen (f). 
„Van dergelyke Diertjes door den Venetiaan= 

{chen Heer GRISELINUS in ’t Zeewater ont- 
dekt, 

(*) Zie Natuurkund, Uitfpanningen,1, Deer , Plaat IV ent 

derzelver Verklaaring, 
() Narzig gebruik wan 't Mikroskoop, bladz, arr ; enze | 
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dekt , is de fraaije Afbeelding, door fterke Vi. 

Vergrooting getekend zynde „ gebruikt in het dn 
Vertoog , ’t welk onder de nne van Hoorpe 

onzen Ridder, door den Stokholmfchen Heer stu. 

ApLer, te Upfal, in den jaare 1752, is ver- 

_dedigd (*). 

De Lucioletta of Lucionella van VIANELLI , Geftatte, 
en Scolopendre marine luifante van GRISELINUs, 
heeft den Kop rondagtig plat, met een fcher- 
pe Snuit ; twee korte Elswyze Voelers of Sprie- 
ten; twee uitpuilende Oogen aan de zyden van 
Bn. Het Lyf beftaat uit drie-en-twintig 

Sesmenten , die naar agteren toe allengs vere 

kleinen, zynde ieder Segment of Ring, óp 
zyde, met een Kegelvormige tip voorzien, 

die geknot is en getand, waar uit een bon- 
deltje van Haairtjes voortkomt „ en onder icn 
der bondeltje een Draad of Vezel, die {pits;, 
buigzaam en ongenageld is. Dit maakt, dac 

| het. Diertje zig als met een menigte van HE 
ten, die het doch niet zyn, vertoont. Het 

heeft een Glasagtig doorfchynende Kleur, en 
de langte bereikt naauwlyks een zesde Duims. 

Het 

(*) No@iluca Marina. Arcen. Acad, UL p. 202, enz, 
Deeze Heer is in den Jaare 1748 op Reis geweest naar China, 
en in ’t Jaar 1753 wederom, als Chirurgyn , ov een Schip van 

de Oostindifche Kompagnie dersaards vertrokken, gelyk ia 
het Voorberigt en in de Disfertatie zelve, van hem gezegd 
wordt; waar uit dan onder anderen baasblykelyk is, dat 
ren alle de Disfertatiën der Amgnitares „Academica niee kan 
ftellen op den naam van L1NN Us, 

Q 
fe DEËL, XIV. STUK, 
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Het onthoudt zig op Zee- Ruy en Wier, doch 
verlaat ook dikwils deeze Planten, en zwerft 
dan langs de Oppervlakte der Zee. 

‚„ Op alle tyden des Jaars is dit Diertje 
gemeen, doch. voornaamelyk in de Zomer 

en tegens een opkomende Storm, wanneer 
…, het, als ’t ware door zyne verontrusting , 

een fterker Licht verfpreidt. Met Zuid- 

ooste en Ooste Winden glinftert hetzelve 
allermeest. By Winterfche Nagten fchynt 
het ook een grooter kracht tot Lichtgeeving 
te hebben, voornaamelyk als 'er een “war- 

me Dag is voorafgegaan. Indien men Wa- 
ter, dat wegens deeze Wormen vuurt, in 
eenig Vat beflooten , laauw houdt tot dat 
het begint te rotten, zo geeft hetzelve 

twee volle Dagen Licht; doch in de koude 
Lugt niet over de agt Uuren. Deeze Wor- 

men glinfteren als zy zig beweegen, en, 
wanneer zy door de warmte meer kragt en 
levendigheid bekomen , dan glinfteren zy 
nog meer. Zo dra men Water aanraakt, 
daar deeze Wormen in zyn» geeft hetzel= 
ve, door hunne beweeglykheid, aanftonds 

Licht, en de Sleuf, die ín de Zee, door 
het zeilend Schip gemaakt wordt, fchittert 

als Vuur. De Visfchers zien ook dit Licht, 

wanneer zy, op een warmen Dag, hunne 

Netten uit her Water haalen ,-doch in de 

Noordelyke deelen des Aardkloots is dit 
„ Verfchynzel zeldzaamer, Dus heeft de 

iber 4 
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5, Heer Profesfor KALM sin de Noordzee, die , Vie 
, Schittering niet zeer fterk waargenomen; perla 
5, terwyl in tegendeel de Oceaan, tuúsfchen Hoorp- 
s, de Kanarifche Eilanden en de Kaap der STP 
s, Goede Hope’, zo wel als de Indifche Zee , ons 

ss zulke Vuuringen van ’t Zeewater overvloes 
s» dig vertoonen, gelyk ik oneindig maalen met 

s> myn Oogen heb gezien”, 
De Heer ADLER, die zyne gedagte Vere 

handeling aldus befluit, fchynt echter deeze 
Diertjes niet waargenomen te hebben, hoe 

vlytig hy naar Aelen op zyne Reize zogt. 

Dikwils zag hy wel, aan de Lyn van het 
Dieplood, wanneer hêfelte werdt opgehaald, 
eenige Vonken; doch die verdweenen aan- 
ftonds, zodra het Touw in de Lugt kwam. 
Voorts heeft LoErringG, in de Spaanfche Zee, 
de Kwallen, langs het Water dryvende ; by 

Nacht als Kaarfen zien flikkeren; maar der= 
zelver Licht verdween, met het opkomen 
van Wind. Gedaete Waarneemingen van 
_ADANSON, bovendien, die aan de Kust van 
Senegal op zekeren tyd bevondt, dat byna 
âlles, wat uit de Zee gehaald was, tot de 
levendige Visfchen toe , Licht gaf en geen 
verdwynend maar een beftendig Licht: fchy- 
nen te bewyzen, dat niet alle dergelyke glin= » 
ftering of Vuuring van de Zee, by nagt, aan 
zodanige kleine Dier tjes is toe te fchryven á Kk), 

Qe De 
(*) Zie in het VIT. Det der Uitgezogre Verhandelingen; de 

Aantekening op bladz. 264, CNZe 

1. DEEL. XIV, STUK» 
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_ De MNerêides , die de Sertularia fabriceeren, 

zegt ADrER, geeven , zo wel als onze Nrdi- 
luca, zo niet in ’t geheel , ten minfte gedeelte- 

Iyk Licht (*). 

(2) Water- Duizendbeen, die zeer dun en fingl 
is, met eenn uitgeftoken Tong. 

De Waarneeming der Zoet Water Polypen, 
door den Heer TremerEy, heeft gelegenheid 
gegeven tot nader ontdekking van zekere 
Diertjes , die onder anderen tot derzelver 
Voedzel ftrekken. REAUMUR hadt dezelven, 

wegens het Spitsje dat zy van vooren uit- 
fteeken, reeds Millepieds a Dard, of Gepylde 
Duizendbeenen, geheeten: doch Rorser wil- 
de ze liever Water - Slangetjes met een lange Tonge 
agtige Voelboorn noemen. SCHAEFFER, weder- 
om, geeft ’er den naam aan. van Watere 

Aaltjes. Deeze laatfte naam zou zeer eigen 
Zy», indien ’er Aalen waren, welke buiten ’t 
Water leefden! Die van hem gelyken meer 
naar Aalen, en die van RoEser meer naar 

Slangen. Beiden zyn met een menigte van 

fchynbaare Pooten voorzien, des men beter 

doet, met den gemeenen Man dezelven noe- 

men: 

(*) Amen. Acad, II, p. 2070 
(2) Neréislinearis, Linguâ exfertâ. Syst, Nat. XII, TREMBE, 

Polyp. T. VIe Éf. 1. Roes. Inf. III. Polyp. Te 79. f. 1. & 
Te. 78. fs 16, 17, SCHAEFF, Graner Armpolypen, Abhandie 
E. Band, V. Vert, 
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mende Water- Duizendbeenen: want den naam . VL. 

van Zee-Duizendbeen kunnen zy, hoewel “Sv 
onder dit Geflagt gebragt zynde, niet voe- Hoorp- 
ren: ten minfte zyn ons de zodanigen, uit STUK. 

Zee, niet bekend: ten ware het die mogten 

zyn, welken wy op het end van het Geflagt 
der Duizendbeenen, als de laatften Soort der- 

zelven , onder den naam van Haring- Aas , 
hebben befchreeven *: want deszelfs Pooten et 
fchynen niet naauwkeurig waargenomen te be 
Zyn. | # kn 
SCHAEFFER eenige Slyk of Modder, op den 

raad van ['REMBLEY, tegen den Winter in 

huis hebbende laaten brengen, en in een Glas 

doen met Water daar op, om Diertjes te 

teelen tot Voedzel voor zyne Polypen; zo 
kwamen daar, in ’t midden van de Winter , 
na dat het Glas veertien Dagen in een warme 
Stoof geftaan hadt, behalve een menigte van 
Watervlooijen , ook lange {malle Diertjes in 
te voorfchyn , die de Oppervlakte van de Slyk 
vervulden. Zy hadden omtrent de dikte van 
een Draad , en waren eenigzins roodagtig , 
fteekende met het Lyf voor een gedeelte in 
de Slyk, doch bewoogen zig met het overige 
op veelerley wyzen. Uit eenige Garen van de 
Slyk kwamen verfcheidene, uit anderen maar 

één van zodanige Diertjes voort. Men kon 

in deezen de Jongen van de Ouden , aan de 
kleinte, zeer wel onderfcheiden. 

‚> Als de Slyk in een zuiver Glas zig be- 

Q 3 vindt 
1. DEEL, XIV. STUK. ha 3 
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> Vindt, zokwordt men zeer veelen van dee. 
» ze Diertjes digt aan den Wand van ’% zel. 

Hoorp- 5» VE zittende gewaar. Ook kan men alsdan, 

95 

53 

33 

33 

(zegt hy) , zeer fraay zien , hoe een. ge- 
deelte van haar Lyf in de Slyk verhooe 
len legt, en zig veel of weinig op en nee 
derwaards fchuift: ja men zal onder de 
Slyk, hier en daar, veelerley famengedruk- 
te Lugtblaazen aantreffen , die, wanneer 

veelen in het doorwoelen van de Slyk te 
famen ftooten, en daar ®oor haare Veerse 

kragt grooter gemaakt wordt dan de zwaars 
te van de daar op leggende Slyk is, met 

een fterk geweld zodanig in de hoogte 
dringen, dar zy eensklaps de Slyk, we- 
gens haare tadiheid vast aan elkander klee- 
vende, die boven en rondom hun is, met 

een barst boven zig in ‘t Water werpen. 
Deeze foort van een kleine Aardbeeving - 
deedt my in ’teerst niet weinig verfchrikken, 
doch naderhand heb ikze t’elkens met vere 

s, maak befchouwd”, 
Wie zou denken dat deeze Biex tjes dit zons 

derlinge Verfchynzel veroirzaakten, *% welk 
mooglyk dat gene is, waar men den naam aan 
geeft van een Voorjaars beweeging in den 
Grond? Ondertusfchen levert derzelver be-= 
fchouwing , met het Mikroskoop , een niet mine 
der aartige Vertooning uit. Men heeft veel 
moeite omze daar toe op een Glaasje in zuiver 
Water te krygen. Best vondt SCHAEFFER; 

n dez 
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dezelven met een Lepel vol Slyk op te fchep- VL 

pen; en dan op een Plankje af te fpoelen ie 

vervolgens met een Penfeeltje op de holle Hand Hoor» 

af te wasfchen, en dan openbaart zig haare STUKe 

Lighaamsgeftalte, als volgt. 

Ieder Diertje heeft , volgens zyne Waar- geftalte, 
neeming,-een duidelyken Kop; een Lyf, dat 

uit meer dan honderd Ringswyze Geledingen 
famengefteld is, en eene taamelyk lange 
Staart. Aan den Kop, die eenigermaate pun- 
tig is, ftaan op zyde twee ronde Eolletjes, 
die zig als Oogen vertoonen. Het Lyf heeft 
wederzyds een knobbelige en kreukige Zoom, 
Van boven is het gewelfd, en als met een 

glanzige Huid ftyf overfpannen. De Boritelt. 
jes op zyde, die zig eenigermaate als Poo= 
ten vertoonen, zyn, als Kwastjes, uit vere 

fcheide Haairtjes te famen gefteld. Deeze 
Kwastjes ftaan op de Wratagtige Knopjes, 
welken ‘er ieder Ring één heeft, en beftaan 
op de eerfte agt of tien Ringen uit vyf of 
zes; van den tienden tot over de helft der 

langte fchynen ’er maar vier te zyn in ieder 
Kwastje, vervolgens maar drie of twee, en 
aan de Ringen van de Staart, die veel dun= 

ner is dan het Lyf, niet meer dan één Haairt- 
je. Het Staart-end is ftomp, en door een 
Kloof je in tweeën gefcheiden, 

‚„ Van den Kop loopt, tot aan het agter» 
» End, door het geheele Lyf, een donker en 

» op veelerley wyzen, gelyk de Darmen in 
Alle 

LJ 

a 

1. DEEL. XIV. STUK. 
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VL „ andere Dieren, zig Wormagtig omkrom- 

Arne > mend en beweegend Vat; het welk men 
Hoorp- 2 naauwlyks dan voor de Maag en het Ge- 

STUK, „ darmte kan aanzien. Aan beide zyden van 
‚dit voornaame Kanaal, leggen een paar 
„, roode half doorfchynende Vaten, die door 
‚… het geheele Lyf nederwaards zig in zekere 
», Ringen verwyden en famentrekken , en, door 
», welken het inwendige roode Ga van den 
», eenen Ring langzaamer hand naar den an- 

9 deren, en wel in het eene Vat, zo ’*t fchynt, 
» nederwaards gedreeven, in het andere op-= 
‚> waards weder terug gevoerd wordt. De 
‚, dubbelde Buizen zyn veelligt niets anders 
„ dan het Hart van deeze kleine Aaltjes: doch 
„de twee overige kleine roodagtige Vaten 

„ kunnen, naar alle vermoeden, zodanigen 
», zyn, waar in allerley tot het Leven van dee- 
‚> ze Diertjes noodige Sappen toebereid en af- 
s, gefcheiden worden” 

‚‚ De boven befchreeven Borfteltjes zullen 

> waarfchynlyk aan deeze Diertjes dienen , 
„om zig in de Slyk en in de diepte, of in 

» zekere beftendige plaatzing, naar hun wel- 
‚‚ gevallen, te houden. En, aangezien hun 
„ voorfte deel, of de Kop, daar toe gemaakt 

5, is, om meest in de Slyk , en het agterftedeel, 
„ of de Staart, om buiten de Slyk fteeds in ’% 
‚, Water zig te bevinden, zo moesten aan het 
, voorfte deel ook de Haairtjes overvloediger 
ss Zyn, ennaar agteren toe langs hoe meer afneg= 
Aen’. Waar 
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Waar op deeze Aaltjes aazen, en hoe zy, Vl _ 
__ hun Voedzel inneemen, heeft SCHAEFFER niet Aa 

kunnen ontdekken. Ook hadt hy aan den Kop Hoorp- 

geen Mond- opening kunnen befpeuren; doch STUK 
verbeeldt zig, dat zy op dergelyke manier 

van de Slyk of Slibberige Modder leeven, 
als de Aardwormen van Aarde, Want het is 
zeker, dat zy uit het Staart-end een zwarte 
Vuiligheid of Drek uictwerpen. Ook werdt 

dit zyn vermoeden, doordien zy zo dikwils 
van Gaatjes veranderen, en op een nieuwe 
plaats met den Kop in de Slyk kruipen, niet 

weinig bekragtigd. Roese heeft ook het 
Voedzel van de zynen niet kunnen ontdek- 

ken; doch merkt aan, dat zy zig gemeenlyk 
onder aan het Kroos onthouden, en dat men 

dikwils twee van die Wormpjes aan elkan- 
der vindt hangen, en wel zodanig, dat het 

agter-end van de eene diep in het voor-end 

van de andere fteekt. Van geen van beiden 
wordt men in de Water - Aaltjes van SCHAEF- 
FER icts gewaar; .hoewel doch deeze laatíte 
'er gevonden heeft, wien op de helft des Lig» 
haams anderen aangegroeid waren, zo dat zy, 

gelyk eenige Polypen, twee Den en Eep 
Staarten hadden. 

Dit laatfte was aan eene byzondere Proef. 
neeming op deeze Diertjes toe te fchryven, 

waar door de. Pastoor bevondt, dat zy met 
de Polypen veel overeenkomst hebben. Als 
menze in {tukken fnydt, zo verliezen die Stuk- 

ken 
Te DEEL. XIV, STUKe 
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ken geenszins hun Leeven of beweeging. Legt 
men dezelven op Slyk, onder Water , dan krui- 
pen zy daar in, en groeijen wederom Takkig , 
Knobbelig, of op andere wyzen, tot volkomen 
Dieren. 
„Ik heb voorheen gezegd, (vervolgt hy) 

»s dat deeze Diertjes zig fterk voortplanten. 
> Zulks maak ik daar uit op, dat ik, in ééne 
«> Maand, ten minfte tot drie en vier verfchil- 
» lende maalen Jongen ín myne Glazen aange- 
9, getroffen heb; waar door dan waarlyk het 
> getal van deeze Diertjes zig, van tyd tot 

9 tyd, ongemeen vermeerderd moet hebben. 
‚ Doch, of derzelver Voortteeling door 
„> Eijertjes, dan door levendige Diertjes , ge- 

„, fchiede, kan ik niet bepaalen; dewyl ik, 
„, onder ’taan ftukken {nyden van dezelven, 
„‚ noch het eene, noch het andere, heb kun- 

> nen waarneemen. 
‚> Dit weet ik, dat deeze Waterdiertjes, 

> gelykerwys de Watervlooijen , des Nagts , 
>, wanneer het Water koud wordt, weinig 

‚> boven de Slyk in ’ Water komen, zynde 
> Als dan gemeenlyk t'eenemaal daar in ver- 
‚> borgen: maar by Dag, en als het Water 
‚> warmer wordt, trekken zy zig byna geheel 
> in de hoogte uit, en verlangen zig alsdan 
ss tot twee, drie en vier Duimen. Eindelyk 
> heb.ik ook opgemerkt, dat een vry groote 
5» trap van Koude, zelfs, hun niet doodlyk 

s> Zy. Eenigen hunner zya in myn Kamer 
‚, MEET- 
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„, meermaalen bevrooren geweest, doch, zo VI, 
‚, draik het Water in’t Glas ontdooijen liet, ÂFDEEL. 
„ kwamen zy uit de eenigermaate bevroo- Hoorz. 
„> ren Slyk weder te voorfchyn, en lagen daar srux. 

„> op een tyd lang als dood, in een opgerold 
„> postuur”, | | 

Dat eenigen van die Wormen, welken men 
zo dikwils in de Ingewanden en Lever van 
Menfchen en Vee aantreft, oirfpronkelyk zou- 
den zyn van deeze Water- Aaltjes , of Slangete 
jes ‚hoe menze dan’ wil noemen , gelyk ScHarr- 

FER vermoedt, is, wegens de ongelykheid van 

Geftalte, ten hoogften onwaarfchynlyk. 
Rorser hadt de Proef , van het aan ítukken 

fnyden, in ’t werk gefteld op zyne Warer= 
Slangetjes met een uitgeftoken Tongetje, of 
Voeler, zo men het noemen wil: want eenig 
blyk van Tongagtige werking kon hy aan dit 

Deel niet befpeuren. Zulksigelukte hem niet 
op deeze, maar wel op twee andere Soorten 
van Water - Slangetjes , die een zodanig Hoornte= 
je niet hebben (*). Ik moet bekennen, dat 
dezelven veel meer naar die van SCHAEFFER, 

welken ik befchreeven heb, gelyken, dan de 
anderen, die LiNNaus aangehaald heeft, en 

*t ware beter geweest, het Kenmerk van de 
uitgeftoken Tong agter weg te laaten. On 
dertus(chen heeft TRrREMBLEY de zynen ook 

dus 

(*) Infskren - Belustiginge Ile DEEL ; bl, 58re Pl, XCII, 
XCII Ô 

Je DEEL. XIV. STUK, 
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VL dus afgebeeld; waar uit dan blykt, dat men 
ADT 'e er ook aantreft in onze Wateren. Het een 
Hoorp- €en andere geeft Stoffe tot nader onderzoek. 
STUK. 
HE (3) Water- Duizendbeen » die zeer lange Voe- 

7 & a 7 
j BeEbade: lers aan den Bek, en den Kop wederzyds 

met tien Baardjes beeft, 

Op de Rotfen van Noorwegen, onder in de 
Zee , onthoudt zig deeze, volgens Kornie , 

die een rood Vogt uitbraakt,- waar door het 

Water een Bloedkleur krygt. Het Lyf is 
rood, Wormagtig, met vyfenzestig Inínydin- 
gen, wederzyds voorzien met twee ryën van 
Borftels. Aan de de zyden van den Kop zyn 
wederzyds tien Draaden, doch aan den Bek 
zeer veelen, eens zo lang. Zou dit nog het 
Haring- Aas of Roed-Aat niet zyn, waar 
van op ’t end der Duizendbeenen is gefpro- 
kens. (*) 

iv. (4) Water -Duizendbeen „ die twee Voelers 
Seticornis, n den Kon beeft. byn lan Us? 

Gehoorn= aû p pf > Lyra 20 g als % 

de, L.yf. 

Zeer eigen is, op de uitwendige Vertooning, 
on- 

(3) Neréis, tentaculis Oris longisfimis, Capite utrinqye 
Cirris decem. Syst, Nat, XIL, 

C*) Zie *t voorg. XIIT, STUK, bladz, 520, 

(4) Neréis, tentaculis Capitis binis, longitudine fere Cor. 
porise Opusc, Subces, II, p. 184. BASTER Uit/pann, II. DEELs 

p. 149. T. XII £, 2 
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onze bynaam-van Gehoornde. De Heer Bas- VL 
TER, die deeze Soort ontdekt heeft, geeft ’er, RT 
met niet minder regt, den naam van de kleine Hoor. 
Zee-Duizendbeen met zeer lange Grypers, stuw. 
aan. Immers zyn Éd. heeft waargenomen , dat 
de gedagte Sprieten of Hoorntjes , aan het Dier, 
voor niet minder Werktuigen om aan te gry- 

pen, vast te houden en naar zig te haalen, 
verftrekken , dan de Armen aan de Zoet Wae 

ter Polypen. Wenfchelyk ware het; dat men 
van het gebruik „ waar toe de Sprieten-of-Hoornt= 
jes aan de Infekten in ’t algemeen {trekken , 
ook dergelyke blyken had. 

Die Diertje , nus ’t welk zeer klein moet zyn, 
dewyl het zig in cen Kokertje, dat niet meer 
dan een halve Lyn dik en maar één-of twee 
Liynen lang is, onthoudt, komt dikwils voor 
op:Steenen , Oesters en andere Schulpvisfchen , 
die van den Grond der Zee opgehaald worden, 
volgens den Heer Basrer. Het onthoudt zig 
in de Oceaan, zegt LiNNmus, van Aardag- 
tige deeltjes Cylinders formeerende, die bo- 
ven den Grond uitfteeken, binnen welken het 

huisvest en met uitgeftoken Voelertjes naar 
Diertjesvischt. Deszelfs Kokertje alleen maar 
uit-.Slyk of losfe Zandjes beftaande, die het 
onder ’t Oog van den Waarneemer famenhecht, 

kon het eigentlyk niet betrokken worden tot 
de Koker - Wormén, 

(5) Wa- 

TL. DEEL, XIV. STUK, 
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VL, (5) Water - Duizendbeen , met enkele Tepelt= 
„AFDEEL. e XIV jes op ieder Lid wan het Lighaam, boven 

Hoorp- de Pootagtige Voelers. 
STUK. . 

rard In de Zee van Noorwegen onthoudt zig; 
Weeke, volgens MARTIN, deeze Soort, die naar een 

Duizendbeen. volmaakt gelykt ; zynde een 
Duim lang „en hebbende een ftompe, doorge= 
boorde, Tepel, aan ieder Ring van ’t Lyf, op 
zyde, boven de Voelers. De Bek is ongewa- 
pend, maar het Dier heeft, boven de Snuit, 
eenige Sprietagtige Voelers. 

MS (6) Water. Duizendbeen , die van onderen 
158e 

Schade- | Beroe dd is, met een Lyf van veertig Les 

ss In de Europifche Oceaan onthoudt zig 
> deeze Soort, zegt LiNNaus; die het Lyf 
‚‚ dun als een Draad , van onderen met een 

» Overlangfe Sleuf heeft, beftaande. uit onge= 
2» vaar vierenveertig verdeelingen, met even 
„) zo veel naar Pooten gelykende Paaren , die 
> uit Voelers en Borftels famengefteld -zyn. 
5 Op den Kop fteeken twee Knobbeltjes uit, 

«> tusfchen welken het Dier twee Baardjes; en 

‚> bor 

(5) Nerëis, Papillis articulorum Corporis folitariis , fupra 
Tentacula Pediformia, Faun, Suec. Ed, II, N, 2097, 

(6) Neréis Segmentis quadraginta, fabtus fulcata. Faun, Suec, 
Ed, II. 2096, BASTER Opusc. Subfèc, IIe 134. Uit/penn, Ile 

Deel, p‚ 148. Tab. VI. f. 6? 
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„ bovendien nog vier aan ieder zydeheeft. De, Vle 
» Bek, aan de tip, heeft een paar Nypers als KIV. 
„‚ Nagelen. De vermaarde Baster fchryft Hoorp- 
5, aan de zyhe zeventig verdeelingen en wee STUEe 
» derzvds zeventig Pooten toe”. 
De Nertis Pelagica van LiNNEus, zegt onze 

Vrind, is hier, naamelyk te Zierikzee, niet 

zeldzaam , wordende veel met Oesters en 

Mosfelen opgevischt , en ook wel in Gaten en 
Holligheden van oude Sluizen gevonden. Zyn 
Ed. zegt, dat dit Diertje het Lyf drie of vier 
Duimen lane, doch maar anderhalve of twee 
Lynen breed heeft, zynde dezelven paarsch., 
bruin, donkergeel , blaauw, of ook van andere 
Kleuren. ’t Getal der Infnydingen vondt hy, 
in één derzelven, twee-en-zeventig, zo dat 

het getal der Pooten op zyde, die het Dier 

zo wel om op den Grond te loopen als tot 
zwemmen gebruikt, honderdvierenveertig wass 
De Heer Gronovrus, wederom , befchryft 

een Zee-Duizendbeen van deezen aart, met 

de aanhaaling des Soortnaams van LINNAUS ; 
onder den naam van Nerëis, die wederzyds 
een enkele Ry van Voelers heeft (*), dus 
omftandig. », Het Lyf is langwerpig, Spil. 

… rondagtig, gerond, met veele Leedjes be= 
> weeslyk, aan ieder infnyding wederzyds 

seen 

(*) Nerèis Tentaculorum folitarià ferie utrinque, All, 
Helv. Phys Math. Medica, Vor. Ve HâGl. ‘1763, pe 
376 

L, DEEL, XIV. STUK, 
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VL , een Pootagtig uitftek hebbende, - dat naar 
Ee ss een Schilders Penfeel gelykt: voorts naby 
Hoorpe 3, den Kop dikst, verdunnendemnaar het Staart« 

end. De Kop is ftomp en klein; de Bek, 
van vooren en in ’t midden van den Kop 
geplaatst, groot en rond, De Bek is met 

Lippen als een Sluitfpier omgeven, die uit- 
> puilen en-verhevenrond zyn. Tepelagtige 
+, Blaasjes, met kleine Doorntjes gekroond; 

zyn-wederzyds boven op den Kop zigtbaar. 
In ’ct midden; tusfchen deeze Blaasjes, heeft 
het Dier twee dunne , korte, Sprieten. 

‚Behalve deeze, ftaat wederzyds aan den 

Kop een: overlangs ín drieeën- gefpleeten 
> Voelertje , langer dan -de Sprieten. Het is 

een fchadelyk Dier, in onze Zee, door- 
boorende in een korte tyd Hout en Kalk- 
fteenen (*); maar het komt zo menivulg- 
dig niet voorals de Kokerwormen (Tercdi- 
nes), en is daarom minder nadeelig. Het heeft 
doorgaans de langte van drie Duimen. De 

„, Kleur is uit den blaauwen Paarlagtig glim- 
25 Mende, 

33 

93 

53 

33 

53 

52 

(7) Wa- 

(*) Brevi tempore Ligna Lapidesque Calcareos pertindens, 
zegt de Heer GRONOVIUs, Of zyn Ed. hier door de Stce= 
nen die Kalk door branding uitleveren , verftaa, is wat duis- 

ter. Marmer, Pleifter, Spaath, zyn van dien aart. Daar 
komt een Krytagtige zelfftandigheid, uit verteerde Schulpen 
beftaande, aan onze Oevers voor, die zagt en broosch is. 
Mooglyk zal zyn Ed.die op ’f oog hebben, 
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(7) Water -Duizendbeen, die glad en blgauw-  Vle 

agtig is, met een Lyf van bonderduier- AFDEELd 
XIV. 

entagtig Leden, Hoorp. 
STUKs 

’t Getal der Pootswyze Haaircjes, in deeze, _ var 
gelyk gewoonlyk, het dubbelde van de Leden set 
Zynde, zo is het te begrypen, dat dezelve 

‚grootelyks naar de Millioenpoot moet gely- 

ken. Het Voorwerp, dat zig in het Kabinet 

van Chineefche Gedierten, ’t welk de Raads- 

heer LAGERSTROEM aan de Akademie van Up- 
fal gefchonken heeft, bevondt, was volftrekt 

Koperkleurig. De Zee - Duizendbeen van 
BROwN, die aan den Kop twee Voelers heeft, 
welke in drieën gedeeld zyn, en een dubbelde 

ry van menigvuldige Kwastjes aan het Lyf; 
wordt tot deeze Soort, welke in het Kabinet 

van den Koning van Sweeden ‘befchreeven is, 
betrokken. « Zy onthoudt zig in de Oceaan, 
leevende van Kokerwormen , zegt LiNRzus. 

(8) Water-Duizendbeen, die groen is, met VIJL 
pd Wirid; 3 

bet Lyf Draadagtig ;, vaui honderdderti A Groene, 
Leden. 

In de Noorder - Oceaan , Onder Steenen en in 
der- 

(7) Neréis glabra, eoerulescens, Segmentis centum ottos 
ginta quatuor. Arcen. Acad, IV. p. 254- N. 38. Faun. Suec, 

2095, Nerëis Tentaculorum #84 varibus. Mfu/. Ad, Frid. Te 

Pp. 93. Nerëis, Tentaculis Capiris binis tn gees 
BROWN. Pam, .39se Te 39. fe Le SEB. Muf. 1.T 132. f. Fa 

(8) Neréis viridis, Filiformis , Seginentis centum & «igin:a, 
Syst. Nat, XII. 

L, DEEL, XIV, STUK, 
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VL derzeiver Spleeten, onthoudt zig deeze , vol- 
FDEEL » ; 

Ä xiv, gens Koenis. 

Hoorn. 
STUK. (9) Water-Duizendbeen, die groen is, op de 

IX. gd 
Nn? _ Rus zwart geflippeld, van tweehonderd 
Gevlakte, 1. eden. \ 

Behalve de Kleur is weinig verfchil tusfchen 
deeze en de voorgaande. De ‘zelfde Heer 
heeft haar ook in de Noorder- Oceaan waar= 

genomen. 

Xe (ro) Water- Duizendbeen, met drie ryên van 
Gigantea, pe . . 
Zeer grooe Kwastjes op ieder zyde. 
tee 

Deeze kan den bynaam van Reusagtige, of 
zeer groote, met reden voeren, als, volgens 
de afbeelding van SeBA, rykelyk een Span 
lang en een Vinger dik zynde. De drie ryën 
Kwastjes, als Penfeeltjes, van fyn glanzig 
Haair, met veelerley Kleuren, fchynen aan 
dit Schepzel, gelyk aan de anderen van dit 
Geflagt , zo wel tot Zwemvinnen te dienen - 

ki als tot Pooten. Het heet de Ambonfche Zee-= 
Duizendbeen , doch iseigentlyk een Houtworm, 
die zig in oude Paalen onthoudt. 

De 

(9) Neréis viridis, Dorfo nigro- pun@ato, Articulis due 
centis, Syst. Nat, Xlle 

(io) Neréis Tentaculorum fasciculis triplici ordine Syst, 

Nat, XI. Millepoda Marina Amboinenlis, SEB. Kabinet. ke 
T. 81, fig. Ze k 
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De Heer Parras, die in zyneedanhaalin-, VE 
gen wel naauwkeuriger mogt geweest zyn (*), XIV. 
merkt aan, dat de Afbeelding van Sera ruuw Hoorp. 
is, doch geeft ons geen betere: want hy ver- STUK. 
gelykt het flegts by die van een Dier van ’ 
zelfde Geflagt, dat hy, ik weet niet om wel- 
ke teden , Apbrodita rostrata noemt (f). Dee- 
ze heet by zyn Ed., uit hoofde van zyne 
hier voor gemelde Aanmerkingen , Aphrodita 
hiet Nerëis Carunculata. Ik zie echter niet dat 
het Ovaale Lighaampje, boven op het voorfte 
end, ’t welk plat is en niettemin van zyn Ed. 
een Caruncula genoemd wordt, zo duidelyk in 
die ruuwe Afbeelding, van SEBA, is uitgee 
drukt. als hy. (pag. 104) zegt. Voor het 
overige vind ik het zeer onbillyk en onge- 
rymd, datde groote Linneus door hem worde 
befchuldigd, van de Kenmerken uit de Af- 
beelding van Sera gehaald te hebben3 dewyl 
in-de befchryving duidelyk en woordelyk ge- 
zegd wordt: zy zyn van ’t Hoofd-tot de Staart; 
aan weerzydens. met drie ryëên topjes; als kleine 

Bore 

(*) Want hier haalt hy het IT. DEEL van SÉBA, Pag. SL, 

“aan; daar het moestzyn het 1, DEEL, bladz r3r. D'tmaakts 
voor iemand, die zulks niet weer , het opzoeken zeer lastigs 

Ik zou daar,van niet fpreeken, indien nier veele dergelyke 
onnaauwkeurigheden in zyne Miscell, Zoslogica voorkwamen, 
die wenfchelyk de Heer BODDAERT zal verhelpen. 

(f) In de Afbeelding of be!chryving kome my geen bet 
minfte teken voor van een Snuit. Ook is het Lyf niet 

Snuitagtiger dan dat van de Bloedzuigers en veele anderen, 

KR 2 
1. DEEL: XIV. STUK 
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VL Borffeltjes; enz. Te minder mogt zyn Bd. 
en dus den Ridder van onnaauwkeurigheid be- 

‚Hoorpe fchuldigen; alzo het Voorwerp, dat hy zelf 
STUK. befchryft, n niet uit Oostindie, maar uit Weste 

indie, en wel van 't Eiland waaBuas af kom- 
{tig was. Wat zyn Denkbeeld van de Haaie 
rige: Kwastjes, op vier ryên längs het Lig- 
haam geplaatst, aangaat; dat deeze het Dier 

onbekwaam zeuden maaken, om er gens in te 

kruipen, en dat het, bygevolg, vry in de 

Zee zou leeven; zulks wordt doof de Lievens- 

manier van andere Zee- Duizendbeenen - ge- 

heel om ver geftooten, en het komt geens- 
zins met het’ gene, dat men van de Ambon- 

fche, by Sena, verzekerd vindt, overeen. 
Zeer klei- De Heer PeyssoNnerL befchryft een West- 

De indifche Zee -Duizendbeen, waar van ‘zyn Ed. 
danmerkt (*), dat dezelve naar een Land- 

Duizendbeen gelykt, doch vierkant is, in 
plaats van plat. Hy telde aan zodanig eene, 
die hem gebragt werdt, tagtig Ringen. Niet- 
tegenftaande dit Dier zeer klein , en byna 
ongewaarwordelyk was, nam hy een aanmer- 

kelyk Verfchynzel daar in waar. Na het ee- 
nigen tyd gehouden te hebben, zag hy cen 

rond Lighaam, van zwartagtig groene Kleur, 
daar uit voortkomen, ’t welk een vry groo- 

j | | te 

@® Obfervations upon the Sea=Scolopendreor Sea= Millepes« 

bv JON ANDRfw PHYSSONEL. M.D, FE. R. S. iks 
Tranfact, VOL, LL. Part, i, for 1759, p. 35 
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te opening hadt, en omringd was met twee 
klompen van Darmen, de eene geel-, de an- 
dere witagtig van Kleur. Ieder Klomp was goorn: 
maar een ‘twaalfde. Duims- dik en liep beneden °TY* 
als een Bandje uit, zynde gevuld met dergely- 

ke Stof , als men in de Darmen der Visfchen 
en andere Infekten vindt. „, Dit kan aan Pur- 

‚> Nijs, en andere Natuurbefchryvers, (zegt 
<5 Zyn Ed.) gelegenheid hebben gegeven, om 

gs te denken. ,-dac deeze Dieren, zig zelf ge- 
»» vangen vindende, hunne Darmen uitwerpen, 

om den inhoud van hun Lighaam te verklei- 
semens « 

Dat deeze uitgedrongen deelen weezentlyk 
de Maag en Darmen van de Zee - Duizend- 
been zyn, ftelt zyn Ed, vast; doch de reden 
van die werking kon hy niee begrypen; bes 
fchryvende ‚de Geftalte als volgt. , Het 

ss Lighaam van dit Dier is vierkant, en aan de 

vier zyden gewapend mert zulke Prikkels, 

‘ss als ik nooit te vooren zag. Dus heeft ieder 
s> Ring vier bondeltjes van Prikkels , die op de 

> volgende manier gefchikt waren. Aan het 
end van seiken Ring, boven het vierkant, 

s, op ieder zyde, zien wy een Klier, naby 

s, welke een bondel van Prikkels opryst naar 
s,de laager- vierk@nten, Deeze bondel fchynt 
ss den geheelen Ring te vullen, en denzelven, 
ss als’teware, af te fcheiden van het mide 

ss delpunt der onderfte zyde , alwaar een hol- 

„> te of affcheiding is, die in een regte Lyn 

Le DEEL, XIV, STUKs d 3 A 
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VL. „, van den Kop loopt naar de Staart. De bon- 
OE „ dels van Prikkelen- vertoonen zig in’t eerst 
Hoorp: »> FOnd, en loopen in punten uit, maar vere 
STUK, _,, volgens ziet men dezelven zig Waaijerag- 

> tig uitfpreiden: zo dat haar enden meer dan 
‚‚ viermaal zo groot zyn als haar Grondfteua. 

„, Zy bevatten een oneindig getal van Prik- 
…> kels, die uitermaate fyn, los en glinfterend 
ss Zyn, als een Aigret van Glas, maar vryer 
‚> en losfer. De ry der onderfte Prikkelen 
> fpreidt ook als Waaijers, die aan het Infeke 
‚‚ voor Pooten dienen: want deeze zyn het, 
‚, waar op hetzelve ftaat , en zig op dezelven 

‚, beweegt, even als de Land- Duizendbeen 
„, doet op haare Pooten. 

zelda __  Deeze Zee- Duizendbeenen op myne Vin- 
Daan „, geren gelegd hebbende, ftaken zy een groot 

‚‚ getal van haare Prikkels in de Huid, en 
‚‚ veroirzaakten een fcherpe Pyn, die eenige 
‚, Uuren duurde, Het was even of ik my 
‚aan Vuur gebrand had, Vrugteloos wreef 
‚‚ ik en wiesch het Deel, en, fchoon de Prik: 
„‚ kels afgebroken waren , bragten doch de 
, deeltjes, die in het Vleesch ftaken, hunne 
»> uitwerking voort, in her veroirzaaken van 
„‚ de gedagte Pyn, die ik eenige Uuren voel- 
„‚ de, doch dezelve bedaafde eindelyk, zon- 
‚, der eenig kwaad gevolg”. Deeze zeldzaas 
me Waarneeming deedt ons nog van dit Bee 
rigt van den Heer PeyssoneL gebruik maas 
ken. 

(rx) War 
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(rr) Water- Duizendbeen, die glad is, met vr, 
honderd en twintig Ringswyze afdeelingen, AFDEEL, 

/ 2 1 ZNA aa ar Jar eld N pe ed . den Bek getand hebbende met dubbeide Nye voorn. 

Pers. STUK. 
Û Ì Xe 

Norvegica, 

Deeze, die ruim zo groot is als een veanbeh 

grootte Aardwormen, heeft Elswyze, lange, * 

zwarte Tanden. Men vindt het Dier in de Zee 

van Noorwegen. 

pr 

N 

SSSssSs: SSS ess: 

| Vint HOO: E- DS B Urkse 

Befcbryving van *t Geflagt der ZEE- SCHEEDEN ; 
waar van fommigen ook wel Zakpypen of Zee- 
Schaften genoenid worden. 

Ere gepaster benaaming kwam my te voo- Naam. 

ren, om dit Gellagt van Waterdieren te 
beftempelen , dan die van Zer -ScureEDE, wel- 
ke zo ‘wel de inwendige als uitwendige Ge- 

ftalte, en de woonplaats tevens, uicdrukt. 

Men weet dat het Grieksch woord Askos een 

Blaas betekent, en Ascidium wordt voor een 

Zakpyp genomen (*), ’t welk een bekend 
Speel- 

(11) Nerëis glabra, Segmentis centum & viginti Annulari- 
bus, Ore dentato, dupliciter forcipato. Syst, Nat, Xll. 

(*) Ascidium of Zakpyp, zegt de Heer BASTER: daar ik 
echter geen Autoriteit voor weet: want ik vind dat woord 

R 4. noch 

I. DEEL. XIV, STu, 
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VE, Specl-Inftrument is, waar van fommige 
ARERELe Soorten de Geftalte eenigermaate hebben. 
Hoorp- De Kenmerken beftaan, (boven en behalve 

da, de weekheid, aan alle de Dieren van deezen 

kene Rang eigen,) daar in, dat het Lyf van dit 
Schepzel vast zit en Spilrondagtig is, maa- 
kende eene Scheede uit. Het heeft twee Ope- 
ningen aan den top, de eene laager dan de 
andere, 

@oorten. Het is een nieuw Geflagt van Mollusca, 

in de Twaalfde Uitgaave van her Samenftel 
der Natuure, door onzen Ridder, eerst ter 
baan gebragt en met reden van het volgende 
afgezonderd. Niettemin bevat hetzelve OD 

reeds de volgende zes Soorten. 

al hi f (1) Zee-Scheede, die ruuw is, met hoogroode 
Lapsllo/a, 

Geoelde. Knobbeltjes. 
FL.CVille / 
Fig. 

4 Ik moet de befchryving van deeze Soort, zo 
wel als de fraaije Afbeelding daar van, ontlee- 

nen van den Heer Bonapscur, die ‘er den naam 

van Tetbyum aan geeft; doch de Italiaanfche 

Visfchers, zegt hy, poemen ’t zelve Limone 
di Mare, dat is Zee. Citroen, en JOHNSTON 

fchynt hetzelve onder den naam van Mentula 
ine 

noch in Griekfche noch in Latynfche Woordeboeken. LiNN zus 
heeft, in zyne Rangfchikking, hetzelve dscidia gefpeld, 

(1) Ascidia fcabra tuberculis coccineis, Syst. Nat. XlL, Tee 
thys Coriacea BOHADSCH, Afar, Koi nia de fig. 
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marina te bedoelen (*). Hy noemt deeze VL 
Soort, « Lederagtig, ruuw, hoogrood Te- een 

thvum, dat de Monden zyner Werktuigen Hoorp- 

met kleine Borfteltjes gewapend heeft. STUKs 

Dit Techyum, zegt BoHapscH, is doorgaans 

drie Duimen lang, @n iets meer dan anderhal- 
ve Duim breed, van Eyronde figuur. Van 
boven is ’t voorzien met twee Tepelagtige uits 
puilingen of Werktuigen, waar van het eene, 

op den top des Lighaams geplaatst , een Kruis- 
wyzen Mond heeft; het andere, een weinig 
laager , den Mond dwars en driehoekig; gelyk 
dit de Afbeelding eenigermaate vertoont. Bei- 
der Lippen zyn met verfcheide geele Borfteli- 
ge Haairtjes, van een twaalfde Duims lang, 
omringd, die zig doch niet in orde fchikken. 
Van het geheele Lighaam is de uitwendige 
gedaante ruuw, vol Korreltjes of kleine Tee 
peltjes, die langwerpig en hoogrood zyn. Het 
onderfte end is met Steeltjes van verfcheider- 
ley gedaante voorzien, door middel van wel- 
ken die Lighaam zo vast kleeft aan Rorfen en 
andere Lighaamen , dat men het ’er niet af 

kan rukken, zonder die Steeltjes te befcha- 

digen, 
Een dikke Huid, zo taay als Leder, maakt 
het grootfte deel uit van het Dier, welks In- 
gewanden naauwlyks onderfcheiden kunnen 
worden ; dan dat het een Soort van Darm 

heeft, 

(GE) De Exang, Agquat, Tab. XX. Fig, 8, 

TL. DEEL. X1V, STUK, 
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VI. “heeft, welke, een weinig beneden den boven: 

_AFDEELe ften Mond aanvang neemende, byna tot bene- 

Hoor- den toe neerdaalt „en , van daar;weder opftygen- 

stuK, de, in den laagften of driehoekigen Mond ein- 

digt. Zo komt het hem dan niet onwaarfchyn- 

lyk voor, dat het bovenfte Werktuig aan het 

Dier voor Mond , het andere vonr Afgangs- 

Opening of Fondament, verftrekke. 

I. 2) Zee-Scheede, die glad is, boogrood en eee 

dok nigermaate doorfchynende, 
Por 

Lilagtige, 

De tweede Soort van Tetbyum, welke Bos 

gApscm de Lil-agtige , hoogroode, gladde, 

zonder Borftelhaairtjes aan de Mondjes der 

Werktuigen, genoemd hadt, is, volgens hem, 

omtrent twee Duimen lang en anderhalf Duim 

breed. De zelfftandigheid is als middelflag 

tusfchen Lil en Kraakbeen. De Openingen of 

Mondjes zyn langwerpig , en de Geftalte is 

eenigermaate platagtig rolrond. Het overige 

js in de Kenmerken uitgedrukt. Men vindt ’er 

verfcheide Voetjes aan, als aan de andere. 

Maar eenmaal was hem deeze Soort, aan een 

{tuk Houts zittende, op het Strand by Castel 

nuovo in het Napelfche, en wel op den e2 Au- 
gustus, voorgekomen. Het Dier leeft van Zee- 

Diertjes, Monoculi genaamd, volgens D. VAN- 

DELLI, 

(3) Zee 

(2) Ascidia levis, coecinea, fubdiaphana, Syst. Nat, Xil. 
BOHADSCH, Marin, 131, Te X, fZ. 3e 
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(3) Zee-Scheede, die glad, wit en Vliezig an 
is. XV. 

Hoorp- 
De derde Soort van den Heer Bomapnsca , STUK, 

welke hem de zelfde fchynt te zyn als het reestinae, 
Dier, dac Janus PrANcus onder den naam ES magie 
van Mentvula Marina, die naar een Honden-ge. 

Schaft gelyke, heeft voorgefteld en befchree. 
ven, komt of op zig zelve alleen, of met 
anderen van de zelfde Soort te famen gevoegd 
voor: weshalve hy oordeelt, dat men die , 
niet oneigen, Tetbyum fasciculatwm zoude noec- 
men. GuNNERus geeft 'er den naam van {vee 
tbyum fociable, om die zelfde reden aan, Dee. 
ze heeft het aan de Kust van Noorwegen , 
zo wel als de andere in de Middellandfche 
Zee, waargenomen; doch die Soort, welke 

‚de Heer Baster, onder den naam van Zake 
pyp afbeeldt en befchryft, fchynt daar van 
aanmerkelyk verfchillende te zyn. 

pir Hee gelieele Lyf. van dit Schepzel, (zegt 
„de Heer BornapscH,) beftaat uit een dik 

‚> Vlies , naar de Darmen der Viervoetige 

» Dieren gelykende en witagtig 3 zodanig 

> dat, toen my zodanig een enkeld Tethyum 
‚op het Napelfche Strand, reeds van Leven 

23 be. 

(3) Ascidia levis, alba, membranacea, Syst. Nat, XII. Bo- 
MADSCH, Afar, 132. T. x. f, 4e BASTER. Uit/pann, IT. De 

Pe 34, T..Kof, 5? Terhyum fociabile, AF, Nidros, 1II, p. 81° 

T. IL Fig. 3, 4. 

Is DEEL, XIV, STUK, 
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‚> beroofd, den 19 Augustus voorkwam, het- 

») zelve door my voor het gedeelte van een 

», Darm, van zeker groot Dier, werdt aan- 
ss Zezien: weshalve ik ook, dat niet veel ag- 

‚‚ tende, het voor ditmaal wegfmeet: maar, 
»> na dat ik, den 26 van die zelfde Maand, 

> op den zelfden Oever wandelende , een 
„, Fros daar van gevonden hadt, was ik ver: 
z> zekerd dat het Lighaam, te vooren door 
s… my gezien, een Soort van Tethyum moeste 

ss geweest zyn. Want, behalve dat ik vers 

Tros van 

Zee- 
Scheeden. 

»‚ fcheide gelykvormige Lighaamen met el- 
«‚ Kander vereenigd zag , nam ik tevens een 

, blykbaare beweeging in. dezelven waar. 
‚‚ Hierom deed ík aanftonds die Tros in een 

Vat met Zeewater en bragt hem naar Huis, 

‚… om te beter dit flag van Dieren te kunnen 
‚, befchouwen, en derzelver maakzel te on- 

„> derzoeken. ; 
De zeven Zee -Scheeden, dan, waren door 

middel van Peesagtige Steeltjes met elkander 
FL CViEfamengevoegd , en maakten een fraaije Tros 
Fig. 4e 

uit. leder zodanig Dier hadt, in het gedeel. 

te tegenover de Steeltjes, twee ronde, rim- 
pelige Mondjes , het één wat beneden ’ an= 
dere, Het Lyf was placagtig rolrond en ef- 
fen, wordende, naar believen van het Dier, 
of omgekromd of regtuic geftrekt , en beftaande 

uit een taaije Huid , waar binnen een derge- 
Iyke Zwelgpyp en Darmbuis was, ais in de 
andere Soort ; doch een inhaaling en uitfpui- 

ting 
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ting van Water, gelyk in de eerfte of Leder- ä ME 

agtige Zee-Scheede, was in deeze door hem sen 

niet waargenomen. Eene Scheede van dee- Hoorn. 

ze Tros metgeen Speld of eenig ander fcherp STUK. 

Werktuig prikkelende, trok dezelve zig naar 

den Grondíteun famen, zonder dat de overi- 

gen daar van eenige aandoening hadden; waar 
uit hy dan met reden befluit', dat zy byzon- 
re Dieren zyn. Of zy ook wel op zig zelf 
alleen aan de Steenen vast zitten, kon hy niet 
bepaalen , maar dergelyke Frosfen waren hem, 

naderhand, meermaalen voorgekomen, Ook 

fcheen die Samenleeving hem, als een wee- 

zenlyke eigenfchap der Zee- Scheeden, beves- 
tigd te worden door de manier van Voorttees 
lingdeezer Dieren, die zyn Èd.-aldus bee 
fchryft. 

5, Toen ik, ‘den o7 Augustus, op nieuws voorttee- 

s, den Oever der Zee bezogt, kwam my in lira 
„, handen een zodanig Tetbyum, los zynde en 

> grooter dan alle de genen, die ik nog ime 

sy er had gezien. Aan deszelfs Lighaam, in 

s> tmidden, kwamen ‘agt Jonge Zee- Scheedjes 
> in ’t gezigt, tusfchen welken zig verfchei- 

s, de kleine Vrugtjes vertoonden, en aan de 
s> andere zyde van het Lighaam zag men agt 

> Vrugtjes, die een weinig grooter waren, 

„, hier en daar verfpreid. Zo in de groote- 

ste, als in de middelbaare , en in de aller- 
> kleinften, zelfs, van deeze Zee - Scheedjes;, 

„> waren de beginzels der Werktuigen zigt- 
‚s baar, 

Ie DEEL, XIV, STUK, 
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» baar, doch de Steeltjes kon men niet on- 

‚, derfcheiden”. Hy oordeelt, derhalve, dat 
de Voortteeling in deeze Dieren aldus ge- 
fchiede. ’t Schynt dat de Eijertjes, uit het 
Lighaam gedreeven, zig van buiten daar aan 
hechten, en gehecht blyven , tot dat zy ce- 
nige grootte hebben, als wanneer zy zig met 
de Steeltjes famenvoegen, en gezegde Tros 
formeeren, om dus door de Zee te zwerven: 
doch dan zou dit Schepzel eigentlyk tot de Zeee 

Blaazen behooren. 
Zeer omftandig wordt dit Tetbyum fociable, 

onder den naam van Zee = buidel, befchreeven 
door den Heer GUNNERuUs,- die het niet al- 

leen op zig zelf op een Steen vast zittende 
gevonden, maar ook twee en meer, derzel: 
ven, tot zeven toe, famengevoegd, in ’ jaat 

1762, waargenomen heeft , en de Noorweeg- 

{che Visfchers verhaalden hem , dat men ’er 
doorgaans zeven aan elkander gevoegd be: 
vondt. Een derzelven open fnydende, nam 

hy daar. in niet alleen een ZAwelgpyp, maar 

ook een Blaas waar , die-als voor Maag of 
Balg fchynt te verftrekken, en deeze Inge- 

wanden hingen los in de Scheede of Buidel. 
Zyn Eerwaarde toont aan, dat de Eigenfchap- 
pen, „die men thans in deeze Dieren waar- 
neemt, door. ArrsrotTELes reeds aan de Tetbyis 
toegefchreeven zyn (*). 

(4). Zeer 

(*) Der Drontheimifthe Gefelfthaft Schriften, MI, Theilt, 

Pp: 813) ENZe i 
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(4) Zee-Scheede, die glad is en geelagtig wit, , VL 
‚ AFDEEL, met. de Openingen wier - Tandig. XV 

Hoorp. 
In ge Noordzee heeft Koenie deeze Soort stux, 

ontdekt, die het Lyf byna Klootagtig rond oh 
en wit heeft, „met twee uitpuilende Snuiten, %t2:a: 

Viertan= 

Deeze fchynt my meer met de Zakpyp, een dige. 

Dier dat zig aan de Houten Sluizen vasthecht, 
door den Heer Baster afgebeeld en befchree. 
ven, overeen te komen. 

(5) Zee-Scheede, die ruuw en Roestkleurig  v. 
ís, metde Openingen Wleefchkleurig rood. Beetle, 

Deeze , door dien zelfden Heer in de Noorder= 

Oceaan ontdekt, heeft het Lyf langwerpig, 
byna Rolrond en bruin. 

(6) Zee-Scheede , die Wrattig is en met Stes _ VL 
Echinata, 

kels bezet. Stekelige, , 

De zelfde Waarneemer, wederom, vondt 
deeze Soott op de Fucus Scoparius in de Noor- 
der- Oceaan. Zy heeft het Lyf half Kloot- 
rond, witagtig, en overal met Wratten be- 
fprengd, die allen aan de tip gewapend zyn 

met 
% 

(4) Ascidia levis, Bavescenti-alba, aperturis quadridene 
tatis. Syst. Nat. XII, 
(5) Ascidia fcabra, ferruginea, aperturis incarnatis, Syst, 

Nat, XII. 

(6) Ascidia Verrucofa hispida. Syst, Nat, Xil, - 

1, DEEL, XIV, STux, 
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met fpreidende en eenigermaate Ooghaairige 
keltjes, gelyk in de Indiaanfche Toortse 

Hoorp- Planten, Cerei genaamd. De twee bovenfte 
„STUK 

Naatne 

Wratten , die grooter en Vleefchkleurig rood 
zyn, gaan ieder met een Mondje open. Dee- 
ze Soort, nu, maakt een overgang tot de Zee 
Netelen. 

XVL HOOFDSTUK. 

Beftbryving van bet Geflagt der ZEE - NETELEN, 
anders ook ZeesSchaften of Dierlyke Bloe- 

men genaamd, «wegens de fierlyke figuur en 
rg ij our. 

De Latynfche naam Aétinia, mooglyk van 
Browne eerst gebruikt, fchynt eenvou- 

diglyk ce zien op den Krans als van Zonnee 
ítraalen, waar mede de Dieren van dit Ge: 
flagt verfierd zyn. LiNNeus hade hetzelve 
eerst voorgefteld onder den naam van Priapus, 

die dan aanleiding gegeven heeft,‚gom deeze 
Dieren Zee-Schaften te noemen, ’t welk eef 

niet zeer eigene en aanftootelyke benaaming 
is. Schoon het woord Urtica, voor deeze en 
en dergelyke Zee-Schepzelen „ niet: bepaald 

genoeg van de Ouden fchynt gebruikt te 
zyn, heb ik doch den naam van ZEE: 
NereEr, die zekerlyk aan eenigen deze 
zelven gegeven is, hier gevoeglykst geoor- 
deeld. 

Zy 
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Zy hebben een langwerpig, rondagtig Lig, vr. 

haam, dat zig vasthecht met zyn grondfteun, VL. 
en welks top zig kan uitbreiden en intrekken, Hoorp- 

inwendig mec Voelers, en den Bek aan ‘t end Banie 

met kromme Tanden voorzien , maakende ken, 

een Cylindrifche Geftraalde Snuic. Behalve 
den Bek hebben zy geen andere Opening. 

In dit Geflagt komen thans vyf Soorten voor, Soorten, 

als volgt. 

wi Zee - Nerel 5. die balf Eyrond en gladag- or 
tig is. Equine, 

Paarde- 
soe bi kk „Schaft, 

Hier van vindt men de befchryving ín die 
van ’c Kabinet zyner Koninglyke Sweedfche 
Majefteit. Dat Dier, ’t welk de Heer Bas- 
TER, in de tweede Figuur op zyne Dertien- 
de Plaat, heeft doen afbeelden, werdt van 
zyn Ed., wegens de dikte en grootte, met 
deeze overeenkomftig gerekend , hoewel het 
dunne ‘korte Snuitjes heeft, en LiNN&us be- 
tvekt die Afbeelding tot de volgende Soort. 
Hoe ’t zy, de Paarde- Schaft onthoudt zig 
in de Europifche Oceaan, aan de Rotfen 
kleevende, zo onze Ridder, zegt. In Zeeland 
komen Zee-Schaften van veelerley Kleur , 
rood, wit, Oranje, geel , bruin, voor, en zit- 
ten doofgaans op Steenen of Oesters vast. 

| | (2) Zee: 

(1) Altinia femi- ovalis feviuscula. Syst Nat. XII; Gèn, 
258, Tethys femi= ovatus, Maf. Ad, Frid, IT. p. 95 

1, DEEL, XIV. STUK, 

| 
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VL -— (2) Zee-Netel, die byna Rolrond is en overs 
ArpeeL. RVS dwars gerimpeld, 

Hoorp. VN 
STUK, Ik verftaa de aanhaalingen niet, dan alleen 

Soni “ìn zo verre, dat hier de tweede Soort van 
sidmans den Heer Baster, zo even gemeld, bedoeld | 

worde , diemen in de befchryving der Sweed- 
fche Dieren voorgefteld vindt onder den naam 
van Owudmans Schaft, De Italiaanen geeven’er;, 
volgens hem, den naam van Potta di Mare, de 
Franfchen dien van Cul de Cheval of Cul d'Ane 
aan, en de Latynen hebbenze Podex Marinus És- 
cwlentus getyteld. Ik wil die benaamingen liefst 

niee verduitfchen, noch ook gebruik maaken 
van de naamen, die *er door de Visfchers en” 
dergelyk ruuw Volk, in onze Taal, aan ge- 
“geven worden. ’ In ’t-Noorden- vindt men dic 
‘Schepzel, op eene meer dubbelzinnige en dus 
“minder aanftootelyke manier, Zee- Kous ge- 
BAL | 

‘PraNcus heeft ‘er ook den naam van Uitge- 
fpreide Zee- Netel, die naar een Anjelier ge- 
Iyke, aân gegeven (*), volgens den Heer 

e Gro: 

(2) Altihia (abeylindriea transverfe rugofa, Syst. Nat, XII. 
Urtica major, minor. JONST, Ex/ang. Tab, XVII, f, 2, Ac- 

tinia rugis orbicularibus, Proboscidibus multis tenuibus. BAsr, 

Subf, 3e p. 122 Te 14. f, 2, Te 13, f. 2e Priapus fenilise 
Faun, Suec, 2103. Soekufe, Strom. Sondm, 204. 

(*) Urtica foluta Caryophyllum referens, feu Podex marie 
nus LD PLANC, de Coneh, minus notis, p. 43. Tab. IVe 

fig. 
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li GroNovrus, door wien het Dier aldus be- VL 
17 « 
Michreeven wordt. ., De Voet is zeer breed À 
‘ 

29 

B, 
59 

Ri 

3% 

2) 

55 

2 

9 

59 

2) 

122 

53 

2 

2) 

95 

Ik 
DE) 

3) 

23 

33 

FDEELs 

XVI, 
Eames nuitsehteider dan’ het Lvf,’ dû; oord. 
met een geheelen Cirkelronden Rand; hecsrux. 
Lyf week en verfchillende gedaanten aan- 
neemende; in het doode Dier kort, naakt, 
dik, een weinig fmaller dan de Voet, en 
met dwarfe Rimpels omgeven: de bovenfte 
Zoom dik, gerond, met ontelbaare Voe- 
lers, die een weinig korter dan het Lyf 
en ongelyk van langte zyn, vergroot 3 
hebbende in ’t middelpunt eene langwerpis 
ge holligheid , waar in een Mond die zeer 
uitrekbaar is. Als de Voelers en bovenfte 
Zoom famengetrokken zyn, neemt het Lyf 
de gedaante van een Tepel aan, doch , met 

de Zoom uitgebreid, vertoont het een 
Honds- Aars. In de Noordzee wordt het 
aan Steenen, Oefter- Schulpen en  Keijen 
vastzittende gevonden, welken het doch 
naar welgevallen verlaat, om zig te vêr- 
plaatzen: de Heer Basrer heeft dit Schep- 
zel omftandiger befchreeven (#)”, 

‚De Heer GroNovrus laat hier een andere 
op volgen, die hy de zwarte Klootrondagti- 
ge noemt, zynde glad en den Mond alleen: 
Jyk met Voelers omringd hebbende. Zyn Ed. 
getuigt dat deeze zig by ‘de eerífte, doch 
niet zo menigvuldig onthoudt. Zy zal moog- 

Iyk 

(*) GRON. ACF. Helvert, VoL. V. p. 378, 

Se 
1. DEEL. XIV, STUK, 
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STUK. 
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Fig, 1. 
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„Iyk tot de voorgaande Soort behooren; met 
welke de Afbeelding meest fchynt overeen 
te komen van een Soort van deeze Zee-Ne. 

tels, onlangs door Doktor GAERTNER aan de 

Kust van Cornwall ontdekt, en door hem als 
de laatfte Soort van deeze Dieren voorges 
iteld (*), welke, zo zyn Fd, aanmerkt, het 

Lyf in de Zomer altoos rood , maar tegen 
den Winter donkergroen of bruin hebben. 
De buitenzyde, zegt hy, is geheel effen, 
doch in eenigen met kleine Knobbeltjes voor- 
Zien, waar aan dikwils ook vreemde Lighaa- 
men hangen blyven, en de Voelers zyn van 
verfcheiderley Kleuren, rood, blaauw , wit, ja 

fomtyds bont, het welk dan aanleiding gee 
geven heeft, om ’er den naam van Dierlyke 
Bloemen aan toe te eigenen. „, Tusfchen de 

„‚ Voelers en het Vliezig bekleedzel van het 
> Dier, vervolgt hy, is een ry van kleine 
», rondagtige Knobbeltjes, die, fchoon zy in 
‚, Kleur zo veel verfchillen als de Voelers, 
> nogthans beftendig bevonden worden ge-_ 
„> Plaatst te zyn op den omtrek van de 
s, Schyf, en bygevolg, met de inplanting 
>> van de Voelers, te gelyk, een zeker Ken: 
‚, merk uitleveren, waar aan men dit Dier, 
9, zo veranderlyk in zyne Kleur en Geftalte, 

sal 

(*) Hydra Disciflora, Tentaculis retraftilibus, extimo Dise 
ci margine tuberculato. Fig. 5, A. B. Phil, Tranfalt, Vole | 

Lille Ps 83. 
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>, altoos van anderen van deezen Rang kan VL _ 

„ onderfcheiden”. en 
De Zee-Kous wordt, thans, door den Heer Hoorp- 

GUNNERUs, Bisfchop van Dronthem in Noor- nh 
wegen, onder den naam van Aêinia Senilis, > 

aldus befchreeven (*). , Het Dier, dat van 

, onderen vlak isen een weinig uitgehold „zuigt 
ss zig met dat onderfte deel aan Rotfen, ja 
„, ook fomwylen aan Vaten van Glas of Steen, 
‘> ZO vast, dat men het ’er naauwlyks af haa- 

‚, len kan, zonder het aan ftukken te fcheue 

as rens doch zelf kan het zig, naar believen, 

‚> daar van los maaken. Het boveníte end , 

, dar een weinig uitpuilende en rondagtig is, 
„‚ heeft om den rand verfcheide ryën van 
‚‚ Voeldraaden, die in gedaante en Kleur vol- 
», maakt naar Jonge Radyzen gelyken. Vol- 
s, gens de van den leer STROEM my mede- 
‚> deelde Berigten, zouden zy Openingen aan 
„de Enden hebben, en, wanneer menze 
s, drukt, lange Straalen Water uitfpuiten; 
ss OOk zouden zy de kragt hebben, om alles, 

> wat men ‘er tegen aan houdt, zelfs gepo- 

»s lyst Yzer, aan te trekken. Midden in het 

‚, bovenfte deel des Lighaams bevindt zig een 
>, langwerpige Sleuf, welke, aan ieder zyde, 
‚, als eene dikke Lip heeft, en zig fomtyds 

s, zo fterk opent, dat men byna de Pink daar 

| » in 

(*) Stochholmfe Verhandel, XXIX, Band, voor ’t jaar 1767 

P: 127. 

S 3 
1, DEEL. XIV. STUK, 
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> in kan fteeken. Daar komen ook niet zel- 
» den de Ingewanden van het Dier, of iets 
», dat naar een Maag gelykt, uit te voor- 
ss fchyn. Men kan niet twyfelen , of de Mord 
s… zelf moet hier te zoeken zyn: ja, de ge= 

» dagte Heer Srrorm heeft my berigt, dat 
‚, hy gezien hadt, hoe van het-Dier,. door 
«, deeze Opening, een Zee - Duizendbeen in-= 

‚> Zezoogen barak) 

Het Schepzel is fomwylen wel drie Vinger- 
breedten lang „ en dus hooger dan breed , „Be het 
trekt zig, zo hy aanmerkt, fomtyds zodanig 
in, dat het naar een Poejerdoos gelykt, of 
befluit zyne Voelers byna altemaal als in een 
Zak, die van onderen breed „en van-boven 
fmal is, hebben eenen gekartelden Rand. De 

ee 

Kleur is in het leevende Dier roodagtig, doch 
wordt na de dood bleek. Hy hadt niet waar= 
genomen, dat het brandde, of.eenige onaan- 

genaame aandoening op de Hand maakte, 

wanneer men,‚’t. kwam aan te raaken. Ook 

hadt zyn Ed. ’er, zo lang het leefde en 

versch was, geen kwaade Reuk in: ontdekt. 

De gemelde Doktor GAERTNER die, ten 

opzigt van de Stekeligheid,. nagenoeg het 
zelfde bevonden hadt; edn aan, dat er van 

de Zee-Netelen twee Klasfen zyn. Die van 
de eerfte kunnen, getergd zynde, haare Voes 
lers niet intrekken, daar die van de andere 

Klasfe dezelven „in dat geval, t'cenemaal als 

in een Zak verbergen. Tot deeze laatíte. Klas- 
| {e 
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fe behoort derhalve deeze onze tweede Soort, VIe 
maar. tot de eerfte ide de volgende te be- ArDEEL 

XVI, 
PONEERE Dr: DEN, a TabeDn 

ld Mads STUK, 

(3)-Zee-Netel „ die „byna Rolrond, is, ge HL 
PFelina, 

flreept.en glad, met gen gedoornde Tope acten. 
ape Pas | a 

Schafte 

Hier toe wordt die betrokken, welke de 

Heer Basrer Actinia met overlangs loopende Rú: 
pels en dikke Snuiten noemt. Het fchynt die 

der-eer{te-Klasfe, „zo. even gemeld te.zyn, 

van den: Heer. GAERTNER, die de zyne , wel- 
ke in ’t, Water haare Kroon. wel een handbreed 
uitfpant,.aldus befchryft, en ‘er een fierlykeaf- 
beelding van geeft, welke wy op *t midden van 
onze CIX. Plaat vertoonen. 

‚‚ Het Lighaam van die Schepzel is van Kleur Pr. cix, 
‚‚ bleek Kastanje-bruin, en op *t Gevoel vol £5* 

komen glad, hoewel het overlangs een mes 
nigte van .Groeven heeft, die dikwils in 

‚drie kleinere verdeeld zyn, en doorloopen 
‚s in den :getanden Rand , welke den Den: 
> ften omtrek. van het Lighaam, effen ond - 
‚‚ de inplanting der Voeleren, omringt. Del | 

ss ze Voelers, van de Schyf der Polypus af- 
„s komende , zyn, haarden Ouderdom van 
‚> het Dier, tusfchen de honderdtwintig en 

„> twee- 

(3) AfFinia {ubeylindrica Ariaea levis, Glande muricatâ, 
Syst. Nat. Xll. Aîinia rugis longitudinalibus, Proboscidie 
bus longis crasfis, BASTER Súb/. 3. p‚ 120, T. 13e f. 5. 

S 4 
Te DEELs XIV, STUK, 
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‚ tweehonderd in getal: zy fchieten, uitge- 
» ftrekt zynde, meer dan een Duim in lang- 

» te over het Lyf heen, en zyn van een 
‚> fchoone Zee - groene Kleur, uitgenomen 

s naar de enden toe, die Rooze-rood zyn. De 
„ Schyf ís van de zelfde bruine Kleur als 
„„ het overige des Lighaams, en heeft in ’ 
‚> middelpunt den Mond van het Dier, zynde 

‚ een Opening van verfchillende grootte en 
‚, gedaante”, 

‚… Twee verfcheidenheden van deeze Soort, 

» die my voorgekomen zyn, ver fchillen maar 
weinig van het reeds befchreeven Dier. 
De Voelers van de eene zyn, in plaats 

Zee- Zone 

nedloem. 

Pr. CIX 
Fig. 3e 

„ van groen, over ’t geheel van eene roode 
‚> Kleur, als die van Mahony- Hout. De án= 
» dere verfcheidenheid heeft bleek Aschkleu- 
„rige Voelers, die met een fmalle witte ftreep, 
‚> langs haare Rug loopende, gemerkt zyn: 
‚„ het Lighaam is van dergelyke Kaftanje- 
‚‚ bruine Kleur als dat der eerfte Soort, maar 
„ de Groeven zyn niet verdeeld en het heeft, 
» rondom zyn bopeniten Omtrek, geen ge- 
‚„ tanden Rand. dd 8% 
De afbeelding vertoont dit Dier, ‚ zo als het 

bezig is een Zee- Duizendbeen met eenigen 
van zyne Voelers te vatten, zeer fraay. De 
Heer PeyssoneL befchryft een dergelyke Zee. 
Netel, onder den naam van de Amerikaan. 
Sche Zee -Zonnebloem (*). Dezelve, naamelyk, 

hecht 
€*) Corona Solis Marina Americana, Pöihf. Tranf. Vor, Le 

pat. 2e fOr 1758, Pag. 843. 
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hecht zig ook met een platten, ronden Grond- VL 
fteun, aan de Klippen, en heeft omtrent twee EVE 

of drie Duimen in middellyn, geevende van Hoorp- 
het midden zekere Straalen uit, als witte STUK. 

Peezen, die op een week Vleesch leggen, dat 

hoog Violetkleurig is. Deeze Peezen , zegt 
hy, beftaan uit een zagte, Vleezige zelfftan- 
digheid, doch zyn, over de geheele langte, 

met Klieragtige Lighaamen, van een donker 
graauwe Kleur, bezet. Dit fchynr meer over- 
een te komen met de tweede Afbeelding van 
den Heer GAERTNER, behoorende tot deszelfs 

Tweede Klasfe van Zee- Netelen (*). , Op 
„seen Kolronde ‘Steel , die “geheel glad ‘en 
s Vleeschkleurig is, zegt deeze Heer, ftaat 
‚, een rondagtig Lighaam, dat een foort van 
‚, Kelk maakt , wiens buitenzyde bezet is 
‚> met een menigte van ronde, naar Wratten 

„… gelykende, uitpuilingen , waar aan zig brok- 
> jes van Schulpen, Zandkorreltjes en ande- 
„> re dingen hechten. Hier door verbergt zig 
», de fchoone Kleur van dit Dier, welke , 
‚‚ van Vleeschkleurig, naar den rand der 
‚‚ Kelk allengs verandert, gaande eerst in 
», paarsch, dan in’ violet, en eindelyk in 

‚, donkerbruin over. De binnenzyde van de 
Kelk is met Voelers bedekt, die ’er in ver. 

„ fcheide ryën op groeijen, en aanmerkelyk 

' sin 

(*) Hydra Calyciflora, &c. Phil, Tranf, Vor. LUL. p. 79. 

us | 
1. Drer. XIV. STUK» 
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»» in langte verfchillen”. Men vindt-ook-een 
fchoone mengeling van Kleuren, in deeze Zee- 
Netels, welke meest al vier of vyf by elkan= 

der, op een ry, onder Water voorkomende, 

zig als zeer fraaije Bloemen vertoonen; doch 

wier fchoonheid op de minfte-aanraaking als 
in rook verdwyat: dewyl zy haar Lighaam 
intrekkende „ en de Voelers-binnen de Kelk 
verbergende, wegens de aankleevene Vuilig- 
heden byna onkehbadf zyn. In de Poelen van 
Zeewater omtrent Mounts- Bay, aan de Kust 
van Cornwall, zyn zy veel. 

@ Leen Netel die Rolrond iss, glad en geknot, 

met de Woorbuid van „binnen gegolfd en 
pla | | ad 

ELL Ò 

« 

Volgens de aanhaaling moet dit de Zee- 
Teems zyn van PLANcus, en mooglyk heeft 
die eenige gelykheid met de derde Soort van 
GaAERTNER, welker Afbeelding in onze Fig. 4, 
zo als het Dier aan een Steen gehecht is, en 

zyne Straalen uitbreidt by Letter A, als ook 
in een famengetrokken {taat , by Letter B, 
vertoond wordt. Dezelve,- naamelyk. heeft 
het Lighaam, volgens de befchryving, Rol- 

rond „en altoos getekend met eenige ryën van 
Knob: 

(4) ACFinia cylindrica levis truncata, Preputio interne undulato 

levi. Syst, Nat, Xil, Colum marinum, PLANC, de Conche 43, 

Ts 6e 
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Knobbeltjes of Klieren , die op regte Iynen,_ VL 
van den Top tot‚den Grondfteun/, aan deeze Ei 
Rolronde Steel geplaatst zyn. leder ry be- goorn: 
flaat uit drie Kettingen van Klieren , wier Stur. 
middelfte aanmerkelyk grooter dan de twee 
anderen is. In een volgroeid Dier hadt hy 
nooit minder dan agt zulke ryën ontmoet. De 
Kleur van de Steel, naby den Grondfteun, 
is bieekrood , en het overige geel, met eene 
graauwe Aschkleur gemengd, De Klieren 
zyn byna van de zelfde Kleur als het Lig- 
haam, uitgenomen die van de-middelfte Ket. 
ting in ieder ry, welke hy altoos bevonden 
heeft wit te zyn. Aan den omtrek van het 
bovenfte gedeelte ftaan de Voelers, wier ge- 
tal van agttien tor zesendertig is, die, van 
eene half doorfchynende zelfftandigheid Zyn, 
en witagtig;van Kleur, alleenlyk aan den bo- 
venkant, gelyk de Rug van (ommige Slakken, 
met dwarsftreepen en-bruine Vlakken , « van 
onregelmaatige figuur, gemerkt. De Schyf 
van deeze Zee- Netel is altoos verhevenrond, 
en meest Oranjekleur, uitgenomen naar den 
omtrek toe, alwaar verfcheide. bruine Vlak- 
ken zyn, by de inplanting van de Voelers of 
Armen. „Op de minfte terging trekt het Dier 
zyn Lighaam in, en verandert zyne figuur in 
zodanigeene, als by Letter B vertoond wordt, 
Hy hadt hetzelve alleenlyk in de Spleeten der 
Klippen, in de Zee, waargenomen en het was 
niet gemeen aan de Kust van Cornwall. Twee 

vete 
k. DEEL. XIV, STUK, 
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VE. verfcheidenheden hadt zyn Ed, ’er van ge- 
ÄFDEEL. vonden, waar van de eene, anders in Geftal- 
Hoorp- te en Kleur met de gemelde overeenkomen- 
STUK. de, de Steel groen hadt, zo wel als de ande- 

re, wier Voelers niet bont, maar door en door 

van eene bleeke en doorfchynend roode Un 
waren. 

Eb (5) Zee-Netel, die Rolrondagtig is en bockig 
vircetd,. « 

&igewerk- gefireept. 
té. 

Van deeze geeft de Heer BAsrER de af- 

beelding , en merkt aan, dat dezelve, behal- 

ve de ribbetjes overlangs, van onderen een 

Voetftuk of Rand hadt, wat breeder dan het 

Lighaam, waar mede het zig vast hechtte. 
Zyn Ed. heeft dit Dier meer dan vier Maan- 
den levendig gehouden ‚ geduurende welken 
tyd het zig, nu en dan, van den eenen kant 
van ’t Glas naar de andere verplaatfte. 

zee An. Onder de Dieren van dit Geflagt,. die aan 

Ee cix, de Kust van Engeland voorkomen , heeft de 
ws 5, Heer Erris eene verfcheidenheid waargeno- 

men, welke nog niet befchreeven was, zo 

hy aanmerkt, en geeft daar van de Afbeel- 
ding, welke wy in Fig. 5, vertoonen. Hy 

geeft ‘er den naam aan van étinia diantbus of 
Zee- Apjelier, en merkt aan, dat het met zyn 

grond. 

(5) Allinia fubeylindriea, angulofo-ftrigta. Syst, Nat, Xl 

BASTER, Sub/. Ip. 122, T. 14. fe 2e 
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grondfteun aan de Rotfen kleeft, vertoonende VL 
zig, als het Ty is afgeloopen, gelyk een En 
witte Vyg, doch openende zig wederom , in Hoorp- 
een Glas met Zeewater, tot de afgebeel- srux. 
de Geftalte. Hy heeft hetzelve tegenover 
Hastings, aan de Kust van Susfex , gevon: 
den. | 

By gelegenheid, dat deeze Heer de befchry- zee- Aster. 

ving geeft van eene Troswys’ groeijende Zee.Fs 6. 

Netel, die men by de nieuwlings aan de Én- 

gelfche Kroon afgeftaane Eilanden, in de 
Westindiën, gevonden hadt (*), vertoont zyn 
Ed. tevens nog andere Dieren van dit Geflagt. 
Een derzelven is de Zee- Zonnebloem „ of 

Atinia Helianthus van die zelfde Eilanden, 
waar door de voorheen gegevene befchryving 
van PEyssoNEL nader opgehelderd wordt : een an= 

dere de Zee- Anemone, en een derde de Zee: 

Sterrebloem of Zee- Aster, Aétinia Aster, van 
hem genaamd. De Zee- Zonnebloem is op on- 
ze Plaat CIX in Fig. 3, de Zee- Aster , in Fig. 6, 
afgebeeld. 
Nu zal ik nog agt geeven op zyne Tros: Zee-Bes. 

agtige of Geriste Zee-Netel, die men Zee- He E 
Besfen kan noemen, en waar van de huishou- 
ding in Fig. 7, op onze Plaat, zeer duide- 
lyk voor de Oogen komt. „, Dit famenge- 

ss ftelde Lighaam (zegt de Heer Erris) be- 
„0 dtaat 

(*) Account of the Aâtinia fociata, or cluftered Animale 
flower Ec. Philof, Tran/, Vole LVII. p. 428, 

_ Te DEEL, XIV. STUIKe 
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„, ftaat uit veele Buisagtige Lighaamen, die 
z allengs naar boven toe verdikken, en ein- 
„ digen als een Bol of ‘als eên “zeer klein 
» Uijentje: op ieders top is zyn Mond, om- 
> ringd met een ‘of twee ryën van Voelers 
„, of Klaauwen, die, famengetrokken zynde, 
‚> zig als kringen van Kraalen vertoonen. 
‚‚ Het laagfte deel van alle deeze Lighaamen 
2 heeft gemeenfchap met eene vaste Vleezi- 
> Ze gefronfelde Buis, welke vast kleeft aan 
», de Rotfen, en andere Vleezige Buizen af- 

geeft , die langs dezelven in verfcheide 
“ss figtingen kruipen. Deeze zyn vol van zo- 
‚> danige aanmerkelyke Dieren, van verfchil- 
„> lende grootte, welke onregelmaatig in Groe- 
s pen, digt by elkander, overend ftaan. 

„, Deeze aankleevende Buis, die dezelven- 
, vast maakt aan den Rots - of Schulpgrond, is 

‚> onze opmerking waardig. De Knobbels, 
‚> welke men ’er in waarneemt, zyn in ver- 
» fcheide deelen van die Buis geformeerd, 
‚> doordien dezelve zig indringt in de onge- 

> Iykheden vân de Koraal - Kots, of brokken 
s, van Schulpen opgevat heeft, die ’er nog, 

», met de Vleezige zelfftandigheid begroeid, 
‚5 teh deele mm’ blyven, * Dit ‘toont, ods „de 
> ingeeving der Natuur, welke deeze Dieren 
‚, leert zig zelven te bewaaren voor het ge- 

„> weld der Golven; niet veel verfchillende 

» keren aan haare fyne Zyden Draaden.‚die 

‚ in 

2 
Jss van de manier, op welke de Mosfelen an- 
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‘5 in Zuigers eindigen; ‘of liever gelyk de. 
5 Wormbuizen , Stok- Oesters en Eende- Arpa. 
s Schulpen of Langhalzen, enz.;, op haare Roorp- 

 Schulpagtige Grondfteunen zitten , welke STUK 
zig vormen naar de gedaante van de zelf- 

‚…’ ftandigheid, daar zy zig aan hechten, hou- 

» dende die met haare Schulpagtige Klaauwen 
2» Vast, om tegenftand te bieden aan ’t geweld 
» van een Stormwind”. | 

 s Wanneer wy zulk cen Dier, overlangs 
» doorgefneeden zynde, van de binnenzyde 
‚> befehouwen, zo vinden wy een korte Buis, 
rj als een RN die van den Mond háar 
‚> de Maag loopt, en van welke agt gekrin: 
s, kelde dunne Datmen , in ‘t ronde, afkomen, 

„> met een geelagtige zagte zelfftandigheid daar 
sin. Deeze buigen Boogswyze over naar het 
> laagfte deel van den Bol, van waar menze 

») nederwaards kan onderfcheiden tot in het 

> naauwfte gedeelte van de Steel, en zo 
» lang, tot dat zy komen aan de file ziee 
, Buis, die aan den Grond vast kleeft, en 

»> waar men fommigen ziet ingaan in een Te» 
‚> pel of beginzel van een Dier van dergely- 

‚„ ke Soort, waarfchynlykst, om hetzelve 
„ Voedzel té’ verfehaffen, “tot dat-’het met 

5, Klaauwen voorzien zy. Het overig ge- 
„, deelte van deeze dunne Darmen loopt on» 
‚s afgebroken voort in de Vleezige Buis, en 
» dit, zonder twyfel, tot het zelfde oog: 

‚> merk, om meer Jongen van de zelfde ge« 

33 Mees 

1. DEEL. XIV. STUK, 



288 BESCHRYVING': VAN 

VL „ meene Moeder voort te brengen. De me- 
Ln Le , nigvuldige overlangfe Vezelen, die Wy, 

Hoorpe 9, eEvenwydig met elkander, aan de binaen- 
STUK, _, zyde van de halfdoorfchynende ‘Huid waar- 

, neemen, zyn allen ingeplant in de verfchei= 

2) derley Klaauwen rondom het Dier zyn 
>> Mond; en blykbaarlyk de Peezen van de 
> Spieren, die tot beweeging en regeering 
s van de Klaauwen dienen, naar welgevallen 
> van het Dier. Men kanze, insgelyks, ne= 
, derwaards nagaan , tot aan de aankleeven- 
s de Buis toe. Dit Voorwerp in Geest be- 
‚… waard zynde, kan men de Kleur van het 
», leevende Dier niet zeker weeten ; maar 
‚, het is, tegenwoordig, bleek geelagtig 

„5 bruin”. 

SISISISISISSISISISISIDISISISISN 

XV HOO EDS okt LIE 

Befcoryving van ’t Geflagt der ZEE- HAAZEN. 

e naam van ZEE= Haas was onder de 
Ouden zo bekend, dat ik denzelven niet 

aan dit Geflagt, waar in de Groote Zee - Haas 
van CorumNA gezegd wordt begreepen te 
Zyn, heb kunnen weigeren. De Latynfche 
naam Tethys is van ouds ook voor deeze of 
dergelyke Dieren gebruikt geweest, zo wy 
reeds gezien hebben, Anderen fchryven Te 

| tbyuimn. 

Naam, 
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yum. De naams-afleiding van die beide, VL _ 
woorden is niet minder duifter (*), dan wat Porn 
de Ouden ’er mede gemeend hebben, Som- Hoorp- 
migen fchynen de Oesters dus te noemen , STUK 
anderen den Visch der Patellen, anderen 

hebbenze met de Zee- Netels verward, doch 
ÁRISTOTELEs onderfcheidt dezelven duidelyk 
daar van, doordien zy niet aan de Rortfen vast 
zitten. 
Printus zegt, dat men de Tethya zuigen-Eigen- 

‚de vindt aan de Zee- Bladen. Ronpererius PP 
leest daar voor Rotfen of Klippen. Worron 
beweert, dat zy in de Kloven der Steenen 
geboren worden, doch voornaamelyk in de 
Slyk en op Oevers , die met veel Wier of 
Zeegras begroeid zyn. Sommigen geeven ’er 

den Hoogduitfchen naam van Spruszling aan, 
om dat zy, als menze drukt, het Water als 
uit een Spuit laaten fpringen; of Maagling , 
om dat haar Geftalte naar die van de Maag 
gelyke, of Sguamling, dewyl de Venetiaanen 
haar Sponfen of Sponsjes heeten. ARrIisTorTre 
LEs evenwel, oordeelde, dat zy van veel Dier- 
Iyker aart waren dan de Sponfen. Volgens 
BerLLoNtus werden zy van de Boeren, op de 
Vischmarkt , ter grootte van een Hoender- 

Ey; verkogt, en MassArius merkt aan, dat 
de 

C*) Mooplyk , echter, zou die naam van de Tepel. of 
Framagtige figuur kunnen afgeleid worden. Pirhes, Tyihiong 
Mamilla. 

E 
EL, DEEL, XIV, STUK, 
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VL de roode eetbaar , doch de bleeke bitter zyn, 
En Voedzaamer dan de Schulpvisfchen werden 
Hoorp- Zy geoordeeld, ja van fommigen voor een 
STUK, Medieyn gehouden. Aan de Franfche Kust, 

in de Oceaan, kwamen ’er veelen voor, doch 

de besten in de Middellandfche Zee. « 
Wy hebben gezien, dat de Heer Bonapscu 

den naam van Tetbyum toe -eigent aan de Zee. 
Scheeden; waar in zyn Ed. ARISTOTELEs 
meent te volgen, zo wel als den Heer 
LiNNAus, die echter in de Zesde Uitgaave 
van het Samenftel der Natuur, zo wel als 
in de Tiende, niet dan vande Tethys preekt, 
en in de laatstgemelde ’er „behalve het Dier, 
dat wy de Zee- Long genoemd ‘hebben; ook 
de eerfte Soort van dit Geflagt onder begrypt. 

Kenmer- De Kenmerken beftaan ín een Lighaam dat 

ne vry is, langwerpig ‚ Vleezig, zonder Pooten, 

hebbende aan ’t end een Rolrond Snuitje; on- 
der de uitgefpannen Lip, en twee Gaten aan 
de flinkerzyde van den Hals. 

ccorten, TAM OE GENE komen thans twee Soorten 
voor, als volgt. 

le, (1) Zee- Haas, die de Lip rondom met Haairt be 
Tethys Eh jes beeft. 
Gehaairde. 

Wat de Zee- Haas, Lepus marinus, eigent= 
lyk 

(1) Tethys Labro ciliato, f. Syst. Nat. XlIle Gen. 989 
Lepus Marinus major, COLUMN. „4guat. 27. T. 26, Lepo- 
ris Marini tertia fpecies, RoNDEL, Piscium, 526, 
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yk voor een Dier zy, hebben de Ouden niet VL. 
beflist. Prrnrus zegt, dat dezelve niets naar ÂFDEELe 

Hij XVII. 
de Haazen gelykende heeft, dan de Kleur al- Hoorp- 
leen. Zulks echter {chynt, zo wel als de on- sTux, 

gemeene Venynigheid, om welke de Zee- Haas ‚ 
berugt’ was, meer toepasfelyk te zyn op de 
twee eerfte Soorten van RONDELETIUs, dan 

op deeze, welke, volgens LiNNaus, de der- 

de moet zyn van dien Autheur, waar van de 
boveníte en onderfte zyde door hem vertoond 
wordt (*). 

»> Van onderen vertoont zig, in ’t midden, 

nde Mond, waar boven het Dier een Ey- 

> vormige Kap heeft, gelyk de Zee - Katten, 

» die aan den rand gekarteld is. Onder den 
s, Bek legt een dun Vleezig Vlies, welks 
s> rand,een zwarte Franje heeft. Op de 
‚> Keel volgt de Maag, waar van een Darm 
2 afkomt , die als de Klaauwieren van de 
5) Wyngaard is gekruld, In ’t midden heeft 
s het Dier eene vooze zelfftandigheid ; wel- 
s, ke een bruin Vogt bevat: zynde anders 
> het geheele Lyf, als Kryftal of Lil, door- 

„> fchynende. Men vangtze zelden , en naauw- 

»s lyks ooit dan in de grootfte Hitte, wan- 
3 “neer 

(*) Men kan die Afbeeldingen vinden by Át.DRovANDUs; 
uit wiens Werk ik de befchryving ontleen, De Mollibus, 

pag. 7.N. 17. Ook fchynt de Figuur van de Teehys, Syst. 
Nat. Ed. VI. Tab. VL, N. 3, hier toe te behooren; doch 
LINN Eus hadt het Dier niet gezien, 

T 2 
/ Es DEEL, XIV, Stüts 
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VL „neer alles, tot aan den bodem der Zee, in 
ger ;, beweeging komt. De Reuk is zeer onaan- 
Hoorpe js genaam en baart walging. Deeze derde 
STUKe _, Soort fchynt BrrrLoNIus voor de gewoone 

s‚ Zee- Haas te hebben opgegeven, welke hy 
> zegt de Kleur van de Landhaazen naar te 
 aapen , hebbende niettemin het Lighaam 
„> doorfchynende, niet grooter dan een Gan- 
s> zen-Ey, ’t welk zy, naar welgevallen , her 

> en derwaards overbrengt”. 

Het overige, dat my dubbelzinnig voor- 
komt, benevens het gene RONDELETIUS en 
anderen van de Venynigheid deezer Dieren, 
en van de Geneesmiddelen daartegen, fchry- 

ven, zal ik, niet weetende op welke Soort 
dat eigentlyk toepasfelyk zy , overftappen. 

Om de Haairen aan het Lighaam, hier of daar, 
te doen uitvallen, is het Sap, dat door ver. 

fmelting uit deeze Dieren voortkomt , aange- 
preezen geweest , en eene dergelyke eigenfchap _ 
bevondt de Heer BorapscH, gelyk wy gezien 
hebben, in de Zee- Longen. 

IL (2) Zee- Haas, die de Lip gekarteld beeft. 
Fimbria. 
Gekartel: N 
de Gedagte Heer geeft ons de befchryving en 
Pe CMIM: de van hem ontleende, doch merkelyk ver- 

kleinde Afbeelding van een Dier, ’t welk hy 
de 

(2) Tethys Labro ctenulato. Syst. Nat, XlI. Fimbria, BO= 
MADSCH, Jfarin, 54. T. V. Fig. I, 2e 
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de Zee-Haas-der Ouden meent te zyn, en VL 
waar aan zyn Ed., wegens den geplooïden nn 

Rand, den naam geeft van Fimbria. …… Hete abon 

‚5 zelve onthoudt zig, zegt hy, diep in Zee, “TUE 

> en wordt niet dan met heete Zonnefchyn , 
s> in de Netten, onder andere Visíchen ge- 
ss vangen. Hy meent, dat het fomtyds ook, 
„> even als de Zee- Longen, vast Meeve aan 

»> Steenen of aan den Grond der Zee. Het 

> trekt zyn Voedzel, zo veel men, uit het 

‚> gene in de Maag vervat was, kon opmaa- 
‚> ken, van verfcheide Soorten van Zee - Wiers 

ss doch niet van Schulpjes; als ook in de 

‚‚ Maag of Keel geen Tanden hebbende, om 
» die te verbryzelen. . Niemand ‘gebruiktze 

ss tot Spys, offchoon ‘er de Visfchers geene 
ss fchadelyke hoedanigheid aan toefchryven; 
s, doch, zo ik uit het maakzel moest oordee-= 

„, len, zou ik niet fchroomen te verklaaren, 
> dat menze zonder nadeel kon gebruiken. 
> Een Venynblaasje, naamelyk, hebben zy 
… Diet, en zulk eene walgelyke Reuk, als in 
» de Zee- Longen , wordt 'er geenszins in 

s, waargenomen. Doch dat dit Dier moeije- 

Blyk te verveeren zy, wegens zyne Vezels 
ss agtige ftruêtuur, wil ik gaarne toeftaan”. 

Het Schepzel, dat hem den ro Augustus 

in zeer heet Weer, toegebragt werdt, was 
zes Duimen lang, en, uitgenomen den rand 
van de Lip, geheel Sneeuwwit. De Lip, in 

’t voorfte deel van den Kop, was als een ge- 

ARE, plooid 
Je, DEEL, XIV. STUK. 
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VL plooid Vlies uitgefpannen , met een vien 
GEen. den Rand, die, van Kleur zwart en geel bont, 

4 ie 
Hoorp. naar een Galon van Goud of Zilver geleek: 
STUK, doch deeze verandering van Kleuren hadt die 

Rand alleenlyk van de bovenzyde als in ons 
ze Figuur, zyrde van onderen geheel zwartg 

Het overige van de Lip was t'eenemaal fas 
mengeftêa uit dikke witte Peesagtige Vezee 
len. Oogen kon hy ‘er niet aan ontdekken, 
maar het Schepzel hadt twee uitfteekzels, als 
Honds - of Haazen - Ooren, onder aan den Kop, 

doch zonder holligheid of opening. Zouden 
het deeze niet zyn, die ‘er den naam van 
Zee-Haas aan geeven? Daar agter neemt de 
Rug haar begin, welke, allengs verfimallende, 
naar een Pieramied of Kegel zweemt, ter 
Jangte van drie Duimen en een half, ter 
breedte van iets meer dan één Duim. De 
zyden van de Rug zyn met een dubbelde ry 
van witte Vleeschagtige bvhangzels verfierd, en 
zy heeft nog eenige andere uitpuilingen: doch p 

of die allen natuurlyk waren, kon hy niet 
verzekeren, dewyl hetzelve, toen hy het 
kreeg, reeds vierentwintig Uuren dood was 

‚ geweest. 
Aan de onderzyde vertoonen zig de voor- 

naamíte Werktuigen des Levens. Hier ziet 
men een Buisagtig Mondje met een dik Vlies, 
omringd, onder aan den Kop. Aan de flin- 
kerzyde van het Dier komen de Deelen der 
Vv oortteeling onder ’t Oog: daar ziet men een 

Gat, 
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Gat, door ’t welke de Penis uitgaat, en een Vl 
weinig laager de Opening der Pagina, Zo ADE 
moet dan dit Dier, gelyk de Slakken, van bei- Hoorp- 

der Kunne zyn. STUK, 
s, Van den Hals ftrekt zig het ovaale Agter- 

» lyf tot aan het end toe uit, dat van die zy- 
> de een donkerer Kleur heeft, wegens de 

»> doorblinkende Ingewanden. Het Agterlyf, 

» in het bovenfte gedeelte, een weinig onder 

„> den Hals, openende, komt vooreerst een 

5 wyde Lyfmoeder , die uit den witten geelag- 
» tig is, te voorfchyn „ waar onder men ee- 

‚„> ne Klootronde Eijerftok geplaatst vindt , 
„> daar een witagtig gekrinkeld Vat of 
»» Épididymis tegen aan legt. De Zwelgpyp 
s> gaat van den Mond door tot in de Zak- 
ss pypagtige Maag, uit Vleezige witte Veze- 
‚‚ len famengefteld , die naar de Rug geplaatst 
2 is, en van de Maag komen de Darmen af, 

‚> die in verfcheide bogten. gekrinkeld zyn, 
> welken de groenagtige Lever overal verge. 
…, zelt. Een Bal, eindelyk, beflaat het onder- 

> fte der Buiks- holligheid, en daar van gaat 
‚5 de gezegde gekrinkelde Buis af , naar de Lyf- 

5 moeder”. 

De Heer Bornapscu heeft niet noodig ge- 
oordeeld , deeze inwendige Deelen van de 
Zee- Haas af te beelden, om dat zy met die 

van de Zee- Long taamelyk overeenkomftig 
waren. Echter, merkt hy aan, ontbreeken 
‘er veelen in, die de Zee-Long heeft, gelyk 

de „EE 
I. DEEL, XIV, STUK, 
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AFDEeL. 
XVII, 

Hoorpe« 
STUK. 

Naam, 

{ 
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het Schulpagtig Beentje, niet alleen, als ook 
de Tweede Maag en Longen; maar bovendien 

het Hart, Vaten en Zenuwen, die echter wel 

zyne Oogen, zo hy erkent , ontglipt konden 
zyn. 

SISSI SISISISNISSISISHSISIE 

XVIIL HOOFDSTUK. 

Befchryving van *t Geflagt der ZEE- BLAAZEN, 
% welk Ligbaamen van een wonderlyke en mis= 
maakte Geflalte, die aanmerkelyk verfchillende is, 
bevat. | 

HE Griekfche woord Holotburion , hoe zeer 

ook, van ouds, in gebruik geweest voor 
dergelyke Zee-Schepzelen, is nogthans van 

eene niee al te duidelyke betekenis. Wy 
weeten niet, van waar deeze naam afkomftig 
Zy, zegt CHARLETON (*). Sommigen heb- 
benze verward gehad met de Zee- Netels, 

waar van zy doch , volgens ARISTOTELES, 
duidelyk verfchillen. Inderdaad, daar die op 
een vasten Grondfteun zitten, zwerven de 
Holetburia vry in, ja fommigen dryven, 
langs de oppervlakte der Zee. Anderen heb- 
benze tot de Tethya betrokken, van wel-« 

ken 

"_CE) Onsmasticon Zöicon. Pe 194. Item Exercite de none 

„Anim. Pe 68. 
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ken zy door de volgende Kenmerken verfchil- wr, 
len. Om dat de Geftalte, in veelen „ eeniger= AFDEELs» 

maate Blaasagtig is, geef ik ’er den naam van Ee Á 
ZEE- BLAAZEN aan. | STUK. 

De Eigenfchappen zyn verfchillende, gelyk eigen. 
wy vervolgens zien zullen, doch in ’t alge-{hâppen. _ 
meen kunnen wy opmerken, dat deeze Schep- 

zelen van een fcherpe, brandende en Vergif- 
tige aart zyn, zo dat Zy, door ’t aanraaken, 

de Handen met Vuurige Jeukt doen oploos 
pen. „Dit maâaktze nog meer van de Zee- 
Schaften en anderen, die veelal eetbaar zyn , 
verfchillende. Bonrtius verzekert, dat de 

Chineezen dien Sterken Drank , welken men 

Arak noemt, van Ryst en Holothuria, die 
zy op Zee dryvende vinden, ftooken; wese 
halven de Nederlanders , op Java, zo zeer 

aan -de Buik- en Bloedloop onderhevig zou 
den zyn (*). 

Een Holotburitum is zulk een Zee- Schepzel , kenmer. 

dat het eene end dik heeft, waar op zig als“ 
de gedaante van een Roos vertoont, omringd 
met Napjes, en waar van een klein week bye 
hangzel afhangt; het andere end dunner, zegt 
CHARLETON : waar mede hy een foort van 

Kwallen fchynt te bedoelen. De Kenmerken 
der Holotburie, volgens LinNeus, zyn: een 
Lighaam dat vry is, naakt en rond gerugd, 

met een Aarsgat aan ’t agter-end, hebbende 
Je | aan 

(*) De Medicina Indorum, Libr, @. Cap. 4« 

LE 
I, DEEL. XIV, STUK, 
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VL. aan ’t voor-end veele Voelers en den Bek daar 
ÁFDEEL. feheis xv, tusfchen in. 

Hoorp- Negen Soorten zyn thans, door den Ridder, 
STUK. _ tot dic Geflagt betrokken, 
Soortene 

1. (1) Zee- Blaas, met Bladerige Woclers en bet 
Holsthuria 
frondofa, Lyf glad. 
Zee. Ô 
Beurs, d 
PL. CX, Deeze zonderlinge Soort van Zee-Schep- 
Pe bh gelen, te vooren nog nooit afgebeeld of be- 

hoorlyk befchreeven, is door den Heer GuN- 
NERUsS, Bisfchop van Dronthem in Noorwees 
gen, in zodanige Geftalte voorgefteld, als 

wy die in de Eeríte Afbeelding van Plaat 
CX., vertoonen. De Nooren noemenze;, ge- 
lyk meer anderen van dit Geflagt, Sóepunge, 

dat is Zee-Buidel of Zee-Beurs, zegt die 
Heer, welke deeze van den bodem der Zee, 
aan de Kust van ’t Noordland, heeft laaten 
opbaalen, gelyk hy ‘er ook dikwils, by de 

Stad Dronthem, zonder beweeging, op den 
bodem der Zee leggende, gevonden heeft. 
Dikwils is het Dier een half Voet lang, en 
twee of drie Duimen breed, Als hetzelve 
zyn Kop niet uitftrekt en de Voelers inge- 
trokken houdt, gelykt her veel naar een Ey. 
DeKleuris zwart, wanneer men ’ zelve frisch 

| en 

(1) Holothuria Tentaculisfrondofis , Corpore levi. Syst. Nat. 
XIl. Gen, 290, Holothuria frondoft, GUNN. ACF, Stachholrse 
1767. VOL» XXIX, ps 121, 
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en levendig bekomt, doch, eenigen tyd in 
Koornbrandewyn gelegen hebbende, wordt het 

ÁFDEEL. 

donkergraauw. Het heeft een Huid , byna Hoorp- 

zo taay als Leder, en dikst. daar zig de langs pe: 

het Lighaam loopende Spieren bevinden. Op Beurs. 
deeze plaatfen, inzonderheid, ziet men ook 
eenige, uitwendig overlangs daar aan geplaat- 

fte, rondagtige, een weinig neergedrukte, glad- 
de Wratten. 

Toen de Bisfchop dit Schepzel eerst in ’t 
Gezigt kreeg , wist hy naauwlyks waar hy den 
Kop zou zoeken; maar, hetzelve eenigen tyd 
in versch Zeewater gehouden hebbende, gaf 
het een zeer fchoon aanzien. Het Dier ftrek- 
te aan het breedfte end een ronden Kop uit; 
welke verfierd was met tien getakte en Bla 

derige Voelers, in welker midden zig een foort 
van Bek of Snuit, die naar een Braam geleek, 

vertoonde, en, zo hy meent, dienen zal, om 

zig ergens aan vast te zuigen. Langs hee Lyf 
heen zag men vyf breede, dikke Spieren, op 
eenigen afftand van elkander. Het was, een 
weinig boven ’t midden, met een breede 
Spier, overdwars, omgord. De Ingewanden, 
maakten een aanmerkelyke Klomp uit, en de 
Darmen waren zeer Taxkig, doch tevens zo 
broosch en teer, dat menze niet aanvatten 

kon, zonder dezelven aan ftukken te fcheu- 

ren. 

» Uit de gefchapenheid van den Mond kan 
‚> men ligt begrypen, (zegt GUNNEzus,) hoe 

RED? 
Te. DEEL XIV, STUK. 



VI. 
<ÂFDEEL. 
EXVIII. 
Hoorp- 
STUK, 

Zee- 
Beurs. 

pe 
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dit Dier zyn Voedzel krygt. Het zuigt zig 

5) aan zaaken, die hetzelve voorkomen, en 

welke ’er tot Levepsonderhoud aan kunnen 
dienen, vast, De braave Predikant op Yt- 
teroe, Heer Mag. Hans BERNHOFT, heeft 
my verhaald, hoe hy zelf gezien had, dat 
zodanig eene Zee - Beurs, op den Kop , met 
het agter-end opwaards, ftaande, zig aan 
eenen Visch, op den bodem der Zee, hadt 
vastgezoogen. Zwemmen kan het niet, ten 
minften hebben de genen, die dikwils, op 
den bodem der Zee, door my waargeno- 
men zyn, altoos geheel onbewoogen gele- 
gen. Ik heb het ook menigvuldigmaal, le- 
vendig, in Zeewater bewaard, als wanneer 

het telkens, wanneer ik het opgeligt had 

en weder los liet, gelyk een Steen naar den 

Grond zakte: zelfs gebeurde dit, wanneer 

het Schepzel, den Kop uitgeftrekt hebben 
de, zyne Voelers bewoog. Bovendien zie 
ik ook niet, hoe het zou kunnen zwem- 

men, want, hoe naauwkeurig ook zulks 
onderzoekende, heb ik niet kunnen waar- 

neemen, dat het eene Lugtblaas in zig. 
heeft, of in ftaat is om zyn Lighaam te 
doen zwellen. Ook wordt men ’er van bui- 
ten niets aan gewaar, ’t welk tot zwemmen 

zou kunnen dienen, of het moefte daar 

toe zyne tien Takkige Voelers, ’t welk 
my echter niet waarfchynlyk voorkomt, 
gebruiken”, 

(2) Zee- 
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(2) Zee- Blaas met Takkige Voelers, het Daf , 
pal 7 

eenigermaate gefchubd, met drie ryên xv, 
van Stippen. Hoorp- 

STUK. 
Ee 6 5 A 1. 

Dit Dier, in ’t Sweedsch Hafs. Spóke, Of Phantaa 
Zee-Spook genaamd, overtreft in zeldzaam- 5: Zee. 

heid van Geftalte nog het voorgaande. Het Spook. 
gelykt eenigermaate, als uit Fig. a blykt , Fig. a. 
naar een zwemmende Vogel zonder Kop, 
met een grooten haairigen Krans aan den 
Hals, en eene overend ftaande puntige Staart. 
De grootte is niet altoos eenerley. De mees- 
ten, die gevangen werden, waren, zonder 

den Hals of Staart mede te rekenen, onge- 
vaar drie Vingerbreedten lang en ruim half 
zo breed; doch eenige weinigen wat grooter. 

Men heeftze, niet ver van Landskroon in 

Sweeden, uit agttien of twintig Vademen 
diepte, opgehaald. In ’t jaar 1759 kwamen 
‘er, op eenmaal, negen of tien, met een Net 
boven, dat door den Stroom zig om de Stece 

nen verward hadt, op den grond der Zee. 
Vervolgens heeft menze, met veel moeite, 
en op verfcheiderley manieren, opgezogt , 
doch geen eenige kunnen bekomen, tot in het 
jaar 1764, wanneer ‘er een, met een vry 
hangend Net, opgehaald werdt; doch hetzel- 

ve 

(2) Holothuria Tentaculis ramofis, Corpore fubsquamofu 
trifariam pun@ato. f. Syst. Nate Xll. A. Stockholm, 1765 
Vor. XXVIL p. 268, Tab. X. 

X. DEEL, XIV. STUI. 



Wte 

502 BESCHRYVING VAN 

VL. ve hadt de Snuit ingetrokken, en was ook wat 

eed befchadigd. 
Hoorp-. De Heer STRUSSENFELDT hebk dit Dier, 

pl ‘et welk de Heer Linneus niet gezien hadt, 
Spsok. als volgt. Het Lyf welks gedaante, ten dee- 

le van vooren en op zyde, zig in onze Af. 
beelding vertoont, was langwerpig rond en 

van onderen plat, als een Schoenzool, met 
drie ryên van kleine witte Knopjes, als Spel- 
dekoppen. De Kleur van hetzelve was zwart- 
agtig graauw, als een Rammenas, maar die 
van de Sneb of Hals bleekrood, met geheel 

roode Stippen, en om den Bek of Mond, aan 

“et end van de Sneb, tien donkerroode Vlak: 
ken. De Armen, om den Mond, waren even 

als de Hals gekleurd en geftipt, doch het 
fyne Haairige- aan de Takken was bruinagtig. 

Deruid, De Huid, van het geheele Dier, heeft 

de dikte ven ftevigheid byna van grof Parke» 
ment, en is aan de binnenzyde glanzig wit, 
met fyne Streepen. Dezelve beftaat inzon- 
derheid uit kleine, verhevene enh van boven 

een weinig harde Pukkeltjes, en het onderfte 

deel is Kraakbeenagtig. Vyf witte Peesagti- 
ge Spieren, digt onder de Huid, {trekken zig 

van het bovenfte end der Snebbe tot aan de 
punt van de Staart, die byna Kegelvormig is, 
en in de een wat langer, in de andere wat 
korter, doch altoos een kleine opening aan ’t 
end heeft. Hier is de Huid zeer ruuw, en 

als bezet met Schubben, wier punten ope 
waards 
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waards gekeerd zyn, even als aan den Hals, VI. 

waar van de bovenfte helft zig als gevild ver- on 
toont. Daar3zitten de Armen of Voelers aan, Hoorns 
waar vanhet Haairige, dat Vederagtig is op sTux.” 
t‘bloote Oog , door ’t Mikroskoop gezien el 
uit eene Lilagtige zelfftandigheid fchynt te 
beftaan. 

De Keel is een Vliezige Buis, zo wyd als de pe reet, 
Mond, en ftrekt tot aan het end van den Hals, 

in eene Scheede, die uit een foort van Wer- 

_„velbeenderen, -Vliezen en Pypjes, famenge- 
fteld is, gelykende eenigermaate naar een om- 
gekeerde Rottingknop. Vyf andere wicte Pees- 
‘agtige Spieren zyn met de enden aan deeze 

Scheede vast, en loopen geheel vry naar ver- 
fchillende plaatfen der Huid, daar zy met de 
andere enden ‘vast zitten. De twee langften 
reïken ‘tot aan’-dé punt van de Staart3 twee 
anderen planten zig ieder in een hoek van ’% 
voorfte end der Buikzool: de kortfte Spier 
zit met haar ééne end ondef de Gorgel-Schee- 
de, en is met het andere aan den voorkant , 
in ’t midden van de Buikzool, aangehecht: 
Midden op de Rug, onder de Huid, bevindt 
zig een Band of fyne Streng, die ook vast is 
aan de gezegde Scheede. T'usfchen dien Band 
en de Huid, opwaards, loopt een dun Vlies- 
je, ’t welk de bovenfte opening van den Hals 
in twee deelen fcheidt. 

Dit alles wordt door dien Heer in Plaat ingewan. 

vertoond, zo wel als de Ingewanden, die *“* 
met 

I, DEEL, XIV, STUKe 
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met een ‚menigte van langere en-kortere Darm- 
AFDEELe agtige Draaden omgeeven zyn, leggende als 
XVIII, 

_ Hoorp- 
STUK. 

Zee- 

Spook. 

Darm, 

een Dekkleed, zeer aartig, daar om heen ge- 
werkt. Onder de Huid der Rug zyn alle dee- 
ze Draaden in ’t midden digt by een, en wel 
in den voorgemelden Band, bevestigd „ waar 
van de Enden naar alle zyden uitgebreid leg= 
gen, en zo over elkander gevlochten zyn, dat 

men de Ingewanden niet kan zien, Wanneer 

deeze Draaden , met en benevens den Band, 

die dezelven te famen houdt, worden. afge- 

trokken ,- zo gelyken zy naar een bondel los- 
fe Draaden, van omtrent honderd Enden, een 
half of anderhalf vierendeel Elle lang. Van 

binnen zyn gemelde Draaden met een pe uin Vet 

gevuld, dat, als en Korreltjes , op enkelde 
ryën legt. 

Het Dier heeft maar één enkelen Darm, die 
uitgeftrekt ongevaar vyf Vierendeel Elle lang 
is, en zo dik als een Zwaanen- Schaft, bruin 
van Kleur. De%elve loopt van de Keel toc 
aan de punt van de Staart ‚en legt derhalve 
met verfcheide bogten, welke door een Darm- 

vlies in order gehouden worden. Aan ’t Staart- 
end is deeze Darm, in ’t ronde, aan de Huid 

vastgemaakt door middel van fyne brui- 
ne Draaden of Spieren, die wederom, onder 

elkander , overdwars, met andere fyne Draa- 
den en Vliezen verbonden zyn. Het onder- 

{te deel van den Darm, waar in men fomtyds 
groene Klonters van verteerde Spys vindt, is 

| met 
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met een menigte van Vet en Vliezen bedekt, Vl 
Boven aan de Keel, daar de Darm begint , vir 
is op zyde een Peeragtige Blaas, met eenig Hoorps 
helder Vogt, als Water, gevuld, welke ne- 50" 
vens zig een klein Klompje heeft, als van ge- Spook. 

ronnen Bloed. 

Zo lang dit Schepzel leeft , kari het zig, in 
Water, met den Hals en Staart overend 

ftaande, houden, ‘ftrekkende de Armen of 
Voelers in ’t ronde, om den Mond uit, ge= 

lyk een Roos; maar na de dood legt het flap 
en gemeenlyk met de Sneb of agter rugge- 

„waards, of voorwaards naar de Borst toe, 

geboogen. Men vindtze fomtyds, zelfs lee- 
vende , met de Armen ingetrokken , die 
waarfchynlyk aan ’t zelve dienen om zyn 
Voedzel aan te vatten en in te flokken; waar 

toe het ook den Hals in ’t ronde, inzondere= 

heid op en nederwaards, kan beweegen. De 
Visfchers berigtten, dat het Dier fomtyds 
met zyn Lighaam aan Steenen vast zittende 
gevonden wordt. Uit de groene Stoffe, die 
men in de Darmen aantreft, fchynt te bly- 

ken, dat het Kruiden vreet. In Wyngeest 
‚verlooren zo wel de Hals en Armen, als hec 
Haairige aan dezelven, de aanne Kleur 
en wierden bleek, 

v (5) Zees 
Es DEEL. XIV. STUK, 



VL 
AFDEEL. 
XVII, 

Hoorp- 

[IL 
Treaslge 

Trillende, 
PL. CX, 

Pig. 3e 

fchynt de benaaming van den veelhoofdigen 

ste billyken: te meer , dewyl het-Lighaam ook 

_dhine fubeonicis, illine cylindricis, Syst. Nat. XII. GUNN. 
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(3) Zee-Blaas, die bondelagtige Voelertjes 
heeft, bet Lyf met Tepels, die ten dee- 

Hen le Kegelagtig, ten deele rise zn, 
bekleed, * 

De Heer Bouapscr geeft den naam van 
Hydra , die door Linnzus tot een Geflagt- 
naam voor de Zoet- Water Polypen is ge- 
‘bruikt , aan een Dier van Geftalte, als in 

afbeelding Fig. 3.5 ’t welk anderen, onder 

den naam van Mentula marina, hadden voor: 

gefteld en befchreeven. Apüreyus noemt het- 
zelve, zo hy aanmerkt, Meretellum:. Vars 
NIERI geeft ‘er den naam van Priapus marinus 
aan, en de Iraliaanen tytelen hetzelve Cazzo 
di Marc. Men begrypt. ligt ‚-dat alle die be- 
naamingen van de gelykheid ín Geftalte met 
het Mannelyke Lid, welke dit Dier vin fom- 
„mige postuuren heeft, af komftig zyn. Dege 
daante van het voorfte deel of den Kop, 

Slang uit het Meir Lerna, die door Hercu- 

les met het af{laan der Hoofden gedood werdt, 

veel gelykt naar dat van den Waterflang, 
Hydrus of Hydra genaamd, dien men onder 
de Sterrebeelden geplaatst vindt. Ik zal nu 

van 

(3) Holothuria Tentaculis fasciculatis , Corpore Papillis, 

AE, Stochh, 1767. Hydra. BOHADSCH, Mar, 75. Te Vle 
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vän het Veelhoofdig Beest, uit de Openbaa: VE 
ringe, niet gewagen. BE bn 

De Hydra; zegt BonApscH, is, dood zyn- Hoorps 
de, gemeenlyk agt Duimen lang, doch en 
vende ftrekt zy zig tot meer dan een Voet ” B 
Jangte uit, of trekt haar Lyf byna als een 
Kloot te famen. Haar Geftalte is Rolrond; 
overal ruim een Duim dik, De Rug is bruin’, 
met Vleezige Tepels, die wic getipt zyn; 
en in grootte verfchillen. Wederzyds telt 
men ’er veertien, die op regelmaatige afftan- 
den geplaatst zyn: Uit allen komt een wit-= 
agtige Slym voort; zo dat het een foort van 
Klieren fchynen te zyn, en zy moeten vere 
fcheide Spieren hebben , doordien zy voor 
den dag komen en verdwynen naar welgeval: 
Jen van het Dier. Aan den Buik is hetzelve 
witagtig, en met Pypagtige Voelertjes digt 
‘bezet „ die wit zyn doch aan de toppen bruin, 

alwaar zy een Trechterswyze gedaante heb. 
ben. Door middel van dezelven kan het Dier 
zig aan den Grond der Zee, of aan andere Lig- 
‘haamen vast houden, en die ook, zo wel als 
de Tepels van de Rug, intrekken, dat zy in ’t 
geheel niet zigtbaar zyn. 
Den Kop noemt hy het deel alwaar de 

‚Mond geplaatst is, fchoon het geen Oogen 
of andere Zintuigen heeft, Dit deel is met eeu 

vitgefneeden Halskraag omvangen, waar bin- 

“nen twintig dergelyke Rolronde Armpjes ftaan, 
die aan het end Bloemswyze, of op de ma- 

| Va hier 
Je DEEL, XIV, STUK, | 

Í 
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nier der Polypen, uitgefpreid zyn, omrine 
gende een witte Plek, die den Mond in ’t 
midden heeft, waar tegenover een ander Gat 
aan ’t Staart-end is, dat voor Fondament 
verftrekt. Dien geheelen toeftel, van twintig 
Hoofden met den Mond, kan het Dier ook zoe 
danig intrekken , dat men ’er niets van gewaar 
wordt. 

„ Een alleraangenaamst fchouwfpel vers 
3, fehaft dit Zoöpbyton, terwyl het in een Vat 
> vol Zeewater gehouden wordt, doch zoda- 

s nig dat het Water niet meer dan twee Duie 

s> men boven het Lyf van de Hydra ftaa, 
‚> Dan, naamelyk, vooral wanneer het zyn 
5 Aarsgat wat opligt, fpuie het byna alle 
> Minuuten het Water omtrent twee Duimen 
s‚ hoog boven de oppervlakte des Waters 
» uit, en formeert dus een verwonderlyke en 
„ geheel nieuwe Socrt van Fontein. Veel 
„» verder, evenwel, wordt het Water door 
‚dit Dier uitgefpooten, als het versch van 
s, den Grond der Zee is opgehaald en hard 
» aangetast wordt met de Hand. Dan werpt 
39 hetzelve het Water fomtyds wel twee Voes - 
‚ten ver uit, en het Lyf wordt ftyf. als 
„ Hout, ’t welk, benevens de Cylindrifche fis 
> guur, de overeenkomst der benaamingen, 
« voorgemeld, nog meer fteun geeft. 

Bovendien nam de Heer BorapscH nog een 
ander zeer zonderling Verfchynzel in ditSchep= 

zel waar, Wanneer hy, den eeríten Dag na 
Zy- 
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zyne aankomst, dat den 6 Juny was, aan den VL 
Oever der Zee, by de Stad Napels, wandel- ot 

de, was het eerfte Zee-Schepzel, dat hem hel 
voorkwam, een Hydra, tusfchen verfcheide Zee- srux. 
Planten nestelende en kruipende, terwyl zy ** 
van de Golven heen en weer geflingerd werdt, 
Deeze onverwagte ontmoeting verheugde hem 
grootelyks, hy bragt het Dier naar Huis, en 
ftondt verftomd, wanneer hy hetzelve, na 
verloop van een Uur of daar omtrent, een 

DParmbuis vol Zee- Zand door den Aars zag 

uitwerpen. Hier op volgde, kort daar na, 
een dergelyke Buis, die ledig was, Darms- 

wyze gekrinkeld en met zeker Lighaam , dat 
naar een Darmfcheil geleek, met witte Bol- 

letjes, daar aan gehecht; na het welke ‘er 
verfcheide Blinde Darmpjes uitkwamen, han- 

gende aan die zelfde Buis. Hy deedt, daar 
op, door een Visfcher, den volgenden Dag 
drie zulke Dieren aanbrengen, in welke allen, 
wanneer zy in een Glas met Zee - Water ge- 
plaatst waren, nagenoeg even het zelfde waars 
genomen werdt. | 

Grootelyks ftondt deze Heer in twyfel, waar 

voor hy de gedagte uitgeworpen deelen houden 

zou. Eerst dagt hy dat het Excrementen wa« 

ren; toen verbeeldde hy zig, dat het Jongen 
mogten zyn, te meer, dewyl in die uitgewor-. 

pen deelen de beweeging, als het Kenteken 
van Leven, verfcheide Uuren plaats hieldt: 
maar op het laatst leerde hem de Ontleding 

V 3 van 
Ï, DEEL, XIV. STUK, 
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VL van het Dier,’ dat het de Ingewanden zelf 
ÄFDEeL. ie hie er vj Waren. Zie hier, wat zyn Ed. daar van 

Hoorp. ZESt. 
STUK. > Dewyl ik dic alles in het Eyf: van de 
did „ Hydra zodanig gefteld en onder elkander 

»> vereenigd zag, bleef my geen de minfte 
pe twyfeling over, om te gelooven, dat die 

Ä geheele Toeftel, welken ons Zoöpbytorn, buis 

y'ten de Zee geplaatst zynde, uitwerpt, dess 

s, zelfs eigen Lighaamsdeelen zyn. De Vlie: 
+ zige Buis, naamelyk, vol Zand en brokjes 
‚> Zee-Ruy, maakt den Darm, met de Maag 

sen Zwelgpyp uit. Dat de Blinde Darmp- 
„jes de Eijerftok zyn, komt by my daarom 
sin ’t vermoeden, dat ik dezelven, op by- 
„ zondere tyden, van verfchillende Kleur en 

grootte waargenomen heb. In Juny, naa- 
melyk, zyn dezelven dun, klein, en als 
van Glas doorfchynende, met zeer kleine 

>, witte Strippen verfierd; in July zynze groo- 
ss ter, dikker en geelagtig, met roode Stip- 
‚pen, die langwerpig en ook grooter dan de 

s, voorgaanden zig vertoonen. In Augustus, 
„> Eindelyk, kwamen ‘er nieuwe beginzelen 

van te voorfchyn. Dit verfchil zou ’er 
immers geen plaats in hebben , wanneer 

, het Blinde Darmen, gelyk in de Visfchen 

sen fommige Infekten waren: want deeze 
5 blyven, alle tyden des Jaars, even groot”, 

Dit dan in overweeging neemende, fcheen 

hy de reden te begrypen ‚ waarom de Hydra 
miet 

23 

59 
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niet alleen haaren Eijerftok, gelyk de Vis- _ VI. 
fchen en andere Dieren, maar ook het gehee- Bere | 
le Darmkanaal uitwerpe. Het fchynt, naame- Hoorp- 
lyk, dat die Íngewanden. in den weg zyn ,sTUK. 

voor de uitwerping van den Eijerftok, en ** 
dus voor de Baaring of longwerping, door 
welke dít Dier tevens van Leven beroofd 

wordt. | 
Onder de Huid, die taamelyk dik is, heeft 

dit Schepzel , even als de Zee-Spook, wvf 
Spieren, die haar begin hebben binnen de 
holligheid van den Mond, aan een Beenigen 
Ring, famengefteld uit vyf Tanden, waar aan 

zekere byhangzels zyn, die hy Ligamenten 
noemt. Aan den onderften- rand der Tanden 
was de Keel of Zwelgpyp gehecht, die wee 
derom gemeenfchap hadt met de Darmen. 
Van Hart, Herfenen, Ruggemerg of andere 

inwendige Deelen , kon hy niets vinden in dic 
. Schepzel, waar van hy, behalve de gedagte 
Soort, die bruin, wit en roodagtig bont was, 
nog eene kleine geheel bruin, of geelagtig bruin 

zynde, heeft waargenomen: doch Jongen zyn, 

daar hy zig over verwonderde, door hem op 

den Oever nooit gevonden. 

Het Zee-Schepzel, dat de Heer GunnErus er. cx. 

befchryft en afbeeldt in de gedaante van onze £5: + 
Fig. 4, moet zekerlyk een Dier van dergely- 
ken aart zyn, in de famengetrokken ftaat. 

Hy fpreekt 'er dus van. , De andere Zee- 
» Beurs, [eerst hadt hy die van onze eeríte 

V4 5) Soort 
1. DEEL. XIV. STUK, 
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s, Soort befchreeven,] is een geheele Span 

s lang, en ongevaar zo dik als het Gewricht 
‚, der Hand; rondagtig, doch verder neder- 

ss waards wat plat, tot omtrent drie Duim 

s> van het onderfte end, wordende vervolgens 
‚‚ rond en glad, en zig vertoonende als het 
> ontbloote Hoofdje der Mannelykheid, Zy 
> behieldt evenwel niet altoos volkomen ee- 

s> nerley Geftalte; want, als zy op het Wa- 
ss ter dreef , zag ik dikwils, dat zy zig wat 

», opblies, en niet alleen daar door wat dik- 
‚> ker wierd, maar ook een ander aanzien 
‚> kreeg , wordende fomwylen byna overal 
9, even dik , en menigmaal wederom in ’ mid- 
> den dikst zynde, Nu en dan maakte het 
‚> Dier ook een kromme Rug, en trok fome 
»» tyds den Buik naar de Rug opwaards, en, 
> wanneer men ’er geene verandering in waar- 

‚> nam, fidderde doch deszelfs geheele Lyf 
zeer fterk. Zyn Huid is van dikte als 

‚‚ Kalfsleder, glad, week en wat Slymagtig 3 
»» doch op ’t gevoel dikst en hardst by den 
‚, Kop en aan de zyden van den Buik. By- 
s> na overal , doch inzonderheid boven op de 
>, Rug, zitten een groote menigte van kleine, 
s, ten deele Kegelvormige, ten ‘deele ook 
9 Cylindrifche Takjes en Wratten, allen taa- 

:, melyk week, doch de laatften gemeenlyk 
ss wat minder verheven. De Mond bevindt 
„> Zig, naar de gewoone manier, midden aan 
ss tend van den Kop, en heeft buiten om 

| ) » Zig 

Ap - 
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zig eenen wat vooruic fteekende Ring, die, VL 
door een menigte van kleine en digt aan vin 

elkander zittende Wratjes geformeerd wordt. Hoorp- 
», Het middelpunt van dpezen Ring kan voor dn 
+, den Mond worden genomen, Daar uit koe 
> men fomtyds zeven Voeldraaden voort, 
> die kort zyn en zig als zeven Kwastjes 

> van gelyke langte vertoonen , zynde aan 
»> de enden breeder en wat plat; gelyk dic 

s> eenigermaate te zien is in de Afbeelding, 
ss waar omtrent men aanmerken moet , dat de 

» Tekening daar van gemaakt werdt, toen 
> het Dier fcheen te willen fterven, en in 

‚ die toeftand heeft het den Mond zo fcheef 
s uit de regte legging getrokken. Men neemt 
> wel by wylen waar, dat eenige Slymige 
‚, Draaden , van ongelyke langte, aan den 
>, Mond en andere plaatfen des Lighaams af= 
, hangen; maar men moet dezelven niet 

s‚ voor Voeldraaden aanzien: want zy kun» 
s, nen op allerley plaatfen des Lighaams ont» 

», ftaan, dewyl de Huid zo Slymig en Po- 

», reus is, inzonderheid na het {terven van 
s het Dier. De Kleur ig van boven Bloed- 
», Tood , wanneer men de kleine weeke Takjes 
s, en Wratten op de Rug uitzondert, die bleek 

»> Zyn; doch voor ’t overige is het Lighaam 
ss graauw”’, 

„Ik heb veel reden om te gelooven, dat 
‚> dit Dier een zelfde zy, als het gene de 
‚> Heer SrRorMm, in zyne befchryving van 

Visia „ Sund- 
k DEEL, XIV, STUK, 
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> Sundmoer, den naam geeft van Sóe- Mige, 

‚, De Heer Profesfor Bornapsca befchryft , 
> in zyn Werk over eenige Zee- Dieren , een 

„> Schepze! , onder den naam van Eydra, dat 

‚op de VI. Plaat door hem is afgebeeld. 
‚, Diet Schepzel fchynt wel, in eenige opzig- 
‚ ten, van mynen hier befchreevenen weet 
»‚ ken Worm onderfcheiden te zyn, voornaa- 
s‚ melyk, dewyl daar in de zeven Voeldraa- 
„, den niet waargenomen werden, welken myn 
‚> Dier midden in de Mond heeft zitten; doch 

„> voor ’t overige hebben zy beïden al te groote 

> Overeenkomst met elkander, dan dat men 
s er weezentlyk verfchillende Soorten van 
‚, zou kunnen maaken. Ten minfte is dit ze- 
‚, ker, dat de Hydra van den Heer BorapscH 
‚‚ onder de Holothuriën van den Heer Lix- 
> Naus behoort. Ronperern Holotburium 

os Primwn, ’t welk men by GesNerus en 

„, JOHNsTON op de aangehaalde plaatfen zien 
‚: kan (*), heeft, ook ten aanzien van zyne 
„> Voelhoornen en Takken op de Rug, eeni- 
„, ge gelykenis naar dit myn Zee-Schepzel; 
„ hoewel de Voeldraaden in gedagte Teke- 
‚, Ding van RoNpererius talryker, en volgens 

‚, de 

_(*) Naamelyk GESNER de Aguatil. p. 457, alwaar men 

ook vindt het gene RONeêtErIvs hier van zegt, benevens 

deszelfs Afbeeldingen. JoHNsTON de Ex/anguibus Aguaticis. 

Cap. II. p. 56. [Voeg hier by ALDROVANDUS, Tab. p. 156, 
de Zoöphytis. Ne 21] 
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vide befehry vie wat anders gefchapen zyn; ik 
„om zelfs van de geheele Geftalte des Lig- nk í 

‚‚ haams niet te fpreeken , die meer naar my= Hoorp-. 

„> ne voor befchreevene Holothuria frondofa STUKe 
2) > zweemt”. 

(a) Zee- Blaas, met ongelykformige , Draade de 1. 

agtige, af bangende Baardjes. lsb, 
PL. CX. 

: ENE Fig. 5. 
Tot deeze Soort van Holothuriën worden 

die zonderlinge Dieren betrokken , welken men 
by SLOANE, in de befchryving der Natuurly- 
ke Historie van Jamaika, afgebeeld vindt on- 
der den naam van Losf/e Zee- Netel, die lang= 
werpig is en Purperkleur , met zeer lange Baarden, 

Men vonde het in de Lagerftroomfíche Verza- 
meling van Chineefche Zeldzaamheden, die 
aan de Akademie van Upfal gefchonken ís, in 
de gedaante als onze Fig. 5, by Letter A, 

vertoont. ODRELIUS, die dezelve befchryft , 
merkt aan, dat het Lyf langwerpig, Aad 
en als een opgefpannen Blaas is, met de Ru 
gekield en gekarteld, bruin van Kleur. Her 
eene end is {tomp en byna hol: het andere 
loopt in een dunne kromme Snuit uit. Voorts 

hangt 

(4) Holothuria Cirrhis difformibus Filiformibus pandulis, 
Am, Acad, IV, p. 254. T. II. f, 6, Holothuria. Rumex. 

Muf, 49? Urtica Marina foluta , purpurea, oblonga, Cirrhiss 
longisfimis. SLOAN» Jam, IL. p. 7. Tab. IV, f, 5, Bere. Are- 
thufa Cristâ fubrubellâ Venofâ. BROWN, Jam, 386, Phyfalis 
Pelagica. OsB. It. 084. Tab, XIl, Fig. Ie 

1, DEEL, XIV, STUK, 
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hangt aan den Buik een lange Borítel „ van 
dikte als een Draad, doch naar ’t Lyf toe 
dikker en aldaar gerimpeld; voor het overige 
glad zynde. Het maakzel is zo zonderling , 
dat het, zo hy zegt, te wenfchen ware, dat 
iemand het leevende Dier, ’t welk alleenlyk 
in de ruime Zee voorkomt, onderzoëken 
mogte. 

Deeze wensch, in ’t jaar 1754 gedaan, was 
toen reeds vervuld, doordien de Heer OsBEcg, 

op zynên Reistogt naar China, in ’t jaar 1751; 

van de Kanarifche Eilanden vertrokken zyn- 
de, in de Oceaan aldaar een menigte van Bee 

zaantjes, gelyk het Zeevolk deeze Dingen 
noemt, ‘het Schip voorby zag dryven, niet 
alleen ; maar in ‘t vervolg gelegenheid kreeg, 
om dezelven te vangen, eenigen tyd in ’t Le- 
ven te houden, en, gelyk in onze Figuur by 
Letter B, zeer naauwkeurig af te tekenen. 
Zy geleeken, zegt hy, op eenen grooten af= 
ftand, naar groote Vischblaazen met ‘kleine 

Zeiltjes. In ’t volgende Jaar te rug komen- 
de uit de Indifche Zee, by de Kaap der Goes 
de Hope, kwamen hem deeze Diertjes weder 
voor, die op het Water zwommen en van ce- 

migen ook Bydewindzeilers genoemd werden. 
Deeze fcheenen een klein Boogswys’ uitge= 
fpannen Zeil op de Rug te hebben, en ver- 
wisfelden in Kleur byna als een Paauweftaart. 
By opvisfching vondt men zulk een Bezaantje 
klein en naar de Lugtblaas van een Visch ge- 

Iy- 
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Iykende. Hy hadt het naauwlyks een Dag in VL, 
Zeewater gehad of het{ftierf , *t welk men daar ENE 
aan bemerken kon’, dat de Voel - Armen zig in Hoorp- 

Slym oplosten en even zo wanfchapen wer- STUK. 
den, als die genen dezelven gewoon zyn té °°“ 
hebben, welken men fomtyds in Brandewyn 
naar Land brengt. Het werdt dan door hem 
levendig afgebeeld, en aldus befchreeven. 

ss Holothuria Pbyfulis. Befaantjes. Rummen 

ss Amboinfche Rariteitkamer , pag. 49. Het Lyf 
„is Eyvormig opgeblazen, doorfchynende; 
s, met eene geelagtig groene Staart. De Rug 
s> donkergroen, fcherp, uit welke zeven of 
5 meer Aderen ontfpringen, die voorwaards 
»» Zeelrood zyn. De Sneb, die omgekromd 

9, is, heeft de zelfde Kleur. Van de Voe- 

s lers, wier getal groot is, zyn de kortíten 
» rond; de middelften fynsten doorfchynende, 
‚> aan de enden Kogelvormig. De overige 

» talryke Voel- Armen hebben Steelen en zyn 

» langer; de eene middelfte is dikker en veel 

» langer dan de overigen, odk donkerblaauw, 
», Daar tegenover vindt men, aan de andere 
„ Zyde, een blaauwe famengeftelde verhef= 

2» fing, welke misfchien het Zeil is, dat het 

Dier in de Zee uitbreide”. Men kan hier 
enle zyne Afbeelding, by Letter B, in Fig. 5 

op onze Plaat , vergelyken. 
Het Schendel van BROWNE genaamd Aretbu= 

fa, met eene roodagtige, geaderde Kam, hier aan- 
‚ gehaald wordende, beftaat, volgens dien Schry= 

ver, 

rÀ 

ed 

hdd 

hd 

heg 
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ver, uit een doorfchynende Blaas, die de ge- 

daante van eens Menfchen Maag en van bo- 

ven een Celluleuze Kam heeft, hangende on- 
der ’t ééne end een groote menigte van T'ak- 
kige Voelers, naar beneden. Hy noemt het- 
zelve the Portuguefe Man of War, dat is, het Pors 
tugeefche Oorlogfchip. 

(5) Zee- Blaas, met een famengedrukte Kam, 

de zydftreepen onafgebroken. 

Deeze Soort is door Brown voorgefteld 
onder den naam van Thalia, die langwerpig 

is, met eene loodregte, famengedrukte, vier- 
kante Kam, Men vindtze in de Westindifche 

Zee. 

(6) Zee- Blaas, die geflaart is, met eene füe 
mengedrukte Kam, de zydflreepen afgee 
broken. 

Deeze Soort van Thalia heeft de Kam rondag- 
tig en het Lyf langwerpig. Zy komt voorin 
de Oceaan. 

(7) Zee 

(s) Holothuria, Cristà compresfâ, Lineis lateralibus inte- 

gris. Î. Thalia oblonga, Cristâ orbiculari compresfâ -quadra- 
câ, Lineis lateralibus integris. BROWN , Jam. 584, T. 43e 

f, 3e 

(6) Holothuria, Caudata Cristâ compresfâ, Lineis laterali- 
bus interruptis. f Thalia oblonga Caudata, Cristâ depresfà 
rotundatà , Lineis lateralibus interruptis. BROWN, Jam, 394, 
T.43.' fed. 
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(7) Zee-Blaas, die geen Staart noch Kam VL 
AFDEEL. 

beeft. XVIIL 
À Hoorp: 

Dit-zou de Moucicu der Brafiliaanen van Pisosrux. 
zyn. Lunnzeus heeft geen van deeze Zee-Blaa- pete. 
zen gezien; doch SoLANDER, die tegenwoor- en 
dig op-een Reistogt rondom den Aardkloot is, 
zondt een Brief , den 1 December des jaars 
1768 gedagtekend , van Rio de Janeiro aan 

den Heer Errrs te Londen ; waar in hy onder 
anderen verhaalt,,, hoe zy tusfchen Engeland 
ws en Madeirareen groote verfcheidenheid van 
„> Mollusca op de Zee dryvende hadden gevon- 
„s den, inzonderheid van die Schepzelen, wel- 
s, ken de Heer BrowN Thalia noemt, doch 
„ die zeer flegt door hem befchreeven zyn”, 
Zy kwamen hem vooronder een menigte van 

Kwallen, die de Oppervlakte der Zee, op 

{ommige plaatfen , als wie te Belek, k 
ken (). 

Zie hier de befchryving, welke ons BrowN 
van zyne Tholia's gegeven heeft. „, Zy zyn 
ss van eene-langwerpig ronde figuur, flaauw 
„ toeloopende naar de beide enden: doorgaans 
Ë zn Zy balen drie en vier Duimen lang, 

„> EN 

(7) Holothuria destituta Cristà Caudâque f, Syst, Nat. XII. 
Thalia oblonga, lineis interruptis, Caudâà & Cristâ destirue 
tis, BRowN , Jam, 384. Moucicu. Pis. Brafil, 206, 

(*) A Eetter off SOLANDER to Monft, ELLis, in the 
London Evening Post. 

Fe DEEL. XIV. STUK, 
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‚ en meer dan één Duim breed, doorfchy- 

nende, van een vaste Lilagtige zelfftandig- 
‚ heid en hol, ieder Opening met een klein 

„, driehoekig Gaatje aan ’t end, nevens de 
„, Kam, en een klein rond Gaatje aan ’t an- 
…‚ dere end. Zy hebben ieder een Spiraale 
2, lyn, van eene Melkagtige Kleur, loopende 

‚ langs de geheele Rug, in de zelfftandig- 
„, heid van «het Dier. Hier onder vertoont 
» Zig een andere, grootere , ondoorfchynen= 
‚ de, regte en enkele , welke ’t Gedarmte 
‚, fchynt te zyn of de gemeene bewaarplaats 
s> van het Voedzel. Aan ieder zyde, maar 
s> laager , vertoont zig een andere Streep, 

, die kleiner is en van een fchoone paarfche 
‚, Kleur. 

s, Deeze Dieren zyn inwoonders van den 

ss Oceaan, en komen veel voor omtrent de 

> Wester- Eilanden, daar ikze, op myn te- 

ss rugreize van Jamaika, heb waargenomen. 
s, Doorgaans vindt menze op zig zelf, en dan 
s‚ vertoonen zy zig als een wit Streepje in ’t 
‚‚ Water , maar fomwylen komen zy troeps- 
s> Wyze voor, zynde vier, vyf, zes of agt in 

‚‚ de langte ‘aan elkander gevoegd, en dan 

js vertoont zig de Klomp vry groot mer vee- 

, le witte Streepen. Als ikze op deeze wys 

‚> waarnam, waren alle die van eene Troep 
s. van de „zelfde gedaante ‚en „dit deede 
s; My ze in zo veele Soorten onderfchei- 

ssiden”’. 

(8) Zees 



DE ZEE-BLAAZEN, 32 

(8) Zee-Blaas, die den Mond met tien Voe- VI 
ú … ÄFDEEL,. lers omringd en bet Lyf met vyf ryên vv. 

van Wratten beeft. Hoorp- 
STUKs 
VIII 

Dit Dier, in de Zee van Noorwegen voor- porattss, 
komende , is Rolrondagtig Eyrond en rood van Wen 
Kleur, hebbende tien Straalen; die aan de 
tippen Stekelig zyn, om den Mond, en het 

_Lyf op vyf ryën geftippeld met dubbelde 
Wratten, die geel en aan ’t end doorboord 
zvn. Het neemt verfchillende Geftalten aan, 
flurpende het Water in, of hetzelve uitfpuu= 
wende, naar dat het zwemmen wil of te gron- 
de gaan. 

(9) Zee-Blaas, die den Mond met Vleerige IX 
_ Tepels, bet Lyf met Ringswyze Streen 777 
pen en den Kop met Streepen overlangs 
heef Le 

In de Indifche, zo wel als in de Noorder 
Oceaan, aan de Kusten van Europa, is dit 
Schepzel waargenomen welks Lyf langwerpig 
is en Spilrond. De eene helft is Cylindrisch, 
met een groot getal van Ringswyze Streepen. 

Dic 

(8) Holothuria Ore cinko Tentacûlis denis, Corpore quïin: 
quefariam Verrucofo, Syst. Nat, XII, 

(9) Holothuria, Ore Papillis Carnofis , Corpore Striis. An« 
nularibus , Glandis longietudinalibus. Syst, Nat. XI, Priapus 

humanus Cylindricus, Striis Annularibus, Glande Sriis lon: 
gitudinalibus elevatis, Amcen. Acad, IV. p. 255» Ra 

% 

Il. DEEL: XIV, STUKe 



Vi 
ArFDrer. 
XVIIL. 
Hoorprt 
STUK. 
Priapus, 
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Dit Deel eindigt in een Mondje, met drie 

rimpelige Streepen_ omringd, waar uit een 
langwerpig Bondeltje van Voelers of Sprieten 
voortgeftooten wordt. Het andere Deel, Ey- 
vormig en van figuur als een Hoofdje, heeft 
vierentwintig evenwydige, verhevene, Haair- 
agtig ruuwe Streepen, wat van elkander af. 

Deszelfs Mondje is omringd met eene Ringse 
wyze uitgeholde Streep: het is holrond, van 
binnen met een ménigte van kromme Stekels, 
waar van de buitenften grootst zyn: voor 
‘Fong verftrekken verfcheide evenwydige Bor- 
ftels, Misfchien zal de Opening van het 
Hoofdje de waare Mond zyn, dewyl die ge- 
tand is; hoewel anderen den Mond ftellen 

aan het andere end van ’” Lyf. Tot welk 
Geflagt het behoore blyft nog twyfelagtig. 

Dit is de befchryving, welke Linneus van 
dat Schepzel geeft, *t welke hy voorftelt met 
den bynaam van Priapus. In het Vertoog van 
OpHeLius , die de Chineefche Verzameling 
van LAGERSTROEM befchryft, was het Priapus 
bumanus getyteld, en dus hadt ofze Aucheur, 
in de Tiende Uitgaave van zyn Samenftel 
der Natuur, hetzelve met een Soort van Zee- 

Netels voorgefteld onder den Geflagtnaam 
van Priapus. De betekenis komt met de Ge- 

ftalte vry wel overeen, ja veel beter dan 

met die van het Dier van den Heer Moro- 

“GUES in afbeelding gebragt en aan ’t licht 
gee 
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gegeven (*), ’t welk op den Grooten Bank van VI. 
Terreneuf , ter diepte van vyfenveertig Vade- En: 
men, met een uitgeworpen Vischlyn van den Hoorp- 
Grond was opgehaald. Dit Dier fchynt veel srux. 
overeenkomst te hebben, ja mooglyk zal ’ "## 
het zelfde zyn, als dat, waar van de Afs 
beelding, uit de Philofoophifche Tranfactiën, 
in de Uitgezogte Verhandelingen, X. DEEL, 
Plaat LXVL, is gegeven, en dat ik, met 

den Heer BAstTER, veeleer zou oordeelen tot 

de Zee-Scheeden of Ascidia, dan tot de Pria- 
Pus, ’t zy dan als een Geflagt of als een 

Soort aangemerkt zynde, te behooren; de- 
wyl dat vast aangehecht is en de Openingen 

niet tegen over elkander heeft, Doch Lin- 
NEUs heeft, in deeze Twaalfde Uitgaave, 
de Kenmerken van de Priafus zeer veranderd. 

Onder de Zee- Netels van den Heer GAERT= 

NER , voorheen befchreeven , komt eene Soort 
voor , welke ik den Heer Erris gereedelyk 

toeftaa tot de Holothuriën te zyn ’t huis te 

brengen, en niet tot de A&inie, daar het ook 
door den Heer ParrLas, verkeerdelyk, toe be- 
trokken was (FT). 

ys Het 

(*) Mem. de Mathem. & Pbyfigue, Tom. 11, Paris, 1755, 

. 145% 

res The Animal is ranked in this Genus by Door Par» 

LAS s as wel as Doftor GAERTNER, but very improperly ’ 
as it has many feet, and a pasfage through its body, Docs 

tor Lintfxus calls it Holothuria, Philo/. Tranf, Vol, LVil. 

Part. 1. for 1767. pag. 430, 

a 

1. DEEL, XIV. STUKe 
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AFDEEL, 
XVIII, 
Hoorp- 
STUKe 

Priapus. 
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> Het Lighaam, zegt Doktor GAERTNER (*) 
2» is bedekt met eene donker witte Huid, waar 

ss in zig een groote Opening aan het dikfte 

‚> End vertoont, en aan het andere end zyn 

» vyf kleine Tandjes, die eene holligheid, in 
», derzelver midden geplaatst, omringen. De 
»„ Oppervlakte van dit Cylindrisch Lighaam 
» is getekend met zes dubbelde ryën van 

> doorgeboorde Knobbeltjes, welken het 
sx Dier, wanneer zulks de gelegenheid ver- 

s> Ceischt, kan veranderen in Pooten, door ic- 

»‚ der Knobbeltje uit te rekken tot een klein 
s> doorfchynend Cylindertje, welks end, gee 

s lyk dat der Zuigers van de Polypusfen, 
‚… aan ieder ding vast kleeft, dat het Dier 

»» beet krygt, en gevolgelyk aan hetzelve tot 

> een Werktuig dient, niet alleen om zyn 

> Lighaam vast te zetten, maar ook om het 
‚> vooruit te brengen, door behulp van vee- 
‚‚ len van deeze Zuigers, die als zo veele 
‚ Pooten verftrekken aan het Dier. De Kop, 
‚ dien het, door de gedagte Opening aan het 
»» dikfte end, uitgeeft, is Eyrond en fomwy- 
, len half Klootrond van figuur, van binnen 

‚„ geheel hol zynde. Dezelve beftaat uit een 
2) donkerbruin , dochbyna doorfchynend Vlies, 

„ bet welke, na het Hoofdje gevormd te 
„ hebben, ook de Voelers voortbrengt, wel- 

ke de Opening aan deszelfs Top omringen. 
… Hek 

(*) Phil, Tranf, Vol. Llls pe 80; Ste 
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„, Het getal derzelven is agt of tien; de zelf- VL 
„ ftandigheid en Kleur even als die van den eem 
…, Kop. Zy zyn verdeeld in verfcheide Tak- Hoorp- 

…, ken, daar, zo wel als aan de Hoofdtwy- STUK. 
„ gen, veel Trosfen van zeer kleine Tepelt- Cn 
„> jes aan zitten, welke ’er volmaakt den 
»‚ fchyn van Bladerloof aan geeven. De Te- 

‚ peltjes brengen niet alleen tot de fchoon- 
„‚ heid van de Voelers by; dewyl zy bleek 
> geel zyn, met een Glans als van Zilver; 

maar zy maaken ook de Voelers dienftiger 
„, voor het Dier, dat dus in ftaat gefteld 
„ wordt om zeer kleine Infekten daar mede 
> Op te RAODeN ‚ welke deszelfs Natuurlyk 
s, Voedzel zyn’, 

Ik weet niet hoe alle deeze byzonderheden;, 
en inzonderneid die verandering van Postuu- 

ren, in dit Schepzel kunnen waargenomen zyn 
door Doktor GAERTNER, ’t welk zyn Ed, on 
derftelt op den Grond der Zee, ver van Land, 
te leeven. Hy hadt hetzelve maar eenmaal 
op den Oever, tusfchen Penzance in Corn- 
wall en Newland, ontmoet, alwaar het door 

de Baaren opgefmeeten was, in een groote 

holle Wortel van de Fucus palmatus. Dus 
heeft hy dan hetzelve denkelyk neoit in dac 
postuur aan de Klippen zien hangen, gelyk 

het door hem afgebeeld wordt. Mooglyk zal 
hier, zo wel als door den Heer Ertis in des- 

zelfs Afbeelding van den Groenlandfchen Tros= 
Polypus, wel iets uit de Verbeelding by ges 

2e voegd 
L DEEL: XIV. STUKe 
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Naam, 

Kenmêr= 

ken. 
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voegd zyn (*). Mooglyk behoort dit Schep. - 
zel tot de Agtíte Soort. 

KIK HOO EDS ID 

Befcbryving van ’t Geflagt der STEENBOORDEe 

REN. 

e Eigenfchap, ’t zy weezentlyk of ingee 

beeld, van deeze Dieren, dat zy naame- 

Iyk Gaten in Steenen zouden booren, geeft 
‘er den Latynfchen naam van Terebella aan, 
dien ik met STEENBOORDER heb verduitscht, 
Ondertusfchen wordt zulks ook aan de Pho- 
laden, Wormen, en andere Zeediertjes toc- 

gefchreeven. Zekerlyk moeten zy zulks doen; 

wanneer de Steen van Water is doorweekt, 

of mooglyk nog in zyn eerfte oirfprong , uit 
een weeke Klomp beftaande; gelyk men dit 
van de Keyfteenen verzekert; is geweest. 
De Kenmerken beftaan in een Draadagtig Lig= 

haam, hebbende den Bek van vooren, met 
een Voorhuid, die een gefteeld Hoofdje, dat — 
Buisagtig is, uitgeeft, terwyl rondom den 

Bek een menigte van Haairagtige Voelers zyn. 
Maar 

(*) zie het EERSTE DEEL der Uitgezogte, Verhandelingen « 
vergeleken met het Berigt van MyLrus, op 't end van het 
1. Deew van ’t Werk van KNoRR, over de Verfteende Zaa= 
kene 
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Maar ééne Soort was-aan Linneus daar Vl 
van bekend (*), en wel die, waar van de On 
Heer Doktor KARFHLER een Berigt gezonden Hoorp- 

. heeft van Marfeille aan den Heer Back, Luyf- STUÉ, 
Medicus van den Koning van Sweeden te 

Stockholm. Dit Berigt was vervat in een 
Brief, den 18 Mey 1754 gedagtekend, die in 
de Verhandelingen der Stockhokmfche Akades 
inie was geplaatst, en daar uit overgenomen 
in de Uitgezogte Verhandelingen , alwaar te: 

vens de Af. beeldingen i in Plaat gebragt zyn (}). 
— . LinNmus verzekert de. Steenboorende Ei- geftatte. 

genfchap niet maar zegt alleenlyk, dat het 

Dier, in de Middelland fel he Zee; binnen de 
Gaten van Rotsfteenen zig onthoudt. Het 
heeft, zegt zyn Ed., ongevaar agt Voelers 
rondom het voorfte des Lighaams en vier aan 

den Bek. KAFnrLER geeft ’er den naam aan van 
Water-Palypen. Hy zegt dat het Lyf Kegel- 
vormig is, maar daar de Staart, die vry lang is, 
begint, dunner wordt. Ik kan er, inderdaad ; 

weinig Draadagtigheid aan vinden, en nog min- 

der aan dat Zee - Penfeel uit Oostindie, ’t welk 

by Sera afgebeeld is, en hier mede door Lin- 
Naus vergeleeken wordt (J). 

Dit 

(*) Terebella Lapidaria, Syst. Nat. Xlt, Gen. 201 KAEHLe 
AtF, Stockholm. 1754. p. I44. Te UL, Fig, AE, 

Ct) Zie Uitgezogre Verhandelingen, IVe DEEL, bl, 229. Bl, 
XXVII. 

(1) Figura Gmilis. COLUMN. Aguat, T, 22. f. 4, Sa3. 
Muf; Me T.'16. fig. 7. 

X 4 
Ee DEEL, XIV, STUK, 
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STUK. 
Zee = Pen- 
feel, 

Dlaame 
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Dit Schepzel heeft, behalve een groote me- 
nigte van korte Draaden, die aan deszelfs 
voorfte en dikfte end als twee Kwastjes for- 
meeren, op ieder zyde, by datend, vyf Poot- 
jes, waar mede het fchynv voort te kruipen. 
Uit het midden tusfchen de twee Kwastjes, 
wier Haair fyn en zo zagt als Zyde is, komt 
een langagtige Hals, die op het end een foort 

van Kop heeft, met twee Hoorentjes gewa- 
pend. In de ronde Bek zitten kleine Tand- 
jes, gelyk die der Zee- Egelen , waar mede het 
Dier, waarfchynlyk , zyn Voedzel zal vergrui- 
zen. Het Lyf is Wormagtig , doch of hetzel= 
ve ook in de Gaten van Staatich huisveste » 
wordt aldaar niet gemeld. 

XX, oM OO: E-DeSi Tha 

Befchryving van ’t Geflagt der STEEN - SLAKKEN, 

WW" reden gegeven kan hebben, om den 
naam van Triton toe te pasfen op dit 

Geflagt van Dieren, is duister. Die benaae 

ming heeft, oudtyds, een der Zee- Goden 

betekend, welke een Zoon van Neptunus uit 

Amphitrite was, en denzelven als Trompet- 

ter vergezelde, blaazende op een Hooren, 

naar welke zekere bekende groote en fraay 

gedraaide Hoorens thans, gemeenlyk, Tris 
tons 
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tons of Trompethoorens genoemd worden. VL 
Deeze Zee-God was van Menfchelyke ge- Be 
daante tot aan den Middel, en verder als een Hoorp- 
Visch, met eene Maanswyze gevorkte Staart, STUK. 

twee Voorvoeten als die van een Paard en de 
Haairlokken taamelyk naar Bladen van de Wa- 
ter- Eppe gelykende (*). Of ’er, nu, iets zy 

in de Geftalte van dit Schepzel, dat reden 
geeft tot die benaaming, zou men uit de vol- 
gende Kenmerken moeten oordeelen. Ik heb 
hetzelve, om dat het eenigermaate Slakagtig 
isen in de Kloven van Klippen zig onthoudt, 
STEEN - SLAK getyteld. 

De Kenmerken beftaan in een Lighaam dat Kenmer- 
langwerpigis, hebbendetot Bek een omgewon- Es 
de Spiraale Tong, en wederzyds zes Voelers, 
die in tweeën gedeeld zyn , de agterften Schaar- 

draagende, 
Hier van was maar ééne Soort bekend, wel- gegatte. 

ke de Heer LinNeus noemt Triton Littoreus, 

als zig aan de Stranden, in Gaten van Klip- 

pen, die onder *t Zeewater leggen, onthou- 

dende, Het Lyf is, zegt zyn Ed., gelyk dat 
gene, ’t welk in de Kende-Schulpen voore 

komt. Men kan ’er derhalve eenigszins dat 
Dier, waar van de Afbeelding in het II. Deer 

| der 
_@ PoMEY Panth. Mythicum. p. 196. 

Caeruleum Tritona vocat , Conchâque fonanti , 
Infpirare jubet, OviD. Cui Laterum tenus hispida 

nanti 

‚ Frons Hominem prafert, in Pristim definit Alvus, ViRGe 

X 5 
Te DEEL, XIV, STUK, 
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Ar 
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der Uitgezogte Verbandelingen ,„ Plaat XVIII. 

didi Fis. 4. gegeven wordt , mede vergelyken ; 

Hoorre te meer om dat de Ridder een volkomener Af. 

STUK 

Naam, 

beelding van dat geheele Dier, in de Ver 
handelingen van de Koninglyke Societeit van 
Londen, op ’t jaar 1758, Tab. XXXIV, Let- 
ter A, gegeven, daar mede gelyk ftelt. Veel 
duidelyker vindt men zulks door den Heer 
BaAsTER vertoond, in het Dier der Zee- Puis- 

ten of Klippokken, op Tab. XIi, van het 
Eerfte Deel zyner Natuurkundige Uitfpan- 
ningen; alwaar behalve de twaalf groote Voe- 
lers, welken zyn Ed. Veeren noemt, en de 
Cylindrifche Snuit, zig onder dezelve nog agt 
andere. Veertjes vertoonen. Van de overige 
byzonderheden, dit Dier betreffende, zal ik 
nader in de befchryving van dat Geflagt van 
Schulpdieren moeten fpreeken, 

SISSI SISSI SISSI eSISSs: 

KX OE D em 

Befchryving van % Geflagt der Kiruw- Wore 
MEN, door welken de Kabeljaauwen , - Sale 
men, en andere Visfchen, geplaagd worden. 

1 de Zesde Uitgaaf van zynSamenftel der Na- 
tuur, hadt LinNgus,behalve deeze Schepze- 

len, ook de Zee - Haas van CoLumNa betrokken 
tot het Geflagt wan Lernea; ’t gene den Heer 

Bo- 
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BorapscH aanleiding gaf, om dat Dier, ’t, VI 
ÄFDEEL. 

welk ik onder den naam van Zec-Long be- zxr, 

fchreeven heb, die benaaming toe te eigenen, Hoorp= 
welke hy "behouden heeft, niettegen{ítaande STUK 
onze Ridder, vervolgens, in de Tiende Uit= 
gaave, ’er de Zee - Haas , onder den naam van 
Tethys, van afzonderde. In de Fabel - Historie 
was 'Lerna een Modderpoel van zeer ftinkend, 
vergiftig Water; weshalve, by overdragt, 
een Mensch, die een Schandvlek is van de Sae 
menleeving „ of ook een zeer ongelukkige 
Oord, den naam voerde van Lerna malorum. 

Nu zoude het zevenhoofdige Monfter, voor= 

gemeld, zyne woonplaats gehad hebben in 
dat Meir, wordende daarom Hydra Lernaa 

getyteld (*). Op dergelyk fchadelyk Onge-« 

diert, derhalve, als deeze Kreuw- WorMEN 

in de eerfte plaats voor de Visfchen, en ver? 

volgens , om die reden, ook voor het Mensch- 
dom zyn, is de gedagte benaaming niet on- 
toepasfelyk. | 
Zy hebben een Liighaam, dat langwerpig en kenmer 

Spilrondagtig is, zig met de Voelers aanhech- *°*“ 
tende, die twee of drie in getal en naar Ar- 

men gelykende zyn. De twee Eijerftokken 
doen haar zig als met twee Staarten voorzien 
vertoonen. 

> 

(*) LucRET, Libre Va ve 26. Quid Lernxaque pestis, 
Hydra Venenatis posfet vallata Colabris? 

I. DEEL, XIV. STUK, 

ta 
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VL Dit Geflagt bevat thans vier Soorten, die 
En byna allen van den zelfden aart zyn, als 

Hoorpe 
STUKe (1) Kieuw- Worm, die het Lyf Spilrond en 
Soorten. ; j d geboogen beeft, met drie eenigermaaten Tat- 
Lernaa kige Voelers, 
Branchiae 
dis. h 

Kieuw- Aan de Kieuwen der Kabeljaauwen van den 
Worm der 
Kabeljaau- Noordfchen Oceaan, onthoudt zig, volgens 

prcx, Koenie , zegt LinNmus, dit Dier, ’t welk 
Fig.6, ook door STROEM, in zyne befchryving van 

Sundmoer , is afgebeeld. Deszelfs Lyf is 
Rolrond, rood, krom, ter langte van byna 
een Pink, en ter dikte van een Hoender- Ve- 
deren Schaft. Het voorfte gedeelte of de 
voorfte helft daar van is Spilrond, hebbende 
onder de tip een ronden Mond, die met drie 

drietandige, ftyve, uitgebreide Voelers, om- 
ringd is. Het agterfte gedeelte, dat Buikig 
Is en omgekromd, met eenige zwarte Stree- 

pen getekend, loopt als in een ftomp Staart- 

end uit. Aan het agterfte van de kromming 

zyn twee Eijerftokken, die uit in elkpade 
geftrengelde Draaden beftaan. 

In de befchryving der Lampreijen fpreeÉ« 
kende van de laatfte Soort derzelven , die 
ook Branchialis gebynaamd voorkomt, en die 

eene 

(1) Zeruaa Corpore tereti flexuols, Tentaculis tribus, fube 
gamofis. Syst, Nat, Xll,, Gen, 293. STROEM, Soendm, 209, 
Te irorte 19. 
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eene taamelyk Wormagtige Geftalte heeft; VE 
maakte ik gewag van een Zeediertje, welks ArPEEke 

Ì k 4 XXI. 
Afbeelding ik aan den Heer LiNN«us gezon. goorns 

den hadt, om de uitfpraak van zyn Ed.,STtÉ 
waar het toe behoorde, te verwagten (*). 
Vervolgens de Kabeljaauwen, in alle haare 

omftandigheden, uitvoerig befchryvende, heb 

ik ook naauwkeurig de manier der Ontdekkin= 
ge gemeld van (f) van dat Diertje door my- 

ne Huisvrouw, door wier oplettendheid, en 
myne zorgvuldigheid de Natuurlyke Historie 
van ons Land in dit gedeelte is verrykt ge- 

worden met de Kennis van een Schepzel, dat 

mooglyk anders nog onbekend of niet opges 
merkt zou zyn, Myne bezigheden en andere 
zaaken, ’t is waar, verhinderden my diestyds 
hetzelve te onderzoeken: ik ftond in twyfel 
wat te maaken van een Voorwerp, ’t welk 

meest naar een Wormpje geleek met een 

Slakken - Kop, terwyl de zwaare Koude en 
fterke Vorst, hier in, ook een beletzel waren. 
Den Heer NozEMAN, toen Leeraar der Re. 
monftranten te Haarlem , ondertusfchen fpree= 
kende, liet ik zyn Ed. dit gevonden Voors 
werp zien en gaf het hem, tot nader onder- 
zoek, mede: waar uit dan voortgekomen is 

de Brief van C. N. aan M. H, over een on« 
langs 

(*) Zie het VI, Srux van deeze Natuurlyke Historie , 
bladz, ast. 

(Ì) Zie het VI, Sruk, bladzs 195. 

IE, DEEL, XIV. STUK. 
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langs ontdekt Water -Infekt, Haarlem den 4. 
April des jaars 1757, gedagtekend (*), 
Dewyl de Heer Linneus, thans, in de 

Twaalfde Uitgaave, het Geflagt van Lernea 
of Kieuw- Wormen met deeze Soort vermeer 
derd heeft, welké in de Tiende Uitgaave, 
van zyn Samenftel der Natuur, zig niet be- 
vond; zo komt het my waarfchynlyk voor, 
dat dit een zelfde Soort van Diertje, doch 

nader in Noorwegen ontdekt en waargenomen, 
zal zyn. Ten minfte is ’t klaar, dat onze 
Kieuw- Worm, volgens de tegenwoordige 

Rangíchikking , niet tot de Zcöpbyta maar tot 
de Mollusca behoort; om op de benaaming van 
Cepbalopus of Koppoot, niet ftil te ftaan (f). 
Naderhand heeft de Heer NozEeMAN, inder- 
daad, dat Schepzel, ten opzigt van deszelfs 
woonplaats en Eijerftokken, zeer naauwkeu- 
rig befchreeven, doch het verwondert my, 
dat zyn Eerw. in het Antwoord aan de Hol- 
landfche Maatfchappy te Haarlem, waar me: 

de hy den Pr{s van eene Gouden Medaille, 

op de voorgeftelde Vraag aangaande de Na- 
twurbyke Historie van ons Land, behaald heeft, 

ZO- 

C*) In het IT, DEEL onzer Uitgezogte Verhandelingen , by 
EF. Houttuyn uitgegeven, Anno 1757. Bladz. 282, 

(+) Volgens de Zesde Witgaave van het Samenftel der Nae 
tuur kon men het tot de Hydra hetrokken hebben. Ook 

zyn de Polypen zo wel, ja meer, Cephalop? of Kop - Pooten, 
dan dit Infekt, 
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zodanig fpreekt, als of deeze Kieuw -Worm VI 

der Kabeljaauwen door zyn Ed. ontdekt wa. Â© XXL 
re (*); gelyk dit ook door den Heer Doktot Hoorp. 

BAsrERr, uit de manier van Voorftellinge , STUK. 
‘door zyn Eerwaarde in de Uitgezogte Ver- 

handelingen, gebruikt, was opgemaakt (4). 
Zie hier, in de Zesde Figuur van onze Hon- 

derdtiende Plaat, nog de Natuurlyke Af beel= 
ding , Levensgrootte , van zodanig een Kieuwe 

Worm, die door myn Huisvsouw op nieuws, 
doch thans in de Kop van een Schelvisch, 
los zittende, is gevonden. 

_ Moest in een Antwoord op de voorgeftelde 
Vraag : Wat is er tot nu toe over de Natuurlyke His= 
torie van ons Vaderland gefchreeven? nietalles, wat 

nieuwe Ontdekkingen betreft , opeen duidelyke 
wyze, voorgefteld zyn; zonder iets daar toe 
betrekkelyk te verzwygen ? Ondertusfchen 

vindt 

(*y In het Tweede Deel kwam van hem te voorfchyn zy- 
pe nieuwe Ontdekking van een in de Kieuwen der Kabeljaaue 
wen woonend en zeer aanmerkelyk Zee - Water Infekt , Cee 
phalopus , omftandiger befchreeven en afgebeeld, XI. D. 2, 
Stuk, bl, 27. 

(Ì) Zyn Ed, zegt, dat de Eerwaardige Heer NozEMAN een 
Infekt gevanden heeft aan de Kieuwen van de Kabeljaauw, het 
welk door zyn Eerw. is genoemd Kop-poot (Cephalopus) 
Natuurkunde Uitfpann, U. Deer hladz. 154. Ook wordt daar 

door zyn Ed, te regt aangehaald, niet alleen het Tweede, 
maar ook het Derde Deel der Uitgezogte , of ‚ gelyk zyn Ede 
gelieft te zeggen, Uirgeleezene Natuurkundige Verhandeline 
gen, alwaar die Kop» “Pops omftandiger is befchreeven en 
afgebeel d, 

IE. DEEL, XIV. STUK, 
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vindt men, daar in, geen gewag gemaakt van 
eenigen myner Waarneemingen en Aanmerkin- 

Hoorp. gen, in de Natuurlyke Historie: gelyk, by 
STUK, voorbeeld, het gene ik van de Visfchery der 

Salmen, Kabeljaauwen , Haringen, Walvis- 

fchen, en van de Kazilotten op onze Kust 
aan Strand geworpen (%) , zo omftandig geboek- 
ftaafd heb : myne afbeelding en befchryving 
van den Waterflang onzer Landsdouwen: my-= 
ne Waarneemingen omtrent de Baars en Snoek, 
Paalingen , Padden, Spinnekoppen; om van 
die der andere Dieren en Infekten niet te 
fpreeken. Indien het Vertoog van den Heer 
SerPp, over de Dennen - Pylftaart, toen reeds 
was uitgegeven geweest, kon deszelfs zoge- 
naamde Ontdekking van de Wormpjes der 
Boor - Wespen in de Rupfen’-Eitjes , als ‘een 
bewys der naarftigheid van hem en zyn zeer 
bedreeven Zoon, op bladz. 23, te boek gefteld 
zyn, terwyl men die Ontdekking, in onze 
Natuurlyke Historie, reeds tot den Grooten * 
REAUMUR, wien de Eer daar van eigentlyk 
toebehoorde, *t huis gebragt, en deeze Wes= 

pen , onder den naam van Zchneumon Owvuloe 
rum, of Rupsdooder der Eijertjes, voorgefteld 

vindt (f). 
De 

(*) Zie het III. STUK deezer Natuurlyhe Historie, bladze 

SI9,; ENZ, 

(tf) Zie het Xlle Sruk bl, erss 
. 
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__De Heer Marriner, Predikant der Gere: Vh 
formeerden te Edam, wien de tweede Prys een 
js toegedeeld, toont, inderdaad, van geen Hoorps 
parcydigheid bezield te zyn, en, dewyl ikSTUK 

alle de Loftuitingen van dien Heer niet aan- 
neem, zo behaagt het my inzonderheid; 
dat zyn Eerw, op de Tweede Vraag, Wat 
‘er nog aan de Natuurlyke Historie van ons Land 

ontbreeke ? met de grootfte beleefdheid (op 
bladz. 208) aanmerkt, ,, hoe aan myn Werk 

‚> nog een geheel andere Gedaante moest ges 

s, geven worden, zou het niet een algemeene 
 Nartuurlyke Gefchiedenis , maar byzonder eene 
‚‚ Natuurlyke Historie van ons Vaderland zyn’’ 
Ik moet zyn Eerwaarde wel dubbele vers 

fchooning, vraagen, wanneer ik haar durf one 

der ’t Oog brengen, dat dit laatfte nooit myn 
doelwit is geweest , en op de voorgeftelde 

gebreklykheden, by voorbeeld: Of ‘er ook 

Bruinvisfchen en Zee- Honden in de Zuiderzee 
zyn, wanneer meest, en tot hoe verre zy in des 

zelve opkomen? kan ik zyn Eerw. berigten; 
dat ik de Bruinvisfchen, aan den Zeedyk , 

by Enkhuizen en elders, wel met elkander 

heb zien fpeelen , en zo ik dit al vergeten 
heb te melden, zal zyn Eerw. doch in het 
Tweede Stuk, bladz. 20, het eerfte, zo wel 
als het laatfte, ten opzigt van de Zee- Hon- 
den beantwoord vinden. Dat hy weinig les 
dermuizen in Noordholland gevonden beeft, kan ik 

waarlyk niet helpen: ik wenschte dat zyn 
h4 Eer. 

Ie DEEL. XIV. STUEs 
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Herwaarde voor vyfentwintig of dertig Jaa- 
ArDeEL, ren, by my, op onze Buitenplaats ware ge- 

Hoorp. 

STUK, 

weest, ik zou ’er hem ten minfte een dozyn, 
op eenmaal, uit de Vorst van het Dak be- 
zorgd hebben. Zo zyn Ed. anders my het 
belang kan aantoonen, dat ’er in de Vraag 
fteekt, in awelke- Provintie men dezelven meest 

_®indt, zal ik myn uiterfte best doen, om dit, 
zo het mooglyk is, te verneemen, en het dan, 
in ’t vervolg, onder de noodige Kyvoestklen 
brengen. 

Ondertusfchen moet ik zyn Eerw. nog bee 
rigten, dat het my vreemd is voorgekomen; 
op bladz. 72, zo ik het wel heb; voorgefteld 
te zyn onder de zonderlinge benaaming van 
NIEMAND. Niemand heeft over de grootte der 
Ligbaamen gefchreeven. Indien ik denken mogt, 
dat zyn Eerw. myne geheele Natuurlyke His- 
torie doorbladerd, en de afbeelding van den 

dikken Engelschman op Plaat Hin het Ll. Deer 
gezien had, zou ik denken, dat de Aanteke- 

ning aldaar onder aan, bladz. 146; 147, ge« 
plaatst, zyn Gezigt niet ontglipt kon zyn; 
alwaar ik van Cajanus en van den Spaarwou= 
der Reus, Klaas van Kyten. fpreek , en hoe 
de langte van deezen laatften „doot. my zelf , 
aan de Spaarwouder Kerk, is afgemeten, enz. 
Dit fchynt my wel degelyk tot de Natuurlyke 

Historie van ons Vaderland te behooren. 

De verfchillende gefteldheid van den Geest, 
onder onze Landsgenooten, weet ik niet dat 

in 
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in de gedagte Antwoorden nog in aanmerking ‚ VÍ. 
js genomen; ’t welk evenwel een zaak is eig 
‘van niet weinig, ja van ruim zo veel aange. Hoorp- 

legenheid, als de bedenkingen over de Ziel STUK. 
en Driften der Dieren , bladz. 83. Men vindt, 

immers, ten dien opzigte, tusfchen het Land. 

volk en de Stedelingen, en tusfchen het Volk 
van byzondere Landftreeken en Dorpen, een 

groot’ onderfcheid. Ik wil nu nict daar op 
ftaan blyven, dat hetzelve hier en daar veel 
-Krakkeelagtiger, tot Vegten gereeder, dan 
‘elders; ja ook wel Diefagtig en Roofzug 
Zy, gelyk aan die van onze Stranden blykt: 
maar my dunkt, dat het tot opheldering en 
mooglyk ook wel tot geheele wegneeming 
van de verwondering van zyn Eerwaarde 
ten opzigt van die Toverkundige Geneezing 
van het Vee, bladz. ers gemeld, dienen kan, 

op te merken, dat de Hollandfche Boeren zo 
dwaas niet zyn, noch zo bygeloovig, als die 
van de Meijery. 

_ Doch, ik zou dus wel geheel van de Koers 

raaken, en keer derhalve terug’ tot de overige 
Soorten van Kieuw-Wormens die, riaame- 
lyk, van welke de Karudfen, Salmen en an= 

dere Visfchen, ook, waarfchynlyk, geplaagd 
en door dezelven grootelyks benadeeld wor- 
den, 

Ma (2) Kieuw. 
Il. DEEL, XIV, STUK, 
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VLj 
ÁFDEELe 
XK 

IL 

Cy prina= 
cea. 
der Ka- 
rudfene 

(2) Kieuw- Worm, die bet Lyf Knodsagtis 

heeft, bet. Borstftuk Cylindrisch en gevorkt, 
met de Voelers aan de tippen balfmaanse 

wyze, 

In de befchryving der Sweedfche Dieren 
was deeze genoemd Lernea met vier Voelers 
of Armen, waar van twee aan de tippen half- 
maanswyze zyn. Hy verfchilt derhalve van de 
voorgaande , door het getal der Voeleren , 
welken dezelve ’er maar drie heeft. Ook 
onthoudt deeze zig niet in de Kabeljaauwen, 

maar komt dikwils voor in Vyvers, op de 
Karudfen, op wier Lyf hy, door hetzelve te 
kwetzen, roode Vlakken doet ontftaan , vol« 
gens LINNZEUus, die dit Schepzel aldus bes 
fchryft. Het is een Vingerbreed lang, mer 
hee Lyf Spilrond, eenigermaate doorfchynen= 
de, dat by de aanhechting uit een witten 
Rok, als uit een Voorhuid, voortkomt. Dit 
is het Agterlyf, ’t welk aan het end drie _ 
ftompe Knobbeltjes heeft, waar van het ee« 
ne grootst is. Van vooren is de Mond-ope« 
ning, nevens welke twee weeke Uictfteekzels 
en daar nevens het Aarsgat, wederzyds, vere 
fchync. leder week Uitfteekzel is aan de tip, 
uicwaards, halfmaanswyze gefacfoeneerd. Dic 

___voor- 

(2) Lernea Corpore obclavato , Thorace Cylindrico bifurco, 
Tentaculis apice Lunatis. Faun, Suecu. a10o, T. 2. f. 2100. 

Ed. 1, N. 1282, Fig. 1283, 
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voorfte deel heeft tot bedekkinge een wite _ VL 
i6 AFDEEL. ten Rok. XXL 

ä / Hoorpe 
(3) Kieuw- Worm, die het Lyf Eyrond, het srux. 

Borstftuk Hartvormig beeft met twee sp: 
monêâe 

lunne lkander gevoeede Armen. van de dunne by eirander gevoegd en 

PLs CX, 

De Heer Gisrer, den Sweedfchen Salm- f% 7. 

Vangst befchryvende , maakt tevens gewag 
van zeker Ongediert, dat hy Salm-Luizen 
noemc, en waar van ik maar kortelyk heb ge- 

fproken (*). Thans neem ik hier de gele 
genheid ‘waar, om niet alleen de befchryving, 
maar ook de Afbeelding, van hem te ontlee- 

nen van dat zonderlinge Schepzel; gelyk 

die, door hem, in de Stokholmfe Verhande- 

lingen, by aanmerkelyke vergrooting is voor- 

gefteld. 

_ In ’t Voorjaar des jaars 1750 of 1751, 
vondt gedagte Heer aan ééne Salm meer dan 

twintig zulke Diertjes, die zig meest aan den 
binnenften hoek van het Kieuwen-Geftel , 
daar hetzelve de minfte beweeging maakt, 

hadden aangezet. Zy zaten alle zo vast, dat 
Mene 

(3) Lernea Corpore obovato, Thorace obcordato, Brachiis 
duobus linearibus approximatis. Faun. Suec. 1202. BRANDER 
Piscat, Cumöens. 25. T.L, f. 1» Pediculus Salmonise AE, 
Stockholm, 1751. pe 185, T. VL fig. 1 5. 

(*) In het VIJL, STUK deezer Narsurlyke Historie, bladz, 
Ä57e 

MANS 
1. DEEL. XIV. STUK, 
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menze ’er niet af kon krygen, zonder het 

Stuk, waar aan zy zig vast gemaakt hadden, 
mede los te fcheuren. In Geftalte en bleek 
graauwe Kleur , geleeken zy naar de gewoone 
Varkens - Luizen, doch fommigen waren wel 
eens zo groot. Zy hadden den Kop nedere 
waards geboogen, den Bek breed, de Oogen 

klein en zwart; gelyk dit onze Afbeelding, 
in het Diertje op de Rug leggende, duide- 
yk vertoont. Agter aan den Hals bevonden 
zig als twee Armen , zo lang als het halve 
Dier, die met de enden voorwaards ftrekten, 

en zig in een ronden, korten Draad veree- 
nigden, met wiens uiterfte ftompe, Knodsag- 
tige Punt, de Luis aan de Kieuw hing. De 

Wyfjes, van Lyf wat korter, hadden twee 
ronde Eijerftokken, zo lang als de Luis, 
hangende van agteren nederwaards. In ieder 
Eijerftok bevonden zig agt of negen ryën 
Eijeren , binnen een gemeen bekleedzel vervat, 

waar uit menze gemakkelyk met een Speld 
kon haalen. | 

Aan de Kieuwen zag men, hier en daar, 

kleine witte Knobbeltjes, daar weleer zulk 
Ongedierte gezeten hadt. Onder twaalf Saïm- 
forellen waren maar drie met hetzelve ge: 
plaagd, en deeze zagen ’er niet zo frisch en 
rood, als de anderen, uit. Den grooten Zeee 
Salm, in langzaam vlietende Stroomen, vondt 
hy met veel grooter en dikker Luizen, van 

dien aart, bezet, Wanneer dit Ongediert 
aan 
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aan de meesten, die in ’t begin der Visfche- VI 

ry gevangen worden, zig bevindt; dit is een AFDEEL, 
byna zeker Voorteken van een rykelyken- Hoorn: 

Vangst. Met warme Voorjaaren toonen zy STUK. 
zig meer dan anders. Doch men begrypt uit 
het gezegde genoegzaam, dat zy zeer:klein, 

en weinig grooter dan de gewoone Menfchen» 
Luizen zyn. 

(4) Kieuw- Worm, die het Lyf balfmaans- WW. 

wyze en het Borstfluk Hartvormig beeft Se vee 
ks fchen. 

Op zyn Westgothifchen Reistogt vondt 
onze Ridder, by Marftrand, aan den Zee- 
Oever, veele zonderlinge Schepzelen , onder 
welken ook deeze nieuwe Soort van Kicuw- 
Wormen, aan de Kieuwen der Knorhaanen , 

zo wel, als aan die der Dorfchen, gelyk men 

de Noorfche Kabeljaauwen noemt, gevonden 
werde, daar zy zig als een Bloedzuiger zaan 
hadt vast gezoogen. Dit Schepzel , erkent 
zyn Ed. , komt wel niet in alle opzigten met 

de andere Kieuw- Wormen overeen , doch 

fchynt niettemin tot het zelfde Geflagt te 
behooren. Het heeft een dubbelde Spilrond- 
agtige Staart, en een dunnen langen Hals. 

XXII. HOOF D- 

(4) Lernea Corpote Lunato, Thorace Cordato. Faun, Suec 
21or, Lernea Caudâ duplici tereti, Ie. Westgotth. pe 171» 
Tab. JIL. figs. 4 

Y 4 
Xe DEEL. X1V, STUXe 
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INSEE SIE SNSIS: 

XXIL HOOFDSTUK 

Befchryving van *t Geflagt der Kroos-SLAK« 

KENe 

De Soort, die 'er vân dit Geflagt bekend 
is, voert, in de befchryving van het Ka- 

binet zyner Koninglyke Majefteit van Swee 

‘den, den naam van Lepus Pelagicus, dat is 

Zee- Haas: doch dewyl dit Schepzel geens- 
zins cot de Dieren, aan welken de Ouden 
dien naam gegeven hebben, fchynt te behoo= 

ren j, zo geef ik ’er, om dat menze in het 
Zee-Kroos van den Oceaan vindt, den naam 

van Kroos-Srak aan. Scylla was, by PrLre 
NIUsS , de naam van een Visch en van een 
Vogel. In ’t Grieksch. heeft Zzvaeë een 
jong Hondje betekend, Van dit laatíte zou 
de naam van Scyllea, wegens de Geftalte, 
eerder fchynen afgeleid te zyn, dan van hee 
eerfte, De naam van Zöopterygius , die op de 
rekening van OsrecK gefteld wordt, is âldaar 
niet gebruikt, en ik kan’ denzelven ook niet 

toepasfelyk oordeelen. 
De Kenmerken beftaan, in een Lighaam 

te hebben dat zig aanhecht en famengedrukt 

of platagtig op zyde is, met een Groefje op 
de Rug: den Bek een tandeloos Gat aan ’% 

end 





PLAAT CXI. 





4 
si) A

y
 

1 

H
a
t
 

Ds 

A
l
n
 

d
s
 



pr KROOS-SLAKKEN. 345 

end van * Lyf, dat van onderen drie paar. VL 
Voelers, Armen of Pooten heeft (1). Xin 

In 't Werk van SEA fchynt het dat deeze Hoorn. 

Schepzeltjes voor Jongen van de Kroosvisch- an 
jes CLopbius Histrio) worden gehouden; doch ha 

dit is onwaarfchynlyk, en, gelyk Osprrck te 
regt aanmerkt, diende men de Verandering 

nagegaan te hebben, om zulks te gelooven. 
Hy befchryft de Geftalte, der genen die hy 
in de Kroos - Zee, tusfchen Afrika en Amerika, 

aantrof , als volgt. 
s, Het Lyf is Lilagtig, langwerpig rond, Gene 

s, fmal, bruingeel, en ‘heeft van onderen sE. Pe 

s, overlangs , een Spleet, door middel van wel- 
s) ke hetzelve ’t Zeegras (Fucus) in de lang- 
„ te of overdwars, met de voor- of agter- 
3 deelen, omvatten kan. De langte bedraagt 

»» twee, de breedte naauwlyks eén Duim, De 
s, Zyden zyn plat, met kleine Kegelvormige, 

» Vleezige, en gemeenlyk witagtige verhef- 
» fingen. De Rug, (welke eenigen t'onreg- 
>> te voor het onderfte deel gehouden heb- 

S5 DER) is byte plar, met zeer korte, don: 
> kere Borfteltjes en fpitzige Randen, aan 
2) welken byhangzels (Fulcra), of Sprieten 

s> en Vinnetjes zitten. De Kop is famenge- 
», drukt, wat fpits, en na de dood moeielyk 

2 LC 

(1) Seyllea. Syse. Nat. XII. Sen, 294. Lepus Pelagicus. 
Muf. Ad, Frid. I. 56, Zöopterygius, OSBe Lier. 306, SEB» 

Maf. 1. T. 74. Fig. 7. 

5, DEEL, XIV, STUK, 
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VL te erkennen. De Sprieten zyn korter dan 

SEE, de Kop. De Bek is ongetand en onder de 
Hoorp- », Sneb geplaatst, met een harden Rand, heb- 
STUK. _„, bende een kleine, byna ronde, Gaaping. 

‚, De Sprieten zitten op meer dan de helft , niet 
> ver van de Punt des Beks; zy zyn lang- 
s> werpig rond, Bladerig, korter dan de Vin-_ 
‚> nen, doch van vooren wat breeder, met 

> nedergeboogene verharde Randen, hebben- 

s; de in ’t midden een Vleezig Puntje. Dee- 

> ze dienen insgelyks om het Zeegras te ome 
‚> vatten. Aan ieder zyde heeft de Worm, 

‚‚ op een gelyken afftand van elkander, twee 

 Zwemvinnen, die Bladerig, langwerpig 
> tond, van vooren wat breeder, gekroest, 
‚ met Borftelige of ingefcheurde Randen zyn, 
> zittende aan den oneffen Rand van de Rug. 
„… De Buik is in ’t midden des Lighaams, 
, fmal en langwerpig rond. In dezelve kon 
‚> men de Bevrugtingsdeelen van het Zeegras, 
„, die haar tot Voedzel dienen, befchouwen. 
‚, De Staart zit perpendiculaar: zy is Blade- 

s, FIX, byna rond, breeder maar korter dan 
‚‚ de byhangzels en gevederd. Het Dier be- 
‚‚ weegt zyne Ledemaaten, in 't Water , zeer 
‚, langzaam”. 

De Heer OsrEcK merkt, by wyze van aan- 
tekening, aan, dat hy misfchien ín plaats van 
Sprieten wel Handen, en, in plaats van Vin- 
nen, vier Pooten hadt mogen zetten. Zy- 
ne befchryving van dit Schepzel, inderdaad, 

| myns 

# 
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myns oordeels, wat duifter zynde, laat ik ee 

hier nog die van LinNaus volgen, om te XXII 
zien, of dezelve ook nader met de Geftalte Hoorpe 
van het Voorwerp, dat ik bezit, en in Fig, 1 °TUÉe 
op Plaat CXI. ís afgebeeld, overeenkomen | 
mogt. Ondertusfchen moet men aanmerken, 
dat onze Ridder van de genen is, die het 
gezegde onderfte gedeelte voor de Rug nee- 
men. 

Het Lyf, (zegt zvn Ed.) is langwerpig, 

‚> famengedrukt, weekagtig. Den Bek maakt 
‚> een Spilrond Gaatje aan het dunfte end. 

„, De Rug is overlangs gevoord met een gee 
„> tande Sleuf, door welke het zig, in ruste 
9» Zynde, aan het Wier hecht. Het agterfte 
‚ gedeelte is ftomper en breeder. Van on- 
he deren DEEtt het Dier drie paar Armen ver 
bs aftands Her eèrfte ;: dar kleiner ‘en ron= 
‚, der is, onder den Bek; het tweede, onder 

ss 't midden van ’t Lyf, Bladerig, langwer- 
> Pig, aan ’t end breeder en ftomper, aan de 

‚, binnenzyde met Tepels befprengd: het der= 
‚> de, naaragteren toe, gelyk zynde aan het 
ss eene Paar: | 
Volgens de afbeeldingen by Sera, en vole 

gens de natuurlyke Voorwerpen, die ik van 
deeze Kroos-Slakken heb gezien, geloof ik, 
dat ‘er veele Verfcheidenheden van deeze 
Zee-Schepzelen zyn, en dat ‘er in dezel- 
ven een aanmerkelyk verfchil van Geftalce 
plaats heeft, 8 

XXII HOOFD. 
Te DEEL, XIV. STUK, 
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RA NNI ISIS 

XXIIL 
Hoorp- 

STUK. 

KX HOO -F-DrS DK, 

Befchryving van *t Geflagt der VLERKWORMEN. 

Naam, De ik den naam van VLERKWORMEN, niet 
oneigen, aan die van dit Geflagt gege- 

ven heb, toont my het nazien der afbeelding 
van den Heer BrowN, door wien de Geflagt- 
naam Clio op dezelven is toegepast. Een der 
Zanggodinnen heeft deezen naam gevoerd , 
welke, zo men wil, van de Glorie en berugt- 

heid der Gefchiedenisfen, die zy opzong, af- 
komftig was, 

Kenmer- _ De Kenmerken beftaan in een zwemmend 

ken. Lighaam te hebben, dat langwerpig is, met 

twee Vliezige Wieken, die tegenover elkan- 
der aan hetzelve geplaatst zyn. 

Soorten. Van deeze Vlerkwormen zyn de volgende 
drie Soorten bekend. 

AU (a) Vlerkworm, met een famengedrukte Schee= 
Clio cau« 0 de en geftaart. 
Geftaarte, 

Deeze Soort onthoudt zig, gelyk en by de 
volgende, in de Oceaan, zo wel onder de 
heete als Yskoude Lugtftreek. MARTENS 
heeft evenwel aan de zyne geen’ Scheede af- 
gebeeld. 

(e) Vlerk- 

_ (2) Clio Vaginâ cempresfâ Caudatà, BROWN Jam. pe 386 
Syst, Nat, Xll, Gen. 295, 
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| (2) Vlerkworm, die den Bek fchuins geknot in 

heeft, en een driehoekige pyramidaale AFDEEL, 
k XEN 

Scheede, HóGSP: 
STUKe 

hd Ds . u. Van deeze geeft de Heer BROWN niet al: pia 

leen de Afbeelding, maar ook de volgende dare, 
. . : .. 5 Pieramte 

omftandige befchryving. Dit fraaije kleine gazie, 

> Schepzeltje is, met deszelfs Scheede, zele 
> den meer dan een half Duim lang. Het 

> Lyf, dat ondoorfchynende, dun en aan ’ 

ss end puntig: is, heeft een klein rond Kopje, 

ss met een kleinen fcherpen Bek, en een paar 
‚> fchoone groene Oogen: de Schouders met 
s, twee Vliezige uitbreidingen, door middel 
‚ van welken het zig, met groote {nelheid, 

„, op of onder de Oppervlakte van ’t Water 
s> beweegt , maar het laagfte deel van ’t In- 
„, fekt ís vast aan den bodem van de Schee- 
> de, waar in het krimpt, en floot zig van 

, daar uit, naar het de gelegenheid vereischt, 

» De Scheede is ivan een vaste zelfftandig- 
„> heid, doorfchynende en groot genoeg om 

» t geheele Lighaam te bevatten, van dit 
‚> Schepzel, en, by gelegenheid, ook deszeifs 
‚‚ Vliezige uitbreidingen. Het is van een re- 
s> gelmaatige figuur, fcherp van onderen, aan 

» ss E end puntig en gemeenlyk omtrent vier 
ss tienden Duims lang. Ik heb twee andere 

29 le- 

(2) Clo Vaginâ triquetrà, pyramidatâ, Ore oblique trun- 
cato, BROWN Jam. p. 386. Tab. 43. Fig. Ie 

I. DEEL, XIV. STUK 
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», ledige Scheeden gevonden, die van ver- 
2 fchillende gedaante en grootte waren, doch 
„‚ byna even zo breed: deeze fcheenen zo 

> wel met die, in de algemeene Geftalte, 

> overeen te komen, dat ik ze als byzon= 
9» dere Soorten aanmerkte, en dus befchreef. 

Clio met een groote famengedrukte Scheede, 
Clio met een groote driehoekige Scheede. 

> De Scheeden van deeze twee Soorten 

Zyn redelyk groot, zelden korter dan een 
„ Duim of daar ‘boven: zy zyn doorfchynene 
„ de als de anderen, en van een vaste zelfe 

98 ftandigheid””. 
À 

(3) Vlerkworm, met een drichoekige Scheede; 
den Bek horizontaal, 

Dit zal dan de laatstgemelde van BrowN 
zyn. LriNNszeus hadt geen van allen gezien 
en het geheele Geflagt van deezen Engelsch- 
man ontleend, die maar ééne Soort in volko- 
menheid fchynt gehad te hebben, Ook moe- 
ten deeze Diertjes, wegens haare kleinheid , in 
Zee niet gemakkelyk te vinden of te vangen 
en waar te neemen zyn. 

XXIV. HOOFD- 

(8) Clio Vagina triquetrâ, Ore horifontalis BROWNe J&zs 
p. 396. , 
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ssesssnss sss Phn 7 
XXIV, 
Hoorp- XXIV. HOOFDSTUK. a 

Befchryving van ’ Geflagt der Zere - KATTEN, 
waar onder die men Polypusfen noemt, 

ha heeft den naam van Sepic, die naam, 

aan een byzondere Soort toebehoort, 

om de dubbelzinnigheid te vermyden, als een 
Geflagtnaam gebruikt voor die Zee -Schepze= 
len in ’t algemeen, welke men van ouds Po- 
Iypusfen plagt te noemen. Dewyl, naamelyk;, 
de naam van Polypus, tegenwoordig, ruim zo 
gebruikelyk is voor die kleine Diertjes der 

Zoete Wateren , waar over TREMBLEY een 
geheel Werk heeft gefchreeven, en die ver- 
volgens voorkomen onder de Plantdieren; zo 
zou het verwarring hebben veroirtzaakt, in= 
dien hy hier den Geflagtnaam- van Polypus had 
gebruikt. Ik heb zyn Ed., derhalve, in dee- 
zen nagevolgd en befchryf dus deeze Dieren 
onder den naam van Zee- KATTEN. ‘ 
De Kenmerken zyn agt Armen, aan de bin- nd 

nenzyde befprengd met Napjes , behalve wel- “° 
ken de meesten twee langere Voelers hebben, 
die gefteeld zyn. Aan ’t end, tusfchen de 
Armen, is een Hoornagtige Bek. De Oogen 
ftaan beneden de Voelers naar het Lighaam 
toe, ‘t welk Vleezig is, met eene Schees 

de, 
Le DEEL, XIV. STUK, 



352 BESCHRYVING VAN 

Vl de, die het Borstítuk inneemt, aan welks 
Pe, Grondfteun een Buisje gevonden wordt. | 
Hoorp- ’t Getal der Soorten, die in dit Geflagt 
STUK, _ voorkomen, is vyf, onder welken de Poly- 
ad pusfen de eerfte plaats hebben, als volgt. 

(1) Zee-Kat, met bet Lyf zonder Staart, en 

Polypus. geen Voelers die gefteeld zyn. 

Onder de Mollusca, in ’t Grieksch Malakia 
genaamd , hebben de Ouden den eerften Rang 
gegeven aan den Polypus, wien dezelve ook, 
wegens zyne voortreffelykheid, zegt ALpro-: 
VANDUS, toebehoorc. In Geftalte, naamelyk;, 
munt hy niet alleen boven de Zee- Katten „ 
eigentlyk genaamd, dat is boven de Sepia en 
Loligo, uits maar zyne fterkte behoeft naauw- 
Iyks voor die van den Leeuw of Adelaar te 
zwigten. ‚‚ Men heeft hem, voegt hy ’er by, 
», met zyne Armen een Man uit een Schip 
„in Zee zien trekken en vermoorden; ja, 
„s dat meer is, hy kan, op zig zelf alleen, 
2 een groote menigte van Menfchen draagen, * 

zo dat men veel moeite heeft om hem van 
‚‚ kant te maaken. Hier by komt zyne loos- 

+ heid: 

= (1) Sepia Corpore ecaudato , Tentaculis pedunculatis nullise 
M. Ad. Frid. I. p. 94. Syst. Nat. XII. Gen. 096. Oftopo= 
Ee HASSELQ»s AC, Up/. 1750. p. 33. Polypus ACF Petrope 
VII, ps 321. TTL, 12e SEBr Maf. IN, Toniendek 6e 
BFLL Ag. 330. T. 331. Polypus oftopus. ROND. Pifs, 513e 
Polypus. JoNst. Exfang. V. T. Le fe 1 
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s heid, die nog veel verwonderlyker is, wan- 
‚ neer men agt geeft op de manier, hoe hy 
> Zyne Prooy belaagt en bemagtigt, zoekende 

s> bovendien ook het drooge en over ruuwe 
> Plaatfen loopende; ’t welk aan geen ander 

> Van de Molhuscn is gegeven”. 
Indien ’er Polypusfen waren van zulk eene 

grootte, als Prrrtus verhaalt, die hunne Ar- 

men dertig Voeten lang hebben, zo was geen 
van alle die zaaken ongeloof baar. De zoda- 
nigen hadden het Lyf omtrent zo groot als 
twee Okshoofden (*), en de Napjes, aan de 

Armen, als Potten of Bekkens. De gedroog- 

de overblyfzels daar van, ten getuige van ’c 

Wonderftuk bewaard , woogen zeventig Pone 
den. Ook verhaalt STRABO, dat ’er by Car«= 
teja gevonden werden van een Talent, dat 
is honderdtwintig Ponden zwaar. Schoon dee. 

ze dingen ongelooflyk voorkomen , is het doch 
waar, dat men in de Middellandfche Zee niet 

alleen, maar ook in de Westindiën, thans 
nog Polypusfen van aanzieniyke grootte vindt, 
en waarfchynlyk zouden wy ‘er veel grooter 
in onze Verzamelingen hebben, indien zy niet 
zo moeielyk te bergen waren. Dus is een 
Polypus van een Voet over °% kruis, met het 

Lyf 

(*) Corpus Amphorarum guindecim capax, Een Roomfche 
-Amphora was groot ruim zeven Engelfche Gallons , waar van 
'er te Londen zes-en-dertig gaan in een Ton Bier, en drie- 
en-zestig Gallons maaken een Okshoofd Wya. 

Z 
I. DEEL. XIV, STUK, 

vl. 
Arprets 
XXIV. 
Hoorp= 
STUK, 
Polypuse 

Grootre. 
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VL Lyf als een Vuist groot, in de Kabinetten 
ADE al een zeldzaam Stuk. 
Hoorp- «De naam is van de Gêftalte af komftig, 
NEK Dezelve, naamelyk, betekent zo veel als 
oirfprong. WVeelvoet of Veelpoot, ’t welk echter niet zeer 
Polypus. 

eigen kan aangemerkt worden te zyn, voor 
een Dier, dat niet meer dan agt deelen heeft, 
die deezen naam kunnen voeren. De echte 
Rupfen hebben altoos zestien ende onechte 
wel twintig of meer Pooten , zonder dat men- 
ze daarom Veelvoeten noemt, of &enig denk- 
beeld heeft, dat zy zo ongemeen Veelvoe- 
tig zyn. ’t Getal van agt Pooten, dat in de 
Myten, Spinnekoppen en andere Infekten, 
beftendig is, heeft de Polypusfen oudtyds ook 
Oétopodia doen noemen, en de hedendaagfche 
Grieken heeten dezelven Oëtapodi, ja fommi- 
gen Catapodt, zegt ALDROVANDUS. De mees- 
te naamen, welken ‘er de Natiën van Europa 
aan geeven, zyn, by- verkorting, van Poly- 
pus afkomftig. Dus heeten de Italiaanen dit 
Dier Polpo, de Venetiaanen Folpo, de. Genueee 

zen Porpo, de Spanjaarden Pulpo, en de Fran- 
fchen Poulpe, of Poupe. De naam der Engele 
fchen Preke, Pourcontrel, of Poorcuttle, gelyk 
die van ’t Eiland Wight ze heeten, fchynt 
niet zo duidelyk te zyn: doch die der Duit- 
fcheren, Polfisch of Polkuttel, zou uit den 
naam der Zeekat, Sepia, en uit deezen famen- 
gefteld kunnen zyn. 

0 Woord Polypus vindt men, by de Ouden, 
niet 
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niet altoos op de zelfde manier gebruikt. VI, 
Veeltyds was het Mannelyk , doch ook fom- En 

tyds van-Vrouwelyk Geflagt. De middelfte Hoorp- 
Lettergreep heeft men gemeenlyk kort ge- STUK: 

maakt, maar fomtyds was ’er de Accent op de 
rustende ‚en dit doet zien, dát men nog he- 
den zo wel Polipus of Polipe zeggen kan, als 

Polypus. In ’t eerfte geval wordt het oir- 
{pronglyke nagevolgd, en de naam blyft, al- 
toos, zuiver Grieksch: weshalve ook Arrrr- 
TUS MAGNUS, diën vertaalende, het Dier ge= 

noemd heeft Multipes: want het is oneigen, 
met fommigen, om ‘er een Latynsch woerd 
van te maaken, hect Pulpus te heeten, Dat 
men de Pisfebedden en Duizendbeenen, die 
by uictftek Veelvoetig zyn, met dien naam 

beftempeld heeft, is niet zonder voorbeeld. 
Het Schepzel neemt verfchillende Postuuren postuuren: 

aan, en vertoont zig, derhalve, ook in by- 

zondere Geftalten. Somtyds gelykt het naar 
een Zee-Star, fomtyds naar een Bloem, fom- 
tyds naar een Kwast of Kwispel, fomtyds 
naar een Bonnet of Muts. In alle die veran- 
deringen houdt, evenwel, het Lighaam zyne 

gedaante byna; zynde meer of min langwers 

pig of plat Bolagtig rond, Het heeft een, 
Hals, die in agt Armen uitloopt, welke aan 

hun begin dik en breed zyn, verdunnende en 
verfimallende allengs, tot aan de Punten. De 
meer of minder krinkeling of opkrulling van 

deeze ‘Armen, maakt de voornaamfte vere 
Ze fchil- 

I, DEEL. XIV, STUKe 
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fchillendheden van Postuur in dit Schepzel. 
Het bedient zig van dezelven tot het vatten 
‚van zyne Prooy, en ten dien einde moesten 
zy niet alleen zeer buigzaam en beweeglyk, 
maar ook met de noodige Werktuigen voors 

zien zyn. Hier toe heeft de Natuur een 
Soort vân Napjes uitgedagt, diein groote 
menigte langs deeze Armen {taan ,' en voor 
Zuigers fchynen: te verftrekken, om dat gene 
vast te hbuden, ’t-welk aan dezelven raakt. 
Zy Zyn rond, met eene holligheid in ’e mid- 
den, en aan ’t begin der Armen; daar de 
Mond is van het Dier, taamelyk groot, doch 
allengs verkleinende naar’ het end,” In’ de 
meesten {taan zy, op ieder Arm, in twee 
ryën, en dewyl het getal derzelven , op elke 
ry, meer dan vyftig is, zal haar getal, in 

één Dier , niet veel minder zyn dan’ duizend. 
_Waarlyk, indien-ieder zulk een ‘Napje® voor 

Verfchil, 

‘een. Poot mogt gehouden worden ,- zo zou 
dit Schepzel wel, degelyk een Veelvoet zyn. 
„Ik;heb gezegd, dat in de ‘meesten deeze 

Napjes op twee ryën {taan aan ieder Arm. 
Dat 'er ook zyn met ééne ry van die Napjes, 
leert ons niet alleen de Afbeelding ‘van zul- 
ke Voorwerpen, op de aangehaalde Plaat van 
SEB, maar ook een. Voorwerp zelf , ’t welk 
ik bezit, en dat door-zyhe kleinte-uiemunt (*). 

| | Trou- 

(*) Het komt in zyne geheele postuur, benevens eenige 
an- 
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Trouwens, dit onderfcheid der Dieren, die VI. 
Dik } Arprer, men Polypusfen noemt, was reeds door de XXVL 

„Ouden opgemerkt: doch, waar men het van Hoorp-: 
daan heeft, dat &ulks een verfchil der Sexe ST 

zoude zyn, en dat de Mannetjes twee ryën « "2/** 
van Tepels of Zuigers, de Wyfjes maar éé- 
ne ry aan de Pooten hebben zouden, gelyk 
men elders zegt, kan ik.niet begrypen. In 
deeze zyn de Armen of Pooten byna rond, 
in de anderen vier- of driekantig. Ik heb hier 

een der mynen, die een zonderling postuur maakt, 

op Pl. CXL. in die Geftalte doen afbeelden, 
welke aan deeze Dieren natuurlyk is, ’t zy 
tot zwemmen of loopen, of tot het vatten 

van haare Prooy: want de gewoonfte af beel« 
dingen, daar het Dier met omgekrulde Armen, 
die agter om het Lyf geflagen zyn, voor- 
komt, vertoonen hetzelve als dood zynde of 
in een gedwongen ftaat. 
De Middellandfche, en inzonderheid de A- Geftaite, 

driatifche Zee, de voornaamfte woonplaats, Pan: 
zo men verzekert , zynde van deeze Zee- 

Schepzelen, kon ik niet beter doen, dan de 
 befchryving gebruiken, welke ons de Heer 
HassELQuisT geeft van zodanig een Dier, dart 

Äre 

andere Polypusfen, die ik twee of drie Jaaren geleeden op 
eene Verkooping gekogt heb , zo volmaakt overeen met de 
genen, die op de gezegde Plaat afgebeeld zyn, dat men 
baast zou denken, dat die Afbeeldingen naar deeze zelfde 
Voorwerpen gemaakt mogten zyn. | 

5, DEEL. XIV. STUK, 
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Armen hadt van anderhalf Voet lang. “Des: 
zelfs Lyf was een vierde van een Voet, de 
Hals een Duim uitgeftrekt. Het hade de Rug 
van boven, den Kop en Grondfteun der Voe- 
leren , befareidd met rosagtig zwarte Vlake 
ken; de Voelers van boven bruin, van one 

deren witagtig , zo wel als het Agterlyf , 
Onder welks Opening, die ook met een groe- 
nen Cirkel omringd was, zig een groene 
Vlak vertoonde. Deeze Opening, in onze Af« 
beelding zeer duidelyk zigtbaar, was in vier 
Beursjes gefcheiden , waar van twee grooter 
dan de anderen. Daar onder hadt het Dier 
eene Tregteragtige Buis, die Tepelswyze uit- 
flak; waar men, naar ’t Lyf toe, den Duim 
kon inbrengen, en een Ganzen-Schaft aan ’t 
onder-end, Deeze Buis hadt aän ieder zyde 
een Kwab, die aan de Zyden van ’t Lighaam 
gehecht was, van vooren vry. De Hals, 
veel fmaller dan het Lyf , was Rolrondagtig : 
de Kop cen weinig verheven, cn harder dan 
het Lyf, vertoonde zig aan den anderen 
kant, met twee groote uitpuilende Oogen. 
In dit ons Voorwerp zyn de Oogen monftreus 
groot, in vergelyking met de kleinte van dat 
Lighaamsdeel, * welk hy den Kop genoemd 
heeft. 

Aanmerkelyk is ’t gene die Heer van den 
Bek zegt. ,, Het heeft de Snuit driemaal lan- 
ss ger dan den Kop, naar den Kop fmaller, 

»s haar de Voelers breeder , uitloopende in 

s 38E 
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agt Voelers of Armen van gelyke langte, 
‚, die boven rond en glad, - van onderen ge. 
‚ knobbeld zyn , en aan den Grondfteun 

‚s door een Vlies famengevoegd, Van ondee 

ren neemen zy allengs in dikte af, en 
zyn aan de Tippen uitermaate dun. Op 

2 ieder Arm ftaan twee ryën van Knobbelr- 
ss jes. Her Gat, in ’t middelpunt der Ar- 

‚> MEN, is omringd met vier Kingen van 
Knobbeljes, waar van de binneníte breed 

>, En witagtig; de buitenfte fmal en bruin. 
ss Däâr binnen” zyn, aan ’t'end der Snuùits 

»> twee Hoornagtige Nypers, de eene zeer 
» klein, de andere veel grooter, aan de Tip- 

2, pen fpits, aan den agterften Rand een wei- 
s nig Vliezig’:s waar uit dan blykt dat de 

Polypus een dergelyken Bek als de Zeekatten 
heeft , die met een Soort van Tanden is 

voorzien. 

Aangaande de Ingewanden van dit Schepzel 
fchynt HasserQuisr geen onderzoek in ’t werk 
gefteld te hebben. ArisroreLeEs fchryft, dat 

op den Slokdarm of Keel , in de Polypusfen 
zo wel als in de Zeekatten, een Krop volgt, 

gelykerwys in de Vogelen; daar dan een Pens 

53 

5) 

93 

aan gehecht is, die in ’t Gedarmte eindigt, 

Waarfchynlyk zal het Dier zyne uitloozing 
hebben door ’t gedagte Pypje, van buiten 
zigtbaar. De Ouden hebben gemeend, dat 

het, zo wel als de Zeekatten, een zwart 
Vogt of Inke uicgaf; doch de Heer Hassrr= 

LZ 4 QUIST 
1, DEEL. XIV. STUK, 

VL 
FDEELs 
XXIV. 
Hoorp- 
STUK. 

Polypas. 

De IT ngee 

wanden. 
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QuisT verzekert ons van het tegendeel; of 
liever, hy zegt, dat hetzelve een Vogt, ’ 
welk niet zwart is, uitgeeft (*), Ook fchryft 

ATHENaus, dat deszelfs Inkt niet zwart, 
maar rosagtig is, komende uit een Blaasje 
voort, ’ welk mooglyk dat gene zyn zal, 

waar van de Heer BAKER fpreekt en de af- 

beelding geeft in de Polypus, door hem be- 
fchreeven (+). 
Een groot Vyand is dit Dier, zo gedagte 

Doktor getuigt, van den Visch der Hamdou- 
bletten, daar het, zo dra dezelve zig openen, 

de Armen infteekt, of inkruipt, en den Visch 
vernielt. Ook hebben de Ouden reeds van 

deszelfs ongemeene vraatagtigheid gewag ge- 
maakt , en het wordt van SCALIGER geteld 

onder de Dieren die alles, wat hun voor- 

komt, vreeten. Niet alleen Kruiden en Boome 
vrugten, maar het Vleesch van allerley Die- 

ren, zyn deszelfs Spyze, Leevende Menfchen 
zelfs, in ’t Water zwemmende of baadende, 
durfc de Polypus aantasten, en hy is een 
groot verflinder van de Duikelaars of Dren- 

kelingen. Zyn gewoonfte Voedzel, evenwel, 

beftaat in de Visfchen of Slakken, die in 
Hoorens en Schulpen huishouden; waar toe 

het dezelven met zyne Armen en Tanden 
Weet 

__(*) Humorem non atrum mittit, Reife nach Paleflinag 

p. 485. 

Cf) Philo/. Tranfal, Vor. L.p, 277 
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weet aan ftukken te breeken. Berronimus VL 
heeft waargenomen, dat daeze Dieren ook AFDEELe 

f XXIV. 
Kreeften en Krabben verflinden. Hy hadt, Hoorpe 
om die reden, in zekere Zeehaven een STUK 

Kreeft, een geheel Uur lang, zien vegten °°? 
met een Polypus. MErranus fchryft, dat zy 
ook de Springhaanen uitzuigen, en dit is zeer 
geloofbaar, als men op het getuigenis der 

Visfícheren agt geeft , die hem verhaald had« 

den, dat zy, op ‘t drooge komende, de 
Spruiten der Olyven, aan den Oever geplaatst, 

gingen verflinden. Verfcheide oude Aurheu- 
ren bevestigen den Smaak , dien deeze Die- 
ren in Olyven hebben (*). Anderen gewa- 
gen, dat menze fomtyds by de Vrugtboomen 
opklimmende aantreft, en dat zy dan, tot 
{traf voor haare Dievery, van de Boeren of 
Tuinlieden gedood en aan het Heerfchap van 

den Boomgaard tot Spyze bezorgd worden op 
zynen Tafel, 

t Is bekend, dat deeze Dieren, nog heden: Gebruik 
daags, van, het Gemeene Volk, in Italie en °% grenen: 

Griekenland, gegeten worden; doch dan moe- 
ten zy gebraden of gekookt zyn. Diocenrs 
heeft zyne ftoutheid , van een raauwen Poly- 

pus 

(*) Sic virides ramos gliscie frondentis Olivz 
Polypus, & fubito falfis emergit ab Undis 

Per Terram repits ramos ubi natus Olive; 

Applaudit Tranco letus , Radice (ub imâ 
Flekitur implicitus, &c, OPPLANUS per LXPPIUM. 

L5 
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pus op te eeten, ‘met de dood bezuurd, 
Doch , welke bereiding daar toe ook gebruikt 

werde, men vindt van GALENUs en andere 

Geneeskundigen aangemerkt , dat heteen onge- 

zonde, taaije, moeielyk verteerbaare Spys zy: 
Het zal veel verfchillen, of men groote dan 
kleine neemt: want deeze laatften zyn zelfs 
tot Geneesmiddelen voor Kraamvrouwen aane 

gepreezen geweest. In ’t algemeen werden 
zy geteld onder de dingen, door welken te 

eeten de Geilheid wordt opgewekt en de Man- 
nelyke kragt vermeerderd (*). Mooglyk zul- 

len zy, daar in, met de Oesters, Kreeften , 
Haanekammen , enz. gelyk ftaan (4). 

Ongelooflyk is het Gerugt, dat deeze Dieren 
gemaakt hebben in de Wereld. Men heeft= 
ze aangemerkt als een voorbeeld van zotheid 
en van fchranderheid tevens. „, De Polypus 
»> is wel dwaas, (zegt AxistToreLEs ,) dewyl 
», hy de Hand van een Mensch, die hem 

s> grypen wil, nadert, maar fchrander in zyn 
„‚ Huisfelyke Zaaken, dewyl hy alles in zyn 
», Wooning verbergt , dat hem tot Aas kan 

‚s> dienen, en‚ na hetzelve opgegeten te heb- 

9, ben, het onnutte, de Schaalen der Kreef- 

‚, ten, Schulpen en Graaten der Visfchen , 

9) wege 

(*) Bulbi, Cicer, Fabe, Polypodes, Conus, inter Edulia 
multi Seminis recenfentur a Galenoe 

(Ì) In Cibo apponi debet rubens ex fuo Condimento , 
geod Coîione, addito Nitro, in rubrum vertitur, LASTER: 
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9» wegfmyt”. Anderen getuigen van zyne, VL 
loosheid, daar in, dat hy zyne Kleur gelyk XXIV. 
zou maaken aan de Steenen, waar by hy Hoorpe 
zig ophoudt, om de Visfchen te bedriegen. STUK, 

Het gene Ovimwus in Vaarfen gezegd heeft dk 
van de manier’, op welke hy de Netten en 
Hoeken der Visfcheren weet te ontkomen, 
is door Isroorus in Onrym nagevolgd, Over 
de verandering van Kleur, hoe groot die zy, 

ftemmen nogthans de Autheuren niet overeen; 
hoewel Amprostus daar uit ook de toepase 
fing afleidt, op Menfchen, die, het gene andes 
ren toebehoort, door bedrog tragten magtig 
te worden (*). PrurarcrHus fteltze tot een 
Zinnebeeld van Vleijery of van Geveinsdheid;s 
anderen van Hebzugt of Gierigheid: anderen 
fchryven, dat de genen, die een T'yrannifche 

wreedheid over hunne Medeburgers of Ondere 
hoorigen oefenen, den Polypus gelyk zyn. By 
den Duivel zelf hebben eenigen dit Schepzel 
vergeleeken. - ' 

De Eigenfchappen van den Polypus gaven spreek: 
ook aanleiding tot verfcheide Spreekwoorden, Woorder: 
Wegens de Geveinsdheid zegt SorpnocrLes; 
wanneer gy by een Mensch zytg zo weest indag- 

lig, dat de Polypus zyn Natuurlyke Kleur were 
andert naar de Steenen, by welken by zig bevindt, 

PLáu- 

(9) Et ideo cavendi fant, qui Crines fue fraudis, & Brachia longe lateque dispergunt , vel fpeciem induunt mule 
tiformem, Et isti enim Polypi funt, nexus plurimos habene tes, &c, Hexam, C. 3, 

Ll DEEr, XIV, STUK: 
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Praurus levert een zeer kragtige Zinfpreuk, 
de vasthoudendheid betreffende (*). Voorts 
heeft die Eigenfchap ’t zy waar of valsch, 
aan deeze Dieren toegefchreeven ; dat zy zelfs, 

by geval, hunne Armen afknaagen en op-ec- 

ten, aanleiding gegeven tot verfcheide Spreeke 
woorden, die in het befpottelyke vallen. Dus 
zegt Arceus by ArHENmUs, úk vreet my zel= 
wen op, gelyk de Polypus (4). Ten opzigt van 
een arm Mensch wordt, door HrsycHius en 
anderen, Zinnebeeldig gezegd; dat by, gely= 

kerwys de Polypusfenyzyn eigen Ligbaam knaagt (J)e 

Voaorttete 
linge 

Omtrent dit laatfte erkent men wel, dat zy 
dikwils met geknotte Armen of Pooten voor- 
komen, doch ’t is bedenkelyk, of die niet 

veeleer door hunne Vyanden, welke zy vee- 
len hebben, gelyk de Zee- Aalen, Kreeften, 
Krabben en dergelyke Schaaldieren, afgekneee 
pen of afgebeeten worden, 

ARISTOTELES verzekert, dat ’er Mannetjes 

en Wyfjes onder deeze Dieren zyn. Hy heeft 
zelfs de Teeldeelen willen aanwyzen; doch 
cis twyfelagtig, welken hy, daar in, van 
de Weeklyvige Dieren bedoele. Na dat hy 

van de manier, op welke de Zee- Katten haar 
Inkt uitwerpen , en wat hards ieder derzel- 

ven 

(*) Ego istos novi Polypos, qui ‚ ubi quid tetigerint , tenent, 
In Aulularia, 

_(f) Edo me ipfum ut Polypus. "Eôw Epvroy os mortis 

4) Inftar Polypodis ipfe feipfum corrodens, 
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ven op de Rug heeft, gefproken en gezegd - VE 
hadt, ., ‘de Polypus heeft niets zodanigs, KEV. 
> dat sdhard is of vast van zelfftandigheid , Hoorpe ; 
s> aan zyn Lyf”: Zo laat hy ’er op volgen. Pola 
9 De Wyfjes verfchillen van de Mannetjes, 

doordien in het Mannetje die doorgang , 
onder de Keel leggende , van het Agcere 

brein loopt naar het laagfte van de Geur, 
en dat gene, waar hy eindigt, gelykt naar 
een Tepel. In ’t Wyfje is dat dubbeld, 

> En boven aan geplaatst”. Veelen getuigen 
dat zy, in de-kraam moetende, zig twee 

Maanden lang verfchuilen in een Nest, ’t 

welk zy van kleine Hoorntjes ‘en Schulpen 
zig als een. Harnas om het Lyf-maaken. Zy 
paaren in de Winter, en baaren in het Voor- 
jaar, zegt gedagte Philofoof , van wien aan 
de Polypusfen én Zee- Katten eenerley ma- 
nier van Paaring toegefchreeven: wordt. Hy - 
zegt, dat het valsch is, dat zy met de Ar- 
men elkander bevrugten zouden, gelyk de 

Visfchers zig verbeelden. Ronpererius uit 

Arisroreres verftaan hebbende, hoe zy met 
„eenen Arm, die naar een Mannelyk Lid ge. 

lykt, volgens fommiger Gevoelen zouden paa- 

ren. Laat daar op volgen. … Dat dit Her. 
ss fenfchimmen zyn, leert ons de Ontleed- 
ss kunde. By het openen van verfcheide Po- 
»> lypusfen, heb ik nooit gezien dat:de Nap- 
» jes grooter waren aan den eenen Arm 
„> dan aan den anderen, uitgenomen de eer” 

fie 

33 

33 
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s fte en grootfte Soort van Polypusfen , 

, waar in gy geen twee Napjes aan eenen 

van allen bevinden zult te zyn: het welk 
in de andere Soorten geenszins plaats heeft. 
Indien het Zaad door deeze werdt uitgela- 

eenige doorgang uit de inwendige deelen 
derwaards ftrekte : dat ook het. Wyfje , door 

en de Eijeren uitwierp: doch dat zulks 

niet gefchieden kan getuigen alle de genen, 
die de Polypusfen gezien hebben, en de 
plaatzing der Eijeren , in het onderfte van 
‘ct Agterlyf , bewyst noodzaakelyk, dat de 

Eijeren ergens anders dan door het Napje 
van den Arm worden uitgeloosd. Daar 
omtrent fchynt my het Gevoelen der ge- 
nen echt te zyn, die verzekeren , dat zy 

‚‚ door het Pypje baaren”,. Dit zelfde is 
ook het Denkbeeld geweest van ARISTOTE- 
LES) die, van alle Weeklyvige Dieren fpreee 
kende, zegt: ,, zy baaren door dat gedeelte 
>, van het Lighaam, ’t welk men het Pypje 
> noemt”. | | 

ATHENEUS, deezen Philofoof volgende, 
zegt, dat zy de Eijeren, door heet Pypje ; 

we Ad 

\s \ 

Troswyze uitwerpen. PriNtus wil, dat zy. 

het door den Bek of Smoel doen, en vergee 

lykt de Eijeren by de Bloemen van den wite 
ten Popelier, Hier uit is ’t dan waarfchyn- 

lyk 

ten, dan zou het noodzaaklyk zyn, dat 

dien zelfden doorgang , het Schot ontving 

Arm, maar aan vier Armen de grootften _ 
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Iyk, dat zy eenigermaate naar de Eijertros- , Vl 
fen van de Zee-Katten gelyken zullen. Zy EE 
zouden van de Ouden uitgebroed worden, en Hoorp-. 

niet uitkomen voor den vyftigften dag, na de hat, 8 

Eijerlegging.. Wat hier van zy; dat zy fterk ka 
vermenigvuldigen, wordt in ’t algemeen er- 
kend. En, hoewel de deelen van een Poly- 

pus, dien men in ftukken gefneeden heeft, 
nog lang in ’t Leven blyven , zo wordt noge 
thans getuigd, dat zy fchielyk uitteeren , ver- 
{melten , en verre van twee Jaaren, gelyk 

A RISTOTELEs verhaalt , naauwlyks twee Maan- 
den leeven. Dic laatfte zal zekerlyk van een 
Polypus, die zyne volle: grootte reeds be- 
reikt en dus voortgeteeld heeft, te verftaan 
Zyn, 

(2) Zee-Kat, die ket Lyf zonder Staart en rn. 
gerand beeft, met twee Woelers. le 

‚Zee » Kate 

Hier mede wordt de gewoone Zee - Kat be- 
doeld, die in ’t Latyn den naam voert van 
Sepia, welke van een Grieksch woord, dat 
rotten, verrotten, betekent, af komftig is. De 
reden hier van kan zyn, dat het Dier zo 
fchielyk rot, of dat het een rottig Vogt uite 

werpt, 

(2) Sepia Corpore ecaudato fmarginato, Tentaculis duobuss 
Muf, Ad. Frid, 1. p. 93: Faun, Suee. 2106, Sepia, Am, Acad. 
J. p- 325. GESN. Ag. 851» ALDROV: Ex/ang. 44. BELL, Aguat, 

336. ROND. Ag. 1. pe 498. OLEAR. Mufs 97. T, 97. Sepia, 
SEB. Muf, III, T. 3e f, Ie 

| Ie DEELs XIV, STUKe 
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werpt. In Italie, Vrankryk, Spanje, heeft 
het verfchillende benaamingen , van het Latyn 
afgeleid. Dus fchryft BeLLONmws , dat die van - 
Marfei'le en Genua het Sopi noemen; terwyl 
de Venetiaanen 'er den naam âan geeven van 
Seppn. Andere Italiaanen noemen het Seccia 

of behouden het Latynfche woord, In Span- 
je, zegt men, dat zy het Xibia heeten; doch 
de Franfchen noemen het Dier: Séche „ Seiche 

of Bouffron. In ’t Engelsch geeft men ’er den 
naam van Cuttle Fisb , Black Cuttle of Blacke 

fisb aan; de Duitfchers noemen het fomtyds 
een Zee-Spin, zegt ALDROVANDUS; die echter 
mis heeft, wanneer hy getuigt, dat wy Nee 
derlanders het de Spaanfthe Zee-Kat tyte- 
len: want dit de naam is van de volgende 
Soort. | 

Men kan niet twyfelen, of de gedagte be- 
naaming onzer Visfcheren zal afkomftig zyn 
van de Armen, welken dit Dier wel veel 

kleinder dan die der Polypusfen, doch ook 
ten getale van agt aan den Kop heeft, en 
waar mede het zig, als de Katten, weet vast 

te houden aan Steenen of Klipper , om niet 
door het geweld der Golven te worden weg= 
gerukt. Deeze Armen zyn, in ’t Leven, 
Peesagtig, en geeven, als menze overdwars 
doorfnyde, geen Vogt uit, maar maaken een 
ronde uitpuiling op de plaats der Sneede; zo 
dat zy eenigermaate Veerkragtig fchynen te 

zyn. Trouwens, dit komt overeen met de 
tani- 

” 

ES 
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taaije, Lilagtige, Zelfftandigheid van het ge- en 
heele Dier, datvan de Polypusfen voors. EH 
smelyk door de figuur van zyn Agterlyf , ’Hoorpe 
welk langwerpig ovaal is, en door het Been. STUK: 
agtig Rugge-Schild, dat in de Apotheeken 
Os Sepie ; en anders gemeekilyk Zeee Schuim gee 

noemd. wordt „ verfchilt. Bovendien maaken 
de twee lange dunne Voelers, die grootelyks 
by de anderen uitmunten, en ligt af breekens 

eene aanmerkelyke byzonderheid van dit 
schepzel, het welke door de Zwarte Stof, 

die het uitgeeft, al van ouds berugt is geweest, 

en nog heden deswegen bekend is aan de Vis- 
fcheren. 
De Zee-Kat moet, zo wel als de Poly: Grootte; 

pusfen, aanmerkelyk in Grootte verfchillen. 
Men vindt ’er dikwils, die het Lyf van een 
Voet of langer hebben, doch fommigen zyn 
naauwlyks grooter dan eens Menfchen- Hand. 
Dit verfchil van Grootte zal waarfchynlyk 
van den Ouderdom af komftig zyn: want het 
is niet waarfcliynlyk dat de Zee-Katten , ge- 
Iyk Prinrus wil , maar twee Maanden lee- 
ven, en geheel onbegrypelyk, dat zy in dien 
tyd tot zulk een Grootte zouden aangroei- 

jen. Anderszins zouden de Eijeren van even- 
redige grootte dienen te zyn, naar die van 
hect Dier; indien ‘er naamelyk een Soorte- 

yk verfchil plaats had in de Geftalte. 
De werking der Armen hangt meest af van Armer 

de Tepelties, ‚ waar mede zy, zo wel als in 
| a ‚ds 

Is DEELe XIV. STUK; 
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VL. de Polypusíen, bezet zyn, doch-die dit by- 
gr zonders in de Zee- Katten hebben, ‘dat zy 
Hoorp:. âls, mer een Peesagtig Steeltje aan den Arm 

STUK ‘gehecht zyn, en zig. dus aanmerkelyk kunnen 

uitrekken of intrekken. Ook worden deeze 
fomtyds , zo wel-als die der Polypusfen, 
door de Zee- Aalen afgegeten, en groeijen 
dan allengs weder aan, gelyk de ftaart der 
Haagdisfen (*). Voorts heeft ieder Tepeltje 
een Kraakbeenigen Ring met kleine Haakjes 
bezet, en in een Vlies beflooten, het welk, 
boven en behalve-de zuiging, een vaste aan- 

kleeving maakt, en gelegenheid geeft, dat 
de Zee- Kat haare Prooy, meest in Vischjes 
beftaande , vast kan houden. Eenigen hebben 

meer dan honderd zulke Zuigtepeltjes aan 
één der korte Armen geteld, en, dewyl ’er 

rykelyk zo veel aan het end der lange Armen 

of Voelers zyn, mag men gerustelyk beflui- 
ten, dat het. Dier ’er ten minfte duizend 

heeft, zo wel als de Polypus. In geen van 
beiden is het getal naauwkeurig te bepaalen, 
‚om dat zy langs hoe kleiner worden-en ver- 

dunnen aan het end der. Armen, “in welker 
„midden de Bek geplaatst is, 

De Bek, De Mond der Zee- Kat verdient-een op- 

lettende befchouwing.  Dezelve beftaat uit 
eene Hoornagtige. zelfftandigheid; te weeten 

° uit 

(*) Congros. ejus Brachia rodere, fed renasci, Gent La: 
certis Caudam „ haud-fâlfum, PLIN. IX. 29, zegt LINNEUS 
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uit twee harde, kromme Kraakbeenderen, die Vi. 
in elkander flúiten, en famengevoegd zyn eden. | 

| e 
door middel van een fterk, dik, Ringswys’ goor: 

Vlies, het welk dezelven grootendeels befluic, sruxs 

zo dat de Punten maar een weinig uitfteeken. 
Dus gelyken zy, te famen, eenigermaate naar 
den Bek van een Roofvogel of Pappegaays 
en de zwartagtige Kleur, die dezelven doet 
uitmunten , by de Kleur van het Schepzel, ’c 

welk doorgaans uit den geelen bruinagtig ziet, 
maakt de gelykenis nog volmaakter: terwyl 
het aan de twee zyden, van dat men den Kop 
kan noemen, twee niet minder groote en zigtse 

baare Oogen heeft, dan de Polypus, en daar 
tusfchen een Kraakbeen, ‘t welk een weinig 
Stoffe, die naar Brein gelykt, vervat. 

Binnen de holligheid van den Bek is, vol- keel,Mais 
gens RoNDELETIUS, een Sponsagtig Vleesch, Ro 
voorzien met verfcheide ryëén van Tanden; 
die, voor een Mikroskoop gebragt zynde , fom- 
migen zig vry {lomp vertoonen, zo dat zy 

gelyken naar Maaltanden of Kiezen; anderen 

langer zyn en Kegelvormig ,* uitloopende in 
een. feherpe Punt, Men kan niet twyfelen; 
of de eene zo wel als de andere zyn de Zee 
Katedienftig tot het klein maaken van haat 
Voedzel. De laatften zullen de zeven fcher- 
Pe Kraakbeentjes zyn, uit welken SwAMMER= 
PAM de Tong oordeelde te beftaan. ’t Ges 
dagte Vlies, nederwaards zig, famentrekkende , 

formeert dus de Keel. De Keel heeft eene 
Aa a Trech= 

Ts DEEL. XIV, STUK» 
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VL Trechterswyze figuur, en loopt uit in de 
xxiv. Zwelgpyp, die een lange {malle Buis is, wel. 

Hoorps ke in de Maag eindigt. De Spyzen, dus door 
STUK. de Tanden vermaalen, en door de Zwelgpyp 

in de Maag gekoriën ‚ gaan verder in een 
dunnen Darm, die echter wyder dan de Zwelg- 
pyp is, en weder opwaards ftygt: want de 

Zee-Kat heeft aan ’t agter-end geen opening 
tot uitwerping der Vuiligheden; 

Bewaar- Bezwaarlyk zal men gisfen, welke Ingee 
plaats van 
de melk wanden tot bereiding ftrekken van dae Zwar- 

te Vogt, welks uitwerping de Zee-Kat, al 

overlang, zo berugt gemaakt heeft. ArisTo- 

TELEs, die het by zig hebben van dergelyk 
Vogt, doch in minder veelheid, ook toefchryft 
aan de andere Weekfchaaligen (Malakia) , vere 

haalt dat zy altemaal een Mutis hebben , waar 
door de Zwelgpyp loopt. Hier door iespel 

fommigen gemeênd, dat door hem de bewaar- 
plaats verftaan werde van de Inkt, of de Inkt 
zelve; gelyk GALENUs, in de uitlegging der 
der woorden van HrrpocraATEs, dat woord 
verklaart: doch RoNpererrus toont aan, dat 
zulks onmooglyk zy. De Ontleedkunde, zegt 
hy, doet blyken, dat de Mutis, onder den 
“Bek leggende, waar door de Keel loopt® een 
Klieragtige zelfftandigheid is, van geele Kleur, 
en niets Blaasagtigs heeft. Men zou dezel- 
ve dan met SwAMMERDAM, die de inwene 
dige deelen van een Mannetjes Zee- Kat (*) 

zeer 
(*) Het is de gewoone Zee - Kat (Sepia) welke die Aus 

cheuz 

_ 
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zeer naauwkeurig voorftelt, 'veelligt voor de VL 
Lever kunnen houden, of mooglyk voor een Eeen 
Klier, welker gebruik onbekend is,“ gelyk Boorne 

dat van de Thymus in de Menfchen. Want STUX 
dat dezelve niet dienen kan tot bereiding van 
het gedagte Zwarte Vogt, is uit de plaatzing 
blykbaar. 
By het end van den Endeldarm, dat in de 

Buik van het Dier los hangt, is van binnen 
een Opening, waar in zig het Beursje van die 
Inkt ontlast , het welke geheel aan ’t agter 
end van het Lyf geplaatst is, Dit Beursje 
was ten deele Vliezig, ten deele Spieragtig, 
wit van Kleur en met Bloedvaten doorwe- 
ven, Hy vondt ’er iets Klieragtigs in, ’ 

welk, volgens zyn vermoeden, wel dienen 
mogt om de gezegde Inkt uit te leveren, die 
zo overvloedig uit dit Beursje kwam, dat ’er 

het Gezigt van de andere Ingewanden groote 
lyks door belemmerd werdt, Hoe dikwils 
men het uitfpoelde, fcheen doch de bron-ader 
van dit Vogt onuitputtelyk te zyn. Ook was 
het zo fterk van Kleur, dat door een Zakje 
van die Inkt verfcheide Emmeren Waters 
konden zwart gemaakt worden. Het is dan niet 
enwaarfchynlyk, dat de Zee-Kat zig daar 

door 

heur befchryft en afbeeldt, niet de Spaanfche Zee - Kat 
(Loligo) , hoewel hy dien naam in ’t Nederduitsch gebruikt, 
en daar in dus verkeerdelyk door den Overzetter van Boma. 
Bas Woordenboek is nagevolgd. Verba valent u/u, 

Aas 
E. DEEL. XIV, STUK, 
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VL, door voor het Gezigt der Visfchen , ja van 
SXIV. de Visfcheren zelfs, verbergen kan. Men zal 
Hoorp- het naauwlyks by de Gal vergelyken, -wan- 
STUKe neer men aanmerkt, dat het geene bicterheid 

ter wereldäheeft :maar, dat de Indiaanen hier 
van hunne Inkt bereiden of bereid hebben, 
oordeelde SwAMMERDAM niet ongeloof baar 5 
dewyl het Vogt uitdroogende tot brokjes 
wierdt en dus de fchoonfte zwarte Verwe 
gaf, Evenwel weet men, dat de Chineefche 

Inkt, hedendaags, van allerley Kleuren wordt 

gemaakt, 

Kieuwen- Die Autheur verzekert, dat de Zee-Kat,. 
zo wel als de Visfchen, mer een Kieuwen= 

Geftel is voorzien. Het Lighaam van dit 

Schepzel , naamelyk, is in een Zak beflooten, 
welke aan, hetzelve een vrye beweeging toc. 
laat, en van boven een aanmerkelyke gaaping 

heeft, vertoonende zig als een Handfchoen 
om den Arm. Deezen Zak open fhydende, 
ziet men aan ’tLyf, van onderen , wederzyds, 

een langwerpig graauwagtig Deel, dat met 
witte Vaten fierlyk doorweven is. Door hun- 
ne Spongieusheid fchynen deeze Deelen Long- 
agtig te zyn, en komen, zo hy zig verbeeldt, 
met de Kieuwen der Visfchen , die- roodagtig 
Bloed hebben, en deswegen rood zyn, in 
hunne werking overeen, Meer dan veertig 
Verdeelingen van Vaten heeft hy aan de ééne 
zyde van één deezer Kieuwen geteld. Zw 
zyn door eent Vliezigen Band famengehecht _ 

‘ en 
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eh worden door flerke Spieren bewoos VI 
AFDEEL. 

sen XXIV. 
Het Hatt vande Zee- Kat, zegt die naatw- Hoof. 

Keurige Waarneethêr , is, tester dé manier van svux. 

zeer veele Dieren , in de Buik geplaatst. Hee ESE 

heeft eene langwerpig driehoekige figuur, en 
de Kleur van een Spier, waar uit het meeste 

Bioed gettok kken is. Vát buiten is het taa- 

meélyk effen etù glad, doch van binnen Ve: 
zelagtig, en, gelykerwys hét Hart der Men: 
fchen, als miet Vi leezige Kolammetjes bezet: 

Men vindt ’er maar ééne Holligheid in, doeh 
het heeft twee Ooren, die zeer groot zyn, 
en in de Kieuwen uitloopeh. Men kan dai 
niet twyfelen, of daat wordt, door hetzêlve, 
ook zekere Orfmlonp der Vogten veroirzaakt 5 

te minder, dewyl aan die Hart ook een Vat 
gehecht is, dat hy de Groote Slagader tytelt, 
die Takkén afgeeft naar dat Ingewand, het 
welke Leveragtig is, en dan met zynen Stant 
voortgaat naár de Herfenen, die, als gezegd 
is, in de Kop, tusfchen de Oogen, huisvesten: 
Zelfs heeft hy âan de zyden van het Hart twee 
Vaten ontdekt’, welke misfchien’ wel terugvoes 
rênde Aderen Konden zyn. 

Zou ook de Zee- Kat geene Herfenen heb» Gezigr. 
ben, daar het Geftel van haar Gezigt, wat “Seven. 
het Zintûig aanbelangt, niet minder volmaakt 
is, dan in de grobte Dieren. Hy vertoont 

hoe de Gezigtzenuwen van de Herfenen , die 
naar twee Bolletjes gelyken, afkomen, en zig 

Aa 4 over 
IL, DEEL. XIV, STUK 
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XXIV. 
Hoorp- appel heeft een Dekzel, zynde van buiten hel« 
STUK. 

‘Teeldee. 
len, 
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over den bodem van den Oogbol uitfpreiden, 
welke met veelérley Kleuren praalt. De Oog- 

der groen, van binen. pekzwart. Dit bedekt 
het Kryfítallyn, dat vry groot is, doch door 
het Haairswyze Ligament als bekneepen wordt: 

des hetzelve zig gelyk een Bolletje, dat in 
een. grooter halve Bol begreepen is, vertoont, 
De twee andere Vogten, het Warerige en 
Glasagtige, hoewel van eene ongewoone 
zelfftandigheid , waren ’er ook in tegenwoore 

dig. 
Aangaande de Teeldeelen vondt SWAMMER- 

DAM, in de Mannetjes, het maakzel der Zaad- 

ballen wonderlyker dan eenig ander Lighaams- 
deel van dit Schepzel, Men moet zyne Af- 
beeldingen nazien(*),om daar van te kunnen 

oordeelen. Het zy genoeg gezegd, dat men 
de holligheid, van die Lighaamen, welken hy 
de Testikels noemt, gevuld vondt met dui- 
zenden van witte Pennetjes , welke daar uit 
genomen, Een in Water gelegd , eene aartige 

beweeging maakten, Op die Zakswyze legt 
een Klieragtig Lighaam, en het derde is een 
Hartvormig deel, vlak onder het Inktbeursje 
geplaatst. Dit laatfte Deel, by, het openfny- 

den van den uitwendigen Zak zig reeds aan % 

end vertoonende, fchynt Spongieus, en met 
Zaadftoffe vervuld te zyn, die ’er uitvloeit 

wan= 

£*) Biblia Nature, Tab, LU, Fig, 5, 6,7, 8, 9 

Pd 
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wanneer men ‘tc zelve perst. In ’* Wyfje VI. 

‚ windt men de Eijerftokken ook onder het Inkt- ze 

beursje geplaatst, en het Kanaal, waar door Hoorp- 

_de Eijeren uitgeworpen worden, ‘vertoont zig STUK. 
aan de-zyde van de Pyp des Endeldarms. 

Dus is de Sexe der Zee- Katten, inwendig verfchil 
genoegzaam blykbaar, maar, of men die, uits vaan 
wendig , met meer zekerheid onderfcheiden 
kan, dan in fommige Visfchen, is my nog zo 

blykbaar niet. ArisTorTELEs zegt, dat de 
Mannetjes ruuwer zyn, op de Rug zwarter 
en van onderen bont, terwyl zy ook het ag- 
ter-end fpitfer hebben; doch die Prammen, 
welken, zo men getuigt, aan het Wyfje zou- 
den. zyn, weet ik zo gemakkelyk niet te vin- 
den (*). Ook zouden deeze , volgens den 
Vader der Philofoophen, niet, dan na het 

openínyden van den Buik, zigtbaar zyn. Door 

dit middel moet men dan ook te weeten zyn 
gekomen, dat die groote, op de Derde Plaat 

in ’t Derde Deel van SerA, een Mannetje wa- 
re: want dezelve fchynt van agteren geheel 
niet {pits van Lyf ; en ook aan den Buik niet 
bont noch zwart op de Rug te zyn geweest. 

Of men, aangaande de manier van Paaring, pe Eijere 

in deeze Dieren meer verzekerd zy, dan in 1°9 
| in 

(*) Le Sexe fe distingue aifement dans la Sêche. Le Mâle 
8st plus bigarté, &c. En outre la Femelle a deux efpeces de 
Mamelles , que le Mâle n'a pas. Hist, Nat des Animaux 
Paris 1756. Oétavo, Tom, I. Pp. 143e 

Aas 
E, DEEL, XIV, STUKe 

\ 
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VL de Polypusfen, is my onbekend. “Dat zy ale: 
ee dan de Armen in elkander ftrengelen , en de 
Hoorp. Pypjes, welken zy beiden vooraan het Lyf 
STUK. hebben, meer of min famenvoegen, fchynt _ 

niet ongeloofbaar te zyn: doch aangaande de 
uitwerping der Eijeren, en derzelver gefteld- 
heid, zy wy thans nader verlicht. Ronpe- 
LETIUS zegt: ;‚ de onzen noemen die de Zee= 
‚> Tros, om dat zy naar een Bos Druiven 
ss gelyken”. Arrtsroreres hadtze vergelece 
ken bv groote Myrchen- Befiën, en getuigt ; 
> dat deeze Kijeren door het bygeworpen 
‚> Vogt van ’t Mannetje aan elkander klee- 
s> ven, in ’t eerst wit zynde, vervolgens 
s> grooter en zwarter wordende”. — Wat hier 
van zy, ‘tis zeker, dat men deeze Eijeren 
in ’t Lighaam van de Zee- Kat anders gefteld 
vindt, dan daar buiten; wanneer zy ook, ona 

‚derling, meer vast gekleefd, dan vastgehecht 

zyn: hoewel zy doch, gezamelyk, een foort 
van Tros uitmaaken, als van zwarte Druiven, 

Dit heeft de Heer NozFMAN; in de Uitge- 
zogte Verhandelingen, door een naauwkeurige 

af beelding en befchryving van dezelven, opge“ 
sas of helderd (*): 

voedzel, — Het Voedzel der Zee Katten beftaat in ale 
lerley Zee- Schepzelen naar evenredigheid van 

haare grootte; want het is blykbaar, dat ZY ; 
hoe 

(*) Zie het I, DERL , uitgegeven in ’t Jaax 3757 „bladze 579 
PLAT VI 
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hoe grooter zy zelf zyn, hoc groorer Vis-_ VL | 
fchen verflinden kunnen. Niet alleen de zo- ER 

danigen, die zig op den Grond onthouden, Hoofn- 
gelyk Platvisch en Aalen; maar ook Krabben STUÉe 
en Kreeften ,'ja Sardynen en Haringen, zyn 
haar Aas. Daarentegen worden zy, weders 
om, door Haaijen, Zee- Wolven, Robben en 
verfcheide groote Visfchen , verflonden. Tegen 
de ‘vervolging, evenwel, van deeze haare 

Vyanden, weeten zy, zo men verhaalt, zig 

te befchutten door de uitwerping van haare 
Inkt, die het Water troebel maakt; niet dat 

de Visfehen daar voor bang zouden zyn, 
als of ’t een Vergift ware; gelyk fommigen 
beuzelen, 

Men vangt de Zee- Katten aan de Oevers Vangst, 

van den Oceaan en van de Middellandfche 

Zee; doch, volgens GesNERUsS, vindt men 
een grooter veelheid van dezelven in Vrank- 

ryk dan in Ïtalie. Ook komen zy zo wel in 
Oost- als in Westindie voor 3 gelyk daar uit 
blykbaar zouzyn, dat de Chineezen het zwarte 

Vogt, ’t welk deeze Dieren, uitwerpen, in 
de bereiding van hunne Inkt gebruiken (*). 

Aan de Kust van Nieuw Schotland, en daar- 
omftreeks, vindt men een foort van Zee-Kat- 
ten, die zeer groot zyn. Men getuigt, dat 

ter altoos twee zig by elkander bevinden, en 
dat de Mannetjes zeer heet zyn naar de Wyf- 

jes, 

(%) HERMANN, Cyros. Mat, Jed, Tom. Is Parte 2 Pe 17e 
Ie DEEL, XlV, STUK. 
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jes. Hier van zou eene manier omze te van: 

gen, en wel met een Wyfje aan een Touw 

te binden en dus door ’t Water te fleepen 5 
afkomftig zyn (*). De Ouden, evenwel, ge- 

bruikten ’er ook Teenen Korven toe ({). 
Die van Marfeille vingenze, zo verhaald wordt, 
of dus, of met een Spiegel (1). Ook wordt 
verzekerd, dat men de Zee-Katten, in de 
Golf van St. Laurens, by nagt vangt met een 
brandende Toorts: want deeze Dieren bemin- 
nen het Licht, en volgen ’t zelve met den 
Vloed zo ver op ’t Strand, dat de daar op 
volgende Ebbe haar buiten ftaat ftelt om te- 

rug te keeren, of anders aan de Visfcheren gele- 

genheid verfchaft, omze met de Hand te gry- 
pen. 
De Zee-Katten worden op veele plaatfen, 

zelfs in Europa, tot Voedzel van den Mensch 
gebruikt, hoewel zy gantsch niet gemakkelyk 

te 

(*) Postquam e confpettu vaga Fcemina tradta per zquor, 
Cernitur a Maribus, fubito ampleétuntur amatam ;, 

Atque volubilibus nodis fpirisque rotati, 

Emplicitam ramis ftringunt, cupiuntque teneri, OPPIA- 
NUS, 

(Ì) Has etiam Nasfis capiunt fub tempore verno. ID, 
(1) Les Pécheurs de Marfeille prennent les Séches a la 

Nasfe & au Miroir. Hist. Nat. des Animaux, Paris 1756, 

B. 149. Het is ontleend van eenen GiLLI1us, die verhaalt , 

dat de Visfchers een Spiegelglas, ep een Plank vast gemaakt; 

in ’t Water lieten zakken, waar in de Zee -Kat dan haar 
Beeld zag, en daar op zo verflingerd werdt , dat zy den Spie- 
gel omarmde, zo dat menze daar mede op kon haalen cn 
dan met een Schepnet vangene Fides penes Autoren, 
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te verteeren zyn. Te Parys, en in de Noor- V1, 
_delyke deelen, worden zy niet gegeten, maar AFDEELs 
het is een gewoone Spyze te Nantes, Bour- Bor 

deaux, en in verfcheide andere Steden vansrux. 
Vrankryk ; daar menze onder de Geregten op 
Tafel voordient. Ten dien einde worden zy, 
in Water gezooden en wel gaar gekookt zyn- 
de, aan ftukken gefneeden, en geftoofd, met 
Boter, Uijen, Pieterfelie en een weinig Pes 
per, doende ‘er dan, op 't laatfte, eenige 

Druppelen Azyn by: maar het beste ís, dat 
haar Vleesch, vooraf, gelyk Stokvisch , in Zout 
Water, met een weinig ongebluschte Kalk , 
geweekt zy , waar door het gemakkelyker 
verteerbaar wordt, Te Lyons bereidt men de 

‚__Zee- Katten met Potasch. Dus wordt het een 
zeer voedzaame Spyze, maar die, zo Hrero= 

CRATES reeds opgemerkt heeft, den Buik ver= 

ftopt, het Hoofd bezwaart en de Oogen vere 
duiftert, doordien dezelve een dik, flymig 

Bloed voortbrengt. Het Afkookzel van dee- 
zen Visch, niettemin, wordt laxeerende be- 

vonden te zyn, en het onaangenaamfte is de 

zwartheid, waar. mede dezelve, hoe lang ook 
gekookt zynde, de Saus bezoedelt. Van het 
zwarte Vogt, dat men de Inkt der Zee-Kat 
noemt, wordt, op fommige plaatfen , tot een 
zagt Purgeermiddel, en van de Eijeren als 
een Bloedzuiverend en Pisdryvend Middel, ge= 
bruik gemaakt. | 

De Zee-Kat heeft, als gemeld is, op de sans 
Rug 

Ts DEEL, XIV, STUS, 
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Rug een Beenagtige Schulp, die men in de 
Winkelen Os Sepie; doch in ’t gemeen Zeee 
Schuim noemt. Dit bedekt de geheele Rug 
en in hetzelve hebben de Spieren van dit Dier 
haare inplanting; zegt SWAMMERDAM,;, die- aans 
merkt, dat hetzelve, versch van de Zee-Kat 
gekomen, reeds zo droog is, dat het op ’t 
Water dryft, en dus in menigte aan onze 

Stranden, zo wel als elders , opgeworpen 
wordt. Men weet dat het van onderen , onder 
de Beenige Schulp, naamelyk, als uit Plaatjes 
famengefteld is, die de dikke zelfftandigheid 
van dic Been zo voos maaken, dat men ’% 
zelve, deswegen, Zee - Schuim genoemd heeft. 
Het is van eene fterk Zuurbreekende hoeda- 
nigheid, en wordt derhalve, inwendig, {om 
tyds tegen ’t Graveel en dergelyke Ongemak- 
ken, met niet minder vrugt dan de Kreefts- 
Oogen , Schelvisbeentjes , en anderen van dien 
aart, voorgefchreeven. Uitwendig is hect een 
voornaam Ingredient van de Tandpoeijers en 
komt ook in de drooge Oogmiddelen, die 
men tot wegneeming van Vlakken op het 
Hoornvlies blaast. De Goud- en Zilverfime-= 
den bedienen zig veel van het Zee- Schuim, 
om ’er Vormen van te maaken tot het gieten 
van Lepels, Vorken, Ringen, enz. Het laat 
zig, nhaamelyk, in de vooze zelfftandigheid 
het Model indrukken van iets dat men gieten 

wil, ’t welk ten dien einde tusfehen twee ftuk- 
ken. Zee-Schuim. bekneepen wordt, enzo 

(3) Zee: 
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(3) Zee Kat „ die bet Lyf.platagtig heeft en s VL | 

gefbaart, met twee breede Vlerken. XXIV. 

Hoorp= 
Deeze verfchilt van de gewoone Zee - Kat ; sruke 

doordien het Vlies aan de zyden, van ie he 
Staart niet geheel aan boven toe, maar flegts Middel- 

ter halver langte van het Lighaam ftrekt ho CXI, 

zegt Linngus. De kleine Loligo, van Ron-££% 
DELETIUsS wordt, door hem, daar toe betrok. 
ken. Ik heb ‘er een van rykelyk een Voet 
lang, in welke het Vlies juist omtrent tot 

aan het midden des Lighaams ftrekt, en die 
dus als een middelflag fchynt te zyn, tus- 
{chen de voorgaande en volgende Soort. De. 

zelve is van onze Stranden afkomttig. Het 
fchynt deeze te zyn, welke de Heer Pon- 

‚ TOPPIDANs, als aan de Kust van Noorwegen 
voorkomende, befchryft, en daar van de ne- 
vensgaande Afbeelding geeft, die wy van 
hem ontleend hebben. Het wordt ’er, zegt 
hy, Sputte, Blecksprutte en van eenigen de Zeee 

Vlieg genoemd. Hy heeft ’er een in Wyn- 
geest bewaard, van ongevaar anderhalf Vies 
rendeel Elle of iets langer , en rykelyk twee 
Vingeren dik; zynde deeze nog vermoedelyk 
een Jonge; alzo hem gezegd werdt, dat zy 

veel grooter voorkwamen. Hy hadt ’er zelf 
een. no gehad, die gedroogd zyndeeen Elle lang was, 

Het 

(3) Sepia Corpore depresfo Caudato, ancipitie Syst, Nat, 
KIL, Loligo parva, RONDEL, Pisc, 509, 

Te DEEL, XIV. STUK 
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Het Lighaam, zegt deeze Heer, is byna 
rond, en gelykt naar een Goudbeurs, zynde 
aan ’t end ftomp. Het merkwaardigfte, daar 
in, was de Kop, met twee groote Oogen 
en een Bek naar de Snebbe van een Vogel gely= 
kende. Behalve de agt Armen of Takken , 
die hoekig en als met kleine Kogeltjes bezet 

waren, zynde ieder Knobbeltje wat grooter 
dan een Speldeknop; hadt het Dier, zegt hy, 
agter aan den Kop, twee, nog eens zo lan- 
ge en aan ’t end breede Riemen. Bovendien 
waren, aan de zyden van het Lyf, twee Vlie- 

zige Lappen, waar mede de Visch zig, als 
met een Mantel, kan bedekken, wanneer hy 
zig’ famenrolt. Ook zegt men, dat hy zig 
daar mede een weinig boven ’t Water ver- 

heffen en vliegen, of eigentlyker een weinig 

voorthuppelen kan. Dus zal men in de Na- 

tuur weinig leevende Dieren vinden, met een 
zo zonderling Geftel van Ledemaarten. 

‚> Niet minder wonderbaar, (vervolgt de 

‚> Bisfchop,) zyn de inwendige deelen van 
„ deezen Visch, wanneer men hem opent of 

„ ontleedt. Onder de Huid wordt, alsdan, 
in ’t geheel geen Vleesch gevonden, maar 

langs de Rug een enkel wat platagtig Been, 
van gedaante als het Lemmer van een 
Mes, en dit is het den Apothekeren be- 

‚> kende Os Sepie, waar van ik boven, op 

‚, het Artikel der Walvisfchen, gewag ge- 
es maakt heb; alzo die van deeze kleine 

Vise 
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i Visfchen zouden geplaagd worden (*). ij 

‚ Voorts is de Romp of Buidel met een ge- Apra 

heel zwart Vogt gevuld, ’t welke, dewyl Hoorp- 
het door de Huid heen blinkt ,. de Kleur STU* 
van den Visch blaauwagtig, maakt, niets 

tegenítaande dat Vogt geheel Koolzwart Is, hs 
zo dat men het ook in plaats van Inkt ge- 
bruiken, en daar mede fchryven kan Dic 

; zwarte Woet {puit hy, des noods, van zig, 
5, en wordt, deswegen, Sputte of Spuit-, ja 

ook wel Inktvisch getyteld. Het Water 
verliest, daar door, rondom het Dier, alle 
zyne helderheid, en deeze Visch fchynt 

> dus, als 't ware, een Tovenaar te zyn, 

die zig voor ’t Oog van zyne Vyanden wil 
ss Onzigtbaar maaken. Een zonderlinge voor- 

‚ zorg der Natuur, tot befchutting van dit 
zo geheel en al ongewapende Schepzel. 
‚ Een geloofwaardige Korrespondent heeft Voorttee. 

ss My, ten opzigt van de Voortteeling van Îine. 

„deezen wonderbaaren Visch, iets verhaalt „ 
‚ dat niet minder zeldzaam is Hy en veele 
andere Oog ggetuigen hebben bemerkt, dat 

5) de 

(*)° t Blykt klaar, dat de Heer. PONToPPIDANS hier de 
Loligo met de Sepia verwärt, welker Been, dat nien Zee= 
Schuim noemt, niet Mesagtig ; en ook onbekwaamer is, om 
in de Huid der Walvisfchen te booren en te blyven zitten, 
Wanneer die deeze Dieren, welken ’er zig gelyk de Luizen 
aan vast zuigen zouden, tegèn de Klippen dood wtyvéns 
gelyk zyn Eerw, bladz. 931. verhaalt, 

| de Bb 
1. DEEL, XIV, STUK, 
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KEN ‚> de Jongen by honderden, ja by duizenden, 
XIV, »» Onder de Huid in de Buik van de Moeder 
Hoorp- „, zitten, daar zy zig eindelyk doorvreeten 
STUKe , zouden en dus ‘de Moer om ’t leven bren= 

gen, leevende dan wederom ook maar zo 
‚, lang. tot haar het zelfde wedervaart van 
, haar Kroost. ‘Printus heeft onderfcheid 
», tusfchen de Sepia en Löligo gemaakt (*), 

dat my niet bekend is: doch dit weet ik, 
„ dat men haar, nu ruim een Eeuw hälse: 

den, naamelyk in ’t jaar 1661,” wanneer 
’er eens één, by Katwyk in Holland, ge- 
vangen werdt, uitmaakte voor een verfchrik- 

, kelyke Zee-Wonder (}). Het zwarte Vogt, 
dat zy uitfpuit, de Hand van een Mensch 

, Faakende, brandt als Vuur; doch men ‘kan 
het met nut gebruiken, om hét Aas, dat 
aan den Hoeck geflagen is, daar in te doo- 

pen: gelyk men ook den geheelen Visch, 
9» aan Stukken gefneden, wel tot Hengelen bee 
5, Zigt’. Dit is het gene door den Heer Pon- 
POPPIDANS , aangaande de ‘Noorfche Zeee 
Katten ‚ wordt verhdald, 

(4) Zee- 

(*) Loligo volitat extra Aquam fe efferens, quod & Pec 
stunculi faciunt Sagitte modo, Sepiarum Generis Mares varit 

„&c nigriores, conftantieque majoris. Percusfe tridente Foee 
mine auxiliantur, at iéto Mare Foemina fugit. Ambo autem, 

ubi fenfére fe apprehendi, effufo Atramento, quod pro Sans 
guine his est, infuscatâà Aquà absconduntur, 

(Ì) Zie OLEARzUS, in der Gottorfifchen Ein 
Pe 42e 

ld 
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(4) Zee- Kar; die bet Lyf Rolrondagtie ge, 

fpitst, de Staart met een Rudtagtig Vlies 
gevlerkt beeft. 

By de Ouden is deeze niet minder bekend 
dan de gewoone Zee-Kat. Ook komt zy ò 
veel overvloediger aan de Stranden der Zui- 

delyke deelen van Europa voor, dan in de 
Noorder - Oceaan ; weshalve wy ‘er; niet zon- 
der reden ‚den naam aan geeven van de Spaan- 
Jehe Zee- Kat. Men heeft, van ouds; de 

Groote van de Kleine onderfcheiden, noemen- 
de de eerfte in ’t Grieksch Teutbos, de ande= 
re Teutbis, het welk flegts eene verfcheiden= 

heid aanduidt. Beiden voeren zy, thans; in 
Italie, den naam van Calamaro of Calamajo, in 
rv heeten zy Calmar, in Engeland Ca- 

Lamary. 5, De groote Loligo, zegt RON/ELES 
ds ET i is die, welke de onzen Calamar noe= 
ss men; of; om dat zy naar een Pennekoker 
ss gelykt, of om dat men ‘er alles in vindt, 
5, het welke tot fchryven noodig ist: Inkt 

;, naamelyk en een Been, dat zig aan ‘t ééne 
5, end als cen Penhe-Mesje, aan ’t andere 
$, end als een Schryfpen vertoont. De klei- 

‚„ ne 

(4) Sepia Corpore fabeylindrico fubulato , Caudâ ancipiek 
rliombeâ, Faun, Suec, 2107. NEEDHAM. Microsc. Dezov.T 12. 

OLFÄR Muf. 44. T. 906. f. 2. BELL. Aguat. 339. Loligo. 
ROND. Pist, 506, Sepia Loligo. OSBECHK Izer, 66. Loligo. 

STRÔEM. Sundm, 173. SEB. Múf. UL, T, 4. f, Im & 
Kab. Jen 5, 6 

Bh 2 
E, DEEL. XIV, STUK, 
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‚‚ ne heeten de onzen, gemeenlyk’, Glaudio, 
„> welk woord van Gladiolus afkomftig fchynt 
> te zyn: doch die van Montpellier ver war- 
„> ten dikwils de Calamar en Glaugio met 
„, elkander”. Die van Bajornne noemen de 
grooten Cornets, de kleinen Corniches. Die vat 
Marfeille heeten ze dikwils Tante, gelyk men 
in ’t Noorden de Zee- Katten ook wel Tin- 
tenfisch noemt , wegens de zwarte Kleur ;, 
daar zy het Water mede verwen. Volgens 
BEeLrLoNtus is te Rome en Venetie het woord 
Totbena, en in Provence Totbona voor deeze 
Dieren in. gebruik; het welk nog van ’t 
Griekfche woord Teuthos zal af komftig zyn. 
Lolium is de groote in ’t Latyn genoemd 
geweest, en derhalve zou ik veeleer den naam 

deezer Schepzelen afleiden van het Kruid , 
dat dus genoemd wordt, dan’ van hun vlie« 
gen, fpringen of huppelen op het Water; 
niettegenftaande VARRO die naams-reden ges 
opperd heeft. In de manier van groeijing naa- 
melyk en Aairfchieting van de Dolyk, is iets 
naar het welke de Geftalte van dit Schepzel 
veel gelykheid heeft.’ Het is deeze niet, die 
deZee- Spin, Araneus marinus, genoemd wordt, 

gelyk men elders wil; maar de gewoone Zee- 
Kat voert, als gemeld is, fomtyds deezer naam. 
“so Van de Zee- Kat (Sepia Loligo) zegt Os- 
s» BECK, in de befchryving van zyn Chinee- 
s> fchen Reistogt, verhaalde onze Pasfagier, 
»> dat de Spanjaards dezelven eeten, en ’er, 

RN | 
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in hunne Taal, den naam aan geeven van Vs 
»> Congrejo. Of de Zee-Karten hunne Konst Seprer 
» van de vliegende Visfchen, dan deeze die Hoorp- 
s, van de Zee- Katten geleerd hebben, is my STUK. 
„ onbekend; doch dit weet ik, dat zy beis 
z, den vliegen, fchoon geen van beiden een 

Vogel is, en dat zy beiden ook vervolgd 
‚ worden door eenerley Soort van Vyanden. 
‚… Wanneer de Zee- Kat vliegen wil, fpreide 
„zy haare Armen of Voelers gelyk een Be 
s zem,uit, zo wel als haare Ruitagtige Zwem- 
, vin, waar mede zy zig, tot haar ongeluk, 

‚, voor ditmaal ook in de hoogte gebragt 
‚ hadt”. Naamelyk, dat hy dus gelegenheid 
kreeg omze te vangen; waar op hy dan de- 

zelve, die buiten twyfel niet de Gewoone 
maar de Spaanfche Zee- Kat was, aldus be- 
fchryft. 

‚, De zwarte Bek, dien zy heeft, gelykt gegatce, 

„, naar de Snebbe van een Havik; de Kinne= 

‚‚ bakken zyn fpits, kort en gekromd. De 
„‚ Sneb is van een cirkelronden, opgefplee- 

» ten, Smoel omringd, om welken tien Ar- 
‚ men in ’t ronde ftaan, waar van agt byna 
» driekantig, doorfchynende, Draadagtig, fpits 
„‚ uitloopende, aan *t end Wrattig en getands 
» twee rond, Draadagtig, langer, beneden 
z glad en alleenlyk aan de Punt Wrattig zyn, 
s, De Schaal is week, Cylindrisch, van voo- 
» ten dikker, glad, met roode Vlakken. De 

2 Oogen zyn groot en zwart. De Kop en 
Bins „ Voel- 

1, DEEL. XIV, STUK, 
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» Voelhoornen zyn doorfchynende, met fyne 

> Zwarte Dopjes geftippeld. De Rug is van 

s> vooren Goudgeel, naar ’t bruin trekkende, 

„en wordt naar de Staart toe allengs door- 

> fchynende, met zwarte Stippen. De Buik 
„ is helder rood. De Staart is fcherp gepunt, 
„en met eene weeke Ruitagtige Zwemvin 
‚‚ bedekt. Het Dier zou eene Blaas, en in 

„ dezelve een Inkragtig Vogt bevatten, en 
‚‚ van de Chineezen gegeten worden”, 

__Dewyl OsBEcK zulks in ’t midden van den 
Atlantifchen Oceaan, tusfchen Afrika “en A. 

merika, waarnam, blykt hier uit de gegrond= 
heid der aanmerking van ARISTOTELES, dat, 

daar de overige Zee- Katten zig gemeenlyk 
aan den Oever onthouden, de Loligo een lief. 
hebber is van de hooge Golven. Men vindt- 

ze in alle Zeeën vry menigvuldig, zegt Sars 
VIANUs, en PrLiNius getuigt, dat men ‘er 
gezien heeft in de Middellandfche Zee, wan 

vyf Ellen lang. Dit laatfte hadt hy van den 

Vader der Philofoophen , die doch niet Zegt, 
waar men ze van deeze langte vindt. Het zal 

zekerlyk van de groote Soort, Lolium gee 
paamd, te verftaan zyn. De gewoone heb- 

ben wy van een Voet, tot drie of vier Dui- 
men lang. Of het deeze zyn, die Schools- 
wys’ zwemmen, en dus veelen te gelyk ge- 

vangen worden, is onzeker. Zy leeven van 

allerley Visch, als ook van Krabbetjes «en 
Garnaalen, en firekken beurtlings aan grooter 

Vis- 

rt 
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Visfchen , die ‘er gelyk op de Vliegende Vie 
Visfchen Jagt op maaken, tot een lekker pi, 
Aas. Hoorpe 

De Heer NerepuHam, (wiens keurige Waar: EE 
neemingen met het Mikroskoop, evenwel ; varen, 
volgens de Afbeelding , veeleer op de voor- 
gaande Soort fchynen werkftellig gemaakt te 
zyn;3) verfcheide Calmars aan de Kust van Por= 
tugal ontleed hebbende , zonder het minfte 

_ blyk te vinden van Kuit in de Wyfjes, hoce 
danigen de meesten waren, ontdekte eindelyk, 

omttent het midden van December, in een 

Mannetje voor de eeríte maal eenige fchyn 
van Hom. Zeker Melkagtig Vogt, zegt hy, 

wordt in de bewaarplaats uitgeftort, door 
welks uitfpanning zig de Zaadvaten for- 
meerden, of zigtbaar en kennelyk wierden; 
gelyk ik denk dat het te verftaan zal zyn. 
Hy zegt evenwel duidelyk, dat een nieuwe 
Toeftel van Vaten geformeerd werde, beftaan. 
de uit een foort van Springveeren, in de ge- 
dagte bewaarplaats voorkomende, en allengs 
die rypheid krygende, welke hun cot volmaaks 

te werking bragt. Dit zullen, waarfchynlyk, 
die witte Wormswyze krinkelende Pennetjes 
zyn, welker beweeging SWAMMERDAM in de 

gewoone Zee-Kat ontdekte, en waarvan hy, 
na aangemerkt te hebben, dat ’er een Draad 
je van witte Stoffe uit voortkomt, aldus 

fpreekt. „, Maar of nu dit Draadken hol is, 
2) En dat in deeze Pennekens, als in foo vee- 

Bb Â je 
Te DEEL, XIV, STUEe 
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VL, le Saadpypkens, het Saad gegenereert word, 
Ze. s‚ en daar uyt weer ge-excerneerd word; dàn 

Hooro- Of zy alle te gelyk, ten tyde van de uyt- 
STUK, _, fchieting des Saads buyten de Saadbal, uyt 

‚, het Lighaam gefchooten worden, dat fyn 
„, feer donkere faacken, enz”. Ook erkent 

NEEDHAM, de Werken van SwAMMERDAM 

niet genoegzaam ingezien te hebben over dit 
Stuk, voor dat hy zyne Waarneemingen te 
Forden aan 't lichtgaf, die hy in ’t jaar 1744, 
te Lisbon (*), in ’t werk gefteld hadt op dit 
Schepzel: anderszins zou ik, (zegt zyn Ed.) 
dezelven tot leidsman gebruikt en dus vermyd. 

hebben in verfcheide misflagen te vervallen: 

zeggende verder: „ in ‘t algemeen is de Ont- 
„ leedkundige befchryving van SWAMMERDAM, 
> aangaande de zigtbaarfte deelen van de Se< 
> Pia, niet alleen zeer naauwkeurig en meer 

ss voldoende dan de gene die ik gegeven heb 
van de Calmar, maar ik geloof daarenbo- 

5 ven, dat men, verfchil vindende in onze 
» Waarneemingen, zig veeleer aan hem dan 
‚‚ aan my moet houden (f)*. 

De Eijer. Een edelmoedige betuiging, inderdaad, doch 
Rio niet edelmoediger dan die van den Heer Bo: 

HADSCH , 

(*) De Calmars en Sepia's komen Schoolswyze op de Ore 
diepten in de Mond van de Taag, waarfchynlyk om te aazen 
op de kleine Vischjes ‚ die men daar in menigte vindt, en 
hy verbeeldt zig, dat zy haar zwarte Vopt BEbroiken om die 
Vischjes te beter te kunnen vangen , door de troebelheid van 
het Water 

“(f) Note, p. 43, des Neuve Obferug Mlicrosc, Paris 17 50e 
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HADSCH , „wiens misflag, van de Eijer- Tros VIe 
der Spaanfche ‚ voor dien der gewoone Zee eet 
Kat opgegeven te hebben, zo fcherp was Hoorne 
doorgehaald van den Heer NozEMAN (*). Hy sTUs. 
zou zig eenigermaate hebben kunnen verfchoo- 

nen, met in te brengen, hoe in een zo geagt 

Werk, als dat van SrgBA is, de gewoone 

Druiftros (Uva Marina) opgegeven wordt 
voor het Eijernest van de Loligo (+), ’t welk 
zekerlyk dan ook een groote misflag is, van 
gedagten Heer piet aangeroerd. Maar neen. 
Hy erkent mis gehad te hebben in die Druif- 
tros niet voor de Eijeren van de Sepia te er- 
kennen : ’t welk daar uit was voortgekomen, 

dat hy ’er geen één Vrugtje in hadt kunnen vin- 
den: (4) hebbende die Eijer - Tros in de Maand 

Maart te Napels, wanneer zy ’er nog niet in 
zyn, en in de Maand Augustus, wanneer de 
Jonge Zee- Katjes uitgekomen zyn, aan het 
Hollandfche Strand onderzogt. Naderhand 
zyn zy 'er, door zyn Ed , ook weezentlyk 
in gevonden, en derhalve bekent hy thans den 
Ouden Philofooph, ARISTOTELES, verongee 

lykt 

 (*) In het TI. DEEL der Uitgezogte Verhandelingen , bladz, 

395 L) 30de 

(f) In het II. DEEL van SEBA, Tab. IV. Fig. 6, en ia 
de befchryving ‚ bladz, 9, 

(1) My is door een Heer, die in dit onderzoek mede ge- 
werkt en geholpen heeft, verhaald, dat zy ook de grootte 
moeite van de wereld hadden, om de Vrugtjes in de Druiven 
van dic Eijertros op te zoeken, 

Bb 5 
1, DEEL, &ÌV. STUE, 
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lykt te hebben, met te zeggen dac deszelfs ge- 
tuigenis valsch ware, aangaande de gezegde 
Druiftros (Uva Marina) die van deezen aange- 
merkt was uit Eijeren van de Sepia of gewoo- 
ne Zee- Katten te beftaan (*). 
Men zoude, echter , uit het zeggen van 

dien Philofooph, ten opzigte van de Eiieren 
der Spaanfche Zee Kat, befluiten kunnen, dat 
hy dezelven niet regt gekend had : want 
hy fchynt de Eijertros van dezelven by- 
na gelyk te ftellen met die der gewoone Zee- 

Katten (4); daar nogthans dezelve ‘er aan- 

merkelyk van verfchilt. De Heer BoHADsCH, 

naamelyk, merkt chans aan, dat die bondel 
van Slymagtige Wormen, welke hy weleer 
voor de EKijeren van de Sepia hadt opgegeven, 
de Eijer- Tros der Loligo is. By Schevelin- 
gen was dezelve, door hem, in de Zomer 
van °t jaar 17so, gevonden, en, toen hy een 
gedeelte daar van aan den ouden Heer GRro- 
Novius vertoonde, hadt die hem gezegd, dat 

het een Schepzel was, ’t welk LiNNzus 
Aledufa noemde, doch dat gemeenlyk den naam 

voerde van Zee- Wornen. , 
Zul- 

(*) De Animal. Marinis. in Prafaticnee 
Cf) Pariunt in alto, testeque Ariftotele cenfertum tis Ovum, 

guale Sepiis , est‚ Qax fic transfcriphit Plinius, Loligines in 
alto conferta Ova edunt , uti Sepie Ova quoque earum ap- 
parent gemina; qoniam ; ue ajit Philofophus , Vulva earum 

ira acticulara est, ut hifida cernatur; &, teste codem, pro= 
deunt fingulis Loligines fingule, ut in Sepiis contingit. A+ 

DROVAND, de Mollibus, Libr. Ie Cap. 6. 

n 
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Zulke Slymagtige Trosfen komen aan het VL 

Hollandfchen Strand, zegt zyn Ed. zeer dik- ERI 
wils voor (*). Hy vergelykt de Baalen waar Hoorn: 

zy uiet famengefteld zyn, by de Mannelyke stu. 
Bloemen ( Juli) der Katdraagende Boomen, 
gelyk de Hazelnooten, Popelier en dergelyken, 
Zy zyn dikwils agt Duimen of daar omtrent; 
doch fomtyds ook wel één of twee Voeten 
lang en breed: ’t welk afhangt van het getal 
en van de langte der Staartjes zelf, die groo- 

ter voorkomen naar dat zy ryper zyn. Op 
deeze Trosfen aazen de Zee- Vogelen, en dit 

maakt, dat men ze dikwils onvolkomen vindt. 

Van eenigen is de Kleur uit den geelen rood- 
agg; van anderen Glasagtig helder, en van 
anderen wederom Hemelschblaauw doorfchy- 
nende, Dit hangt af van het tydsverloop, 
na dat zy uitgeworpen zyn. In de heldere 
vertoont zig het Vrugtbeginzel, en , als de Vrugt 
haar volkomenheid heeft, hebben zy de laatst- 
gemelde Kleur. 

Deeze Staartjes zyn famengevoegd door ee= 
nen gemeenen Lilagtigen Band, die taamelyk 
fterk is, en ieder heeft, op zig zelf, een zeer 
dun Vlies, dat zig inwaards in Celletjes ver- 
deelt, die elk een jong Schepzeltje of Vrugt- 
je van de Loligo bevatten , ale in de Zomer 

zeer 

(*) Dit is doch zeldzaam , aangezien de Loligines of Spaan- 
fche Zee- Katten lang za gemeen niet zyn in onze Watee 
ren, als de Sepia, p‚ 379. 

le DEEL, XIV, STUK, 
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zeer kenbaar is. Aan ééne Tros heeft zyn 
Ed. geteld vyfhonderd-agt -en - zestig van de 
gedagte Staartjes, in ieder van welken ten 

minfte zeventig Vrugten waren, naar’ gene 
men uit tien, waar in hy dezelven geteld 
hadt, gisfen mogt. Dit maakt dan een getal 
van by de veertigduizend Jongen, die uit éé- 
ne Tros voortkomen, en bewyst dus, indien 
het zeker is, dat zulk eene Tros van ééne 
Zee- Kat uitgeworpen wordt, dat deeze Die- 
ren by uitftek vrugtbaar zyn. Doch hy merkt 
aan, dat alle Trosfen, op ver naa, niet het 

zelfde getal van Staartjes hebben, zynde ’er 
in fommigen geen tweehonderd, ja in eenigen 
minder dan honderd Staartjes. 

Als men een Celletje van deeze Staartjes 

opent, fpringt ’er onmiddelyk het volwasfen 
Jong uit, doch is nog vervat, zegt BoHApscH, 
in zyn eigen Blaasje. Deeze Jongen verfchil- 
len in grootte, maar zyn zeer fraay, van ee- 
ne weeke zelfftandigheid, uitwendig wit met 
hoogroode Stippen. Haar Liyf, met de Ar- 

men een vierde Duims lang, is van Cylindgi- 

fche Geftalte. Men kan de Armen en Oogen 
genoegzaam onderfeheiden; doch dat zy uit 
zig zelf zig, in de Eijeren nog zynde, be- 
woogen, kan hy niet ontdekken; ’t welk ee= 
nigermaate te verwonderen is, alzo hy de 
beweeging der Vrugtjes van de gewoone Zee- 
Katten, in de Druiven van derzelver Eijer- 

| | Tros, 



DE ZEE-KATTEN 397 

Tros, te Napels, in den jaare 1757; zeer, VL 
duidelyk hadt gezien (*). Ze 
Wy hebben gemeld, dat de Loligo, zoHoorp- 

wel als de:Sepia, het Water door zekere Inke, STU&- 
. je Het Ruge 

die zy beiden bevatten, zwart maakt, en dege- neen, 

eerstgemelde heeft zo wel een Ruggebeen als 
de laatfte. Diet Been, echter, is van eene 
geheel andere figuur. AmrisroreLEs heeft 
reeds het onderfcheid zeer duidelyk aangee 
bepezell, De Sepia, zegt hy; de Loligo 

s, en Lolium, hebben altemaal een hard deel 
> in de Rug verborgen, ‘t welk men in de 
> Sepia noemt Sepium , doch in de Loligo 

‚; voert het den naam van Xipbos, dat is een 
‚> Vlym of tweefnydend Mes, of Zwaard. 
‚, Dat van de Sepia, [’t welk men Zee: 
s‚ Schuim in de Winkelen noemt,] is fterk 
s, en breed, als middelflag tusfchen Graat en 
;‚, Been, en ook: van binnen met eene dikke 
‚‚ vooze zelfftandigheid gevuld: dat van de 
‚> Loligo is fmaller, dunner en Kraakbeenag- 

5, tig; doch verfchilt naar de grootte der 
, Scheede of :Sleuf , die hetzelve bevat”. 
Zodanige Zwaardjes zyn gemeenlyk voor iets 
anders aangezien. Die zeer groote Zee- Pen, 
welke als een byzonder Dier op deZestiendePlaat 
van ’t Derde Deel van Sera, N. 9, is voor- 

gefteld en befchreeven , kan, volgens LiNN us, 
niets 

(*) De Animalibus Marinis ut fupra Cap, Xi. De Lolin 
Einis Ovis, 

IT, DEEL, XIV, STUK, 

ES 
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„ VL niets anders zyn dan dit Been. Zyn Ed. hadé 
kn een dergelyk Voorwerp, ’t welk zig in de 
Hoorp- Kabinetten van de Koningin van Sweeden en 
STUKe 

Gebruik, 

van den Raadsheer Graaf vaN ‘lessin be- 
vondt; als eene Soort van Pinne voorgefteld, 
doch zyne twyfeling tevens, daaromtrents 
geopenbaard (*). 

Dat de Spaanfche Zee- Katten ; zo wel 
als de gewoone, gegeten worden, is niet 
vreemd. Men vindt zelfs aangemerkt, dat 
het een zeer goede Spyze is, wanneer zy 

wel: wordt klaar gemaakt. DeRyken en Wel- 

lustigen, in Italie, maakten ‘er gebruik van 
em de Geilheid opte wekken. Te Rome oor- 

deelt men dezelven best te zyn in de Winter- 
Maanden. Van fommigen worden zy geftoofd; 
van anderen: gebraden, en men vindt ’er ook, 
die ze als Beulingen opftoppen met Vleesch, 

Vet, Groente en een weinig Zout. De Koks 
hoesten zelfs voorzigtig zyn, dat; door het 

affnyden der Wieken, het zwarte Vogt niet 
uitwloeide 3 dewyl hetzelve een byzondere leks 
kerheid gaf aan de Saus. In ’t algemeen ; 
echter; wordt aangemerkt, dat de Loligo 
een taaije en niet gemakkelyk verteerbaare 
Spyze uitlevert; en derhalve fchadelyk is 
voor alle die zwak van Maag zyn; inzon- 
derheid voor de genen die met Lammigheid 
in eenige Lighaamsdeelen zyn gekweld. 

(5) Zee- 
(*) Pinna' Testâ pellucidâ patulâ Pennam referente. M, Le- 

U. Syste Nat. Xs pe 708, 
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(5) Zee-Kat, die het Lof van agteren met VL 
twee ronde Vlerken heeft, std 

hero | ___ Hoorp: 
Onze Ridder hadt deeze Soort niet. gezien , srux. 

Vis die echter reeds by RONDELETIUS, ALDROVAN- Sepiola. 
Dus en JOHNSTON, is afgebeeld, komende in Kretijne 
de Middellandfche Zee voor. RONDELETIUS Fis q. 
merkt. aan , dat dezelve naar een eerst ter 

wereld komende Sepia zweemt, hebbende 

niet meer grootte, dan die van een dikken 
Duim. Zy beftaat, zegt hy, uit agt Voet- 
jes of Steeltjes, en heeft twee Snuiten, doch 
geen Ruggebeen of Zwaardje.. Op ieder zy- 
de is een Vinnetje aangehecht, dat rond is, 
en noch in plaatzing, noch in figuur, naar 
de Vinnen der Zee- Katten gelykt. De Kleur 
is geelagtig, met kleine Stippen óp de Rug. 

m Mond, Oogen, Buisje en, inwendige deelen, 
verfchilt het Dier weinig van de Zee- Katten. 
Ook is het zagter dan Vleesch en dus lekker- 
der dan dezelven; doch wordt, wegens zyne 

“kleinte, niettegenftaande men het in groote 
menigte met andere Visfchen vangt, meest 
verwaarloosd en weggeworpen. Men noemt 
het Sepiola, om dat het meer naar-de Sepia, 
dan naar de Loligo of Polypus, gelykt. Dus 

ver. 

(5) Sepia , Corpore postice Alis daabus fubrotundis , f. 
Syst. Nat. Xll. Sepiola. ROND Piscium. 519. JONST Aguat. 

Tab. J.f‚ 8. Sepiola Rondeletii« ALDROV, de Mall, Libr, Ke 
Cap. s. 

Le DEEL: XIV, STUK 
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yr, verre RonpereTius. Men kan daar van uit 
ArperL. onze Afbeelding, die naar zulke Diertjes, ir 
eije myne Verzameling ne » getekend is , 
stuk, Oordeel vellen. 

Zonder- Hier kan ik, gevoeglyk; nog fpreeken van 
HEAD: zekere fraaije Schepzeltjes, die op de Reede 
DE CX. van Mallaga in Zee dryvende gevonden zyn, 

ig. 5. 
en waar van de Afbeelding zig, in Fig. 5, 
vertoont. Ik zou, naamelyk, niet durven 
verzekeren , of dezelven tot den Eijerftok be- 

hooren van eenig Zee=Schepzel, dan of het 

ieder een Dier is op zig zelve. Men zietze, 
aldaar, twee breed nevens elkander gevoegd, 
en dus een foort van Streng uitmaakende, in 
„de Zee voortzwemmen; terwyl die Streng, 
vals men dezelve opvat, aan ftukken breekt, 
en dan heeft ieder op zig zelf eene uitzetten- 
de en toeknypende beweeging. Dit pleit voor 
het laatfte;s doch de Waarneemer berigt ons; 
dat hy uit fommigen der grootíten een klein 
Garnaaltje heeft zien kruipen, en verbeeldt 
zig derhalve, dat het de Eijernesten zou- 
den zyn van een Soort van Visch, of der- 
zelver Kuit, aan de Stranden of Klippen ge- 
fchooten. Ik weet niet, of ’er voorbeelden 
zyn, dat de Eijernesten, of Eijerftokken, 
zwemmen nadat zy geworpen zyn, en aangroci- 
jen, gelyk dit in deeze Diertjes plaats heeft, 

daar ik een Strengetje van heb, naauwlyks zo 
dik als een dufne Pennefchaft. Ook vinden 
Wy, by ALDROVANDUS, een Soort van Tethya, 

\ die 
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die eene Peeragtige figuur heeft, afgebeeld, VL 
in welke fomtyds verfcheiderley Schaal- en en, 

Schulpdiertjes voorkomen ; die echter niet daar Hoorp- 
in gebooren zyn (*). En, zouden zy niet STUS 
zo wel daaf in verfchuiling kunnen zoeke, 
als de Kreeftflak in een Hooren, Voeg hier 
by, dat ik een zodanig rond zwart Bolletje , 
als zy aan ’t eene end hebben, door ’c Mi- 
kroskoop onderzoekende , hetzelve uit een 
foort van fyn Zandagtig Gruis bevonden 
heb te beftaan. Dus zouden die Bolletjes 
veeleer de Kuit fchynen te zyn van het 

Diertje. - 
De grootften, die ik heb, zyn ongevaar an= 

derhalf Duim lang en een half Duim breed. 
De Geftalte is langwerpig ovaal, met de 

Rug rondagtig en den Buik plat. Aän ’t ec- 
ne end, dat ik voor het agterfte neem; loopt 
de Rug in een fpictfe Punt uit. Het andere 
end is ftomp, en een weinig daar vän af is 

een aanzienlyke Mond of Opening met dikke 
Randen gezoomd. De zelfftandigheid is Lil- 
agtig en als Kryftäl doorfchynende: het Lyf 
van binnen hol. Alle, die ik heb, zyn langs 
den Buik, in ’t midden, met een zeer- {mal 

Streepje, dat Strookleurig is en ornidoorfchy- 
tiende, overlangs voorzien, en zy hebben 

het 

_ _(*) In his quandoque confpiciuntur Scyllari, Cancelli & 
alia Crustacea: itemque Trochi, Turbines, aliaque parva Oss 
tracoderma, De Zoöphytis, Libr. IV. Cap. 5s ® 

Ge | 
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het Lyf omgord met breede Banden wan der- 
gelyke Kleur, die, overdwars en evenwydig, 
op gelyke afftanden geplaatst zyn. Het ge- 

tal van deeze Banden is in de meesten zes. 
Allen hebben zy, aan ’t agter „end „ dat zwart- 
agtig bruine, zeer zigtbaare Bolletje , voorgee 

gemeld. | 

SISSI SISI SISSI SIS Ss 8 

XXV. HOOFDSTUK. 

Befchryving van *t Geflagt der KwArLEN, waar 
in ook van derzelver Glinftering by nagt, en 
hoe zy de Zee doen flikkeren, gefproken wordt. 

1) Zee-Schepzels, welke men alleenlyk 
op of in ’t Water dryvende vindt, en 

die, wegens de Slymerige, Snotterige Ver- 
tooning, welke zy maaken, den naam van 
KwaLLEN, Kwalvisfchen of Slymvisfchen voe- 
ren (*), zyn gedeeltelyk aan de Ouden be- 
kend geweest onder den naam van Urtica of 
Zee-Netel. Zy werden dan van de andere 
Zee- Netels, thans Aétinie genaamd, ondere 
fcheiden door de byveeging van Soluta, los- 

| fe 

(*) OnzeZeelieden geeven gemeenlyk den naam van Gal- 
len aan de Medufe, zegt de Heer NozEMAN, in een Aan- 
tekening op p. 467, van't III, DrEL der Uitgezogte Vers 
handelingen: doch dit zal een müúsvatting of drukfzil zyn. 
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fe (Zee-Netel); om dat die etgens aan vast  VÍ. 
zittende gevonden worden, als op haar Voet Ee 
of Grondfteun. Dus is een dergelyk Dier van Hoosp: 
Arpsovanpus voorgefteld, het welk van de TUE. 
Italiaanen Porta (dat is Vulva) Marina ge. 
noemd wordt; en van de hedendaagfche Grie- 

ken Moiigi, omt dat het, aan de Natuurlyke 
deelen aangevoegd zynde, niet alleen Jeukt;, 
maar ook zelfs Blaartjes kan maaken, door 

zyne Vuurigheid; zo Brrronivs fchryft. De 
teden der benaaming van Urtica is dan hier 
uit blykbaar Die van Marfeille geeven ’er 
den naam van Chapeau carnu, dat is Vleezige 

Hoed of Muts, wegens de Geftalte, aan. 
Sommigen hebbenze ook den naam van Puls 

mo Marinus of Zee-Long, gegeven, tegen 
welken RoNDELETIUsS met kragt beweert, 

dat zulks orieigen zy, en dat deeze Kwal 
geenszins de Zee-Long der Ouden is (*). 
De Kwallen ‘komen , met elkander, in de Eigen-_ 

mieefte, Eigenfchappen overeen, die van Prí- ae 

Nius dus, kortelyk, worden opgegeven; 
ss Zy hebben een bytende kragt, door Jeukt 
s> te verwekken: zy zwerven by nagts en 

ss trekken zig ftyf famen; dan ; wanneer een 
sj Visch- 

CD Que färiper per Mare flu&tat Urtica, Pata Marina 
dicitur: zezt ALDRoVANDUs. Waar uit dan fchynt te bly: 
ken, dat de Heer BAsTER mis heeft met deezen naam en 
inooglyk ook anderen, (zie bladz. 274,) op zyne Klapkonten 
toe te pasfen, 

Ce 2 
Ts DEEL. XIV, Stürs _ 
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VIe _, Vischje voorby zwemt, fpreiden zy haat 
KEV ‚, Loof uit, en, hetzelve omhelzende, flok- 

Hoorpe ,, ken zy het op. Den Mond hebben zy van 
STUK. «_ ,, onderen en loozen haar Vuiligheden boven”. 

Hier uit ziet men klaar, waar van LINN&US 

den Geflagtnaam van Medu/a afgeleid heeft. 
Gelyk, naamelyk, derzelver Hoofd, met Slan- 
gen gehaairlokt,; aan Perfeus diende om zyne 

Vyanden in Steen te veranderen, door den 
fchrik, dien deszelfs vertooning gaf; zo wor= 
den hier de Vischjes, door de Lokken van de 
Kwallen, op ’t onverwagtíte aangevat en in 
een onvermydelyk verderf geftort. Onze Af« 

beeldingen, Fig. 4 en 5, op Plaat CXII, kun- 

nen dit eenigszins ophelderen, 
HetLicht Wy hebben, hier voor, kortelyk aange 
geeven by 
Nagt. ‘roerd, hoe dat de Heer LOEFLiNG de Kwal- 

len, in de Spaanfíche Zee, by Nagt als Kaar- 

fen zag flikkeren. Dit zal, waarfchynlyk, die= 

nen om de Vischjes of Visfchen zelfs, die tot 
derzelver Voedzel ftrekken, aan te lokken? 

want men weet, dar dezelven naar Licht, op 

° Water dryvende, toefchieten. Zo dra, nu, 
de Wind verhief, dooken zy, volgens ge- 
woonte, naar om laag, en dus verdween al 
die Flikkering welke men te vooren had gee 
zien (*). Hier uit maakt hy op, dat de ge- 
dagte Flikkering niet van de Zoutigheid des 
Zeewaters ontftaan ware. Een Polypus by 

avond 

(*) Zie LOEFLINGS Reifen nach de Spanifche Landen in 
Europa and Arverika, Berlyn 1766. pe 152 
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avond geopend zynde, zegt BARTHOLI- VL. 
NUS, gaf zo veel Licht, dat, toen men ÄTDEELe | 
de Kaarfen weggenomen hadt, het geheele pee, 

Paleis fcheen in brand te ftaan (*). Doch desrux. 
Vraag is, of dit niet eveneens, als het lich- 

ten van.rottige Visch, zy aan te merken. 
Ondertusfchen blykt hier uit, dar het Vuuren 
der Zee verfcheide oirzaaken kan hebben, en, 
dat het niet algemeen van lichtende Infekten 
herkomftig zy, bewyzen de volgende Aanmer- 
kingen, die door den Heer GuNNERUs, Bis- 
fehop van Drontheim in Noorwegen, aan ’e 
licht gegeven zyn (}) 

ss t Gevoelen van den Venetiaan, die te 

, Koppenhagen in de Gelebrren Zeitungen N. 
9» 39, van ’t jaar 1750, bygebragt wordt (1), 
„> En de oirzaak oppert van het Morild of Zee« 
ss’ Vuur, kan in ’t Noordland niet wel plaats 
„shheben.Alssrde „Zee bevroozen is, geeft 
‚, het Water daar van zo wel Licht als het 
‚ vloeijende. Zouden de Infekten in zulk een 
‚‚ Koude, als door welke het Zee- Water 
„, toe vriest, kunnen leeven? Het Vuuren des 

„, Zee- Waters heeft zynen oirfprong van de 
>> Bitumineufe Stoffe, die tot de zelf{tandigheid 

| \ ‚‚ daar 

(*) A, Hafn V. Obf. 109. 
ef) Der Drontheimifche Gezelfthaft Schriften. re Thelll. p. 

248, 245. 

(1) Dit zal GRIsSFLINUS zyn, van wien; wy hiet voor, 
bladz, 240 , en vervolgens , fpraken. 

| Cc 3 
1. DEEL, XIV, STUK, 
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daar van behoort, hebbende zonder twyfel 
‚, haaren oirfprong uit de Bitumineufe Ade- 

Hoorp- ,, ren, welke of op den Bodem der Zee, of 
STUK, 

Verfchil. 
iende 

1uenigte,. 

Kenmerte 

zen. 

‚ in ’t Land , daar de Zee tegen aanfpoelt, 
>> zig bevinden. Wanneer men Lichtgeevend 
„> Zeewater in ’t Zand overhaalt, gaat de 
‚, Lichtende Stoffe niet over, maar blyft ’er 
> in, tot dat twee derde deelen overgekomen 

2 Zyn, en, vervolgens het Vuur vermeerderen-= 

», de, om ook de rest over te doen gaan, zo 

2» verdwynt de Glans t'eenemaal”. 
„Wy zien dan dat de Kwallen het eigentlyk 

zo genaamde Vuuren der Zee niet altoos ver- 

oirzaaken, Zykomen, niettemin, zo ’t fchynt, 

in alle Zee-en des Aardbodems voor. Men 

ziet ‘er fomtyds den Atlantifchen Oceaan, op 
fommige plaatfen, als mede bedekt, en zy 
ontbreeken ook geenszins in ’t Noorden, noch 
aan onze Kusten. In ’t jaar 1762, zegt de 

Heer Baster , was ’er aan de Zeeuwfche Stran- 

den eene verbaazende menigte van, zo dat 

menze, met laag Water, by honderdduizen= 
den zag leggen: de Visfchers. zelfs , haalden 
hunne Netten vol Kwallen op, en vongen 

zeer weinig Visch Ook werden ?er, dat Jaar, 

in het Spaarne by Haarlem gevangen; doch 
deeze waren byzondere Soorten, van zy- 

ne Zee - Kwallen verfchillende, gelyk wy zien 

zullen 
De algemeene Kenmerken der Dieren van 

dit Geflagt zyn zeer eenvoudig. Zy hebben 

; een 
ZJ 

3 
ie 
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een doorfchynend; Lilagtig, rond Lighaam, , VL 
dat zig als een ronde Koek of Paftey vertoont, en 
hebbende den Mond van onderen, in ’t middel- Hoorp- 
punt. STUKe 

Sommigen zyn Haairig, anderen hebben een Scorten. 
foort van Voelertjes of Armen, of een Zeil 

van boven, en men vindt ’er, die maar half- 

rond zyn. Deeze verfchillendheden ftrekken 
tot bepaaling van de twaalf Soorten, welken 
thans dit Geflagt begrypt. 

(1) Kwal, die rond is, wan boven plat , van ne 
onderen wat uitpuilende, gevoord en ruig. Pel 

Indifche, 

In de Chineefche Verzameling van den Heer Fi. Ek 
LaGERSTROEM bevondt zig deeze zeer zeld- 
zaame Soort van Kwallen. in onze Fis. 1, 
op Praar CXII, afgebeeld. Het is een Lil- 
Kraakbeenagtig Dier, ruim zo groot als een 

Lupinen -Boontje, aan de bovenzyde plat en 
geftreept, van onderen verhevenrond en mee 
een Fluweelagtig Dons bedekt. Men kan uic 
de geheele Geftalte niet twyfelen, of dit zal 
het Origineel zyn van de Steentjes, die reeds 
over lang Porpites zyn genoemd geweest, en 
daar van krygt deeze Kwal haaren bynaam. 
| bid Het 

(1) Meduftz orbicnlaris, fupra plana, fubtus convexiuscula , 
fulcata, villofa. Armen. Acad. IV. Pp. 255: Rs zenit 18e 

Medufa parva, figurâ Porpita. Muf. Tes/. 96, Animalcula cx 
Yvica, Maris Medliterranei, „AC, Angl, 3Ole Pe 2051 

Cc 4. 
L DEEZ, XIV, STUK, 

ho 
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VI. Het Dier is in ’t Zee- Wier of Kruid, dat 
ÂFDEEL. 
xxy, men Sargazzo noemt, in de Oceaan area 

Hoorps ingezameld. ‘Thans worden tot deeze Soort 
STUK. ook zekere Diertjes, die van ’t Eiland Yvika, 

en dus uit de Middellandfche Zee, in Enger 
land gebragt zyn, betrokken. _ 

IL, Ca) Kwal, die rond is, met een wit Kruis. 
Cruciata. ì ido a wdn . 

Gekruiste, 

De Afbeelding van den Heer Baster, die 
het de Getruiste Zeee Kewal, in navolging van 
LinNgus, noemt, vertoont dit Dier ruim drie 

Duimen averdwars; en zyn Éd, zegt, dat het 
zelden veel, Pa? een derde grooter voor- 

komt, dan die Afbeelding. Men-kan het der- 

halve, in grootte, omtrent by de Palm der 
Hand vergelykeu. Vervolgens zegt zyn Ed., 
dat de grootften vier of vyf Duimen middellyns 
en dus van twaalf tot vyftien Duimen omtreks 
hebben. Het is aldaar ver de gemeenfte Kwal, 

zo in Zee als aan de. Stranden van ’t Eiland - 

Scheuwen , komende uit de Diepte, in ’ 
Voorjaar, met de aankomende Lente- warm. 
te,in de Maanden April en Mey , naar ’t Land, 

doch begeevende zig, in ’t midden van de Zo- 
mer, weder 'c Zeewaards. ’t Schynt dat zy 
zulks doen, om te aazen op nieuwlings uit- 
gekomen Zee- Infekten, en worden van de Vis- 

| fchers, 

(2) Medufa orbicularis, Cruce albâ, Faun. Suec, a110, BAS« 

TER Subcef, IL, p. 53. T. XIV, f, 4e 
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fchers ‚ in Zee, nooit kleiner dan een gemeene 

Schelling gevonden: waar uit te gelooven is, ke 
dat zy in de Diepte , en mooglyk in de Winter, 

voortteelen. 
Het Dier is geheel helder en doorfchynen- 

de van Kleur als Zeewater, doch men kan 
er, met een Vergrootglas, een menigte van 

Stippen, en ook Streepjes in waarneemen, 
die van het midden naar den Omtrek loopen, 
en waarfchynlyk de Spieren zullen zyn, door 
middel van welken het zig, op allerley wy- 
zen, kan buigen en eene voortzwemmende 

beweeging maaken. In ’t midden heeft het, 
aan de bovenzyde, een wit Kruis, met bree- 
de Punten, die ieder een zwarte Stip bevat- 

ten. De Rand is bezet met een menigte van 
Draadjes of Haaïrtjes, welken het Dier van 
de langte van minder dan een vierde Duims 
tot die van meer dan een half Voet kan uits 

rekken , om zyne Prooy te vatten, maaken= 

de zyn Lighaam dan, ook fomtyds, door f4- 
mentrekking holrond, als een Muts , misfchien 

om de Prooy door knyping vâst te houden, 
Schoon dit Dier aan ftukken gebroken of ges 
fneeden wordt, blyft het nog lang in ’t Le- 
ven; maar, in Water gekookt zynde, wordt 

het zo broosch, dat het op de mintte aan- 
raaking tot brokken wordt vergruisd., 

7 \ 

Ce5 _- _(G) Kwal 
Ie DEEL, XIV, STUK 

XM: 
HOOFD. 

STUK » * 

4 
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1 ee (3) Kwal , die verbevenrond ismet-zestien Straas 
F 5 

XXV. len, van onderen vier Voelers hebbende, 

HoorD. die vereenigd zyn, 
STUKe 

HL Hyfoscita, Op de Rivier van Lisfabon, in Portugal, is 
Kleine. deeze Soort waargenomen, die uit een Schyf« 

je beftaat, dat van boven werhevenrond is en 

witagtig, getekend met zestien Straalen , die 
Î Lascelon naar een Gelykbeenigen } Driehoek gelyken, 

of inwaards Lancetvormig zyn, door zeer 
kleine bruinrosagtige Stippen geformeerd, en 
het Schyfje is, van onderen, holrond, alwaar 
het, in ’t midden, vier Voelers heeft, die 

langer dan deszelfs middellyn zyn en Lancet- 
vormig „met roodagtig geftreepte Lappen. Het 

lands Lilagtig Vlies, overlangs enkeldraadig f‚ is 

met geelagtige Stippen befprengd. 
Volgens de aanhaaling fchynt onze Ridder 

te twvfelen, of dat kleine Zee-Kwalletje , 

voor ’t bloote Oog maar effen zigtbaar, ’t 
welk de Heer Doktor BastTER, des Zomers, 

dikwils in Zeewater betuigt gezien te heb- 

ben, niet tot deeze Soort behoore. Men kan 

by zyn Ed, nazien, hoe hetzelve zig door ’t 

Mikroskoop vertoont (*)e 

(4) Kwal, 

(3) Medu/a orbieularis convexa , fedecim-radiata; fubtus Ten- 

taculis quatuor unitis. Wandelli: BASTER Subces. IIe Pp. 62e Te 

VILÉ 5. an? 

(*) Zie Nataark, Uitfpanningen, Ile DEELS, 2e Stuka 

P. 65» 
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(4) Kwal, die rond is, en platastie, hebbende VL 
Ig ÁFDEEL. den Rand omgeboogen , ruig door een mes vxy, 

niste van Voeldraaden, Hoofps * 
STUK. 

IV. 
LorerLine heeft deeze Soort in de Oceaan, yuorez, 

tus(chen de oude en nieuwe Wereld, ont- hen 
moet; des dezelve te regt den bynaam zoude 
voeren, indien niet hier ook t’nuis gebragt 
werde die Soort van Kwal, welke als in het 

Zoet Water van’t Spaarne, by Haarlem, in ’t 
jaar 1762, overvloedig voorgekomen zynde;, 
den Heer BasTER, doer den Haagfchen Hoog- 
leeraar SCWENeKE medegedeeld, dus ook door 
zyn Ed. is in Plaat gebragt en omftandig bee 

fchreeven. Men vindt, echter, bladz. 58, in 

de Tekst, Reg. 9, verkeerdelyk gezegd de 

eerfte Figuur, dewyl het de tweede Afbeel- 
ding, of Fig. IH. ís, van zyn Ed. Vyfde Plaat, 
die deeze Kwal in ruste, met de uitgebreide 

Armen of Voelers, vertoont: gelyk uit de 
Verklaaring der Plaaten, bladz. roe, blykt, 

Alsdan was hect Lighaam van dit Dier, van 

grootte. als een Dukaton of daar omtrent, 
platagtig: doch aan de eene zyde wat verhe- 
ven, aan de andere een weinig holrond, heb- 

bende den Omtrek met een Randje, van twee 
evenwydige Cirkels van een fchoone roede 

Kleur, 

(4) Medufa orbicularis planiuscula , margine inflexo , villa» 
fo, Tentaculato. LOEFL. fe BASTER, S4b/, Il. pe 55e Tab, Ve 
ED de 

1. DEEL. XIV, STUK. 
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Kleur, bepaald. In een zwemmende Geftal- 
te trok ‘zig deeze Kwal zodanig te famen , 

Hoorp. dat het Lighaam agterwaards fterk uitpuilde, 
STUK, en dan bleek, hoe hetzelve als uit twee dee- 

len, gelyk een dubbelde Muts, beftond: waar 
van hect buiteníte glad en geheel Lilagtig 
doorfchynende, het binnenfte eenige Vliezen 
en Streepen hadt, zonder dat men, in ’% 
midden van een Kruis, ’t welk deeze met el- 

kander maakten, een Opening kon waarnee- 
men: maar, wanneer het Dier zig zodanig fa= 
mentrok, kreeg het, door vernaauwing van. 
den Rand, als een Mondje, waar men naauw- 
lyks den Vinger in kon {teeken, en het Dier 
was byna half Klootsch of Kogelvormig. Dan 
hadt het geene Vezeldraaden aan den Rand, 
die het echter in een oogenblik weder uit- 

fchoot, en: door middel van dezelven, als 
Riemen, in het Water een fnellen voortgang 
maakte; maar, aan de Oppervlakte gekomen 

zynde, nam het zyne platronde gedaante we- 
der aan, en zakte dus met uitgefpreide Ve- 
zelen, en als op dezelven hangende, lang- 
zaam naar beneden tot in zyn ftaat van ruse 
te. De Heer ScnwENckKr heeft deeze Kwal, 

omtrens zes Weeken, in een Glas met Wa: 
ter uit het Spaarne, levendig. gehouden, 

Men ziet hier uit, dat het een geheel andere 
Soort is dan de voor gedagre Kwallen. 

(5) Kwal 
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(5) Kwal, die rond is, van onderen met wier ” VL 
ÁFDEEL: bolligbeden. XXV, 

| Hoorp= 
Gemeenlyk wordt deeze de Zee- Netel, van SEAN 

de Sweeden Manet, en by die van Schônen, pe 
Brennwabel genoemd, zegt de Heer Linneus Gers 
in zyne befchryving der Sweedfche Dieren. Fig. a. * 
ss Dergelyken, (voegt zyn Ed. ’er by,) ont= 

, houden zig overal in de Zee, flikkerende 
») âls Sterren in de Zonnefchyn , en op ’ 
s, aanraaken brandende. Het Lyf is als Lil 
> doorfchynende, van buiten verheven-, van 
> onderen holrond , met den Rand eeniger- 

» maate Haairig. Het heeft aldaar, in ’t Mide 
9, delpunt, vier Holligheden, ieder Boogs- 
» Wyze met een donkere Streep bepaald, die 
‚> tit meer dan twintig, evenwydige Stippen 

„, famengefteld is, Ook komen, uit het mid- 
„ den van de Schyf, vier Zeisfens voort, die 
„, dan den buitenrand Haairig zyn, terwyl 
‚> zig op de Rug van het Lighaam, uit het 
‚> Middelpunt, veele bleeke Aderen HEE 
dE 

Genoegzaam reden fcheen, uit deeze bee 
fchryving, de Heer BAsTER te hebben, om 
te twyfelen, of niet de zo even gemelde van 

het 

(5) Medufa orbiculara, fubtus quatuor Cavitatibus, Faux, 

Suec, 2109. Jr. Oel, 160, It. Westgoth, 172. Te 3. f. 2. KALMo 
Ie. IL. p. 109, LOEFL, Reize, 105, BASTER, Subféc. 122, 
Go XIV. fs 3 b 4 

IL, DEEL, XIV. STUK, 
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het Spaarhe tot deeze Soort, zo wel als tot de 
voorgaande konde behobreh (*). Aan Loer: 
LING zyn zy op zyn Reistogt uit Spanje naar 

__Zuid- Amerika, in de Oceaan dryvende, voor- 

gekomen. By zyn Overtogt, van Oeland naar 
Calmar in Sweeden, zag Linnseus dezelven 
by duizenden in ’t Water flikkeren, zo dat 
de Zee zig als een Hemel met helder fchy- 
nende Sterren voordeedt op den klaaren Dag. 
Dus vondt hy ze ook overvloedig op zyn West- 
gotthifchen Reistogt, en geeft ’er de Af beele 
ding van, die wy in onze tweede Figuur, op 

Plaat CXII, mededeelen. | 
Waarfchynlyk zullen het dergelyke Kwallen 

zyn, daar de Heer Karm, in zyne Aanmer: 
kingen over de Natuurlyke Historie van Noore 
wegen (}), van fpreekt, en zegt dat men dee 

zelven aldaar Manietter noemt. , Zy worden 
ser, by Zomer, in ongelooflyke menigte; 

» (zegt hy) gevonden, doch laat in de Herfst 

ss Zyn zy allen weg. De Strandruitet, STAF; 

ss in Gothenburg, betigtte, hoe zy byna het 

ò, zekerfte Middel zyn, om de Weegluizen 

ss te verdryven; hebbende zelf zulks dikwils 
s beproefd. Het gefchiedt op de volgende 

> wyze. Men verzamelt een menigte van 
‚ deezê Kwallen, legtze in een Vat en roert- 

One 

(*) Zie het II, DEEL van zyn Ed, Uitfpanningen; bi. 59e 

Aant. 

(Ì) Stokholmfe Verband, X, DEEL, p. 198, Enzs 

ie DEEL. X1Ve STUX » 

dr 
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35 ze wel, beftrykende vervolgens daar mede … A 

‚‚ het Houtwerk, waar in de Weegluizen XXV. 
3, zyn. In ’c Voorjaar, nog zeer klein zyn Hoorp- 
> de, worden zy van Dorfchen, Witvisfchen ST?* 
‚en anderen verteerd, doch, als zy wat 

grooter geworden zyn, wil er geen Visch 
„‚ meer aan”. Elders verhaalt hy, dat zy in 
'e eerst naauwlyks zo groot als een Hazel- 
noot, doch naderhand dikwils een Elle over ’t 

kruis zyn (*). 
Die laatfte zal waarfchynlyk veroirzaakt Brandende 

worden door de brandende Eigenfchap Van Chap. 
deeze Manietten of Manetten, anders ook 

Urtice Marme of Zee- Netels genaamd; die 
men aan de Noorfche Kust, met fommige Zee- 
Starren en de Zee-Zon (Caput Medufe), onder 

den algemeenen naam van Troll begrvpt, vol- 

gens den Heer PoNTorPipANs. Dat hy ‘er on- 
ze Kwallen door verftaat, blykt uitde befchry- 
ving, die hy van deeze Manietten geeft (f). 
…‚ De Geftalte (zegt zyn Eerw.) is rond; 
‚‚ byna gelyk een klein Tafelbord, van boven 
„> verheven, van onderen vlak en een weinig 

‚, hol; daar benevens week, glad en doore 
» fchynende, als Slym of Lil, doch digt te 
‚, famen hangende en met een Kruis of een 
‚> foort van Streep getekend, die blaauw, wit 
> En roodagtig is, Eenigen hebben, aan de 

‚> OD- 

(*) KaLMs Reizen, 1, THEILL. p. 122. 
{f) Naturl, Hist. von Norwegen, 1, THEILL. P. 341. 

le DEEL, XÌV. STUK. 
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2 

5 

onderzyde, veele Takjes of Draaden. Dee: 

ze zyn wat grooter en donkerer van Kleur. 
De Zee -Netel heeft een bytend Gift in zig, 
en, brandt of verwekt als een Branding, 
wanneer zy aan ’t Menfchelyk Lighaam 
komt, waar van zy ook den naam voert: 

ondertusfchen is het het een levendig Dier, 
dat Gevoel heeft, groeit, zwemt, zig bes 
weegt, te famen trekt en weder uitrekt, 
omfpannende een kleinen Visch of Worm; 

dien het verteert, gelyk het zelf wederom 
aan anderen tot Voedzel dient. Krircne- 
RUs geeft ’er den naam van Pulmo marinus, 
dat is Zee- Long aan, en befchryft het 
als een Vergiftig Dier, welks uitdampin- 
gen, wanneer het dood is, de Menfchelyke 
Long inzonderheid fchadelyk zyn zouden. 
Ten bewyze, daar van, brengt hy by, hoe 

in het Diftrikt van Narbonne, in Vrankryk, 
veele Menfchen aan de Teering fterven , 
welke daar- uit ontftaan zou, dat in het 
aldaar bevindlyke Zoute Meir ; Mortaigne , 
zig deeze Zee-Netels in groote overvloed 
bevinden. Een goede Vrind heeft waarge. 
nomen, dat de Manette , wanneer zy op den 
Oever legt, en droog wordt; een gewel- 
dig Niezen veroirzaakt. Hy erinnerde zig 
tevens ; da} hy een Boeren Jongen gekend 

‚ hadt, die daar van byna blind en zyn Aan= 
gezigt bykans geheel verbrand geworden 
in na dat zyn Vader hem, in een onbe- 

» ZON 
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s5 zonnen drift, eene rooder Manette; die VL, 
> voor de Vergiftigfte geheuden wordt, in Een. 
 Gezigt hadt gefmeeten. Men heeft my Hoorp- 
ook gezegd, dat het Landvolk, op eenige sTux: 

plaatfen, uit de Zee- Netels een foort van 
Vergift bereiden, dat zy de Rotten en Mui- 

> zen voorzetten. Misfchien zou de Wolf 
daar mede ook om ‘t leven gebragt kuns 

s‚ nen worden. Eenigen wentelen ze om in 
Kley of Kalk, en ftoppen daar mede de 
Spleeten of Scheuren, waar in zig de Weeg- 
luizen onthouden, en daar door zou dit 

Ongediert gedood worden, inzonderheid 
wanneer de Zee-Netel in de Hondsdagen 
opgenomen wordt, dewyl men ze alsdan 
agt het Vergiftigfte te zyn”. | 
Aangaande de Kwallen, die op de Opper- Roode 

vlakte van den Oceaan dreeven, merkte de We 

Heef KALM, op zynen Reistogt naar Noords 
Amerika, aan (*J, boe fomtyds een menigte 

kleine Vischjes, ter langte van drie of vier 
Duim, zig daar om heen verzameld hadden, 
e gaande wegs daar van plukten. ,, Deeze 
 Zee- Netels, dus verfcheurd wordende, 
„ zegt hy , waren zeer rood van Kleur, even 
‚‚ als of zy deswegen gebloed hadden: doch 
sin de geren, die wy vingen , kon men 
ss geen Bloed ontdekken. Zy hadden de ei« 

2) SEDe 

(*) KA&LMS Reizen, II. Theill. p. 12%. 

Dd 
I, DEEL. XIV. STUK. 
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„ genfchap niet, welke zekere Zee=Netels 
‚… by Noorwegen hebben, van den genen 
»» groote Pyn te veroirzaaken die zig daar 
s‚ mede wascht, of iets daar van aan eenig 
, gedeelte van: zyn Lighaam ftrykt. Wy 
> maakten, naamlyk„ een: Jongen, die met 
8 ons reisde’, wys, dat iemand, die zig daar 

> mede wiesch, ongemeen blanke Handen 
» kreeg: Hy beproefde het, derhalve „ door 

2 de zynen, zo wel van buitem als van bin= 
‚> nem, zo goed hy kon, daar mede te fmee- 
> ren, tot dat de Kwallen geheel weg ge. 
 wreeven waren; ja hy lietze ’er dus ook 
„> in droogen, en ondervondt daar van, tegen 
‚, onzer aller verwagting, geeù de minfte 
 Pyn of Ongemak. De’ Engelfchen- noem- 
„ den deeze Zee- Netelen Blobbers”, 

(6): Kwal, die verbevenrond is, en den Rand 
met zestien witfnydingen beeft, van indi 
ren Hanirig zyndee 

Onze Afbeelding Fie. 4, vertoont de reden 
van den bynaam deezer Kwal, die in Fig. 3 
van de bovenzyde vertoond wordt, volgens 
de Afbeeldingen, welke onze Ridder daar 
van, in de befchryving van zyne Westgotthie 

fchen’ Reistogt, aan ’t licht gegeven heeft. 
Zy 

(6) Bedufa orbicularis convexa, margine fedecies emargie 
nato, fubtus pilofa. Faun, Suec, 2108 It. DWestgotlij 17% 
T. II. £, Je BASTERe Subfèc. IL Pe 60, Fe Vs fe Ee 
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Zy zwommen overal, in groote menigte in't VL _ 
Water, doch op ver naa zo overvloedig niet, Aeon 
âls hy, op zyne Laplandfche Reize, in de Ys- Hoorpe 
Zee waargenomen hadt. Zy dryven in * Wa- STUEe 

ter als Zonnen en ftrekken van het midden 
der onderfte zyde een menigte van Draaden 

uit, die van één tot twee Vademen lang zyn, 
en zig als Zonneftraalen uitbreiden; maaken- 
de zig; wanneer zy eenig Wormpje aantref. 

fen, daar van meester en hetzelve naar den 
Mond van het Dier brengende, ’t welk de- 

zelven opvreet. Dikwils, echter, vindt men 

die Schepzel zonder eenige Draaden in ’t ge= 
heel. Het onthoudt zig, in de Noorder-Oceaan; 
overvloedig dan de Kust van Lapland of Fin= 
marken, en ftrekt tot Aas voor de Groen- 
Jandfche Walvisfchen (*). Kleine Vischjes, 

van de grootere vervolgd wordende, vinden 

hunne Schuilplaats onder deeze Kwallen, zo de 
Heer STROEM , in zyhe befchryving van Sund= 

moer „ aanmerkt, 
Het 

(*) Dar de Walvisfchen van meer dan eenerley Soort van 
Aas leeven, is niet alleen zeer waarfchynlyk, maar wordt 

ook bevestigd van de genen ; die zulks naauwkeurig ondere 
zogt hebben. Zie ons II, STUK, bladz. 448, alwaar twees 
derley Diertjes, waar van het eene rond, doch ook Kwalag= 
tig is, als hun Voedzel worden opgegeven: des het te vera 
wonderen is, hoe de Zee=Pisfebedden, in het IL, DEEL van 
SEBA Zee Luizen genaamd, aldaar als het voornaamfte of lieffte 
Walvisch - Aas hebben kunnen voorgefteld worden, De kleiner 
Walvisfchen „ Springers of Noordkaapers , maaken Jagt op 

Haringen: zie ons VIII. STUK, blads, 285, 

Dd 2 
Le DEEL. XIVo STUKe 
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VI. Het Lyf is Schyfrond, van boven war-uit- 
Agens puilende , doch geheel Lilagtig broosch cú 
Hoorp- doorfchynende. Van onderen, of daar ’t vlak 
STUK. js, vindt men ’er een ruuwen of gedoornden 

en Schubagtigen Ring op getekend, binnen 

welken agt paar Straalen, die van het Mid- 
delpunt zig naar den Omtrek uicftrekken, 
Zyn aangegroeid. Behalve zekere gefronfelde 
Kieuwen, die in fommigen Sneeuw wit, in an- 
deren Vleeschkleurig rood zyn, komt uit het 

midden , aan de onderfte Zyde, ook een bon- 
del van zeer lange Draaden voort. De Rand 
van het Lighaam heeft agt ftompe verdeelin- 
gen, die ieder nog eens uitgefheeden zyn; zo 

dat men ‘er zestien keepen in.waarneemt. In 
fommigen zyn de byhangzels overvloedig en 
zeer lang: in anderen ontbreeken zy t’eene- 
maal. 

DE In de befchryving der Sweedfche- Dieren 
Ouden. worden op deeze Soort, door Linnaus, meer 

dan agt Autheuren aangehaald, die een-Schep= 

zel, genaamd Pubmo marinus , voorftellen : doch 
het Vraagteken, daar agter , bewyst genoeg- 
zaam, dat zyn Ed. dit maar bedenkelyk op- 
geeft. Ook zegt JonNstToN, die één derzel- 
ven is, dat men bezwaarlyk kan weeten, wat 

de Ouden door Zee- Long verftaan hebben. 
Niettemin komen de meesten in de Afbeel- 
ding der Geftalte van het Schepzel, dat zy 
voor een Zee- Long opgeeven, overeen, en 
ik geloof dat de veranderlyke Geftalte,. waar 

van 
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van men in het Derde Deel van Seza, Plaat I. VL , 
N. 1,92, 3, 4, 5; onder den naam van Zee- et, 
Paddeftoel, de Voorbeelden vindt, aanleiding Hoorp- 
‘gegeven “heeft “tot deeze’ duifterheden, Dat STUK, 
die Schepzels naamelyk, welke , by JoHNsTOM 
en ALDROVANDUs, den naam van Pulmo marie 

mus Mattbiolë voeren, weezentlyk Kwallen zyn, 

blykt my uit een Voorwerp van dergelyke 
Geltalte, ’t welk ik thans in Liqueur voor my 
heb ftaan: doch hetzelve- verfchilt aanmerke- 

Iyk van de Afbeeldingen der Kwallen van 
deeze Soort, zo als die door onzen Ridder 

opgegeven en van ons overgenomen zyn. Ik 
zou derhalve zeer twyfelen, of zyn Ed. wel 
reden gehad heeft, om de Afbeeldingen van 
alle die Autheuren voor ondeugend uit te maa- 
ken: want myn Voorwerp komt zeer met de- 

zelven, en zelfs met die van TABERN £MONTA- 
Nys „ door wien de Zee- Long in zyn Kruid- 
boek is ingerukt , overeen. 

Deeze laatfte erkent echter ook, dat dit 
Schepzel meer naar een Dier dan naar een 

Plant gelykt, wordende gemeenlyk op Zee 
dryvende gevonden, en beduidende als dan een: 
kort aanftaande Onweer of Storm. Prinrus, 
verhaalt, zegt hy, dat de Roeden of Stok- 
ken, die ‘er mede beftreeken worden, ’s nagts 

zig vertoonen en Licht geeven als brandende 
Fakkelen. De Jicht en Winterhielen worden, 
als menze ’er versch gekneusd op legt , daar 

door genezen, volgens Dioscoripes. Dit al- 
Dd 3 les 

I, DEEL, XIV, STUK, 
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les komt met de voorgemelde brandende of 

Vuurige eigenfchap, van fommige Kwallen 5 
taamelyk overeen. — 
Wy keeren ons tot den Heer BAsTER, om 

nog kortelyk op te merken, wat deeze van 
de Straal-Kwallen, die ook tot deeze Soort 
behooren zouden, zegt. Zy fchynen haaren 
naam te hebben van de Straalen „ waat mede 

de bovenfte Oppervlakte is getekend, en zyn 
gemeenlyk van een of twee Handbreedten;, 
doch komen, in Zee, wel twee Voeten breed 
voor, Van onderen hebben zy een menigte 

van Haairtjes, die als fyne Wolle zig vertoo- 
nen, en waar van zy eenige Draaden wel twee 
Vademen lang kunnen uitfchieten, om haar 

Aas te vangen, die dan een brandende Jeukt 
veroirzaaken, wanneer menze aanraakt. Men 

vindtze van allerley Kleur, doch de blaauwe 
of paarsagtige worden de Venynigfte geagt. 

Ondertusfchen is ’t zonderling, dat zig onder 
de groote Straalkwallen , die by. Zomer, met 
ftil mooy Weer , door de alkeen: 

fchers op het Jutíche Rif in menigte. gezien 
worden, allerley klein broed der Zee- Vise 
fchen zwemt en als zyne verfchuiling fchynt 
te zoeken, tegen de vervolging der Visfchen. 
Deeze Straalkwallen fchynen grootelyks van 

myn Voorwerp, dat de Zee-Long der Ouden 
js ‚ te verfchillen, | 

(7) Kwal, 
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7) Kwal, die rond is met de Schyf getopt, Vis 

en agt Gaten aan den Rand, van onde. Eee 

ven gewelfd Haairig. Hoorp= 
STUKe 

Deeze is in de Oceaan waargenomen. Pilarisa 
A Mutsage 

CB) Kwal, die half Eyrond is, met vier Voe- "ur, 
lers aan den Rand. ide” 

Beursage 

Deeze, die in de Middellandfche Zee zig tie. 
enthoude, vindt men door Prancus voorges 

fteld onder den naam van Losfe Netel, welke 
naar een Beurs gelykt. 

(9) Kwal, die half Kloetrond is, met wier dwars “IX. 
| . … Hemisphe« 

loopende Ribben, en aan den Rand, die rica. 

niet witgefheeden is, een menigte van Voe- EäliKloor 
bertjes. 

Dit is die aartige Soort van Kwallen, door 
den Heer GRoNovius in Zeewater ontdekt, 

waar van de Afbeelding, met en beneveus 

eene zeer omftandige befchryving, door zyn 
Ed. 

(7) Medufa orbicularis, Disco Capitato, Limbo foramini- 
bus oto, fubtus forniculato-pilofa. Syst. Nat. Xil. 

(8) Medufa femi- ovata , Margine Tentaculis quatuor. Syst. 
Nat. XII. Urtica foluta Marfupium referens, PLANG.Rar, 41. 
T. 4 f. 5e 

(9) Medufa hemispherica, Costis transverfalibus quatuor 

Tentaculis marginalibus pluribus, Margine integertimâ, GRON, 
AF, Helvet. IV, Pe 38, Te IV. 6 Ze 

Dd 4 
E. DEEL, XIV, STUKo 
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VL Ed. medegedeeld is in het II. Deer der 
in Uitgezogte WVerbandelingen, bladz. 467, Plaat 
Hoorp. XXVL fig. 7. Zyne Beröüe is van de K wal- 
STUK. Jen afgezonderd en t’huis gebragt tot den RAE 

„der Plantdieren. 

X. ro) Kwal, de half Klootrondaetie bolrond és 
Belazica d Sis é 
Nie den Rnd gekarteld en omgekromd hebbende, 
kuanfche, met agt Voelers. 

Deeze Soort heeft de Heer LoerLinG, op 
zynen Togt naar Zuid- Amerika, in de Oceaan 
waargenomen. Onze Ridder merkt aan, dat 
dezelve het Lyf, onder de Schyf, met vier 

Kwabben heeft, id 

Xl. (rz) Kwal, die rond ís met negen Armen aan 
Brachiata, er | rr 
Eerde: den Rand en negen Tippen, waar van 

de buitenfte negen Voelers beeft, 

Deeze zonderlinge Soort, van LinNaus niet 

gezien , heeft , volgens hem , ook haare Woon- 
plaats in de Oceaan. Wegens haare Armen 
voert zy den bynaam. Een van deeze twee 

_laatfte Soorten fchynt nader te komen âan de 

Zee- Long der Ouden, » 

(12) Kwal, 

(10) Medufa hemispherizo-concava, Margine crenato in= 
curvato, Tentaculis oto. LOEFL. Jt, 105. Te 

(11) GI orbicularis, Margine Brachiis novem, Aaii: 

bus novem, extimo Tentaculis novem, |, Syst. Nat, Xl» 
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(12) Kwal, die Eyrond is met een-middelpune v‚ 
tige Kringen geflreept, den Rand Haaie ATDEEL 

XXV. 
rig en van boven een Vliezg Zeiltje beb. Hoorp- 
bende. STUKe 

Xin 
Velziln: 

Echoon ik den naam van Bezaantje niet heb Zeilende. 

kunnen weigeren aan de Vierde Soort van 

Holotburie „ Pbyf/alis. genaamd, zou ik echter 
gelooven, dat die zelfde naam ook wel ge- 
geven worde aan deeze Zeilende Kwal. De 
andere is Blaasagtig en heeft een Soort van 

Kam, terwyl deeze een Vlies, als een uit= 

gefpannen Zeil voert , het welk Rumreurius. 
aan de Bezaantjes boden) zeggende dat 

die het Lyf als een langwerpige Blaas heb- 
ben, met veele af hangende Baardjes , en op 
de Rug Velletjes, naar boven. fpits toeloo- 

pende en aldaar aan elkander gevoegd, wel. 

ken het Dier kan opregten, als het Wind 

voelt en zeilen wil, en ook neerlaaten. Het 
Lyf is blaauwagtig helder doorfchynende, en 
de Zeiltjes zyn als wit Kryftal, met de boe 

wvenfte Zoompjes eenigermaate Violet of 

paarschagtig5-zynde, wanneer de Zeiltjes gee 

‘fpannen zyn, het Lyf byna driekantig, met 

EV dy | Te … oovden 

wrf{tò) Meda ovalis concentrice Grit, Margine ciliato , 
fapra Velo membranaceo. Syst. Nat. XII. Medufa Velella 
five Galera. Loerz. Jt, To4. Phyllidoce labris coeruleis, 
BROWN. Jam. 387: T. 48. f, 1. Velum matinum coloris 

“coeruléi. IMPER, Nat, 912, T, 9r2, Urtica marina foluta. 
Cor. Ecpbr. oo.-Ts-22. Ain Sink AO veh dd 

Dd 5 
Je DEEL, XIV, STUK. 
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den Kop opwaards gekromd, en den Buik 
\FDEEL. blaauwer dan het Bovenlyf. Zyne Zeiltjes. 

Pee neerlaatende gaat het echter in ’t Water voort, 
STUK. 
Zeilende 
Kwak 

door de beweeging van het Lyf en de aan- 
hangende Baarden (+). 

De blaauwagtige Kleur, die ook in de aan- 

gehaalde Voorwerpen, van IMPERATUS en 
Brown plaats had, zou haast doen denken, 
of niet dezelven meer met de Bezaant- 
jes van RumPpaH, welken de Zeelieden ook 
wel by de Wind Zeilers. noemen , overeenkom- 
ftig waren, dan met de voorheen befchreeve- 
ne Soort van Holotburie. Zie hier, ondertus- 

fchen, de naauwkeurige befchryving, welke 
ons LoerLiNeG van de Medu/a Velella of Zeilen- 
de Kwal, die hy in de Oceaan, tusfchen de 
Keerkringen, inzonderheid by ftil Weer, 
gveral. gezien hadt, heeft nagelaten. 

ss Het Lyf is ovaal, van onderen platz 
> van boven verhevenrond;, Lilagtig, door= 
ss fchynende, Hemelschbldauw: Het heeft 

s, een langwerpig rond , Beenig, Schild, met 

„> ovaale Kringen, die aan elkander evenwy- 
s, dig zyn, getekend, waar van het middel- 
‚ punt fpits uitpuilde (4). Op. het midden 

5, van het Lyf ftaat een ftyf Vlies, dat half- 
55 cirkelrond is, _loodregt en fchuins op de 

52 lang= 

) hehehe Rariteitkamer. p. 49. 
(Ì) Dit Beenig Schild, onderfcheidtze genoegzaam van de 

Holothuriën of Zee« Dlaazen , voorgemeld. … 
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55 langfte middellyn van dat Schild, Dit Vlies, VL 
dat aan het Dier tot een Zeil verftrekt, nt 
doet hetzelve, daar mede den Wind van- Hoorn. 

gende, voortgaan, en om die reden gee: ten 

ten: ierj de Spanjaarden, den naam van Kwal, 
Galera aan.” Van ieder Kringagtige Streep 

> van ’t Schild hangen nederwaards een me- 
ss nigte- van Voeleragtige Draadjes af, die 
ss aan de tippen doorboord fchynen te zyn, 
s‚ en overal vol zyn van geftippelde rondjes 
»» of ingedrukte Schyfjes (Orbiculis punêlatis 
s» Teferta). De Geftalte gelykt naar de Kwal- 

len, maar door het Beenig Schild en de 

» Stippen der Voeleren komt het nader aan de 
3» Zee- Katten”, 

33 

23 

29 

2% 

53 

\s 

Be le hb OE DaT OK. 

teen van *t Geflagt der ZEE-STERREN, 
onder welken ook de Zee- Maan , Komeeten, 

en die welken men fomtyds ook An Zonnen; 
doch gemeenbyk Medufa's Hoofden noemt bee 
Breepen zjn, 

D' uitvoerig Geflagt bevat een reeks maan, 

LS van Schepzelen, welke, hoe bekend Ì 
thans ook en hoe gemeen in de Verzameling 
der Liefhebberen, nogthans van een zeer vije- 
wonderlyk maakzel Zyn, en door hunne ver= 

fchei- 
L DEEL, XIV. STUK, 
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fcheidenheid aanmerkelyk. Men heeft ‘er, 
AFDEEL. van ouds, in ’t Grieksch den naam van A'sng, 
XXVI. 
Hoorp. 
STUKe 

en in ’ Latyn dien van Stella aan gegeven; 
om dat-de gemeenfte Soorten, door haare vyf 
Straalen, de Geftalte van eene Star, zo als 
die gewoonlyk afgebeeld wordt ‚uitdrukken. 
Linneus heeft dien naam veranderd in Asige 
rias, en zulks niet zonder dubbelzinnigheid, 

alzo de Havik, en de Butoor of Roerdomp 
‚dus genoemd wordt, gelyk ook de Getternde 
of Spiegel-Roch (*). A'ssgas hebben Hrrrar 

“CRATES en ARISTOTELES opgemerkt in de Zee 
te zyn, ’t welk Prinrus vertaalt door Stelle, 

en dit zou de reden zyn, dat. men deeze’ 

Schepzelen hedendaags Sterren noemt, vol 
gens LiNckius. Ook is die Naam, met by- 

voeging van de plaats der BABE nog he- 
den algemeen, De Franfchen noemenze Etoie 
les de Mer , de Engelfchen Sea-Stors, de Duit- 
fchers Meerflern, en wy ZEE-STERREN. Even= 
wel vindt men ‘er nog andere benaamingen 
aan gegeven. De Engelfchen noemenze ook 

‘wel Starfishes, dat is Sterre-Visfchen, of Ros 
fes, dat is Roozen, en Prizers, ’t welk men 
Grypers vertaalen zou kunnen. Men ziet, dat 

: | alle 

k €) Ziet Reg! ster agtex het AGTSTE Srux van decze 

* Watuurlyke Historie, op ‘t woord Asterias. Dus hadt zyn 

Ed, misfchien beter gedaan met het woord Asteria, gelyk 

„hetzelve in de Lyst der Geflagten geplaatst was, te gebruiken, 

of liever Asterium, volgens 't Grieksch, ey men de Stete 

zeefteenen noemt Asteria. Qui bene distinguit bene pl 
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alle die benaamingen ook niet oneigen zyn3 Vie 
doch van waar zy den naam van Seapadde of ebr 
Zee- Pad hebben gekreegen , is wat duister , Hoorp- - 

en die van Zee- Kwab, welken ‘er de Neder-sTukK, 

Saxen aan zouden gegeven hebben, niet alge» 

meen. Veelen kunnen, zeer bekwaamelyk;, 
den naam van yftoek voeren, die ’er door 
enze Visfchers ook wel aan gegeven wordt. 

Omtrent de Rangfchikking deezer Schepze- Rang- 
len is een aanmerkelyk verfchil geweest, fhikking: 
ARISTOTELES telde ze, wegens de hardheid. 
van hun bekleedzel, welke in fommigen zeer 
groot is, onder de Ostracoderma, - dat is, 

Schaaldieren. Hier in is deeze Philofoof van 
JErianus en anderen gevolgd; doch Ronpe- 
LETiuS heeft de Zee-Sterren betrokken tot 
de Infekten en Plantdieren. In ’t eerfte Geval 
hade hy meer reden, aangezien veelen met 
een menigte van dwarfe Infnydingen of Kerf. 
ies a's bezet zyn, die de Geledingen aanwy- 

zen; dan in het laatfte, dewyl men ’er wei= e 

nig Plantaartigs aan verneemt, ALDROVAN- 
pus plaatfteze, derhalve, op het end van zy- 
ne befchryving der Ínfekten, en werdt hier 
in door Jounsron gevolgd. Zy bewoonen ei« 
gentlyk geen Schaal of Schulp; alzo het be= 
kleedzel, dat zy hebben, een gedeelte van 

haar Lighaam is, ’t welk zy nooit kunnen 
uittrekken of afwerpen , en hierom konden 

zy niet gevoeglyker, dan op ’t end van den 
Rang 

1. DEEL. XIV. STUK. 
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Rang der Mollysca, geplaatst worden; eer 

wy tot de Schulpdieren overgaan. | 

De Ouden fchreeven ’er zonderlinge Eigen- 
fchappen aan toe. Zy waren zo heet van 
Natuur, dat alles, ’t welk zy in de Zee aan: 

raakten, daar door verfchroeid of verteerd 
werdt. Te verwonderen is ’t; dat ALDRO- 

vANDUs en andere Autheuren, het gezegde 

van den genen, dien hy Zoögrapbus noemt, 

“* welke de oude GEsNERUS fchynt te zyn; 

hoe onverftaanbaar ook, zonder aanmerking 
byna, ombelsd hebben. „, Zo heet ; (zeid’ 

„> die) is de Natuur van de gene; die, in 

„ de Zee, Ster geheten wordt, dat alles wat 

„ zy heeft ingenomen, al wordt het ‘er, op 

„ ftaande voet, weder uitgehaald, zig tweee 

„» maal gekookt vertoone (C*)”. Wat of dit 

Jaatfte zeggen wil is duifter, en, wanneer de 

Autheur van ’t Werk de Natura Rerum, ‘er 

Panis biscoëtus, dat is Biskuit of Tweebak, 

door verftaat, ten uiterfte belachelyk. Zo 

het gene de Zee -Star ingezwolgen hadt, zig 

als eenmaal gekookt vertoonde; was dit niet 

genoegzaam? (1) 
De 

(*) Adeo fervida ejus, quz in Mari Stel/a vocatur, Na- 

gura est, ut, quiequid fumferit, id, licet illico ab ea extra* 

hatur, bis colum appareat. ALDR. de Infeltis, Libr. Vllá 

cap. 18. 

(t) Op dergelyke wyze redeneert LiNGKIUS, doch het 

fchynt my toe, dat dit zweemaal gekookt zO ongerymd niet 

zg 
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_De Ondervinding leert, dat de Zee-Sterren, . VL 
fog frisch uit het Water komende, veilig té gen 
behandelen zyn, en zonder dat men de Han- Hoorp- 

den brandt. Waarfchynlyk hebben derhalve ie. 
de Ouden deeze Schepzelen met de Zee- Ne. 

tels of met de Kwallen verward gehad. Wat 
derzelver Verteering aangaat, die moet vry 
fterk zyn, alzo zy van Schulpvisfchen lees 

ven. RONDELETIUS, wien men, in deezen , 
geen geloof kan weigeren, verklaart, dat hy, 
een Zee-Ster open ínydende, die niet groo» 
ter dan een Voet was, in derzelver Lighaam 
vyf Schulpdieren of Hoorens gevonden heeft, 
waar van drie geheel en twee met de Huisjes 
vergruisd waren. Waarom zal men dan ook 
niet gelooven, ’t geen BELLONIUS zegt , dat 
zy fomtyds geheele Mosfelen opvreeten ? Ook 
kunnen kleine Zee- Appeltjes, gelyk fommis 

gen uit ARISTOTELES bewyzen willen, zeer 
wel haar Voedzel zyn. 

Van de Paaring en Voortteeling der Zeees voorttee 
Sterren vindt men, by de voornaamfte Aus lins 

theuren, dat zonderling is, een diep ftilzwy= 

gen. Doktor Basrer, hoe vlytig anders en 

fcherpziende in het onderzoek der Zees 
Zen van ons Land, heeft in deeze 

niets 

zy, en dat ‘er gezien worde op de Verteering der Spyzen inz 
Menfchen en Dieren, die, dewyl de Zee=Ster geen blykbaare 
Afgangs-opening heeft, als Excrementen weder door den Bek 
fchynen uitgeworpen te worden, 

1. DEEL, XIV, STUK; 
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VI. niets daar van kunnen waarneemen. Hy vonde 
En geen onderfcheid der Teeldeelen en meldt ons 
Hoorp. van de Teeldeelen zelf niets ter wereld: doch 
STUK. zyn Ed. hadt waargenomen , dat de Zee: 

Sterren, in de Maanden Maart en April, vol 
Eijeren of Kuit waren. Hier uit mag men 
dan befluiten , dat zy ten minfte niet uit te 
zonderen zyn van den algemeenen Regel 

van Harvaus, Omnia ex Ovo: hoewel ’er in 

dezelven nog eenige andere bekwaamheid tot 
vermenigvuldiging plaats heeft, zeer met die 
der Zoet- Water Polypen overeenkomftig 

s, Het baart (dus fpreekt myn hooggeagte 
> Vriend,) een groote verwondering , dat 
ss Een Zee-Star één van zyne Punten kan 
9 verliezen, en egter blyven leeven, en dat 
‚> zo eene Punt wederom tot een geheel Dier 

as kan groeijen. Doch uit deeze befchryving 
‚> blykt, dat elke Punt zyn eige byzondere, 
> ZOO tot Voortteeling als tot Voeding noo-= 
„ dig zynde Ingewanden. heeft, en daar door 
» als op zig zelven kan beftaan. Waar door 
«> het ook mooglyk is, dat een Zeeftarre, 
„> een Punt afgefneeden zynde, of gelyk de 
‚> Kreeften, door ingefchapen Vermogen, zig 
> [die Punt] van zelfs kwytmaakende , zoo 
> een Punt wederom by de andere vier kan 
s> Aangroeijen, of ook wel op zig zelfs tot 
»» een geheel Dier worden (*)”. | 

Nut- 

(*) Natuurkundige Uitfpanningen, Te DEEL, bladz, 137, 
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Nutteloos, mogen wy vastftellen, is ’er VL 
niets in de Natuur gefchapen. Terwyl aller- SEE 
ley Visfchen, en de Kwallen zelfs, tot Spy- Hoor: 
ze dienen voor andere Zeefchepzelen , zal men TUE 

dit eind-oogmerk van den Schepper hier aan“ 
niet weigeren kunnen. Dat meer is, de klei- 
nen worden zelfs, van de Visfchers, fomtyds 
aan den Hoek geflagen tot Lok-Aas. Hoe 
veel Zee. Vogelen aazen niet op eenigen van 
deeze Sterren of Vyfhoeken? Wil men de 
genen die Doornig of met Stekelen bezet zyn 
daar van uitzonderen: ’t is redenloos. De 
Rhinoceros , immers, aast op een fcherp ge- 
doornde Heester, die hem tot eerie lekkerny 
verftrekt. Wat reden dan, dat de Haaijen 

niet deeze Spys zouden verduuwen kunnen 3 

daar men zeer dikwils kleinen vindt in de 
Rob der Schelvisfchen ? 

Verfcheide Soorten van Zee- Sterren; zelfs, 

zyn voor den Mensch eetbaar. Die maar 
drie of vier, zes, agt, twaalf Armen hebben; 
fluit, zo ALDROVANDUs aanmerkt, Bertontus 
daar van uit. Ook acht hy de zodanigen 
niet eetbaat, welke met lange, ronde Baard* 
jes bezet zyn; en die de Geftalte van een 
Zon, meer dan die van eene Ster, naboot- 

zen (*); als ook die de Armen vierhoekig 
of 

(*) De zogenaämde Zee - Zonnen of Capita Medufe worden 
evenwel in Oostindie gegeten, gelyk wy Braks zullen 
ZEN. 

Ee 
Á, DEEL: XIV. STUK, 
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of vlak hebben. Van de Vyfftraaligen wot- 
ArveeLs. den ook eenigen door hem uitgezonderd. Hy 
XXVI. 
Hoorp: 
STUK. 

Tot Ge- 
neesmid- 

len. 

achtze eetbaar, wier Vleesch, in de Armen 

beflooten, rood is of geel, Van de zodani- 
gen heeft ’er BELLONIUS aan de Oevers van 
Griekenland verzameld, wier Lyf anderhalf 
Voet breed was, met Armen van drie Vin= 
geren breedte; zo dat menze met geen Hoed 
bedekken kon. Anderen vondt men 'er, die 

blaauw van Kleur waren en zeer broosch; 

doch door ’t kooken werden zy, in ’t alge- 

meen, hard en rood van Kleur, gelyk de 

Kreeften. } 
In de Geneeskunde zyn zy ook gebruikt 

geweest. Tegen de Opftyging fchryft Hire 
POCRATES voor, zwarte Sterren met Kool, 

op geurigen Wyn gezet, te drinken. Wat 
die Sterren zyn, valt moeijelyk te raaden. 

Rumernius waakt gewag van Zee- Zonnen of 
Medufa- Hoofden, die Koolzwart zyn. Uit« 
‘wendig zyn de Zee-Sterren, in de opgeleg- 

de Middelen tegen de Breuken of uitzakkine 
gen van hect Darmvlies, gemengd geweest 
Loser verhaalt ons, dat een zeer bekwaam 
Apotheker te Middelburg in Zeeland, Tro- 
MAS VAN DER GRAFT genaamd, een keurly- 
ke Pleifter, daar tegen, hadt weeten te maa- 

ken , waar in een groote Veelheid kwam van 
Poeijer van Zee-Sterren, in de Oven fterk 
gedroogd. De Pek, Gommen, Harften en 

andere Middelen, ’t is waar, daar bykomen- 

de, 
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de, zullen het meefte doen; doch de beroo- , VE _ 
king met den Damp van Zee-Sterren alleen, XXV 
pryst de Vader der Geneeskunde tegen de Hoorp- 
benaauwdheden der Vrouwsperfoonen aan : STUK 
anderen een Stank van dergelyke dingen, daar 
en Paard, dat half dood was, byna door tot 
zig zelve komen zou (*), tegen de Vallende 
Ziekte. Hier uit mogt men opmaaken, dat 
‘er een Vermogen tegen de booze Geesten aan 
toe te fchryven ware; wier werking fommi- 

gen van den invloed der Sterren hebben af- 
 SÈIeid: 

5 De Kruisvisch of Kruisdrol, die men ook Getalte. 

s, Lee-Ster noemt, (zegt PONTOPPIDANS in 

s> Zyne befchryving van Noorwegen,) is een 
ss wonderlyke Soort van Visch en zeer ver. 

s, fcheiderley. Ik wil daar van, gelyk ik tot 
5) dus verre gedaan heb, flegts de genen aan- 
‚ haalen, die op deeze Kusten voorkomen, 

‚s waar onder ook eenigen zyn; van welken 

5) ik my niet erinneren kan, die ergens an- 

ss ders gezien te hebben. In ’t algemeen be- 

se ftaat de Kruisvisch uit een rond, vlak, 

s> Lighaam, zonder Kop. Dit Lighaam is van 

ss grootte als een Ryksdaalder, doch men 
ss vindt ‘er ook niet grooter dan een Schel- 
» ling; geheel zwart zynde„ met vyf lange 
‘ss Takken of Twygen, die by het Lighaam 

5 Weis 

C*) Quo odore Malus, non Homo, Excitaretut Semi-mots 
tuus, LINC. 

Ee a 
1. DEEL, XIV, STUX, 
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weinig breeder dan aan de Enden zyn, te- 
gen de natuur der Polypen en andere Zee- 

s5 Sterren (Aj. Aan alle Zyden „ in’, tram 

de, loopen ’er Straalen af, als in eene Ster; 
te weeten gemeenlyk vyf of ook meer, ja 

fomtyds wel tien Takken of Pooten, die 
naauwlyks een Vinger lang zyn, en uit een 

„zelfde Stoffe beftaan, als het Lyf, naaime- 
lyk noch uit Vleesch, roch Slym, noch 
Graaten , noch Kraakbeen; dewyl zy niet 
hard nog taay zyn, maar kunnen ligtelyk, 
even als Brood, worden afgebroken. Het 

‚… fchynt, evenwel, dat eenige Soorten daar 
9, van, meer dan anderen, eenigen trap vaa 
‚, taaiheid hebben; dewyl zy zig taamelyk 

buigen laaten. Zy zyn met eene Huid 
s, Overtoogen, die Vleeschkleurig of ook geel- 

agtig is, en hebben van onderen een Wol- 
lige zelfftandigheid of verzameling van 
veele kleine ftyve Haairtjes, byna als Pluis, 

waar mede men de Kleederen voert. In 
middelpunt van de Ster is eene Opening, 
en daar onder een Gat, naauwlyks zo 
groot als een Schelling zynde. Hier kan 
men zig voorftellen dac de Mond en Maag 

> te zoeken zy. Van deeze Opering gaan 

(*) Zodanig één ziet men ’er, uit myne Verzameling, op 
het midden van onze Plaat CXIII, hier kort na volgende, 
by groote verkleining afgebeeld : waar uit dan verder 

blykr, dat zwarte Zee-Sterren, waar van HIPPOCRATES 

fpreekt , niet zo ver te zoeken zyne 
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» tot in alle Takken of Straalen eenige lang- VL 
» werpige Holligheden of Spieeten, die ook ee 

‚> met een Wollige zelfftandigheid bezet zyn. Hoorn: 
5 Overal’ vertoonen zig veele kleine, op ge- STUK. 

s, regelde ryën of lynen verdeelde Knoppen, 

» gelyk ook op deeze Knoppen zelf, in eeni- 
» ge Soorten, een ander klein Puntje of vér 

ssheffing is. „Dus ís dat gene, ’t welk men 
ss Speeling der Natuur noemt , in deeze Soort 

», geheel van alle anderen onderfeheiden. Zy 

‚ onthouden zig op Zandgronden, of aan 
ssde zyden der Klippen, alwaar zy als 

, Kruipende Dieren zig beweegen! kunnen, 
ss en dienen deels aan zekere Visfchen, deels 
‚aan de Strandmeeuwen of andere Vogelen 

®, tot Voedzel. Men zegt, dat zy kleine 

Mosfelen in ftukken kunnen breeken, doch 
‚‚ dikwils komen haare Takken tusfchen de 

„ Schaalen in de klem, zo dat zy afgefnee- 

„‚ den en dus de Roovers zelf beroofd wors 
wenden”: 

De Mond der Zee- Sterren, die altoos, cin pe Mond. 

zo te fpreeken, in het middelpunt geplaatst 

is, heeft, volgens LinekKivs, de volgende 
Struêtuur. De Lobben van het onderfte gee 
deelte met fcherpe hoeken in het middelpunt 

famenloopende formeeren een Opening, wel. 
ke als ín zo veele Lippen is gefpleeten. In 

het uiterfte van ieder Lip zyn eenige fcher- 
pe Tanden ingeplant, door welken het aan- 

gevatte Aas wordt klein gefneeden. Van 
Ee 3 als, of dee. 

To DEEL, XIV, STUK. 
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„ VL deezen Mond loopt naar ieder Lob cen Ka- 
Oene naal of Doorgang, die naar ’t End naauwer 
Hoorp- wordt. Volgens de Afbeeldingen van den 

STUKe Heer BAsrER, evenwel, fchynen die Beent- 
jes niet altoos zeer fcherp te zyn, en ook 
niet vecl naar. Tanden te gelyken (*) 

De Ar: De Armen, welke Linckius Lobi, en onze 
Eik Vrind Punten noemt, in die van onze Stran- 

den openfnydende, zo ziet men in ’t midden 

een Been, ’t welk een gedeelte uitmaakt van 

het Geraamte der Zee-Sterren.. Die is uit 

een ongelooflyke menigte van Wervelbeen- 

dertjes famengefteld, waar van-'er de Heer 
BasrER honderdtwintig telde in een Arm der 
Vyfhoeken. Voorts vonde zyn Ed. in zoda- 

nig een Arm, nevens het Been de Darmen en® 
de Eijerftokken, gelyk die beiden. door hem 
in Plaat gebragt zyn en duidelyk vertoond, 

Hatrgrig Het Dons aan de onderzyde, of aan die 
Dons. __zyde daar de Mond der Zee-Sterren is, ’ 

welk de Noorfche Bisfchop by Pluis verge. 
Iyke, heeft onze Vrind bevonden te beftaan 
uit een menigte van Snuitjes, die op elken 

Arm in vier ryên gefchaard zyn, zo dat ‘er — 

vyftienhonderd zyn aan het geheele Dier. Zy 
hebben Ringetjes als de Lugtpyp, waar door 
zy zig kunnen uitrekken en wederom als tot 
niet inkrimpen, Zy dienen het nch pal tot - 

Poot. 

(*) Natgarhund: zes UisfpAiingen Ie. DEEL, Xll. Plaat. 
fz. 6. 
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Pootjes om zig als door middel van oneindis VL. 
ge Zuigertjes vast te houden, en tot het vate Se 
ten van zyne Prooy. Ook zullen zy, niet goorp- 
onwaarfchynlyk , tot Werktuigen ftrckken srux. 
van ’ Gevoel of ook van andere Zintuigen. 

Voor het overige heeft een ongemeene verfchei- 

Verfcheidenheid plaats onder de Schepzelen heide 
van dit Geflagt. Men vindt ’er die, te regr, 
den naam verdienen van Vyfhoeken, om dat 
zy gantsch ondiep ingefneeden zyn, gelyk de 

Vierde Afbeelding op onze CXIII. Plaat. Men 
vindt ‘er dieper en-in veel meer-dan vyf 
Straalen gefpleeten; gelykFig. 5, Plaat CXIT. 

Anderen hebben een Lighaam, dat van de 
Armen als afgefcheiden is; gelyk de middel« 
fte Figuur op de eerstgemelde Plaat, en wier 
Armen niet gefpleeten zyn; waar van het te- 

gendeel zig, aldaar, in.Fig. 1, openbaart. 
Ook zyn de Armen in veelen met Baardjes 
op de kanten, doch in fommigen ongebaard. 

In de meesten zyn dezelven regelmaatig uite 
geftrekt , naar alle zyden, en gelyk van lang- 
tes doch fommigen hebben die zeer zonder-= 
ling, als Fig. e. aanwyst, welke fomtyds zulk 
een Vertooning maaken, dat menze Komeee 

ten noemt. 
De Kenmerken van het Geflagt der Zec- onmer. 

Sterren, volgens Linneus, zyn; een platagtig ken. 

Lignaam, dat een Lederagtige Korst heeft, 
die met Voelertjes gedoornd is: den Mond, ín 
't middelpunt, vyfkleppig hebbende, 

Ee 4 On- 
Ll. DEEL, XIV. STUK, 
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hi KE Onder de Soorten , thans op zestien gerekend, 
EXVL “maakt hy deeze fchifting. Zy zyn of onver- 
Hoorp- deeld, of met infnydingen, als een Ster, of 
STUK. Bede sooren ue ZES duidelyk geftraald. Van de eerften is 

maar ééne Soort bekend, die naar een halve 

Maan gelykt; van de anderen negen, en van 
de laacften zes Soorten. Tot deeze wordt 

ook het zo berugte Medufa- Hoofd, als de 

laatfte Soort van dit Geflagt , betrokken. 

Onverdeelde Zee- Sterren. 

ĳ (1) Zee Ster, die onverdeeld en balfmaanswy- 
ZL Ale ) lk ze gerond 15e 
Maan. | dj 

Men vondt dit zonderlinge Voorwerp ín de 
Verzameling van LAGERSTROEM, en dus uit 
de Indiën of uiet China afkomftig. Het Lyf 
was placagtig, naar een zogenaamde Halve 
Maan met Punten gelykende en overal met 
flaauwe verhevene Stippen befprengd zynde, 

zonder cenig fpoor van Mond of Afgangs- 
opening. 

Verdeelde Zee - Sterren. 

it (2) Zee-Ster, met dertien Straalen, die overs 

Le al met Bondeltjes gedoornd is. 
Pappala, 
Veel- í 
faalige. Het grootfte getal van Straalen, onder de 

Cl- 

(1) Asterias integra femi-orbicularis Lunata, Amen. Acad, 

IV. p. 256. Tu gebid, erk 

(2) Asterias Stcllata, Radiis tredecin, undique Fasciculis 
K Á k 

mu 
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eigentlyke Zee'- Sterren, heeft in deeze, VL 
plaats. Men vindt Westindifche, in de Ka- XXvIK 
binetten, dietwaalf -Straalig zyn , en de Straa- Hoorpe 

len zeer oneffen hebben, hoedanig één ’er in STUKe 
* Werk van Sera is afgebeeld, die aldaar ge- 
noemd wordt, Amerikaanfche Zee-Star met 

gekronkelde Straalen, zynde donkerbruin, met 

Aschgeel gemarmerd. LiNexius, die de zy- 
ne Dodekaktis noemt, merkt aan, dat ieder 

Straal, van onderen, door een zeer wyd Ka- 

naal gefpleeten is, en de Mond, die een Cir- 
kelronde opening heeft , met zeer fyne fcher= 
pe Tandjes gezoomd: zynde het Dier zeer 
broosch. Dit betreft de Twaalfftraalige, die 
my weezentlyk fchynen te verfchillen van de 
Dertienftraaligen , hoedanigen hy vierderley 

Exemplaaren van de Kust van Noorwegen 
hadt. 

Hy onderfcheidt dezelven dus. 1. De klein- Dertien- 
fte geeft als uit een Zonnefchermpje haare ftraa.igee 

dertien Straalen uit, die digt gehaaird zyn en 
bleek Bloedkleurig. Het uiegeholde, middel- 
punt van de Rug is, zo wel als de Kanaalen 

of Sleuven der.Armen, zeer Wollig en de Bek 
veelhoekig, bezet met Tandjes. 2. Die van 
middelmaatige grootte was op de Rug Nets- 

wyze verdeeld, en de Knoopen van ieder 
| Draad 

mmricata. LINK. Szell. T. 34. f. 54. T. 3% fe 52 Te il%e 

f. 28. CLUS. Exot. It4. SEB. Mu/, II, T. Vil f. 5. CQq-e 

LUMN Phyt. T. 88, f. A? 
| Ee s 

Ì. DEEL. XIV, STUKe 
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Kegen- 
fraalige. 
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Draad gaven kleine Pluisjes uit, dikker aan 
de zyden der Straalen. 3. De grootfte, over 
‘t kruis agt Duimen, hadt geen Netswys gee 
weefzel , maar het geheele Lyf was dige met 

dergelyk Pluis bezet. Tot de Tweede fchynt 
my die der Afbeelding van PoNTOPPIDANS te 
behooren , uit wiens algemeene befchryving 
van de Noordfche Zee- Sterren, hier voor ges 

geven , blykt ; dat ’er ook voorkomen met 

tien Straalen. ° 

De vierde Soort noemt LincK Clufiana , dat 
is die van Crusius , welke beroemde Au- 

theur ons van zyne Dertienftraalige het vol« 
gende meldt. … De afbeelding eener Ster , 
$, van boven en van onderen met Kleuren 
s uitgedrukt, werdt my in ’t jaar 1603 toe» 
9, gezonden door JAcosus PrLArEAU, hoedae 
‚> nig eene by geen van beiden, RoNDELE- 

es TIUS of GESNERUS , voorkomt. Ik oor- 
„ deelde ze derhalve waardig, om te doen 

afbeelden. Deeze Ster was, zo veel ik 

‚> uit de Aftekening heb kunnen oordeelen, 

s, van het Geflagt der Gedoornde, met het 

s, Lighaam taamelyk groot en de Straalen 
»» niet zeer lang, maar allen egaal en regt 
» uitgeftrekt: zynde de middellyn van het 
> Lyf twee Duimen, en de langte van ie- 
‚der Straal of Punt anderhalf Duim, enz”. 

Of deeze allen, nu, tot een zelfde Soort 
behooren , ’t ‘welk my niet waarfchynlyk 

‚leem 
<a > 
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leenlyk het Oog op een negenftraalig Zee-, VL _ 
Sterretje; ’t welk in onze Fie. 5, op Plaat KXVLE 
CXII, een weinig kleinder dan natuurlyk, te Hoorp= 
weeten op twee derden van de middellyn, is STUKe 
afgebeeld. Men ziet, hoe dat hetzelve, van 
boven, met een menigte van Korreltjes dige 
bezaaid is, die het zeer ruuw maaken op ’t 
gevoel. De Kleur is eenigermaate geelagtig 
bruin. Het fchynt aanmerkelyk plat gedrukt 
te zyn en dus kan ik niet oordeelen, of het 
ook met dergelyke Pluisjes, als de gemelden, 

bezet is geweest. Van onderen fchynt de O- 
pening van den Bek als met een menigte van 
Tandjes gezoomd. Wy merkten *, als een der 

raarfte Zee-Sterren, in het Kabinet van den 

Heer KRAMER, aan, 

(3) Zee-Ster, die de Straalen rond gerugd, mm. 
| head À SoewrRubens, en Lancetvormig beeft, overal bezet zyn- Roodag- 

de met fcherpe Punijese- tige, 

Onder de groote menigte van Vyfitraalige 
Zeee 

(3) Asterias Stellata, Radiís Lanceolatis g:bbis, undique acus 
leatis. Mlu/. Ad, Prid, 1. p. 9$. Faun, Suec. aIIIe BASTER, 
See Sup: 1E Te Eg fa, 1 4» Asterias radiis quinís 
tatiusculis afperis. Jt, Westgoth. 172 PLOT Oxf. 85, N. 16. 

T. 2. f, o, 3. Asteria. Per. Afuf, 6. Ne 20. Srella marina 
lere rubens, fpinofa, BARR. Rar. 130. T. 1238, OLEAR, 
Nik, 55 Ts 08or ferAr LINCK. Stell. Te Aacha Sa Ear9s fe 
Mt rd, £\TOt €, 14. L. 23,-05: tr 15. f. 18, ZO. LE. 34. 

fehO8EEt AO. f. 70: t…-30. f£. 5o: t. 36. fu 62, SEB, Mu/: 
Eske SEE Ge f°3) 4e: BAsTs-Subf. vió traaiut. 1 6, 
Stella marina Cometa. CoLyMN. Agvat. & t. Ón 
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Zee-Sterren, die, gelyk hier onder blyke 
tot deeze Soort betrokken worden, is ook de 

gene, daar LinNzus, in zyn Westgothifche- 
Keistogt, den naam aan geeft van Asterias 
met vyf breedagtige ruuwe Straalen. Zy Kwam 
op den Grond der Zee, aan heet Westgoth- 
landfche Strand, menigvuldig voor, in hee 
breedbladerige Zee- Wier, aldaar groeijende. 
Het Dier was blaauwagtig rood en fomtyds 
ook wits in ’t ronde met kleine witte Stc- 

keltjes bedekt, en van onderen met vier ryën 

Wratjes, die eene Opening in ’t midden had- 

den, bezet. De Heer Kaum getuigt dat dee- 
ze Soort aande Oevers van Noorwegen gewel. 
dig veel voorkomt , en fpreekt dus van derzel- 
er Eigenfchappen (*). | 
‚‚ In Bohus- Leen heet het Dier Korsztroll, 

„, doch hier overal Krosttroll, ’t welk maar 
„> een verplaatzing der Letteren is, mert ee- 
‚‚, nerley betekenis van het woord, Geen 
„, nuttigheid doch wel groot nadeel van dit 
„ Schepzel, weet men hier te Lande. Als 
„> de Visfchers een Visch aan haare uitgezet: 
‚‚ te Hoeken bekomen, bedienen zig daar van 
9, deeze Kruisdrollen dikwils, zo dat ‘er niets 

<, meer, dan'Huid en Graaren, van over- 

„, blyft, doordien zy al het Vleesch hebben 

„ uitgezoogen. Een oude Visfcher, die bo- 

„> ven anderen zyn geheelen Leeftyd de Oes» 

ss ER 

« (*) Stockh, Verb, X, DEEL, P: 197 
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„ tervisfchery gedreeven hadt, berigtte my, VL 

„‚ dat door hem op de plaatfen, alwaar gd en 
‚, voor eenige Jaaren, een groote menigte Hoorp- 
‚, Oesters gevangen hadt, hedendaags bynaSTUss 
‚, geenen werden gevonden, ’t welk hy alles 

‚, aan deeze Kruisdrollen toefchreef , die zeer 
‚, behendig waren in de Oesters, nog klein 
», Zynde, uit te zuigen en dus te vernielen. 

‚, Dergelyke {chade bragten zy ook de Mos- 

wlelen, toe. „Die van, Halland, in Sweedens 

> noemenze Korsfisk, dat is Kruis- Visch”. 

Vyfftraalige Zee-Sterren zyn aan de Kus- Europie 

ten van Europa niet onbekend, doch aanmer-“* 
kelyk verfchillende, Aan onze Stranden ko- 
men ’er voor, die omtrent van breedte als de 

Handpalm, of wat grocter of kleiner zyn, en 

nog levendig of versch zynde een gladde Le- 
deragtige Huid hebben, doch gedroogd zynde 
ruuw worden en geelagtig bruin. Zo groot 

een verfchil, echter, als tusfchen die, waar 
van de Heer Baster de afbeelding en be- 
fchryving geeft, en de gewoone geele van Lui, 
die veel aan de lerfche Zee voorkomt, plaats 
heeft, zal men ’er niet ligt in waarneemen. 

De onzen behouden altoos haare rondheid van 

Rug, daar dezelve in dielerfche plat is. Ook 

vind ik de een-en-zestiefte van LincK, door 

LinNaus, tot de Vyfde Soort betrokken. Ik 
“kan niet begrypen, hoe onze Vriend de zyne 

daar mede heeft kunnen vergelyken, noch 
ook, hoe zyn Ed. zeggen kan, dat de Zee- 

Sterre 
“Sl. DEEL. XIV, STUK, 
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Sterren, zo wel als de Zee- Klitten of Zee 
Appelen, van onderen een Mond, en van bo- 

ven een Afgangs-opening hebben. Dit is; 
zegt zyn Ed., duidelyk blykbaar in deeze, 
terwyl echter zyne Afbeelding geen Stip daar 
van vertoont; ten ware men het Wratje op 
de Rug, 't welk veele Zee-Sterren hebben, 

doch waar van zyn Éd. getuigt het regte ges 
bruik hem onbekend te zyn, daar voor mogt 
aanzien. Noch in eenigen van deeze, noch 

in anderen , waar van ik zo veelen gedroogd 
bezit, is eenig {poor van zulk eene Afgangs: 
Opening. Ook verzekert RoNDELETIUs en an- 
deren, dat die aan de Zee - Sterren ontbreekt „ 

ten minfte geen andere is dan de Mond, welke 

zy van onderen hebben. 
Van de overige byzonderheden , van n welken de 

Heer Baster in de Zee-Sterren of Vyf hoes 
ken van ònze Stranden fpreekct, heb ik hier 
vcor, in de algemeene befchryving, reeds ge- 
weg gemaakt. Ik houd dezelve volftrekt voor 
de roodagtige van LinNaus, en twyfel niet 

niet of het is de zelfde, als die waar van 

Rraumur zulk een omftandige Berigt gege- 
ven heeft, in de Vertoogen van de Koning- 
yk Paryfche Akademie; Op de Rug, zegt 
die Autheur, welke uit een hard taay Vel be- 
ftaat. (zonder van eenige Opening aldaar te 
inelden,) is derzelver Kleur rood, paarsch; 
blaauw of geel, ja in fommigen als van eene 

gemengelde of middelflag van Kleur. Hy re- 
kent 
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kent dat ieder Straal omtrent zesenzeventig , Vl 
: : Ee FDEELe 

Pootjes heeft, welken onze Vrind ’er juist xxv1. 
één minder telde, noemende dezelven Snuit- Hooros 

jes. ’t Zou hier de Vraag zyn, welke benaa-“TU& 
ming gepaster Zy, om Werktuigen uit te 
drukken, die tot loopen, vasthouden van het 

Lyf, en aanvatten van de Prooy moeten die- 
nen. REAUMUR, evenwel, erkent, dat zy 
meer gelyken naar de Hoorntjes op den Kop 

der Slakken ; inzonderheid doordien zy op ge- 

lyke manier kunnen ingetrokken worden door 
het Schepzel. 

Dat Roosterwerk, ’t welk, als uit twee ryën 
van Wervelbeenderen famengevoegd, het Ge- 
raamte der Zee-Sterren uitmaakt, verbeeldde 

de Heer REAUMUR zig tot onderfchraaging te 
dienen van de Knobbeltjes, welken het Dier 

op de Rug in ryën heeft, en deeze Knob- 
beltjes, welke met Water zyn gevuld, kun- 

nen, zo hy oordeelde, door famendrukkinge 

de gedagte Pootjes of Snuiejes voortftooten: 
in welk geval het Werktuiglyk Geftel der 
Zee-Sterren gantsch eenvoudig zoude zyn, 
Ook vertoonen zig die Knobbeltjes als kleine 
Pareltjes, zo hy aanmerkt, op de Huid, wel- 
ke nog bovendien van een oneindig getal 
Pypjes is doorboord, die maaken dat dee- 
ze Dieren, vol Water opgevat wordende; 
hetzelve als door een menigte van Fonteint- 

jes uitfpuiten. 
Onder de Zee-Sterren van den Heer Wit.- ne 

% 

LEM B exur, 
1. Deer. XIV. Stur, Fig. 1 
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LEM VAN DER MEULEN vond ik ’er één, die 
my genoegzaam raar voorkwam, om dezelve 
tot de Afbeelding uit te kiezen; gelyk dezel- 
ve hier dan ook, in de Eerfte Figuur op 
onze Honderddertiende Plaat, van onderen 

vertoond wordt. Het is zekerlyk een Uite 

heemfche, doch of zy uit Oostindie dan van 
elders kome, kon zyn Ed, my hiet verzeke- 
ren, Op de Rug heeft zy dergelyke Netse 
wyze Tekening en komt, voor het overige, 
volmaakt overeen met de aangehaalde Vyfde 

Figuur van Lincx, welke met de Roode Zee- 
Ster van ALDROVANDUs vergeleeken wordt, 
die van de anderen door de Wrat op de Rug 
verfchilde „t hebbende dezelve verhevener en 

Plooyswyze famengetrokken als ‘een Sluicfpiers 
Dit neem ik ook zeer duidelyk in deeze waar, 
en denk derhalve, of die. Wrat ook tot de 
Voortteeling dienen mogt. Voorts is de Kleur, 
van dit Exemplaar, taamelyk rood. Het heeft 
van onderen een menigte van Snuicjes of Poote 
jes, zo aan de kant der Spleeten, die in de 
Armen zyn, als daar bezyden, Linck vraagt 
of het de Porpbyraster is van Luip, aan de 
Terfche Zee- en Wester- Oceaan doorgaans 

voorkomende , eù mer een zeer taaije Huid be- 

kleed. Myn Exemplaar komt, zegt hy, van 
Barcelona. 
Linneus fchynt, als eene Verfcheidenheid, 

tot deeze Soort die Schepzelen te betrekken, 
welken men hedendaags ia ’t Fransch Comettes, 

en 
‘ 
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en in ?t Hollands Komeeten noemt. Dewyvl Ha VL 

‘er Zee-Zonnen, Zee - Maanen en Zee- Ster- KVT 
sen Zyn in 'c, Ryk der Dieren, zo zal het Hoofs 
niemand ongerymd voorkomen, dat men ’er STUK, 
ook Dwaal- Sterren in aantreft. Deze naam, 
immers, van ouds her voor de Planeeten, 

die wegens bun dwaalen door de Vaste Sterren 

dus genoemd zyn , in gebruik, komt met meer 
regt aan de Komeeten toe, welke men an- 
ders, gemeenlyk, Staart{terren noemt. In beide 
opzigten, nu, verdienen ‚deeze Schepzelën 

den naam van Komeeten. Zy dwaalen van 
den gemeenen, trant der Zee - Sterren af, door 
de ongeregeldheid haarer Punten, ja fommigen 
zyn zo misfelyk gefchapen, datzy zig nagenoeg 

in de gedaante van Staartfterren vertoonen. 

Ik wil nu piet ftaan blyven op de wonder. 
Iyke Geftalte van dat Schepzel, ’t welk op 

de Alen AVde Plaat van Linck, N. 25, 20, 

onder den naam van de WVingervormige Agte 

flraul, vertoond wordt, zyrde hem uit Mos- 

kovie toegezonden: dan alleen in zo verre 

het door deezen Autheur vergeleeken is met 

de aangehaalde Komeetfíter van Faárius Co- 

LUMNA, Asrtavagars echinata door hem gety= 

teld en. dus befchreeven wordende, „, Behat. 
> Ve de gedaante verfchilt zy van de ande- 

sr fen, dat zy geen vyf maar agt Straalen 
eeft, waar. van vier byna drietnaal Zo 

„> kort als de anderen, die grooter doch ook 

„> ongelyk zyn. De middellyn is, een half 
| Ef de VOEL 

YY. DEEL. XIV, STUKe 
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PEES s, Voet: deStraalen, welke zy uit de Navel dik 
XXV, »» En Zeer breed naar de grootte, doch met 
Hoorp- ;‚ een ftompe Punt voortbrengt, zyn ruuw, 
SED ,, wegens een (menigte van Doornen , die dik 

»> En kort zyn naar de dikte der Straalen, 
», Van onder en fchynen zy glad te zyn, doch 
s> hebben, ter wederzyde van de Sleuven, 
‚, Een reeks van kleine fcherpe Doorntjes, uit 

en de Wervelen voortkomende, waar door der= 

s» Zelver beweeglykheid naar alle kanten be= 

» vorderd wordt” 
Die onze Afbeelding, Fig. e, befchouwt; 

zal niet kunnen twyfelen , of, dezelve niet 
grootendeels overeenkomftig zy met het gee 
dagte Onderwerp van CoLUMNA, ja meer dan 

de gedagte Figuur van Lick. Hier komt 
zyne Afbeelding van N, 62, op Plaat XX XVI, 
nader, welke hy Pan oculatus, of 
Geoogdeen Vyfvingerige Zee-Ster noemt, zyn- 
de naar een Exemplaar van Krrin gefchetst, 

hoewel ook aanmerkelyk verfchillende van 
onze Westindifche, die wy van aanzienlyke 
grootte en van eene zeer wonderlyke Geftal- 
te hebben. Zes Duim beflaat deeze van het 

eene end tot het andere, zynde in breedte 
op de helft verkleind. Zy heeft, eigentlyk 
gefproken, zes Takken, waar van twee zeer 
veel korter dan de anderen zyn; doch moog- | 

lyk ís dit een misgewas: dewyl men derge- 

Iyks in fommige Zee-Sterrert ontmoet ; dat 

de eene Tak, naamelyk, zig als in tweeën 

ver 
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verdeelt. Dit heeft meest in de Vyfftraali- VL 
„gen plaats, hodanigen deeze Komeeten ook, syxyr, 
hoe wonderlyk anders van Geitalte, doorgaans Hoorp= 
zyn. STUK 

Vyfltraalige Zee-Sterren, die de Takken 
op een geheel andere manier breed en fmal 
toeloopende, plaragtig, en dus eigentlyk Lan» 

cetswys’ hebben, gelyk die in het il}, Deel 
van SEsa, op de Vyfde Plaat, Fig. 3, in 
 Geraamte wordt vertoond, ontbreeken my 
ook niet: doch de zodanigen van dien aart, 
als in Fig. zo van LineK, met de ééne Straal 

gevorkt, of met vier Straalen, als in zvne 

Fie, so, met zeven als in zyne Fig. 58: deee 

ze houd ik, zo wel als met drie Straalen, 
Srsa, Plaac VI, Fig. 3, 42 voor misgewase 

fen. Waarom het Werk van Door DASTER, 

hier, voor de tweedemaal, op deeze Soort, 
door LinNgvs aangehaald worde, is voor my 

een raadzel. | 

x) Zee-Ster, die flomp is en gebaaird. Iv. 
(4) Zee - Ster, fe p latin Afinuta. 

Kleine, 

Die, welke by Sena flegts voorkomen 
onder den naam van Kleine Amerikaanfche 

Zee- Sterretjes in Zee- Mos gevandens vere 

gelykt Linnaus, hier, met zodanigen, wele 
| ge 

(4) Asterias Stellata, obtufa, ciliata, Faun, Sue: 3112 

SEB, Muf. Il Ee Se É, I4s 15e 

| Ff 2 
E. DEEL, XIV, STUK, | 
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ke, volgens den Heer Martin, menigvuldig 
in de Zee van Noorwegen zyn. „Zy gelyken 
eenigermaate naar de voorgaande Soort, doch 

hebben de grootte maar van Pinkfternakel- 

Zaad: de Kwabben zyn ovaal, ftomp en met 
zes of zeven doorfchynende Puntjes gehaaird. 
Zo lang ik de Jongen der gewoone Roodagti- 
gen niet gezien heb, durf ik naauwlyks ver- 
zekeren, of het ook zodanig één, dan een 

byzondere Soort zy, zegt onze Ridder, 

(5) Zee-Ster, die de Straalen zevenboekig en 
de Hoeken fcherp gedoornd heeft, 

Hier voor heb ik opgemerkt, dat de ge- 
woone geele Zee-Ster van Luip, volgens de 

Afbeelding N. 6r , van LrinecK, geenszins 
tot de gewoone Zee-Sterren van onze Strans 

den behoort. Dit blyke overduidelyk uie de 

fcherpe Doornen, waar mede dat Noorweeg: 
fche Exemplaar bezet moet zyn geweest , zou 
het eenigermaate overeenkomen met die, waar 

van ALDROVANDUS gewag maakt, als van Änt- 
werpen gezonden zynde, en Aschkleurig. 

Ongelyk duidelyker evenwel, moet ik beken= 
nen, zyn die Doornen in dat Exemplaar van 
de Kust van Virginie, *t welk-men by SEBA 
vindt, en‚ volmaakt overeenkomt met de Af- 

beel- 

(5) Asterias Stellata, Radiis heptagonis; Angulis aculearis, 
Faun. Succ, 2113, LINCK. Stell, T. 7. f. 9: t. 32e É. 524 te 
35. f. Go: te 56. Ff, Ol: te 83. fi 69, SEBe Juf. UL Te VILe 
ie $e en 
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beelding Fig. 7, opde Vierde Plaat van Linck. Vi, | 

Hetzelve zou ook voorkomen aan de Kust van Af DEELS To  KEVE 
Groot Brictannie, en in ‘t Leven blaauwagtig Hoorn. 

zyn van Kleur. - STUK: 

Zeer duidelyk openbaaren zig de Doornen 
van. deeze Zee-Ster,; die in de Noorder- 

Oceaan gevonden wordt, aan de Afbeelding 
Fig. 69, van LiNckrus, welke by dien Autheur 
de Getraliede en Gedoornde Zee- Zon heet. De 

Zee- Zonnen, naamelyk, verfchillen van de 
Zee- Sterren, volgens RONDELETIUS, daar in, 

dat zy een rond Lighaam hebben, ’t welk 
Straalen uitgeeft; en dus zouden zy tot de 
volgende Afdeeling , der Zee-Sterren naa- 

melyk, die onze Ridder Radiate noemt, hoe: 

danig een de middelfte is van onze Honderd* 
en-dertiende Plaat, behooren. De afzonde- 
ring, echter, van het Lighaam en de Straa* 

len, is in dat Voorwerp zo duidelyk niet, of 
men heeft het tot deeze Soort kunnen thuis 
brengen. „Het befloeg meer dan een Voer in 
breedte met zyne Straalen, zynde Vleeschkleu- 
rig hier en daar rood, met witte Puntjes op 
de rosagtige Tepelen bezer. ë 

(6) Zee-Ster, die de Straalen Netswyze Met vr. 
_ _Doorntjes bezet beft. Der 

Netswyze, 

Den bynaam van Groote mig, in tegen- 
| {lela 

(6) Astérias Stellata, Radiis reticulato-aculeatis. Syst, Nar, 

Ff 3 Zn 
1, DEEL, XIV, STUK, 
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ftelling met de Vierde Soort, deeze te regt 
voeren , niettegenftaande zy door haare Netss 

wyze Tekening ook niet onbillyk onderfchei- 
den wordt. In weinigen zyn de Doorntjes ; 
die het Lighaam famenftellen, of op hetzelve 
hier en daar voorkomen, zo duidelyk als in 

de laatst aangehaalde Afbeelding van Linck, 
welke door deezen Autheur aldus befchreeven 
wordt, 
‚ Het is als een geknotte Pieramied, met 

ss eenen vyfhoekig Sterswyzen Grondfteun , 
> waar over een getand Netwerk is heen ge- 

3, fpreid. Dit Netwerk hebben de Autheuren 
> gezien, doch niemand heeft deszelfs won- 
4, derbaarlyk Samenftel bloot gelegd. In ons 
s Exemplaar puilt een Kegelvormig Tandje, 
3, in het middelpunt, van boven uit, het wel- 
‚‚ ke door twee Kringen van dergelyke T'and< 
js jes omfingeld wordt. De Straalen, van het 
s, middelpunt enkeld afkomende, gaan drie- 
ss voudig door de omtrekken heen, en loopen 
„, ieder in haare Punt van de Ster wederom 
s te famen. Deeze regte Lynen worden van 
> dwars - Streepen .doorfneeden?, die elkander 
s, kruifen, en op ieder Stip van doorfnyding 

s, VEle 

X. & XII. Asterias radiata, Centro Dorfali nodis quinque cire 
cumvallato. MZuf, “Tesfin, 114. T. 9. fe te Stella rerizulata. 
RONDe «Águat. 122. RUMPH, Axf. T, 15. f, D. LÍNCKS 
Stell, T. 41. fi 7o.t. 23. f‚ 36, Stella marina maxima retie 
sBlata, SLOAN. Jame IE, p. 272 SEB, Mu/, lil. T. 7 fa Ee 
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3 verheft zig een Tandje. Van onderen is vi. 
$, de Rand van den uitgeholden omtrek, ge- ge 
5, heel Zaagswyzes dewyl uit aan een gevoeg- Haaroe 

5 de Prammertjes fcherpe Tepels voortkomen. °"“* 

3, Hier is geen Wrat zigtbaar. De Grond- 
ss fteun loopt wat hol; hy is aan de kanten 

3, der Sleuven, en in de hoeken ruuw, door 
3 veele fchierpe Puntjes, op ryën geplaatst”. 
Hier voegt LiNcK de befchryving by, van wratiëë 
de Stella Reticulata van RoNpererius, die van 
ronde Knobbeltjcs {preekt , zeggende dat men 
zodanige Zee-Sterren vindt met Armen van 
een Voet lang, die ook veel dikker dan in 
anderen zyn, en wederzyds met kleine 
Doorntjes gewapend. Loser maakt gewag 
van een dergelyke, die ten zynen tyde 
reeds door de Zeelieden , uit de Indiën te- 
tugkomende, t'huis gebragt en hem gegeven, 
was, zynde over het Netwerk als geheel met 
Wratten befprengd, En; terwyl Linck dit 
ter drukpers vervaardigde , werdt hem van 
SEBA, die aan deezen Heer verfcheide Zeee 
Sterren tot het gezegde Werk bezorgd heeft; 
een veel grootere gezonden, {welke van een ge= 
heel verfchillend Geweefzel was, zynde op de 
XLI. en XLilíte Plaat door hem; in Fig, 72; 
afgebeeld. | hd ES 

„ Het Rugge-Net, (zegt hy,) dat veel sproetig®: 
ss dikker en ruimer is, Gn toegeknoopt met 
» groote Knoopen, op welken, als zo veele 
de eze bultjes van een Erwt groot, 

F£4 js geen 
Le DEEL. IVe STUK. 
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geen Tanden, maar beweeglyke Kegelagtis 
ge Vingeren, overend geplaatst zyn. De 

Vingertjes, naauwlyks een Lyn lang en 
een halve Lyn dik, zyn, zo wel alge 

de Tepels, waar op zy rusten, ja met het 

geheele Geraamte van de Ster ,“ van eene 

Tufagtige zelfftandigheid, met Kreefts= 
Oogen of Zee-Schuim te vergelyken, De 
uitwendige Rok is zo dun en week, dat 

‚ dezelve, in de gedroogde Sterren, het Sas 
menftel van de ontelbaare Leedjes van ’c 
Geraamte naauwlyks inhouden kan. Van 
onderen is de Vlakte der Ster geheel be= 
fpreid met Tepelswyze' uitpuilingen, die 
van eene Kalkagtige natuur zyn; doch zoe 

danig, dat de Halfmaans of Zeisfenswys 
uitgeholde Randen met een dubbele ry van 
grooter Tepelten gezoomd worden. Op ie- 

der van deeze Tepelen zic ook-een Vin- 
gertje, aan dat der bovenften gelyk en‘ even 
groot, ’t welk ‘er afgaat op de minfte aans 
raaking. Op dergelyke wys zyn ook de 

Randen der Sleuven, door een menigte van 
Tandjes, ruuw, ‘en tusfchen de gezegde 
uitpuilingen is de plaats als met Zandkor= 
korreltjes -beftrooid. De Punten der Straa- 
len zyn een weinig krom. Op de Rug van 
deeze Soort is geen blyk van die Wrar, 
welke inde anderen zoduidelyk waar te nce- 
men ís en als het Kenmerk der Zee-Ster- 

2 TER 
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„> ten wordt aangemerkt. Men zou dezelve, VL 
‚tot onderfcheiding, de Sproetige kunnen 3DEEle 

‚ noemen”. Hobzb: 
Die ontzaglyke groote Zee-Ster, uit desrux. 

Spaanfche Westindiën, welke op de Agtfte 
Plaat van SEra vertoond worde, hoewel door 

Linneus niet aangehaald , fchynt ook tot 
deeze Soort te behooren: immers, zo wel, 
ja meer, dan die van Rvmrnivs, op welke 
òok geen Netswyze Tekening ter wereld 
plaats heeft. Deeze is van de eene Straal- 
punt tot de andere zestien Duimen, en van 
Hoekpunt tot Hoekpunt zeven Duimen breed, 
volgens de Afbeelding, die dezelve vol van 
Tepelagtige Knobbeltjes, welke ook op dere 
gelyke Wratjes zitten, vertoont. 

(7) Zee-Ster, die de Straalen verbevenrond, yr 
met overlangle ribben beeft, welke gee Nods/z 

Knobbelie 
doornd zyn en 

Verfcheiderley Knobbelige Zee-Sterren fchy : 

nen door Linneus betrokken te worden tot 
deeze Soort, en fchoon het waar is, dat zy 

door het verliezen der Tepelagtige Knobbe- 
| jen 

(7) Asterias Stellara „ Radiis convexis longitudinalieer eleva= 
tis, muricatis. Mu/, Tesf. 114. T. 9. f, 2e Stella Marina Co- 

ronalis. GREwW, Muf, 123. T. 9, LINCK. Steil. T. 3. fi 34 
EO EANB:T O6-FI grate Doe fe 40. KUMPE. Dfufi,30.r TE: 

Auf. A: SBBo Mafi NI, T: V. fe 7) 8: Te VIe le Is 23 Ig 
ek Te Wills, 3. 

FES 
IE. DEEL. XIV, STUK. 
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len een aanmerkelyke verandering ondergaari, 
komt het my echter niet waarfchynlyk voor ; 
dat alle de hier aangehaalde Afbeeldingen 
tot eene zelfde Soort behooren zouden. 

Linck:us, ten minfte , onderfcheidt Zyne 
hoog Gerugde Zee- Sterren, in een Getoorn- 

de, Gedoornde en Ingedookene of de Fortress 
Geen van allen fchynt my volmaakt die fraai- 
je Zee-Ster uit te drukken, welke in de mid 
delfte Figuur van onze Plaat CXII, in na- 
tuurlyke grootte, naauwkeurig is afgebeeld, 
De nette verdeeling van den Rand, de Ruits- 
wyze afperking der afloopende Zyden, Zyú 
zo aanmerkelyk niet, als de groote Tepels 
op de Ribswyze Rug der Straalen, die vol= 
maakt rond en met een klein Knopje voors 
zien zyn, waar op waârfchynlyk, even als 
op de Wratten der voorgaande Soort, een 
klein Poornagtig Puntje zal gezeten hebben: 
Van de Geftalte behoef ik, voor ’t overige ; 
niets te melden, doch de Kleur is rosagtig 
bruingeel, gelyk in veele anderen. De Heer 
BRANDT heeft my dezelve, uit zyne Verzame- 

ling, geleend. | 
Ik kan naauwlyks gelooven, dat die var 

Rumrnivs, welke by hem de Vierde is, en 
Zee- Pastey genoemd wordt, tot deeze 
Soort zou te betrekken zyn. Hy zegt, dat 

het de allergrootfte is, en getuigt, dat dezel. 
ve met Wratten is bezet, waar op zwarte 
Doornen zitten: zo dat ik veeleer geloof, 
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dat hy de voorgaande Soort bedoele. De Af- e | 
beelding, *t is waar, die by Letter A op de dn. 
Vyftiende Plaat voorkomt, fchynt daar van Hoorp: 
te verfchillen door haare Knobbelen, doch STUE, 
zy verfchilt niet minder in Grootte, en wie 

heeft ’er van deeze Geknobbelde ooit gezien 
van omtrent een Voet of drie vierde van een 
Voet breed? Anders zou ook de gedagte Oos. 

indifche Netswyze, ’t welk zeer onwaarfchyn-= 
lyk is, niet van Rumpu befchreeven zyn, en 
wat de Vierftraalige Ster, Letter D, belangt; 
dezelve is ‘er naderhand, gelyk.veele anderen , 
bygevoegd. 

Wier moet ook de Zee-Ster, die in Fie. 3, Pr. cxut, 

op onze Plaat CXIII, tot twee derden wan Fz-3- 
de Natuurlyke grootte afgebeeld is, hoe zeer 
van die andere verfchillende, worden t’huis 

gebragt. Zy komt; inderdaad , de aangehaal- 
de uit het Werk van Sera nader, wegens 

de ronde Knobbeltjes, die ’er, meest by ’ 
midden, op dezelve zyn, en tot Gronditeun 
fchynen gediend te hebben van de Doornag- 
tige Puntjes. In de Oostindifche Zee -Ster , 
van de Elfde Figuur der Zesde Plaat van 
SEgA, zyn deeze Bolletjes, naar Paarlen gely- 
kende, zeer opmerkelyk. Men vindt, ook ; 

aangaande deeze Soort van Zee- Sterren, door 

LiNNzeus aangetekend, dat dezelve zig onte 
__heudt in de Indifche Zee. 

(8) Zee 
le DEEL. XIV. STUK. 
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VL. (8) Zee-Ster, die de platte Oppervlakte met 
AFDEELs XXVI Stekelijes, en den rand met Leedjes 
Hoorpe beeft; die op werfcheide wyzen gedoornd 
sTUKe zyn. 

VI. 

Árancige } 

ea. Fen aanmerkelyke verwarring heeft in de 
Pastey- 

P. Cx: aanhaalingen plaats van deeze en de volgens 

F5 & de Soort. De meeste Figuuren van Lines 

KIus , immers, hebben geen betrekking cot die 
van SEBA, welke aldaar te regt Pasteitjese 

Sterren of kleine Zee- Pasteijen genoemd wor= 
den , en zeer veel fchynen overeen te kos 
men met de onze van Fig. 45 hoewel dezels 

ve doch de naaste is met de Negende Figuur 
op de Zesde Plaat-van dien Autheur. In de 
onze heb ik waargenomen, dat de Knopjes 
‘er afgaan, en dus een geheel andere Vertoo- 
ning maaken. Bovendien waren die van Se- 
BA, gelyk de onze, welke ook op twee dere 
den der Natuurlyke grootte, in middellyn, af- 
gebeeld is; uiet Oostindie afkomftig: terwyl 
de woonplaats van deeze Soort, door Onzen 

Ridder, gefteld wordt in de Middellandfche 
Zee. 
Ik weet my niet beter uit gedagte verwar- 
ring te redden, dan deeze myne, wier Ver- 

tooe 

(3) Asterias Stellata, Disco tentaculis hispidis muricato, 
Margine articulato varie acuteato. M, L. Ù. 719. Maf. Tésf . 
114. T. 9. f. 3, BARR. Je 1281. LINK, Srell. Te 4e f. 14.te 5e 
£, 6. t. 8.f. 12. t. 25. f. 38. tl 27, £‚ 44, to 36. f. 65. SEKe 
WEU T. VL Fess 65758, 
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tooning eenigermaate met een doorgefneeden Vi 
Oranje- Appel gelykt, hier te befchryven, Spele 
volgens LiNCKIUS, ie dezelve Pentagonaster Hoorn. 

ZLunatus tytelt, of de Gefternde WV'yfboek met STUKe 
witgeronde Zyden; ’t welk de Geftalte zeer wel 

uitdrukt. De Zyden, naamelyk, zyn dik en 
halfmaanswyze uitgefneeden: op de Rug is 
de Ster met Tepeltjes verfierd: van onderen 
als met Steentjes ingelegd:, terwyl zy de 
Sleuven toeluikende heeft met kroefe Randen. 
Drie Soorten of Verfcheidenheden van dezele 
ve komen ’er voor; waar van de eerfte, uit 

het Koninglyk Kabinet van Dresden, Miliaris 
Pentacrinus genaamd, de Tepeltjes, die onge- 
Iyk van grootte zyn, naast in de Geftalte van 
een vyfbladerige Bloem heeft: de tweede, 
genaamd Miliaris radiofiss, van SeBAgaan hem 
gezonden, dezelven Sterswyze op drie ryën 
hadt, zynde geelagtig van Kleur: de derde 
Soort, waar van hy een Exemplaar uit de: 
Verzameling van den Heer Breym, Geneess 

heer te Dantzig, gezien hadt, Guspidalis ges 

.naamd, was met fpitfe Tepeltjes op de Rug 
gewapend. Hier toe zou men dan de Ken. 
merken eenigermaate betrekken kunnen, indien 
in één derzelven de Leedjes der Zyden ge. 
doofnd waren. Voor ’t overige wordt ’er de 

naam van Miliaris, buiten twyfel, aan gege: 
ven, om dat de gedagte Tepeltjes, meer of 
min, naar Geerstkoorntjes gelyken. | 

(9) Zee: 
E, DEEL, XIV. STUK 
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(9) Zee-Ster, die de platte Oppervlakte Nets. 
wyze met Stippen doorboord en met vyf 
Knobbeltjes ; den Rand eenigermaate ge- 
articuleerd en van onderen met een enkele 
Ry van Voelertjes bezet beeft, 

Schoon de Kenmerken niet volftrekt overe 
eenkomen, geloof ik doch dat hier die onte 
zaglyk groote Zee-Sterren bedoeld worden , 

hoedanig één in Fig, 2, op de Zevende Plaae 
van Seen, uit Barbarye afkomtftig zynde, is 
afgebeeld. Ik heb ‘er zodanig eene, wier vyf 
Straalen, uit het Middelpunt gemeten, ieder by 
de agt Duimen lang zyn, en twee naaste Pun- 
ten byna negen Duim afftandig: zo dat deeze 
Zee-Ster eenen Omtrek van byna vier Voe- 
ten, en dus eene middellyn heeft van omtrent 
een en een derde Voets. Haare dikte is byna 
een Duim en de breedte van *t middelftuk 
ongevaar drie Duimen. Deeze myne over- 
treft derhalve de gemelde van Sega, eg 
komt in uitgeftrektheid die allergrootfte, uit 
de Spaanfche Westindiën , zeer naby. 
Lixek noemt dezelve Astropeten echinatus 

major, dat is, Groote gekamde Zee -Ster, die 
gedoornd is, en betrekt daar toe de Grooterte, 

zeer 

(9) Asterias Stellata , Disco reticulato Punftis pertufo , Tu- 
berculis quinque, Margine fubarticulato , fubrus fimplici ferie 
Tentacuiato. Syst. Nat. Xil. BARR Jeon. 1285. LINK. Szell, 
Tb fe 13. tre fer t. ra feb tak Ks 
89, te 27. fe 45e t. 33e fe 53e SEB. Maf. 11. T. 3. £.63 Sa 
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zeer gedoornde, bruine van BARRELIER , be- VI. 
nevens de Groote Zee-Ster van Bitten. ee 
De Kenmerken door hem uit zyn Exemplaar Hoorp- 

opgemaakt, zyn deeze. „, Zy heeft een plat- STUK 

» te regelmaatige figuur. De Straalen zyn 
zeer lang, fpits, met de Punten omgeboo- 
gen en hebben aldaar een Tepel. Voor 
Rand verftrekt een Knobbelig ge-articu= 
leerde Zoom *, waar van ieder Leedje,* Fimbria 
met Korreltjes beftrooid , twee Tanden inge Gevers 
plant heeft. De geheele bovenfte Opper« 
vlakte is als met kleine Paddeftoeltjes bee 
groeid, behalve eene Roosagtige Wrat, die 

zig buiten het middelpunt vertoont. In de 
famenloop der bovenfte en onderfte Op- 

pervlakte zyn Doornen, die ligt afvallens 
naar Haver - Koorntjes gelykende. De Gronde 
fteun, fchuins ingefneeden, is in de Splee- 
ten bezet met afvallende Doorntjes, en de 

‚> Sleuven zyn op dergelyke wyze ruig ge« 
maakt. ALDROVANDUS heeft, midden op 

de Rug van de Ster, een andere van zes 
Straalen, die hoogrood was, gezien. Ik 
betwist hem wel de Kleur niet, maar het 

getal van Zes Straalen fchynt my met eene 
in vyven verdeelde Ster niet overeenkom- 

ftig te zyn. Om de Historie te volmaa- 
» ken, voegen wy ’er zyn eigen Woorden 

‚> by. Met witte Randen Kamswyze niet 
s> Tegt maar fehuins geplaatst, en inwaards 
s> overal met Bloedkleurige Vlakken befprengd, 

» heeft 

33 

EL, DEEL, XIV, STUXe 
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,, heeft zy in ’t middelpunt eene zeer roode 

25, Ster,» die uit zes, otraalenbeftaat. „An 
», langte, in ’t geheel, is van een Voer”, 
Wy zien hier uit, dat het ock een groote 

Soort is van Zee-Sterren , waar van ALDRo- 

VANDUSs fpreckt, en, hoewel in ons Exem- 
plaar, zo wel als in dat van Linckits, de 
gedagte Sters.:zo wel als de „roode. Kleur, 

ontbreekt; zou doch myn vermoeden zyn, of 
door die Ster ook de gedagte Roosagtige 
Wrat, welke zeer groot en zigtbaar is in 

deeze Soort, verftaan worde. De roode Kleur 

kan door opdroozing en door den tyd ver- 

dweenen zyn. Hoe ’t zy, die van LinekKrus 

waren uit de Adriatifche Zee of Golf van 

Venetie, en van waar de myne kome is my 
‘niet bekend. Men vindt van deeze Soort ook 

bl 

kleine, gelyk LiNcriüs ‘er, eene in zyne 
Twaalfde figuur afbeeldt welke door de 
fmalheid der Straalen een weinig verfchilt en 

wier Wrat naar een zeer witte Stcragtige 
Tepel gelykt. Die van.N. 14, op de Viet- 
de Plaat; heeft „reeds. een, ronde Plek Wa 

middelpunt, welke van LiNNszus aangemerkt 
wordt, als in deeze Paarde- Ster, niet in de 

voorgaande, van onderen voor te komen, ale 

waar deeze een Bloembladerige ‘Tekening 
heeft. 

Die, welke DARRFLIER Arariciata, getyteld 
heeft, om dat dezelve een „Oranje- Kleur, 
doch door den tyd wit wordende, hadt, komt 

in 
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in veele opzigten, met deeze Soort overeen. VE 
Haar middellfh worde door hem op een Voet A 
gefteld; met dikke Straalen, die fcherpe hoe- Hoorp=. 

ken maaken naar het Lighaam, waar op STUK. 

een verheven Ster is, die met haare Punten 
reikt tot aan het end der Straalen. De ran- 
den der Straalen zyn met een talryke recks 
bezet van korte Doornen, als zo veele Staas 
ken, welken het Dier naar believen opregt 
of over zyde buigt. Al wat tusfchen de Bee. 
nige en Gedoornde ruggen is beflooten, heeft 
eene Oranje- Kleur. Van onderen heeft zy 
een witagtige Sleuf , bezet met veele Stekels, 
Men moet de Beb Eelde van Lrnkius in- 
zien, om dit wel te begrypen. Hy hadt zyn 
Exemplaar van den Venetiaanfchen Apotheker, 
ZANNICHELLI, bekomen. 

(ro) Zee-Ster, die de Straalen halfrolrond; 
ftomp azthoekig en ongedoornd heeft, Ee evigatd, 

nae 

dooindes 
Op de derde Soort heb ik de zogenaamde 

Komeeten geplaatst, en met reden, hoe zeer 
zy anders fchynen overeen te komen met de 
Afbeelding van Linkius, hier aangehaald. De 
agthoekige figuur, naamelyk, mankeert vol- 

ftrekt 

(to) Asterias Srellata, Radiis Semicylindricis ohtufe oétas 
gonis muticis. Syst. Naf. XII. RumPH. Jfu/. T. XV. Es 
GREWe Muf. T, 8, f, 1, 2. Stella marina leviorn LINKy 
Stell, T, 28 £, 475 

Gg 
Ì. DEEL. XIV. Srui® 
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{trekt aan de Straalen der Komeeten, die vols 
komen half Cylindrisch zyn, ‘en geen regel. 
maatigen {tand hebben van de Straalen. De 
voormaals aangehaalde Figuuren, waar on-= 

der die van onze Hollandfche, de Engelfche 
en Noorfche, worden tot de Pentadaêtylosaster 
levis betrokken, en deeze , van N. 47, voert 
den bynaam van Miliaris, om dat zy als bes 
fprengd is met een menigte van Geerstkorrelt- 
jes. Dit heeft, inderdaad, ook in de Komeeten 
plaats. Een Exemplaar van dertien Duimen 
was in het Koninglyke Kabinet; een kleiner 
van agt Duimen in dat van Krein , zegt Linck, 
die ‘er by voegt, dat de Kleur van beiden 
uit den groenen blaauwagtig is. De Opper- 
vlakte is, wegens de gezegde Korrelties, te 
ruuw, om deeze Ster glad te noemen. LIN- 
Naus ftelt de woonplaats , zo wel in de In- 
difche als in de Middellandfche Zee. 

Geftraalde Zee - Sterren, 

(rr) Zee-Ster, die gefbraald is, met vyf een= 
voudige Straalen, en bet Ligbaam een 
ronde Vyfrwabbige Ster. 

Thans komen wy tot zulke Zee- Sterren; die 
| het 

(ri) Asterias Radiata, Radiis quinque fimplicibus, Stellâà 
orbiculatÂ quinguelobâ, Syst, Nat, XII, SEB Muf. Ull. Te 

IX. Es Ss 6 A Ze PLANC, Conchyl, 38 Te 4e E En Stella ma- 

rina minor, Echinata, purpurea, SLOAN, Fame Ile pe 272 

T. 244. £. 8, 9, MARTe Spiësbe Te Pe f, De LINK, Stellig 

T. 37. Ee 65e te 34e de 56e 
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het Lyf van de Straalen duidelyk onder- Vl 
fcheïden hebben, en onder deeze maakt Lin- xr. 
NAUs een aanvang met de genen, wier Straa= Hoorp= 
len ongedoorhd zyn, hoewel niet ongebaard. STUEs 
Ik heb ‘er, echter, die volkomen ongebaard 
zyn, hebbende de Wormswyze Straalen vier 
Duim lang en het Lyf omtrent een Duim breed, 
Het fchynt ook niet, dat dezelve ooit Baardjes 
gehad hebben ; hoewel die in alle de aangehaal- 

de Figuuren van SEBA, zo wel als van LINCK, 
voorkomen, en zelfs de gene , welke de laatfte 

voorftelt onder den naam van Pentapbyllums, 
gezegd wordt het Lyf en de Straalen dige 
met Borftelhaair bezet te hebben, en verge» 
leeken wordt met de Dunbeenige Gedoorn= 
de van BARRELIER, wier Afbeelding Linck, 
in dit Geval, beter agt dan de zynen. De 

dangehaalde van Seba waren Oostindifche, 
die van SLoANs Westindifche;, die van Mar- 

TENs Groënlandfche , van PLaANcus uit de 
Middellandfche Zee: zo dat hier alle derges 
Iyke Zee-Sterren, uit alle deelen van den 
Oceaan, tot deeze Soort betrokken worden; 
indien zy maar niet volftrekt gedoornd zyn. 
Ik heb ‘er, die zo fterk gebaard waren, als 
in de zesenvyftigtte Figuur van LiNcK, van 
tusfchen de Bladen van ’t Westindifche Waters 
Koraal, in ’t welke zy zig als Wormen ver. 
toonden, gehaald, De naam van Wormftraas 

lige fcheen my veel eigener te zyn voor deeze 
Soort, dan die van Slangeftaart. 

Gas (ra) Zee. 
EL, DEEL, XIV, STUXo | 
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vl, (12) Zee- Ster, die geflraald is, met vjf gee 
; NEE 

XXVI doornde Straalen. 

Hoorp- | 

en De zelfde Vyfenzestigfte Figuur van Linex 
XI 

Acutenta, Wordt hier aangehaald, als op de voorgaande 

esdoorn: Soort: weshalve ik thans de befchryving zal 
opgeeven van DBARRELIER, ZO even gemeld, 
ten opzigt van de Dunbeenige Gedoornde by 
hem, op Tab.1532', afgebeeld, Zy heete 
ss-(zegt hy) dunne ronde, puntige, naar 

» een Slange-Staart gelykende Straalen, die 
vuil wit zyn. Het Lighaam is klein, naauw- 

lyks een Kwartier Duims in middellyn haa- 

lende, met vyf Straalen, van vier Duim, 
en daar boven, lang, niet dikker zynde 
dan een gewoone roode Aardworm; de 

> Knobbeltjes aan de zyden, wederzyds, ge- 

wapend met twee ryën van dúnne, fpicfe, 
doorfchynende Doorntjes. Het onderfte 
deel heeft vyf Gaatjes, aan ieder wortel 
der vyf Straalen één, waar door elke 
Straal haaren Afgang loost, en in ’t mid- 
den is de Mond, tot inneeming van ’ 
Voedzel. Wy kunnen, naamelyk, niet gee 

looven, dat zy door een en ’t zelfde Gat 

de Spys inneemen en haare Vuiligheden 

uitwerpen zouden, gelyk fommigen fchynen 

s> S6- 

33 

33 

52 

(12) Asterias Radiata , Radiis quingne aculeatis. Syst, Nar, 
XII. LINK, Stell, T, 26, fe 423 430 & Et, 370 fe 65 & rr, 40, 

Einde 
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s gewild te hebben, Geheel fraay en fchoon Vk _ 

„is deeze Sters op de Rug, als naar de Oe 
‚‚ Konst, met vid Hartvormige figuuren daar Hoorpe 

„> op gefneeden. Zy fchynt te verfchillen van STUK. 
‚, de gene, welke ArLprovaNnpus de Gedoornde 

‚> Ster noemt van RONDELET:US”, 

Het gene de Heer BärreLIeR aangaande de 
Tekening op de Rug verhaalt, dat, naamelyk, 

de gedagte Hartformige figuuren met haar 
breedfte en uitgehoekte deel in de tusfchen- 
wydten van de aanhechting der Straalen zite 
ten, verklaart zig door een der mynen, die 

de Armen drie Duimen lang en het Lyf ry- 

kelyk een half Duim breed heeft; doch de 
Hartvormige figuuren loopen aan het middel- 

punt te famen, en hebben tusfchen zig nog 
een ovaal Plekje: zo dat de Tekening, in- 
derdaad, zeer fraay is, op dit kleine Zee- 
Sterretje. Hetzelve is van Kleur paarschags 
tig en de gedagte figuuren zyn bruingeel, 
Mooglyk zou het nader komen aan die van 
SLOANE, op de voorgaande Soort aangehaald: 

te meer, dewyl Linneus van deeze meldt, 

dat het Lighaam Van de Ster gedoornd is, 
met vyf laage gevorkte Plekken, en dat de 
Straalen overal, uitgenomen aan den onder- 

kant, ruuw zyn door Stekelige Puntjes. Het 
zoude zig, zegt zyn Ed., volgens Doktor 
BAsTER in de Oceaan onthouden, 

G5 Si (13) Zes- 
I, DEEL. XIV, STUK. 
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yL (13) Zee-Ster, die geflraald is, met de Straas 
ÄFDEELe | | 
XXVL, len als gefchubd en evedenzgds ruig gee 

Hoorp- haaird. 
STIUKe 

XIIL cihass Hier komt eigentlyk dat fraaije Exemplaar 
Gehaairde, in aanmerking, ’t welk ik in de middelfte 
PL.CXLIL, 
Figs. Figuur op onze Plaat CXIII, de helft in 

middellyn verkleind, uit myne Verzameling 
heb doen afbeelden. De Straalen zyn meer 

dan vier Duimen lang, en het Lyf is rykelyk 

een Duim breed. Maar, het gene daar deeze 
Ster meest door uitmunt, is zyne zwarte 
Kleur, zo zeldzaam onder de Zee- Sterren. 
Ik wil echter niet verzekeren, dat die Kleur 
in ’t Leven niet donker paarschagtig kan ge- 

weest zyn, De Doorntjes, op de kanten, zyn 
een Kwartier Duims lang, en taamelyk dik ; 
de Straal-Leedjes leggen Schubswys over el- 

kander. Het kan de Scolopendroides niet zyn 
van RvMmePHius, noch ook niet de aangehaal- 

de van BARRELIER , hoewel ik reden heb om 

te denken, dat her uit de Indiën komt, gelyk 

LiNNAus van deeze Soort verzekert. De 
Bellis Scolopendrica , welke Linck uit Groen- 
land gekreegen hadt, ís ook een andere: zo 

wel als zyne Rofula Scolopendroides, uit BREYN, 
Hoe is t mooglyk, dat hier, wederom, alle je | AE rn dale ne Adank 5, 

13) Asterias Radiata imbricata, Radiis uerinque ciliatis, 
Syst, Nat, XU, Stella marina minor Ophioenemos f, Ophiuruse 

BâkR, Rar, tar, Te 1995, £ 1, LINK, Stell Te 40, f, zu 
ke 37, 5 ós: te 34e É, s6: t, 26, fs. 422 4de 
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de zelfde Figuuren van Linkius , byna, als , VL 
AFDEELe 

op de twee voorgaande Soorten, worden aan- En 
gehaald? HoorD- 

STUKe 

(14) Zee-Ster, die geftraald is, met dubbelde BDk 
Straalen, de bovenften gewind, de ondere Ges 

ften Draadvormig, 

De verwarring van onzen Ridder, ten ops 
zigt van de Zee- Sterren, blykt niet duidelys 
ker dan alhier, daar zyn Ed. de Figuuren 
van SrBA aanhaalt, die weezentlyk de vol- 

gende Soort vertoonen. Deeze is maar Tien- 
ftraalig en komt derhalve overeen met dat 
flag, welke BARRELIER Dekaknemos fimbriata , 
dat is Tien-Beenig met Franje tytelt, en dus 
befchryfr. | 

> Zy heeft de Rug bultig en gezwollen; 
den Bek gebaard en met een Franje als van 33 

> Vyf Knevels, die Knobbelagtig zyn met 

gekrulde Haairtjes van anderhalf Duim „9 

“> lang, opftaande en naar de Opening omge- 
> kromd, gezoomd ; daar het Dier waarfchyn- 

lyk, als met Handen, zyne Prooy mede 

„> AAN 

23 

(14) Asterias Radiata, Radiis duplicatis, {uperioribus pins 

natis, inferioribus Filiformibus, Ameen. „4cade IV. p‚ 256 
Stella marina, decacnemos fimbriata, BARR. Rar, T. 1292, 
f‚ 1. Stella marina altera. COLUMN. Phytoh, 109, T. 29e 

Stella Chinenfis perelegans, dupliciter radiata. Per, Gaz, 
T. 4e fs 6. LINK, Stelh Te 57. fe 643 66, SEB, Maf. III, 
T.9.f 3, 4 

Gg 4 
IL, DEEL, XIV. STUx. 
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‚‚ aan den Bek brengt, gebruikende die als 

» de Olyphant zyne Snuit en het Paard zyn 
54 boven- Lip. Uit het midden van den 
‚‚ Buik,‘ en wel uit het Middelpunt, geeft 
‚, hee vyf Straalen uit, die by den oirfprong 

aanftonds in twee anderen verdeeld wor- 

> den. Zy zyn rond, uit veele Knobbelen 
en dige famengevoegde Kringen, als Gelee 

dingen, fameng aefteld, die ligt van elkander 

gaan ; drie Diimen lang, met veele gekrul- 
de Haartjes en fcherpe Doorntjes, als van 
Been, op de harde Knokkeltjes, overlangs, 
geboord. Die Voorwerp , aan den Mond 

van de Tyber gevangen, was geheel 

Saffraankleurig rood, en trok zig aanítonds 

als een Vlok Wol famen”, 

Met dit Voorwerp, uiet de Middellandfche 
Zee, wordt de zeer frazije, dubbeld geftraal- 

de, Chineefche Ster van PerivErR, gelyk ge« 

fteld; zo wel als die Zee-Ster uit de Verza= 

meling van LacersTROEM, welke befchree- 

ven wordt, als ada teike een Lighaam heb= 

bende, maar boven en onder tien, dat is te 

famen twintig Straalen uitgeevende , waar 

van de bovenften Vingeragtig, by Paaren aan 

den Grondfteun famengevoegd, en over de 

geheele langte met Straaltjes, die allengs vere 

dunnen en verkleinen, bezet: de onderfte tien 

Draadagtig dun en korter waren. 

33 

C5) Zee: 
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(15) Zee-Ster, die gefbraald ie, met veelvous „VL 
hi ik kl AE _ AFDEEL, 

dige gevinde Straalen, de onderften Draad KXVL 

agtig dun. Hoorpe 
STUK. 

XV. Hier zou dan die Zee-Ster van Linck t'huis „0,75. 
te brengen zyn, welke hy zegt overeen te Taio an 

komen met een Exemplaar uit het Kabinet van ige, 
SEBA, in wiens Werk gezegd wordt, de 
zelfde aan Linck gezonden te zyn, die aldaar 

is afgebeeld onder den naam van WVeelftraalige 
Zee Ster of Zees Maan uit Nieuw Spanje. On- 
ze Ridder twyfelt, ’t is waar, of deeze niet 

flegts eene Verfcheidenheid van de voorgaan- 
de zy. De eene Afbeelding heeft omtrent 
dertig, de andere omtrent veertig Straalen, 

Linck geeft de zyne den naam van bruin Mee 
dufa- Hoofd. 

/ 

‚ (16) Zee-Ster, diegeflraald is , metde Straalen _ XVLe 
| in tweeën verdeeld. en 

Zee= Zone 

Diet Schepzel fchynt de koude Lugtftreek 
te beminnen. Voorleeden Jaar kreeg ik ’er 

een 

(15) Asterias Radiata, Radiis palmato-multiplicatis pinna= 
tis, inferioribus Filiformibus, Syst. Nat, Xil. LINK. Stell, A 

Telef. 33: fo 220f, 340 

(26) Asterias Radiara, Radiis dichotomis, Faun. Suec, 21146 
Bluf, Ad, Frid, 1, p. 95. Caput Medufzx, RumPH, Muf. 41, 
Te 16, MART, Spitsb, t‚, P, f, E‚ LINK, Stell, T, 18. f, 29. 

t-19.f, 30, 313 t, 20, f. 32: te 2e f, 485 Te 30, fe 49.SEB, Mufs 
WARE Oben so, Se Ess fee 

Gg 5 
I. Deer. XIV. STUK, 
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een uit de Straat- Davis , van aanzienlyke 
grootte. Zy vallen egter ook in de Spaan- 
fche Westindiën, gelyk dat. geheel uitgebreis 
de Voorwerp, op de Negende Plaat van Sr- 
BA toont, en uit Oostindie. ’t Schynt, der- 

halve, dat dit Dier in de Oceaan, over den 
geheelen Aardkloot, zig onthoude; doca of 
het meer in ruime diepe Zee, dan aan de 
Kusten woone, gelyk de uitdrukking van 
LinNaus fchynt te kennen te willen gee- 
ven (#), zou ik twyfelagtig ftellen. Het 
komt, zegt hy elders, in het diepe van de 

Zee van Noorwegen menigvuldig voor (Ì) 
De Heer PoNToPPIDANS, Bisfchop van Bers 

gen, fpreekt ‘er dus van. „Zo wel -als de 
>> Zee- Sterren vindt men alhier nog een zeld- 
s> zaamer Soort, waar van ik drie ftuks be- 

25:Zit. Men “noemtze Zee- Zon s dach miet 

s> by ons Volk, alwaar de eigentlyke naam, 
» die ik veel werk had op te vraagen, Zee- 
‚, Navel is; maar by de Hollanders, die 

dit Schepzel in de Westindiën gevonden 

en ’er den naam van Zee- Zon aan gege- 

‚, ven hebben, zo de Heer MARCKGRAAF 
„> berigt, zeggende: Een ander Plantdier 
ss wordt hier gevonden, dat de Stella arborese 

9» cens is van RONDELETIUS en GESNERUS, 

» doch 

33 

33 

(*) Habicat in omni Oceano , imprimis Pelagico, Syst. Nat, 
(f) Hébitat in profundo Oceani Norvegici , frequens, Faane 
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»> doch by de Zeelieden gemeenlyk een Zeee wr, 

‚> Zon heet. Uit hect middelpunt, dat de Arpzzrs 

> grootte van een Meisfenfche Gros hadt en XXVI. 
9 À Ö Hoorps 

»> hol was, in zyn midden vyfhoekig gelyk srux. 
zeen Ster, en als met zeer fyne Tandjes £-Zon 

», bezet, kwamen vyf dikke Takken voort, 
s> die vervolgens, gelykerwys een Boom, 
9, zig in veele andere kleinere verfpreidden, 

9 welke op veelerley wyze door elkander ome 
»> gekruld, allen rond en als Koraalagtig was 

ss TEN; zo dat zy een ronde Schyf formeer= 
s, den, van zelf(tandigheid broosch, als die 
js der. Zee- Sterren. 

s, Deeze befchryving ftelt den allerwonder- 
ss lykften en in Europa zeldzaamften Kruis- 

ss visch of Kreusztroll taamelyk wel voor, 
‚‚ die daar in van alle anderen verfchilt , dat 

ss zig zyne Takken of Pooten, aan ’t end, 

2» als in Twygen, de Twygen in Takken, en 
s> de Takken weder in de allerfynfte ronde 

> Spruitjes uitbreiden. Ieder Spruitje is als een 

‚, foort van Haairlok gekruld, en tevens vol 
s> van kleine Infnydingen, dwars, over de 
3 Spruitjes of Draaden heen, die ieder op 

2 Zig zelf zeer fraay zyn te befchouwen : 
, maar , wanneer men die menigte van Loke 

9, ken zo ongeregeld onder elkanderen verward 
„> ziet, dan komt het voor, of dit Dier niet 
ss zeer wel de Vertooning maake, van het 
„> gene de Poteten door het vervaarlyke 
‚, Hoofd van Medufa aanduiden, welks Haaire 

| | „ loke 
IL, DEEL, XIV, STUKe | 

° 
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» lokken door Minerva in Slangen veranderd 

> werden, na dat haar;T'empel door een wel- 
> lustige vermenging van Medufa met Nep- 
‚s tuun, den zogenaamden God der Zee, zou 

> verontreinigd zyn geworden”, 
In ’t algemeen worde de Soort van Zee 

Sterren, die ík hier befchryf, genoemd het 
Medufa- Hoofd van Rumearus, die aanmerkt, 
dae het de eigenfchap van deeze Dieren is, 
wanneer zy in ’t Water uitgefpreid leggen; 
en aangevat worden, zig om de Hand te flaan; 

doch, zo ik begryp, zonder eenig nadeel: 
evenwel zodanig , dat men, wanneer zy dit 
een Stok doen, daar zy mede aangeraakt wor- 

den, zig dus uit het Water laaten ophaalen, 
zonder los te laaten. Binnen in het Lyf, zegt 
hy, ziet men vyf dergelyke Bloedzakken en 
Eijeren, gelyk in de Zee - Appels; doch klein- 
der en geeler of fchier roodagtig. De Maa: 
gen moest men onder de vyf Hoofdtakken 
zoeken. De grootfte Soort, die fomtyds wel 
vier Voeten in middellyn beflaat, wordt van 
fommige Ingezetenen der Molukkifche Eilan+ 
den wel tot Spyze gebruikt. In de Kaspifche 
Zee, wordt in de Aantekening gezegd, vindt 
men deeze Zee-Zonnen menigvuldig en zeer 

groot. Ó 
Ten opzigt van het famenftel, moet men 

aanmerken , dat deeze Schepzelen uit. een 
ongelooflyk getal van Leedjes beftaan. In 
het kleine Medufa- Hoofd van Rumru , heeft 

men 
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men het getal der Leedjes begroot op over, Bé 
de cagrigduizend: doch de fynheid der uicer- sn Vv ti, 
fte Takjes maakt dezelven byna ontelbaar. Hoorb- 
Linkrus noemt eene Soort, die verheven SES, 
Ribben op het Lyf heeft; zynde, zo hy | 
meende, een Oostindisch Exemplaar ; „Ástro- 
Poyton Costofum; en eene andere, uit de Witte 

Zee, hebbende het midden van het Lyf als met 
een Schild bedekt, uit dien hoofde Astropbyton 

„Scutatum, Tot dit laatfte betrekt hy cok een 
Exemplaar, dat hem door Seza vergund was te 

zien en af te tekenen. 
MartENs getuigt van zyne tweede Soort 

van Sterre- Visch, in de Noorder - Oceaan 

voorkomende, dat dezelve het Lighaam tien- 
hoekig heeft, met een Star van even zo veel 

breede Straalen. Dit zyn de Ribben welken 
Linck in zyn Astrophytorn Costofiun of Geribde 
Boomagtige Zee-Ster, heeft waargenomeri, 
en in zyne Fig. so vertoond. De Kleur, zegt 

MarrTENs, is rooder dan die der Zee -Ster- 
ren, ja men mag ze wel donker rood noemen. 
Dit heeft ook in de myne uit Straat - Davis 
aan het Lighaam plaats, zo wel als de ge- 

zegde agt Ribben. De Zeelieden, zegt hy, 
noemenze Zee Spin, wegens de dun uitloo. 
pende Takkenz doch hy oordeelt, dat men- 

ze, wegens de Schubbigheid der Leedjes , 

waar uit die Takken beftaan, wel Koraal- 

visch mag heeten. In 't zwemmen, voegt hy 
‘er by, houdt deeze Koraalvisch de Pooten by 

een 

T. DEEL. XIV. STUKe 
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VL een en roeit zo voort, doch fterft, zo dra hy 
en uit het Water komt, en trekt dan de Pooten 
Hoorp- krom naar den Mond toe, in die Geftalte, 

SE Selk wy dezelven gewoonlyk befchouwen , 
‘of gelyk dezelve in Fig. 1, op Plaat XL 

van SreBA verbeeldt wordt, welke byzonder 
naar de Groenlandfchen of Noordfchen ge- 
lykt. 

SISSI SISI SISISISISLISISIS! 

XXViL HOORD PUR 

Befchryving van °t Geflagt der Zee EGELEN, 
anders ook wel „en gemeenlyk 5 genaamd Zee - Ap= 
pelen. | 

stans Or het alleriaatfte van den Rang der Mols 

lusca, heeft LinNzus de ZeEE- EGELEN 
geplaatst. ALDROVANDUs hadt reeds gehoord 
dat de Nederlanders ’er deezen naam aan ga- 
ven, en dat de Duicfchers dezelven Meer 
Igel noemden. Gemeenlyk, echter, inzonder« 
heid wanneer de Pennen ’er af zyn, noemt 

menze thans Zee- Appelen, en andets ook wel 
Zee- Appelen met Pennen; ‘t welk rùim zo 

eigen is, dan Zee- Egel, om dat men Visfchen 
heeft van dien naam, welke altoos gepend 
zyn, gelyk de Land- Egelen: doch Zee- Ap. 

pelen komen ‘er ook voor, die tot de Plants 

dieren of zelfs tot de Schulpdieren behooren: 
wes* 
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weshalve, die andere door den naam van Egel. VL 
visch of Pennevisch genoegzaam onderfcheiden sve 
zynde, ik doch den naam van Zee - gel, welke Hoorp- 
de Geftalte in meer volkomenheid ee ukt „STUKe 
behouden heb. 
By de Grieken werdt door Echinos, dat met 

het Latynseh woord Echinus eenftemmig is, 
een foort van ronde Pot of Flesch betekend. 
Suipas verklaart, dat heteen Koperen of Aar- 

den Vat was, waar in men, «by ’t Geregt, de 
Briefjes der Getuigenisfen wierp. In de Aan- 
tekeningen op Horartve wordt gezegd, dat 

Echinus een Koperen Bekken was, waar in 
men de Kelken fpoelde. Gemeenlyk, echter, 
werdt het voor een rondbuikige Flesch geno- 
men, en in dit geval is de overeenkomst, met 

fommige Soorten van Zee. Appelen, vry groot. 
De Boekpens der Herkaauwende Dieren, in ’t 
Grieksch Echinos genaamd (*), kan men ‘er, 
om de zelfde reden, mede vergelyken „en dan 

is de afleiding van't woord €x:, ’t welk heb= 

ben , bevatten of inhouden betekent , niet ver te 
zoeken; ja veel eigener dan die van Vossrus 

by CHARLETON (f). Wegens de Stekelige 
Pennen zou dat woord van êgie een Adder, 

‘t welk mede als een Grondwoord aangezien 
wordt, afkomftig zyn kunnen, hoewel fom- 

inie 

(*) Zie hee begin van °%t zII. SruK, deezer Nazuurlyhe 
Historie, 

(T) Onomast, Zöicons p, 182 

L. Dre, XIV. STUK, 
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„ VL migen dit ook van êxew afleiden. Hoe % 
in, Zy, al wat rondagtig is; en tevens ruig of 
Hoorp- truuw, gelyk Karftengen in de Bolfter ‚de Kop- 
STUK ‘pen der Doornen of, Distelen., enz.ztvoent 

___van overlang, in ’t Latyn, den naam, die 
hier tot een Geflagtnaam der Zee-Appelen of 
Zee-Egelen is gebruikt. 
Wat de hedendaagfche Taalen , van ons 

Wereldsdeel, aangaat: de Italiaanen noemen 
het Schepzel, wolgens ALDROVANDUS, Riúccio 
of Rizzo en fommigen ook Zino of lIneino di 
Mare: terwyl die van Ligurie hetzelve Zine 

zin heeten. De Spaanfche naam, ZErizo de 

Mar, is, zo wel als de Franfche Owrfins, 
buiten twyfel van Zrinaceus , welken naam 

men aan de Land-Egelen geeft, by verbaste- 
ring afkomftig. In Vrankryk, evenwel, 
noemt menze ook Dulcins; Castagnes de Mer, 

dat is Zee-Karftengen , en in fommige Zee- 
plaatfen Herisfons de Mer; ’t welk wederom 
op Zeè-Egels uitkomt: en elders Rascasfes of 
Mirranes. By de Engelfchen zyn zy onder 

den naam van Sea Urchin of Sea- Hedgbogg bee 
kend. Van de naamen, welke fommige Soor- 

ten, ’t zy in onze of in andere Taalen, voe= 
ren, zal ik ftraks fpreeken. | 

Eigen- De Zee-Egels hebben van haare Pennen 
chappen. gweederley gebruik. In de eerfte plaats die- 

nen dezelven haar, niet onwaarfchynlyk, tot 

befchutting voor de aanranding van fommige 
Visfchen ; doch wel het voornaamfte fchynt 

te 
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te zyn, dat zy door middel van dezelven in VL 
’ Water kunnen voortgaan, doende dit dik- bhi 

wils.zo vlug, dat zy niet gemakkelyk te be- Hoorps 

trappen zyn. Men wordtze aan den Oever,STUÉs , 
in mooy {til Weer, dikwils ter diepte van 
tien of twaalf Voeten gewaar; en dan wees 

ten de Visfchers dezelven door list te vane 
gen. Zy hebben een Yzeren Hand; Sehopje 
of drietandige Vork, aan ’t end van een lan- 

gen Stok, en fteeken dic Werktuig zagtelyk 
onder het Dier , ’t welk zy daar mede op en 
uit het Water ligten, hebbende herzelve zig 
inmiddels daar op zo vast gezet met zyne Pen- 

nen , dat het ‘er niet alleen nietaf en valt, maar 

zelfs, zonder verlies van eenige Pennen; 

naauwlyks af te krygen is. Dus deeden, ten 

zynen tyde, volgens BerronNivs, de Visfchers 
in de Middeltandíche Zee. Hedendaags vange 
menze ook wel met een Spaansch Riet, dat 
aan 't end gefpleeten is, en met een dn 
Houtje opgefpalkt, ’t welk ‘er uitfpringt, als 
men ’er mede by den Zee- Appel komt, die 
dus dan bekneld is in de fplyting. Ook kan 
enze, met eene fterke Ebbe, dikwils op ’ 

Strand met de Handen gryper. 

Eene aanmerkelyke Eigenífchap, met die 
der Zee- Sterren, voorgemeld , overeenkomen” 
de, heeft in de Zee-Egelen plaats. Arrtsros 
TELEs, ten minfte, heeft aangetekend, dar 

haare deelen; wanneer zy aan ftukken gefnee= 
den Zyn, zig weder famenvoegen tot een ges 

Hh heel 
Ee, DEEL: XIV, STUK, 
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heel Dier. Dit zelfde heeft /ELIANUs ceni- 
germaate verklaard , wanneer hy aldus fpreekt. 
‚> Indien iemand leevende Zee - Egels; die met 
‚, haare Schaal overtoogen en met Doornen 

gewapend zyn, aan ftukken wryft, en de 
brokken, van elkander afgefeheiden, in Zee 
fmyt, zo zullen deeze wederom famenloo- 
pen en vastkleeven 5 voegende zig ieder deel 
op zyrie Natuurlyke plaats, zodat het met de 

9 Anderen wederom een volkomen Dier uit- 

‚s maake”. Dit is, inderdaad, meer te ver- 

‘wonderen dan te gelooven! 

Gebruik. Niettegenftaande de Zee-Egels of Zee-Ap« 
pelen volftrekt aan dat Spreekwoord voldoen; 
* welk men van fommige uitgeteerde Men- 
fchen zegt: hy is niets dan Vel en Been; zo 

hebben doch fommigen van haar Vleesch ge= 
fproken; bedoelende daar mede de Eijeren of 
Kuit, die zy bevatten , en haar Gedarmte of 
Ingewanden. Hier van hebben de Ouden tot 
Spyze gebruik gemaakt , en zy kwamen zelfs, 
als het Eerfte Geregt, op den Tafel van aan- 
zienlyke Luiden ; gelyk Darecnameius op Pur- 

rus aantekent. Voor het Avondmaal werden 
ook wel Zee- Appelen en raauwe Oesters, 

tot eene verfnapering, gegeten, volgens Má- 
cropius. Men gebruikte-ze „ even als de Oes. 

ters, met Peper en Azyn of eenig ander Zuur: 
ook fomtyds met Honig en geurige Kruider 
daar by; en dan werden zy gehouden voor 
een gezond Voedzel, Men hieldtze voor laxee- 

ren- 



hal 

De ZeE-EcELEN. 488 

tende. Zy werden dus geftoofd en ook wel vis 
met Zout ingelegd. Sommigen, echter, wa EVIL 
ren hier toe beter dan anderen, en allen goorn. 
best in de Wintermaanden (*). Nog heden stuxs 
zyn ’er, die aanmerken, dat zy den fmaak 
van Kreeften hebben en beter om te eeten 
zyn dan de groene Oesters: doch men moet 
dic van fommigen flegts verftaan: veelen heb- 
ben noch reuk noch fmaak (f). De meeste 
oude Autheuren hebben haar Sap aangeprees 
zen, ’ welk waarfchynlyk een ziltig Nar, 
àls dat der Oesteren, zal zyn. Levendig ges 

ftooten, en op zoeten Wyn gezet, genazen 
zy de Vloeden, volgens Posts Het Poei- 
jer der Schaalen is uitwendig van dienst, tot 
opdrooging van verfcheiderley Zweeren. An 
deren gebruikten de Asch der gebrande Schaas 
len, die ook in ’t byzonder tegen een Mis- 
kraam zou dienftig zyn. Haar gebruik tegen 
de Melaatsheid, Schurft en dergelyke Onge- 
makken, zal geloofbaarder voorkomen; dan 

dat menze, met vrugt, versch in Most ge- 

worpen ;. tegen den Beet van een Dollen Hond 
kon eeten, gelyk Kurus wil. ad 

Vêre 

(*) nea, inquit Palladius, Decembrí , quibus litus in 
frùdu est, ubi Lunz jurabit augmentum, quz omnium 

ëlauforum Maris Animalium atque Concharum jubet incre- 
‘mento fuo membra turgere, Echini Carnes Salibus condiré 
curabunt, qaod folito more cenficitur ALDROVANDUS, Tests 

Libr, ui. Cap. 60, 

st) D'ARGENVILLE Conchyl, Part, IL, P. 624 

ME on BEN & 
Is DEEL. XIV, STUK; 
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VL Verfcheide Aurheuren, gelyk Pranres, by 
Ehr, voorbeeld, plaatzen de Zee- Appelen ‘onder 
Hoorp- de Korstdraagende Visfchen, hoedanig zy de 

STUK. Zee-Sterren en Krabben tytelden: doch Arr- 
STOTELEsS hadrze- gefchikt onder de Schulp+ 
dieren. … Dit laatfte vinden wy nagevolgd door 
ALDRovANDuUs, die ’er op ’t end der, Hoos 
rens en voor de Schulpen, en dus in ’ 

midden der Testacen, eene plaâts „aan toege= 
weezen heeft. Inderdaad, wanneer, men op 

de hardheid agt geeft, moet dit zo ongerymd 
niet voorkomen, dewyl ’er Boorens en Schul- 

en zyn, veel broofcher of breekbaarer van 
Schaal, dan db meefte Zee- Appelen. Joun- 
STON heeft zulks volkomen nagevolgd: maar 

onder de hedendaagfchen worden zy aan ’% 
end der ‘Tweekleppige en wel onder de Veel- 

{ Maki. kleppige f Conchyliën geplaatst : daar Bo- 

ne NANNI ze, ’t welk zonderling is, tot de Een- 

* Unival. fchaalige of Eenkleppige. * , dat is tot de 
vi Hoorens , hadt t'huis gebragt. En hierom 

vindt men ze elders, zeer oneigen „ ge- 
noemd, een Geflagt van Eenfchelpige Schel- 

pen (*). | | 
Sommigen willen, dat dit laatfte daar uit 

zoude ontftaan, dat de Zee- Pgel haare Pun: 
ten-doorgaans niet laat zien, dan terwyl de 
Visch leeft, zo LISTER, naar men wil, zou 

zege 

(*) BOMARES Woordenboek , door PAPILLON, Il, DEEL 4 

bladz. 926, 
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zeggen (*): doch die Autheur zegt alleenlyk, VI 
dat de Pennen der Zee- Bgelen, terwyl de SIE 
zelve leef: , en in t Water zwemt, overend moorpe 

ftaan, maar, als dezelve dood is, of buiten STU& 
’« Water geplaatst, neerzakken. Geen van 
beiden kan ik zien dat eenigzins tot de be- 
naaming van Een - of Veelkleppig doet Waar- 
fchynlyk heeft men, in ’t eerfte Geval, op 
de geheele Schaal, in ’c laacfte op de deee 
len, uit welken die famengefteld is, het ld 
gehad 
De Heer p'ArcenvirrE, die de Zee- Ap» 5 Snuîtjes en 
pels Veelkleppig noemt, zegt, ten opzigt van ““°"“** 
de Buropifche of gewoone, ,, dat haare Op- 

pervlakte geheel bedekt is met eene vere 
baazende menigte van kleine Hoorntjes, 
een halve Lyn dik en negen Liynen of drie 

vierden van een Duim lang zynde aan het 
rondíte des Lighaams, maar, by de Mond« 
of Afgangs-opening, niet meer dan drie of 
vier Lynen. Met deeze Hoornen kan het 
Dier zyne Wooning vast zetten. Men telt 
‘er byna twaalf honderd aan, daar de Zee= 
Egel zig van bedient, om den Grond, 

rondom haar, te peilen, om zig te hech- 

‚ ten aan eenig Lighaam of in ruste te hous 
ss den. Haare Hoornen , langer dan haare 

Pennen, zyn in ’t Water niet zigtbaars zy 
oe zaks 

939 

2) 

5» 

2 

33 

53 

23 

99 

29 

99 

23 

23 

en Dillionn. des Animaux. Parië, 1759. ToM. Uk Tite 

Or fi ins, 
Hi 3 

L Dral. XIV, STUK, 



486 BESCHRYVING VAN 

VL _ , zakken weg en verbergen zig tusfchen de 
ÁFDEEL. ad 
XXVII, »» rondfteunen en Tepels van haare Pen- 

Hoorp- 3, nen, welken het Dier meer dan tweeduis 

STUK. „zend heeft, en die aan hetzelve dienen, om 

> met den Mond tegen de Aarde voort te 

> gaan, tot het inneemen van zyn Voedzel. 

Het beweegt dermaate zyne Punten of Stes 
kels, die ‘er aan verftrekken voor een mee 

nigte van Pooten, dat het zeer vlug kan 
loopen. Op ’t drooge zyn de Hoornen on- 
zigtbaar en gaan weder binnen de Schaal; 
maar, zo dra het Zeewater voelt, brakken 

zy zig uit en verlangen zig met verfchei- 

derley beweegingen, Het is dan door mid- 
del van zyne Hoornen dat het Dier loopt ; 

;, dat het zig aanhecht daar het wil; dat een 
z gedeelte Water inzuigt, terwyl die door 
9, een ander gedeelte uitgeworpen wordt”. 
Indien dan deeze Hoornen in ’t Water niet 
gigtbaar zyn, en buiten ’t zelve aanftonds 
verdwynen, zou men vraagen mogen , hoe 

dezelven zodanig ‚ als in zyne Af beelding ; 
hebben afgetekend kunnen worden. De Heer 

BAsTER , die. dezelven Snuitjes noemt, is, ine 
derdaad, veel naauwkeuriger in zyne befchry- 
ving van de Zee- Appelen of Zee-Klitten one 
zer Stranden, en verhaalt, dat dezelven, tot 

$ haare voortgaande beweeging, zo wel de Pen- 
nen als de Snuitjes gebruiken. Zyn Ed. heeft 
van de Visfchers ook niet verneemen kunnen 

dat zy zig kunnen gitzetten of ligter maaken, 
of 

’) 

EE) 

“93 

95 

5 
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em te zwemmen, daar anderen nogthans vaa, VL _ 
fpreeken als van een bekende zaak. Van Las- Cr 

AFR zagen wy het daar even. , Men heeft Hoorn. _ 

9, opgemerkt, zegt BOMARE, dat deeze Dje-STUK.  / 
, ren de Stormwinden voorzien, en dat zy 

„‚ zig naar den Grond begeeven, zo lang hee 
‚‚ Onweer duurt, hechtende zig aan de Plan- 
, ten, die op den Grond der Zee groeijen , 
‚‚ met hunne Hoorntjes of Vezeldraaden, die, 
‚s zo ras de Zee- Egel dryft; tusfchen de 
„, Grondfteunen of Tepeltjes van zyne Pen= 
s‚ nen inkrimpen, enz”. Dus zou dan het 
zwemmen of dryven aan deeze Dieren natuur- 
Iyk zyn. Ik begryp, dat zy door het inzui- 
gen en uitfpuiten van Water zig tot neerzak- 

__ken of opftygen in de Zee genoegzaam zwaar- 
der of ligter kunnen maaken; zonder dat daar 
toe eene inkrimping of uitzetting van de Schaal 
vereischt worde. 

Het Lighaams- geftel der Zee- Egelen is, in De Schaal. 
veele opzigten, verwonderlyk. Haar Appel-, 
ronde Schaal, die ’er den naam van Zee-Ap- 

pelen aan geeft, maakt tevens het Lighaam 
uit. Zy heeft een Mond- en Afgangs -Ope- 
ning, die nu eens de eene van boven, de an- 

dere van onderen, tegen elkander over, ge- 
plaatst zyn, dan wederom beiden aan de zy- 

den van den vlakken Grondfteun zig bevinden, 
De plaatzing is in anderen wederom anders, 
zodanig ‘dat van derzelver verfchil Kreis de 
Kenmerken afleidt van zyne agt Geflagten. In» 

Hh 4 wen. 
IE, DEEL. XIV, STUK, 
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wendig, zegt D'ARGENVILLE, is de Zee-Ap; 
pel verdeeld in vyf Kwabben, die donkerrood 

zyn, en gevuld met een foort van Vleesch 

en een menigte van BEijeren, die rood zyn, 
en zo fmaakelyk, dat menze te Marfcille en 

elders, even als de Oesters, te koop veilt, 
wordende, na dat zy open zyn gemaakt, met 

een ftukje Brood het binnenfte daar uit ge- 
wreeven en dus gegeten. Dit maakt eene bye 
zondere Lekkerny uit, niet minder walgelyk 

„voor de genen die ’er niet aan gewoon zyn, 

Harm, 
Mond en 
Tanden, 

: Ce LTELCH. 

ne 

dan het eeten van raauwe Oesters , Mosfelen 

en Alykruiken, is voor de zodanigen. 
Om niet te herhaalen, wat de Heer Bas- 

TER , zo naauwkeurig, in zyne Natuurkundi- 

ge Uitfpavningen, aangaande de in- en uit- 

wendige deelen der Zee- Appelen heeft ge: 

boekftaafd, zal ik hier, alleenlyk , de korte 

Waarneemingen bybrengen van D'ARGENVIL= 

LE, door wien deeze Stoffe geenszins is uit- 

geput. , In de holligheid van de Schaal, 
‚ zegt hy, heeft de Zee. Appel een Dai 

‚ die zig al omdraaijende hecht aan de vyf: 

53 ",Rihgens die binnen de Schaal zyn, en ein- 

‚ digt aan een ronden Mond, vlak tegen de 

ze Meals opening over. De Mond, die wyd 

„, is, ís voorzien met vyf fcherpe, zigtbaare 

… Tanden, aan ’t end van vyf Beentjes, in 

‚, wier middelpunt een klein Vleezig ‘Tone 

2 gerje is, een foort van Vleeschlapje +, 

s, daar. 

bo 
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» daardeeze Mondis , die in den Darm uitloopt, 
9, draaijende rondom in de Schaal, en opge- 

‚ hangen aan zeer fyne Vezeldraaden. Dee- 
2 ze kleine Beentjes zyn {amen verbonden 
‚, door een Vlies, dat in ’t midden van den 
‚ Darm geplaatst is, en formeeren de figuur 
, van een Lantaarn”. (Dit is de Lantaarn 
van ArisroreLrs, welke de Heer BAsTER zo 
uitvoerig befchryft.) „ Ik heb, het Dier ont- 

‚, leedende, de hardheid onderzogt van des- 

„ zelfs Beentjes, die inwaards hol zyn, om 
‚, de Draaden te laaten doorgaan, welke de 
„, Tanden van buiten doen fpeelen. Zy zyn, 

5% 

„> ringd, heet welk dezelven aan elkander vers 

‚‚ bindt. Ieder deel van den Zee- Appel heeft 
„ zyn Vlies, zyn Scharnier, en Tanden die by 

uitftek fcherp zyn” 
Hier door, geloof ik, zal hy de vyf dee. 

len meenen, waar uit, als 't ware, de Schaal 

der gewoone Zee- Appelen is famengefteld 3 

of hy moest fpreeken van ‘het uitwendige 
Vlies, dat de levendige Zee- Egel bekleedt, 
en zig als uit eene ontelbaare menigte van 

Vezeldraaden , die uitermaate fyn zyn, fa- 
_mengeweven vertoont. Buiten twyfel dienen 
die Draaden als Spiervezelen, om die groote 

menigte van Pennen, welke zo overkonftig op 
haare Knopjes zitten , en als een foort van om- 
gekeerde Inleding * maaken, naar believen en 
noodzaake van het Dier te beweegen. 

S Bis a BREYN 
EL. DEELs XIV. STUK 

33 

23 

bovendien, van alle zyden met Vliezen om- 
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Breyn heeft allereerst aan den Heer Krein 
vertoond een Wratagtig Lighaampje, ’t welk 

door hem alleenlyk in de gewoone rondagti- 
ge Zee- Appelen, die het Aarsgat boven heb: 
ben, is waargenomen; doch Luvrip hadt het- 
zelve ook reeds befpeurd. „, Rondom der- 
>, zelver Uitgang, zegt KrEiN, zyn vyf aan- 
v> merkelyke Gaten, by het verfte van wel« 

», ken dit Lighaampje te zoeken is; ’t welk, 
s> ZO wy Ons niet bedriegen, door de Natuur 
s gefchikt zal zyn, om de Paaring van dee. 
95 Ze, die boven anderen overal en digt met 
„> Doornen of Pennen bezet zyn , gemakke- 

s) lyk te maaken”. Hy wil, dat dit Wratje 
dient, „‚, op dat zy; elkander in ’t ronddraai- 

ssTjen naderende , de Paaring, als die op eenis 
> Ze manier ; haar eigen, gefchiedt, niet eer 

‚> voleinden mogen, dan zy, door de onder- 
5, linge wryving van deeze Wratjes , af be- 
s, weeging haarer fcherpe Pennen , die door 
> middel van het Peesagtig Vlies aan deeze 
> Lighaampjes verknogt zyn, den bekwaa- 

s» men tyd èn plääts gewaar worden, in wel- 

s, ke zy aan den Eisch der Natuur, tot voort- 

‘ss planting van haar Geflagt, kunnen voldoen, 

s> Zekerlyk zullen zy van eef ander Gevoe- 

s‚ len zyn, die vastítellen, dat de Zee- Égels 

‚‚ Hermaphrodieten, dat is van beider Kunne, 

9, en dus in ftaat zyn, om zig zelf te bevrug- 

3, ten: maar ík zou liever myne onweetend- 
„, heid teh dien opzigte bekenen, dan op de 

| 5 8e 
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ss gewoone uitvlugt my beroepen , die.ze- VL 
s kerlyk in de Natuurlyke Historie niet eit 

ver moet getrokken worden. En, zou niet Hoorp- 

iemand, die borg wilde zyn, dat de Man-STUK: 
netjes Zee- Egels, even als de Gedoornde 
Visfchen (zie Ray op Wiroucnsvy de Pis= 

34 5ibur Lb l/Cap. 17.); de Bijeren of 
Kuit, van de Wyfjes gefchooten, met hun- 
ne Hom of Kuit befprengden en dus vrugt- 

s‚ baar maakten, de zwaarigheid fchynen op: 
L_ssigelost, te hebben (*)”. 

Zo het waar is, dat alle Zee-Appels Eije- 
ren by zig hebben, zou echter dit denkbeeld 

van Krein niet beftaan kunnen 5 dat ’er, naae 

melyk , Mannetjes en Wyfjes Zee- Appelen 

zyn. Wy hebben reeds te veele Tweeflag- 
tige Dieren in deeze Rang befchouwd, om 
aan de mooglykheid van dit ftuk te twyfe- 
len, waar van de gewoone Slakken een we- 

reldkundige blyk uitleveren. Ondertusfchen 
wordt , door deze opmerking van dien Kundigen 
Heer, myn denkbeeld, hier voor geopperd, 
aangaande de gedagte Wrat der Zee-Sterren „ 
niet weinig bekragtigd. Krein merkt zelf aan, 
dat die Wrat naar de Wrat der Zee - Appe- 
len, of deeze naar gene, welke de Heer Lancx 
waargenomen heeft, grootelyks gelyke (+). 

gt 9 De 

29 

3) 

Ne) KLEIN Ngtur, Bispof: Echinodermatum. ps 17e | 
(T) Confpelfus dispofit, Echinodernat iu Mafei Rleiuian, 

his: DEEL, MV, STUK. 
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De verfchillendheid der Zee-Appelen is 
groot. Ten opzigt van de plaatzing der Opee 
ningen alleen heeft de Heer KLEIN, als ge- 
zegd is, agt Geflagten onderfcheiden. De 
Mond - Opening, naamelyk, altoos van onde 
ren, is of in ’t midden van de Grondvlakte, 
of naar de kant toe. De Afgangs- Opening is 
of boven, of onder , of op zyde. 

Het Kenmerk van ’ Eerfte Geflagt der Zee- 
Appelen van zyn Kabinet, derhalve, is: de 
Mond boven , en het Aarsgat daar tegenover, 
in 't midden van de rondte. Alle ronde en 
Eyronde Zee= Appelen hebben dit. 

Van zyn Tweede Geflagt zyn de Kenmer- 

ken; de Mond in ’t midden en het Aarsgat in 

de Grondvlakte, midden tusfchen den Mond 

en Rand. Deze zyn zeldzaamer en hebben 
een verheven Top , weshalven zy in’t Engelsch, 

Helmftones heeten. Meest komen zy verfteend 
voor. | 
Tot het Derde Geflagt behooren, die den 

Mond in 't midden, het Aarsgat digt aan den 
rand van de Grondvlakte hebben, gelyk de 
Ombria van GESNERUS , ALDROVANDRS,Prorr , 
Lisreaus. Het is by Linneus de vyftiende 
foort. 
Hec Vierde Geflagt van Krern bevat die 

Zee- Appelen, welke den Mond niet in ’t 
midden en het Aarsgat digt aan den rand van 
de Grondvlakte hebben. Men noemtze, we 

gens 
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gens de Geftalte;, Doodshoofden, en ook wel VL 
Slangen - Eijeren. es 

Tot het Zvfde Geflagt behooren de genen , Hoorp- 
wier Mond buiten ’t midden en het Aarsgat STUKe 
in de rand der Grondvlakte is. Eenige Gee 
helmde en Hartvormige zyn dus gefchapen. 

Die van zyn Zesde Geflagt, hebben den 

Mond in ’t midden en het Aarsgat in ’t bo- 
venste gedeelte van de Schaal, digt aan den 
Rand; gelyk fommige platte Pannekoekagtige, 

Die van het Zevende hebben den Mond bui- 
ten ’t midden en ’t Aarsgat als in de naast- 

voorgaande. 

Die van het Agtfle hebben den Mond bui- 
ten ’t midden, en het Aarsgat in het bovenfte 
gedeelte, wat verder van den Rand. Hier 
toe fchynen {ommige Doodshoofden of Slan- 
gen- Eijeren te behooren. 
Deeze Verdeeling, hoe naauwkeurig ook, Verdeeling 

fchynt niet zeer duidelyk te zyn, dewyl in Bn 
dezelve geen agt gegeven wordt op de uit- LE 

wendige Geftalte van het geheele Liehaam, 
noch ook op de figuur der Pennen. Het een 
en ’c andere loopt zeer in ’t oog, en maakt, 
dat men-’er in ’t Nederduitsch niet alleen, 
maar ook in andere Taalen, verfchillende be. 

paamingen aan geeft, die van de Geftalte af= — 
geleid zyn. Dirt heeft de Heer dARGENVvILLE 
wel in acht genomen, wanneer hy de Zee- 
Egels of Zee- Appelen, als de eerfte Familie 
der Veelfchaalige Conchyliën uitmaakende 

| a 
IL, DEEL, XIV. STUK, 
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inde volgende Soorten onderfcheidt :(®) 1. Dië 
Arprar. „nd zyn; gelyk de Europifche, die van de XXVII, 
Hoorp- Middellansfche en Roode Zee, en uit de In- 
STUK. 

Kenmere 

ken, 

diën. Men vinde dezelven wit , groen, rood 
en paarsagtig: 2, Die ovaal zyn. en de zoda: 
nigen komen imeest geelagtig , of uit den wite 

ten, voor: 3. Die hoekig zyn, en daar van 
heeft men 'er van verfcheide Kleuren: 4. Van 

onregelmaatise figuur, en hier toe behooren de 
Doodshoofden of Slangen- Eijeren , en de Zeee 
Reaalen ; als ook de Hartvormige: 5. Die 

plat zyn, en dun3 doorgaans met een Ster op 
de Oppervlakte getekend, en zonder zigtbaare 
Pennen. Men kan ze, in navolging van ’t 
Woord Discus, Zee- Schyven noemen: 6. Eert 
vreemde foort, die Pennen heeft áls Pynap: 
pel-Pitten, en zig, van den eenen kant, byna 

gelyk een Zonnebloem vertoont. De Kleur is 
paarschagtig Violet. Van deeze geeft’ onze 
Fig. 5. op Plaat CXIV. van de eerfte Soort, 
Figs 1. en 2, van de tweede Fig. 3. van de 
vierde Fig. 6 en 7: van de vyfde Fig. 8, de 
afbeelding. 

De Kenmerken van dit Geflagt , volgens 
LINNAUs, zyn: cen rondagtig Lighaam, met 

een Beenige Korst gedekt, en meest met he- 

weeglyke Pennen gewapend, hebbende van 
onderen eenen vyfkleppigen Mond. Hy ver- 
deelt ze in regelmaatigen met het Aarsgat 

\ boven; 
J 

LÁ*) Conchyliologie, 1, Paztie, pe 307e j 
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‘boven, en onregelmaatigen, die het Aarsgat, © VL 
zo wel als den Mond, van onderen hebben. Een 

Tot de eerfte Afdeeling van onzen Ridder Hoorp- 
behooren elf, tot de laatfte zes Soorten ; zo STUK. 

‚ ij RS . pe Soorten, 
dat’er in ’t geheel zeventien Soorten van Zee- 
Egels of Zee- Appelen door hem befchreeven 

worden. Krein hadt ’er agtenvyftig, in zyne 
agt Geflagten, opgegeven (*). 

Regelmaatige, met het Aarsgat boven. 

(1) Zee- Appel , die balfklootrondogtig Bole 1. 

rond is, met tien Paden, de Perken bezer Esten 
Eus, 

met kleine Wratjese Zee-Klit. 

Deeze noemen wy de Zee-Klit, om dat zy 
„paar de Zaadbollen der Klitten, een zeer be- 

kend Plantgewas, ’t welk alom aan de Wegen 
groeit, eenige gelykheid heeft, De Franfchen 
noemenze Boutons de Mer , dat is Zee - Knooe 

pen. De Sweeden geeven’er, volgens Lan- 

NAEUs, den naam van Borre aan, ’t Is die, 
daar Krein, onder den naam van Cidaris Milj- 

aris, 

(*) Dillian, des Animaux, Tit. Ourfins. ps 3Or. 

(:) Eshinus hemispherico-globofus , Ambulacris denis, Areis 
ebfolete Verrucofis. Syst. Nez, XII. Gen. 299. Haun, Saeg, 
Ed. IL, o1i6. Me. L. U. 705. Echinus fubglobofus, Vertice 

plano. Faun. Suec, Ed, I, 1289. Echinus marinus, Acaleorum 

vestigiis nonnihil eminentibus, LisT, Anim, Angl. 169. T. 3, 
f. 13 Echinus esculentus. RumPH. Juf, 31. T. 13, f. B, 
Cidaris Miliaris. KLEIN Echinod, 16, T. 9, BASTER. Subces, Ill. 
Pp. HI TXL, fe 28, 

Te DEEL. XIV. STUK, 
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aris, als naar een Geerstpukkeligen Tulband 
gelykende, de eerfte plaats aan geeft onder de 
Zee- Appelen die het Aarsgat boven hebben, 
van hem deswegen Anocysti getyteld. Zyn Gee 
flagt, van de gedagte Tulbanden, bevat drie 
Soorten , onder welken wederom deeze de eerfte 

is, genaamd de Rumphiaanfche met een verheven 
top. Rumeu maakt ’er een geheel Hoofdítuk 
van, onder de benaaming van Echinus marinus 
escuientus , Of eetbaare Zee-Egel, die in ’% 

Ambons Seruakki, op Hitoe Anay, op Luhu 
Sepalakke , op Leytimor Ulen huaa of klein Pot-= 
je geheten wordt. De gemeene in Ooftindië , 
zegt hy, komen meest met de Europifchen 
overeen, De Westindifche mer dunne, groen= 
agtige, gladde Pennen, van SLOANE eit Ro- 
CHEFORT Omtrent de Voor - Eilanden van Ame 

rika vernomen, fchynt ook veel overeenkomst 
te hebben met de onzen, hoedanigen de Heer 
BAsTER zo omftandig befchreeven heeft, dat 

men naauwlyks iets naders daar omtrent kan 
wenfchen. Ik zal niettemi hier invoegen, het 
geene de Heer PoNTOPPIDANS van die aan dé 

Kust van Noorwegen vallen meldt, om het 
een met het andere te kunnen vergelyken, 

‚… De Zee- Egel, Zgelkier of Julkier, ook Krae 
ss ke Ballen genaamd, (misfchien om dat de 
‚> Kraaijen, wanneer zy dezelve by laag Wa- 

> ter op de Klippen aantreffen, ‘er een goede 
‚‚ Beet aan hebben ;) ‘heet gemeenlyk Echinus 

»s Marinus of Pomum Marinum, datis Zee- Ap- 

» pels 
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de dunne en fyne Schaal, die dit Dier om- 
„opel; een naam, welke met de Geftalte van Ví. 

AFDret. 

45: jp f f . e i) XXVII, 

kleedt, overeenkomftig is; zynde hetzelve, Hoorn OOFD- 

inderdaad, een vetwonderlyk Schepzel , dat stux, 
echter’ hief dagelyks voorkomt, en gantsch 
niet zeldzáam is. De grootte is zeer ver- 
fchillende; men vindt ’er als een Ocker- 

noot; anderen als een braave Appel, en 

twee heb ik ’'er gezien, die zo groot war 
‚ ten als het Hoofd van een zo eerst ter 
wereld gekomen Kind. In de Geftalte is 

‚ook eenig verfchil,. Sommigen zyn van 
„boven vry bultigs anderen , en wel de 

meesten, fàgenoeg Cirkelrond, uitgeno- 
men dat zy aan de eene zyde, die neder= 
waards gaat, taamelyk vlak zyn. Haare 

, Schaal is met eenige honderden, ja wel 
‚ duizend, dunne fpitfe Stekelen bezet, als 

; Een Egel, doch die aan de meesten niet 
länger dan kleine Spelden zyn. Ik heb 
evenwel een kleine gevonden, waar van 

de Pénnen meer dan nog eens zo groot 
‚ waren als die der grootften: waar uit ik 
befluie, daf dezelven misíchien Jaarlyks 
afvallen en op nieuws aangroeijen, ’t-welk 

_hadre fynheid ook fchynt te vereifchen. 
Wanneer zy eerst uit de Zee komen, zo 
is haar groenagtige Glans zeer prachtig; 

‚ maar, wânneer zy gedroogd of gekookt, 
en van Pennen beroofd worden, dan ver= 

toont zig eerst haare regte en beftendige 
li so Prachte 
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‚, Pracht, die in eene zeer geregelde en even=- 

s) redige beurtwisfeling van Cylindervormige 
s, Streepen beftaat, welke van den Top tot 
‚> aan de onderfte deelen loopen, en ten deee 

„le wit, ten deele donkerrood, ten deele 
„… helder of hoogrood, ten deele brandgeel 
s> zyn. Deeze gekleurde Streepen zyn weder 

9, Overal met even zo veele kleine witte 
s‚ Knopjes of uitpuilende Stippen voorzien, 
>, op welken de voorgemelde Stekels of Pen- 
s‚ nen gezeten hebben. 

9, Ik kome thans tot de befchryving van 
het inwendige, dat men, zonder het zelf 
te zien , naauwlyks begrypen kan, hoe 
daar van de gefteldheid zy. Want, wan- 
neer men deeze heerlyke Schaal aan ftukken 
breekt, ’t welk zeer lige gefchieden kan, 
als men maar een weinig daar op drukt; 
alsdan vindt men, benevens een deel Water 

en Slyms flegts een kleinen zwarten of 
donkerrooden Worm, die ongevaar een 

Vinger lang mag zyn; maar, van denzel. 

ven gaan naar alle zyden, binnen het Ge- 
welf der Schaal, veele dunne Draaden, als 
een dikke Slym af, die misfchien een foort 
van Darmen zyn en gemeenfchap hebben, 
zo met de uitwendige Pukkeltjes als met 
de Stekelen. Tusfchen dezelve bevindt zig 
ook, en wel Streepswys, eene zeer geel- 

ss agtige Kuit. De Worm zelf hangt , als 
„> gefpannen, van de onderfte vlakke Zyde, 

; daar 
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‚„ daar het Gat of de Mond is, tot aan de Vl 
„ bovenfte ronding, alwaar ook een kleine, en 
s byna ongewaarwordelyke Opening, gelyk Hoorn. 
5» een Anus is, waar door het Dier zyn Afgang STUE. 
s uitwerpt, die in eenige kleine zwarte Bol- 
sletjes, als zeer kleine Pillen, beftaat. De 
5, Mond, welke, gelyk ik reeds gezegd heb, 

> zig bevindt aan de vlakke Zyde, is het 
s allerkonftigfte; en beftaat uit vyf Beene 
5 dertjes, die ten deele ingeboogen, ten 

„„ deele verheven zyn, en met elkander in 
;„ een kleine Punt, als in eenSneb, te famen 

„‚, loopen; zodanig dat zy, byna, als een 

‚> Bloem zig vertoonen. KoENRAAD GESNER, 
„> die dit Dier taamelyk wel befchryft, fpreekt 
5, inzonderheid van deszelfs Mond, dat in de 
s, geheele Zee niets konftigers of fraaijers zy 
spete vinden (*). 
9 De Zee-Egel onthoudt zig op de Zand 

5» gronden, en wentelt zig, door middel van 
> zyne Takken, waar heen hy wil. Het 
3 fchynt ook , dat hy zwemmen kan , dewyl 
;, by, als hier voor gezegd is, dikwils op de 
; punt van een Klip ftaat, en, als het Wa- 

„ter fchielyk valt, de *Kraaijen of andere 

„ Vogelen ten roof wordt. Kasper ScHorr 
Zegt, dat dit Dier, wanneer hetzelve 

39 (vere 

-(*) Tam mirabili fiupendoque artificio {unt conftruta 8 
eoelata, ut nihil in toto Mari elepantius, fpe@atugue jucune 
dius. í 

| li a 
5. DEEX, XIV, STUK. 
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# „ (vermoedelyk door een Natuurlyk Gevoel; 
XXVir, » 't welk de Schepper dit en de meeste Diez 
Hoorp- ren, tot hun behoud, ingegeven heeft ,} 
STUKS _… befpeurde, dat ’er een Storm op handen 

»» ZY, of dat de Zee zou gaan woelen, een 
s, Steen aanvatte, om daar door zwaarder te 

s worden, en tevens zig aan den Grond der 
„> Zee vast ging hechten, en, wanneer het 
2» Zeevolk dit fomwylen gewaar wierd, dan 

ging het zig met zekerheid een Storm 
», voorfpellen. Ten tyde van Prinrvs is dit 

s reeds bekend geweest (*). Hy berigt ook; 
dat de Siciliaanen, volgens hunnen Smaak, 
dien men zeer wonderlyk mag noemen, dit 

Dier voor eene zeer lekkere Spyze hielden, 
fcheppende, na dat de Schaal geopend was, 

salles, wat zig daar in bevondt, met een 
Lepel daar uit (f), Hoedanig de Schaat- 
van dit Dier, die zonder twyfel een koste- 
lyk abforbens is, met voordeel in de Ge- 

„ neess 

(4) Tradánt fävitiem Maris pr&fagire eos, correptisque 
operari Lapillis mobilitatem pondere ftabilientes. Nolunt vo- 
Tutatione Spinas atterere, guod ubi videre Naurici, ftatinx 
pluribus Anchorië Navigia infrenante Hist, Nat, Libr. IX, 
Cap. 31. / ne 

„(f) Qui Cochleart utuntur, cum Ovis 8 Exerementis de. 

glutiunt, Hos pet Jecum dicebam, abfumere cum Ovis a” 

tum êc magnum, dicere volebam Urinam & Stercora corumte 
Doch Saw, die in zyne Reizen naar de Levant deeze Zee. 
dieren Zeek= Eijeren, Ovufs de Mer, noemt, geeft berigt, 
dat het eigentlyk maar de Kuit is, die metsPeper en Azyn » 
inzonderheid by Volle Maan, zo fmaakelyk geconfumeerd; 
wordt, 
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„; geeskonst gebruikt kan worden, toont Wor- VL 

MIUS in zyn Muféum, p. 261, aan”. SS 

“De Amboineezen, zegt Rumeuius , kooken Hoorp- 

de Zee-Appelen niet altyd, maar leggenze STUE 

ook wel omgekeerd op gloeijende Kolen, 
waar door het Vleesch harder wordt en beter 
wan de Schaal af te fcheiden is. De Eijeren 
zvn by hun zulk een lekkerny, dat zy die 
verkiezen boven het Hpenderen-Vleesch: tot 
welk oordeel een Européer naauwlyks is te 
brengen. Droscoripes, evenwel, geeft ’er 
mede dat getuigenis aan, dat zy dienftig voor 
de Maag zyn en het Water afdryven, Dat 
Zy, by een aanftaande Onweer, zig met 

Steentjes belaaden zouden, om te vaster te 
_ftaan en van de Baaren niet weggefmeeten te 
worden, zulks hadden de Inlanders niet op- 
gemerkt, My dunkt, het zal daar van daan 
Komen, dat zy, aur ziee beginnende te woe: 
len, daar tegen zig aan den Grond vast hous 
den 5 ’t welk dan van ouds dit denkbeeld heeft 
kunnen geeven: even als het laag vliegen der 
Zwaluwen en andere Onweersvogelen zeker- 

Iyk daar van af hangt, dat zy hooger in de 

Lugt reeds de beweeging voelen. Ook merkt 
hy aan, dat haare Gang niet rollende maar 
regt voortgaande is, ten zy als zy door de 

Zee omgefmeeten worden, wanneer de Pen- 
nen haar wederom in de gewoone plaaczing 
helpen. De Snuitjes, daar wy hier voor gewag 
van maakten, door den Heer BAsTER afgebeeld, 

Ti 3 iki ZVN 
Le DEEL, XIV. STUK, 9 
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VL. zyn tot de vasthouding van deeze Zee - Schepe 
tn zelen zeer bekwaam. 
Hoorp- Behalve de gewoone witte met groene Pen- 
STUKe nen, heb ik bruine met wicte Pennen, ‚die in. 

deeze van onze Stranden, fchoon meer dan, 

een Vuist groot, zelden een Duim lang zyn. 
Ik heb ’er met Koffykleurig bruine Pennen „ 
die niet minder fpits, doch wel twee Duimen 
lang zyn. Ook heb ik 'er, met zeer dunne. 
lange zwarte Pennen, wel drie of vier Dui- 
men lang: maar of die tot deeze dan tot de 
volgende Soorten behooren , kan ik, de Schaal 

niet ontbloot hebbende, niet verzekeren. 

Dezelve is in eenigen platter, in anderen ron- 

der van boven. Volgens Linneus zyn de 
Doornen Violet, aan de tippen wit (*). 

II. (2) Zee- Appel, die halfklootrondagrig omtrent 
ns Bolrond is, met tien Paden, de Perken 
gel. op zyde gedoornd, in t midden vol Gaate 

jes. 

HI. (3) Zee- Appel, die halfklootrondastig gebult 
ze is, met ten Paden, die overal gedoornd 
Zee- ZYN in %t midden vol Gaatjese 
Knoope 

(4) Zee- 

_(*) Spinz violacez apice albe. Syst. Nat. XII. p. 1102.) 

(2) Echinus hemispharico « fubglobofus , Ambulacris denis , 

Areis latere muricatis, medio porofis. M. L. U. 706, 
(3) Echinus hemisphericoe gibbefus, Ambulacris denis, une 

ëique muricatis, medio porofis, Syst. Nat, Xlle 
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(4) Zee- Appel, die balfklootrondagtig gebult VL 
Â AFDEEL 

is, met bien drievoudige Paden, de Per- sexy, 
ken in °t kruis gedoornd, Hoorp: 

STUK. 
. ĳ S had id IV. 

(5) Zee- Appel, die halfklootrond îs, met tien Graka, 

Paden, de paaren dist by eens de Per- BE 5 jk 
ken overdwars met Stippen en gedoornd. é 

Deeze vier, altemaal uit Oostindie afkom. 
ftig, waar van drie zig bevonden in ’c Kabi- 

net der Koningin van Sweeden, zyn alleen 
door de opgegevene Kenmerken bekend. Het 

zullen mooglyk flegts verfcheidenheden zyn 
van de Eerfte Soort. 

(6) Zee- Appel , die balfklootrondagtig plat VI 
Î 5 Saxatilis. 

van hoven is, met tien Paden, de paas steenige, 
Sat 5 lr BN L. CX ren digt by eens de Perken in de langte Fi. mk 

met Wratten bezet, 

Rumruius heeft onder deezen bynaam van 
de eerstgemelde eene Soort onderfcheiden, 
welke zig in de Kuiltjes en Garen der Koraal. 

ftee- 

(a) Echinus hem'spherice - gibbofus, Ambulacris denis trie 
plicatiss Areis decusfatim muricatis, M. L. U. 707, 

(5) Echinus hemispharieus, Ambulacris denis, paribus aps 

proximatis, Areis transverfe punâatis muricatis, M‚, L. U 

vzo7. 
(6) Echinus hemispherico -depresfus , Ambulacris denis, 

päribus approximatis , Areis longitudinaliter Verrucofis. M., 

L. U. 708. Echinus faxatilis, RUMPH. Jluf, 31, Te I4. Ao 
KLEIN Echinoderm, 17. T. o. f, A. Be Hd, | 

Ii-4 

hd 

IL. DEEL. XIV, STUK, 
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fteenen onthoudt, waar in zy fomtyds zodae 
nig aangroe!jen, dat menze ’er naauwlyk uits 

haalen kan. Bovendien het Beest, bemerkende 
dat men t’ef uichaalen wil, zet de Stekels 

nog eens zo Ílyf, zo dat dié overal tegen 
den Steen aankomen. Tot fpyze worden zy 
aldaar ook niet gezogt, om dat de Eijeren 
wat bitter zyn; doch de Schaalen, zegt hy, 

zyn fraay genoeg, om onder de Rariceiren 
bewaard te Orden. 
_Deeze, getuigt die zelfde Autheur, ís klein 
en langwerpig, van grootte als een Walnoot, 
dikker en harder van Schaal dan de voorige, 
lichtrood en wit van Kleur, met groote 
Wratjes, hebbende de Pennen ook grooter 

en dikker, fchier een Vingerlid, lang, ftyf 
en fcherp, zo dat menze naauwlyks Dn aan — 
vatten. Mooglyk behoort die van onze Fig. 
1, op Plaat CXIV , welke ‘de Pennen Kof- 
£ ykleurig bruin en zeer fpits heeft, tot dee: 

ze Soort. Zy heeft ten minfte de Schaal 

van boven platagtig en is zekerlyk een uit- 
heemfche. Ik heb ’er van dit flag die wat 
grooter, doch geene die zo groot zyn, als 
de anderen wel vallen. Ik heb ook nog veel 
kleinere, ‘zonder Pennen ,' van die Geftalte.: 

Krein geeft den Eabinus Saxatilis tweeder- 
ley op, naamelyk met een platten Grond. 

fteun, als deeze, en met den Grondfteun als 
cen Kusfentje, wier Uitpuilingen kleiner zyn 
en 1 donner ver Ipreid: cie hy beiden afbeeldt. 

(7) Zee: 
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{7) Zee- Appel, die balfklootrondagtig plat van VI, 

| boven is, met vyf Paden, die overlangs ArDèEl. | XXVIL, 
Wrattig zyn en Lancetswyze Perkene Hoorp- 

STUK. 

8 VIJ. Onder de Zee. Appelen zonder Pennen Melens 

fchilt deeze van de voorgaanden hi doordien Kon. 
zy maar vyf Paden heeft. Men kan, naame- ga 

lyk, zo onze Ridder aanmerkt, geen duide: 
lyker denkbeeld van deeze Schepzelen kry- 
gen, dan wanneer men de Oppervlakte van 

haare Schaal by een Tuin of by een Bloem. 
perk, in Bedden en Paden verdeeld, gaat 
vergelyken. Hier zyn de Paden tevens Wrat- 
tig en de Perken loopen fpits toe als een 
Piekyzer of Lancet. Zy zyn ook veel Heu- 
velagtiger dan ín de voorgaande Soorten, om 
dat Zy tot Grondfteunen dienen moeten voor 

dikke zwaare Pennen, aan de enden ftomp , 

en dit. deede “er Remrpuivs den naam aan 

geeven van Echinometra Digitata. Echinometra 

als de Moeder of Vorftin der Zee- Appelen, 
én Disitata wegens de Pennen, die haar als 

Gevingerd maaken. KLEIN geeft er, wegens 
de gezegde Heuveltjes, die zig eenigermaate 
Tepelswys’ vertoonen, den naam van Cidaris 
mammillata aan. Elders worden zy Mamille 

, [ | An S. 

(2 Echinus hemispherico depresfus, Ambulacris quinis 

Jongitudinaliter Verrucoûs; Ateis lanceolatis. M.L. U. ‘zog. 
RuyPH. Muf. T. 14, f. B. Echinus £, Biadema Turcar, PET, 
Amb, T. 8. £ 5, Krein Echinoderm, T. 6. É. Co 

li s 
5, DEEL. XIV. STUK, 
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S. Pauli Melitenfium, dat is de Borften van 
ArpreL, S. Paulus der Maltheezeren getyteld. Mis- 
XXVI 
Hoorp: 

STUK. 

fchien vallen zy ook in de Middellandfche, 
doch haare eigentlyke af komst , volgens D'AR-= 

GENVILLE, is uit de Roode Zee. De onzen, 
waar van ik ‘er in Fig. 2, een heb doen af- 
beelden, zyn bruinroodagtig en wit bont. Zy 
hebben het Wratje volgens KLEIN, gelyk alle 
de Anocysti; doch ik kan het ’er naauwlyks aan 
ontdekken. 

> Op de Oppervlakte van een Zee- Appel 
‚> uit de Roode Zee, telde ik, zegt D'Are 
> GENVILLE „ vyf Verdeelingen met twee ryën 
„> van Tepels, en groote Punten ten getale 
, van zeventig , zonder te rekenen vyf andere 
‚‚ ryën van kleinen, en alle de Banden die de 

ryën der Tepelen van elkander fcheíden , 
welke doorboord zyn met een oneindig 
getal van fyne Gaatjes, daar de Hoornen 
uitkomen. Het groot getal van Punten, 
welken verfcheide Zee- Appelen altoos be= 

houden en die een gedeelte van derzel- 
ver Schaalen -uitmaaken, heeftze niet bee 

ter kunnen doen plaatzen dan onder de 

Veelkleppige (Multivalves). CHARLETON 
niettemin, en ALDROVANDUS, plaatfen ze, 
onder de Hoorens (Turbinées), om dat zy 

„ geen Windingen (Wclutes) noch Pieramiden 
„, hebben” (*). 

35 

32 

33 

De 

(*) Conchyliclogie, I, Paztie, p. 508 
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De Hoornen „daar p’'ArGENviLLE van ípreekt, A 
zyn de gedagte Snuitjes van BAsTER, en door XXVI 
de Punten moet men de Pennen verftaan; Hoorne 

doch wanneer hy zegt, dat verfcheide of STUK. 
veele (plufieurs) die altoos behouden, en dat 
zy daarom met reden geplaatst zyn onder de 
Veelkleppige Schulpdieren, kan ik het eerfte 
zekerlyk niet toeftemmen, dewyl ‘er zeer 
weinigen zyn, die de Pennen niet zeer ligt 

verliezen; zo dat men die naauwlyks aan kan 

merken als een gedeelte van de Schaal. En, 
wat de twee laatsgemelde Autheuren betreft, 

‚ die fchynt hy gantsch kwaalyk begreepen te 
hebben. CHARLETON, immers, plaatst de 

_Echim wel onder de Testacea Turbinata, daar 

hy alle Schulpdieren, die eenigermaate rond 
zyn, en dus alle Hoorens, onder betrekt; 

maar hy maakt twee Geflagten van Furbinata, 
waar onder die van het eerífte een Winding 
of Schroef (Helix) in de Schulp hebben, de 

laatften Bolrond zyn, en tot deeze brengt hy 
de Zee- Appelen t’huis. ALprovanpus hadt- 

ze, als gezegd is, onder de Testacea of 
Schulpdieren, en wel iuist tusfchen de Hoo- 
rens en Doubletten, of tusfchen de Eenklep« 
pige en T'weekleppige in geplaatst. Geen van 
beiden plaatstze derhalve onder de Turbinata, 
om de redenen, die hy opgeeft. Doch in 
meer Gevallen dan dit, is ’t blykbaar, dat 
die Franschman ‘er wat {fchielyk is over heen 
geloopen. 

(B) Zeem 
1. DEEL: XIV. STUX, 
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be „Appel, die bal [ 
aankon? (3) Zee- Appel, die balfklootrondagtig plat van 

XXVIL boven is, met vyf. wyde overal even brees 
Hebe: de Paden, de Perken beurtlings tweevour 
STUK. liv, 

Vri. ei 

Cidaris, 

rersehe Van Pennen ontbloot wordt deeze genoemd. 
| de Moorfche Tulband , welken naam Krein 

ontleend heeft van Rumrnius, die ’er den- 
zelven aan geeft, om dat de Schaal, fchoon 
gemaakt zynde, niet kwaalyk naar een Ara- 
bifchen of Mogolfchen T'ulband, die mer Paar- 
len of Edele Steenen bezet is, gelykt: zo 

dat de byvoeging van Moorfche al vry ver 
door hem getrokken wordt. In 't Latyn noemt 
hyze Echinometra digitata fecunda five rotunda , 
dat is de Gevingerde ronde, want zyne an- 

dere Gevingerde is, als in onze Afbeelding 

Fig. 3, langwerpig of ovaal rond. Volkomen 
zynde heeft deeze Zee- Appel, zegt hy, one 

trent zestig Vingers, die op tier ryën ftaan, 
en waar van ongevaar dertig zeer groot en 
tien gantfch klein zyn. Rondom ieder groo- 

te zyn twintig kleine Pennetjes, die de groo- 

te in ftand houden. De groote zyn omtrent 
| een 

(2) Echinus hemisphacico- -depresfus, Am! hulacris quinis re= 

pandis linearibus , Areis alternatim bifariis. Faun. Swec. 2118, 

Echinometra digitata fecunda rotunda, RUMEFR- Mfu/. 33. T. 15e 

f. 3. PET. Amb. t. 7. f. 2. BONANN. Muf. f‚ 17. GUALTHe 

Test t. 103 f. D, E. ARGENV. Conch. te 28 f, F. Cidaris 

mammillata Mauri, KLEIN Echihod. 19, t.4, f. A« SEB. Maf. 

UI, T. 13. f, 12 , 13, Echinus Cidaris, LASTER Mise, Kila te kle 

£ p Laró, 
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een Vinger lang, rond en egaal van dikte, VE 
byna als een Schryfpennefchaft. De klcinc ed. 
Pennetjes maaken de Schaal ruig en onaan- Hoors- 
zienlyk: des niemand van te vooren zou kune STUX 
nen denken, dat die een zodanige fraaiheid 
hadt, als men ’'er, wanneer zy van Pennen 

ontbloot en fchoon gemaaktis , aan waarneemt. 
De Schaal is bezet met groote Wratten, die 
als Paarlen blinken, en ieder in ’t midden een 

‘Gaatje en een Krinetje rondom zig hebben, 
ftäande vyf of zes op een ry; van boven naar 
beneden. Zodanige ryëén heeft ’er de Zee-Ap* 

pel tien, en tusfchen dezelven nog twee of 
drie halve ryën, ieder van drie of vier Wratten. 

Op deeze Wratten zyn de Pennen geplaatst, 
De Schaal is, gelyk men van binnen befpeurt;, 
uit vyf ftukken famengefteld, door middel 
van Naaden, die als de Suturen van het Bek. 

keneel in malkander fluiten. Men vindtze aan 
‘de Molukkes, daar groffteenige Stranden zyn, 
doch op ver naa zo menigvuldig niet, als die 
van de Eerfte Soort, met lange dunne Pen- 
nen. Zy zyn\ook van weinig nut, dan dat 
de Vrouwtjes van de Pennen gebruik maa- 
ken, om Sterretjes op haare Peperkoeken te 
drukken. De grootte is gemeenlyk als een 
Vuist, maër aan de Siamfche Kust vallen ’er 

die grooter zyn, en waar van de Inlanders 
fraaije Bakjes en Drinkfchaalen vervaardigen. 

By ‘éen Noordweste Storm, die agt Dagen 
duurde, werden.in ’t jaar 1689, den 19 Fe. 

brus- 
IE. DEEL. XIV. STUXe 



VI. 
AFDEeL. 
XXVII, 
Hoorp. 
STUK. 

Uit de 
Roode 

Zee, 

sij DESCHRIVING waer 

bruary, de Moorfche Tulbanden , zegt die 
Autheur , ‘in menigte opgeworpen, welken 
men anders in de Amboinfche Inham zelden 
vindt, Hier uit is het te denken, dat zy zig 

meest in de diepte onthouden, _ 
Niet in de Indiën, alleen, maar ook elders, 

komt deeze Soort van Zee-Appelen voor. 
Zy werden, wegens haare ruigte, Hyflrices ges 
heten, en van deeze merkt IMPERATUS aan, 

dat menze vindt in diepe Zeeën (%). Ar- 
DROVANDUS geeft ’er, N. 17 en 18, de Af- 
beelding van onder den naam van Zee- Egel 
uit de Roode Zee, met de allerlang;fle Pennen(4): 
‚ doch dezelve wordt niet alleen aldaar, maar 

‚ maar ook in de Inhammen van Sicilie ge- 
vischt, zegt ScyrrLa (1), en fchoon zeld= 

zaam, wegens de moeielykheid van zodae 
nige Visfcheryën, heb ik ’er doch, met 

veel moeite, eenigen van Visfchers beko- 
men , die mooglyk oplettender dan anderen 

waren. Let eens, bid ik, op-het geheele 
Lichaam, dat in vyf gelyke deelen is vers 

deeld, waar van ieder een dubbele ry heeft 

van Doornen, meer of minder lang, en zo 
gefchikt, dat de een de beweeging van de 

„> andere niet in de weg zy, terwyl men 

„ rondom ieder bi ad Doorn andere kleinere 
„, waar- 

(*) Marini Hyfrices in profundis pelagis inveniunture 

(f) Echinus e Mari rubro Aculeis lorigisfimis, 

(1) De Corporibus marinis lapidescentibuss 
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ss waarneemt, die de Wortelen van de groo= P ki 
„> ten, wier geral zeventig is, bedekken. Het XXvIE 
‚> geheele Lighaam is verdeeld in vyf deelen, Hoorp- 

», die ieder uit vyftien rondjes famengefteld STUK: 
95:ZyN» in ’t midden cen Tepelswys’ uitfteeks 

s, zel hebbende, waar op de Doornen als op 
s-zekere Hengzels beweegen,„ met eenige 

s… Vliesjes aangehecht zynde, die de Doornen 
», Omkleeden. Dit is de reden, dat zy ’er zo 

ss ligt afgaan, en ook het ééne deel van het 

»‚ andere zig affcheidt, door de verrotting 

…‚ van die Vliezen?. 

Dus ziet men dan, waarom deeze Zee. 

Appelen Veelkleppig kunnen genoemd worden. 

In. de afbeelding van Scytra zyn de Pennen 
ftomp, even als in die van Rumruius, en ook 
gelyk in de genen, die wy daar van hebben, 
doch fcherp in die. van GuALTHIERI, alwaar 
Zy wederom ook ongevaar een Vinger, dat 

is ruim drie Duimen lang, zyn afgebeeld. 
Dat zodanige Pennen der Zee« Egelen, even- 
wel, niet van de allerlangften zyn, gelyk 
ALDROVANDUS Íchynt gemeend te hebben, 
blyket uit de af beelding van een Molukfe Zeee 
Appel-Pen, by GUALTHIERI, die meer dan 
een Rynlandfchen Voet, dat is omtrent vier- 

maal zo veel langte heeft, zynde witagtig en 
zwaar van zelfftandigheid. 

Deeze Soort wordt, volgens Linneus, ook Noorsch 
in de Zee van Noorwegen gevonden: des ik Sejee 
niet twyfel of het zal dergelyk een Schep- 

zel 

Il. DEEL. XIV. STWik 
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zel zyn, het welk de Heer PoNtTorPPrDins, 
Bisfchop van Bergen, onder den naam van 
Zee- Stekelvarken befchryft,; zeggende dat het- 
zelve daaromftreeks zeldzaam voorkomt, zo 

dat hem maar twee daar van bekend waren, 
van welken hy zelf [fet ééne bezat, 5, De 
5, Romp van * zelve mogt ongevaar zo groot 
5» Zyn als een braave Citroen; doch was niet 

ss langwerpig rond, mâar vrat vlâk en als ” 

‚‚ wate te famên gedrukt, zo wel van in 
s» red als vän boven, aân welke beïde zyden 
ss zig de Mond en andere Opening in even 
ss dezelfde plaatzing, als in de voorigen, be- 

s» vinden: weshalve ik ook van gevoelen ben, 

9 dat de inwendige gefteldheid wel eeni= 
$> germadte daat mede overeenftemme: want 
ss het mogt my van mn Hart niet, het Diër 
> te openen, om dat het. daar door t'éenemaal 

$, bedorven zou zyn. Het uitwendig vefa 
3, fchil, echter, is zeer groot. De Stekels 
ss zyn; meestefdeels, länger dan éen Vinger, 
$, zo dik als een Ganzen -Schäft, zeer hatd 
„, en digt, doch met een weinig Merg van 
3, binnen voorzie. Met het ééne end ftaan 
3» Zy dwars over elkander, dewyl zy zig in 
js Cere ongeregelde vérmenging uitgeftrekt 
5 bevindén , doch aan het ândere end zyn 
5 Zy regelmaatig op tien ryën vastgehecht; 
s, alzo vyf Stekels op ieder ry, doch twee 
> en drie rvën telkens digter by elkandèr 
jy flaan 520 dat meù ook geen Vinger daár 

‚5 tus 



“3 tusfchen in kan brengen. Hier aan volgt, VL 
een andere tusfchenruimte, die nog eens KXVIL 

zo wyd is, Behalve deeze vyftig groote , Hoorp. 
en zeer uitpuilende Stekels op de kanten „STUKe , 

vindt men aan de onderfte vlakke zyde, 
om den Mond, eenige kleinere Stekelen , 

wier fchikking ik niet befchryven kan, als 
, Zynde de meesten derzelven half of ge- 

‚> heel afgebroken. De Romp of ronde 
»> Schaal zelve is niet, gelyk aan de Zeé= 

Egelen, op den Grond glad, maar met een 
foort van Wolle overtoogen, die ik niet 

weet te befchryven; inzonderheid, alzo ik 

dit Dier niet frisch, * en zo als het uit het 

Water gehaald werdt, heb gezien. By de 
uitlandfche Autheuren, zy mogen oud of 

nieuw zyn, vind ik in ’ geheel geen gewag 
van een Dier, dat hier naar geleek” (*), 

(ro) Zee - Appel, “die balfkiootrondagtis ovaal x: 
van omtrek is, met tien bogtige Pap Manila. 

den, de Perken gedoornd Wrattig, dû Getepelde. 
PL. CXIVY. fmalften korter. En 

Men kan deeze Kenmerken door het inzien 
| van 

‚ (#) Schoon het Werk van den Heer BASTER op deeze 
Soort ook aangehaald worde, vinde ik doch daar in niets, ’ 
welk naar dezelve gelykr; dan het mogte alteenlyk de naam 
van Cidaris zyn, die zyn Ed. *t is waar gebruikt , nierregen- 
{taande dezelve minder toepastelyk is op onze Zee -Klitten, 
die door hem in afbeelding gebragt zyne 

(9) Eehin«s hemispherico - ovalis, Ambulacris denis fecuof 154 

Kk 
I. DEEL: XIV, STUK, 
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„ VL van onze afbeelding van zulk een Zee- Appel 
Ae: uit myne Verzameling, in Fig, 3, Plaat CXIV, 
Hoorp- redelyk verftaan, hoewel ik doch niet klaar 
STUK, befpeur, dat de Perken gedoornd Wrattig 

zyn. De aanhaalingen zyn fout en voldoen 
weinig aan deeze Kenmerken, uitgenomen die 
der langwerpige Gevingerde Zee- Appel van 
Rumerrius, waar mede de afbeelding doch 
weinig ftrookt. Die van Gvarruiear, Letter 
B, C, in tegendeel, drukken volmaakt de 
Geftalte uit van deezen Zee- Appel, welke 
geenszins die Hoekige is, op de Derde Plaat 
by Krein afgebeeld , maar die van de Zesde 
Plaat, Letter A, B, gelyk ook de naam 
aanwyst, hoewel die eigentlyker behoort tor 

de naast voorgaande Soort, alwaar de Zeven. 
de Plaat van KLEIN moest aangehaald zyn. 
Ik kan niet begrypen hoe LiNNaus hier, we. 
derom, in zulk een verwarring kome. Hy ftelt 
de woonplaats onzeker, doch het is bekend, 
dat menze in de Indiën vindt. 
Wat de aanhbaaling van D'ÄRGENVvILLE be. 

langts ik zie geen langwerpigheid , noch in 
deszelfs af beelding , noch befchryving.:,, De 
‚, Zee- Appel E getekend, zegt die Autheur, 
ss is de fchoonfte uit de Roode Zee, helder 

: bruin 

Areis muricatis Verrucofis, angustioribus abbreviatis. M. L. 
U. zit, Echinometra digitata prima oblonga. RUMPH. JZu/, 

32. T. 13. f, I: GUAETHe Test. Te 108: f. Ce ARGENV, 
Conch. T. 28, fe Es Cidaris mamiilata Pauli, KLEEN, Echinod, 19% 
Ki de fi 4e 



he Zwer-EerbEn. „ef 

5e bruin van Kleur, hebbende de verdeelingen 

2) 

E 

93 

s, een gefcheiden door Ziczac-banden, die 
 aartig zyn gewerkt. Dewyl de Visch in de 

Schaal is, ziet men aan den Top, daar hy 
zyn Afgang loost, vyf Tanden of Punten 
uitkomen. De Kop is regt daar onder: zyn= 

‚> de hy, even als de voorgaande, van Pennen 
„‚ ontbloot”. 

Hier uit blykt, wederom, de onbezonnen= 

heid van deezen Autheur, De Zee-Egel zou 
een Kop; zy zou Tanden aan het Agterkwar« 

tier hebben, en waar zyn de vyf ryën, ieder 
van Twaalf Tepels, in zyne Afbeelding te 

befpeuren? Hy meent ‘er zekerlyk de Perken 
door: doch, behalve de grootte van de Te. 

pels en de Kringetjes daar om heen ; heeft die 
met deeze Soort geen overeenkomst, 

95 

9 

5) 

Het zyn de Indifche Zee - Appelen met dees F 

haarer Schaal nog volmaakter dan de voor- x 

gaande. Vyf ryën van dikke Tepels , waar Hoorns 
van ’er twaalf in ieder zyn, vindt men vanSTUÉ 

VI. 
FDEEL, 
XVII 

taaie 
Pennen: 

ze groote Tepels, welke de fierlyke Pennen Fz.4. 

draagen, daar men, op zig zelf, een rariteit 

van maakt. Ik heb een van de fraaist geban- 

deerden uit de mynen tot de Afbeelding, 
Fig. 4, uitgekoozen. KLEIN vertoont daar 

meer dan tot twintig verfcheidenheden van ; 

in langte en tekening, op zyne Vierendertigs 
fte Plaat, gelyk hy op de fFweeendertig- 

fte ook een van deeze Pennen afbeeldt, die 
overdwars is doorgezaagd, by Letter O. 

pat Kk 2 5 Dit 
Ie Déer, XIV, STUKo 
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VI, 
ArFDeEeL. 
XXVII, 
Hoorp. 
STUKe 

s, Dit Geflagt, (by hem genaamd Sudes Fors 
»stalitisrum of Palisfaaden,)” zegt hy, ver- 
fchilt van alle onze bekende Pennen daar in, 

dat de Stoffe, waar uit zy beftaan, voos is, 

terwyl die der overigen naast komt aan de 
Spaath, Van de groote Vingers of Pennen 

deezer Zee- Appelen, merkt Rumpmimus ook 
aan, dat zy voos en broosch zyn, laatende 

zig affchraapen als Kryt; doch de kleinen, 
hoedanigen wy hier meest hebben, zyn dig- 
ter van zelfftandigheid, en zinken in 't Wa- 
ter als een Steen. Dit maake dan ook, dat 

deeze zig zo Steenagtig aan ons vertoonen, 
klinkende als Steen tegen elkander. Byna 
rond aan het Voetsend , worden zy naar 

*t andere end allengs driekantig, en zyn dik- 

wils aldaar een weinig Roozeklèur, 
Aanmerkelyk is ’t; dat Rumenrus van dece 

ze Pennen meldt. Zo ’er, naamelyk, één 

wordt afgebroken, terwyl zy aan het Dier 
zit, zo groeit het overige Stompje aan de 

Wrat vast en beweegt zig niet meer, Daar 
moeten dan niet veel van deeze Pennen bree» 
ken, dewyl men ’er zo zeldzaam aan deeze 

Zee- Appelen vindt. De Chineezen noemenze 
Zwaayfteenen , en houden ‘er meer van tegen 
verfcheide Ongemakken, dan van den Orien. 
taalfchen Bezoar (*). Sommigen, voegt hy 

ser by, worden door afflytinge aan het end 
Zo 

(*) SEBA Derde Deel, Verklaaing vgnPl, Xllle fe 124 134 
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@o Krytagtig, dat men ’'er mede,'als met een VL” 
Griffie, op Ley kan fchryven. Hy merkt ian. 
ook aan, dat zy, op ’tStrand en tusfchen de Hoor. 
Klippen zwervende, door den tyd in Steenstux. 

veranderen. Dit zelfde denkbeeld hebben de 

genen, die den oirfprong der zogenaamde Joo- 
den-Steenen van zulke Pennen afleiden (*). 

De verfchillende figuur nogthans en de Kom- 

kommeragtigheid van de meeste Joodenítee- 
nen, die ook weelal geftreept voorkomen, 

heeft veelen nog hier aan doen twyfelen: 

tot dat men door de Waarneeming van ze- 
kere Zee- Appel , die met haare Pennen ver- 
fteend zit in een Keyfteen, dienaangaande vol= 
komen is verzekerd (tT). En dewyl de 
Pennen van zo verfchillende gedaante zyn, 
is het niee ongeloof baar , dat derzelver voos* 

heid, door de Verfteening, de gedaante op 
verfcheide manieren doet veranderen: veel- 

eer ‚ dan dat ’er op een zelfde Zee- Appel 

Pennen zouden zyn van zo verfchillende fi» 
guur. Sommige Joodenfteenen, echter, ko- 

men ’er voor, die niet geribd, noch 'gegranu- 
leerd, zeer dun en langwerpig, ja byna Rols 

rond zyn: zo dat zy de Geftalte van eenige 
Zee- Appel- Pennen volmaakt uitdrukken (1). 

Den 

(*) WALLERIUS Afineralogie, p‚ 433, &co 
(}) Zie P] LXIV, in het X, DEEL der Uitgezogte Were 

handelingen , bladz, 119. | 

CL) Zie KLEIN Echinoderm, Tab. 35, 362 

Kk 3 
I, DEEL, XIV, STUK, 
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Den oirfprong der Belemnieten willen fommieg 
gen ook van de Zee- Appel - Pennen afleiden 3 

dat echter nog veele twyfelingen onderhevig, 

en op ver naa niet zo duidelyk beweezen is, 
offchoon de figuur der kleine Belemnieten en 
derzelver groote verfcheidenheid aanleiding 

tot dat denkbeeld geeven mogte (*). 

(10) Zee- Appel, die halfklootrondagtig ovaal 
wan omtrek is, met tien bogtige Paden; 

de Perken gedoornd , de fimalften in de 
langste. 

De aangehaalde afbeeldingen fchynen my 
de opgegevene Kenmerken, zo min als den 
zonderlingesf bynaam, te verklaaren. Die van 
Sega wordt genoemd Eyagtige Zee-Egel van 
de Afrikaanfche Kusten , welke zig gemeen- 
Iyk onder de Klippen laaten vinden. Zy zyn 

fraay geftraald en ligt Vermiljoen-roodverwig 
tusfchen de Egelknopjes of Tepeltjes, die zo 
wel als de Mond-opening vry wat grooter 
zyn dan in de Eeríte Soort, Men kan nogthans 
de Geftalte wel Ovaal, maar geenszins Ey- 
vormig noemen, 

(11) Zeee 

(*) Een uitvoerig Vertoog over dit Onderwerp vindt men 
in BERTRANDS Dilf, des Fosfiles, Tite Belensmnite, 

(to) Eehinus hemispharico» „ovalis, Ambulacris denis flexe 
uofis, Areis muricatis, angustioribus longitudinalibus. Syst, 
Nat, XII, GUALTH. Zest. T, 107, f. C, KLEIN, Echinode 
t. 2 f, G. SEB. Mu/, III, T. Ir. f, IIe 



' De ZEE-EGELEN. sig 

(rr) Zee- Appel, die balfklootrondagtig ovaal ser 
AFDEEL: 

cn een weinig plat van boven is, met ZET KxV IL 

korte, frompe Penmen, die aan den Rand Hoorp- 
STUK. geknodst en plat. ee 

ÄITAEUS, 

De Pennen aan den Rand van deeze raare Zwartastie 
Soort, die niet dan by voornaame Lief heb-Î CXEV4 

bers gevonden wordt, zyn buiten twyfel de “55 
genen , welken Krein Spatbule noemt, en 
waar van hy ’er één op zyne Tweeendertige 
fte Plaat, uit het Kabinet van ANDERSON, 
ze afgebeeld. Die van zyne Drie-en-twin- 

gíte Plaat kunnen hier toe niet behooren , zo 
ain als de aangehaalde Figuur van Sera, 
fchynende my die van Fig. ren 9e, veel na« 
der te komen aan deeze Soort; te meer alzo 
die Zee- Appel, van onderen, gezegd wordt 

naar een ontlooken Bloem te gelyken. Zulks 

is zeer zigtbaar in onze Afbeelding Fig. 5, 
naar een Voorwerp van deezen aart, het wel- 

ke de Pennen aan der rand donker Violetkleu- 
rig heeft, vervaardigd, Het zelve, immers, 
gelykt ecnigermaate naar een Aster of Zonne- 
bloem, wanneer men het, gelyk alhier ‚ vlak 

van onderen befchouwt. Van boven zyn. 
deeze Zee-Appelen rondagtig en als gefchubd, 

ge- 

(11) Echinus hemispherico-ovalis depresfiusenlus, Spinis 
truncatis, brevisfilnis obtuûisfimis, marginalibus clavatis dee 
presfis, RUMPH, Muf/. T. 13, f, 2, KLEIN Echinod, T, 23 
SLB. Juf. Ulo Te 13e É, 4 

Kk 4 
Ie DEEL, XIV, STUK» 
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gelyk men dit kan waarneemen in de Afbeel- 
ding, welke D'ARGENVILLE gegeven heeft van 

eenen Zee- Appel, van l’Isle de France, weleer 
het Eiland Mauritius, in de Indifche Zee, af- 
komftig, die Violet was, met de Pennen naar 
Pynappel-Pitten gely! Ae Doch van deeze 
Soort, zo wel als van de anderen, zyn aans 

merkelyke verfcheidenheden. Ik kan niet zien, 

dat ’er de aangehaalde afbeelding van Rume 
PHIUs, in eenig opzigt, mede ftrookt. Zy koe 
men, zo wel als de naastvoorgaande Soort, uit 
Oostindie. 

Onregelmaatige, met het Aarsgat onder , za 
wel als den Mord. 

(12) Zee- „Appel , die bultig Eyrond is, met 
wier mede gedrukte Paden. 

Onder de Zee. gelen zyn er door ARIsSTO: 

TELES voorgefteld , die hy Spatagi en Brisfi 
tytelt, maar wat ‘er de Kenmerken van zyn, 
af hoe men die van de anderen of van elkan- 

„dep 

(12) Echinas ovatus gibbus, Ambulacris quaternis depres 
fis. Faun. Suez. 2117. M. Le. U. 712. RONDEL. 'Exfanf: s8os 

Gall. 416. Echinus gladiatus, IMPER, Nat, gro, EchinusSpa- 
tagús. BONANN, Recreat. 1, T, 16. Echinus minor angulofi:s 
eb ueraque parte compresfus. List, App, 28, RUMPH. Mu/, 
T. 14, £. 1, Echinus nostras Spatagus. SLOAN» Fam. 1. p, 
268, t. 242; f. 3, 4, 5e GUALTHe Test. T. 109. f‚ Aj 
Echinus gladiatus. IMPERAT, Nat. orr, 9ro. KLEIN Echine 
T. 23, Echinus Spatagus. GINANN, Adr, 1e pe 41e te 2Qe 

A 174e 
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der kan onderfcheiden, melde hy niet. Zy VL 
komen in de Zee voor, zegt hy, en zyn ee 
zeldzaam te vinden. RonpereTius geeft ’er Hoorp- 
een Hartvormige figuur aan, en zegt dat zy STUK. 
met: dunne Pennetjes yl bezet zyn. KLEIN 
telt alle de genen, die een aanmerkelyke Groef 
hebben op de Rug, onder de Spathagi of Spa- 
tangi, en deeze zyn het, die men in Engee 
land Mere- Maids Heads , dat is Meerminnen 
Koppen noemt, geevende ’er ook fomtyds, 

wat Oonbefchaamd , den naam van Cunt aan, 

volgens CHaRLFTON. In ’ Fransch worden 
de Spathagi, zo wel als de Brisfs, volgens 

D'ÂRGENVILLE „ Pas de Poulain geheten; dat 

men elders, zeer oneigen in dit geval, door 
Paarde- Schreede heeft vertaald. Wy gee. 

ven aan de eerften den naam van Doodse 

hoofd, die zekerlyk vry veel overeenkomst 
met de Geftalte heeft. 

Deeze Zee- Appelen vindt men in alle dee- 

len wan den Oceaan. Zy komen zo wel in 
de Noordzee voor, als in de Middellandfche 

en aan de Kusten zo van West- als van Oost: 

indie. Men merkt ten opzigt van deeze aan; 

dat zy geen dergelyken toeftel van Fanden 
_en Beendertjes hebben als de andere Zee - Ap- 
pelen, beftaande haar Íngewanden flegts in 
een Darm met Water en Modder gevuld, 
het gene toe haar Spyze fchynt te trekken. 

Kk 5 (13) Zee: 
E, DEEL, XIV. STUKs 
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(13) Zee-Appel, die bultig Ovaal is, met vyf 
neergedrukte Paden. 

Dergelyke Zee- Appelen hebben fomtyds 
een zeer aanmerkelyke Sleuf of Geut aan de 
de eene zyde, die naar de Mond- opening 
loopt , en dan het Vyfde Pad zou uvitmaas 
ken. Dusdanig eene Sleuf, behalve de vier 
gedagte Groefjes, heeft echter ook de aange- 
aalde Echinus Spatbagus van BoNANNI, ter- 

wyl deeze Sleuf of Geut in die van GuaAr- 
TEIERr Letter A , ontbreekt. Of zulks, nu, 

genoegzaam ware, om daar van een byzon- 
dere Soort te maaken, fchynt wat twyfelag- 
tig. Men vindt ’er, onder de inlandfche of 
van onze Stranden, in welken gedagte Sleuf 
naauwlyks eenige diepte heeft, en ’er niette. 
min gevonden wordt; gelyk men dit in de 

Afbeelding van D'ARGENVILLE „ Plaat 25, 
Letter K, kan waarneemen, Die van onze 

Fig. 6, in welke gedagte Sleuf zeer diep en 

wyd is, fchynt een Oostindifche te zyn , en 
komt met die-van N. 2, by Rumpeuius, zee 
wel overeen: doch volgens GUALTHIERI zyn 
deeze, welke hy by Letter C afbeeldt, in 

de Middellandfche Zee zeer gemeen. DREYN 
vondt 

(13) Eebinus ovatus gibbus, Ambulacris. quinis depresfis, 
Syst. Nat. Xil, RUMPH, Mu/, T, 14e f, 2e GUALTH, Zeste 

t. 109. fe C, BREYN Echin, 61. Te 5. £, 1, 2e KLEIN Echinode 
B T4, DOete natie 
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vondt de ledige Doppen daar van, wit zvnde VL 
en zeer broosch, menigvuldig aan de Oevers AFDEEL. 

XVIL 
van de Adriacifche Zee, by Pefaro, alwaar men Hoorne - 
die, wegens de figuur en grootte, zegt hy, ge- sTUKe 
meenlyk Cugkoni tytelt. 

(14) Zee- Appel, die platagtig en cenigermacs xv, 
ke 1 B Rosezelke te Eyrondagtie is, met vyf Ovaale Pa pd 

den, de Oppervlakte geflippeld hebbende, ge, 

De Roosagtige Tekening, welke deeze heeft, 
geeft ‘er, niet ongevoeglyk, den bynaam aan. 
Dezelve heeft zo wel plaats in die, welke 
GOALTHIERI Echinantbus noemt , Letter A, 

als in die, welke hy Ecbinvdiscus noemt, Let- 
ter C, beiden hier aangehaald, doch deeze 
fchynen my grootelyks te verfchillen. De 
laatfte naemt Rumruius Zee-Reaalen. KLEIN 
heeft van de eerften tweederley, die hy beie 
den, onder den naam van Scuta angutaria, dat 

is Hoekige Schilden, tot de Catocyfti , welke 
de Afgangs-opening in de Grondvlakte heb- 
ben, berrekt. Dezelve is geheel ín de Rand 

en dus zouden zy ook wel Pieurocyfti mogen 
heeten, Uit zyne afbeelding, Tab. 19, B, 

blyke, 

(r4) Echinas planiusculus ovato - fubrotundus , Ambulaciis 
quinis ovalibus, fuperficie punêtatâ, Me Le U, 713. Echinus 
planus Zee- Reaalen diëtus, RumPH, Mfuf, 36. T. 14 be E‚ 

PET. „Ambsin. Te If, 10. BONANNe Recreat, I,T. 33e GUALTH. 

Test, T, Ito. É, A, C‚ KLEIN Echinod, T, 17.f, 1, te 18.6 ra 
Et 19. f. A, B. SrBe Mufs IL, Te 15, fo 11, 12, 13, 1áo 
23,24 &T. Hisf, 2, 3e 

Il, DEEL» XIV. STUKe 
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VL blyke, dat dezelven die uitzondering niet one 
em derhevig zyn, welke aan de Spatbagi en Brisfi 

Hoorp. toegefchreeven wordt; van geene Tanden te 
stuk. hebben. In zodanig een Zee- Appel, die ik 

bezit, van vier en een half Duimen lang, 

meer dan drie Duimen breed, en anderhalf 
Duim dik, bevinden zig verfcheide Beendert- 

jes en fommigen zelfs, die volmaakt naar 
Hondstanden gelyken. Het Voorwerp is vole 
maakt met'dat van Krein, Tab.’ :17s 18% 
A, B, overeenkomtftig, als ook met die op 
de Elfde Plaat van Sena, N. 2; 3) afgebeeld 

zyn, uit Oostindie medegebragt. Die hier 

aangehaald zyn, van de Vyftiende Plaat, be- 
hooren ook daar toe, uitgenomen’ die van 
N. 93, #4, welke de Rug ingedooken hebben, 
en waar inde' vyf Straalen , van onderen, niet 
duidelyk zyn. Die van de 11, 12, 13 en 14 
Figuur, zyn te plat om Doodshoofden en te 
rond of verheven van Rug, om Zee -Reaalen 

genoemd te worden. De inwendige Geftalte 
vertoont zig duidelyk op Tab. 28 en 29 van 

Krein. 

xv. (15) Zee- Appel , die Platagtig Ovaal en geleek 

dl is, met vyf Ovaale Paden de Oppervlak 

Zee-Reaal, te Netswys’ getekend, 
PL. CXIV, | 
Fig. Ze 

Hoe weinig de reden zig van dit laatíte 

open: 

(15) Echisus planiuscnlas ovatus integer, Ambulacris quis 
: nia 
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bperbaart , kan ik echter niet nalaaten dat VL 
Voorwerp, ‘t welk uit de mynen in Fig. 7, pd krts 
afgebeeld is, tot deeze Soort te betrekken. toor. 

Het komt, naamelyk, volmaakt overeen met STUK _ 
de aangehaalde Figuur van GuaLrurerr, die | 
dezelve noemt Echinodiscus, welve Ovaalrond 

is, met den Rand niet ingefneeden, de Afe 

gangs-opening in de Rand hebbende en wit= 

agtig van Kleur, Zyn Echinodisci zyn alte 
maal van platagtige gedaante. Deeze Soort 
fchynt my eer den naam van Zee-Reaalen te 
mogen voeren, dan de voorige. Men vindtze 
in de Westindiën. In Fig, a3, 24, 25, 96, 
op de Vyftiende Plaat van Sraa zyn deeze, 
onder den gepasten naam van Schildagtige E- 

gelkoek, afgebeeld. Men verzekert, dat zy 
kleine fyne Pennetjes draagen, 

(16) Zee- Appel, die plat en rond is, met vyf ent 
in tweeën verdeelde Paden, bet Aarsgat in EL zeen, 

n 

de Rand. koek. 

Die van deeze Geftalte worden eigentlyk 
Pannekoeken genoemd, hoewel deze benaaming 

zig 

nis ovalibus, fuperficie reticulatâ, Syst, Nat, XII, SLOAN, 
Fam, ÀL. p. t. 242. f, 7-10, GUALTH. Test. t‚110. f£.D, 

(16) Echinus planus oxbicâlatus , Ambulacris quinis bipartie 
tis, Ano marginalí. Syst, Nat. XIE, M. L, U, 714, RUMPH, 

Maf: t. 14, f. Ge PET, «Amb, te, IIe f, 5e GUÁLTH. Test, 
t, Iro, f. G, BREYN, Echine 64, te Zo fe 73 9, KLEIN Echin 
mod, t‚ 20, fc A, B. 

“ I. DEEL. XIV. STUK, 
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VI, zig ook dikwils uitftrekt over de volgende 

td Soort, BREYN noemtze Allergrootfte Echi- 
Hoorp- Hodiscus, met den Rand niet ingefneeden , en 

STUK. oordeelde, dat men hier van wel een nieuw 

Geflagt zou kunnen maaken, als ten opzigt 
van de plaatzing van ’t Aarsgat niet alleen; 

maar ook door ’t ontbreeken van de Bloem- 

Fekening op de Rug, van de anderen verfchil- 
lende. GvALTRIERr in tegendeel, zegt, dat 
‘er die Bloem- Tekening niet op ontbreekt, 
maar dat dezelve flegts wat anders is, zynde 
ieder Bloemblaadje hier in tweeën verdeeld. 

Zo verfchillen de Geleerden! KLEIN noemt 

het Seutum Ovatum lsfyavienfe, waar van de 

Heer ANDERSON hem de afbeelding hadt toe- 
gezonden: zynde dit Voorwerp zeer fraay 
Schildpadagtig gefchulpt, van onderen hol- 
rond, met den Mond volmaakt vyf hoekig ent 
gezwollen Lippen. Het onthoudt zig, vol- 

gens LINNEUS; in de Zuidelyke Oceaan. 

XVII, (17) Zee- Appel, die plat is en nagenoeg rond 
ode wan omtrek; met vyf Ovanle Paden, bet 

Aarsgat wat van den Mond af. 

Tot deeze Soort worden alle die dunne 

‚platte 

(17) Echinus planus fuborbiculatus , Ambulacris quinis 

Ovalibus, Auo fubremoto. Syst, Nat. XIE, 

a, Foraminibus nullis pervius, lobatus. GUALTH. Zest. te 

rIO. f. F, F. KLEIN Echinadernae te 22, f,E; Fe SEB. Mu/, 

6. 
EIT. Te 15, £, 15 y 1Ó3 193 20) 13 2e 
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platte Schepzelen betrokken, welken men, 
tot dus verre, in ’t algemeen Zee -Pannekoe- 
ken genoemd heeft, geevende ‘er, in ’t La- 
tyn, den naam aan wan Disci of Echinodisci , 
en waar van hier vier Verfcheidenheden aange- 
tekend zyn. / 
De eerfte is met geene Gaten doorboord en ge: 

kwabd. Krein noemt dezelve Placenta Rotula , 

in ’: Hoogduitsch Raderkuchen , dat is Rader- 
koeken , om dat de Oppervlakte niet alleen 
Raderagtig getekend is, maar de Rand voor 
een gedeelte mec infnydingen als die van een 
Tandrad in de Uurwerken. Het Aarsgat heeft 
deeze omtrent in ’t midden, tusfchen den 

Mond of ’t middelpunt van de Grondvlakte 
en den Rand. In de byvoegzelen op Rum- 
paivs wordt ’er de naam van Zonneflraalde 
Pammekoek aan gegeven. Die by Sega kwa- 
men uit de Spaanfche Westindiën; doch die 
van N. ren 2, welke grooter is, en maar 
twee infnydingen heeft, van de Perfiaanfche 

Kusten. Dezelve fchynt met de Groote 
Pan- 

B, Foraminibus duobus pervius, lobatus, GUALTH, Test, 
t. 110, f, H‚ He BREYN, Bshins 64 te 7. fe $S, Ó, KLEIN, 
Echinod t, 22 f, A, Be 

y. Foraminibus quinque pervius, indivifus, AET. Auf, 16, 
fe i25, GUALTH. Zest, te 110. f.. EE, KLEIN, Echined, 
T. 21. f, C‚D. HucH. BarbaÂ, 280, t. 24. f, 3, 4, SEB, 
BERG T, USl fe 74084 Os LO, 

d, Foraminibus nullis pervius, indivifus. GUALTH, Zes? 

te 110, f‚ B, BREYN, Echinod, G4ete 7e f‚ 1; 2 

I. DEEL. XIV. STUKe 

” 

VI. 
ÁFDEEL, 
XXVIL 
HOOF De 
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Getand 
zonder Ga= 
tene 



523 DESsSCHRYVING/vAN 

_VL Pannekoek, Letter F van Rumenius, over- 

SEAT een te komen, welke in Oostindie gevonden 

Hoorp- Wordt, zynde aan den Rand zeer dun, in ’% 
STUK. midden ongevaar een Schaft dik, vyf of zes 

Duimen breed, en voorzien met kleine Ste- 

keltjes, die haar in 't Water als Pooten die- 

nen om voort te gaan. In de Jongere vondt 
men de Infnydingen geflooten, doch in de 
ouden gaapende. 

Geiand … Die van Krein, welke hier aangehaald 
Gsten is, hade geen twee, maar vier Gaten, het 

welk onze Ridder niet opgemerkt fchynt te 
hebben. Dezelve bevondt zig in het Koning= 
Iyke Kabinet te Dresden, doch de zyne, 
Letter C, D, Plaat XXII, hadt maar twee 
Gaten. Beiden hadden 2 nog bovendien, 
drie diepe Inínydingen, en daar tusfchen ver- 

fcheidene, die ondieper waren, even als in de 

aangehaalde van GUALTHIERI, … 
Onver- … Dat ‘er ook onverdeelde met twee Gaten 

ie Ge zyn, leert ons niet alleen de afbeelding van 
ten. jv. KLEIN, Plaat Letter A, B, uit het Koning- 
Fiz.8. ‚lyk Kabinet van Dresden ‚ maar dit blykec 

zeer duidelyk in dat raare Zee-Pannekoek- 

je, ’*t welk in Fig. 8, op onze CXIV. 
Plaat; volgens een Natuurlyk Voorwerp af- 
gebeeld is. Men ziet dat hetzelve den Om- 
trek eenigermaate Driehockig rond heeft, 
en eene. Sterrebloemagtige Tekening op het 
midden van de Oppervlakte , zynde de 

Rand 
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Bänd uitermaate dun en de Gaten en vi. 
ÁFDEELS 

vilt XXVII, 
‚De Testudinata van Periver, zegt Krein; Hoorp- 
Jd Vera Cruz afkomftigs heeft vyf Ga- Geer 
ten, en is vyfhoekig aan den Top; doch deeld met 

„de figuur van dien Autheur deugt niet? Sue: 
‚> veel, Die gene; welke wy op Plaat XXL, 
„, Letter C,‚ D, afbeelden, heeft de Heer 

… GMELIN,; Lid van de Keizerlyke Akade- 
‚… mie van Petersburg, voor ons van boven en 
‚> van onderen doen aftekenen, en wy bee 
» Zitten ook; door zyne goedgunftigheid, dit 

ss zeer zeldzaame: Stuk”. Mooglyk zyn het 

zulke, waar van de Heer D'ARGENVILLE zegt , 
dat zy van Barbados en andere plaatfen 

der Westindiën komen: ten minfte is dat 

Zee-Schyfje, by zyne Letter C, van dit 
zelfde flag. Zy hebben, zegt die Autheurs 
fomtyds zes Gaten, het welk men ook in 
één der aangehaalden van SEBA waarneemt. 
De onverdeelde van deezen aart, zonder Ga= Onver. 

ten, zyn het, volgens Krein, die Zee- Schel- a 
Wagen genoemd worden; daar Rumrrius, als R 
de Derde Soort van Pannekoeken, gewag van 
maakt, zynde dezelven op de Stranden dét 
Oeliasferen, in Oostindie, ‘zeer gemeen. De 
plaatzing van het Aarsgat doet deeze alleene 
lyk van die van onze Fig. 7 verfchillen, ges 

lyk uiet deaf beelding van Kreis, Tab. XXII; 
a, b, Blykbaar is. . 
Wat deeze Zee -Schyven in * algemeen aars 

Ll gaat3 

25 

33 

Ls DEBL, XÌV, Stux, 
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gaat, is ’t uit derzelver platheid en dunte ge. 
noegzaam blykbaar, dat de Ingewanden van 
weinig belang moeten zyn. Of de Gaten, die 
de meesten in de Schaal hebben, dienen om 

Lucht te fcheppen, gelyk fommigen willens 
dan om ’t Water in en uit te laaten, en wat 

het gebruik zy van de Punten of Kwabben, 
welke cenigen zo menigvuldig aan den Rand 
hebben, fchynt my duister te zyn. Waar- 
fchynlyk zullen ‘er, door de byna onzigtbaare 
Gaatjes van haare Oppervlakte, ook zeer 
fyne Snuitjes uitkomen , die tot derzelver vast- 
houding en voortgang ftrekken: doch of zy 
Pennetjes hebben, zou men met reden mo= 
gen twyfelen. 
Thans den tweeden Rang van de Klasfe der 

WorMEN , die de Mollusca bevat, in dit STuK 

ook afgehandeld hebbende, gaa ik in ’t volgen= 
de tot de befchryving der Testacea of Schulp- 
dieren , die den Derden Rang uitmaaken, 

DRUK FE LIL E N. 

Bladze B Reg. 20, Voor Duimmen, Lees Duimen, 
—— IS. Aant, f. 2. Lees Hermaphrodieten. - 

—— 128, Reg. IIe Ontleed, Lees. Ontleend, 
— 2040, Reg. ge Lees Watervlooijen, 
—_— 274 Rege 2, 3e van ond. Lees Losfe Zee « Netel, 

a 364. Aant. f Lees ermauròr, 
— 500: Laatfte Regel. Lees ab/orbens. 

mee 587, Rege 7 7 8, Voor gekuahd, Lees gekwabd, 
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