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BESCH RYVING
DER

DIEREN;
ZESDE A F B E E L I N g:

XXVilI. HOOFDSTUK.

De Eigenfchappen der Sc hulp dieren in

't algemeen , en derzelyer Voortteeling in 'i

hyzonder^ als ook de vorming en aangroeijing

van de Schaal. Verdeeling in Geflagten vol-

gens de Gejlalte der Hoorens en Schulpen»

^AA<1^e Dieren van den Derden Rang, inde

*C D ^ Klasfe der Wormen, zyn de ge'

fC ^* nen die men, met regt, ScHULP•
• '^W^ DIEREN kan noemen. Sommigen,,

wel is waar, gceven 'er den naam aan van

Schaaldiêren y doch dus worden zy verward

met de Crustacea^ zo wel die tot de Infckters

behooren, gelyk de Kreeften, Krabben, Gar--

naaien en dergelyken.meer; als die tot deus

Tweeden Rang der Wormen zyn ^t huis ge-

brast , de Zee - Sterren , naarpelyk , en Zee - Ap

"

pelen. Deeze, immers, hebben eene dikwils

SÉö harde Schaal, dat Aldrövandüs d©

; p. , ^ laatst*
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VI. laatstgemelden ^ volgens AristoteleSjOö-

XXVni' ^^^ ^^ Testacea plaatfte ; waar in hy door de

Hoofd- bedendaagfchen nog dikwils wordt nagevolgd:
t'tviL. terwyl de Schaal der Dieren, van deezen Der-

den Rang , fomtyds dezelven in broofchheici en

dunte overtreft (j^).

f r^h^^
De Schulpdieren zyn , van ouds, het On-

derwerp geweest van Wellust , Pragt en Over-

daad» De Romeiiien v/aren 'er, tot hunne

Maaltyden, zo op verflingerd, dat de kost-

baarheid deezer SpyzTen meermaalen aanleiding

gaf tot het doorbrengen hunner Goederen.

5, De Moeder der Wellust (zegt Plinius)

3, heeft de Conchyliën in Prys byna gelyk

,5 gemaakt met de Paarlen'*. Zy werden on-

gelooflyk ver van daan gehaald, om de Gul»

zigheid te tergen: gelyk Senèca, tegen de

bedorven Zeden zyner Eeuw uitvaarende,

ons meldt (f). Men noemde ze, om die

reden , by een Spreekwoord Foma Maris^ dat

is Appelen der Zee. De Paarlen zelf zyn het

Voortbrengzel van Schulpen of Schulpdieren, '

die ten minfte tot Voedfter of Baarmoeder

verftrekken van deeze edele Kleinoodye. De
Purperflak , daar de Pragt, tot het verwen der

Gewaaden, weker niet minder gebruik van

maakte, was ook de bewooner van een Schulp

of

, (*) Zie her voorgaande XIV» Stuk , bladz. 484»

() Quantulum ex tot Conchylüs, tam longe adveAIs, pet

iituro Stomachum iriexplebilem la[)it«r» Libr» XlYf Ep, primas
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of Hooren. Het eeten der Schulpdieren , in 't Vt
,

algemeen, ftrekte, zo wel als dac der Oeste-^^^^^^

ren en Kreeften, tot. opwekking der geile Lus- Hoofd»"

ten (*> De Zee, die dezelven uitlevert , stuk*

werdt derhalve als het fchadelykfle in de We-
reld, tot bederf der Zeden, aangemerkt (f)*

Sedert een reeks van Jaaren zyn de bekleed-

zelen der Schulpdieren het Onderwerp gewor-

den van een ander Soort van Overdaad, dje

eigentlyk de Beul's betreft. Deeze zogenaam»

de Liefhebbery heeft de Conchyliën duurder

doen worden dan de Paarlen zelf, en Europa

opgevuld met een menigte van Kabinetten of

Verzamelingen van Hoorens en Schulpen, wief

kostbaarheid daar door vergoed wordt, dat

zy van de duurzaamfte zyn, en de minfte op-

pasfing behoeven: terwyl haare oneindige Ver»

fcheidenheid den Geest bezigheid verfchaftj^

en de Glans der meesten, wanneer zy be-

hoorlyk ichoon gemaakt en gepolyst zyn ^ heC

Öóg verblindt door zyrie Schoonheid.
üë

(*) AETius, qui Venere uti non posfunt, eclere Polypos

& Cpnchaïum omnia genera jubet, audkov»

(j-) Jam quidem ex tota Rerum Natura damnofisfitnum

Mare est, tot Modis, tot MenGs, tot Pisciufn faporibus,qiii-

bus pretla capientium peticulo fiuHt. Sed quota hxc ponia

est, reputantibus Purpuras, Conchylia, Margaritas? Parum^^

ffclUcet , fuerat , in Gulas condi Maria ,' nifl Maaibus , Auri-

bus, Capite, totoque Corpore, a Foeniinis juxta Virisque

gestarentur. Quid Mari fium Vestibus ? Qaid ündis, Fluc«

tjhusque cutn Vellere ? Non refte reclpit hac no$ Return K««

iiira, nifi nudos. FX.IN»

Ag
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VI. De Ouden, fchoon in die opzigc niet zo

XKvlll overdaadig, hebben niettemin Kennis gehad

Hoofd-
"
aan deeze fraayheden. P l i N i u s fpreekt van

sTüs. ^g ongemeene Verfcheidenheid van Kleuren,

die in de Conchylien heerfcht, van het groote

verfchil der Geftalte, van het onderfcheid der

Oppervlakte: hoe fommigen rond, anderen

langwerpig, plat, halfrond, pyramidaal: hoe

eenigen glad, veelcn ruuw, met uitfteekzels.

Takken, Haair, gekamd, gekruld, gehaair-

lokt zyn : hy geeft agt op de verfchillende

famenvoeging der Schulpen , welke thans een

voornaame grondflag is der Verdeeling» Maar

het maaken va n dei-gelyke Verzamelingen was

het Werk van laater Eeuwen , toen men ont-

dekte, hoe zeer de Natuurlyke Schoonheid

der Conchylien door 't Polysten aan den dag

te brengen ware, die menigmaal door by-

tende Middelen, en door afüypen, wordt be-

dorven of verbasterd (*).

^ir. De Hoorens en Schulpen, derhalve, fee
fpiong, aanmerkelykfte deel der befchouwing in dee-

zen uitmaakende , zo moeten wy in de eerfte

plaats agt gccvcu op derzelvcr oirfprong en

vorming. Men ziet wel, dat fommigen, ge-

lyk de Wormbuisjes, Slakhoorcns en Kink-

hoo-»

f*) J2«^^ Arttflcum p'Jkura vitianda mhüitat , zegt LlN«

VMvs* Zyn Ed» heeft het afhaaien of afflypen, om de Op-

per?lakte te Paarlemoeren of te Kleuren , hier mede op »t Oog?

doch die uitwerking heeft het Polysten aiet»
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iioorens, by voorbeeld, een groote overeen- VI.

komst hebben met de Geftalte der Schepze- ^xwn
ien, die dezelven bewoonen en wien zy tot een Hoofd-"

bekleedzel {trekken : des men zou mogen den- stuk,

ken , dat zy , gelykerwys dit in de Zandige

Huisjes of Kokers van fommige Zee-Wormen
plaats heeft, uit het Slymig Vogt des Schep-

zels daar om gegroeid waren; doch in veele

anderen heeft een byftcr groot verfchil tus-

fchen de Geftalte der Hcorens en Schulpen

en die van het Schulpdier plaats. Ik neem

de Spinnekoppen flegts, met haare uitfteeken-

de Takken , de Lazarus-Klappen , Poolfe Ha*

mers en dergelyken tot een voorbeeld. Dit

heeft veelen doen twyfelcn, of het Lighaam

des Diers wel in 'c algemeen tot eene Vorm
voor de Güftake van de Hooren of Schulp

verftrekken kon, en doen denken, dat deeze

laatfte haaren oirfprong had in het Zaad der

Schulpdieren , die dan zouden ter wereld ko-

men me.t hun Schulpagtig bekleedzel, 't welk

allengs verhardende den ftant bereikte^ di^n

het in volkomenheid heefc.

De duifterheid omtrent de Voortteeling

der Conchyiiën heeft oudtyds zonderlinge

denkbeelden ter baan gebragt: meest daar in

gebrekkelyk , dat men die allen over eene kam
fchoor en door geen genoegzaame Onder vin >

gen van de byzondere Eigen fchappen der

Schulpdieren overtuigd was. Djt decidt Arï-
STOTELES, in 't algemeen, vastftellen, dat

A 3 zy
L Deel» XV. StüS»
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"VI. zy niet paarden , en dat zy, eigentlyk gefpro-

xxvttF ^^^^ S^^^ Eijeren wierpen, maar dat haare

Hoofd.* Voortteeling, g^^Y^ ^^^ ^^^ Preijen of Tulp-
^TuK^ bollen , door het uitfchieten van de Jongen

gefchiedde : hoewel hy niet ontkennen kon ,

dat fommigen Teeldeelen, Baarmoeders en Ei-

jeren hadden. Om kort te gaan, de Waar-
neemingen der Hedendaagfchen hebben ont-

dekt, dat 'er, gelyk de Schulpdieren zeer ver-

fchillende zyn, ook derzelver Voortteeling

geenszins gebragt kan worden tot een alge-

meenen Regel.

yerf-hii In eenige doch zeer weinige Geflagten va^
y&nsoxe* Hqorens heeft, volgens de Waarneemingen

van den Heer Adanson, een onderfcheid

van Sexe plaats, zo dat men 'er Mannetjes

en Wyfjes onder vindt. Dit verzekert die

Heer elders () van de Tepelbakken aan dq

Kust van Senegal; doch in de öyzondere be-

fchryving , vind ik , dac hy dezelven voor Her-

jnaphrodieien houdt (f). In degenen, welken

hy Purpur(z of Purperhoorens noemt ; fommi"

ge Blaas, Bel- en Rotshoorens naamelyk;

nam hy een aanmerkelyk verfchil van Sexe
waar. „ Men iieeft 'er, zegt hy, Mannetjes

3, en Wyfjes onder, waar van de eerften ken-

5, baar

(*) ?ag. LVIT. zyner Hist, des CoquHlages agter Ic rolagt

au Sene^ah

('t) I*aS» 47» (^e la Descript» des CoquHlages daar op vol-

gende^
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5, baar zyn aan deGeftalte van de Hoorend die ^^'

3, minder uitgezet is en een kleinder getal xxviH.
55 van Bultje^ heeft. Zy laacen^ zegt hy. Hoofd?

„ bovendien, van tyd tot tyd, aan de regter^^^uK,

3, Zyde , een Roede uit, welke naar een drie-

„ hoekig platagtig Tongetje gelykt, en aU

35 leen genoegzaam is, om tot een Kenmerk

5, van de Mannetjes te verftrekken (*>". Die

Soort van zyne PurpurcB^ waar van hy zulks

verzekert 5 fchynt tot de Beddetyken te be-

hooren. 't Gedagte Tongetje, dat zyn Ed.

öok in de Tollen vondt, zynde driemaal zo

lang als breed, was, zegt hy» door eenige

Autheuren mede voor het Mannelyk Lid geno.

men; doch hy hadt geen gelegenheid gehad,

om zig te verzekeren of dat Dier de beid@

Sexen vereenigd , dan onderfcheiden heeft :

zynde dat Tongetje hem in allen voorgeko?

men, die door zyne Handen gepasfeerd wa-

ren. Na zyne terugkomst van Smegal, hadi:

de Heer B. de Jüssieü hem de beide Sexcn
cuidelyk onderfcheiden aangetoond in de ge-

woone Aliekruiken, welke naar de gedagte
genegalfche, Marnat genaamdj grootelyks ge-

leeken, fchoon zy dat Tongetje op Zyde niet

hadden. 5, Dit doet my denken , zegt hy,

3, dat het Beentje, waar mede dit Tongetje

5, gewapend is, een foort van Prikkel zy,

3, welke de Wyfjes even zo wel hebben als

,5 de

(^> Ihid, pag. 10 ï.

A4
I. ÜEIt. XV. iTUK.
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YV 53 de Mannetjes, om elkander in de Paaring

fwilï " ^^" ^^ A^oören, gelyk plaats heeft in de

HóoFD-*5> Tuinflakken" (*}.

'sTüif. Ik moest dit naauwkeurig uitpluizen , om
bTarinde" <^^t ^^'^ ticc Berigt over de Voortteeling vaa
^jorens. fömmlge Hoorens en Zee-Infekten, 'c welk

d€ Heer Ba ster aan de Hollandfche Socië-

teit der Weetenfchappen medegedeeld heeft,

opgemaakt zou kunnen worden, dat de Tepel*

bakken, Purper- en Rotshoorens, Tollen en

Alykfuiken, benevens nog eenige anderen;, de

belde Sexen zo onderfcheiden hadden, dat dis

zelfs aan de Hoorens zouden kenbaar zyn

:

5, zynde ( zó zyn Ed. zegt ) , de Hoorens der

3, Mannetjes iets kleinder en hebbende meer

„ Kringen of draaijingen dan die der Wyfr

,, jes*' (t). A DANS ON, van wien het eer-

fle door hem fehynt overgenomen te zyn,

fpreekt in zyne byzondere be,fchryving de

algemeene tegen. Hy zegt ten opzigte vaa

die Koorentjes, naar onze Aliekruiken gely-

kende, dat men 'er geen verfchil in vindt:

,

dan 't gene door den Ouderdom veroirzaakt

wordt, „ zyndc de kleinen naar evenredig-

„ held korter en breeder, en hebbende oq^

3," minder draaijen dan de grooten": zonder te

zeggen, dat zulks afhange van het verfchil

der Sexe. Ik we^.t wel, dat mep 3 op *t ge-

zag

(*) Uid, p3£'. 170.

(I) Holl, Maatfch. iV. DfEL. Haarl. 1758. bU 476.
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zag van Rumphius, van Wyfjes- Boots- VI.

tiaaken en van Wyfjes - Krabben fpreekt, en^^|°^^^

deeze zeer duidelyk door het gemis der Tak- Hoofö-

Icen van de Mannetjes onderfcheidt ; doch of stuk.

dit op een wee?entlyk verfchil der Sexe van

het Dier beruste, is niet zeker. Misfchien zal

het ook maar een verfchil van wasdom of aan-

groeijing zyn.

De meeste, ja byna alle Schulpdieren , zynDemees-

Hermaphrodieten , dat is , zy hebben de bei-
""^^J^

de Sexen , in één Lighaam, famengevoegd ; ten phrodie-

miaste mag men zulks op de Onderflelling ,
^^"*

dat het Mannelyke en Vrouwelyke altoos toe

de Voortteeling vereifcht worde, opmaaken.

Van de Doublctfchulpen, in 't algemeen, ver-

^^ekert de Heer A dans on, dat zy geen

blykbaare Teeldcelen hebben en voortteelea

zonder Paaring (*). Van fommige Patellen,

in tegendeel, hadt hy het Mannelyk Tcelli4

gezien (t). Een tweede Soprt van Eerma-

phroditismns noemt hy de gene, welke met
die der Tuinflakken overeenkomftig is. Ieder

Pier bezit de Mannelyke en Vrouwelyke Teel-

^
d.eelen, en heeft de wederzydfche Paaring

tot

(*j II ejt particulier aux Cooques^ Hiit* des Cttj, p. LVII.

ft) La partie male , dans ceux ou j'ai eu occafion de la

voir, ctoit d'un rouge pdle. Dcscr* des CoquilUges^ p, 31,

Öe Heer BasTer zegt, dat men in de Lampjes of Schotelt-

jes ( PatelU ) en in de Oesters , geen l^annelykc of Yrou-

welyke Teeldcelen vindt. IbU,

'

.

'

A 5
2. Deel. XV. Stuk,
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VI. totBevrugtingnoodig. In zekere kleine Hoornt-

Éxvni -i^^» naauwlyks groocer dan een Speldekop ,

Hoofd-' welken A dan soN op Moerasfen en Meiren
sTüK, van zoet Water aan de Kust van Senegal

dryvende gevonden hadt , was*door hem waar-

genomen, dat zy, wegens de plaatzing der

Teeldeelen, op elkander klimmen moeten tot

de Paaring , en dat die boven fle dan door een

derde bevrugt wordt; waar door het komt,
dat men dikwils een menigte van dezelven,

als een Ketting Kraaien of Paternoster, aan

elkander gefchakeld vindt. Dergelyken vondc

de Heer B aster, dat zonderling is, in

groote menigte op 't Eiland Schouwen, in

Zout Water.

5, Daar zou (vervolgt Adanson) aan de

^y Conchyliën niets ontbreeken, om alle Soor-

5, ten van Hermaphroditismi te vereenigen , dan

^, dat zy ieder in zig zelf konden paaren, en

5, dus zo wel Vader als Moeder zyn van eeu

3, zelfde Dier. De zaak is niet onmogelyk

,

g, dewyl veele met de beide Werktuigen,

^, daar toe noodig, voorzien zyn, en, mis-

3, fcbien zal eenig Waarneemer, in dezelven,

„ t'eeniger tyd dat flag van Voortt^eling ont-

„ dekken 5 welke ons niet vreemder moet voor

-

^, komen dan die der Doubletten, der Zoet*

5, Water-Polypen en van veele andere dergelyke

3, Dieren, welke Jongen voortbrengen zon-

„der kennelyke Paaring en zonder eenigc

der Werktuigen, die in de andere Diereu
93

„om
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3, om de Voortteeling te bewerken worden VI.

3, vereifcht".
XXvïlï.

„ In de Schulpdieren (*) , wier Sexe ver- Hoofd-*

,, deeld is , vindt men de opening van het stuk.

55 Werktuig geplaatst aan de regter Zyde van wendige

35 Dier. De Mannelyke en Vrouwelyke dee-^^^^^^^^^-

5 5 len zyn famen vereenigd, en hebben veel

5, zaaken onder elkander gemeen, in de cwee-

55 de Soort van Hermaphrodieten 5 [gelyk de

55 Tuinflakken, enz.] Deeze hebben maar

^5 eene gemeene Opening 5 aan de regter Zy-

55 de, by den wortel der Hoornen. In de

55 derde Soort van Hermaphrodieten heeft ie-

55 der Werktuig zyne byzondere Opening,

55 waar van de eene zig by den wortel der

55 Hoornen, de andere veel laager bevindt^

55 beiden aan de flinker Zyde in de Hoorcnt-

53 jes, die links draaijen, [gelyk de gedagte

55 Moeras» Koorentjes van Senegal, doorhem

3 5 Bulin en Cornet genaamd] ; doch aan de

35 regter Zyde in de genen die den gewoonen

5, trant volgen*' : gelyk hy waargenomen
hadt in zekere geele Rivier -Kinkhoorentjes,

welke door hem in de kleine Rivier des Go;
belins, by Parys5 gevonden waren.

Ten

(*) Dans les Limnfons ^ zegt ADANSON; doch 't blykt

klaar, dat hy daar door niet de eigenilyke Slakken; maar de

gedagte Schulpdieren, waar van dan Mannetjes en Wyfjcs

zouden zyn, zie bladz» 8 s
hier voor, vciftaat,

I. Deel. XV. Stuk»
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VT. Ten opzigt van de manier van Baaring is

,

Yxvm ^^^^ ^^ Schulpdicren
,
ook een aanmerkelyk

Hoofd-
* verfchil, Eenigen broeden de Jongen in de

sTUff. Baarmoeder uit; 't welk door Adanson
wl'pSf*

verzekerd wordt van de Tepelbakken, oader

de Hoorens , en van de meeste Doubletten.

Dat in de Oesters fomtyds Jongen , fomtyds

Eitjes, waargenomen worden, ilrydt hier te

minder tegen, om dat menze in de Voorzo-

mer vol Eijeren, en laater vol van levendige

Jongen vindt. Ook bevestigt de Heer Bas-
f ER naderhand haare Jongwerping (*}. De
meeste Hoorens, in tegendeel, brengen, gelyk

de Tuinflakken, Eijeren voort, die buiten ^t

Lighaam worden uitgebroed. Men vindt 'er,

die by elkander gelegd worden in een foort

van Lil of Slym, byna gelyk de Eijers der

Kikvorfchen. 2[odanigen komen onder de

kleinlte Rivier- en Water -Slakjes voor.

Vliezige
DeZee-Hoorens, in 't algemeen, baaren een

Eijer- Vliezigen Zak, die op eene onregelmaatige

wyze in Celletjes verdeeld is, naar die der

Hpnigraaten eenigzios gelykendc. Deeze Ei

jcrilok, die al van ouds Favago of M^licera

genoemd werdt , bevat een menigte van Cel-

letjes, in ieder van welken fomtyds vyftig,

zestig of meer Eijeren zyn: zo dat 'er, vol-

gens den Heer B a ji t e r , eenige duizenden van

Jongen uic zulk een Eijemest zouden voortko-

men*

(*) Natuurkundige üiiffanningent I* Deel, bladï. ?4«
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men. Eene Doublet levert, volgens Adan- "^I»

soN, in ééne Teelt veele duizend Jo^o^o 5 xx^vill
doch dit getal is, zegt hy, veel minder, vanHooiD-

'

de Schulpdieren die Dekzekjes hebben, en nog
^^^^*

minder van de meeste Hoorens. Ook komen

in die Afbeeldingen, welken de eerstgemelde

van eenige Eijernesten of Eijerilokken geeft ^

ongelyk minder dan vyftig of zestig Jongen

voor (*), in ieder Celletje. Zo groot was om-
trent het getal der Jongen en Eijcren, wel-

ken List ER in zyne groote groenagtige, ge-

bandeerde Rivier -Slak, die leevende Jongen

werpt, by herhaalingen waarnam (t>
Die Eijerflokken , Eijernesten of Baarmoe-

ders^ hoe menze noemen wil, ondertusfchcn

>

zyn van eene zonderlinge en zeer verfchillen-

de Geftalte. De meesten die thans nog be-

kend zyn, gelyken zodanig naar Vrugten of

Trosfen van Zaadhuisjes , dat menze dikwils

daar voor genomen heeft; ja dat veelen, die

van de zaak niet onderrigt zyn^ dezeïven nog
heden daar voor houden» Ik behoef dat Ei- •

jernest van de Wulk-, een Zee-Hooren van

onze Stranden, flegts tot bewys by te bren-

gen, 't welk men weleer voor een foort van
Alcyonium aangezien en Veficaria marina ge-

noemd heeft. DeGedalte, inderdaad, zweemt
grootelyks naar die van eene Vrugt, en de

Grooc»

(*) zie Natuarh Ultfpannlngtn, I. DEEL, ?laat. V;^ VI^

i\) Exircit^ ^natom, altera^ p. 36,

I« D££Zm XV. STUK«
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VU Grootte heeft zo weinig evenredigheid met

'XXVin ^^^ ^^^ ^^^ Schepzel daat dit Eijernest vaiï

Hoofd- 'komt, ^^^ ^'^^^^ verbaasd moet ftaan over de
STUK. Voortteelendé kragt der Natuur» Men heeft

gerekend, dat zulk een Eijernest meer dan

honderdduizend Jonge Wulkjes kon üitleve-

'ren (*). Ondertusfcheri fchynt het my, uit

de manier van deszelfs vorming, welke de

N Heer Bas ter opgeeft Ct)^ i^ög niet zeker,

dat het geheele Nest van een enkel Dier af-

komftig zy. Het is, naamelykg maar eenefa-

tnenhooping van Blaasjes, die verfcheide Da-

gen na elkander 3 tegen een Steen of iets an-

ders aan , gelegd worden , en door hunne Ly-
merigheid aan elkander kleeven. Ik bezit *er

eeri, dat gehecht is aan een Oester - Schulp.

.Die driederley andere, zeer wonderbaare Ei-

jernesten van Hoorens, op zyne Zesde Plaat,

afgebeeld , nog groótelyks van dat , 'c welk

List ER in Plaat gebragt heeft (J.), verfchil-

^ iende , doen ons een regelmaatigheid in deeze

waarneemen , die tot verwondering moet ftrek-

ken

(*) Uitg^ê^te r^erhaKdeltngen l» Deel , Amfferd, 1757, alwaar

èp de zevende Plaat een der grootften afgebeeld wordt,

tiadz» 4Ö4.

(t; Natuurkundige Uitfpanningen. ! Deel. Haarl. lyCi^

"bladz* 43.
'

(|) Exercitatio Amitmlca altera, Loncl» isgs» Tab. ó#

Öndcr den naairi van Uterus expofitusy in plurei Cellulas,

five Utriculos Uves ^ fuhetundts divi/üs
^ quorum mar^ines

fUfiA ac cbtu/A fmt»
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ken van de grootfle Natuurkundigen. Aac Vl.

Strand geworpen ziet menze dikwils voor ver x^wj^J
hard en verdroogd Schuim der Zee aan, zegtfjoo^.

Doólor Whytt, die een der gemelden, van stuk,

de Buccinum amfullatum ^ uit Zuid-Karolina

ontvangen hadc, zynde ten vollen twee Voet

lang (*).

RuMPHius zegt, dat de Befoar-Hoorens, Eijernes-

die hy graauweKasketten noemt, in de Maand mcnge*-"*'

September, by troepen van twintig dertig j^°°Pf

ftuks vergaderen, en haare Eijeren by elkan-

der op de Steenen leggen, ter diepte van

twee Vademen onder Water. Deeze Eijeren

zyn, volgens hem, ontrent een Duim lang en

zo dik als Zeilgaaren, bruinagtig van Kleur,

kort, getakt, broofch, naar Hoornwier gely-

kende, doch tevens week en flymerig, in 'c

midden digt gekropt, aan 't end ftomp* Be»

zwaarlyk zal men daar uicde regte figuur op-

manken s maar hy laat 'er op volgen, dat hy

eens, in Odlober des jaars 1(594, een andere

gedaante van dergelyke Eijernesten gevonden

hadt, zynde een Klomp als een Eenden -Ey,
van buiten vuilgeel, als vuil Wafch, ruig en

uit veele dunne Laagen beftaande, die door

Scheidvelletjes een menigte van Hokjes uic-

maakten. Doorgefneeden was het van binnen

digter, van Kleur Vleefehrood met wit g€-*

mengii

(*) Esfays mi Oh/erv^ Phy/y and Litwary* t^nhf 1?$%
Vol. IL p. 9»

i» Deel. xiVt Srvtii
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VI* inengd en men vondc 'er.geene Hoorentjes in;

XXvlïi.^^^ daar zat een dergelyk Kasket boven op

Hoofd- en ter zyden waren nog drie of vier Hoo-
stuk; rentjes. Het was op een Steentje vast, gelyk

men dikwils de Eijernesten van onze Wulkeri

vindt. (*)..

Ellis befchryft het zyne, dat van Hoq-

rens was , die men Vygen noemt of Ge-

toornde Vygen , menigvuldig aan fommige

Kusten .van Amerika, in 't byzonder van

Nieuw Jork tot Virginic voorkomende ; aldus»

3, De Huisjes, daar het uit beftaat,. zyn van

„ een famengedrukt Ovaale form, fommigen

3, naar de Kapjes of Patellen gelykende ^

3, maar platter aan den top. Zy zyn aan de

^j eene zyde, door middel van een taay buig-

3, zaam Ligament, zo digt aan elkander fa*

3, mengevoegd dat zy op elkander fchynen te

^, leggen , en aan de tegcnoverzyde is een

3, gewelfde Deur', waar doorde Jongen, als zy

,, in ftaat zyn, om voor zig zelf te zorgen,

3, uitgaan in de Zee. Het Klepje , dat dee-

„ ze Deur fluit, is ongemeen Konftig gemaakt

„ om het indringen van *t Zeewater te be-

3, letten. Zo lang hunne gevangenis duurt,

zyn zy met een flym, als Eywit, bedekt;

33 waar door, zonder twyfel, deeze Diertjes

3, gevoed worden. Indien wy den Streng van

-

3, deeze Huisjes naauwkeurig bsfchouwen

,

„ zul-

"

' () Amhoinfeht kariultkflmu bladz. %a
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I, Zullen wy gereedelyk béïluitèn, dat dezel- ^^i»

5^ ven zo wel als de Dieren aangroeijen na xxvfnè
5, dat zy door de Moeder - Hooren geworpen Hoofd,

;, zyn; want zy komen veel te groot voor, stuk.

j, om ooit in een der grootften van dit flag

5, vervat te zyn geweest. In de eerite opflag

5, hebben zy iets dat naar de Vrugt of Zaad-

5, huisjes van een Plant gelykt , inzonderheid

9, naar die van den Jokboom QCarpiiius) (*)•

De Afbeeldingen van deezen Eijerftok, zo vreerodg

wel als dien van Dodtor Whytt. kan men y^'^"
^ Nesten^

op de gezegde Plaat van den Heer Doktor plaa-s
^

B A s T E R s Uitfpanningen befchouwen. Een
^^

Eijernest, gelyk dat van Dodor Li s te n^ zelf

bezittende , geef ik daar yan , zo om dat het

Werk van dien Heer niec zeer gemeen is^

als om dat het m^^ne zig op een regelmaati-

ge wyze in Celletjes verdeeld bevindt , al-

hier de Afbeelding Plaat CXV,, Fig, i, met

die van een Hoorentje , hoedanigen 'er veelea

in zyn, aanmerkelyk vergroot, by Letter A,
daar nevens. Het Eijernest is met zodanige

Hoorntjes opgevuld. In Fig, 2, heb ik eea

ander Voorwerp doen afbeelden, 't welk vaa

my ook vóór dergelyken Eijerflok gehouden

wordt» Het beftaat uit byna dergelyke Kelks-

wyze Blaasjes, als die, waar van Baste k
uit Brown, in zyne derde Figuur ^ de Af-

beei-

^») Natural Histcry of Ccralllnes, lond 175^* ? Sf?

I. riii. XV. STux^
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Vr. beelding geefc; doch aan 't dikfte end zyn

XXva^n ^^^^^^"^^ digt. Vliezig taay, en ongelyk op

Hoofd, elkander geplaatst:, zonder eenige Geleding,
sTüJc, als waren zy by geval famen gehecht door

eenig Lymagtig Vogr. Schoon ik 'er geen

Hoorntjes.in gevonden heb, fchynt het my
doch veeleer een zodanige Eijei-flok, dan de

Vrugt van eenig Gewas te zyn. Aangaande

het Voorwerp van Fig. 3 , dat uit een menig-

te van Blaasjes, die als Ketting-Koraalen fa-

niengevoegd zyn , beftaat, zal niemand twyfe-

kn; hoewel doch de Soort van Dieren, tot

welken zy behooren, onzeker is. Ik heb het een

en andere, tot nadere onderzoeking, uit myne

Verzameling hier in Plaat doen brengen.

De Geltal te van het gedagte Hoorentje

Letter A, hoedanig ook alle de overigen fchy-

nen te zyn, bewyst twee zaaken: eerftelyk,

dat de Schulpdieren , eer zy ter Wereld ko-

men, reeds met een Hoorentje bekleed zyn:

ten anderen , dat zy allengs , en niet aan de

Mond -opening zo zeer, als wel naar den Top
toe , aangroeijen * Men ziet aan dit Hoorentje,

't welk toe de Pennen of Spillen moet behoa-

ren.j duidelyk, hoe de eerfte Winding of

grootfte Gier reeds voltooid is , hebbende haa-

re Knobbels en Groefjes, terwyl aan de an-

dere, naar den Top toe, nog veel ontbreekt.

Het bovenlle Vliezige gedeelte wordt, zeer

ISIatuurlyk, door de geduurige aangroeijing

des Lighaams van het Schulpdier^ uitgezet,

en
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fen vermeerdert dus het getal der Gie- vr.

xxvuiWy ontkennen wel niet, dat 'er , in *t ver-Hooro-*

volg, een nieuwe aangroeijing kan gefchie- stuk,

den aan de Mond -opening; te minder, omdessciSli.

dac zulks in veelé Hoorens blykbaar is en

dat 'er bovendien niets tegenflrydigs plaats in

heeft ; alzo dat Vogt of Slym van het Schulp-

dier, 't welk de Hooren naar den Top doec

aangroeijen, ook in Itaat is 5 dezelve aan de

Mond -opening te vergrooten: maar in de

eerfte vorming fchynt de Mond-opening eersK

voltooid te worden 3 gelyk de beflendige Ge-

ftalte van den Kop des Diers ook vereifchte%

RuMPHius, die het in Öostindie waargeno-

men heeft, verzekert zulks vdu de Iluorens^

die men graauwe Kasketten of Bezoars noemt,'

zeggende, dat de dikke Naad, agter derzel--

ver omgeflagen Lip, het overblyfzeï is van

een ouden Mond> „ Deeze (zegt hy) groeijea

3, mede door eene toezettinge
,
(aanvoeginge

3, wil hy zeggen 3) zodanig, dat haar oude

33 Lip blyft itaan, en daar onder een nieu-

3, we dunne Schaal voortkruipt, dewelke, al-:

3, Ie hoeken en kanten aan de overzyde ont-

3, moetende, door de kragt van 't leevendé

^, Dier weder week wordt en zig nederlegt:

35 weshalve men dikwils de oude Naaden in

„ den Mond voelen kan , daar de nieuwe

^3 Lip al over heen geloopen is m deez@

I. DEE2.. XV. STÜK,
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,
"^ï-

.5 oude Lip ziet men fomtyds overde Rüg^c

Hoofd. Hier zou ik^ mec den grooten Reaümur,
STUK, ^gi denWagen voor de Paarden fpannen, dool-

van de aangroeijinge der Schaalen eerder dan

van derzelver oirfprong, zo de Heer Klein
Aanmerkt, te fpreeken. Die Heer hadc ech-

ter, door deeze manier van aangroeijing te

ontvouwen , alleenlyk bewyzen willen , dat

het Scbulpdier in zig een Steenwordend Vogt

bevat , 't welk de herftelling uitwerkt van het

verlooren gedeelte van de Schaal; zonder daar

uit, gelyk de Historiefchryver van de Ko-

riinglyké Akademie der Weétenfchappen van

Parys doet, op te maaken, „ dat het Dier

55 wel, doch de Schaal niet in het Ey gebo-

55 ren worde, als zynde deeze laatfte iets dat

55 het Dier formeert en een w-onder op zig

,y zelve'* (t).

^^^l^Q^
Reaumur, immers^ hadt zelf in zyn Ver-

uit het Ey. toog, over de Vorming der Hoorens en Schul-

pen, gezegd; 5^ de Slakken komen uit haar

3, Eijeren niet, zonder reeds bekleed te zyn

35 met haare Schaal". Door de Vi/'aarneemin-

gen van Leeuwenhoek, Lister, Mar-
s I G L I en anderen,was zulks bevestigd. S w a m-

MER«

e*) Amhoin/cbe Rariteitkamtr, bladz, 8?^'

(t) rAnimal nait de fon Ocuf mais non pas Ia Coquillcj

,
qvvi ©st une merveillc apajt, Hist^ eU ^4^^it (ks Sc, de i*4-
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MER DAM ontkenc, „ dat de Hooren, ei- lyi^

5, gentlyk gefproken , het Huisje of de Woo- Afdeel,

3, ning der Slakken zy: hy houdt dezelve ^^^^^^^^

,5 voor e^n waar Bekleedzel, voor de Huid stuk.

5, van 't Schulpdier, dat zonder dezelve zo

3, min kan leeven als een Menfch, wien de

4j Huid is afgcvild, een Kreeft zonder haare

5, Schaal ,of een Schildpad zonder haar Schild:

33 weshalve deeze Korst voor een waar Been

^3 te houden is van de Slak, waar aan der-

3, zelver Spieren op gelyke manier aange-

3, hecht zyn, als die der Viervoetige Dieren

5, aan de Beenderen; gelyk zulks in de Mos-

5, felen zig duidelyk openbaart" (*).

Ujt de gezegde Waarneemingen befluit de

Heer Klein^ dat de Vru.gtjes van alle Hoo-
rens en Schulpen met de Schaal ter wereld ko-

men: die, hoewel dan by uitltek dun en Vlie-

zig zynde, door hem niettemin aangemerkt

wordt, als reeds de volkomene Geftalte heb-

bende, welke zy in volmaaktheid verkrygt. Zya
Ed, bewyst zulks, onder anderen, door die klei-

ne Hoorentjes, welke van den Heer Plan?
cus aan het Strand vanRimini gevonden zyn,,

naauwlyks zigtbaar met het bloDte Oog, heb-

bende nogthans ieder drie of vier Windingen.

En, dewyl tot de Doorwaafeming of üitdam-

ping de vrye toegang van de Lugt vereifcht

wordt;,

- W ^y^'^ *^^^ Nat^ure^ blaclz, 99,

I. Deel. xr. stuk.
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VI» wordt, zo begrypt zyn Ed. te regt, dat diq

Afdeel. Uicdamping geen oirzaak kan zyn van den

^^^^^^/ oirfprong of aangroeijing van de Schaal, ter-

STUK. wyl het Diertje zig nog in 't Ey bevindt ; zo

min als dezelve de oirzaak is van de formee-

ring van de Huid der Dieren,

stmaimr De inwendige flruftuur der Hoorens en

^'Schulpen oordeelt by zyn Gevoelen nog na-

der te bevestigen. Steno (*), hoe zeer

met het denkbeeld ingenomen , dat de uitdam»

pende S toffe oirzaak zy van de vorming der

Schaalen, erkent nögthans dat dezelven beflaan

|3it Vezeldraaden , wier figuur hy oordeelt

op tweederley manier voortgebragt te kunnen

worden; of door de uitwerping zelve in de

Pooren of Gaatjes ; of door de uitgroeijing

van het Lighaam des Schulpdiers. Zo dat dan

die eerfle Draadjes reeds in het Ey zouden

hard geworden zyn. De Oester- Schulpen,

by voorbeeld ^ kunhen geheel gefloopt worden

tot kleine Schaaltjes, en die Schaaltjes in Ve-

zelen gefcheiden : welke Vezelen hy aanmerkt

tweederley te zyn, verfchillende in Kleur,

zelfflandigheid en plaats, in de kleine Schaalt,

jes is 5 volgens hem, de buitenfte en binnen-

ite Oppervlakte niets dan het ui ter(te der Ve-
zeldraaden, terwyl de Rand of Omtrek uit

de zyden der Vezelen beftaat. Leeuwen-
hoek gaat verder, en noemt de Vezeldraa-

dea

(*_) De foUdo intra foUdura, Flor, I669. pag. 53,
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den van Steno Buisjes oF Kanaalen, Hier VI.

mede moet men de Aanmerkingen van ^N-^^.^f[j*

TON. DE HsYDE, in zyne Ontleeding der hoo d-

Mosfelen, vergelyken» Deeze Aucheur meenc^'ï'^K,

dat de aangroeijing van derzelver Schaalea

gefchiedc door een Lymerig Vogc , *c we,k^

nieuwe Schaaltjes, uic fchuinfe Draaden be-

ftaande, aan de binnenste Oppervlakte van de

Mosfelfchulpen aanhecht. Doch het is baar-

blykelyk, dat deeze aangroeijing van binnen,

door de vernaauwing, die dezelve veroirzaa-

ken moest, doodelykzou zyn voor het Schulp-

dier, zegt Klein. Hier tegen, evenwel,

moet men in bedenking neem en , dat de Lig-

haamen deezer Dieren zeer week zyn en door

de gedagte aangroeijing naar voeren, of naar

de Mond- opening toe, zo veel meer plaats

verkrygen: ja dat de gedagte aangroeijing by

he Mondfluk, met Schaaltjes die van onde-

ren voortfchieten , in veele Hoorens en Schul-

pen oogfchynelyk blykbaar is.

De gedagte Vezeldraaden befchryft S t e-

NO nader, en zegt dat dezelven, ten opzigt;

van de StofFe, m.et het Dierlyk Vogt over»

eenkomen; doch dat die Stoffe tweederley,

naamelyk harder of weeker zy, beiden Ly-

merig en Vezelagtig. Hy vnl dat alle Schaak»

|es of Plaatjes van de Schulp tusfchen hec
' Lighaam en de buitenfte Schaal zyn voortge^

bragt , hebbende bygevolg de Gefhlte van
het Dier, en dus befluit hy, dat de binnen-

B 4 ile
I, DEEL, XV. STUJC,
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^^' lic Plaat of Scbaal de grootftc moet zyn.

XXVIlï ^^^ ^^ °^'^» wanneer men de geduurige aan-

HooFD- groeijing in aanmerking neemt, zeer geloof-

F"^-: baar. En, gelykerwys de Beenderen door

het Vogt van hunne Buisjes groeijen , zo heefc

in de Schulpen, ofwel in de Plaatjes, waar

zy uit bedaan, dqor middel van de Buisagti-

ge Vezelen, hetzelfde plaats: terwyl.de uit-

wendige Oppervlakte gedekt is met een Le-

4eragtig meer of minder dik of dun Vlies

,

dat met het Beenvlies, in de Menfchen en

Viervoetige Dieren, overeenkomftig is.

L I s T E R (*3 onderftelt , insgelyks , dat de

Schulpen en Hoorens beltaan uit Schaaltjes

qf Plaatjes, en dat deeze uit Euisagtige Ve-

delen famengefteld zyn ; doqh is aangaande de,

$toffe, uit welke de Schaaltjes en Vezelen

voortkomen > eenigermaate van verfchillend

denkbeeld. Hy onderilelt een Levens -Vogt,

in de Vezelen, als in zq veele Uitwerpende

Vaten, gedreeven, en aldaar door zyne ver»

tpevinge, devvyl het zig buiten den loopbaan

der circuleerende Vogten bevindt, allengs ver*

hard wordende. Hy neemt zyn bewys daar

van, dat het Levens -Vogt, bet Dier door-

gcfneeden hebbende, daar uit gelqopen, zagt-

5^s gekookt zynde tot een Klonter ftplt, ea

cene Melkagtige halfdoorfchynende Kleur aan-

neemt: willende dat de Stof, waar uit de

Schulp

(*) Exerck* Ani^eni* lil. p^ ï2ï. -
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Schulp door verdikking en verharding aan* VI.

groeit, een Levens -Vogt zy, mee een Steen- J^^^yJ^^

maakend Vogc vermengde Wat nu de Veze-HooFo-

len zelf, en de Schaaltjes daar uic famenge- s'tuk*

lymd , betreft : deezc zouden by den oirfprong

van ieder Dier, zo veel *t getal en de geftake

aangaat, geformeerd zyn.

Hier mede ftrookt, 'c gene Steno fchryft verWaard

van de Paarlen. ., Tusfchen de Rokken of p^^^j^^^

„ Plaatjes der Paarlen, en de Schaaltjes zelf

5^ der Paarldraagende Schulpen, is allcenlyk

,5 dit verfchil; dat in de Schaaltjes de Vezc-

;,3 len als in een zelfde Vlakte gelegen zyn,

„ terwyl die der Paarlen zodanig zyn gs-

5,,
plaatst, dat zy met het eene end ftrekken

3, naar derzelver middelpunt, en met het an-

,, dere end aan de Klootronde Oppervlakte

,, komen'*. Op de zelfde manier brengt Lis-

ter zyn befluit van de Paarlen tot de Schul-

pen over. De Paarlen, nu, komen niet biü*

ten 'c Dier, maar in het Lighaam van hcc

Dier zelf voort, daar geene doorwaafeming

noch toegang van de vrye Lugt plaats heeft,

zodanig dat men de Paarlen zou kunnen zeggen

yerfleend te zyn of door Steenwording geboren.

Het gene de Heer Klein, van wien ikoeschaa]

dit ontleend heb, van de Paarlen zegt, heeft sufsagdgl'

^eja dubbele beproeving noodig. Wy zullen ^'^*^^^"-

in 'c vervolg derzelver vorming nader ophel-

deren. De Steenwording gefchiedc ook zeer

dikwils in de Lighaamen en ronder toegang '

B S vaa
2. Deel. XV. Stuk,
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VI. van de vrye Lugt. Dit is Wereldkundig»

ixvin.^^^^*'
't gene hy volgen laat (*), op Onder-

HooFD- vinding rustende, gaat vaster. „ Behalve zo
§TUK,

^^ veele Waarneemingen en Getuigenisfcn der

3, Natuurkundigen, kan, myns oordeels, ie-

5, dereen, zelfs met het blooteOog, waarnee-

3, men, dat de Schaalen der Schulpdieren uit

3, verfcheide Buisagtige Vezelen der Schaalt-

55 jes beftaan, te gelyk met ontelbaare door^

5, gangen en verfcheiderley Celletjes, die in

3, fommige Schaalen elkander fnyden. Laa-

3, ten, by voorbeeld, Kinkhoorens, Vleugel-

,, hoorens, Kasketten, met de Vyl of op een

3, Slypfleen afgefleepen worden, of doorge-

,, zaagd, dan zullen zig, op (taande voet,

„ Celluleuze, Vezelagtige, Buisagtige Kanaa-

3,^ len, vertoonen, die byna ontelbaar zyn,

3, en met wonderbaare draaijingen famenge-

„ hecht. Dit alles, 't welk zig in de inwen-

5, dige zelfftandigheid der Schulp van zelve

,

3, maaropde binnenfteofbuitenfte Oppervlakte

3, niet dan in zodanige Hoorens en Schulpen,

„ welke op den Oever verkalkt zyn, open*

3, baart, toont eenige overeenkomfligheid met

„ de Beenderen der Dieren, Laat hier ook

3, in aanmerking komen de Schaal der Pok-

33 ken QBalanij^ zo der gemeene als van die

„ der

(*; LuculraüuntuU de Teitürum Fomat'me 6'c. §, 35»



DE S C H ü L P D I E R E N. 2/

3, der Walvisfchcn. welker Zeefa^ti^e flruc- VI.
> Afdkft
3^ tuur zeer bekwaam is om de zelfitandig- -^^^m'
3, heid der Conchyliën te verklaaren, watdeHooFD-

„ groeijing als die der Planten aangaat, ende^^^^-^*

^, nevensplaatzing der deelen ten duideiykite

55 tegenfpreekt".

Die nevensplaatzing zou men onderflellen

moeten, indien de vorming van de Schaal was

toe te fchryven aan de Slymige Vogten

,

welken het Schulpdier uitgeeft. Wy flaan

den Heer Klein wel toe^ dat ingevalle die

StoiTe zig van binnen aanvoegde, de Hooren

wel haast te klein zou worden voor het Dier;

maar ingevalle die aanvoeging van buiten ge-

fchiedde, zo zou dit daar van niet te vreezen

zyn. Dat, nu, zo lang het Schulpdier in zya

hooren leeft, dezelve voor die SlymJge Vog-

ten doprgangbaar zy , blykt uit de zo gcmeene

aangroeijing van vcele Hoorens en Schulpen

aan malkander; wanneer zy zig zodanig ver-

eenigen , dat menze dikwils niet zonder kwee-

zing van elkander af kan breeken: 't blykt

uit de aangroeijing van Wormbuisjes, Pokjes,

en wat dies meer is, aan de Icevende PIoo-

rens en Schulpen, die nog gemeener is: \
blykt uit de begroeijing van de Hoorens en

Schulpen met eene Korst, daar weinigen vaa

iiitgezonderd zyn, en welke men wegneemen

moet om de Natuurlyke Schoonheid vaa dei'-

zelver Schaal te ontdekken.

Trouwens de Heer Klein bslluit, „ dat zy groeit

s3 de
J. Deel. XV. Stuis^
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VI.
55 de Stru6luur van de Hoorens en Schulpen

XXvlïi.*'
Vezelagtig is, en, gelykerwys de Beenderen

Hoofd- „ van andere Dieren, dus geformeerd, opdat
^'^^^'

5^ ^y ^^^^ tusfchen-inneeming genot zou

tusfcheti' 3, kunnen hebben van het Levens- Vogt , dat

vo"u^^^ ,, vermengd is met een ander Schaalmaakend

3j Vogt, en op verfcheide v^yzen gefiltreerd

5, wordt, ;waar door de Hooren of Schulp,

3, gemeenlyk, onder een zigcbaar Vliezig Fe-

33 fiosteumy kan groeijen als de Planten. Wel-

5, ke groeijing overeenkom (lig zoude zyn mee

33 de vorming der Beenderen'* (*).

Op deezen grond, die weezentlyk de naas-

te is, redeneerende , beüuicen viry, dat het

Schulpdiertje . in zyn Ey , door zyne Natuur

lyke Eigenfchap een Vliezig bekleedzelkrygc,

't welk allengs de gedaante aanneemt, die het

in Volwasfenheid moet hebben; zodanig dat

het in fommigen, gelyk in veele Slak- en

Kinkhoorens, reeds de zelfde Gcftake heeft

als de Oude Hooren , wanneer het uit zyn Ey

te voorfchyn komt (f); doch in anderen min-

der draaijen of gieren, en eene onvolmaakte

figuur. Dat dit bekleedzel ook in het Ey reeds

zekeren trap vanhardheid aanneemt, doch on-

gelyk kleinder dan in de volkomen ftaat, en

altoos, zelfs in volwasfen Hoorens en Schul-

pen, verfchillende van die van Steen, en na-

der

() LucuhratiunsuU^nt fupra. p. 14.

(t)
Vergclyk 'Lnx'S.'B.EMrcUat, Anat» l. Tab, 6*
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der komende aan die van Talk of Moskovisch ^'^r

Glas. Dat de uitzetting gefchiedt door in-xxvillo
neeming van het Levens - Vogt , uit het Schulp» Hoofd-

dier, welks Lighaam vergrootende de Veze-^*^^'^»

len doet van elkander wyken en dus plaats

maakt voor de tusfchenkomende Vogteri ,

waar van het overtollige, Aardagtige gedeel-

te, de Opperhuid of Korst formeert. Dat de

aangroei] ing in fommigen gefchiedt aan het

Mondftuk; doch in de genen, die eenen ge-

zoomden Rand hebben, fchynt dezelve aldaar

niet te kunnen gefchieden: mooglyk groeijen

de Knobbels, Takken en Punten op dergely-

ke wyze aan : waarfchynlyk zullen zy in de

genen, die dezelven niet hol of Geutswyze

hebben, reeds in het Ey, door een formee-

rcnd Beginzel ,
gevormd zyn : ten minfhe kan

men 't in de ziilken, gelyk de Spinnekoppen

en Krulhoorens , niet tocfchryven aan de Ge-

llalte van het Schulpdier ; terwyl die in ande-

ren, gelyk de Wormbuisjes en Slak- ofKink-

hoorens, baarblykelyk daar toedoet.

Deeze Stelling komt overeen met het denk- Denkbeeld

beeld van Rümphius, die Tzekerlyk in de^^"^"'^"

Oostindifche) zelf waargenomen hadt, dat de

aangroeijing van nieuwe StofFe in fommigen

aan den Rand der Mond- opening , in anderen

door uitrekking van het Lyf naar alle kanten,

én in een derde Soort op die beide wyzen tef-

fens gefchiedde. De eerfle manier ftelt hy

gemeen te zyn aan de Purper^, Kink- en Slak-

hoo*
I* Deel. XV. Stuk,



30 De Eigenschappen VAN

VI. hoorens of dergelyke dikbuikige : de tweede ei-

XXVllL^^^ aan de PoiTelein hoorens: de derde aan de

Hoofd- Oesters, Mosfeleo en alle Doublecfchulpen

,

STUK. die niet alleen in djkte toeneemen, maar ook

aan den Rand oogfchynelyk nieuwe uitzettin-

gen bekomen. De afgebroken Takken of Pun-

ten van de Spin- en Snippekoppen , en derge-

lyken , worden ^ zo hy aanmerkt , nimmer

herdeld.

Gedagten De Hcei R E A üM u R , zegt K L E I N , leidt

Kiearen/*^^ aangroeijing niet alleen, maar ook den oir-

fprong der Kleuren, af van de Halskraag of

Zoom van 't Schulpdier. In geen van beide

opzigcén kon hy zulks toeftemmen, „ Wy
„ ontkennen niet Czegt zyn Ed.) dat de Die-

3, ren uit zeker gedeelte des Lighaams fom-

3, tyds flerker dan uit anderen doorwaafe-

„ men, by voorbeeld nevens de Halskraag

3, van de Slak: de Stof, die uitzweet, moet

3, niet van de Halskraag alleen, maar van het

3, geheele Lighaam zyn ; ook is de SIym der

,3 Rimpelen of Tepelen de StofFe zelf niet,

^3 welke tot behoud van liet Leven des Diers

3, doorvvaafemt. Dus is de uitwaafeming of

3, doorv/aafeming en wryving of aanwryving

33 niet een en 't zelfde: daar is meer in de

53 wryving dan in de doorwaafeming, By al-

3, dien de rimpelige deelen en Tepelen van
'

33 de Halskraag famengedrukt worden , leve-

33 ren zy een overvloedige Stoffe, zeer ge-

33 lykende naar het Kwyl des Beks van het

M :

,

» Schulp-
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55 Schulpdier, die ik geen StofFe noemen zou, Vl.

3, welke uit- of doorwaafemt. Even 't ^^^^'xXVllL
5/ de gefchiedt, wanneer het Dier de voorde hoofd-

5, deden van zyn Lighaam, die uitgeftokenSTUK.

i, waren, flegts door den Vinger van een

3, Menfch wat onzagt aangeraakt zynde , we-

5, derom binnen zyne Schulp, en wel zo diep

33 verbergt, dat niets dan dat Kraakbeenige,

55 welk de Halskraag geheeten wordt, naar

35 den Mond des Karteldarms gelykende, in

3, 'tgczigc blyve. Ondertusfchen heeft even-

35 wel, 't gene aangaande de Kleur en zwar-

3, te Vlakken van de Halskraag voorgedeld

,5 wordt, een groote waarfchynlykheid : in-

5, dien, naamelyk, de Halskraag geel zy of

55 Cicroenkleurig , of de StoiFe die uit dezel-

,, ve zweet zodanig gefchikt, dat dezelve,

j, een nieuwe Winding maakende, die tevens

3, een geele Kleur kan geeven, en de Hals-

33 kraag bovendien met Vlakken bezet is, wel-

5, ke eindelyk, by voorbeeld, of een zwarte

35 Spiraale lyn, of Vlakken die in een Siange-

33 trek geplaatst zyn, tekenen.

5, Aangaande zodanige Verfchynzelen zal ik Haar woq*^

3, in 't vervolg myn gedagten zeggen. Thans
f^^'r/^^i,

35 zou ik gaarn weeten ; van waar zo ver-

35 fchillende en gemengde Kleuren famenloo-

33 pen in de gevederde of gefchubde Teke«

33 ning van de Triioa • Hoorens, van de Kas-

3, ketten, die gezoomd zyn, de Tollen en

3, ontelbaare andere zo Hoor.^ns als Schulpenj

2, Deïï£, XV. SiUK,
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V'L ,, inzonderheid der Tooten, en onder dezeW

XXVni '' ^'^^ ^^^* ^'^^i'^'^lc^? Die van de TooÉ, by

Hoofd- iy voorbeeld, welke ik eenmaal heb gezien,

sTüi% j^ onder den naam van Cedo nulli? Terwyl,

33 ondertusfchen , alle Halskraagen , of deelen

5, van het Lighaam die daar van de plaats

5, bekleeden , zeer eenvoudig en van een on-

j, geagte Kleur zyn. Zeer bekend is de Slyk-

,5 fchulp of gemeene Mosfel, een Dier van

3, v^it- of geelagtige of Oranje -kleur: maar,

5, hoe komt het, dat de Wanden van dèszelfs

55 Schulpen inv^endig vuil Paarlagtig, uit-

5, wendig en wel in de Winter zwartagtig,

,, des Zomers Hemelfchblaauw of blaauwag-

3, tig zyn? Met welk Penfeël zyn de Man-

„ tels en Gaaper - Schulpen zo fraay gefchil-

,, derd? Waar komt het, óm voort te gaan,

„ van daan , dat de bovenfte Schulp van de

,, kostbaare Kompas - Doublet aan den eènen

,5 kant gepolyst glad en Leverkleurig , aan

„ den anderen kant geribd én Melkagtig ; de

,, andere geheelenal Sneeuwwit gevonden

^, worde? Indien ik wist, op wat wyze de

3, Appelen aan de Schil zo menigvuldig en

,, fraay gekleurd worderi, daar hun Vleefch,

3, in 't algemeen, wit is; zou ik niet hape-

3, ren in het uitleggen van de Kleuringen der

3, Conchyliën en tevens der Pluimpjes, die

'„ de Wieken der Kapellen bedekken. Hier

3, in komen wy met den beroemden Rèau-

^^ Mup. o-vereen, dat, by aldien de Natuui-

,; van
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5, van het Dier zogefchikt is, dat de Schulp, ^\
^, (welke wy gezegd te hebben een famen- xxviïi
3, llellend deel des Lighaams te zyn ,) geel Hoofd-

35 zy, of blaauw, of anders, of veelkleurig , ^'^^*^'

35 de Natuur van zulk een Hoóren een on-

33 gelykaartig^ Kleur geenszins toelaate , of de

33 Hooren moet , volgens haare Natuur op ee.'

;, nebyzondere wyze gekleurd, uit het Ey zelf

33 ^^oortkomen".

De Heer Klein leidt vervolgens den H^ar

Oirfprong der Hoorens en Schulpen van de ^ó[g?nT^

doorwaafemende Vogten af, die in de fynfte
^^^^''^'*

Vaatjes door menging, filtreering, verdunning

of andere veranderingen, veelerley Kleuren

kunnen voortbrengen: even als uiteen Melk-;

agtig Vogt het purperroode Bloed geboren

wordt. Bovendien kan, zo hy oordeelt, uit

het maakzel der Schaalen, die uit regt of dwars

loopende of elkander Netswyze kruifende en

kromme Vezelen famengefteld zyn, de byzon-'

dere fchikking der Kleuren verklaard wordeo.

3, Doch een mengeling (zegt hy3) der Kleu-

33 ren ontftaat, zo menigmaal de Vogten meer

33 of min worden verdund en gefiltreerd; tot

3*3 welke mengeling ook de Lymige en Schaal-

3, maakende Vogten behulpzaam zyn. Dus
3, is de Slym van de Kwyl een andere ais

35 die van een gekwetit Schulpdier; *c geeri

3;^^ S c H E u c H z E R 3 L I s T E R en Leeuwen*
3, HOEK getuigen. De eerfle fchryft ; zy

3, geéven Qcn Slym 3 als Speekzelj tot den

^ .
G ^5 Mond'

t Deel, XV. Stuk,
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VI.
^^ Mond uit, dic \ erfchillende is van de Slymg

XXVuï. 5> welke vloeit uit een gekwetlte Slak enblaauw-

Hoofd- 5, agtig is, niet op ftaande voet in Vel of Lym
STUK.

^^ overgaande. Lxster zegt(*j: hetLevens-

3, Vogt van den Oefter wordt door bymen-

5, ging van Water ligtblaauw, even als inde

3, Slak, en p. 37. het Bloed der Mosfelen is

^, op fommige plaatfen rood en geel ja ver-

5, toont de fehoonfle Goudkleur, volgens 't

3, getuigenis van L e e u w e n h o e tr. Wat
„ my belangt, ik meen gegronde reden te

j, hebben om te onderdellen , dat het agter-

3, fte gedeelte van het Lighaam des Schulp-

,5 diers, waar in de ingewanden zig bevin-

3, den, als het tederfle zyndc, of ook des-

3, zelfs uiterfte deel, aan de eerfte winding,

33 die de tederfte is, en in fommige Hoorens

53 in een korter of langer Draadje eindigt, de

33 itaafle oirzaak zy , zo van de aangroeijing

33 der Schaal, als van derzelver Kleuren" (fj.

Een Spier-
f|e(; èezcsde Draadje verdient nog een na-

Disadje defe befchouwing. Reaumur hadt van 't

Toplfêi zelve, als van een zeer fyne Spier, gewag
Hoorens, gemaakt, door welke de Schulpdieren altoos

digt aan den top van hunne Hoorens zyn

vastgehecht» Hy merkt aan, dat die aan-

hechting in de Jongheid zeer naby den top

der Hooren, doch in de Volwasfenheid te

via-

(^*) Exerci^t^ Anatom. III. p. 78.

(f) Lucabratiuncula^ ut fupra. p» 2a,

K^
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vinden zy tusfchen de tweede en derde gier, V^v

van den Top af gerekend. Ten minlte ^^ viïlt
is zulks in de Historie van de Koninglyke Hoofd-

'

Akademie der Weetenfchappen van Parys ,
«"^^u^^

als uit zyn Vertoog getrokken zynde, voor*

gefield C^). Dit merkt Klein aan volftrekü

valfch te zyn, zeggende dat dit Spieragtig

Draadje nergens anders vast kan zyn dan in

de uiterfte Punt of Top van de Hooren»

5, Het agterfte deel des Lighaams, immers,

35 ( zegt hy ) is volmaakt fpiraal , zo dat hec

,5 noodzaaklyk tegen het eerftepunt van dedraay

3, der Hooren aan moet loopen; en hierom

35 is het geheel onmooglyk, dat die Stip van

3, de weeke Gier 5 niet ergens anders van afhan*

3, gende, de tweede Gier van de Hooren zoii

35 kunnen overllappen , al leefde het Dier hon-

35 derd Jaaren. En 5 wanneer men het Draad-

33 je eens verplaatst gezien heeft, moet zulks

35 aan een geweldige rukking toegefchreevem

35 worden, Ondertuffchen is de kwetzing vani

den Top der Hooren s , zo hy zelf aanmerkt

,

altoos doodelyk voor het Schulpdier of de

Slak. Indien de groote Gieren ergens gebro-

ken

(*) Ces Lima^ons font ^t^chéz a leur Coquille par

lin Mufcle, qtii, lorlqu'ilg font extremement Jeunes, ne

peut être qu extremeraent proche du Centre de leur SpiraIc^

Cependant il fe trouve toujours entre Ie ame & sme tooir de

cette Spirale, qnand ces Animaux ont pris touteleurnaisfaKCSö

Wit. de fAcad, R. des Sc. de 1709.

C s
I. DEEfc, XV. Stvk.
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,^I» ken worden of bcfchadigd, dan worden zy

XX \^lli. ^^^^* ^^^ ^-^^^^ weder hcrfteld; maar de Top
KooFD- doorgeflooten of een ftukje daar afgebroken
«TüK# zynde , komt 'er een zeer fyn Zakje uit de

Wond te voorfchyn, daar ontflaat het Vuur

in, en het Dier fterft onvermydelyk.

Is dit ook de reden , dat de meeste Zeehoo-

rens, die men in de Handen krygt, aan den

Top befchadigd zyn, en hoe veelen ziet men
'er niet , die aan den Top niet volgroeid zyn

:

waaruit ik dan veeleer het denkbeeld van

REAqMUR zou toederamen, die zegt; „ al-

„ zo de Staart van het Dier niet gehecht

„ is aan den Top der Hooren
, gelyk fom-

,, migen gemeend hébben, kan dezelve zig

5, gemakkelyk verplaatzen , vooral ten tyde

., als de plaats , daar het Dier aan zyne

„ Schulp kleeft, verandert". Klein, even-

wel, die Reaumur ook in andere opzig-

ten tegenfpreekt ,
gelyk wy gezien hebben ^

brengt hier tegen in. „ 't Zal zeker bly-

„ven, dat het Melkzakje der Slak, van

„ Hard E RUS, en het Draadje van de Nau-

„ tilus, [dat door alle de Kamertjes gaatj,

„ van het eerfte punt der Draaijen afhangen,

„ zo dat zy niet van plaats veranderen: veel

„ minder zullen de Peezen der Spieren van

„ de Mosfelen , die in de Schulpen ingeplant

5, zyn, zig verplaatzen'*.

te plaats Aangezien de Heer Klein dit Stuk flegts

^ifs^^4"-
redeneerende tegenfpreekt, zo neem ik de
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vryheid , van daar tegen in te brengen : dat ,
^^'

lïigevalle de Geftalte van de Hoorens, in 't x^XVIII
algemeen, aan den Top, moest afhangen van Hgofd-

de Spiraale figuur des Lighaams , 'c welk aan PT^*^ , . TA J-C . ., hechting

zyn end m een Draadagtig btaartje uitloopt ; betwist.

alsdan ook alle Hoorens , van een zelfde Soort,

even volmaakt getopt moesten zyn. Hoe vee-

len, nu, ziet men *er niet, die geenszins in

een fcherpe Punt aan den Top uitloopen :

terwyl het uiterfle van de Draay niettemin

is geflootenj en geen blyk geeft van eenige

onvolkomenheid ten opzigt van het Leven

des Schulpdiers. Ten anderen fchynt de Voor-

zigtige Werkmeefter der Natuur dat Staart-

end, zo noodzaaklyk tot deszelfs Leven, niet

zónder een blykbaar gevaar aan het uiterfle

Toppuntje van de Hooren te hebben kunnen

aanhechten: dewyl de minfle afflyiing, ftoo»

ting of afbreeking van een zo fyn Puntje

doodelyk voor het Dier moest fzyn geweest.

Dit moet de Heer Klei n niet bedagt heb-

ben. Ook gaat het vast, dat veele Dieren

een geheel andere Lighaamsgeftake hebben

,

dan de Hoorens, die tot hun bekleedzel ftrek^

ken, gelyk wy in 't vervolg zien zullen.

Door ScHULPDïEREN verfcaa ik, in 't wat

algemeen, die Dieren, welke in de Hoorens ^^jfjj^^^^'

en Doubletten, ja ook die in de Wormbuis-zyn»

j€s. Patellen, Zee-Ooren, of in de Pokken

huisvesten: dat is, alle de Schepzels, wier

iitwendige bekleedzel is een Eenfchaalige ,

C 3 TwsQ'
J, DEEL, XV. ^TUK.
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VI* Tweefchaalige of Veelfchaalige Schulp. Diu

XXVm ^^°^*^ ^^^"^^ ^^^^' ^^ plaats van 't Lacynfche

Hoofd-
'

'vs^'oord Testa^ dat zo v/el de HooreiiS def

'fTWf. Slakken, als de Schulpen der Mosfelen aan-

duidt» Dus noemt Li NN^us alle die van

deezen Rang F'ermes Testacea^ gelyk hy die

van den voorgaanden Vermes Mollusca gety»

teld hadt. Rondeletius heeft reeds dit

woord gebruikt, dat ten minfte zo eigen is

als het gemeener woord Coiichyliay welk men

dikwils in 't Nederduitfch navolgt met Con^

fhyliëUy in 't Fmnï^ch Coqidllages , onder wel-

ken naam Adanson de Dieren zo wel als

de Hoorens en Schulpen befchryft> noemen-

de derzelver Schaal Coquille, Palladius
noemdeze hejlooten Bieren van de Zee; dat in

verfcheide opzigten gebrekkelyk is. Cicero
gebruikte^ veel eigener ^ de omfchryving, van

BellucB nalivts Testis adhcurentes. Dit drukt al-

les uit. Plinitjs, in tegendeel, die ze

noemt, Animalia Testis inclufa duris; Siliced

Testd inclufa; Hult 'er veelen buiten. Wy
erkennen v/el, met T o urnefort, dat de

gedagte Bekleedzelen altoos iets hebben^ dat

naar de hardheid zweemt van een broofche

Stecnagcige StofFe, gelyk die van Porfelein

of ander gebakken Aardewerk, maar de hard-

heid van Keyfteenen bezitten de Hoorens of

Schulpen niet , dan wanneer zy Verfteend

zyn.

PHi^ne Gedagte Dieren verfchillen grootelyks ia
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Geüalte; doch de Werkmeefter der Natuur '^^I-

heeftze niet onverfchilHg in allerley Hoorens xxviu.
of Schulpen geplaatst : 't v/elk ook niet te hoüfd-

verwonderen is, alzo deeze harde Huid ze- VJrfchii-

kerlyk ten diende van het Dier , niet het Dier leudhdd.

ten diende van zyn bekleedzel is gefchapen.

Hoe zeer v\ry ten opzigt van het gebruik, dac

hetzelve daar ^van heeft, in veele Gevallen

en opzigten onkundig zyn , mogen wy doch

wel vastftellen, dat hier in niets overtolligs

plaats heeft^ Dit blykt te meer, om dat

Hoorens en Schulpen , die naar elkander ge-

lyken, veelal een zelfde flag van Dieren heb-

ben. De Pypagtige Kokers worden van Wor-
men of dergelyke Schepzelen bewoond: de

Slakhoornagtige van Slakken. Dit ftrekt zig

tot byna alle zogenaamde Hoorens, die Spi-

raale draaijen hebben, uit. Evenwel is 'er

een aanmerkelyk verfchil in de Geftalts dezer

Slakken. Ce Doublecfchulpen flrekken tot

bekleedzel van een ander dag van Schepzelen,

De meeden bevatten een Dier , dat naar de

Tethys^ die wy Zee -Haas gedoopt hebben C^j,

zweemt. Dit heeft zelfs in de gewoone Oes-

ters plaats, doch in de Mosfelen komt het

Dier nader overeen m^et de Zee -Scheeden of

Zakpypen, zogenaamd (f). Dit laacde beeft

öok plaats ia die Doubletten 5 welke naar

Pcu-

f*) zie 't voorgiaande Stuk , hhdz, aSS<^

(t) >Ayeidia : zie bladz. 263.

C 4
£• Deel. XV. Stuk.
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VT. Peulen, Scheeden, Meshegten en dergelyken,

xivni zw^^'"nen. In eenige weinigen
, gelyk de

Hoofd-* Nautilusfei] , komc hetzelve met de Zee- Kat-
' sTüK. ten of Polypusfen , in de Pokken met onze

Steen -Slak 3 Triton ^ overeen (*).

föfstL
^^^^^ Dieren, nu, hebben eene algemeene

r " nuttigheid. Ik fpreqk niet van de verfnape-

rlng, \Yeike de Oesters, Mosfelcn en Aly-

IvTuiken, hier te Lande ^ uitleveren. Hoe dat

de Schulpdierep aan de Romeinen, van ouds,
tot voldoening der Gulzigheid en Weilusc
ilrekten, is reeds gezegd. De Grieken, in

de Oofterfche Landen, gebruiken in de Vlas-

ten, wanneer hun niet alleen Vleefch, maar
pok yifch te eeten ongeoorlofd is, allerley

Schulpdieren tot fpyze, ja zelfs de zoge-

naamde Tuinflakken , welke de Egyptifche

Boeren, tegen diqn tyd, in meqigte te Kairo

brengen , zo Ha s s e

l

qu i s t verhaalt : ja zy

voeden die met Tarwe- Meel, om ze altoos

yerfch te hebben, en houden de Slakken dus

yeeleWeeken in 't Leven (f)- Onderde Oos-

terfche Volkeren niet alleen, maar by de In-

diaanen in andere Wereldsdeelen, die om en

aan de Stranden woonen, zyn de Schulpdie-

ren uit de Zee een zeer gewoone Spyze, by

gebrek van Virch. Die van het grootfte

Soort
^

(*) zie 't voorgaande Stuk, bladz. 329»

et; Re^/s^ nach Takfi'ma^ j)?.g 483, Est Cochka pomMïa

^

L ï s T E a 1 3 &ct " •
'

'
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Soort, by voorbeeld het Dier der Tepelbak- VL
ken onder de Hoorens , worden in de Schulp d^J^wjn

op Kolen gebraden, gelyk men hier fomtyds [Joofd.*

de Oefters doet. Uit veel kleinere wordt de stuk»

Vifch raauw gehaald en dus gegeten.

R u M p H I ü s zegt , dat de Dieren of Slak-

ken uit de fraaist getekende Hoorens
,
gelyk

die men Paufekroonen , JBisfchops-Myters,

enz. noemt; als ook uit de Porfeleinhoorens,

Harpen, veele Dadels, Rollen, Tooten^ enz.

Biet goed om te eeten zyn, ja van fomraigen

voor Vergiftig gehouden worden , brengende,

als menze gekookt eet, dikwils door verdik-

king de dood aan. Het gemeene Volk, even-

wel, dat ze gebraden eet, zou 'er geen hin-

der van hebben. Die hard van Vleefch zyn

,

gelyk de Kinkhoorens en dergelyken, hieldt

men van ouds, reeds, voor eene Spyze, wel-

ke de Maag bezwaart. Raauw zyn de Oes*

ters, Mosfelen en andere, zagte Schulpdieren

beter dan gekookt: want zy verliezen door

't kooken hun ziltig Vogt, met welks behulp

zy anders de Natuurlyke Ontlastingen, per

ahmm & urinam^ bevorderen. Ook ftrekken

zy tot aanprikkeling der Natuur , en hierom

,

mooglyk , werdt Venus gezegd in een Schulp

te zyn gebooren.

De zelfftandigheid der Hoorens en Schul- zeirrMu-

pen, komt my voor, zeer veel te gelyken aéfHi)-

naar die der Beenderen van de Menfchen en l^^^ f"
1^ rt V.

' f -.
Schulpen»

Viervoetige Pieren. Allen zyn die door ge-

C j weid
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VI. weid breekbaar, doch kunnen niet ligt tot

XX^VIU ^^" Poeijer gemaakt worden, wegens hunne

Hoofd/ taaiheid. Dit heeft immers, in alle verfche

STUK. Beenderen plaats, zo wel als in de Hoorens

en Schulpen; maar deeze zo wel als genen,

't zy door de Lugc, door Water of door

Vuur; (de Aarde wil ik uitzonderen, om dat

dezelve niet dan door de anderen Elementen

werkt,) in meer of minder graad Verkalkt

zynde, laaten zig gemakkelyk tot Poeijer

maaken. Dit openbaart zig in die Hartshoor-

nen , welke men, tot Medicinaal gebruik,

ilegts van den Damp van kookend Water laat

doordringen , en dan bekwaam om te Itampen

zyn. Natuurlyke Hoorens of Schulpen be-

zoedelen ook de Handen of Vingers door 't

aanraaken niet, dat de genen doen die Ver-

kalkt zyn , en fommige Soorten van Ver-

fleende Conchyliën. Voeg hier by de Dier-

lyke of zogenaamde Visfchige Reuk der fris-

fche Schulpen, die echter wel ras verdwynt.

Kan dit alles niet tot een Kenmerk dienen
,

om de Verfleende van de Onverfteende te

onderfcheiden ? Van de genen die in Keyfleen,

Agaat, Oker of Mineraal, veranderd zyn,

fpreek ik niet, dewyl de zaak alsdan, uit de

bloote befchouwing, blykbaar is. Nog be-

wyst de eigentlyke Kalkbranding der Schul-

pen en die dej; Beenderen gedagte overeen-

komst nader.

H^arGe» Gioot was 'c gebruik 5 dat men van deeze
^''•"'^ Bc
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Bekleedzels der Schulpdieren oudtyds in de VI.

Geneeskonsc maakte. Volgens G ale n us ge- xxviU.
nas men 'er mede de Traanfistels , Tandpyn, Hoofd-

Daauvvworm der Kinderen, Loopende Zwec-'^TüK.

ren en Brandingen. List er Ichryfc 'er, in

'c algemeen, eene bytende Eigeafchap aan

toe, en 't is zeker, dat zy die door Verkal-

king bekomen. Men kan 'er ook een Poeijer

van maakcn . na dat zy eenigen tyd in de Zon

gelegen hebben , en dus door uitdrooging ee-

nigermaate verkalkt zyn. Gebrande Oester-

Schulpen komen in 't zo beroemde middel

tegen den Steen. ïn 't algemeen zyn de Schul-

pen Zuurbreekende , welke kragc ook de voor-

naamüe is 5 die de Paarlen en het Paarlemoer

bezitten. Dat Mosfelen, wel gedampt ^ uit-

wendig goed tegen de Wintcrhielen zyn, is

zo verwerpelyk niet als veele andere Kigen-

fchappen , welken , 't zy uit inbeelding of by-

geloof, toegefchreevcn worden aan eenige

Soorten van Conchyliën. De Dckzels echter

van fommige Hoorens , gelyk de Blatta By-

fantina, als ook die Hoorentjes, welken men
Dentalla noemt of E?italia , zyn nog*onder de

Winkelmiddelen bekend»

Van de Ouden werden Schulpen gebruikt, i" *f ^^ge-

om hunne Stem te geeven in de groote Ver- '

gaderingen, en hier uit is de benaaming van

Oftracismus ^ die tot verzending in Baliingfchap

te Athene itrekte, gefprooten. By de Ro-

meinen hebben die Hoorens ^ welke men thans

Troni-'
1. Deei,. XV. STUK.
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VI. Trompethoorens of Tritons noemt , reeds ge •

^^^jj^'diend tot Oorlogsbazuinen; gelyk menze nog

Hoofd- 'heden, onder de Indiaanen , dikwils daar toe

si-uK." bezigt. De Chineezen bakken, zo men ver-

haalt , Porfelein van fomraige Schulpen , wel-

ke men, ten dien einde, eenigen tyd in de

Grond begraaft. Oneindig is *t gebruik , dat

*er de Wilden van maaken in de andere V/e-

reldsdeelen > tot optooi] ing van hun Lighaam

en Sieraad. Sommigen draagenze in de Oo-

ren, aan den Hals, Armen en Eeenen of om
den Middel: andere Natiën, gelyk de Turken

ea Arabieren, verfieren 'er hunne Paardetiü-

gen mede. In Europa dienen zy, als bekend

Is, tot veelerley Grotwerken: van fommigen

worden Tabaks - en Snuifdoozen vervaardigd s

men bekleedt 'er ook wel Tafels mede. Het

Paarlemoer en de Paarlen , die men uit Schul-

pen haalt, zyn by ons van veelerley ge-

bruik. In Vrankryk en Engeland, zegt Lis-^

TER, worden de Conchyliën tot het witmaa-

ken van Wafch gebezigd. De Engelfchen

mesten hunne Landeryen met Schulpen,

frifch vafi 't Strand gehaald, In veele Pro^

vintiSn van Vrankryk gebruikt menze om het

Linnen wit te maaken. Hier bezigt men die

Schulpen, welken de Zee opwerpt, veel tot

het vastmaaken van Wegen , Laanen en Voct^

paden; daar zy zig , door verbryzeling, tot

een gelykcn effen Grond fchikken , die te-

yens gemakkelyk te bewandelen is» De Oes-

ters-
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ters- en Mosfelfchulpen zyn hier toe te V^*

broofch, en zo dienllig niet als de gemeene_xx^VIj'L

Strandfchulpjes, zo effen als geribd, welke Hoofd*

Jaatflen men, in Zeeland, Kokhaanen nocmt»*"^"^^-

Van fommige Hoorentjes gelyk de Kauris en

anderen , wordt by vreemde INatien , inzon*

derheid by de Negers aan de Kust van Afri-

ka, gebruik gemaakt in plaats van Geldfpe-

cie. Jn 't algemeen ftrekken zy, in Europa,

toe eene vermaakelyke en duurzaame Liefheb-

t)ery.

De grootfle nuttigheid , echter , welke fot K^ik.

men hedendaags van de Schulpen heeft, is,

dat menze, zo hier te Lande als elders, ge*

bruikt om Kalk van te branden. Men ver-

zamekze, ten dien einde, aan onze Zee-

Oevers, en brengtze naar de plaatfen waar

Kalkovens zyn. Ook worden zy wel naar

andere Landen uitgevoerd. De Heeren Scaa-

ten der Vereenigde Nederlanden vonden, in

't voorfle des Jaars 1730, goed, dien Uitvoer

voor drie Jaaren te verbieden ; om dat de

Noordzee, federt eenige Jaaren, veel minde?

dan te vooren , en in 't Jaar 1729 genoeg-

zaam geene Schulpen opgeworpen hadt. Zo
ziet men dan het aanbelang van dit oogfchyn-

lyk geringe uitwerpzel der Zee. Op het El*

land Schouwen worden jaarlyks, zo van den

zogenaamden Schelphoek, als van de kanc

van Ouwerkerk^ tusfchen de twee- en drie-

hOB-
ï. Deel» XV. SfüX,
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.

VI. honderd Wagenvragten met Schulpen gehaald^

XXVIIJ ^^ de Heer Bas ter aanmerkc.

Hoofd.' Veele Doubletten befchutten, door zig te

STUK. fluiten, het Schulpdier voor befchadiging,

zeis of
" doch de meefte Hoorens hebben een wyd o»

ïnS', penftaande Mond: zo dat het Dier, daar in

vervat, tot zyne bcfchuttingc iets anders noo-

dig hadt* De Tuinflakken bed ui ten zig , te-

gen den Winter, met zekere Dekzeltjes^ wel-

ke zy in 't Voorjaar weder afwerpen; doch

deeze zyn, even als de Dekzeltjes der Aly-

kruiken , maar dun en teer- Geheel dikke ^

zwaare en Steenharde dekzels, die men ge-

woonlyk Zee -Navels noemt, draagt het Dier

van de Knobbelhoorens, Soldaatcn en Maan-

hoorens, voor aan 't Lyf. Dewyl derzelver

Opening rond is , zo hebben de Dekzels ook

eenen ronden Omtrek , en zyn aan de eene

zyde plat en bruinagtig rood: dat is aan die

zyde, welke aan bet Dier heeft vast gezeten:

de andere, die naar buiten komt, is verhe*

venrond en dikwils, in de kleinere, van een

fchoone Regenboogkleur: weshalve men deeze

Dekzeltjes, in de Indien, gemeenlyk Maa?!-

Oogen noemt. Dergelyken vindt men 'er, die

ovaal zyn ; waarfchynlyk van de Halve Maan

hoorens. Van de gedagte Maan -Oogen maa-

ken de Indiaanen bygeloovige gebruiken. Die

Hoorens, wier Openingen langwerpig zyn,

hebben dunne, langwerpige Dekzeltjes, hoe-

da-
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danig een de Blatta Byfantina is, wordende VI.

in Indie veel tot Reukwerken gebezigd. l^^xXYUL
besten, daar toe, komen van de Spillen, Tri^HooFo-*

tons en Krul- of Purperhoorens C^), In an-^TuK,

deren is de Reuk, wanneer zy verbrand wor-

den, van dien aart, dac men dezelve tegen

de Opflyging en Vallende Ziekte dien (tig ge-

oordeeld heeft, zegt A dans on, die ook

aanmerkt , dat de langwerpige Dekzeltjes op

ver naa niet toereiken om de Opening te flui-

ten van den Mond in veele Hoorens. Zy
verfchillen, daar in, aanmerkelyk van de Dek*

zeltjes der Slak hoornen, dat het Dier met zyn

Dekzeltje geboren wordt, en hetzelve altoos

behoudt, zo lang het in Leven bhyft. Ook
zit het Dekzeltje , volgens zyne Waarnee-

ming, niet aan den Kop der Slak, maar aan

haaren Voet vast, wordende dikv/ils op eei:ë

zonderlinge manier, wanneer het Dier te voor-

fchyn komt, omgekeerd en als t'onderfte bo«

ven gewenteld: zo dat zulks in fommigen ,

gelyk in de Nerieten, naar de Klepfluiting

der Doubletten veel gelykt (f).

De meefte Schulpdieren , en bygevola; deVoortgsan-

Hoorens en Schulpen, die zy mee zig om ging,

draagen, hebben eenige voortgaande bewee-

C^) zie de XXX, Tliat in het I. Deïi. der JTerzameling

van afgezette Hoorens en Schulpen door KnoRR j en derzelvêï

Verklaaring.

(t) J^oyage au Senegal, Des Coquillages, p« Xïi%

ïé DEEL. XV, Stuk,
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VI. ging. A R I s T o T E L E s heeft reeds aangetd*

^}Cvni ^^^^9 ^^^ deKamfchuIpen * fpringen. Rum-
i^GOFD'P^i'-s verzekert, dar de Maleijets dezelveii

STUK,, Vliegende Schulpen noemen, om dat men ze

uit het Water fomtyds een Sprong ziet doen^

als of zy vloogen. Van di^ fraaije Hoorens,

welke men Nautikisfen of Schippertjes noemt^

is 't bekend , dat zy langs de Oppervlakte der

Zee gaan fpelevaaren^ en. dan, nc^ar believen,

v^^ederom onder duiken.
,
Dit heeft zo wel in

de dikke plaats als in de dunne of Papieren

Nautilus. Die Hoorens, wier Dieren Slakvor-

yormig zyn, zullen waarfchynlyk als de Slak-

ken kruipen langs de Rotfen, Zandbanken of

op den Grond der Zee. Zulks is ten minden

zeker van de Patellen, Zee-Ooren en dérge-

lyken. Het Dier der Doubletten iteekt een

Lid uit 5 dat naar een Poot gelykt , en baant

zig daar mede een weg door het Zand, De
beweegingen, welke het Dier door hulp van

deezen Voet, (dien zyn Ed, in de gewoone

Strandfchulpen afgebeeld heeft,) volbrengt,

zyn wonderlyk, zegt de Heer Bas ter. Het

Iceert zig niet alleen daar mede t'onderst bo-

"vcn; maar trekt zig voorwnards en maakt 'er

ook gebruik van ,
even als de Varkens van hunne

Snuit, om in den Grond te booren C^). Ver*

haazend is 't, dat foramige Schulpdieren, ge-

Jyk de Pholaden, zig Wooningen weeten uit

• w
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te hollen in Rotfen van Kalk- af Zandfteen. "V^*

Op de gezegde wyze, door middel van
^^^'xx^riil

ren Voet of Tong^ kruipen ook de Mosfeleö Hoofö.

voort, en de Oesters, fchoon dit niet kun- stuk»

nende doen, weeten zig doch in de Slik om
te keeren en daar uit te redden (*)* Meest

,

echter, zitten deeze laatden vast, en de

Schulpen hechten zig aan Steen of Paaien,

ja aan elkander, en fomtyds die der Mosfe-

len aan Oesters, zo vast ; dat nienze 'er moet

afbreeken. Deeze aankleevende eigen fchap

heeft wel meest in het Geflagc der Oefleren

plaats, doch men vindt ook de meefte Hoo-
rens en Schulpen, zelfs die nog leevende uie

de Zee gehaald zyn, begroeid m.et Worm-
buisjes en Pokken ( Balani

)

, 't welk Dierea

zyn, die zig niet verplaatzen, zo min als het

Dier der zogenaamde Eende- Schulpen. Gc-

lyk, men nu, deeze laatften met haaren Hals

gehecht vindt, aan Paaien, Steenen of Stuk-

ken Houts, zo zyn 'er ook fommigen Schul-

pen, die zig met Zyden Draaden vast maa-

ken. De Ham -Doubletten leveren daar van

een voorbeeld uit. Ook komen, in de Adria-"

tifche Zee, een foort van Hartvormige Dou-

bletjes voor, die lang zwart, Hair hebben,.

h welk waarfchynlyk mede tot derzelver aaiï^

hechting dient (f).

De
(*) De zelfde I. Deel, bladz* 79,

(f) Men zal de Afbeelding van zodanig een , naar m5'n@

Yoosn

D
I. DsEt, XV, STüSt
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Vr* De Schulpdieren fchynen het meelle Voed-
Afdeêl. zei te trekken uit de Slyk of Slibber der
XXV^l^. Wateren. Sommigen eeten ook Wormpjes en

STUK. Jnfekten; ja Vifch of Vleefch gelyk de Aard-
Yücdiei* Slakken* Eenige Hoorens komen, geduuren-

de de Zomei*, uit het Water, en klimmen

by de Takken der Boömen, die in 't Water

itaan , op , om te aazen op derzelver Bladen en

Vrugten. 't Is niet onwaarfchynlyk, dat de

Dieren der Hoorens, die in 't algemeen naar

Slakken gelyken, ook dcrgelyke Levensma-

ïiier hebben» Men vindtze meest zitten aan

de Steelen en Bladen van 't Zee -Wier en

andere Waterplanten in de Indien , op v/elken

vcelerley Infekten huisvesten. Maar, dewyl

zy altemaal de Lighaamsdeelen omgekeerd,

en den Mond naar beneden hebben, zo komt
het Voedzel van onderen in, en de Vuilig-

heden, die men Papaver noemt, gaan op-

waards uit, zo fommigen aanmerken. Die
der Rivieren eeten kleine Vifchjes en veelen

gaan weiden: de Mosfelen leeven van Water

en eeten in haar voortgang de Kuit der Vis-

fchen, zegt d'Argenville. Dewyl het

zeker is, dat de Dieren der Schulpen, die

twee Snuitjes hebben, als de Zee - Schceden

,

door het eene geduurig het Water influrpen,

ea

Voorwerpen gemaakt, vinden in het Vyfde Deel ^n de

Verzameling van gekleurde Hoorens en Scluilpeix in Quarto»

Tab. XIV.



en door het andere hetzelve weder uitfpu- VT.

wen, zo zullen zy buiten twyfel, gelyk ^^ixvrn*
kleine Vifchjes^ gevoed worden door de Diert-j^ooFD»^*

jes. Zaadjes en Olieagcige deelen, die *er al- stuk,

toos in 't Water zyn (*). De Aardüakken,

waar toe ook veelen, wier Hoorntjes mea
tot Liefhebbery bewaart, gelyk de Lampjes^'

Topflakken en dergelyken, behooren, eeten,

als gemeld is. Bladeren en Vrugten Ct)-

De gemeende Woonplaats der Conchyliën wooJi-

is in de Zee of derzelver Stranden: want dat^^^'^^''

'er op den bodem der Zee zouden zyn van

eene verbaazende grootte, die wegens haare

zwaarte daar altoos leggen blyven , gelyk

R o N D E L E T I u s wll , heeft geene zekerheid.

Ondertusfchen is zulks, ten opzigt van de

Origineelen der Verfteende Ammons-Hoorens,

iiiet ongeloofbaar. Men vindtze byna in alle

Wateren des Aardbodems , doch die aan de

Kusten der Specery - Eilanden , en daarom-

ftreeks, in Oostindie, voorkomen, fchynea

de voortreffelykften te zyn van Kleur. Dat

het Voedzel der Schulpdieren daar van de

oirzaak zy, is waarfchynlyker, dan dat zulks

zoude voortkomen van de (lerker werking der

Zon : dewyl als dan de Westindifche en die van

dd

(*) Zie R A S T E K Natuurkundige Uitfpammgf^n, ï« D E £ L^

bl. 77^

(t) zie het voor|>a3nde XIV, Stük^ van deese KatuuT'^

lyke Hijïorïe^ bl. 144» ^

D S
U Deeï.. xY. Stuk»
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^^*^ de Guineefche Kust ten minfte even 2a fier-

XX VIII. '^y^ moesten zyn. De Zonnefchyn , evenwel,

Hoofd- brengt de bekleedzelen der Schulpdieren, even
sTüic.

^|g ^g Vrugten der Planten , in zeker op-

zigt, tot meer volkomenheid; gelyk men die

waarneemt in de Paarlemoer en de Paarlen,

die veel minder glans hebben in de Noorde-

lyke Landen dan onder den Evenaar, Ook
fchynen zy aldaar grooter te vallen : ten min-

ite van zulke verbaazende Schulpen , als

RuMPHius gewaagt , en die hy Vader Noachs-

Schulpen noemt, welke men op fommige Ei-

landen in Oostindie vindt , fchynt elders geen

voorbeeld te zyn. Maar, behalve de Zee,

leveren de Rivieren ook veelerley Hoorntjes

en Schulpen uit: waar by dan nog de Aard-

flakken komen , die een Hooren draagen : want

deeze tellen wy ook onder de Testacea of

Schulpdieren.

vctbaa- Gelyk men, nu, van de gedagte Schulpen,

fchiiT^' ^P Aniboina , en de Molukkes , verdeende

gEootte, vindt, die zo groot zyn, dat zy gemakkelyk

tot een Lykkist kunnen verflrekken voor een

Menfch; zo vindt men elders Ammons-ïToo-

rens van omtrent een EUe over 't kruis. Zul*

ke verbaazend groote Stukken komen thans

niet voor, onder de onverfteende Conchyliën,

hoewel men nog Fonteinbakken heeft van ont-

•zaglyke grootte: om nu niet te fpreeken van

Tritons, Kasketten, Reuzen -Ooren Krul- en

Lap-Hoorcns, Tepelbakken^ Nautilusfen ea

an-
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anderen , die ook zeer groot vallen. Hier ^ï»

mede die kleine Hoorentjes en Schulpjes, v^vin
welke men Speculatie - Goed noemt, vergely- Hoofd-

kende, openbaart zig reeds een verbaazend ^"^^^^^

verfchil in grootte, 't welk echter zeer over-

troffen worde, van de klein te dier Koorent-

jes, door Plancus in 't Zee -Zand van Ri-

mini, aan d§ Kust van Napels, waargeno-

men, onder welken men vindt, waar van de

honderd naauwlyks een Grein zwaar zyn (*).

Het niet minder groote verfchil der Con- f» Geflai-

chylii3n in Gedalte, heeft al van over lang^^*

de noodzaaklykheid doen zien, om 'er eenige

Verdeeiing in te maaken, en dit verfchil Is

ook het eenige bynq., w^ar op de Syftemati-

fche Orde der tegenwoordige Liefhebberen

berust. Maar ongelukkig geldt hier het fprcek-

woord , zo veel Hoofden zo veel Zinnen,

Vierentwintig verfchillende algemeene Stelze-

len worden opgeteld door den Hoogleeraar

Car. Au», k e Bergen, die dezelven be-

knopt voordek, en daar over zyn oordeel

geeft. Wy zullen de voornaam ften kortelyk

doorloopen.

Aristotsles hadt, in zyne Verdeeling, oude va-.

zo wel op het Dier dat de Hoorens en Schul- KhliS/''

pen bewoont, al^ op de Geltalte derzelven

agt

(*) KLEIN Luci4hratluncula. de fgrwatme Testarum»

p. II-

D3
I. DSEL. XV. StUK,
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VI. agt gegeven, doch zyne Onderdcelingen zyn

ÉxviII
^^^^* ons niet allen verftaanbaar. Plinius

Hoofd- 'heeft ook daar van geen gebruik gemaakt en

«TUK. befchryft de Conchyliën flegts volgens eenige

van hem gefielde Geflagten. Gesnerüs,
de Oude , die voor twee Eeuwen leefde

,

volgt Aristoteles in veele opzigten :

doch fielt vier Klasfen, van^ Eenkleppige

,

Tweekleppige 5 Spiraal gedraaide (*) en On*

3-egelmaatige Conchyliën. In de Eerde Kla^s-

fe waren de Patellen en Zee-Ooren, in de

Tweede alle Doubletten, in de Derde alle

zogenaamde Hoorens , in de Vierde de Pokken,

Wormbuisjes , Zee - Appelen , ja zelfs de Zee-

sterren , vervat. A l o r o v A n d ü s volgds

Gesnerus, doch keerde de Orde der Klas-

fen of Hoofdverdeelingen om, en de V^ierde

Klasfe nam hy niet in aanmerking. Dus was

zyne Eerde Klasfe van de Hoorens ,^ de

Tweede van de Doubletten en de Derde van

deEenkleppigc , waar toe hy de Patellen, Zee-

Ooren en anderen , in welke de Draaijen niet

of naauwlyks zigtbaar zyn , gelyk de Porfe-

lein- Hoorens, Tepelbakken en Wormbuisjes

of Pypagtige Kokers betrekt» Tn 't algemeene

wordt hy door Johnston gevolgd, met

eeni-

(^) Turhinata» Dit zou men gemeen'yk Tolagtig vertaaien,

4och de hetekenis is algcuiecijer, en fchynt dus eigener uitge-

drukt te kunnen worden. Aliis tuïbinatio Firi ^ aliis ovai^

f^s^ki.y zegt Pi. 1 N I U S«
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cenige verfchikking en naauwkeuriger verdee- Vï.

ling der Geflagten. Van Charleton
, ^^^^[,^*

wiens Naamlyst der Dieren nu honderd JaarHooFo-*
geleeden uitkwam (*3 > zyn de Eenkleppige ,

stuk.

waar toe deeze Aucheur veelen betrekt , die

daar niet toe behooren, in 't midden tusfchen

de Hoorens en Doubletten geplaatst. Hy hadt

veel beter gedaan, aan die Klasle den naam

te geeven vnn Onregelmaatige Conchyliën.

Jn de Tweede üitgaave van zyn Werk, hoc

zeer vermeerderd, volgt hy niettemin de zelfde

Verdeeling (f).

Omtrent dien zelfden tyd ,ftelde de Heer Metbode

Major 3 Hoogleeraar der Geneeskunde te jou.

Kiel, een nieuw Syftema der Conchyliën

voor (-!-)• ^y iTierkt aan, dat geen der voor-

gaande Autheuren zig nog behoorlyk had

toegelegd op deezen arbeid. Niettemin is zy-

ne Metbode gantfch gebrekkelyk ; doordien

hy zig aan eene geduurige tweefplitüng ver-

bondt. Twee Klasfen worden 'er maar van

hem gefield, van Eenkleppige en Meerkleppi-

ge, waar van de laatfte 20 wel de Doublet-

ten als de Veelkleppige, gelyk de Pokken

(Balani^) bevatten zou, In de Rangfchikking

verdeelt hy de Eenkleppige in zulken die de

Mond-

(*) Onomastkum Ztlcum, Lond, 1^68. Quarro. p. 178»

(1) Oxonise, 1Ó77. in Folio, flib eodeni Titulo. ^

(I) Anmtationes in Lihrum F A E« C O L U M N S dê Pur-^

fura.KiV\Xy 1675»

D4
ï. DEEi. XV. Stuk,
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VI. Mond-Opeoing naauwer en die dezelve wy-

XXvm ^^^' hebben , waar van de eerflen wederom in

Hoofd- overlangs en overdwars gaapende, de anderen
QTUK, i^ f^Q zodanigen die een Spiraale draay heb-

ben 5 en die dezelve niet hebben , onderfchei-

den worden. Hier uit blykt genoegzaam de

onvolkomenheid van zync Methode in 't al»

gemeen.

Vervolgens hebben Sibbald en Bonan*
NI geheel andere Verdeelingen ter baan ge*

bragt, die naauwlyks aanmerking verdienen,

hoe zeer ook deeze Autheuren anders zig be^

roemd gemaakt hebben in de Natuurlyke His-

torie. De vermaarde Tournefort, die

de Kruidkunde zo veel Lichts heeft toege-

bragt, was in deezen veel naauwkeuriger,

en de Methode , door hem uitgedagt , fchoon

veele Jaaren na zyn dood eerst in 't hcht

gegeven, verdient nog onze befchouwing (*)

jviethodc Deeze Autheur heeft allereerst de rcgte
vmtoux^« j^QQf^yerdeelinff der Conchyliën , in drie

Klasfen, van Eenkleppige , Iweekleppige ^en

Veelkkppige^ ont¥^^orpen. De eerllen verdeelt

hy wederom in drie Familiën, van Opene,

Spiraale en Pypagtige. Tot de eerde Familie

wordt

f*) Hy ftieiT in 't laatfie des Jaars 1708, drie -en -vyftig

laaren oud zynde, en deeze Methode , door hem in Gelchrifte

nagelaten , is in druk uitgegeven door den Heer G U A L T H i E-

Bj, in deszelfs Werk. dar te Fiprencc , in 't jaar I74», in

gcooi: folio aan 't licht kwam.
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wordt door hem, behalven de Patellen, ook, vi»

de zoogenaamde Zee-Pisfebed, die hy dusApDEEL.,

voor Eenfchaalig. fchynt gehouden te hebben , ^^J^^/'
betrokken. Die van de tweede Familie wor-sTUK.

den door hem in twee Rangen , naar dat zy

de Krultrek duidelyk, of onduidelyk en ver-

borgen hebben, ondcrfcheiden. Van de ge-

nen, die dezelve duidelyk hebben, telt hy elf

Geflagten, genaamd i. Mm-eXy 2. Buccinwn^

3. Buccino-Murex y 4. Purpura, 5. Buccim-

Purpurdy 6. Peribohis, 7. Turbo , U. Verticil-

his y 9. Cochlea, 10. Nerita, ii. Auris marina.

Tot het Eerfle Geflagt^ aan de naauwe lange

Mond- Opening kenbaar, werden door hem
niet alleen de gewoone Rotshoorens , maar ook

de Picramidaale 5 thans Tooten genaamd, t'huis

gebi-agt. Het tweede Geflagt begreep de ge-

woone Trompethoorens , als wyder van Mond
en langer van Krultrek nederwaards zynde,

dan die van het eerfle. Het derde Geflagt de

genen, die in Mond -Opening naar de Rots*

hoorens, maar in Spil gelyken naar de ande-

ren. Die van het vierde Geflagt waren onze

Purperhoorens, aan de Slakhoornvormige Ge-

ftalte, met een lange Punt of Steel^ kenbaar,

zynde die met een korte Steel of Staart in

het vyfde Geflagt geplaatst. Die van het

zesde waren de Pennen , van het zevende de

Tollen, en van het agtü:e geeft hy geen voor*

beeld. Het moesten, zo 't my toefchynt.

Tollen zyn, met een Punt van onderen, die

D 5 mei?
! p££L, XVc STUK,
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VI, men thans Spillen noemt. Het negende Ge-

XXVHL^^^^ begreep de Slakhoorens in 't algemeen^

Hoofd- '^^^1' onder Aard- en Zee -Slakken: het tien*

STUK, de de Nerieten en het elfde de Zee-Ooren*

Van de tweede Familie, die de Krultrek on*

duidelyk of verborgen hebben , ware» vier

Gellagten, bevattende de Porfelein-Hoorens,

Tepelbakken en Nautilusfen. De derde Fa-

milie, die de Fypagtige begreep, hadt de drie

Geilagten, van Dentale^ Entale en Tuhuli mat

rini of Wormbuisjes, enz. De Tweede Klas-

fe, de Tweekleppige Conchyliè'n bevattende ,

werdt door hem verdeeld in twee Familiën,

waar van die der eene de Schulpen altoos ge-

flooten 5 die der tweede dezelvcn altoos open

Itaande badden. In de eerfte Familie waren

agt Geflagten, naamelyk van i.Concha^Q.Cjn-

tulay 3. Ofireiim^ 4. Mytiilus
y 5. Pinna,

6. Perna^ 7. Pholas^ 8. Pe£tu7iculus : in de

tweede Familie alleen maar twee, van Chama

en SJen, Zyn Derde Klasfe , van Veelkleppige^

begreep, behalve de Pokken, ook de Zee-

Appelen.

Methode Deeze Methode nu, hoe laat ook aan 't

y^'^^^"^" licht gekomen, was zekerlyk een Eerfleling

deezer Eeuw en mooglyk wel de Fakkel , die

anderen eindelyk op den regten Weg gebragc

heeft. Van de Manier van Rumphius,
welke mooglyk meer aan deszelfs Vriend y

Doktor SiFMANN, toe te fchryven is, zal

ÜC3 als in het Nederduitfche Wefk^ de Am-
boin-
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fcioinfche Rariceitkaoier , vervat , en voor ie- VI.

dereen bloot gelegd zynde ^ niet gewagen. ^^y^j£
Alleenlyk moet ik aanmerken , dat dezelve hoofd-

wcl degelyk haare gebreken heeft, en zy wordtsTüK,

van de kearigile Liefhebbers, hedendaags,

met regt verworpen. Voorts moet ik hier,

in 't korte, aanmerken, dat zync Eerde Klas-

fe van de iioorens, de Tweede van de Een-

fchaalige Schulpen, gelyk de Patellen, Zee-

Ooren, Pokken, Pypjes; de Derde van de

Tweefchaalige of Doublet -Schulpen is: zyn-

de door hem het allereerst de Zee -Appelen van

de Conchyliün afgezonderd en onder de weeke

Schaal visfchen t'huis gebragt.

Voor La Nc lus, wiens Samenftel in 't jaar Methode

17 22 te voorfchyn kwam O^ heeft niemand gius', en

de GeOagten der Conchyliën zo naauwkeurig^'^^^^^"*

door hunne Kenm.erken onderfcheiden. Hy
volgt de Botanifche Methode van T o u u N e*

FORT en, fchoon 'er eenige duiilerheden,

door de al te fyne bepaalingen, in zyne Me-
thode zyn, heeft dezelve nogthans de Eer

genootcn , dat 'er de beroemde Güalthie-
R I , met eem'ge verbeteringen of veranderin-

gen, gebruik van maakte. Wy zullen der-

halve, in 't vervolg, het voornaamlle van

zyne Methode befchouwen, en merken alleen

aan 3

(*) C A R. N I C, I A N G ï I Methodus nova Testacea ma-

rina in fuas Clas/es Genera Gf Species diitrihuendi. Luceriia

1722. Quarto,

I. DEEL. XV% STinU
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^ï* aan, dat hy de Zeenavels van Bonanni,

XXvm.^^^°°^^^S^'§> tot Ammons- Hoornen maakt.

HooFB- Op hem is Kündmann gevolgd, wiens
STUK. beknopte Methode vry meer gebreken heeft (*)

.

De vermaarde Valentyn, weleer Predikant

op Amboina, voldoet wegens zyne Afbeel-

dingen , cnder welken veele raare Stukken

voorkomen, ongelyk meer dan door derzel-

ver verdeeling of Orde, waar in hy t'eene-

maal de Methode van Bonanni gevolgd

heeft» De fchikking van H e b e n s t r e 1 t ft)»

die wel agt Klasfen maakt , vindt , zo ten op-

zigt van de algemeene als van de byzondere

verdeelingen, nog minder fmaak.

Methode Dus zag men dan, tusfchen de Jaaren 1720

S"^7N. ^^ ^72^9 drie byzondere Konftige Methoden

van Conchylien- befchryving te voorfchyn ko-

men, waar op, niet lang daarna, door den

geleerden Breynius, wederom een andere

eer baan gebragt werdt (J.). Deeze Autheur

heeft het Stelzel der Conchyliën volkomener

getragt te maaken, met zodanigen, die men

niet dan Verfteend aantreft, gelyk de Ortho-

keratieten , Ammons - Hoorens en Belemnieten,

daar

(*)JOH. Chris T. KUNDMANNï, Promptuarium

M^r, Nat. ^ Artificmlium^ WratisI, 1726» Quarto,

(t) Jo. ERNST* HE E EN ST REIT DisferU de Or'

dinihus Conch;jRorum Methodkai ratione injlituendis^ Lipf. 172J,

Quarto.

(4.) Disfcrr» Phyfica de Polphalmiis , ntv» Testactorum

Clas/e, Gcdani. 173a, Quarto*
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daar in te voegen , omtrent welke laatften ^
^^'

.

zelfs twyfelagtig is of zy van Conchyliën ^^'xxyïlL
komflig zyn. Zyne Methode kan derhalveüooFo-

aangemerkt worden meer Speculatief te zyn^"^^^"

dan Praktikaal. Ondertusfchen verdient zyne

Verdeeling in agt Klasfen nog haare opmer*

king. De eerfte derzelven bevat de Pypagti<^

ge Kokers , Tubuli , waaronder dan de Belem-

nieten: de tweede de genen die wy Hoorens

noemen, in 't algemeen , onder den naam van

Cochlidia; waar onder zelfs de Zee-Ooren be*

greepen zyn en de Papiere Nautilusfen, die

maar ééne holligbeid hebben. De derde van

Polyihalamia y wegens de menigvuldige Hok-

jes, bevat de gewoone Nautilusfen, Ammons-
Hoorens en Orchokeratieten : de vierde, on-

der den naam van Lepa? ^ de Patellen: de

vyfde, onder dien van Concha^ alle Doublet-

ten, die uit niet meer dan twee Schulpen be-

llaan: de zesde, onder dien van Conchoides

^

de Pholaden en Eende - Schulpen : de zevende,

onder dien van Balanus y de Pokken of Zee-

Tulpcn: de agtfte, onder den naam van £c//f-

nus y allerley Zee -Egels of Zee -Appelen.

Twee Jaaren laater kwam het vermaar- Metiwcïc

de Werk van den Italiaan G u a l t h i e r i, thierI^'

die Lyf - Arts was van den laatften Groot

Hertog van Toskanen, uit het Huis van

Medicis, en gewoon Hoogleeraar der Genees*

kunde op de üniverfiteit van Pifa, te voor-

fchyo
I, Deel. XV. STins.
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VI. fchyn C^}. Hetzelve voldoet niet minder

XXVm.^^^^' ^^ keurige uitvoering der Afbeeldingen

Hoofd- en rykheid van Onderwerpen, dan door de
sTüKé naauwkeurigheid in derzelver befchryving

waargenomen 5 niettegenftaande het eene zon-

derlinge manier van Verdeeling heeft , die niet

zo zeer behaagt. Zie bier een korte Schets

daar van.

Hy onderfcheidtde Conchyliën in vyfHoofd-

deelenj waar van het Eerile de genen bevat ^

die buiten de Zee voortkomen, naameiyk de

Aaixl- en Rivier Slakhoorens: het Tweede de

^ enkele Zee -Schulpen, die zonder Spiraale

draaijen zyn of fchynen te zyn ^ gelyk de Pa-

tellen, Wormbuisjes en Porfeieinhoorens : het

Derde de genen ^ die men gewoonlyk Boorens

noemt, uit de Zee voortkomende: het Vier-

de de Doubletten: het Vyfde de Veelfchaali-

ge, gelyk daar zyn de Pokken en Zee- Appe-

len. Die Hoorentjes, welke Plancus in

het Zee -Zand aan den Oever by Rimini ont-

dekt heeft, zyn door hem, onder den naam

van Tubidofce polythalcmiw ^ t'huis gebragt tot

het Tweede Hoofddeel. De Klasfen aangaan-

de, die zyn 'er twee in het Eerde, twee iri

het Tweede, zes in het Derde, drie in hec

Vierde, en maar één in het Vyfde of laatile

der

f*) iKiiex Testarum Conchyllorum ,
quA asfervantur in Muf^o

NiCOLAlGUALTHiI'. RI 6r mnhoike distritutd exbU

l'txtur Tak, CX. fiorent, 174a, in JFoi, jnajoii.



DE Schulp DIEREN. 6%

der Hoofddeelen. Zyne Klasfikaale verdeeling VL

der Doubletten is beter dan die der Hoo* ^^^^j»
rens. Hoofd-

Het Werk van den Franfchen Heer d'Ar- stuk.

GEN VI LL E, dat in 'c zelfde Jaar uitkwam (*). van d'ar-

heeft , ten opzigt van de Methodifche ver- ^|^^^^^

deeling, een algemeener Smaak. Ik zal om die

reden dezelve omftandiger voordraagen, waar

door men dan ook zal kunnen zien, hoe veel

onze hedendaagfche Liefhebbers daar van heb*

ben overgenomen, en in welke opzigten zy

daar van afgeweeken zyn.

Hy verdeelt alle de Concbylien der Zee

in drie Klasfen ; waar van de Eerde de genen

bevat die uit één Stuk beilaan , en in 't La-

tyn Univalvia^ in 'c FJ-anfch Univalves ^ in *t

Nederduitfca ook wel Eenkkppige genoemd

worden. Deeze benaaming, hoewel oneigen,

is doch in vergelyking met de volgende m
trein gebragt en door 't gebruik gewettigd.

Zyn Tweede Klasfe bevat de genen die uit

twee Stukken of Kleppen beftaan, en derhalve

zeer gepast in 't Latyn Bivalvia , in 't Franfch

Bivalves heeren , en in 't Nederduitfch Twee-

kleppige of DotLbktten, Zyne Derde Klasfe be-

grypt de genen die uit meer dan twee Stuk-

ken famengelteld zyn, in 't Latyn MtiltivaW

(*) rHhtoire Naturelle eclairch dam deux de fes pariies

principales , la lAthologk ^ ia Conshyliologle^ 3 PadSg ia '

Quarto 1742. * *

L DeïL, XV* STUK,
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VI. y/3, in 'c Franfch Multivalves of Feelkleppige

^^yjl'j
getyteld. Onder de Rivier- Conchyliën ko-

HooFD- men alieenlyk de twee eerde Klas Ten voor*
STUK* diq qIq^ Aarde worden door hem in Leven-

de en Doode, door welke laatflen hy de Ge-

gravene of Verfteende, Coquillages Fosjiks ^

verflaat, onderfcheiden. De Eerden behoo-

ren altemaal tot de Eenkleppige : onder de

anderen komen 'er voor van alle de drie Klas-

fen.

' Dit is zekerlyk een aangenaame en zeer ge-

regelde Floofdverdeeling. Wy zullen nu zy«

ne Onderdeelingen befchouwen. De Zee-

Conchyliën, van de Eerfte Klasfe, maakea

by hem vyftien Farailiën uit, als volgt.

I. Lepades Jive Patellce; Fatelies; Kapjes

,

Schilden of Patellen*

9. Aures Marines; OreiUes de Mer; Zee-

Ooren.

3. Canales Jive Tubuli & Vermkuli Marini

:

Tiiyaux & Vermisfeaux de Mer : Pypagtige

Kokers of Wormbuisjes.

4. NaylculcB Jive Nautili; Vaisfezux oii Naii-

tiles: Schippertjes of Nautilusfen.

5. CochlecB Lunares: Limacons a Bouche ron-

de: Maanhoorens

6. CocJilecB Semilunares : Lirmgons a Bouche
^

demi-ronde: Halve Maan Hoorens.

7. CocJilecB Ore depresfo: Limacons a Bouche

aplatie: Tollen of Navelhoorens j liever Plat-

Hionden.

8. Cou-
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8. Conch(B di6t(E Buccim : Trompes ou Buccins : VI.

Trompethoorens, Kinkhoorens.
XXVlïl

9» Turbines feu Strombi: Vis: Pennen. Hoofd-'

lo. VoluW feu Cuculli : Volutes ou Cornets : stuk»

Tooten.

ïi. Rhombi: Roulleaux: Rollen, Dadels.

12. Murices: Rockers: Rotshoorens.

13. Purpurce: Poiirpres: Purperhoorens.

14. Conclm Globofcs : Tonnes : Blaas - of Bel-

hoorens.

15. PorcellancB feu ConcJi^ Veneris: Porfelai-

nes: Porfeleinhoorens,

Onder de Conchyliën van de Tweede Klas-

fe, 't welk de Tweekleppige of Doubletten

zyn , telt d'A rgenville zes Familiën : te

weeten

1. ConchcB diBcB Ostrea: Huitres: Oesters;

waaronder de Lazarus - Klappen , Poolfe Ha-

mers^ Haspels, enz.

2. Chamce: Cames: Gaapers öf Gaap -Dou-

bletten.

3. MuscuU fsu MytUli: Moules: Mosfelen;

hier onder de Ham - Doubletten en allen die

meer of min puntig uitloopen.

4. ConcJicB Cordiformes: Cmirs: Hartvormiga

öf Martgelykende ; waaronder de Venus-Har-

ten^ Paardevoeten 5 Nagel - Doubletten , enz.

5. PeSiines : Peignes : Kam-Doubletten , om
dat zy Kamswyze geribd zyn ; gelyk de Man-
tels : enz»

E 6. S9-^

^.pÉEI., XV. STUK.
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STUK.

VI*, (5, Solenes: Manches de Coiiteaiix: Scheédeti

XXVIIÏ
°^ Mesfe- Hechten.

Hoofd-' ^^ Veelkleppige , van de Derde Klasfe,

komen wederom in zes Familiëti verdeeld

voor: als

1. Echini: Outfins ou Boutons de Mer. Zee-

Egels of Zee -Appelen.

2. Oscabrion: Lepas a hidt cotes: Zee-Pis-

febed.

3. Balani: Glands de Mer: Pokken of Zee-

Tulpen,

4. Pollicipedes : Pousfepieds: Myters.

5. ConcJm Anatiferce: Conques Anatiferes:

Eenden -Schulpen of Ganzen - Mosfelen*

6. Phol^des: Pholades: Pholaden.

De Hoofdverdeeling van deezen Autheur is

zekerlyk zeer goed, zo wel als die der Con-

chyliën van de Eerite Klasfe, doch die der

Doubletten niet zeer naauwkeurig, zo min als

die van de Derde Klasfe. Evenwel kan ilc

niet zien, dat de Heer de Bergen reden

had om te denken , of de Pollicipedes of My-
ters ook onvolgroeide Doubletten waren. De
Wormbuisjes zyn door hem als de Tweede
Familie van de Derde Klasfe, in plaats van

de Oscabrion of Zee -Pisfebed, opgegeven (*^.

In de Catalogus van een Conchyliën - Kabi-

net, dat in 't Jaar 1743 te Leipfig in open*

baare Veiling kwam, werdt wederom een an-

dere

Mtthode
van
LessëB,

(*}Car*Aug» de bergen. Clas/es Conchyliomra



ï> fc R S C H U L i> D ï È R É H, Ö?

dëre Methode gevolgde Daar heeft men de VL

Zee -Tulpen onder de Eenkleppige geplaatst 5 ^^yff{
en eene Derde Klasfe gemaakt van gedeelten Hoofd-

*

van Zeedieren 3 waar onder de Zee - Appelen stuk.

én Zee -Sterren, dat zonderling en ongerymd

is, een groote figuur maaken. De Methode

van Les SER verdient nog minder roemo Hy
maakt eene Hoofdverdeeling in Euisagtige en

Vatagtige Conchyliën, in de eerfte van wel-

ken alle Hoörens, in de andere alle Doublet-

ten , ja de Pokken , My ters en Eende-Schulpea

zelfs, begreepen zyn (*}

De Heer Klein gaf ook eene Methode Methode

uit, die waarlyk eene der geleerd iten en uit- [^^^mn,

voerigften is (f)- Men dient zyn Werk zelf

in te zien om daar van te oordeelen» Ik zal

alleen de Aanmerkingen van gezegden Hoog*

leeraar de Bergen, op deeze Methode,

hier voordraagen. ,5 Hy heeft, i. de Klas-

3, feo, Geflagten en Soorten, naar 't my toe-

5, fchynt, al te zeer vermenigvuldigd, en

5, (fikwils den naam van Soorten gegeven aan

3, enkele Verfcheidenheden , die van Gellag-

5, ten aan enkele Soorten en uit fommige Ge-

3, flagten Klasfen geformeerde 2. Door het

3, invoeren van nieuwe Naamen der Geflag-

3, ten begaat hy den zelfden misflag, dien hy

3, ZQ

(*; Testaeeo - Theologla. LipC 1748, Oftavo. p. rp(>«

(t) TenteCnen Methodi Ostracokgic^.* Lngd. llatav» 1753,

E 2
I, Deel. XV. Stuk.
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VI» 5, zo menigmaal aan Linn^us heeft ver*

XXVin ^' '^^^^"- 3- •'-^^ Soorten zyn, voor 't ove-

HooFD- 33 nge, door hem, beter dan door iemand,

STUK.
^^ in rang gefchikt. 4. De aanhangzelsjagter

5, de Deelen zyner üviethode gevoegd, met

3, uitfluiting van de Kenmerken der Klasfen

,

,, zouden beter aan het end geplaatst zyn,

,, als overfchot der Conchyliën. 5. In fom-

3, mige Klasfen zyn geen Gefiagten. 6 Het

^, Derde Deel heeft geen Klasfen, en maar

,, één Geflagt, te weeten dat der Eende-Schul.

„ pen. De Tweede Klasfe van het Vierde

5, Deel heeft maar ééne Soort, de Schildpaü-

„ Pok, naamelyk; zo wel als de Derde Klas-

5, fe , het Mytertje, 7. In het Vyfde en Zes-

3, de Deel zou hy, de Zee -Appelen en

„ Wormbuisjes niet, gelyk hy elders doet,

3, van de Conchyliën uitfl uiten willende, ook

„ de Soortelyke Verdeeling van ieder hebben

„ moeten opgeeven".

De Conchyliën, naamelyk, worden door

den Heer Klein in zes Hoofddeelen oi^der-

fcheiden; waar van het Eerfle, onder den

naam van Cochlidesy de Hoorens,- het Twee-
de, onder dien van Coiichcs^ de Doubletten

bevat: het Derde, onder den tytel van Poly
conchcBy de Eende- Schulpen, als gezegd is,

\ alleen: het Vierde, onder dien vanNiduU Tes-

tacH^ de Tulpen en Zee- Pokken: het Vyfde
en Zesde, als gemeld is, de Zee- Appelen

en Wormbuisjes. Ik vind opmerkelyk, dat

hy
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hy de Patellen, onder den naam van Mofio- VI.

conchcB ,
geplaatst beeft in het voorde van het

^^^yfi{
tweede Hoofddeel. De onderfcheiding dernooFD-'

Doubletten ontleent hy, zo wel als d'Ar-stuk.

GENVILLE en GUALTHIERI, VaQ dC

figuur en fluiting der Schulpen-

B ROWN v^ras , in zyne befchryving der Con- Methoda

chyliën van Jamaika C^)^ de eerfte die de^^^^^jj^

Verdeeling der Doubletten afleidt van derzel-

ver Scharnier. Dus ftelt deeze , in zyne

Tweede Klasfe, drie Rangen; welker eerfle

is van de genen , die flegts door Ligamenten

famengevoegd zyn, gelyk de Oesters, Mos-

feien. Mantels, enz: de tweede van de ge-

nen^ die Ligamenten hebben en uitfleekende

Tandjes in 't Scharnier : de derde van de ge-

nen , die alleenlyk met Tandjes flunengewricht

zyn* Hier mede komt de Hedendaagfche Me*

thode, om deselven in Scharnier- gelykende,

Halfgefcharnierde, Gefcharnierde en Onge^

fcharnierde te onderfcheiden , eenigermaate o-

vereen. Ik zal van andere byzondere Ver-

deelingen, hoedanig eene die van Heben-
s T R E I ï is , welke de Hoorens naar de langte

van den Krultrek onderfcheidt (f), niet om-

Handig fpreeken : noch my ophouden met

dè manier van Lis ter, dat eene Methode
' zon-

f*) Th Civil and Naturel Histöry of Jamaica. Lond,

1751?» Folio»

(tj Disfert^ Phyf^ de Ordlmhus Conch-jlkrura^ p* 20,

E 3
! DEEL. XV. STUK,
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VI.^ zonder Methode is, waar in hy de Liefheb-

FX\^iU
^^^'^ minder voldaan iieefc, dan door de naauw-

HooFD- keurigheid zyner Afbeeldingen,
gTUK. J3e Franfche Heer A D a n s o N (*) : die aan

vanA.DAN^ de Kust van Senegal zig byzonder toegelegd
^^"^* heefc op de kennis der Conchyliën, onder-

fcheidt dezelven in de vier Hoofdfoorten van

Eenkleppige, Gedekzelde, Tweekleppige en

V eeikleppige. Die van de Eerfte Soort, op

zyne vyf eerfte Piaaten afgebeeld, zyn, on-

der anderen, de Posthoorentjes, Topllakken,

/ Patellen , Zee - Ooren , Tepelbakken, Pennen,

Dadels en Porfcieinhoorens : tot de Tweede
Soort behooren alle de overige Hoorens: tot

de Derde alle Doubletten of Tweefchaalige.

en tot de Vierde alle Meerfchaalige Conchy»

liën. Voorts worden de Ploorens door hem,

naar de verfcheidenheid van de Draaijen, den

Top , den Mond , het Dekzel , het Paarle-

moer en het Buitenvlies, in Rangfchikking

gebragt; waar onder hy dan t'elkens de Ge-

dekzelde van de Ongcdekzelde onderfcheidt.

Dus komen 'er, by voorbeeld ^ van de genen

die de Opening met ftornpe Randen hebben,

zonder uitwendige Zoom , vyf Soorten voor

^ie ongedekzeld en tien die gedekzeld zyn.

De mce^Len hebben het Dekzeitje Hoorn- doch

eeni»

(f) Flisto Naturellade S?Kega,l. Coq^uiLLAGES- Paris

1737» Q:aiUto,
'-
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eenige weinigen Steenagtig. Het is in voelen VI.

Cirkelrond, in anderen Ovaal, in fommigen
^^^^J-j

Halfmaanswyze, in fommigen langwerpig, hoofd-'

De Schulp van eenige Hoorens was van binnen stuk.

Paarlemoer; doch ver de meesten vondt hy

nacuurlyk nieü gepaariemoerd , noch van bin-

nen noch van buiten. Eenigen waren van bui-

ten zonder Vlies , eenigen hadden hec dun,

eenige weinigen dik.

Tot verdeeling der Doubletten geeft de Heer

A DANS ON agt op zeven dingen: naamelyk

de Kleppen, de Toppen, het Scharnier, hec

Ligament, de aanhechtingen, het Paarlemoer

en 't Buitenvlieso Sommigen hebben de Klep-

pen of Helften gelykvormig en even groot,

anderen ongelykvormig. Eenigen hebben geen

Toppen; anderen hebben die in 'c midden , bo-

ven of onder 't midden der Schulpen On-

der de eerden kwamen niet dan Veelkleppige,

onder de laatften niet dan Tweekleppige voor.

Ten opzigt van het Scharnier, waren 'er die

hetzelve onkennelyk of zonder Tandjes ; die

het , met één , twee of drie Tandjes hadden ^

welke taamelyk egaal waren. In anderen 5 mee

ongelyke Tandjes, was derzelver getal van

twee tot tien, en zy hadden holligheden, om
die Tandjes in te neemen. In anderen hadc

dit zelfde plaats, met tien egaale Tandjes in

ieder Schulp. Van alle deeze Gefcharnierde

kwamen *er geene voor dan Tweekleppige of

Doubletten: alzo de Veelkleppige wei Tand-
£ 4 jes

I, Deel. XV. stuk.
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VI. jes doch geen holligbeden , om dezelven in te

ê^^j^neemen, hadden. Het Scharnier, merkt hy

Hoofd- '^sn 5 is doorgaans by de Toppen geplaatst.

^TUiC. Het Ligament is in fommige Doubletten by-

na rond, en om of in *t midden der Toppen,

van binnen, geplaatst: in anderen is hetzelve

langwerpig en heeft zyne plaats boven de

Toppen, van buiten: in eenigen tusfchen de

Toppen en rondom de Toppen , -aan de bui-

tenzyde van de Schulp. Onder deeze laatften

worden ook Veelkleppige geteld. Het Schulp-

dier heeft altoos Spieren, die hetzelve aan de

Schulp hechten, waar van men de Merktekenen

vindt in de Schulpen. Van zodanige Vlak-

ken hebben 'er eenigen ééne, anderen twee,

anderen vier in elke Schulp: maar ver de

meesten hebbea twee zodanige Vlakken. Ze-

ven Soorten waren ten minfte van binnen

gepaarlemoerd : agt anderen hadden 'er van

binnen eenige fchyn van ; doch vier-en-veertig,

waar onder vier Veelkleppige, hadden geen

Paarlemoer van binnen noch van buiten. In

omtrent de helft der Doubletten was geen Bui-

tenvlies kennelyk, dat in ver de minften ee«

ne aanmerkelyke dikte hadt.

) Voorts worden de Hoorens , volgens de hoe-

danigheden van het Dier, dat dezelven be-

woont, door deczen Heer befchouwd, en wel

ten opzigt van deszelfs Hoornen, Oogen, Bek,

Lugtpyp en Voet. Sommigen, doch zeer wei-

nigen*;, hebben geene; de meeflen twee en ee-

ni-



DBR. SCHULPDIEREN. 73

nigen vier Hoornen, die of Cylindrifch of VI.

Kegelvormig zyn, en voor aan 't Kop-^nd ^™^j^j^

of agterlyker geplaatst. Zeer weinigen heb-HooFD-*

ben geene^ de overigen twee Oogen, die of stuk*

aan den Wortel derHoornen^ in 't midden, of

aan 't end derzelven ftaan. De Bek heeft of

twee Kaaken zonder Snuit, of een Snuit zon-*

der Kaaken. Van deeze laatften waren agt-

tien Eenkleppigen 5 zes- en- vyftig Gedekzel-

de; van de anderen ook agttien Eenkleppige,

doch maar drie - en - twintig Gedekzelde Soor-.

ten. De Lugtpyp maakt in eenigen het Gat

aan een der zyden van het Dier ; in anderen

een lange Buis, die naar de Rug toe uitkomt.

De Voet, dat het gedeelte is, daar de Slak-

ken en dergelyke Dieren niede loopen, heeft

in fommigen een Groefje aan 't voorfte ge-

deelte overdwars, 't welk in de minden ont-

breekt. Om, de Doubletten volgens de hoe»

danigheden van het Dier, dat dezelven be-

woont , te befchouwen
, geeft hy agt op der-

zelver Mantel, Lugtpyp, den Voet en de

Draaden. De Mantel , zynde het Vlies dat de

^Schulpen inwendig bekleedt, is of in de ge-

heele omtrek, of alleen aan de een e zyde in

twee Kwabben verdeeld, of maakt eea Zak,

die flegts aan de beide enden open is. Som?

migen hebben maar ééne Lugtpyp, anderen

twee , die dan flegts als Openingen zyn 5 ofBuis-

agtig- In eenige weinigen ontbreekt de Voec

of dezelve vertoont zig uitwendig niet : de

E 5 mees-
l» DEEL. XV. Stuk,
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Vï» meesten hebben dien zigtbaar ; doch geenszins

Afdeel, die Veelkleppig zyn. welke zig ook niec met

f,^ ^^* Draaden vasthechten, dat flegts eigen was

STUK. aan negenderley Doubletten.

Op alle deeze Methoden heb ik in 't alge-

meen aan te merken , dat de minft Konflige

de beste is, dewyl de Natuur zig niet laat

dwingen, en fchoon de Heer A d a in s o n zig

voornaamelyk toegelegd heeft, om de Stel-

! zeis der Dieren en Planten in dit opzigt te

hervormen, zo fchynt hy my doch, weder-

pm, de moeielykheid van derzelver Verdeer

ling vermeerderd te hebben door te menigvul-

dige onderfcheidingen. Men zal ook niet ligc

?;yne Methode, hoe naauwkeurig anders zyn-

de , in gebruik kunnen brengen tot eene ge-

voeglyke Schikking der Conchyliën in de Ka-

binetten, *t welkindeezen een voornaam ver-

dfchte is. Die Methode , welke onlangs door

den Heer A. Vosmaer, Direkteur van het

Muféum en van de .Diergaarden zyner Door-

iugtigfte Hoogheid, den Heere Prince van

Orange, aan 'c licht gegeven werdt (*), en

volgens welke de voortrefFelyke Verzameling^

van Hoorens en Schulpen in de Erfftadhou»

derlyke Rariteitkamers is gefchikt, overtreft

de meesten door haare duidelykheid.

Zyn

(*) In 'de Beredeneerde en S-jflematifche Catalogus , van eene

ly nitjiek, fraaije en xü&irgako^s Vcrzaasdin?^^ 's Gravenhage

37Ó5.
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Zyn Wel Edele verdeelt de eigentlyke Gon- VI.

chyiiën in twee Klasfen, van Eenfchaalige ^n^^^!!^

Meerfchaalige, Ieder Klasfe heeft twee Ran-HooFo-*
gen, en dus fielt hy vier Rangen van Con-sTUK.

chyiiën. De Eerde Rang behelst de Een-vanvos^.

fchaaligen die Spiraal gedraaid zyn^ dat is al-^^*"^»

Ie zogenaamde lioorens: de Tweede die niet

gedraaid zyn, gelyk de Fatellen, enz. De
Derde bevat de Tweefchaalige of Doublet-

ten: de Vierde de Veelfchaalige , gelyk de

Eendefchujpen , enz„ In deeze vier Rangen

zyn dertig Geilagten begreepen^ die dus op

^

elkander volgen, i. Porcellajtce ^ Porfeleinhoo-

rens: q, Globofcs ^ Blaashoorens : 3. Nautili»

Schippertjes: 4. Semilunares ^ Halvemaantjes

:

5o Lunares^ Maanhoorens: (5. Trochi^ Tollen:

7. Strombi , Pennen : 8. Cylmdri , Rollen :

9, J^olutcB^ Tooten: 10, Casfides ^ Kasketten

:

II. Alat(B^ Vleugelhoorens : 12. Murices, Rot»-

hoorens: i3,Pi/r/)Zirce5Purperhoorens: ia, Buc-

cina^ Trompetten: 15, >^z/r^x, Ooren: 16, Pa-

telh y Schotceltjes : 17. Vermiculi^ Wormag-
tige: 18. TiLbiiliy Pypagtige: 19. Ped^ines^

Mantels: 20. Oftrea, Oefiers: 21, Chamx^

Gaapers; 22. Labra^ Fonteinbakken : 23. Cor*

diformesy Hartachtige: 24. Arccs, Noachs Ar<r

ken: 25. Solenes, Gooten: 26, Myticli y Mos'»

fels: 27. TellifiiBy Dunfchaalige : 28. Anatife^

r^jLanghalfen: 29, Balaniy Pokken: np.PhO'

lades y Steenfchulpen. Op het end zyn twee

Geflagten van Zee -Appelen 3 als een Rang
van

L D£EL. XV. Stuk.
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vL van Weekfchaaligen uitmaakende ^ byge-

XXVIII. ^^^t)^^

Hoofd- I^^ Heer Legations - Raad F. C. Melt-
5TIJK. scHEN, door de fchikking en het opmaaken

der Naamlysten van verfcheide Kabinetten be-

kend en vermaard in onze Nederlanden, gaf

nog laater eene Syflemacifche Verdeeling aaa

't licht (*)

Methode Zyne Hoofdfchikking , in Een-, Twee- en

ïi'Lr^xr'^'' Veeifchaalige^ komt met die van d'Arcek-
viLLE overeen. In de Hoorens raaakt zyn

Wel Ed. geene, doch in de Doubletten zo

veel te meer verdeelingen 5-alzo hy dezeiven

in de vier Rangen, van Scharniergelykende,

'Ealfgefcharnierde , Gefcharnierde en Niet

gefcharnierde , plaatst. Dit zou men lie-

ver als Geflagts Kenmerken mogen aanzien.

Ten minfte dunkt my, dat de derde en vier-^

de Rang veel bekwaamer op den Vyfden had-

den kunnen volgen, waar door dan de Dou-

bletten in I. Gefcharnierde: 2. Halfgefchar^

nierde: 3. Scharnieragtige , en 4. Ongefchar-

nierde, zouden verdeeld zyn. Dat zyn Wel
Ed. met de Wormbuisjes begint, is niet on*

eigen; doch de Patellen en Zee-Ooren zou-

den, naar niyn denkbeeld, beter op de Por-

fe-

(^) Catalogus van het Kabinet van wylen den Heer A»

Leers, te Amfterdam verkogt in May 1767: thans met

ampère Catdogusfen , van zvn Wel Ed. Opf^el , onder den

tytel van Mev/cheniaha , by een gevoegd en viirgcgeven.
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feleia - Hoorens volgen: te meer, dewyl die, Vï.

zo wel als deeze, Klipkleevers zyn, en dit^^^^^^

zou een bekwaamen overgang maaken tot de Hoofd-

Oesters en dergelyken. Voorts mogt zynSTüK,

Ëd» de Kenmerken der Geflagten wel aan-

getekend, hebben, die door den Heer Vos-

MAER zeer omftandig opgegeven zyn (*),

Zie hier de Naamen van de Geflagten, vol-

gens de Methode van den Heer Meuschen.
I. Wormagtige Kookers : 2. Pypagtige Ko-

kers: 3. Schottels of Patellen:, 4» Zee-Oo-

ren: 5. Zeilers; 6. Schippers: 7» Postryders:

8. Halve Maan Hoorens: 9. Maanhoorcns: •

10. Tollen: ii. Pennen: 12. Trompetten:

13. Purperhoorens: 14. Rotshoorens: i^. Vleu»

gel- en halve Vleugelhoorens: 16. Tooten,

enz: 17. Rollen of Dadels: 18. Blaashoorens:

19. Kasketten: 20. PoiTelein- en halve Por-

feleinhoorens : 21. Mosfel s : 22. Mantels:

23. Oesters: 14* Arken: 25. Lazarusklappen

:

2(5. Foelie - bladeren ; 27. Fonteinbakken of

Paardevoeten : 28. Hartgelykende , enz : 29. Gaa-

pers: 30, Dunfchaalen: 3i«Gooten? 32. Steen-

fchulpen: 33» Eendehalzen en Voet-Teenen:

34» Pokken, Dit alles worde bejQooten met \

zes

(*) Men moet deze Aanmerkingen niet aanzien ab berls-

jjingen, mnar als bedenkingen, omtrent eenige verandering

of verbetering, met welke deeze Methode, myns oordeels,

^öu kunnen volflnaa en aangenomen worden»

L DSEL. XV» STUK^
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V^'

2^ès Geflagten van Zee- Appelen, die ten ui-

XXVIIl. t^i'^^ naauwkeurig onderfcheiden zyn.

HOOFD' liet Sanienilel der Natuur van den Heer

^thode LiNNiEUs by herhaalingen veranderd en

vatiLiN- verbeterd zynde, zó hebben de Aanmerkin-

gen , dié *er op de Eerfte üitgaaven zyn ge«

maakt, dikwils geen plaats ten opzigt van de

laatfte. Ja, als een andere Apelles heefc

zyn Ed, de gedagte Aanmerkingen zig flil-

zwygende ten nutte en daarvan gebruik ge-

maakt, tot verbetering van zyn Samenflel^

dat, zo veel de Conchyliën aangaat, Hemels-

breedte verfchilt van de Eer tl e Uitgaave (*}•

Toen maakte hy agt, naderhand negen Hoofd-

verdeelingen of Geflagten , naamelyk vari

I. Patellen, a. gedraaide Hoorens, 3. Porfe-

leinhoorens, 4» Zee-Ooren, 5. Wormkokers,

(5. Nautilusfen , 7» Doubletten, 8. Lepaden^

9. Microcosmus. De betekenis van dit laat-

fte is duifier en dubbelzinnig geweest
, gelyk

de Heer de Bergen billyk aanm.erkt (f),
en in de volgende Üitgaaven heeft onze Rid-

der dit woord niet als een Geflagtnaam ge-

bruikt, In de Tiende Uitgaave is de Orde

omgekeerd. Zyn Ed, begint met de Veel-

fchaa-

(*) CAR. Linn. Sysu Katur^, Liigd. Bat. 1735» Tolio

Regalu

(t) Annof. In CAR» Li NN. Syst^ Nat. Ed, VI, Stock-

holm. 1748, cditam» Ephem* Natura Curioforum^ ut fupra

p. 82«



DER SCHÜLPDIEREN.
f^^

fchaalige of Veelkleppige, en eindigt met de Vï..
,

Eenfchaalige. Dit was ook gepaster; dewyl ^fdeéu

hy den voorgaanden Rang, der Mollusca, met h^"^^^'
het Gellagt der Zee -Egels of Zee- Appelen, stuk.

die weezentlyk Veeifchaalfg zyn, doch geen
harde Korst hebben, beflooten hadt, en de
volgende Rang, van de LitJiophyta, uit Een-
fchaaligen beftaat. Dus heeft zyn Ed. dan
ook die zelfde Orde gevolgd in de Twaalf-
de en laatfle Uitgaave van zyn Samenflel der
Natuur (*), welke ik thans gebruik; met en-
kele byvoeging van drie nieuwe Geflagten, die
van MaBra^ naamelyk, Teredo en Sabella: zo
dat het getal der Geflagten van Hoorens en
Schulpen of Conchyliën in 't algemeen, by
hem, thans zes - en - dertig is. En, dewyl
deeze geen Pooten hebbende Dieren, door
onzen Ridder, in hec algemeen Samenflel der
Natuur, en wel in het Ryk der Dieren, met
-regt in de Zesde Afdeeling, dat is in de Klas*
fe der Vermes of Wormen, geplaatst
zyn ; zo bekleeden zy daar in , op de naakte
Slakken en Slakgelykende Dieren volgende
onder den naam van Testacea of Schulpdieren'
als gezegd is, den Derden Rang.

0&
C^) Syit, Natura, Ed. XIL Odayo. Holmije, 174%
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XXVlll

f^°^;;-
ORDO TERTIUS.

TESTACEA.

Möllusca fimplicia, quae Testa Calcarea

obtedla funt.

I, Multivalvia,

$öo. Chiton. Testa multivalvisp longitudi-

naliter Dorfalis,

301. Lep AS. Testa multlvalvisy incBquivalvis,

fesfiUs,

302. P HOL AS. Testa hivalvis ^ accesform

posticis,

2; Bivalvia. Conch^e.^

303. Mya. Testce Cardines Dente crasjo

yacuo.

304. Solen. Test<B Cardines Dentibus late-

ralihiis remotis.

305. Tellina. TestcB Cardines Dentibus

lateralihus alterius yacuis,

3CÖ.CARD1UM, Testce Cardines Dentihus

lateralihus remotis penetrantibus.

307^
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AF Ti VEL,

DERDE RA N G, ^oofd-
STUK.

SCHULPDIEREN.
1

Weeklyvige Dieren , het Lighaam een*

voudig , en bekleed niec eene Kalkwür-

wordende Schaal.'

I. Feelkleppige:

3CÖ. Chiton, Een V^eelkleppige Schaal,

overlangs op de Rug.

3oïi LepA s. Een Veel- doch ongelyk-

Kleppige Schaal , die ergens aange-

hechc is.

302. Pholas. Een Tweekleppige Schaal^

met kleintjes van agteren.

a* Tweekleppige. Sciiulpen.

303. Mya. 't Sgharnier meteen dikke ïïiet

fluitende Tand.

304. Solen, 't Scharnier met de zyd-Tan*

den ver van elkander af.

305. Tellina. 't Scharnier met de zyd-

Tanden van de eene Schulp niec flui*

tende,

306. Car*dium. 'c Scharnier met dezj&
Tanden ver af en infchietende.

L Dtzu XV. STUK,
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VT.

ArDEEL.
XXVIII.
HOOFD-

307, Mactra. Test^ Cardines Dente in-

termedio compUcato,

308, DopJAX. Test.e Cardines BenU laterall

remoto vaciio,

309, V E is ü s. Testx Cardines Dentibtis ap-

proximatis ^ divaricatis.

310» Spondylus. Test2 Cardines Dentibiis

duohis foraminulo diJlifiBis,

$11. Chama. Testóe Cardines Dentibics duo*

bus obliquis obtufis

312. Arca, Test 2 Cardines Dentibics mme^
Tofis penetrantibus.

313. OsTREA. Test£ Cardines DentibiLs nul-

lis y fcrobiculo ovato.

314. A N o M £ A. Testce Cardines Dentibtis 7iuU

lis p fcrobiculo lineari marginali.

315. Mytilüs. [Testt Cardines Dentibus

nullis ^ fcrobiculo Subulato dijlincto,

3ï(5. Pin NA. Testje Cardines Dentibus nul-

lis^ margine altero coalito*

3- Univalvia Spira regularL CbcHLEiE.

317, Argon AUTA. Testa Unilocularis :

Animal Sepia,

318.

i
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307* Mac TRA, 't Scharnier met een middel- VI.

Tand die famengevouwen is.
XXVTit'

308. Don AX. 'z Scharnier met eeo zyd- Hoofd.*
Tand die ver af is, niet fluitende, stuk.

3C9o Venus. 'c Scharnier m.et Tanden die

digt aan elkander itaan, met afwy-

kende Punten.

310. Spon Dv LUS. 't Scharnier met twee

Tanden, die door een Gaatje afge-

fcheiden zyn.

311. Chama. 't Scharnier met twee Tan»
den . die fcheef en ftomp zyn.

312. Au CA. 't Scharnier met een menigte

van infchietende Tanden.

313* OsTREA. 't Scharnier zonder TandeOs

maar met een ianp;rond Kuiltje.

$£4» Anomïa. 't Scharnier zonder Tanden^^

met een Streepswyz' Kuiltje aan dca

Rand.

315. Mytilus 't Scharnier, zonder Tan-

den, aan een Elswyz' Kuiltje ken»

baar.

316. PiNNA. 't Scharnier zonder Tanden 5.

met den eenen Rand famengegroeid»

3 Eenkleppige die regelmaatig gedraaid zyn^
* Hoor E NS.

SI 7, Argonauta. De Schaal zonder Fïok-

jes. Het Dier tot de Zee • Katten be-

boorende.

F 2 SiS.
2, Deel; XV. st?ïk.
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"VI. 3 r 8» N A u T I L u s. Testa multilocularis , fo^

XXVIII ramine communieante.

Hoofd»
STüK. 319, Conus. Testsi Aperturd effufd^ linea-

riy edentuld,

3to. Cypr^a. Testa Aperturd effufd^ li-

neariy utrinque dentatd.

321. BuLLA. Testa Aperturd fubcoard;atd

,

ohliquatd.

322. VoLUTA. Testa Aperturd effufd^ Co-

lumelld plicatd,

323. BucGiNUM. Testa Aperturd Canalicu-

lo dextro,

324. Strombüs. Testa Aperturd Canalku^

lo Jinijiro,

325. MüREx. Testa Aperturd Canaliculo

reSto.

326. Trochus. Testa Aperturd coardtatd

fabtetragond.

327. TuREO, Testa Aperturd coarSlatd orhi^

culari,

32g. Helix. Testa Aperturi coarEtatd Lu-

nari, *

329. Nerita. Testa Aperturd coardtatd Je-

miorbicularL

330, H A L I o T I s. Testa Aperturd diMatd,

pertufd,

4. Unl-
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318. Nautilus De Schaal met veele VI.

Hokjes 5 die door middel van een xxVüf
Gaacje gemeenfchap hebben. Hoofd.'

319. Conus. De Schaal mee een wyduic- ^tük,

loopen4e Mond, die fmal is en over-

al even breed , zonder Tanden.

320. C Y p R iï: A. De Schaal met een wyd uit-

loopende Mond^ die fmal is en overal

even breed, wederzyds getand.

^21* BuLLA. De Schaal met een naauwer

toeloopende Mond, die fcheef Itaat.

322. VoLUTA. De Schaal met een wyd
uitloopende Mond ; de Spil geplooid.

323. Bucci NU M. DeSchaal met een Sleuf*

je aan de regterzyde van den Mond,

«^2/1. Strombus. De Schaal met een

Sleufje aan de flinkerzyde van den

Mond.

S25» MuREX. De Schaal mcc een re^tuit

loopende Sleuf, by den Mond.

326. Trochus. De Schaal met een ver-

naauwde Opening , die eenigermaate

vierhoekig is*

3^7. T u R B o. De Schaal met een vernaauw-

de Opening, die rondagtig is.

3a8» Helix. DeSChaal met een vcrnaauw-

de Opening, Maanswyze»

329, Nerita. De Schaal met een ver-

naauvvde Opening, die halfrond is.

330. H A L I o T I s. De Schaal een wyde Ope-

ning hebbende , met Gaatjes doorboord,

F 3 4, Een-
I. Deel. XV. Stuk,
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VI. 4, ünivalvia absque Spira regulari.
Afdeel.

Hoofd- 33^* Patella, Testa patenti-comcz , quies»

STUK, eens, \ '

332. De NT AL lUM. Testa lihera^Subulataj

utroque extremo aperta,

333. Serpüla. Testa adnaia Tubiilofa»

334. Te RE DO, Testa intrufa Ligno.

33$. S A B E L L A Testa granïs Arenacsis con^

fe£ta.
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4. Eenkleppige^ niet regelmaatig gedraaid.
Vj^-

Afdeel.

331. Patellü. De Schaal Kegelvormig , ^XVin,

wyd open 3 rustende. Hoofd-

332. Dentalïum» De Schaal vry, Els-

vormig en aan de beide enden open.

333. Serpula. De Schaal aangegroeid,

Buisagtig,

334. Te RE DO. De Schaal in Hout inge-

boord. ^
335. Sabella. De Schaal uit Zandagtige

Greintjes famengeüeld.

m..,.v.sx«Kf'^
XXXIX. HOOFD.



88 Beschryvinc van
VI.

Afdeel.

HOOFD-

•m^

Naam»

kenmer-
ken.

Soorient

XXIX. H o o F D S T U K.

BefcJwyving van 't Geflagc der Chitoks,
waa?: onder die men Zee - Pisfebedden noemt,

>.Taast aan de Zee -Appelen, die den voor-

«^ ^ gaaiuien Rang befluiign^. volgt met reden

het Gellagt van die Dieren , welke een Schaal

hebbeu, uit veele Schulpagtige Stukken be*

flaande, die regelmaatig zyn (amengevoegd

en de Rug van het Dier ov erlangs bekleeden i

zodanig dat het zig, deswegen
,

gelyk een

Pisfebcd met dwarfe Infliydingen vertoont.

Sommige Soorten voeren derhalve, in 't Ne-

derduicfchj gemeenlyk den naam van Zee-
p 1 s s E B E n D E N= Die Schildagtige Rok geeft

'er den Griekfchen naam van Cliiton aan , wel-

ken LiNN*!^.us gebruikt, zynde van ouds

toegepast gewee 0; op een Soort van Mot-

ten.

De Kenmerken beflaan in gedagte Schulp-

jes , die lan-^s de rag overdwars geplaatst

zyn, en dus het Dier van boven bedekken,

dat van onderen zig als een Zee -Slak ver-

toont.

\ Getal der Soorten, in dit Geflagtj is ne-

gen, waar van eenigen in de Indifche Zee,

anderen in de Europifche Oceaan en elders

^vaargenomen zyu.

Cl) chi-
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(^i) C hlton met eene zesïedige geflreepte Vï.

Schulp.
Afdeel,

Hoofd-

De woonplaats van deeze is aan Linn^üs stuk*

onbekend geweest. chitonhts-

pidus.

Stekeli-

(^2) Clikon met de Schaal zevenledigy hetg^-

Lyf geknobbeld, • Tuherat*
latus,

Gckaob-

Deeze heeft, volgens onzen Ridder, het beide»

Lyf ovaal, van boven gedekt met verheven

Knobbeltjes, die Eeltagtig zyn, Ruitswyze

geplaatst. De zeven Schulpjes, meer over-

dwars, boogagtig geftreept 5 zyn naauwlyks

gekield, en aan de zyden door een hoek on-

derfcheiden; het eerfce en zevende met ver-

heven Knobbeltjes befprengJ. Het zou de

langwerpige ge-articuleerde Patella zyn van

S L o A N E en de Oscabrion van P e t i v e r»

De aangehaalde Figuur van Seba heeft agt

Leedjes. Men merkt aldaar aan, dat zy van

veele onkundigen voor Slangekroonen gehou-

den worden ; 't geen ongerymd is 5 dewyi het

Schulp-

(r) Chlton Têsta fexvalvl ftriata. t Sy^t, Kat, Xil. Gen»

;, (2,) Chiton "Tes,i2L feptemvalvi , Corpore tuLcreuIaio. Syn,

Nat^ X, XII. Chiton Oscabtioiu Muf, Ad- Frid, I. p. pö";

Oscabrion, Petiv. Caz, Tab. ! f. 4. Patella oblonga ar«

tlculata. SLOAN. Jam, II, p, 235, S E B. 3ïuf, lil, T» %^

f. 14^

5* Dr EL, XV, STUK,
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90 Beschryvinc van
VI. Schulpagtig dekzel een Dier befluic, 't welk

Hoofd- „ Dic Schulpdier QCoquülage ^ zegt d'A r-
sTüK.

^^ GENviLLE^) daar weinig Aucheuren ge-

3, wag van maaken , heefc verfchillende Naa-:

3, men gekreegen. P e t i v e r noemtze , Os-

5, cahrion van Carolina; dat zeer fraa^ is, An-
"^-Vaihms^^y deren * geeven 'er den naam van Zee-

Toin.*2!^"3? Wants (Clmex Marma) aan* Daar zyn

35 'er, die ze een Schuitje of Zee -Rups ty-

39 telen , en fommigen Zee - Pisfebed of Zee-

5, Bootje» 'c Blykt^ dat het veeleer een foorc

,y van langwerpige Lepas zy, met agt van

3^ een gefcheiden Ribben 5 die zig aan de

33 Klippen hecht, zo wel als de andere Pa-

33 tellen. Indien zy niet vertoond is in het

5, voorgaande Gezin der Lepaden, zo komt

3, dit f om dat haare agt afgezonderde Rib-

5, ben haar fchynen uit te fluiten van de

,3 Klasfe der Eenkleppige en Natuurlyk te

„ brengen in die der Veelkleppige. Het Os-

33 cahrion CaroUnum komt van Amerika , en

33 wordt geviicht aan de Oevers van den

35 grooten inham, op 't Eiland van St. Do-

35 miogo. Het Oscabricn GaUicum komt van

3, Dieppe, en verfchilt van het voorgaan-

„ de eenigerraaate daar in, dat zyne PJbben,

3^ fchoon van een zelfde getal , aan ieder End

35 kleine Tandjes hebben, die zig verheffen en

33 vereenigen aan den Omtrek V2n de SchuIp'X*)»

Zo

(*J La Criishyliotcgis, I, Tartle* p. 512*

i
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Zo blykt dan, dat deeze Heer de Westindi- VI.

fche of Amerikaanfche Zee -Pisfebed niet
^^ï^xxix^*

de Franfchen onderfcheidc door het getal der hoofd-

Leedjes, 'c weik in myne Westindifche, daarsTas,

ik de gedagte oneffenheden in waarneem , ook

agt is. VVy zullen in 't vervolg zyne afbeel-

ding van de Franfchen, met het Dier daar

in 5 befchouwen.

(3} Chiton 7net de Schaal agtkdig en ge- ui,

Jtreept^ het Lyf eenigermaate gedoomd, ccdooni-

Agt Schulpagtige Schaaltjes ^ die in 't ge*

heel overdwars geftreept zyn efif niet gekield

,

met de uicerfte kleinst , dekken het Lyf van

deeze, *t welk de gedaante van dat der voor-

gaande Soort heeft en ovaal is, van boven

bezet met Elsvormige fmalle, boogswyze

,

ongelyke, roode Stekeltjes of Doornen; zegt

LiNN-^üs 5 die 'er de wooning in Afia aan

poefchryft.

De aangehaalde Zee- Slak van Rumphiüs^
vier Vingerbreedten lang en twee breed ^

heeft de Rug bedekt met zwartagtige en flap-

pe Doornen, waar onder zeven of agt halve

Kringen als Nagels leggen 5 die als een Pant-

lier

(3) Chiton Testa oftovalvi ftriata , Corpore fubaculeato,

S'jst. Nat. X , XII, Limax Marina. R ü m P h, Muf^ T. X.

•f« 4. ED^r. Av^ Tab. 286. f» B» SEB, Muf^ Ih Tab, 6ï*

f» 4.

L Deel, XV. stuk.
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VI. fier of Schild famengevoegd zyn. Van on-

XxS^' ^^^^^ ^^^^^ ^y ^*^^ §^^^ 5 ^^^y ^^ Slymerig

Hoofd- Vleefch , waar mede het Dier zig zo vasG

sTui?. hecht aan de Kh'ppen , dat men hetzelve 'er

niet dan met geweld kan afrukken ; wanneer

het, gelyk een Egeltje, zig door inkrimping

rond maakt. Dus fchynt het my, dat die

Stekels of Doornen , in deeze Oostindifche

Zee -Slak, niet op het Lyf maar op het Schild

zitren : doch zouden zy tusichen de Geledin-

dingen door kunnen uitkomen, en fchynt de-

zelve wel een foort van Zee - Rups te zyn.

De Ainbcineezen noemenze Kokohot ^ die van

Loehoe Talluul. Het Dier wordt van de In-

landers gekookt en tot Spyze gebruikt.

IV. C4) Chiton met de Schaal agtledig^ en het

FascicuU' Lyfi a,an de Leedjes ^ wederzyds met

Met Kwastjes hezet.

Kwastjes»

Aan de Kust van Barbarie is door den Heer

Brander, Konful van de Kroon van Swee-

den te Algiers, dit flag van Zee-Pisfebedden

waargenomen. Het Lyf des Diers is Afch-

graauw en effen; de Schaal üaauw gekield.

Eet heeft agt witte Haairige Kwastjes, ne-

vens de zyden van de Schulpjes^ wederzyds

aan het Lyf zitten.

(s)Chi.

(4) Ckit6n Tesia oaovalvi, Corpore ad Valvuks utrinqae

lascicaiato, Syst, Nan» Xil.
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(5) Chiton mei de Schaal agtledig en half ge- VL

fireept y het Lyf ah met SchiMetjes ^^^^^*
hezet, HOOFD-

STUK*
v^

Deeze, die zig in 't Kabinet der Koningin %«^»^ö-

van Sweeden bevondt, was uit de Indien af-ceWb-

komltig. .
^^*

(6) Chiton 'met de Schaal agtledig en niet vj.

gejtreepty het Lyj met uitgeholde of^p-Geftippei-

pen,
^^'

LiNN^us haalt hier OsëECK aan, dien^

op zyn Reistogt naar China, in de Baay van

Kadix dit Dier was voorgekomen, dat hy zegt

de Chiton Iceve te zyn, welke Petiver Os-

cabrion noemt. Dezelve hadt de Schaal uit agü

Stukken beftaande, die overdwars met Voort-

jes overtoogen waren, zynde de Schaal aan

den Rand week, doch voor 't overige hard.

Het Dier was plat, week en bedekte de

Schuitvormige Schaal van binnen, die het,

aangeraakt wordende ^ zo te famen trok, dat

de eene Punt van de Schaal aan de andere

kwam

(5) culten Testa oözovalvi femiftriata , Corpore fquamu*

iolo, M. L. U. 465 *.

; (6) Chiton Testa oftovalvi l^vi , Corpore Punflis excava-

tis. Systt Nat^ X, XII. Chiron Corpore punóirato. Testis oc-

to. Amoen^ Acacl, 44 p. 25Ó. OSBECK Itin, 61* SEB» Muf^

III. Tab. I. f, 33. Calva Serpentis Diadema. Eph* Nat,

Cur, 1727, p» 36. T* I. f. ï, a^ KnoRR Vcrzam* IV»

D. Fl. 17. ƒ 3, 4.~

I. DEEL. XV, STUK,



m Beschryving van

Hoofd-
stuk»

Westm
difche.

VI. kwam te raaken. By het uitwinden van het

XXIX^ ^'^^^^ was dit Dier, benevens eenige Krab-
betjes , opgehaald De uitgeholde Stippen

zyn waargenomen in die Chiton welke zig in

de Chineefche Verzameling van Lager-
stroom bevondt. Dus ftelt Linn^eus de

Woonplaats van deeze Soort in Afia, Europa

en Amerika. ,

De Heer d'Argen' vïlle, de afbeelding

geevende van zyn Oscabrion , met het Dier

daar in, zegt, dat hetzelve zeldzaam in

Vrankryk, en oirfprongelyk uit Amerika af-

komftig is. Men vindt het aldaar, op drie

of vier Voeten diepte, onder Water, aan de

Klippen zittende, op plaatfen die weinig be-

zogt worden. Ce Ingewanden , en weeke

deelen van het Lyf , zyn in de ovaale hol-

te van de Schaal beflooten. Aan een der

enden is de Kop of Bek van het Dier, blyk-

baar aan eene taamelyk groote roodagtige O-
pening ; aan het andere end de Staart of plaats

daar het zyn /vfgang loost. Men zegt, voegt

hy *er by, dat de Oscabrion zig op de Rug
der Walvisfchen aanhecht , en aldaar blyfc

leeven. Het Dier fchynt geen Hoorn tjes, Oo-

gen of Pooten te hebben. Terwyl het, ge«

lyk de Patellen, op de Rotfen kruipt, ver-

toont de Kop zi^ duidelyk wanneer het mee

kragt wil te werk gaan; anders zietmenzein

't geheel niet. Dan is de Kop halfmaanswy-

ze rond, en mee een ovaal Gat doorboord,'

het





Plaat cxvi







deChitons. 95

hec welk eene Buis uitgeeft, die aan het end Vï.

met twee halve Bolletjes is geflooten. ^^xxiX^''
Kop niet rustende ;, doet het deeze Buis alsüooFD*

by Ademhaaling werken 5 dewyl zy oogenbiik-sTUK.

kelyk verfchynt en vcrdwynt. Deeze bev/ee-

ging is, meer dan een half Uur lang, met het

Vergrootglas waargenomen. ^
Het Franfche Oscabrion, te Dieppe gevan-Franfche»

gen, verfchilt in de famenvoeging van zyne

agt Ribben, die aan ieder end vergezeld zyn

met kleine Tandswyze verhevenheden, welke

zig vereenigen of famenloopen aan. den Zoom
van de SchaaL Deszelfs ovaale Voet llrekt

zig nooit buiten den Rand van de Schaal uit',

en de Opperhuid van het Dier, zynde maar

een taamelyk dik Vel , is van binnen aan ds

Schaal gelymd; zy omringt dezelve van bui-

ten om te fluiten aan den Rand , 'c welk

Heunzel aan de Ribben kan geeven.

De Afbeeldingen zyn naar de mynen ge* Plaat

maakt, en, fchoon ik niet twyfele of Fig. i. f|^{',2.

Plaat CXVL is een Zee-Pisfebed van de
Franfche Kust, welke ik: mee het Dier daar

in, gedroogd bewaar, fchynt doch deszelfs

Yoet zig ver buiten den Zoom van de Schaal

uit te Itrekken* Voor 't overige is het Dier

taamelyk overeenkom ftig met dat van d'Ar-

êENvïLLE, terwyl ik die Tandswyze ver-

heffingen ook duidelyk in de Schaal waarneem,

welke zig niet zo zeer in de myne van Fig^ 2,

dat de ledige Schaal van eene Westindifche

,J, Deel, XV, STUK,
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Afdegu
XXIX.
PÏOOFB-

STÜK.

V!I.
Ruher»

Róode*

VUT»
Jilhus.

Witte,

is, veitooneii, en zyn aan deezé ook geenc

dwarsftreepjes zigtbaar, hoedanigén de andere

zeer duidelyk op de Ribben heefc. Men kan

dezelve dan, met regc, tot deeze Soort be«

trekken. Zy heeft den Pvand of Zoom, rond

als een Koord, bekleed met veele Schubbet-

jes, en, *t is aanmerkelyk, dat in deeze Rand

de Ribben of Leden van de Schaal , zelfs in

myne gedroogde Chitons, nog beweeglyk zyrr.

(j^ Chiton met de Schaal agtledig en Boogag-

tig eenigermaate gejiree-pty het Lyfroód*

In de Noorder-Oceaan was deeze, gelyk de

Patellen aangehecht zynde, door K o enig
waargenomen. Zy hadc de Schaal ovaal, ee-

nigzins langwerpig , de Rug gekield en de

Leedjes fchuins Boogagtig geftreept. Die,

welke Martin uit de Zee van Noorwegen

aan den Ridder gebragt hadt, was van grootte

als een Linze, en kadt de Schaal rood. Zyn

Ed. betrok dezelve tot de voorgaande Soort.

(8) Chiton met de Schaal agtledig en effen ,

het eerjie Leedje van agteren uitgerand.

Deeze, in de Yslandfche Oceaan door dien

zelfj

(7) Chiton Testa odovalvi , arcuato fubftriata, Corpore ru-

hzo* Faun, Suec^ 2119»

C8) Cóiton Testd o6ï:ovalvi kvi, Valvula prima postice e«

marginata, Sysi, Nat, XI!
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zelfden Heer gevonden , heefc de Schaal ovaals Vï.

cfFen , naauwlyks gerugd , en minder gekield, ^xix"
Hoofd»

(9) Chiton met de Schaal agtledig en £j- stuk.

Asch*

Deeze, uit de Zee van Noorwegen, hadt de^^^^^^^'

Schaal naauwlyks grooter dan een Weegluis

,

platagtig, Afchgraauw, Eyrond of van agte-

ren iets breeder , weinig gekield ^ niet glad.

XXX. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Lepaden^'
gemeenlyk Zqq- Eikels^ Zee- Tulpen, Pok*

ken, Myters, Langhalzen o/ Eende- Schul-

pen, en Ganze-Mosfelen genaamd.

Tr\en Griekfchen naam Lepasy welke voor
•-^ Patellen gebruikelyk is geweest, heefc

L I N N^ u s toe een Geflagtnaam gebezigd

voor deeze Schepzden. Zy onderfcheiden zig

door een Schaal die uit veele Leden, welke

ongelyk van grootte en figuur zyn, beftaat,

en met haaren Grondfteun ergens aan ge-,

hecht is. Dit Geüagt begrypt tien Soorten ^

als volgt»

(lo) Le«

(9} C&iton Testa oélovalvi ovata, Syst* Nat* Xtlv

G
Ia DÉSL, XV, STWS,
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vu C^®) Lepas met een Kegelvormige gegroefde

Afdeel. Schaal , die onbeweeglyk vast zit > de

Bh^iry.
Dekzeltjes /pits.

STUK.
X. Ey den naam van Zee-Pokken of Zee-Pidsten

UnuL
'*"
kennen wy de eerile Soort van dit Geflagt,

zee Pok, welke overal gemeen is aan de Oevers van

den Europifchen Oceaan. Een menigte van

Hoorens en Schulpen ofKoraalen, dryvend

Hout, Paaien, Ankers , ja Schuiten en Sche-

pen» vindc men 'er dikwils mede bezet, en als

geheel mede begroeid. De Ouden hebben ze-

kerlyk deeze Balani genoemd ; hoev/el zy dien

naam ook gaven aan de Pholaden en Lang-

halzen of Eende- Schulpen; om dat die allen

eenigei-maate de figuur van Eikels of lang*

vrerpige Nooten hebben: 'c welk het Griekr

fche woord Bdxav^s te kennen gaf. DeSchulp-

jes, inderdaad, die het Dier bedekken binnen

de buiten -Schaal, doen deeze Zee-Puisten zig

niet kwaalyk als een Eikel in haar Dop of Kelk

vertoonen. De Geftalte , voor 't overige, en

dat zy zo menigvuldig nevens elkander groei-

jen, geeft 'er,, niet oneigen, den naam van

Zèe- Polaken aan,

üe
J r- • -

flo) Lepas Tcsta Conica fulcata fixa , opercuHs acuminst»

lïs. Syst^ Nat, XII. Gen. 301. Faun. Suec, 2122** M. L. V,

4é6« N. 2''f»
It,". Westgoth, 170. LeéüWENH. E»

pist, 82* p. 471. T. 465. K. IL E IN, Ostr^ T, 12. Fig. 94*

S>J. GUALTH. Test» io5, C P« P^ilof* TranfaU^ ijsi^

V. 2. T, 34» f, 17. Ba STER Opusc, fubces, iz7* T. i2t

i
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De Heer Bast er. geeft ons een zeer VT.

naauwkeurige afbeelding en befchryving van^^|^^'

het Dier , dat in de Zee - Pokken huisvest i hoofd-
doch ten opzigt van de Schaal, en de Ken- stuk,

merken daar uit afgeleid , heeft hy L i n n ^ u s
^'^

"
^'^^*

niet begreepen. Men behoeft flegts de by-

zondere befchryvingen , welken de Ridder daar

van gegeven heeft, zo in die van de Sweed-

fche Dieren, als van zyn Westgotthifchen

Reistogt, na te zien, en zal bevinden, dat

hy door Sulcêta de Sleuven bedoelt, die *er

langs de Schaal loopen in deeze Soort, en

dus dezelve van de volgende, die de Schaal

effen heeft , onderfcheiden. Zyn Ed, zege ^

dat hy, byMarftrand, deeze Balanus hier en

daar vond zitten op de Schaalen der Beurs-

krabben : de Schaal meest beftaande uit zes

Kleppen, in de figuur van een geknotten Ke-

gel, die de hovende Opening gedekt heeft

met vier Puntige Ruitswyze Klepjes, waar

van de twee onderften grootst (*). Zy ver-

fchilt van de volgende; i. dat zy grooter is:

2. dat de Schaal op de zyden met veele on-

gelyke Sleuven is uitgegroefd : 3. dat het

Dekzel, uit vier Kleppen famengefteld , een

lange Spleet tot fluiting heeft j welke fchuins

{'^) Testa conftans Valvulis faepius VI, Coni trancati fbrmai

apertura fuperiore teóba Valvulis IV. aciimlnatis Rhombi for»

ma', quaium a infedores majores. IVesgQtth' Rei/e, p3g, 193.

G 2
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VL
Afdeel.

Hoofd-
stuk.

Hét Dier

triton
genaamd^
Plaat
CXVI.
i%' 3.

gefpitst is (*). Die, welken d*Argenv2l-
LE in zyne Figuur A afbeeldt, fchynen my
echter geenszins tot deeze maar tot de derde

Soort te behooren (f).

De grootte vind ik nergens bepaald, doch

fchynt my die van een Hazelnoot weinig te

overtreffen. Van de zodanigen hadt de Heer

Ellis de Afbeelding van het Dier ontleend,

welke in onze Flg. 3, op Plaat CXVI. is

overgenomen, om dezelve met die van den

Heer Bas ter te vergciyken. Hy gebruikte

daar toe het Water - Mikroskoop van C u f f ,

doende het Diertje, uit de Schaal gehaald zyn-

de, in een Orlogie- glaasje met Zout Water,

of hetzelve leggende op een gewoon Plaatje

Glas, en dan door een Penfeeltje met Zout

Water befprengende , zo langde Waarneeming

duurt: 't welk de Klaauwtjes en Snuit, ver-

fcheidene Uuren agtereen, zegt hy, in be-

weeging zal houden.

,, Dit Dier (vervolgt Ellis) heeft vier-

„ entwintig Klaauwen of Baardjes, die op

„ de volgende wyze gefchikt zyn. De twaalf

5, langden ftaan regt overend, van de Rug-

„ zyde des Diers afkomende, en allen by

„ paaren famengevoegd aan den bodem

,

^y waar zy in een gemeenen Grondfteun in-

5, geplant zyn. Deeze vertoonen zig als zo
veele geele gekrulde Veders, die als Hoorn

„ door-

33

(*) Faun, Suecica. E(I. IL p. 5 r ƒ»

(t) Zy zyn daar aangehaald.
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3j doorfchynende en door Gewrichten famen- VI«

5, gevoegd zyn. leder Gewricht heeft , aan de|^|^^'
3, holle zyde, twee ryën Haairtjes. Het Dier HoofL-
3, is, om zyne prooy te vangen, ileeds be- ^^tuk.

3, zig met het uititrekken en famentrekken
^''

"

^'^'

3, van deeze Boogswyze Haairige Klaauwen»

3, die aan 't zelve voor een Net verftrekken,

53 De twaalf kleinfte Klaauwen zyn nevens

3, de grooten , ter wederzyde zes geplaatst en

,3 by paaren verdeeld, zittende twee Klaauwt-

,3 jes aan ééne Stam, gelyk de Schaaren of
33 Klaauwen van eenKrab» Deeze zyn buig-

33 zaamer en voller van Haairtjes dan de an-

53 deren , en fchynen aan het Dier den dienst

53 te doen van Handen, 't Geheele getal der

33 Klaauwen neemc trapswyze in grootte af,

33 zo voor als agrerwaards, van de grootften

33 op de Rug tot de laatite op één naa we-

3, derzyds van vooren; welke twee laatften

3, van middelmaatige grootte zyn. De Pro-

3, hoscis of Snuit komt uit het midden van
33 den Grondfteun der grootfte Klaauwen
,3 voort, en is langer dan één derzelven.

33 'Het Dier beweegt de Snuit, met groote

3, vlugheid, naar alle kanten. Zy is van een?

33 Buisagtige figuur, doorfchynende, en fa-

33 mengefteld uit Ringen die trapswyze, naar

3, het end toe, verkleinen, 't welk omringd

3, is met een Kring van kleine Borfleltjes,

33 die ook beweeglyk zyn naar believen van

5, het Dier. Deeze 3 en andere kleine Haairt-

L De?l. XV. .Stuk. " ^
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VI. „ jes aaa de Snuit, verdwynen als het flerfc,

XXx!^* 5j Langs de binncnzyde van deeze doorfchy-

HooFD- 39 nende Proboscis vertoont zig de Spiraale

^.™p , 5, donker gekleurde Tong zeer duidelyk, wel-
*

55 ke van het Dier, naar believen, uitgefto-

3, ken en weder ingetrokken wordt. De
3, Mond, naar een famengetrokken Beurs ge-

5, lykende, is van vooren^ tusfchen de voor-

, , (Ie Klaauweri geplaatst. In de plooijen van

35 deeze Vliezige zelfftandigheid zyn zes of

agt Hoornagtige Plaatjes of Tanden, die

overend liaan en ieder een Pees hebben,

welke bekwaam is om hunne beweeging te

beftuuren. Sommigen van deeze Tanden

hebben Zaagswyze puntjes , anderen Kwast-

jes van fcherpe Haairtjes in plaats van In-

kervingen aan de verhevenronde zyde, die

in de Mond nederwaards gekeerd flaan ; zo

dat geen Diertje, 't welk een prooy van

deeze Schulpdieren wordt, terugwaards

kan ontfnappen. Onder den Mond leggen,

behalve de Maag, ook de Darmen en Pee-

zen, door welken zy aan de Schaal ge-

hecht zyn. Deeze Kenmerken flrekken

zig uit tot het Dier van dit geheele Ge-

flagt, zo wel die op Stammetjes zitten,

[gelyk de Eendefchulpen ,] als die met den

Grondfteun van hunne Schaal ergens vast-

gegroeid zyn (*ƒ '.

(ii) Le*

(*) PhUof, TrAnfüH, loc. cltato.

33
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Cu) Lcpas die onbeweeglyk vast zit ^ met VI.

eene Kegelvormige , geknotte , gladde v^^X
*

Schaal , de Dekzeltjes Jlomp, Hoofde,
STUK.

XT
Deeze onthoudt zig aan de Rotfen van den BaUmides.

Noorder - Oceaan 5 zegt onze Ridder, zynde^-ee-^

kleiner maar talryker, en niet hooger dan de

Peil van laag Water, gaapende met de Ebbe

en zig fluitende met den Vloed. Het Dier»

zegt hy, heeft een weeke omgedraaide Snuit;

wederzyds vier lange, ge-articuleerde, Haairi-

ge Pooten, en bovendien aan ieder zyde drie

Pooten, die dik zyn, naar korte Schaaren ge-

lykende, elk met twee korte gewrichte Bor«

Hekjes gewapend: de Bek van onderen heefc

twee Tanden, met een Lipje, daar op leg-

gende.

De Afbeelding van Leeuwenhoek wordt

door zyn Ed, , als zeer goed zynde , aange-

preezen , ten opzigt van het Dier, hoewel

zy eenigermaate verfchilt van die van N eed-
ham, welke de Triton in de Langhalfen of

Eendefchulpen heeft doen aftekenen Q^)* Lis-

ter,

(ii) Lepas Testa Conica tmncata lacvi fixSj Operculis ob-

tufis. Faun, Suec. 2123 . L I S T. Anim* Angl^ T. 2* f. 4l„

& Conch» III. T. 44.4» f. 227. Balanus parvus vulgaris. Pe-

TIV. Muf, 82. N. 802. LlEUWEKH, Arc^ 474* T, 4Ó5»

f. I, E & f. 7. AR GEN V, Conchyl. T. (i6.) 30 f. C.

{^) Nouvelles Ohferv. Microscopiques^ Paris, 1750, Pi. ö»

rig. I. zie Uitgezogte Verhandelingen ^ H, D^^EJL, blads. 577^
Plaat X\rill. fig, 4,

G 4
I. Deel. XV. Stuk,
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VI. TER heeft hetzelve 3 zeer duidelyk en onge-

^FDEEL. jneeQ fterk vergroot zynde , in Plaat ver-

HoOTD. toond C*). Op de plaats, die hier van LiN-

STUK. NJEüs aangehaald wordt, geeft hy de Af-^

^'"f'^^^''\^QQ[dmg^2in eQüQ Soort van Zee- Pokken

^

aan de Kust van Engeland voorkomende , wier

Schaal de grootte van een groote Hazelnoot

bereikt, Afchgraauw of witagtig van Kleur

is en eenigermaate naar een Patella gelykt*

De Schaal; zegt hy, beftaat uit zes geltreep-

te Plaatjes 9 *t welk de Afbeelding ook dui-

delyk aantoont ; des ik niet begryp, hoe dee-

ze Soort een effene Schaal kan gezegd wor-

den te hebben , in vergelyking met de voor-

oraande; ten zy men de Sleuven, tusfchen de

Plaatjes, door die oneffenheden verftaan moet.

Ondertusfchen zou het my toefchynen dac

die Sleuven door de aangroeijing van het

Dier , welke de Schaal doet uitzetten, veroir-

zaakt worden, en dus konden de twee eer-

lle Soorten van dit Geüagt wel alleen in

trap van aangroeijing of ouderdom verfchil-

len.

De Heer Ba ster, immers, merkt aan,

dat de Kegelvormige Schulp of Schaal, op-

bepaald, drie of vier Streepen heeft, diq

Vliesagtig geweest zyn, ep van boven nog

zyn , waar door het Dier in ftaat is, om, ge.

duurende zyne aangroeijing, zyne Wooning
- -

'

tg

(«) Exereitat, Anatomka, JU» l-ond, l69ö. Tab, 8,
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te vergrooten. Dat hec waarlyk aan de Rot- VI.

ïen gehecht zy, zonder zig te kunnen ^^s^™^^'
maaken, wil Li ster daar uic betoogen, d^^HooFD-

men op Oefters of Steenen het Merk vindt stuk.

waar de Schaal gezeten heeft; na dat zy daar
^^'^^^^^

afgefcheiden is ; op welke plaats zy wederom

aangevoegd kan worden. Het gekookte Vleefch

van deeze Dieren^ hadt hy, uit liefhebbery,

rykelyk geproefd, dat hem eerst aangenaam

voorkwam , doch vervolgens fcherper dan Pe-

per in de Mond wierdt en zyne Tong nog

lang daar na prikkelde (*).

Onze Vrind verzekert dat de Schaal der

Pokken , buiten om het Lighaam des Diers ,

eene verbaazende menigte bevat van kleine

langwerpige Eitjes; zodanig, dat hy woordelyk

getuige, het Eijernest hejlaat voorts de geheele

ruimte, van de Schulp. Zyn Ed. voegt *er ech-

ter niet by, dat zulks altoos plaats heeft, 'c

welk ik ook niet zou denken. Deeze Dieren

zullen een byzonder Tydperk van Vrugtbaar-

heid en Voortteeling hebben, gelyk algemeen

is aan de Ondermaanfche Schepzelen. Die Ei-

jertjes moeten zekerlyk in hec Lighaam voort-

ge-

(*) »t Is onbegrypelyk , hoe de Heer A s c A N i u s , H/st^

Nats Profes/br^ nog in 't jaar 1767 kon fchryven, dat men
in die van het Geflagt der Lepaden en dus ook in de Zec-

Pokken het leevende Dier nog niet gezien hadt , dan in de

Concha ^Anatifera alleen. Uon^ AmmaU\viv^ col^ expresf,

Koppenhagen. 1707. Folio oblonio.

I* DEEL. XV. STUK,
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VI. gebragt , en dan in de holligheid van de

XX^X.^' Schaal uitgeworpen zyn. Toe de verdere uit«

Hoofd werping kan ik geen zwaarigheid vinden; de*

?^^^ ,
wyl die , als 'er de Schaal zo vol van is,

door het openen der Dekzeltjes van zelf

fchync te moeten gefchieden, wanneer het

Dier zyn Lighaam , dat naar een hollen

Darm of mooglyk liever naar den Blinden

Darm gelykt, maar een weinig doet zwellen.

Dan worden, waarfchynlyk^ die Eitjes alom

verflrooid, en dus zullen maar weinige zig

ergens kunnen aanhechten. Zulk eene onge-

regelde verfpreiding komt met de Kuitfchieting

der Visfchen overeen , en wordt bovendien

bevestigd door de verwardheid, in welke

men de Pokken famengegroeid vindt. Ik heb

een gewoone Mosfel, die op de beide Schul-

pen te famen met een Tros van Pokken be-

zet is, welke haar by de twee Duimen dik

maakt. Daar zitten dertig Pokken op, waar

van de helft byna zo groot als Hazelnooten»

Op Franfche Patellen heb ik 'er kleiner dan

tJennipzaad in menigte. Maar het aanmer-

kelykfte is, dat ik op kleine Kokhaantjes of

geftreepte Strandfchulpjes, aan de Kust der

Zuiderzee, by Muiden opgeraapt, en geüoo-

ten ongevaar de grootte van een Erwt heb-

bende, zodanige Pokjes vindt, die niet alleen

aan de kanten van de Schaal, uitwendig, als

gewoonlyk, met kleinder Pokjes begroeid zyn,

maar ook op de Dekzeltjes, binnen den Mond
der
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Jcr Schaal 5 één of meer jonge Pokjes heb- VL

ben zitten, die fomtyds zelfs de geheele Ope- -^^^^^^

ning van de Schaal zodanig vullen , dat zy Hoofd-

het Dier van de Moeder -Pok noodwendig stuk
'ee-Pokje

hebben moeten doen verllikken. Zou ditfom-

migen ook tot het ongerymde denkbeeld heb-

ben gebragt , dat de Kwast j of fPiuimen het

Vrugtbeginzel of de Vrugt zelve van het Dier

der Pokken zyn (*)?

Cl 2) Lepas, die onbeweeglyk vast zit^ met ee* xtt*

ne Kegelvormige^ gerimpelde ^ fi^'i^P'^ filmhl^'''^

Schaal. ^«'«-
,

Zee- Tulp.

In Oostindie valt een grqoter Soort van Zee-

Pokken of Zee-Eikels , die men in \ Maleicfch

Gindi Laut en. doorgaans Zee-Tulpen noemt.

Zy zitten by klompen aan de Schepen en

Klippen, fomtyds wel een knoest maakende

van grootte als eens Menfchen Hoofd. Ieder

heeft

() On prefume que ce Panache est l'Embrim même de VA'

nimal^ zegt de Heer d'ar Gi: N v l L LE, dans la Couchy-

liologky II. Tart* p. 6$* Zo dat het duister Is, of hy dit

voor zyn eigen denkbeeld , dan voor dat van anderen , op-

ge eve»

(12) Lepas Testa conica rugofa, obtufa, fixa* M* L* U.

4-56. N. 3** Balanus tintinnabuliforrail! Isvis. LANG. Test»

4»RUMPH. Muf: T* 41. f, A. GUALTH. Test. T, 106^

f. H* ARGENv. Co^cy^, T. 30 (25.) f. A. Philof.TranfaB^

1758* V. 2. T. 34» U 8. KNOan Virr.amtU lU D. PU s,

fijr, 6. IV* D. PI* 21. fig. I^

I. Deel. XV. Sxuic.
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VI. heefc de Opening byna als
'

een opgaande

xxi^* Tulp , en daar binnen vertoonen zig twee

Hoofd- fpitfe Beentjes, die als Tanden in malkander

^I^^* , fluiten, kunnende ieder wederom in tweeën ver-

deeld worden. Als deeze Tanden van elkan-

der gaan, komt 'er een bosje uit te voorfchyn

van twaalf Haairige Pluimpjes, waar mede het

Dier zyn Aas naar zig haalt, 't welk in de

Mos en Slym, die 'er zig van buiten aanzet,

fchynt te bellaan. Deeze Knoesten van de

Schepen afbytelende, en die dan in Zeewater

zettende', kan men de werking van deeze

Baardjes metpleizier befchouwen. Het Vleefch

van het Dier is Slymerig, doch wordt door

koqken hard en wit, als wanneer het niet a^

leen voor de Indiaanen tot Spyze ftrekt, maar

de Chineezen houden het voor een kostelyk

Eeten. Men haalt het ook raauw uit, en

zout het in als Balatfan; maar het moet dan

ten minfte een half Jaar ftaan, eer men het

nuttige. Men gebruikt de Pokken, als zy

van 't Vleefch ontledigd en gedroogd zyn , in

Indie ook wel als Kandelaaren , om 'er Kaarfen

ip te zetten , en?.

Dit verhaalt ons Rumphius van de Oost-

indifche Zee - Eikels, hoedanigen aan de t 'huis,

komende Schepen hier ook wel voorkomen.

Ik heb 'er zodanigen, ieder op een Oester-

Schulp gegroeid , die eenDuim breed zyn, ea

b.y de twee Duim hoog* Een derzelven is
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bezet met omtrent twintig Jongen, van groot- VI*

te als een Erwt en kleinder. Hier uit blykc, xxx!^*'
dat zy fterk moeten aangroeijen. Voor 't o- Hoofd-

verige worden ons deeze Zee -Tulpen, zo en-g^^^^

keld, als op verfcheide manieren famenge-

groeid, toegebragt ; fomtyds nevens elkander,

gelyk in de afbeeldingen van Rumphius en

d'A rgenville; fomtyds op elkander zit-

tende en als tot één Lighaam famengehccht j

zodanig, dat menze niet zonder breeken van

elkander kan fcheiden. Ik heb van deezen aart

een allerfraaist Stuk, dat men, in plaats van

Zee-Tulpen ^ wel een Zee-Roos mogt noemen;

Een Pok, van rykelyk twee Duimen hoog, en

aan den Grondfteun, die als op een Zand-

Iteen vast zit, anderhalf Duim breed, heefc

de Opening gevuld met een Tros van kleiner

Pokken, (waar onder doch ook van een Duim
hoog en een half Duim breed zyn ,) twaalf

in getal, die zig dus veel meer uitbreiden,

dan de breedte is van den Grondfteun. Een
dcezer Pokken bevat een aanzienlyke Worm-
buis, dikker dan een Pennefchaft; een ande-

re, aan den anderen kant, is, door een lang-

werpig ..geknobbeld Hoorentje, in de groei-

jing tot een postuur gebragc, 't welk dezelve

naar een Haanekam-Schulp doet gelyken; zyn-

de dat Hoorentje nog daar in begreepen. De
Kleur van dit geheele Stuk is

,
gelyk die der

gewoone Zee-Tulpen, vuil paarfchagtig (*},

Fraai*
h Deei.. XV. Stuk,
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VL Fraaijer munt de Koleur en het maakzel van

^X^^* de Schaal uit in die kleiner Soort van Zee-

Hoofd- Tulp , welk uit de mynen,inF/^i 4.. naauwkeu-
sTüK. rig vertoond wordt.

pr'cxvt ^^ H^^^ El LIS geeft dé afbeelding van
%*4- dergelyke Zee -Tulpen, van een Schip afge-

nomen dat van Sumatra kwam, ^t welk de

door LiNN^üs aangehaalde Figuur is, eiï

van anderen, komende van een Jamaikaafch-

Taarder ; die hy de Klokwyze noemr, om dat

dezelve 5 naar boven, wat fmaller toeloopt:

ah ook een derde Soort, door hem de Tulp-

agtige genaamd, maakende ^en Tros nit, die

aan een Stuk Bloedkoraal gegroeid was ; zyn-

de dit zeldzaame Stuk aan dé Kust van Ita-

lië, by Livorno, uit de Zee opgehaald. De
gellalte, zegt hy, niet alleen wegens de fpit-

fé punten van den Rand ; maar de Kleur

>

met üerlyk roode Streepen op een witten

Grond, maakte die benaaming eigen. Derge-

lyken als in de Indien zouden dan , gelyk

L I N N JÈ u s aanmerkt , ook in de Europifche

Zee voorkomen , en ik geloof dat dceze drie

ilegts Verfcheidenheden van deeze Soort zyn;

20 wel als de fcheef gemonde van de Kaap:

doch die Soort, welke Ellis in zyne Fig»

II. afbeeldt, ook üitOostindie afkomflig zyn-

de , kan niet wel tot deeze Soort behooren

,

om

- (*)- Men znl het in 't Vervolg van de Verzameling van ge-

likurde H^sr^ns « S^halpm dooc K NO R R, ^afgebeeld vinden»
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om dat de Wanden van de Schaal dik en Vt
voos, en als uit Pypjes famengefteld zyn; 't^^^^^'»

welk grootelyks van de gefteldheid der ge-HooFDJ
woone Zee -Tulpen verfchilt, Mooglyk is stuk.

dit die Soort, waar van Rumphius fpreekt,
^^^"^^^^

zeggende dat zy van buiten niet geribd zyn,
maar leelyk graauw, ruig en gegaat, (dat is

met gaatjes,) die men zo wel aan de Klip-

pen vindt, als aan de Schildpadden. Ik heb
'er zodanig één, waar op een Kaapfch Zee-
gewas," van ongemeene grootte, gegroeid is.

(13) Lepas, die vast zit, met de Schaal xin.

rondagtig zeshoekig en gegroefd. dZ'^'^''^^

Walvifch.

Welke Schaal- of Schulpdleren het zyn, die^^^*

BoccoNE met den naam van Walvifchluis
bedoelt, is, uit deszelfs befchryving en af-

beelding, niet duidelyk op te maaken. Uic
vergelyking, evenwel, van dezelven met het
gene Sibbald van zulk een Dier fchreef

,

en met de afbeelding , welke L i s t e R geeft
van een Pok of Zee -Eikel, die op de Wal-
visfcben fomtyds gevonden wordt, heeft men
opgemaakt, dat deeze Schaal een Dier, naar
de Folypusfen zweemende, bevat, 't welk de
ilrmen ver buiten de Schaal uitftrekü, en de

lang-^

(13) lepas Testi fubrotunda fexlobata, fulcat3, üxhSysS^
JVtff* X(l. GUALTH» Test. T, I06. C Q^ JUOC CO ÏÏE i?««
sherches, 194, RuMPH* Muf^ T* 14, H^

I. Drel. XV» STUK»
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VI. langte heefc van zeven Duimen (*)• Hier

XXX^^*^^^
heb ik, het gene elders van de Walvifch-

Hoofd- ^^ïs gemeld is (f), ontleend gehad. Thans
STUK. kennen wy een ander flag van Walvifchluizen^

pdi^^
" die door my naauwkeung befchreeven en m

Plaat vertoond zyn (4=).

Ik noem dan deeze Soort van Zee -Ei-

kels liever een Walvifch-Pok^ en de afbeel-

ding, welke 'er door Gualt hier i van ge-

geven v7ordt,is veel meer met de gedaante van

een Spinrok , C gelyk B o c c on e zegt >, over-

eenkomftig , dan die van Rumphiüs, op de

aangehaalde Plaat, 't Verwondert my, dat

LiNNJEUs de zevende Figuur van den Heer

Ellis niet aangehaald heeft op deeze Soort

,

welke volmaakt de Geftalte uitdrukt van dee-

ze Zee -Pok, zynde té Stavengér in Noorwe-
gen van de Lip van een Walvifch afgefnee-

deü , met zeven zodanige ge- Oorde Lepaderi,

als de laatfte Soort van dit Geilagt uitmaa-
' ken, daar op zittende, Hy vertoont ook de

Schaal van onderen, alwaar zy uit Plaatjes

beftaat , gelyk een Paddeftoel, wier tusfcheH-

ruimten gevuld waren met het Spek van den

Wal-

f») Di&ionn^ des Anlmaui^ Paris I/SP*" ToM. \\U p* 573",

fub titulo Pou de la Bakine,

et) In het m* STUK van deeze liatuurL Historie^-

bladz, 457. zie de Aanmerkingen van den Heer B A STEK/
i^at, Uit/pann. II, D« bl. 15^»

(\.) Nat, Hist, XIII, Stuk, .Ptaat CIV« f. 4, S* bïada

49i<

4
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Walvifch, en door die middel (zegt hy) klee- VI.

ven zy aan de Kraakbeenige Huid van dend^^^^*

Vifch vast. De fmalle holligheden, tusfchen hoofd-

de getakte Plaatjes , (voegt hy 'er by J zynsTUK.

de plaatfen, daar de Ligamenten of Peezen ,
^^^/'"^'^'^

die de Dekzéls beweegen^ haare inplanting heb.

ben (*}.

Niettegenftaahde alle mooglyke oplettend»

héid komt my doch deeze befchryving van

de Walvifch - Pok 3 door den Heer E l l i s

,

zeer duister voor. Laat ons zien , of wy den

Heer Güalthieri beter begrypen kunnen.,

die 'er dus van fpreekt. ,, Balanus compres-

^yjus^ in 't voorfte deel verhevenrond , daar

35 zes rangen van Streepen, aan den Grond-

55 fteun breeder, naar deri Top in eeo hoek

35 vereenigd omgekromd worden, en de Strec

;, pen zelf, in ieder Rang, zyn door vier

35 dwarfe llreepen ruuw. Tusfchen den ee-

35 nen en anderen Rang der Streepen is ze-

,5 ker effen en vlak deel geplaatst, Hy heeft

„ een rondagtigen Mond , van welken de

yy eerfle taamehjk bolronde en dlépe Leger-

,, ftee inwaards gemaakt wordt, doch die in

5, 't midden met een rond Gat doorboord is,

3, Het agterde deel is vlak, en met een Le-

5, deragtig Vlies, zo ik geloof, bedekt ; waar

„ van ontbloot zynde, zig ongevaar agttieh

„ Middelfchotten vertoonen , die van den" om-

,5 trek
(^) Philof, Tranfaa, for I758» p. 85ï«

H
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Vl. j, trek naar den rand van het boven gedagte

XXX.^' ji Gat famenloopen , en de tweede Legerftee

Hoofd- 55 in 'lo veel ongelyke verdeelingen fcheiden.

wifvic' ^^ ^^^^^ Middelfcliot beftaat uic een dubbeld

Fok^''' 3> Plaatje, dat fomtyds gaapt en aan 't end

5> van een wykt. Deezc Balanus v/ordt by-

3, zonderlyk door Boccone befchreeven

,

5, en de Walvifchluis geheten",

PU cxvL Uit het voorgaande is dan ten minfte blyk-
'^* ^*

baar, dat deeze Pokken aan Walvisfchcn ge-

vonden worden; doch, dat zy zig cok wel

aan andere dingen hechten, is groocelyks te

vermoeden. De Afbeelding Fig> 5, vertoont

'er zodanig één , van de mynen , in deszelfs

waare gedaante, zyndé een Dier daar op zit»

tende verbeeld, hoedanig 'er zeven op der-

gelyke Zee -Pok, aan de Kust van Noorwe-
gen , voorkwamen, gelyk gemeld is. De
Heer Edwards, die 'er een dergelyke Af-

beelding van geeft, fehynt zig te verbeelden,

<lat deeze Pokken altoos bezet zyn met der-

gelyke Dieren , welke de Pooten zouden zyn,

die Sjbb ALD aan de Walvifchluis toefchryft.

tiet is baarblykelyk , dat zy het eigen Dier

niet zyn van deeze Balanus, Linn^eus ftelc

de woonplaats zo wel in de Middellandfche

als in de Indifche Zee, en zegt, dat de Schaal

de Geftalte van een Zee - Appel zonder Pennen

heeft. Geen van beiden moet men in de ge-

Itrengfte zin opneemen.

(14) Le.
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Qia) Lepas , die vast zit^ met de Schaal plat- VI.

agtig verhevenrond ^ hebbende zes uitge- xxx^*
holde geflreepte Straakn. hoobd-

STUK.
XIV»

Deeze Pok heeft haaren bynaam daar van , ^'ep^-^ ^?^'

dat menze gemeenlvk gehecht vindt aan de schüdp^d-

Schilden der Schildpadden. RoMPHfus ge-^*^^«

tuigt dit van de zyne, die men;, zo hy ver-

haalt, in 't Maleitfch Kutu 'totruga^ dat is

Schildpadsluis noemt, en welke men niet vindt

dan aan groote Schildpadden; ja wei meest

aan de genen, die zig onthouden aan de Schil- ^

pads- Eilanden, vyfentwintig Mylen bezuiden

Ambdna gelegen. Deeze zyn platagtig, een

Lid van een Duim lang en een halve Vinger-

breed hoog, famengedeld uit zes Beenderen,

die witagtig en effen zyn hangende met Naa-

den en Groeven aan malkanderen. De ver-

deelingen tusfchen de Kleppen vertoonen een

Ster met zes Punten, zegt Ellis, die aan-

merkt, dat, zo men deeze Schaalen in Zeep-

fop doet, en 'er dezelven eeoige Uuren inleg-

gen laat , dat zy zig dan in zes Stukken of

Klep.

(h) Lepas Te-it^. plano - convexa fixa, Radils fe* excavatis

flriatis. M. L. U» I'S/. N. 4.'^, B o NAN N. iT/r^^. i. f. 3^.

Verruca Testiidmana. R u m P h* Muf, T. 40. K. G tj a l T H»

Test. T« 10(). f» M, N, O» Petiv. Gazoph. T. 9. f, 9».

'A^h, T. U f» II. PLANC. Conch, T. 5. f. 2, KLEIN
Onrac^ T. 12. f. 99. PhlU Tranfa^, 1758. V. lï. T. 34,

f. 12, 15* Gin ANN. ^4dnat, 4U T, 30. f* I75» K.VORR
Verzam^ lil. D. Pi. 30. ^- : , 4.

H 2
I. Deel. XY. stuk, .

h
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.^
'^^* Kleppen van een fcheiden, vvaar van ieder

XXX, ^^wee Ooren heefc, gelyk de Mantel-Schul-

HooFö- pen. Hier uit befluit hy, dat deeze Soort

l'^mpad.
^^^^'^ Kleppen famengevoegd heefc door Vlie-

•Pok. zen, in plaats van Schulpagtige Naaden, ge*

lyk de meescè andere Pokken die hebben.

Waarfchyniyk wordt deeze van een derge-

- lyk Dier bewoond: immers vindt men zulke

door Plancus aangetekend, ten opzigt van

zyne Balaniis compresfus major of groote plat-

agtige Zee -Eikel, welke men, volgens zyn

oordeel 5 beter Polyptis of Polypes , dat is

Veelvoet, zou noemen, om dat zy veele

Pooten, als Haairtjes, tot haaren Schulpagti-

gen Mond uitgeeft, gelyk dit door hem af«

. gebeeld wordt. Het Diei', zegt hy, vertoont

zig, wanneer men van agteren, of van onderen,

een foort van Ledera^tig Vlies daar afhaalt,

gelyk een klein Krabbetje. Na het aftrekken

van het Vlies komt de Schaal van onderen

zeer fraay, gelyk een Doolhof uitgehold, te

voorfchyn. Gemeenlyk, zegt hy, zit deeze

Pok , op zig zelf alleen ,
gehecht aan de Schil-

den der Zee - Schildpadden.

LiNNiEüS zegt, dat deeze Soort van Zee»

Pokken in de Oceaan, dikwils op de Schild-

padden, en in de Adriatifche Zee zig onthou-

de. Thans tekent zyn Ed. aan, dat 'er een

Zee "Schildpad in de Middellandfche Zee huis-

vest, die zelden voorkomt in de A4riatifche;

doch deeze heefc een Lederagtige Huid , in

plaats
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plaats van Schild» De gewoone Zee -Schild- VI.

padden weet ik niet 5 dat in die Wateren zig.j^^_|^'*

onthouden. Men vindtze zo veel te meer in Hoofd*

de Westindicn, De Heer Ellis vondt ver-^^'^uK,

fcheide dergelyke , doch kleiner Pokken , zit- Fok*

ten aaii een Krab, die van 't Eiland Nevis

in Engeland gebragt was en daarom worden

zy van hem getyteld Amerikaaniche Krabs-

Wratten. Zy fchynen ook tot deeze Soort te

behooren.

e ij) Lepas , die de Schaal famengedrukt xv»

verheven^ en ongelykvormig g^Jireept ^^j^fn^^

heeft. -Myteu

't Woord compresfiis wordt, in tegen Helling

van depresfiis, door Linn^us gebruikt, om
eene famengcdruktheid der zyden te beteke-

nen, en daar door onderfcheidt zig deeze

Soort zeer duideiyk van de voorgaande, die

by Plancus, om dat zy platagtig neder-

gedrukt is, BalaniLs compresfiis heet: waar

LlN-

(ij) Lepas Testd compi'eslb - ereda difformiter ftriata, M,

L» U* 467. N« 5*» Balanus Tulipnefoftnis ftriams, LANQ.
Test, 4, Balanus Rondeledu G E S N. ^^. I2i. R U m P H. Mu/^

T» 47. fig M. ARGENV. Conch. T. 3 o (l6.) f. D. P/>ll,

Tran/a^. 1758. V. II» T. 23. f* 4» Balanus Chinenfis flria»

tus. PET* Gazoph, T» <? f. 10 Klein Ostrac*T, i:*

f, 100. Seb. Muf, III. T. 16, f» 3-. KNORR Verzam, V.

D. PI. 13. f. 7-

H3
I. Deel. XV. stuk*
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VI. LiNNiEUs voor zeggen zou, depresfuF, Dee-

XXX^^* ^^ ^*^ ^P ^^^^^ ^^^^ P^^^ ^" ^°^^^^ opwaards in

tiooFD. meer dan ééne Punt uit, *r welk een Geftal-

STUK'.
j-e maakt, die niec kwaalyk naar een Myter

'^'^^'

zweemt. Zo noemen wy ze dan ook volgens

RuMPHius., die zeer naauwkeurig is in de

befcbryving van dit Schulpdier, 't welk zelfs

aan Rondeletius fchynt bekend te zyn

geweest; zo hy geen Eende-Schulpen meene.

Dat gene, 't welk de Franfchen Pousfepied

tytelen j zegt hy, valt in Spanje wel een Duim
dik, doch kleiner in ons Bretagne. Het ag-

terfte deel, daar het mede aan de Klippen

hangt, is ruuw als Sagryn-Leder, het voor-

ite rond en bePiaat uit twee Schulpen, die

de witheid en dunte van Nagels hebben.

Het Volk kookte en at den Stam, die in 't

eerfte Muisvaal was, doch vervolgens rood

•wlerdt. RuMPHiüs getuigt, dat de Inlan-

ders van Oostindie deeze Mytertjes zoeken,

wegens de Smaak, om daar Papeda-Sauzen van

te maaken; want, zegt hy, daar zit weinig

Vleefch in. Men vindtze aan groote en ftei-

le Zee -Klippen, daar 't hoogfte Water tegen

aan fpat , maar nooit onder Water. Ieder My-
ter is uit vier of vyf Beentjes gemaakt , die

naar Klaauwen van een V'ogel gelyken, en

waar tusfchen het Dier dergejyke Haairtjes

uitgeeft, als dat der Pokken. Verfcheidtnc

zitten dikwils aan een Tros by malkander,

gelyk d'Argenville dit zeer fraay ver-

toont.
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toont. In Fig,6y heb ik een der mynen doen VI,

afbeelden , die uit Oostindie afkomftig zyo- v^x^^^
By Petiver komen zy voor, onder den ,oofd-

naam van Gellreepte Chineefche / ee - Eikek stuk.

De woonplaats wordt pnzeker gedeld door
Lïnnjeüs*

(ló) Lepas, die de Schaal famengedrukt der- ^^h
tienkleppig en eenigerma ^te glad heeft , t'^/^',/.

zittende op een gefchuhden Darm ^i''^'

PK CXVU
Onze Afbeelding Fig. 7 , vertoont deeze ^^* ^*

Schulpdiercn, zo als men dezelven^ gehecht
zynde aan een Zee -gewas, in de Zee van
Noorwegen gevonden hadt* Dit Stuk heeft
de Heer Pontoppidans, Bisfchop van Ber-
gen, naar Londen gezonden, en hec is door
den Heer El lis in Plaat gebragc, die het-

zelve 't Noc7]fche Zeewaaijer Bennemes noemt.
Het Steekje daar van is, zo hy aanmerkt, met
kleine Schulpagtige Schubbetjes bekleed. Het
opperde deel van het Dier is beflooten in

dertien onderfcheiden Schulpen , , zes aan ie-

der zyde, behalve de Scharnier - Schulp op
de Rug, welke gemeen is aan de beide zy-

den

fiö) Lepai Testa compresla tredecemvalvi l^viuscuia , In«

tefÜno fqaamofo inlldente* Faun, Suec^ zmi *, GuALTH,
Test. 106. fig, C. Fiilof, Tranfa^^ 1758. V* II. T* 34*% 2.

H4
L Deel. XV. Stuk.
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VI. den. Zy zyn te famen verbonden door een

d^Y^^* Vlies, dat de geheele binnenkant bekleedt.

HootD De Geltalte van dat Schulpdier, 't welk de

sTui:. Heer d'A rgenville met de Letters F , G,
aangeweezcn heeft, en 't gene hy zégt in

het Kanaal, tusfchen Engeland en Vrankryk,

aan Zeeplanten gehecht , voor te komen , doet

hetzelve my tot deeze Soort betrekken , hoe-

wel het de Schaal niet meer dan Vyfklep-

pig heeft. E'llis heeft hetzelve ook het

Brittanmfih Kanaal Pennemes geheten. Ik be-

hoef niet te zeggen, dat de figuur van bei-

den veel naar een Pennemes gelykt.

xviT. C^?) Lepas, die de Schaal famengedrukt vyf-

epas A
rifera.

:anzen.

Schulp.

^fS^erf""'
kleppig en gejlreept heeft , op een Darm

Ganzen. Zittende^

In de Amerikaanfche Zee komt deeze voor ^

die "onder de Verfteende Schulpen groot is,

doch hier de Schaal kleiner dan Lynzaad

heeft. Haar maakzel is volftrekt als dat der

Eendefchulpen , uitgenomen dat zy de Klep-

pen duidelyk gegroefd heeft met verheven

Sleuven , zegt L i n n iE u ^. Waarom , zou

n)e,n mogen vraagen, heet deeze dan Ajiferi-

fera of Ganzen-Schulp ?

(17) Lepas Tvsth compresf^, quino uevalvi ftiiata , Intelti-

no Iniiclente. Syit, Nat^ XIU
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(18) Lepas, die de Schaalfamengedrukt3 vyf- VI.

kleppig en effen heeft ^ op een Darm xff-vv?5^^-

teizde. HooFö-
STQK.

'

De groote menigte van zwemmende Water-
j^J^^^^.

vogelen, omftreeks de Noorder en Wester-«^^^/'?^^'

Eilanden van Schotland jaarlyks voortkomen- v;duiipê

de> zonder dat men wist van waar zy kwa-

men aan den eenen , en derzelver manier van

Aazen op zekere Wormagtige Lighaamen, al-

daar menigvuldig aan rottig Hout, dat in Zee

dreef groeijende, iriet Schulpen aan 't end,

die als kleine Vedertjes uitgaven, aan den an-

deren kant; bragt v/eleer het algemeene denk-

beeld ter baan, dat die Eendvogelen hunnen

oir-

(is) Lepa^ Testa compresfa quinqaevalvi Ixvi, Inteftino

ini]dente. Faun, Suec» i\<io. M. L. U. 468. N. 6*. Lepas

Tesia compresfa bad Meinbrand cylindrica» Faun. Suec^'Ed,

I. N. 1350» Concba Anatifera, Aldrov» Ornlth, Cap. co»

f. 548» Tellina pedata, Bokann» Recr^ a. f. 1* Concha

Pedata. ImperaT* Nat. go^^ S TA L P A RT OA/. II. p»

458. T. 15» B ARTH. Cent* 6. p. 271. VV O R M. Muf. z56,

M A R C G R» Bra/iL IB8. G R E W. Jfuf, 148* H O E F N,

Jnf. 5* T\ 6. SlJiB. Afuf. 170. N. 2. LiST. Ëxercit, III.

T, 7. f. 4? 5. Concb.T^ 440. F. 283. Gi/Alth! Test, T.

Ioó« f. A- D. d'ARGENV. Conch. T. 30 (26 ) f. E.

P L A 'M C. Conch. T, 5. f, 4» C O L U M N, phytob^ I lo. 1% 30.

Arbor ex cujus Ligni putredine Vermes» 1,2, 3. bauh.
Finax, S13. NEEDHAm Microgr, T. 7. f. I, 2 & Tab. 6,

SEB. Muf. lil. T. i6* ƒ. 1, 2» Lepas Anatifera cum Tri-

tone. O SB» Itin, 8 2. FhiL Tranfacl. 175S. VoL* II, T«

34. f. S, 0> KNORR J^erzam, U. D, Pi, 30» f, 4 9 4.

Hs
I. Dr EL. XV, STUK.



?22 BESCHRYVINO van

VI. oirfproDg hadden uit deeze Schulpen. Veele

XXX^* Autheuren hebben dit, in de voorgaande Eeuw,

STUK.
JEende-

Hoofd- ^^^^ alleen gefchreeven en vastgefteld, maar

ook met kragt gedreeven. De Kruidkundigen

beeldden Eenddraagende Boomen af: zy

fchreeven, dat uit derzelver rottend Houc
Wormen voortkwamen , of een foort van

Paddeiloelen, waar uit dan leevende Vogels

geboren werden. Dus wierdt de Fabel alge-

meen, die echter, zo dra zy onderzogt werdt,

in rook verdwynen moest , en thans zodanig

verdweenen is, dat wy cns niet met eenige

bewysredenen, om dezelve te wederleggen,

behoeven op te houden. Ook hebben wy el-

ders reeds die zaak genoegzaam aange-

roerd e*).

JNiettegenftaande zulks behouden nog deeze

Lighaamen, uit dien hoofde, den naam van

€o72ch(B AnatifercBy dat is Eenddraagende of

Eende - Schulpen ; ja het geheele- Geflagt van

Lepaden, 't welk nog zonderlinger is, voert

tot heden, by de Engelfchen, den naam van

Barnacles y of Barnakel- Schulpen; die van de

Rotganzen of dergelyke Zwemvogelen af«

komftig is (f). Anderen noemenze Schulpen

die

(*) In het V« Stuk deezer Natuurlyke Historie ^ bladz,

37, Zie ook de Redende Historie of Tegenw» Staat -van Groot

J^rittannie II. DEEL, hiadz, 548.

(t j I>- Heer E L l i s befchryft onder dien naam de Pok-

Sien of Zee - Eikels , enz* Zie zyn aangehaalde Vertoog

:
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die op een Voet ftaan, gelyk Bonanni, VI.

die, door hec A^erhaal van zo veele ^^^^ xXX^
Autheuren nieuwsgierig gemaakt, aan zynen Hoofd*

Vriend, een Heer van Adel te Londen, om^uK.
eenigen van deeze Schulpen fchreef , vfelke scbuip^

volgens het algeraeene getuigenis in de Zee,

aan de Oevers vao Engeland en Schotland,

zig onthouden moesten , doch tot antwoord

kreeg, dat men van zodanig een Wonder al-

daar nimmer gehoord hadt. ,, Daar komen

„ wel, (voegde die Heer "^er byO eenige Wor-

3, men onder Water, niet in Schulpen maar

5, in rottend Hout voort, en kleeven daar

,5 cnbev/eeglyk aan vast, tot dat zy, zekere

,, grootte erlangd hebbende , de Gedalte van

j. Vlinders verkrygen, die, op hét Water

,5 zwemmende, allengs in Vogels verande-

,, ren" C*^)/ Het enkele voortkomen van die

Vogels uit Schulpen onder Water kwam diea

Beer zo belachelyk voor: tcrwyl hy de His-

torie nog ongerymder maakte door zyn Be-

rigu Ondertusfchen ziet men ligtelyk, dat

die Gettalte van Vlinders haare betrekking

heeft op de Haairige Vezeltjes, welke hec

Dier van deeze Eendefchulpcn daar buiten uit-

geeft, gelyk in de Afbeeldingen blykt (f)-
Dee«

u4n account ofJeveral rare fpecies of B*rnacks, Fhilof^ Tranm

faU:. 1753.

(*) Recrcat^ Afentis ^ Oculi. p. 9Ö.

(t) Zie dezelven by d'A R G & N T 1 L L E , Conchjh PU aö,

ES
r* Deel. XV. Stuk,



124 Beschryving van
Vï. Deeze zal men aangezien hebben voor uitko-

^^1^^* mende Veertjes, toen zodanig eene Schulp,

HooF*D- met den Vogel daar in zittende, aan Koning
STUK* Fj'anciscus vertoond werdt, zo ScAliger
Sc/ju/j>, verhaak (^*}» Sjbbald noemde ze, veel

beter , eene famengedrukte VyfKleppige Schulp,

die met zeker Buisje aan Hputen of Zeewier

gehecht is, en een byzonder Dier met veele

Krulletjes voorzien, bevat; wordende valfchcr

lyk de Eenddraagende getyteld (f).
VL cxvf. Uit de befchouwing van zodanige Voorwer-
^^' * pen, die van tyd tot tyd op onze Stranden

aangefpoeld zyp, kan ij< thans deeze algemee»

ne i\anmerkingen maakcn. Tot derzelver

Voortteeling of Rustplaats wordt geen Rottig

Hout vereifcht: men heeftze hier in menigte

gezien, die aan een Stuk van een redelyk

gaaven Scheeps-Mast gegroeid waren. Ook
komen zy dikwils aan brokken van Wrakken

voor, die aan den Ogyer opfpoelen , en de

t*huis komende Schepen, die wat vervuild zyn^

hebbenze gemeenlyk aan de Kiel zitten.

Voorts hebben zy, aan een zelfde ftuk Houts,

niet

e: by ELÏ.IS Phllof, Tran/a^, 1758. Tab, 34» % 5 » 6.

Als ook in het II. Deel der Uitgezogte Verhandelingen^ Pi,

XVIÏL bladz. S76 en vervolgens, alwaar dit Schulpdier ten

ppauwkeutigfte is afgebeeld en uit N EED HAM befchree-

vcn*

(*) BONANNI, Ut fupttt,

i-\) i>ibh. Muf, 170. N. 2,

I
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niet allen de zelfde grootte ; gelyk my geblee- vl*

ken is in veele duizenden, die alhier onlangs AfdeeU

leevende vertoond werden; dewyl menze inxT^Jp^;,

een Trog of Bak hieldt , daar het ftuk Houts stuk.

nu en dan met Zeewater bevogtigd werdt,
^^y^^^;.

Eenigen hadden Steelen, Stammen of Dar-

men van meer dan een Voet lang en rykelyk

als een Vinger dikte; anderen hadden die Scee-

len zeer kort, en zulks fcheen van de plaats

der aanhechting meer af te hangen dan vaa

indrooging of intrekking. Ook was 'er een

aanmerkelyk verfchil in de grootte der Schul-

pen, zynde fommigen wel anderhalf Duim
lang en aan den gronditeun een Duim breed:

anderen naauwlyks een half Duim lang. Hoe
klein zy fomtyds voorkomen , en hoe kort van

Steekjes 5 kan men uit het Groepje in Fig^ 8

afgebeeld, dat ik gedroogd bezit, en waar zy

een gemeenen Grondlleun met twee zonder-

linge Pokjes hebben, opmaaken. De Haairige

Vezelen zyn in de grootlte alleen uit andere

Voorwerpen , ora het Dier eenigermaate te ver»

toonen, hier bygevoegd.

Het Dier der Eenden - Schulpen ^ Czegt-

OsBECK die dezelven, op zyn Oostindifchea

Reistogt, by het fchoon maaken van hec

Schip door de Matroozen , in de Oceaan

voorby de Kaap, kreeg,) „ Triton genaamd,

„ heeft tien paar Karaagtige Armen, welke

5, zig Schroefvormig naar elkander neigen^

„ graaüw of zwart vanKleur, aan den Grond»

ileuiJ
%. Deel» XV. Stuk, ^



126 Beschryviüïg van
VI. 3, fteun te famen hangen en de langte van

XXxf^'^* een Duim hebben. Een ieder enkeld Paar

Hoofd- ,» is famengegroeid en geheel. Buiten deeze

^^- ,5 tien Armen bevindt zig een eni^ele in het

schui^^ 5, midden, die van Wormagtige gedaante,

5, korter 5 aan de Punt Haairig en misfchien

33 het Werktuig is, om de van de overige

3, Voelhoornen aangevatte Spyzen tot den

5, Mond te brengen. Bovendien zyn aan ie-

5, der zyde een paar Armen, welke naar de

33 eerfte tien gelyken , doch wat verder ftaan,

3, korter zyn en eene Waterkleur hebben.

3, De Smoel is uit zeven ingeboogene Blaad-

3, jes , welke aan de binnenzyde gekarteld

3, zyn , famengefleld. Aan de zyden van den

33 Smoel zyn help - Blaadjes , welke naar de

35 voorgemelden gelyken. Zy hangen alle aan

35 een langwerpig ronde Blaas. De Schaal

3, hangt aan het Schip door middel van een

35 Lederagtige gerimpelde Buis , van eene on-

53 volkomen Spongieuze zelfflandigheid , die

35 taay en blaauwagtig is , en tien of meer

33 Ringswyze kreuken heeft. De Schaal is

33 tweekleppig 5 ovaal, famengedrukt, Water-

35 kleurig met geele Naaden. Ieder Klep

35 wordt door een dwars -Naad in twee dee-

35 len gedeeld, waar van het gene, dat de

33 Punt uitmaakt, het kleinile is De zig o-

35 penende Zyde heeft geele byna Streepagti-

35 ge Randen, doch de Rug maakt byna een

33 Cirkel uit : haare Rand is bruinagtig en heeft

,3 we-

i



i)E LepADEN. 127

^, wederzyds zwarte en geele Naaden. De Vt.

3, Grond is Saffraangeel". Xxxf*
HOOFD-

(19) Lepasa met een Vliezige Buikige Schaali^'^^^-

die op een Buis zit^ den Bek agtkleppig lepasAu-

getand hebbende^ en ge-Oord zynde w^^^ Geboorde

een dubbeld Buisje. Langiiais.

PK cxvi;

Op de Walvifch-Pok, waar van ik gefpro-

ken heb , die aan de Kust van Noorwege 1 van

de Lip van een Walvifch afgefneeden werdt,

waren zeven zodanige Langhalzen gegroeid,

als wy hier in Fig, 9 , vertoonen : zynde die

Walvifch aldaar, in t jaar 1757, op den Oe*

ver gefmeeten. De Heer Rllïs noemt dit

Dier de naakte Pleezige Bernakel met Ooren,

om dat het, zegt hy, geen Schaalige wooning,

en alleenlyk een Kraakbeenig of Vleezig be-

kleedzel heeft. Op deszclfs top zyn twee

Buisagtige figuuren, als Ooren^ die overeni

Haan en gemeenfcbap hebben met de inwen-

dige holligheid van het Dier. Dit was hem
door de Opening van het Lighaam , dat Blaas-

agtig is , en e^n dergelyk Dier als de anderen

bevat, gebleeken* Ook bevondt hy de Steel

o£

(19) Lepas Tesd Meml.ranacea Ventrico0 Tubo infidente.

Ore oilovalvl dentato ; Tubulo gemino Aurita. S'jst. Nat, XII.

Lepas nuda Comofa aurita* PhUof^ Tranf. 1758* T« 34* f»

I. Edw» Av, il T. 28(5. f, A. Seb» Muf^ UU Tt iS^

I. DEEL. XV. STUK,
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^^' of Hals vol te zyn van eene zagte, Spon^

XXxf
^' gieuze , geele zelfftandigheid , welke , ver»

HoorD- grooc zynde, fcheen te beftaan uit regelmaa-
sTüK. ^jgg o'vaale Lighaamen, door veele kleine Vè-

zeltjes te famen verbonden; welken hy vast*

Itelt de Vrugtbeginzels te zyn van het Dier*

Ik vind niet, dat hy gewag maakt van de agt

Schulpagtige Klepjes, die den Mond, welke

aan 't end van de Blaas is, volgens Lïn-
NiEUs zouden fluiten. In de afbeelding van'

pen dergelyk flag van ge-Oorde Langhalzen

,

by Seba, wordt maat van twee Schulpjes

gefproken.

XXXL H O O F D S T U K.

Befchryving vdn 't Geflagt der Pholaden,'
die gemeenlyk Steenfchulpen genoemd worden^

om dat zy in Steenen huisvesten.

Kaam, TAe Geflagtnaam Pliolas is afkomftig van
'^^ een Griekfch woord, dat verbergen bc^

tekent, en wordt mét reden daar van afgeleid,

dat deeze Schulpdieren binnen Steenen gevon-

den worden, alwaar zy in holligheden zitten,

die naat de grootte en geflalté vaii haare

Schulpen gefatfoeneerd zyn, hebbende maar

een klein Gaatje van buiten zigtbaar in de

Steen , door 't welke zy hun Voedzel vaiï

Lugt
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Lügt en Water fchynen te ontvangen. Van Vf;

zodanige Pholaden, die men in de Kraalftee- AFOEEt.

nen, Katskoppen genaamd, in Oostindie ont- ^^^p^*,

moet 5 en die niec te vöorfchyn komen , dan stuKé

wanneer men deezè Steenen, om Kalk daar

Van te branden, aan Stukken flaat, maakt

RüMPHius gewag. Ook vindt menze geens^

zins in alle zodanige Steenen. In de weeke

Krytfteenen , aan de Oevers van Groot Erit-

tannie, worden zy van de Visfchers opge-

ssogt, om hec Dier yoor Aas aan den Hoek
te flaan; elders maakt men 'er ook gebruik

van tot Spyze C"^). By Hartlepool worden

zy veel gevonden , als mede in verfcheide

Zeehavens aan de Kusten van Vrankryk. Ja

Normandie noemt men ze Pitaut^ in Poitou

en 't Land van Aunis gemeenlyk Dails of Da-

dels, te Toulon Dattes^ en Fiddocks in En-

geland. Haar gewoone naam , te Parys, is

Pholades^ dat zo veel zegt als Pholaden.

De zonderlinge Woonplaats van deeze Eigen.

Schulpdieren , heeft de Natuurkundigen ver- ^"^^^^^^^^

deeld gemaakt óver hunne Eigenfchappen.

Sommigen hebben zig verbeeld, dat óq Pho-

laden alleenlyk zig een wooning uitholden

in weeke Steenen : anderen dat zy in Gaten ^

die reeds door het Zeewater in de Steenen

uic-

{^) Phdlades multum alunt & Talato fuaves fwnt, fsd mm%
olent & mali funt fucci» At H E N^ u s»

1

L Deel. XV^ Stuk,



t^ó Beschrvvinö van

VI. uicgehold waren, kroopen en nestelden: ^n^

XXXI^*
^^^*^" ^^^ ^^ Steeden 'er om heen groeidea;

Hoofd- eindelyk, dat zy zig, weezentlyk, eene woon-
STUK. plaats uitholden zelfs in de harde Steenen.

Dit denkbeeld, 't welk Valisnieri geop-

perd heeft, vindt thans een algemeene goed-

- keuring. De Heer Don at i vondt op zyne

Reize door de Gebergten, die de Grenzen

. van Picmont en Provence, aan de Zeekust,

bepaaten, eene klomp van Rotfen, die, op ee-

ne aanmerkelykejhoogte, t'eenemaal doorboord

!s van Pholaden (*J. Bovendien fchynt dit

Ituk door de Waarneeming van den Heer Bo-

HADscH omtrent de Marmeren Kolommen
van een ouden Tempel, die te Pozzuoli by

Napels, met ongelooflyke Onkosten, door

den Koning van Napels ontbloot is en te voor-

fchyn gebragt, op een geheel vasten voet ge-

field te zyn. Hy vondt, naamelyk, deeze

Kolommen, op drie Voeten hoogte, van Pho-

laden doorboord, die nog daar in zaten. Nu
'

zou het ongerymd te denken zyn , dat de Ou-

den uit zulk Marmer die Kolommen gemaakt

hadden: weshalve hy waarfchynlyk oordeelt,

dat dezelven eenigen cyd door de Zee zyn

befpoeld geweest, en dat, by die gelegenheid,

de Pholaden zig, daar in, wooningen hebben

uit»

f*) zie het IV4 Dl IL der Uitiezogtê VerharMlingtfip

bladz« 6244

i
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uitgehold (*)• Te minder is dit önwaarfchyn- Vt\

]yk, dewyl men weet, dat 'er meer Schulp- xxxi!"
dieren zyn, die dit doen^ ja zelfs Wormen Hoofö*

of dergelyke Weeklyvige Dieren. In de Stok- ^tük,

holmfe Verhandelingen vindt men een Brief

Van Doktor Kahler, van Marfeille gezon-

den aan den Koninglyken Lyf-Arts Back,
over een nieuw Soort van Water * Polypen

die Steenen uitknaagen. Dit Dier, dat Lin-
N^us Terebella noemt ^ heb ik, in 't voor-

gaande Stuk deezer Natuurlyke Historie, -

onder den naam van Steenboorder befchree»

ven. By gelegenheid van eenige doorboorde

Steenen, die nu weinige Jaareri geleeden aan

de Stranden van 't Eiland Walcheren gevon*

den werden, nam de Heer Bast er waar,

dat zulks aan Steenmosfels of Pholaden toe

te fchryven was, die men vindt aan de Stran»

den, niet alleen van Europa, maar ook van

de andere Wereldsdeelen (f}.
Onze Vrind verzekert, dat deeze Schulp- ^^^K^

vsn ds
dieren, fchoon in 't begin kleinder dan een schulp*.

"

Mostaardzaadje zynde, in de hardde Steenen

weeten in te booren, en, naar maate dat zy

groeijen, hunne verblyfplaats te vergrooten,

door middel van hunne Schulp, die als een

Vyl getand is, en uit vyf Stukken beflaac.

Of^

(*) B o H A D S C H de Anïmalihus Marinis* Capi XU
ft) Zie zyn Wel Ed. Vertoog over de Steenmosfels, N4*

tuurkundige Uitfpannlngen, II. DE£L, bladz, 70«

I 2
h DEEJ[.. XV. STUK.



j^.z Beschryving van
"^ï' Of, nu, deeze Schulpdieren, reeds in de te-

xixL ^^^^^ jongheid, de Schaal zo Iterk hebben^

Hoofd, dac zy die als een Vyl gebruiken kunnen, om
stüK. Sceen te fchaaven : of zy zelfs in haare Ou-

derdom en Volwasfenheid, in een Hoiligheid

beflooten zynde , die twee of driemaal zo

groot is als het Lighaam met de Schulpen be-

kleed (*), evenwel zulk een kragt daar op

kunnen oefenen : dan of het niet waarfchyn-

lyker is, dat zy de vergrooting van hunne

Woonplaats door een bytend Vogt verrigten:

terwyl RuMPHius aanmerkt dat de Steen-

fchulpen, in Oostindie, binnen den Steen, in

eene Meelagtige zelfftandigheid als een Papje

leggen, en dat, hoe minder die is, hoe glad-

der en zwarter de Schulpen zig vertoonen ;

terwyl zy anders ruig, ruuw en doodfch van

Kleur zyn? Dit alles daar laatende, zal ik

ilegts agt geeven op *t getal der Dpden van de

Schulp, waar omtrent d'A rge^ville dus

fpreekt (t).

„ Aldrovandus erkent twee Soorten

„ van Pholaden, verfchillende van die van

3, RoNDELETiüs: de eerfle is gehecht aan

„ Rotfen, en bevindt zig menigvuldig in een

„ zelfde Steen: zy heeft twee Stukken of

,y Schulpen , die rood van Kleur zyn , naar 't

„ bruine trekkende Cl) 5 de Geflalte is lang»

„ werr
(*) LrsTER Exercit, Anatem. III.

t», 89.

(I) La Conchylidlogi€t p. 319, &C.

(4.) Colorb funt rabri, ad album tcndenïisi; zegt Ai-
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a, werpig , als een Cylinder gerond en gelykt VL

35 naar de Vrugc van een Dadelboom. De xxxï^*
5, tweede Soort 5 uit zes Stukken beftaande, is Hoofd.-

„ /ifchkleurig ^n vyf Vingers lang, mee een ^''"^"'^^

5, klein Steekje. Die, daar Lis ter van

„ fpreekt, heeft vyf Stukken. Hy bekent zelf

53 zig bedrogen te hebben ten opzigt van de Pho •

3, las, alzo hy die niet levendig gezien hadt'*.

Dezelve heeft geen drie Schulpen, gelyk ik

zelf gemeend heb [zegt Liste r] , veel min-

der maar twee, gelyk andere Autheuren, on-

der welken Al dro vandus zelf, hebben

geboekftaafd , maar vyf; naamelyk twee voor-

naame en grootere zydelingfe, gelykerwys al-

le Doubletten, en twee kleinere op de Rug,

die breedagtig zyn, doch met de Toppen bui^

tenwaards of regt ftrydig met de twee ande#

ren geplaatst, en, eindelyk, een.vyfde, die

met een zeer lange fmalle Schaal zig tot be-^

neden het Scharnier uitftrekt. ,, Deeze drie

3, laatfte Stukken , die kleiner zyn dan de

,, twee voornaamfle, zyn door Ligamenten

5, aan de Rug van de Schulp gehecht, en

5, gaan 'er, zo dra de Pholade uit de Zee kom.t^

55 af» Men leest in 't Au^arium Balfouria-

3, m*5 dat de Pholaden van Engeland vyf

3, Kleppen hebben: zy hebben 'er zelfs een

3, zesde, die Lis ter en de meeste Natu-

5, ralisten is ontfnapt. Hier van ben ik over-

3, tuigd door nieuwe Waarneemingen, gelyk

I 3 5i raen
ï. Deel, xv. stuk.

k
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VI.
j, men het in de Figuuren op myne Zeseu-

XXXI?'* 55 twjntigfte Plaat, kan befchouwen".

Hoofd- Verfcheide Autheuren hadden opgemerkt , dat

fTUK» ^Q Schulpdieren , die men , aan de Kusten van

Italië en Provence, uit Steenen haalt, betejr

van fmaak zelfs dan de Oefters zyn. Blon-
de L voegt 'er by , dat te Toulon Steenen

zyn, die keurlyke Oesters uitleveren. Ande-

ren maakten 'er Mosfelen en veelerley andere

Doubletten van. d'Argenville zelf ver-

fcheide zulke Steenen, zo in de Haven van

Toulon als in die van Ancona, aan Itukkea

ilaande, om den Vifch te kunnen eeten, be-

vondt die alteraaal Tweekleppig in harde Stee*

nen ingekast en geen Opening uitwaards heb-

bende, dan een klein Gaacje» Men vindt 'er

ook wel Oesters, zegt hy, in Gaten van de

Klippen onder Water, doch die Gaten zyn

doordezelven niet gemaakt. Vqorts wordt door

hem verzekerd, dat gedagte Doubletten eeo

geheel andere Geltalte hadden dan de Mosfe-

len; gelykende naar een Cylinder, die aan de

twee Enden naauwkeurig fluit^ „ Die van

35 Rochelle, Poitou en van Engeland, (zegt

55 hy,) hebben zes Stukken. Men brengt 'er

^, uit Amerika, die geheel wit zyn, van zes

3, of agt Duimen lang en dik naar evenre-

^^ dïghQid^ BltGVüd^dl Zeskleppig. Daar zyn dan

^, zekerlyk twee Geflagren van Pholaden, het

^3 eene met zes , het andere met twee Klep-

35 pep^
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3, pen, zonder die te willen verwarren met VI.

„ de Oesters en Scheeden of Mcsfehecluen, ^^xu*
„ waar van de Smaak 'er naby kan komen j Hoofd*

^y doch wier verfchil zeer aanmerkelyk is, zo ^tuic,

„ in de Geitalte als in de Eigenfchap van voor

„ zig zelf een Gat uit te hollen in de Steen,

3," en geen Water in te neemen dan door een

,5 zeer klein Buisje'*.,

De ongem.eene kleinte van dit Gaatje wordt ^'j.f
|J^:

wederom, ten opzigt van de Engelfche Pho-

Jaden, in twyfel getrokken door Lis ter,
die ook getuigt, dat zy aan de beide Enden

gaapen, kunnende zig daar niet fluiten (*).

Haare zonderlinge Eigenfchap , om in den

duister Licht te geeven als de Phosphorus;

zodanig, dat zig dit Licht in de Mond der

geenen die ze kaauwen, aan de Handen, en

3selfs door afvallende Druppelen op de Klee-

deren en op den Grond vertoont, daar Pli-
Nius van fpreekt, is, zowel als haar Steen-

boorend vermogen, door den Heer Reau-
MUR bevestigd (f)^

De Kenmerken van <lk Geilagt , door L i n- Kenmer.

NiEUs opgegeven 5 zyn. Het Dier behoort ^^"*

tot de Zee -Scheeden QAscidicB), De Schaal

teflaat uit twee Kleppen, éiQ van elkander

wyken, met kleintjes daar by komende, die

van ongelyke Geitalte zyn, aan het Schar-

nier>
(*) Exercit. ^natom^ III. p. 89.

(t) Hist. ^ Mem^ ds l'^ead. Royale des Sckmes» ds

t^An. 1712. p. 120.

I4
I« DSEL. XV. STUK«
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VI. nier, 'c welk agterwaards omgekromd is, en

XXkT ^°°^* ^^" Kraakbeen zyn verband heeft.

Hoofd» Zes Soorten van Pholaden komen 'er in dit

STUK. Geflapt voor. die hier volgen.
Soorten.

XX» (^20) Pholas met de Schaal lamwerpis: Nets-

Da&yius» wys gejtreept aan t eene end^
Gewoüue*

De zes deelen , waar uit de Schaal van dee-

ze Steenfchulp of Steenboorder famengeiteld

is, zyn zo fi-aay en duidelyk in Plaat ge-

bragt door den Heer Q u al t h i e r i , dat meq
geenszins daar aan kan twyfelen. liet moet

derhalve die niet zyn, welke uit d'Ar-

GENviLLE aangehaald is, maar wel die by

Letter H, w^aar van deeze Autheur de viev

jileine Stukken i3y Letter 1 vertoont. Lis-

.TER nnemt de zyne Fholas rofiratus majox

Diepenfis , en zegt dat het eep zepr fmaakc-

lyk Voorjaars-eeten is, wordende de gpnen^

4ie deeze Schulpdieren uit de Klippen hak-

ken 5 Pitoquiers genoemd. Ik ,heb 'er zodaqi-

gen van Dieppe, die inderdaad Snuitagtig uit-

loo-

(zo) Pholas TestI oblonga, hinc retlculato - ftriata# Syst^

N&t. Xll. Gen. 302. Paun^ Suec. 2124» RoND» Test,, 23^

f, c. BELL» Aq. 414. List. Ani^l App, T. 2. f. 3 Bo-

N ANN. Keer T. IL f. 2 5, ':.(>', '^7- G UAL TH. Test. loj.

f. A, B, C, D. ARGRNV. Conch.i:. 30, (16,)^, K.

GlNANN. ^drsat, 44. T. S». f. iSJ.» .SI.B* Muf. lil,

T. 16* f- 6. ReAUAJ, Aif» Pariu i/ia. Pt- ANC. Ow^,

'êS. N. 3«
'-"'
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loopen, en waar aan nog eenigen van de ge- VI.

dagtewSchulpjes zyn.
XXXI^"

De Pholade, waar van de Afbeelding metHooFD--
hec Dier uic d'Argenville, in Fig, lo, stuk.

ontleend is , was hem van Rociielle üoege- ^Fig^fo.^

bragc onder den naam van Fitaiit of Dail;

3, zynde van de Soort der genen die zes

yy Kleppen hebben. Uic het midden van der-

,5 zeiver Schulpen komt een groote Tromp
„ of lange dikke Buis voort, die in twee on-

5, gelyke hoUigheden verdeeld is, waar van

35 het eene Gat tot de loozing der Vuiüghe-

5, den, het andere tot Ademhaaling en inneq-

j, ming van Voedzel dient. De Eijerftok en

3, deelen der Voortteeling zyn onder deeze

3, Jiuis geplaatst. Nooit fluit het Dier de

,, Enden van zyne Schulpen, wier Opper-

5, vlakte naar eene Rafp gelykt, wegens de

5, menigvuldige oneffenheden, die 'er op de

55 geheele Schaal , doch meest naar het Hoofd*

5, end toe , zyn. *t Schynt dat hetzelve met

,, zyne Wapenen de Steenen doorboort, en

zyn Graf vergroot, naar niaate dat het in

grootte toeneemt. Bonanni wil, dat

het de Opening maakt met zyne Tanden.

Ik heb een groote Maltheefche Oester door

en door geboord gezien, in zyne twee

^, Schulpen , van eene Pholade. Te veel

^, Water ingenomen hebbende , werpt het

5, dat met geweld uit. Naar maate dit Dier

5 j aangroeit, holt hetzelve zyn Gat uit mee
•

- ^ 5 »5 eeü
I. Deel. XV. Stuk.

,



I3S B E S C H R Y V ï N G VAN

YI* „ een rond en Vleezig deel , naar eene Tong

X?XI^' „ gelykende , dat zig in 't bovenite van de

HoofdI as Afbeelding vertoonc^ en het is geenszins

§TüK. ;,, met zyne twee Kleppen, noch met zyne

5, Tanden, dat het deeze werking verrigt*\

Zie daar eene zonderlinge verklaaring van

het doorbooren der Steenen door de Phoia-

den : zodanig befchreeven , als of die Heer

dezelve had bygewoond. Plancüs zegt,

„ daar is een groote en kleine Pholas , maar

,5 op de Rug van beiden heb ik twee beweegt-

3, lyke Kraakbeenderen waargenomen, die als

33 Wieken of Hengzeis zyn, op v^elkc het

33 Dier zig binnen dep Steen gemakkelyker

33 beweegen kan, om denzelven beter uit te

3, knaagen en te doorbooren, en een Steenen

35 Gevangenis , die echter gemakkelyk zy
,,

3, voor zig te bereiden. In 't hardfte Marmer,

35 naamelyk, verfchuilen zig fomtyds Pholas.

33 den, om niet van Zandfteenen te fpreeken:

,3 't welk waarlyk wonder is , daar zy 'er niet

5, dan met Iterke Steenhouwers Werktuigen,

35 uit te breeken zyn". Men heeftze thans ook

in de Klippen van Noorwegen waargenomen.

(21) Pholas met een Eyvormige Schaal^ di&

gejireept is door verheven Ribben.

Volgens de aangehaalde Afbeelding vap

GuAt-

(21) PèoiasTtstaov^tZf Costis elevatis ftriatS. Gu ALTH*
;?>«. T, 105, U G. KNOAft, Vcrzam, II» D, II. x5. f#4«
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GuALTHiERi wordt hier een zeer fraaije ^%

3oorc van Steenfchulpen bedoeld, welke achter^^^^^'
in Geftaltp niec zo zeer van de voorgaande en Hoofd?'

gewoone Pholaden verfchik , om de Schaal Ey-sTu:?.

vormig te noemen. De Schulpen van deeze zyn

pngevaar driemaal zo lang als breed, zo wel als

die fier voorgaande Soort. De Holte en ma-

nier van fluiting is ook nagenoeg de zelfde.

Ik heb 'er van deeze , die meer dan vyf Duim
lang zyn , twee Duim breed en één Duim
diep; 'c welk eene aanmerkelyke grootte is.

'c Getal der Ribben, die zeer verheven en

gekarteld zyn^ op zulk eene Schulp, is vyf of

zesentwintig, Elders vindt men ze geplooide

en gedoomde Langhals-Doubletten getyteld (*J;

voor welke benaaming ik doch geen reden

vind. Zy zullen v/aarfchynlyk , zo wel als

(iie van Bonanni, welke hy de Brafiliaan-

fclie Schulp noemt (f), uit de Westindicn

afkomftig zyn.

Q2Q,) Pholas met de Schaal Eyvormig en veel' X3ai*
"

voudiggeflreept. g;g^^
te*

Volgens de aangehaalde afbeelding van

GyALTHiERi fchynt deeze Sport overeen

te

{*) Catalogus van L EE R s ^ bladz» 142,

ft) UoNANN. Recr^ Clasf. IIl. N. 351* p, X63.

(22) Pbolas Testa ovata , multifariam ftriaü* Syst^ Neh
XII. GUALTH, Test. Tab» 105» (4 E.

I. Deïl. XV. 5TÜK.



140 BESCHRYVING VAN

VI. te komen met dat Schulpdier, *t welk onlangs

XxSV ^^^^' ^^^ ^^^^ Parsons, onder den naam

Hoofd* vsinPholas Comides , is' voorgefteld en beÏTchree-

STUK* ^gjQ ^*^^ Hy oordeelt hetzelve d^PholdsLig^

novum of Hout-Masfel te zyn vanRuMPHius,
die getuigt, dat zy in verrotte Paaien groei-

jen^ welke in Zouc Water flaan. Onteibaare

V zodanigen zaten begraven in de Kiel van een

Spaanfch Schip, dat uit de Westindiën ge-

bragt werdt. Hy oordeelt de Schaal van dee«

ze Pholade te beftaan uit vyf, niet uit zes

Stukken , zeggende dat zy anderhalf Duim
lang en drie vierden Duims breed is aan het

dikfte end; zynde dit, zo 't hem toefcheen,

de uiterfte grootte, dte zy bereiken. Zie

hier de befchryving, welke hy 'er van geeft.

„ De grootfte Kleppen zyh donker wit,

., trekkende, aan het dikfte End, naar eene

^, Purperkleur. Aldaar zyn de Streepen zeer

„ fyn en klein, opwaards te gemoet loopen-

55 de aan die, welke grooter zyn op het Lig-

5, haam , met eenen Golfagtigen krommen

5, koers , en de efFene deelen van deezp , zo

5, wel als de andere Stukken, zyn volmaakt

^5 wit, zonder eenige Streepen in *c geheel»

35 Het dikfte End van deezen Vifch fchynt

j,,
bedekt te zyn met drie Plaaten, die wit en

„ eiFen zyn: doch dit zyn alleenlyk de twee

j5 effene Stukken van de groote Kleppen, be-

(*} ^hiU Tra^faa, for 176$, LV. p, u

i



i)E Pholaben. 141

i, nevens de Cirkelronde agterfte Plaat, te Vï.

5, vooren gemeld. Daar deeze famenkomen ^^-^j^
,5 zyn twee nederdrukkingen , eindigende in Hoofd-

^, twee Kuiltjes, die 'er in de grond (teu- stuk:.

„ nen der grcote Kleppen zyn, welke hal:f

5, bedekt zyn door het agterfte Cirkelronde

^, Stuki De Top is rond en platagtig en for-

3, meert bykans een fcherpen kant door dé

35 famenlooping der twee groote Kleppen

:

,5 zynde de voor- en agterkanten vereenigd

5j door de lange Stukken, waar van voorheen

„ gefproken is.

De Heer Parsons^ naamelyk, hadt op-

gemerkt, dat de Schaal, in deeze Pholaden,

behalve de twee groote Kleppen of Schulpen,

van vooren, zo wel als van agtcren, een

Jang Stuk heeft, die door middel van een

Cirkelrond Stuk, aan het dikfte End, famen-

gevoegd zyn. ,, Het gewetfzel van de Schaal,

,, (^vervolgt zyn Ed.) is zeer dun en broofch

,

„ en derhalve is het verwondérlyk te zien^

^, dat de Holletjes , daar zy in leggen , zo

,, effea en eenvormig zyn ^ als of zy met een

,, hard en fcherp Werktuig geboord waren»

^, Het dikile End legt altoos inwaards^ en de

5, HoUigheid heeft uitwaards maar een zeer

55 klein Gaatje. Dit is het geval met alle

„ Soorten, die dus gehuisvest zyn in Hout of

„ Steen: waar uit men befluiten moet, dwU

„ zy 'er zeer klein of jong, en geenszins in

9, de ftaat van vohvasfenheid, zyn ingekomen:

,, wapt
I DEEL. XV* STUK»
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.
VI. j, want, düsdaarin boórende mee haar dikfle

xixt '' ^"^' ^°^ ^^ Holligheid CyliödriTch, of
HooFD*v 3» ^^" gelyke wydce, moeten geworden zyn»
STUK.

^^ Doch, hoe deeze Dieren de Holh'gheid in

yy ftand doen blyven , en door hunne üiczec-

5, ting vergrobten , is een Vraag , zeer moeie-

,5 lyk op te losfen, die veele verftandige

3) Naturalisten in het onderzoek verbyilerd

3, heefc".

De Heer Adanson vonde ook eeiï Ke-

gelvormige Pholas, die hy zig verbeeldt met
de Hout-Mosfel van Rumphiüs overeen-

komflig te zyn , aan de Kust van Senegal, by

het Eiland Goeree en aan Kaap Verde menig-

vuldig voorkomende. Men trefc, zegt hy,

dezelve niet aan dan in troppen van Zee-

Pokken, vp-ler Schulp zy tot haare huisves-

ting doorboort, doch daar niet dieper indringt

dan haare langte is , laatende altoos de punten

van haare Kleppen uitkomen , om gemeenfchap

te hebben met het Water. Zy bekleedt het

Gat, dat zy zig uitgehold heefc, met eene

taamelyk dunne Schaal, in de gedaante van

een Pypje, naar dat van den Zee-Houtworm

gelykende, maar 't welk aan die der Pokken

zo vast gehecht is, dat men hetzelve 'er niet

Van affcheiden kan. Haar eigen Schaal be-

flaat uit twee Stukken of Kleppen ^ die een

Eyvormig Lighaam formeeren van een Duim
of daaromtrent lang en maar een derde Duims

breed. Zy zyn zeer dun, egaal, zonder

Schar-
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Scharnier, en fluiten volmaakt digt. De Op- Vt«

pervlakte is eiFen , fomtyds vaal of bruin , maar xxxï**
doorgaans witagtig. Hy heeft dezelve jRo-Hoofs-

pan oemd, of zy werdc aldaar dus gehe-sTUK*

ten (*).

(as) Pholasj die de Schaal langwerpig heeft , xxiil

overal met gekndjie Streepen gedoomd, v^ns.*'*

Uic de Afbeeldingen van L i s T e r , zo

wel als uit de befchryving , zou het fchy-

iien , dat hier die voorheen gedagte Soort van

Pholaden bedoeld werde, welke d'Argen'-

viLLE aanmerkt tweekleppig te zyn^ zon-

der eenige bykomende Stukken, en volmaakt

te fluiten. Die Soort, welke hy de tweede

noemt, veel te Toulon in Provénce en te An-

cona in Italië voorkomende, zit aldaar in de

hardfte Steenen , en voornaamelyk in Mar-

mer: zo dat het een weezentlyke Steenboor-

der is of Steenmosfel: doch Linn^us heefe

dezelve t*huis gebragt in het Geflagt der

Mytuli of Mosfelen, zo wel als die der Agt-

entwintigfle figuur van Bonanni, welke

liier mogt fchynen bedoeld worden ; alzo de

Viercntwintigde geheel iets anders is. Zyn
Ed.,

("*) P'eyage aa SenegaL C o (^u x l L A G £ S. p» 267*

{23) Pholas Testa oblonga , undique flrüs decusfatis muri*

€ïta. M» L. U« 469. N. 7* R o M A N N. Recr. T IL 44, G tJ»

AL TH» Test^ T. idj* f. E* LZST* Angl* m»T, $* £»S^«

^pp. T. a, f. 4. ö,

h DEEL* x?« srutt.
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,
VL Ed., die de vool'gaande Soolt in de Zeè-Klip-

xxxi'"P^" der Züidelyke deelen van Europa ge-

HooFD- plaatse hadt, geeft aan deeze de Klippen van

sTüK. Europa ^ in 't algemeen , en die van Ameri.

ka, toe eene woonplaats, ik geloof dat.de

ecrfle en laatfle van deezc vier, Europifche,

eii de twee middelde Amerikaanfche of West -

indifche Pholadön zyn.

sx^v* (24} Pholas, die de Schaal langwerpige 'ge-

Udu&!* rond, en Boogswys' gejlreept hesft.

LiNNiEUs, die deeze Westindifche uic

Brown aanhaalt, hadt dezelve niet gezien.

Hy merkt aan , dat dezelve de bykomende

Klepjes op de Rug van de Schaal enkeld heeft

j

en vraagt, of zy ook tot een byzonder Ge-

flagt behoore.

sxv, (25) Phülas, die dz Schail Ovaal ^ aan 't

SkmWe. ^^^^ -^^^ ftomper en Krulagtig gejlreept

heeft y met een krommen Tand aan 't

Scharnier.

Van deeze Schulpen zeid Lister, dat zy

eea

(24) PhoUs Testa oblonga, rómndatS, arciwroflriata. t»

Brown. Jam. 41 7* Tab^ 40, f. lu

(25 ) Pholasttsik ovali , hinc obtufiore crispato • ftriat3

,

Caidinis Dente curvo. M. L. U. 469* N. 8. Mya crispaca.

Faun. Suec, zi2. LIST* Angl. T, U f* 38. ^pp.- Ti 2V

f. f.

i
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eea zeer ongewoone figuur hebben , zo dat VL
iiy haar gelyke nog nooit gezien hadt. Of^^^j^-
deeze Doubletten derhalve ook tot de P^/o-hoofJ-

rides der Ouden ce betrekken waren; zo om stuk. .

dat zy van een monftreus maakzel zyn, als

om dat zy natuurlyk altoos aan beide enden

gaapen , werdt door hem onbeflist gelaten.

De Schaal, zegt hy, is taamelyk dik, heb-

bende iets meer dan twee Vingerbreedten

langte en ééne Vingerbreedte overdwars. Jk

heb 'er die wel drie Duimen lang zyn , en

meer dan anderhalf Duim breed. Die Sleuf,

welke de buitenfte Oppervlakte overdwars

verdeelt, is taamelyk diep, en van dezelve

loopen naar den eenen kant eenvoudige Boogs-

wyze , naar den anderen kant dergelyke Golfs-

wys' gekrulde ftreepen, Aan den eerstgemel-

den kant eindigt de Schulp met een rond , aan

den anderen kant met een puntig end. Van
binnen is de Oppervlakte effen en gelyk

,

doch ter plaatfe van de gedagte Sleuf aan-

merkelyk verheven. Bovendien heeft ieder

Schulp een verwonderlyk Tandswys* Uitftek,

dat fmal is en byna een half Duim lang, naar

de holte van de Schulp, die zeer diep is, ge-

kromd.

Menigvuldig kwam dit Schulpdier , zo L i s-

TER aanmerkte, voor, aan den Uitloop van

de Rivier Tees, en wel aan den Yorkfchen

Oever. Naderhand, dit Schulpdier in zyne

K Schul'
L DlEL. XV, Stuk,



i4<) Beschryving van

VI.

Afdeeu
XXXI.
Hoofd-
stuk.

Schulpen afbeeldende (*), zegt hy, dat het

ook een Pholas is, die in Rotfen van Kryt

beflooten gevonden wordt by Dieppe aan de

Franfche Kust, alwaar menze Piteau noemt*

3, Dezelve komt (vervolgt hy) in een Aluin-

3, Steen zeer menigvuldig voor, nevens Hunt-

5, ley Nah, Zy heeft > ( dat men wel opmer-

33 ken moet,) ook een derde klein Schulpje

33 aan het Scharnier der Kleppen, en dit heb

3, ik flegts in t leevende Dier waargenomen.

3, De Schaft van hetzelve, daar het Dier

3, Water door uitfpuit, is ook met twee Ope-

3, ningen doorboord, en heeft dwarfe Purper-

3 3 agtige Streepen» In 't midden heeft de

3, Schulp een ingedrulcte Sleuf, Zy wordt

3, gebooren en leeft binnen in de Klippen.

33 Haar dikfte End heeft zy in 't boven(te

3, gedeelte. Zou het ook de derde lange

33 Schulp van Aldrovandus zyn?**

Van dit Dier heb ik een Exemplaar, dat in

Moutwyn is bewaard. Het maakt als een

overgang tot de Gaapers van het volgende

Geflagt 5 tot welken het voorheen was t'huis

gebragt geweest (f), endaar het thans, meest

uit aanmerking van het gedagte derde Schulp-»

je,

(f") Tab* II, Fig. '2 , der Appendix Anlmalluni Anglt*^ dFe

agter GOÉDARTIUS de InfeUis^ in Methodum reda&us

pr Listerum, Anno 1685, te Londen, in piftavo uitgegeven ^

is geplaatst.

(t) Onder den tytel yan Myés crispatac Syst, Tiat^ X*

f* 670^

t
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|e, van fchynt afgezonderd te zyn. Ik heb VI.
^

'er ook van Dieppe met hec gedroogde Dier^xx^*

daar in. Men ziec dan, dat het zig in deHooFö-

Noorder Oceaan onthoade. s"^'^^*

XXXII. HOOFDSTUK.

Èefchryving van 't Geflagt der G aaperen,
waar onder de zogenaamde Slikmosfelen en de

Paarhuosfelen , die het Onderwerp der Paarl-

visfcheryën z'^n in Schotland, Noorwegen,

Sweeden en andere deelen van Europa*

^t'\\Toóvó.Mya is vari de Ouden voor cenNaaraé

^ ^ Soort van Schulpvifch gebruikt

,

naast overeenkomende met de Mosfelen ; doch

zoeter van Smaak, kleiner, ronder en ruig

van Schaal, en nog in andere Eigenfchappen

daar van verfchillende, volgens Plint us en

ATHENiÊUs, Ik vind het derhalve, hier,

niet oneigen , van L i n n^ u s tot een Geflagt -

naam gebezigd voor de Schulpdieren van dit

Geflagt > die wy onder den Daam van Gaa-
PERS zullen voordellen.

Een voornaam Kenmerk van dezelven , naa- Kenmer*

melyk, is, dat zy altoos gaapen aan 't ééne "
^'

End, gelykerwys de Pholaden, waar van zy

eensdeels door de Woonplaats , andersdeels

door niet meer dan twee Schulpen te hebben,

K 2 veiji-

L DEEi» XV. SïüK, •
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VI. verfchillen. De meesten hebben tot Scharniet

Afdeel.
^gjj dikken breeden Tand , die niet fluit in

H^o^D-' <ie overftaande Schulp. Het Dier behoort,

STUK. zo wel als dat der Pholaden , tot de Zee-

Scheeden (*}.

Van deeze komen zeven Soorten voor,

waar onder vyf Europifche zyn, als volgt.
Soorten.

XXVI. C^O Gaaper , dié de Schaal Eyrond^ van ag*

Mya teren geknot; den Tand van het Schar-

stompe
*

nier vóorwaards geflrekt en uitermaats
Gaaper. p^p y^f^^

De aangehaalde afbeeldingen toonen ge-

noegzaam de Geftalte der Schulpen van dee*

ze Doublet, wier ééne End zig als afgefnee-

den het andere zeer breed en rond vertoont.

List ER vondt die aan den Mond van de

Ri-

(*) De Heer Bas ter mscikt een aanfnerklng op de bé»

Ichryving van dit Schulpdier, door Linn.eus, als of dic

hetzelve tot geen byzondere Clasfts gebragt had, daar het,

volgens zyn oordeel , tot de Tethydes behoorde. Hat, Uitfpann,

IL D. bladz. 73 , 74. Doch in dit geval Ichynt zyn Ed.

niet bedagt te hebhen, dat de Ridder tuslchen de Mollusca

en Testacea onderfcheld gemaakt had , en dat overzulks de

Schulpdieren, met haare Schulpen één Lighaam uitmaaken»

de, volgens zyne Rangfchikking geen Tethydes konden zyn.

(16) Mya Testa ovata, postice truncata , Cardinis Dente

anttorfum porredo obtufisfimo. Faun. Suec. zi26, It. VTest^

gotth, 199 N. 3. T. 5. f. 3. Concha Ixvis, altera tantum

parte claufills. L I s T. Anim,AngL I^I. T» 5- f. SfJ» G u A L T H.

Tesu T. 91. f". £>



D E G A A P E R S. I4P

Rivier Tees, in de Noordelyke deelen van v£^

Engeland, overvloedig. Niettegenftaande de Afdeel.

menigte, die men 'er van in Sweeden, opg^^^^^;

de Bergen, Verfteend aantreft; waren zy al- stuk.

daar nog niet Natuurlyk voorgekomen , eer

onze Ridder dezelven, op zyn Westgotthi-

fchen Reistogt, zeer gevallig ontdekte. Zie

hier 5 wat hy dien aangaande fchryfc.

„ Als wy op den Zeegrond liepen , zagen

5, wy, dat 'er in dezelve, op verfcheide.

5, plaaifen , Gaten waren , niet zo breed als

55 een Vinger, als ook twee nevens elkander,

3, nooit enkelde of drie te famen. Wy wier-

5, den daar by geene opgeworpene Aarde ge-

5, waar, en konden derhalve niet befpeuren,

^, waar de Aarde of het Zand uit deeze Ga-

,, ten gebleeven ware. Wy vonden deeze Ga-

,, ten, meestendeels, in eene diepte van on-

„ gevaar een Elle op den Zeegrond , langs,

^, het Strand heen. De nieuwsgierigheid dreef

5, my aan, om te onderzoeken, wat in dee-

5, ze Gaten zyn mogte» Ik ftak 'er een Ta-

„ bakspyp in , welke een Vierendeel Elle diep

,5 nederging, doch dan op wat hards Itiet, 't

j, welk naar 't gevoel wel een Steen fcheen

3, te zyn. Ik boorde met myn Degen in hec

„ Zand , en deeze ging 'er een gantfche Elle

55 diep in, zonder een Steen of Rots aan te

„ treffen. Zo dikwils ik met de Pyp in een

„ Gat lliec, y\ras 't even 't zelfde, en nog-

55 thans kwam 'er geen Worm te voorfchyn.

h DEEL. XV. STUK,
^



ijo Beschrïving van
VI.

^^ Wy begonnen dan met de Handen te graa-

XXXII- ^' ^^"» daarvvy twee zulke Gaten by elkander

Hoofd- 3» zagen, en^aJs wy op den Grond derzelven

fyuK. ^^ kwamen 3 vonden wy llegts een groote Mos-

5, fel en geen Worm. Zo dikwils wy ze na-

5, groeven, was altoos zulk een Mosfel onze

5, buit. Het is dan zeker, dat deeze Gaten

,, van dergelyke Schulpdieren vervaardigd

^, worden; doch, hoe zy dezelven beginnen,

„ en op welk eene manier zy zo diep in hec-

5, Zand indringen kunnen, is naauwlyks te

„ begrypen^'.

xxviT* (27j Gaaper, die de Schaal Eyvormig^ van

zlndT'"^'
^g^^ren gerond; den Tand van het

Gaaper. Scliamier voopmards geftrekt en rond

heeft y met een zydelings Tandje,

Ukr haalt de Ridder, thans, die bladzyde

van zynen Westgotthifchen Reistogt aan

,

welke ik zo even gebruikt heb , op de voor-

gaande Soort. Zyn Ed. naamelyk , hadt al-

daar, bladz. 199 > gezegd, dat die een zelfde

ware met zyne Concha fubarenaceo - Marini ,

welke hy thans fchynt gelyk te Hellen mee

die Zeeuwfche Schulpdieren, waar van de

Beer

(z7) M^tt, Tesd ovata postice rotundata, Citirdinis Dente

anfrorfum porre(ao, rotundato, Denticuloque laterali. Faun,

Sues, 2ia7, Mya Arenaria. BA STER Suh/ec, II. p. ()9.T.7»

f. i» 23 3» ^> iVestgotth* i07t
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Heer Bas ter ons, onder den naam van VI.

Gaapers of Slikmosfelen , eene zo naauwkeu- xxxil*
keurige afbeelding en befchryving geefc, tot Hoofd-*

welke ik de Liefhebbers wyze (^). Alleen- stuk.

lyk zal ik, het gene zyn Ed. zo naauwkeu-

rig omtrent de beweegingen 5 die het Dier

met zeker Deel, de Voet genaamd, maakt,

om in het Zand te booren , en welke men,

hetzelve in een Glas mxt helder Zeewater

gedaan hebbende, zo zyn Ed. aanmerkt, met

pleizier befchouwen kan ; hier bybrengen , als

waar door de duiflerheid, in welke zig Lin-

N^üs daar omtrent bevondt, geheel wordt

opgehelderd, niet alleen, maar ook de Le-

vensmanier van dergelyke Schulpdieren ver-

klaard»

5, Als een Gaper of andere diergelykevSchelp-

,5 vis, Czegt zyn Ed.), op het Zand of Slyk

5, eenigen tyd, met gefloten Schulpen, ftH

5, geleegen heeft, dan begint hy, evenveel

,, zynde pp wat zyde hy legt, deze Voet na

„ alle kanten uit te fl:eken, tot dat hy het

„ Slik of Zand voeld ; dan üeekt hy die een

„ weinig in het Zand, en weet zig daar me-

,, de zoo te keeren, dat de onderde randen

,, van zyn Schulpen op het Zand leggen;

,, vervolgens (leekt hy de Voet als een ftyve

„ fcherpe Punt uit en boord een holligheid

,, in

(*} Nataurkunilsge Uitfpannmgen, II« Deel, bladz. 72».

Pi. VIL

K4
I. Deel. XV. stuk.
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VI. 5, in het Zand, die hy, die Voet als een By,

Afdeel,
^q[ yerbreedende 5 breeder en dieper maakt

,

Hoo^D.' Z waar door hy allenskens dieper in 't Zand

STUK. 3, zinkt. Verkiest hy, diep genoeg zynde,

^, voorwaarts te gaan, hy Iteekt de Voet als

een Schop of Spade vooruit, drukt hec

5, Zand aan wederzyden weg, en trekt zig ,

Il door middel van die zelfde Voet , die dan
'•

vooruitftekende, en het onderde gedeelte

daar van als een Lip wat om.krommende

,

"en in het vaste Zand hegtende, al meer

^, voorwaarts-.

De gezegde Voet is dat platagtige witte

Deel , 't welk zig in onze Afbeelding van

de Pholade, in Fig^ lo. Plaat CXVI, zeer

duidelyk tusfchen de Schulpen vertoont. De

meeste Schulpdieren hebben 't zelve van on-

deren, en bet dient hun allen tot de voort-

gaande beweeging, gelyk in de Slakken. Hee

is in eenigen veel grooter, breeder, üeviger,

dan in anderen. Voor 't overige komt hec

Dier van deeze Gaapers veel met dat der ge-

woone Mosfelen overeen. Zy zitten, fomtyds,

een Voet diep onder 't Slik, en zyn te vin-

den door één Gaatje, ter grootte van een

Stuiver. Uit het Zeewater gehaald, werpen

zy, door de grootfte Opening aan 't end van

haare Snuit, 'het Water eenige Voeten ver.

Uit dit alles blykt, dat zy verfchillen van de

gezegde Sweedfche Gaapers, in welken de

, ééne Schulp maar een uitüeekende Tand
"'^

heeft.
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heeft, met een evenwydig Tandje naar de VI.
^

gaaping toe. De grootte wordt by die van xxxil.
een Ganzen -Ey vergeleeken» Hoofd-

stuk.

(28) Gaaper, die de Schaal Eyvormi^ heeft y xxvuu

met den voornaamjten 1 and van net urum.

Scharnier gekarteld, den zydelingCchen^^^^'

overlangs geflrekt; die van de andere

helft tweevoudig.

De fchrandere Bonanni geeft reden van

de henaaming. ^^ Zy wordt, zegt hy, Con-

„ chaPldtonm geheten ; niet wegens de Kleur,

„ maar, wegens het gebruik dat 'er de Schil-

„ ders van maaken , om Verwen in te bergen,

,, waar toe deeze Schulpen ^ die in de Rivie-

,, ren gevonden worden, beter zyn dan de

„ Zee-Schulpen. Zy zyn, naamelyk, van die

,, Zoutïge deeltjes bevryd, door welken, an-

„ ders , veele Verwen verbasteren en be-

,, derven. Van buiten hebben zy een geel

,5 groenagtig bekleedzel, van binnen zyn zy

,, Zilver- of Paarlemoerkleurig : fomtyds rood-

5, glanzig, fomtyds met een blaauwagtige

„ Huid overtoogen. In zodanige Schulpen

,

3, die de Tyber naar Rome voert, heb ik

5, kleine Paarltjes gevonden'%

Tot

(28) Mya Testa ovad ; Cardinis Dente primano crenulato

;

l^ferali longitudinali ; alterius duplicato» Faun, Suec^ 2129»

BONANN, liecreat^ II, f» 41. LisT, An^l^ App, T* I^

K 5
L DEEL. XV. STUK.



jf4 Beschryvinc van
"VI. Tot deeze Soort fchynen die beide te be-

^^^jj'hooren, welke Doktor Li ster in Fig, 4 ea

Hoofd* 6 heeft doen afbeelden, en, die hy inde Ri«
STUK^ vieren van Engeland gevonden hadt. De eerst-

gemelde, ^ynde de kleinfte, was bleekgroen

en veel fmaller^ dan de andere, die zvvartag-

tig groen was , en de langte ongevaar van

drie en een half Duim , de breedte van an-

derhalf Duim hadt, weegende ieder Schulp,

van den Vifch gezuiverd en fchoon gemaakt

zynde, byna twee Loot. Hier uit kon men
van de dikte oordeelen. Aan 't Scharnier hadc

deeze een Tand, die in tweeën verdeeld was,

en zo wel Zaagswyze gekarteld als in de an-

dere, daar deeze Tand niet was verdeeld.

He-t een zo wel als 't andere bevind ik plaats

te hebben in zulke, welke men tot Verffchul-

pen te Neurenburg gebruikt, hoewel de dik-

' te of zwaarte geenszins met die der gedagte

Engelfche Schulpen ftrookt,

XXIX. C^P} Gaaper, die de Schaal Eyvormig^ van
j^iyaMar» vooreii JinalUr ^ met den hoofdtand van

tIzü-' "t Scharnier Kegelagtig en de Billen ont-

^^°^^'^i'
holfierd heeft,

In de voorgemelde Gaaper hadt Li ster.

op

(19) Mya Testi ovata antice cDar£lata, Cardinis Dente

pïiman'o con'co, Natibus decoitlcatis* Faun,SueCt 2130. Li ST.'

Conch^ Tab. ,149» f* 4. Anth ^pp* P* i5. T. I* f. I.

KLElJf



' D E G A A P E R S. ÏSS

op eens gevonden zestien Paarkjes , van de ^^*

grootte van Papaver of Slaapbollen «Zaad tot^^^XIl'

die van Peper, zynde van de kleinften fom- tiotiSD-

migen zeer rond , doch de grootlten altemaal Paari^

ruuw en ongelyk van figuur. Haar zitplaats
^'''•^^^'

was in 't laagfte der Banden, als in Kastjes,

niet anders dan de '^teenen in de Nieren-» of

elders in 't Menfchelyke Lighaam, of in dat

der Dieren, gehuisvest zyn. Want zy heb-

ben, zo wel als de Dieren der andere Dou-

bletten, twee dikke en fterke Peesagtige Li-

gamenten, door middel van welken het Dier

aan de Schulpen vastgehecht wordt, dezelven

opent en weder toe fluit. Zodanige Paarlen

nooit gevonden hebbende dan in groote Dou-

bletten , befluit hy, dat het een gebrek des

Ouderdoms zy, in de Schulpdicren (*}.

De Paarl-Mosfel, daar Li ster van fpreekt,

en die, met den zelfden tytel, door Klein
is aangehaald en afgebeeld, wordt genoemd
Zvy'arte Doublet y met de allerdikjie en zwaarjie

Schaal. Ter langte van vyf en een halve,

ter breedte van drie Duimen , woog de ge-

heelq Schaal , van Vifch gezuiverd zynde

,

omtrent zes Oneen, en hadc de dikte onge-

vaar van een Oester -Schulp. Het meestuit*

fte-

Klein Ostrac*T, X. f. 47. KNO JUK F'erzam^ IV. DEEL,
Tl XXV. %. 2.

(^) Hjcc fane Senescentium Musculorum vitia funt, 6cc,

1. Deel. XV. stuk,
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VI. flekend Tandje aan *t Scharnier was glad ea

XXXn ^P^"> "^^^ ^^ ^^^^ ^^" ^^° Hondstand gely

Hoofd.* kende. Ook is de Schulp, byna in 't mid-

sTUK. den van den Omtrek, tegen 't Scharnier

f47eL over, ingeboogen. Men vifchtze fomtyds met

het Net, in diepe Kolken van de Rivier Tees,

niet ver van Dinsdale in 't Graaffchap York,

in Engeland.

Het zullen, waarfchynlyk, zodanige Schul-

pen zyn , die de Schotfche Paarlen , anders

ook wel Mosfelpaarlen genaamd, uitleveren.

Ten minfte komen 'er zodanigen in de groots

Ite Rivieren, inzonderheid van Lapland, voor,

alwaar menze meest vindt in de Draaykolken,

wordende van de Sweeden Paarlmosjel gehe-

ten, zegt LiNNiEUS, die ze dus befchryft.

,, De Schaal is langwerpig ovaal , zwaarwig-

„ tig, van vooren^ Stompagtig famengedrukt,

^, van buiten zwartagtig ruuw, met de fmal-

., Ite of bovenfte zyde ruighaairig, de Billen

' '„ zeer ontbolflerd: door uitdrooging, ook

van zelf, wordt zy broofch. Van binnen

,^,'
is de Schaal witagtig , met twee Lidtekens

3' voor de inplantinge der Spieren. De Tand
','

van het Scharnier is Kegelagtig , Itomp,

3] uitgeftrekt : geen zydelingfe heeft 'er plaats;

j, maar in de kleinere een overlangfe, die

*,'

cekarteld is. Zouden deeze kleine cok een

„ byzondere Soort zyn?'*

Over de natuur en eigenfchappen van dee-

^e Paarlmosfelen zyn den Heer Pon top pi^

DANS3
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DANS, Bisfchop van Bergen in Noorwegen , ^j^^^'

door den Infpedeur of Toeziender op dexxxiïj*

Paarlvisfcheryën 5 in dat Ryk, van wegen de Hoofd-

Kroon van Deenemarken, eenige Aanmerkin- ^^^/t

gen medegedeeld, van welken ik hier, d.ls^'^'M ,

inzonderheid ter zaake dienende, gebruik zal

maaken, met dezelveii woordelyk te vertaa-

ien.

„ De geftalte der Schulpen is bekend. Zo

9, lang zy in 't Water liaan , zo lang bevindc

„ zig de Vifch of de Slak bykans geheel

,j buiten de Schaal, omtrent op die zelfde

„ wyze als een Aardflak , | wanneer zy haar

5, Huis draagt. Derhalven zyn de Schaa-

„ len ook, zo lang zy in 't Water zyn,

,j open ; doch zodanigerwyze , dat men van

„ den Vifch niets gewaar wordt: want hy
„ heeft zig, met de helft zyner Schaal, in

,5 't Zand verborgen. Wanneer men het

5, Schulpdier fchielyk opneemt, dan ziet men

„ dat de Vifch, als gezegd is, zig buiten de

„ Schaal bevindt, die zig alsdan langzaam in-

5, trekt en de Schaal toefluit. Men neemtze

„ met de Hand , met Tangen of Houten

„ Klemmers, op. Men kanze ook met een

9, puntigen Stok opneemen, aan welken zy

„ zig vast knypen, wanneer men dien regü

„ in de Opening fteekt, en zy blyven daar

„ aan hangen; zo dat men ze dus ophaalen

„ kan. Indien men daar mede de Opening niet

9, op Itaande voet treft , maar de Schaal aan-

3, roert 3

!. Dï«L. XV. STUK,
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VI. 3, roert , zo fluiten zy zig toe. Zy kunnen

YXXiV " ^P ^^" harden Grond gelyk op Steenea

Hoofd
*

5, en dergelyken, niet üaan; offchoon de

STUK, ^^ Vifch 'er uit kruipt ^ en zig aldaar tragt vast

'^é'^el ,? te maaken: maar in Zandgronden kunnen

„ zy, levendig daar op geworpen wordende,

,5 zig binnen vierentwintig Uuren weder vast

5, zetten; anders moeten zy op deZyde leg-

^, gen. Het dikke End der Schaal is het

5, voorfte deel, *t welk in 't Zand flaat : het

35 agterfte deel, als hetfmalfte End der Schaal,

,, üeekt boven het Zand uit , en daar aan

,, wordt men ze gewaar. Klein zynde vindt

„ men ze geheel in 't Zand verborgen. Op

5, eenen zuiveren Zandgrond kunnen zy voort-

;, gaan; doch dit gefchiedt zo langzaam, dat

55 men het niet gewaar wordt dan aan het

'5, Gaatje of Sleufje, 't welk zy als een Spoor

„ agter zig laaten. Daar de Grond Steenig

,, is kunnen zy hét niet doen. Een andere

,, beweeging, dan de voorgemelde, wordt

5, men 'er niet aan gewaar. Dus is het valfch,

„ dat fommigen meenen ; als of zy zig naar

„ de Oppervlakte des Waters begaven, om

„ van den Daauv/ bezwangerd te worden.

„ Even zo onregtmaatig is ook het Gevoe-

„ len^ dat de Paarlen het 7aad zouden zyn

,

'„ waar door deeze Schulpdieren voortgeplant

.5 worden : want , ware dit zo , dan moesten,

5, ter piaatfe waar de meeste Paarlmoslelen

5, zyn, ook de meeste Paarlen gevonden wor-

„ den:;



i) £ G A A p E li s. is§

3", den : doch de Ondervinding leert het tegen- VL

„ deel. Wy willen geen andere bewyzen daar^^^jj^*

55 tegen ophaalen» Hoofd-*

5, Het is buiten twyfel zeker, dat de Schulp- stjk*

5, visfchen, gelykerwys andere leevende DiQ-M^s/el

5, ren, door de vermenging van Mannetje en
^'J^

|*^^^^^^^

,, Wyfie voortgeplant worden. Evenwel heb zaad dec

3, ik geen het mmfte onderfcheid, ten aan-niec.

5j zien van de Teelleden, tusfchen dezelven

,5 kunnen waarneemen. Alleenlyk wordt men

„ in 't midden van de Zomer aan dezelven,

55 en wel inwendig op de Schaal, een Wate-

j, rige zelfHandigheid gewaar, die zig als het

,5 helderfte en witfle Vorfchen-Schot of Zaad

3,'' vertoont* Deeze wordt vervolgens , op

5, 't end van de Zomer 3 gelyk men dezelve

3, bevindt 3 wat Korrelig, en ziet 'er uit als

5, of zy zig in kleine ronde Bolletjes verdec-

3^ len wilde, Deeze S toffe, nu, fchynt haar

3, Zaad te zyn. De plaats , waar men eigent-

35 lyk vermoeden kan de Paarlen te vinden,

,3 is aan het agterfle End der Schaal , in dat

,5
gedeelte van den Vifch, 't welk men irt

„ de Oesters de Baard noemt , en wel in de

5, beide Schulpen. Men vindt ook wel fom-

3, tyds Paarlen in het voorlle deel , doch dee-

3, ze zyn altoos aan die zyde plat , waar me-

„ de zy tegen de Schaal aan leggen^ Hier

5, uit kan men vermoeden , dat de Stoffe,

35 uit welke de Paarl beftaat, eertyds week

35 moet zyn geweest 3 ea dat de Vifch , die

53 daar

h DEEL, XV, STUX*



iéo Bèsciiryvino van

VI. ,9 daar ter plaatfe uitkruipt , en ze gevolge

-

Afdeel.^^ lyk tegen de harde Schaal aandrukt, zulks

Hoofd- m veroirzaakt hebbe» Niet zelden bevindt

STUK. „ men, dat de Paarlen aan de f chaal vastge-

Mü/eil yy groeid zyn> en dit zo wel de genen, die

5, het regte Water hebben ^ als de roodag-

5, tig bruine. Dewyï, nu, deeze Kleur op

„ de Schaal gevonden wordt, en ook ieder

g, vastgegroeide Paari de Kleur vertoont van

5, de Schaal, waar op zy gegroeid is, zo

55 kan men daar uit befluiten, dat de Paari

5, en de Schaal van eenerley zelfftandigheid

„ zyn.
.

stykomea ^^ Geen Mosfel kan de Paari van zelf ver-

Ichaal 9, liezen, Qgt\^^ doch eenigen dit meenen,)
vooru

^^ zonder eenig geweld te ondergaan , of van

5, Menfchen Handen, of door andere Werk-

„ tuigen, of van veelerley Toevallen. Heé

5, Vlies of de dunne Schaal j,- die de Paari

,5 omkleedt, is aan de Zyde, welke naar ds

5, Schaal gekeerd is geweest, zo helder, dat

„ men zeer duidelyk het Water of den Glans

,5 van de Paari daar door heen kan zien :

5, doch aan de andere Zyde gaat dit zo goed

„ niet aan, en, fchoon men met een Inftru-

5, ment wat van de Slymige zelfftandigheid

„ afkrabt , welke de fyne Schaal bedekt , kari

„ men doch niet zo ver daar mede komen ^

„ om de gebreken, midden over de rondte,

5, te bemerken. De Schulp , op welke de

„ Paari legt, heeft dikvvils een gebrek ia

„ haa-
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y^ haare geftalte, zynde of krom geboogen, VL

35 of korter dan de andere Schulp, ^^^xxxü!
55 groocer de Paarl en hoe kleiner de Schulp hoofd-'

55 is, hoe duidelyker zig dit gebrek voordoet, ^/^'^^l

5, Niettegenllaande zulks kan men doch van ^'"'f'^'

yy buiten niet daar toe komen, om, eer de

55 Schaal geopend worde 5 te verzekeren, of

^5 zy een Paarl bevatte of niet, en nog min»

55 ^Q,r^ welk Water de Paarl hebbe: want de

55 Mosfel kan, door toevallige omflandighe-

5, den, een gebrek aan haare gcilalte hebben

5;, bekomen ; dewyl zy , nog klein en week

55 zynde 5 door een Steen of iets anders ge-

5, drukt kan zyn geworden. In ééne Schaal

5, kan men fomtyds meer dan ééne Paarl vin-

^5 den, die of allen goed, of waar van ten

55 miniten eenigé goed zyn. De meeden van

3, deze Paarlen zyn bruinrood 5 veelen wic-

^5 of graauwagtig, eenigen zwart, doch de

5, minden hebben Het regte Water of dea

55 behoorlyken Glans. V/anneer de Mosfel

55 op een Grond daat, daar het W^ater ee-

55 nen onrustigen en derken Stroom heeft,

55 zo is zy altoos uitwendig bruingeel, doch

55 op een Modderigen Grond, en daar het

5, Water als 't ware fiil daat, daar is zy op

5, de Schaal zwart. Men kan evenwel niet

55 zeggen, of de Grond, dan de Kleur der

35 uitwendige 2yde van de Schaal , de oirzaak

5, zy, dat de Paarlen grooter of kleiner, be-

3, ter of degter, menigvuldig zyn^ of ont-

L ,5 bret»
\i Doit xy. Stuk,
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VI. „ breeken. Men kan de Mosfel openen , zon-

XXXII
*
'' ^^^' ^^ ^^ dooden

;
en dezelve kan nog in

HoQFD. >j 't leven blyven , na dat men 'er de Paarl

F^^ari*
" uitgenomen heeft: maar, als menze van alle

Mos/el. 5, Paarlen beroofd heefc^ dan krygen zy 'er

3, geene meer",

raarivis' De meedc Rivieren der Noördelyke deelen

van Europa leveren Paarlmoslelen , en derhal-

ve ook van deeze Paarlen uit. Op die plaat-

fen in Schotland daar men Zalm vangt, voor-

den doorgaans ook Paarlen gevonden , in zv^ar-

te Mosfelen. Sommigen zyn zo fyn, zuiver,

en zelfs ruim zo helder, als de Orientaalfche:

ja men heeft wel honderd Ryksdaalders gege-

ven voor eene Schotfche Paarl (*). In Noor-

wegen zyn ook dergelyke gevonden, doch

de meesten, die men voor de besten boude,

zyn Melkwit, met eenen Zilverglans. In 't

Stigt Christiaanzand zyn verfcheide Rivieren

tot de Koninglyke Paarlvisfchery beftemd, en

de echte Paarlen, die jaarlyks, omtrent Sint

Jan, en vervolgens, in die Wateren gevon-

den worden, behooren, als een Eigendom van

de Kroon, aan haare Majefleit, de Koningin

van Deenemarken. Het Schulpdier, waar men-

ze uit krygt , is van de Zee - Mosfelen , die

fomtyds ook wel een enkele Paarl geeven,

daar in verfchillende, dat het de Schaal ovaal

rond X

(*) Tci^yi-üj, Staat van Schotland, Amfterd. 1755 > Uadz,r

412*
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rond, en aan de beide enden breed en vlak VI.

lieefc; zynde anders de Schaal, in dikte en^^^^j^*

kleur, met die der Zee-Mosfelen overeen- hoofd-'

komflig (*). 'J2l
De Paar!visfcheryën in Sweeden hebben vqq- mos/sL

lerley toevallen gehad» Eet bevel van Ko-^"^"^^^

ning Kar EL den XL, van 't jaar 1691 , dat

zy aan de Kroon toebehcoren zouden , werdt

wel door de Ordonnanticn des Ryks, van 't

jaar 1723, vernietigd, maar vervolgens v^e-

derom op zekere m.anier, door het verbod

van 17315 bevestigd. Het Koninglyke Re-

glement, vati 't jaar 1736, laat alle op Schats-

en Kroons-Gronden bevindlyke Paarlvisfche-

ryën, voor den tyd van drie Jaaren, aan ze-

kere Onderneem er s over» Eindelyk werdt ,

door de aanfchryving van het Koninglyk Kom-
mercie-Kollegie en Staats- Komptoir, aan den

Landshoofdman , in de Herfst van 1739 en in

het Voorjaar 1740 verklaard, dat de Paarl-»

Visfchery in Hallands-Leen ter proeve op ei-

gen rekening van de Kroon zou worden uit-

gevoerd. Men kreeg, echter, in dat Jaar niet

meer dan vyfentagtig üuks Paarlen. In 't jaar

1741 vifchte men op de Lahomifche Elbe vyf-

enzestig Ituks beste en zevenenvyftig fluks

Hegtcre Paarlen, In 't volgende Jaar kreeg

men 'er flegts drie -en -dertig. In 't jaar 1743

werdt

,

(*) PONTOppiDANS NaturU Hisu von Nefwegen ^

IL Th. p. 310, enz»

L 2
L Dees., XV. STUX>
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VI. werdt, öp den Ryksdag, geene Paarlvisfchery

XXXn. voorgenomen. Men kreeg 'er, in 't jaar 1744,

Hoofd- niet meer dan zes ituks. Hoe het, in 't jaar

*J'UK* 1745 , daarmede toegegaan zy , weet men niet,

Mosfeu doch met dat Jaar hieldt de geheele Paarlvis-

fehery in Halland op , dewyl zy de Onkosten

niet kon goedmaaken.

Halland is. maar een zeer klein gedeelte van

Sweeden , dat benoorden Schonen aan de Sond

legt. In de overige deelen van dit Koning-

ryk, inzonderheid in 't JNoordiand en Lap-

mark, heeft men veel ryker Paarl- Rivieren,

en de Laplanders zyn de grootfte Paarlvis-

fehers van het geheele Ryk. Niettegendaan*

de zulks is het veel, zo men aldaar onder de

honderd, ja duizend^ Mosfelen ééne aantreft,

die Paarlen bevat. Hier uit begrypt men,
welk een menigte van deeze Mosfelen ver-

nield wordt, om ééne Paarl te bekomen, die

men 'er gemeenlyk als Speldekoppen , doch

fomtyds ook van grootte als Zwaluwen -Eit-

jes aantreft. Van de kleinen , die als Zand-

korrelen zyn, vindt men 'er wel meer dan

twintig in één Schaal, doch van de middel-

maatigen zelden meer dan twee of drie. Het
Vleefch deezer Schulpdieren wordt niet gege-

ten, maar tot Lok-aas voor Visfchen aan den

Hengel gebruikt.

Onder de Sweedfche Geleerden, die over

dit ftuk der Natuurlyke Plistorie gehandeld

hebben, verdient de Heer Dokten Gisler,
Lee-
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Ledlor van de Natuurkunde te Hernofand, vi;

den meesten roem. Ik zal uit zyn Vertoog
y^^xn

*

over de Paarlvisfcheryën (*) het voornaamfte hoofd-
hier te berde brengen. stuk.

In de Bergen vindt men geen deugende i^^^^
Paarlmosfelen, maar wel in de Dalen of Val-
ieijen , waar de Rivieren van de Bergen fa-

menvlieten. De meeste Schulpen komen voor
iii de Rivieren die Oost en West loopen,
doch men zal de beste en fynfte Paarlen in

zodanige Rivieren aantreffeo, die Noord- of
Zuidwaards vloeijen, en in Kuilen, daar de
Zon dikwils op den Bodem fchynt. Aan de
Zuidelyke Oevers leggen zy, echter, veelal

in de Schaduw, by Steenen, omgevallen Boo-
men en meest in diepe Holligheden» Onder
de beroemdfle Paarlrtroomen in Angerman-
land, deNoordelykfle Provincie van Sweeden,
aan Lapland grenzende, is de Gideaó-Rivier,
welke by Grunfund in Zee valt. Hier heeft
men de grootile Paarlen, en in zulk een me-
nigte gevonden, dat oudtyds een half Stoop
daar van voor vyftig Plaaten verkogt werdt.
Tegenwoordig is die geheel uitgevifcht, hoe-
wel 'er nog eenige weinige Paarlen in zyn,
van zo aanraerkelyk grootte en fraaiheid, dat
men zyn Reize wel betaald vindt 3 als men

een

n Der Konlgl, Schvjei. Ak^J. der Whfenfchaftm Ah>
handlungen auf das Jahr ,7^,. XXIY. Band. Hamb. & lefpf,

ï. DlEI., XV, STUK»
^
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VI. een half dozyn Mosfels mee Paarlen daar ia

XXXIL ^^'^^^'^ff*^^^ ^^^' ^^ meeste andere Paarl-Ri-

HooFD- vieren, zo van deeze Provincie, als van die

STUK. van Medelpad en Jemtland, Zuidwaards daar

Jiosfei. aan grenzende, zyn ook uicgevifchc; Inzon-

derheid die van het Dorp Borgüo , weiken

de Paarl - Infpetlor Bergs t room, in de

Jaaren 1741 en 174", toe den bodem toe van

Paarhuosfelen ÓQcdt zuiveren, dezelven alte-

maal op den Oever fmyten en door t ope-

nen van de Schaal om 't leven brengen. Dit

is een voornaame reden van de vermindering

der Paarl vi.sfchery en in Sweeden, welke nog

daar door vergroot wordt, dat men de Dam*
men, die gemaakt zyn om de Schulpen te

kunnen vinden, in de Rivieren laat ilaan:

waar door zy dan in drooge Zomers geheel

uicdroogen, en dus ook het jonge broed ver-

nield worde. Zo is mede de Paarlvangst, in

kleine Rivieren, geheel te niet gegaan, waar

Molendammen of dergelyke Gehouwen in laa-

ter tyden zyn aangelegd, fchoon men op die

plaatfen weleer een aanzieniyke veelheid aan-

trof van Paarlmosfelen-

Ge(i«ite „ De grootften , die een Vierendeel Elle

Welen. '^ ^^^"'^ ^" ^^^ dwarfe Hand breed zyn, en op

3, Mos en Slibber zig aangezet hebben, zyn

,, de besten. De kleine, die men hier in de

53 Meiren en ondiepe Rivieren vindt, verdie-

,5 nen niec geopend te worden. (Derzelver

5, Schaalen zyn kleiner , aan 't fmalle of bo-

« VCQ-
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i, ven (Ie End meer famengedrukt en langwer- VI.

2, pig^ doch aan hec onderde of flompe End xxxil
,. meer Buikig of rond,) in 't midden agter Hoofd/

5, aan de Rug der Schaal bevindt zig een drie s,J'^^«

5, Vingerbreedte lange Hoornagti^e Oand ofAips/ei,

„ Scharnier, welk de Scbaalen fainenhoudt.

„ Onder dit Scharnier zitten, binnen den Rand,

„ aan de regter Schulp twee üitwasfen als

3, Tanden, tusfchen welken een ander derge-

55 lyk Uitwas van de flinker Schulp infchiet;

„ gelyk die Geleding, welke Ginglymu; ge-

55 noemd wordt. Daar aan hangt de onder-

3, lle Vingerdikke Pees of dwars . Band , mee

„ weiken het Dier, te gelyk met eenen klei-

55 neren en dergelyken dwars - Band , aan hec

5, bovenfte End der Schaal, de Schulpen zo

5, flyf te famen trekt, dat zy bezwaarlyk,

5, zonder een Mes of dergelyk fcherp Werk-

,, tuig, te openen 2yn. Twee andere Pees-

„ agtige Banden, in de langte van het Dier,

„ zyn als de tegenwerkers daar van, en die»

„ nen om de Schaal te openen. Zy is van

„binnen zeer fyn glanzig en Zilverkleurig,

„ gelyk ander Paarlemoer , doch aan den

,, Rand bevindt zig een graauwe Zoom, van

5, een vierde Duims breed, welke zig in de

„ beide Schulpen rondom de Randen uitltrekt,

„ zynde in 't mddden breedst. De beide

„ Schaalen zyn van binnen met een dun Vlies,

,5 als een Periosteim , overtoogen , dat aan de

„ Randen dikker, en een weinig plooijig of

L 4 „ als
I. DEFX. XV. STUK,



ï6B Beschryving van

VI. „ als met Franje is en uitgefpannen wordt,

Xx'xiU '^ wanneer de Moslel gaapt; maar, als zy de

Hoofd- ,, Schaal toenuiCj zig te famen trekt Door

/w/- '^ deeze Plooijen weert zy Zand en andere

Mcsjii, „ Vuiligheden af, die met den Stroom haar

,3 tegen komen^ Aan gedagte Huid vertoo-

,5 nen zig twee Bladerige graauwe en bruin*

,, agtige Vliesjes, ter wederzyde van het Lig*

5» haam des Diers , met welken het aange-

5, hecht is aan de Schaal, en deeze maaken,

9, alt 't ware, de Kieuwen of Longen uit,

5, waar mede zy het Water, gelykerwys de

55 Vifchen. inhaalen of inlaatcn.

,5 Het Lyf van het Dier zelf vertoont zig

53 zeer eenvoudig, fpongieus, Topxgagtig, uit

„ den witten of bleekgeel van Kleur , langs

„ den buitenften Rand in twee helften ge-

,5 deeld , daar inwendig , in de tusfchenwyd-

5, te , twee paar lange fmalle Uitfchietzels of

„ rimpels aan zitten. Voorts ziet men dui-

5, delyk de Ingewanden, Bek, Maag, Lever,

5, Darmen, het Hart met ééne holligheid,

5,
gelyk in de Visfchen, de Kuiczak, enz»

„ Het Dier lleekt zyn Tongagtig Lighaam

3, fomtyds, ten deele, door het bovenfte End

^, der Schaal, maar meest en menigvuldigst

,, van onderen, aan het onder -End, een

3,
goede Handbreedte uit, daar mede zig on-

„ der aan den Grond vast houdende, naar

3, andere plaatfen voorttrekkende, en wat dies

,, meer i§; zo dat dit eenvoudig Werkfluk

,9 aan
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^, aan het Dier voor Snavel, Buik en Pooten, VI.

55 te c;elyk dient. De Mosfel ilaat altoos op ^XXU*
3, zyn End ichuins , met de Opening naar Hoofd-*

35 dm Scropm gekeerd. Aan de zyden der stuk.

3, Kuilen liaan zy meest met de Opening m9 s/ef,

5, naar de diepte. Wanneer de Mo?. fel zig

35 in V'ryli^id beviodt, dan is zy altoos een

55 half Duim wyd open, en dan worde men

5, -er een langzaame en gelyke Adem haaling

5, of beweeging in gewaar, door welke de

^, Schaal zig, met ongevaar een Stroobreedte

35 verandering^ meer of rpinder opent en toe-

3, trekt'%

Uit het Spoor 't welk zy in 't Zand maa-

ken, blykt in deeze, zo wel als het in onze

Slikmosfelen is opgemerkt *, dat zy voort- * Biadb»

gaan, niet alleen, maar ook dat zy, by '^''

Paaren, elkander naderen. By verandering

van den Wind wordt mee gewaar, dac zy

de Schaalen uitfpannen, ^ig los maaken en

veele Vademen ver door den Stroom laaten

voortrollen ; zettende zig dan weder fchrap.

Als zy van den Grond opgenomen zyn, Itee-

ken zy haar bleekgeel Tongagtig deel uit 5

en zuigen zig op nieuws vast. Komt menzQ

op een Vierendeel Elle met een Stok of Tang
naby, dan fluiten zy aanftonds de Schaal,

doch, als men het dunne End van den Stok

Yoorzigtig in de Gaaping fteekt, dan knypcn

zy de Schulpen zo vast toe, dat menze mee

den Stok uit het Water ligtea kan, Zy fchy-

L 5 nm
ï. Deel, xv. Stuk»
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VI. nen, derhalve, het Zintuig van 't Gevoel zeer

Hoofd-* Deeze Schuipdieren beminnen, inzonderheid,
gruK. zuiver^ helder , koud en een weinig iiroojnend

jio^M Water, op een Kieijigen Grond, die met

ge 'Sfi"" 2^^"^ ^^ Steengruis bedekt is. Als hei Rivier-

kenen der water zeer bezet is met Yzera{>;tis;e of Oker-
"^ ' * deelen, of dat het Dier geel Vieefch heeft,

dan vindt men 'er geen goede Paarlen in. Die

Mosfelen , v?elke van de gezegde grootte

,

zeer breed, en aan 't kleine End dik zyn,

en wit Ingewand hebben , Traande op een

Kley- Grond in kleine Stroomen, geevcn goe-

de hope tot deugdlyke Paarlen» Dat zy Paar-

len bevatten ontdekt m.en fomtyds aan een

Groefje, 't welk van de heidere Vlak naar

den Rand loopt ;, en eer het den Rand bereikt

eindigt. In de flinker Schulp, aan 't kleine

End , zitten de meeste Paarlen , die aldaar

verfcheidentlyk by den Rand der Schulpen

,

tus«

{*) Dit meen ik, volgc uit het gezegde eer, dan f/at zy

andtrs ^een uiteriyhn Zin , dan het Gevoel alken , fchynen t&

hehhen ,
gelyk G 1 s z LK R zegt. Met reden merkt KALM

it-.n , dat zy zekerlyk ook van Smaak niet onbegaafd utoeten

zyn, en my dunkt dat uit dit fluiten der Schulpen, voor 't

aannaderend gevaar, een aandoening, naar Gezigt gelyken-

kende , is op te mnaken , om nu van de Reuk en 't Gehoor

niet te fpreeken. Natkes qui caflunt , Kon adverfo flatu /cd

ftcundo adeunt, quctles Escam perfequuntur; r.ec voce -ulla fei

fdentio agunt ; atpote cum b" olfadant b' audiant» Aj^ükO-

VAND.



öE Gaap ER i?i

tusfchen de beide dwars-Banden , geplaatst zyn. VI.

Aan hec grootfte End en onder in de Schaal (^^P^^^J^'

komen zelden Faarlen voor, en^, die men *er ^!^oj,-uJ

;

vindt , deugen niet. De Heer F i s s c h e a- stuk.

STROOM brengt de volgende Kentekenen ^/^^^i;
^

^Y C^)' 99 Wanneer de Mosièl , a^n de ééne

35 zyde, vyf, zes, of meer, fcheef neder-

55 gaande Screepen heeft: wanneer men op

5, de zyden verhevene Knobbels aantreft: wan-

„ neer de Schulpen zig, aan 't kleine End,

5j ongewoonlyk omkrornmen, en een diepe

s, Voor dwars, "over de Schaal loopt. Moe
,5 meer en dieper Streepen of Groeven, en

„ hoe meer Knobbels voor handen zyn, en

,5 hoe krommer de Schaalen , hoe waarfchyne-

„ lyker het is^ dat men 'er Paarlen in zal vin-

„ den".

Over den oirfprong eo de aangroeijing dee- hmt o-:t-

zer Mosfel- Paarlen, redeneert de lieer Grs-^*"^'^"se'ï

SLER aldus. „ In de Exkrementen van hetiS'"'''''

5, Dier bevinden zig dunne, byna onzigtbaa-

5, re glinfterende Schubbetjes, die in zelfflan-

5, digheid en kleur de inwendige witte Schaal

5^ volkomen gelyken. In de Darmen en dee-

55 len die den Endeldarm aan het ftompe End
„ naast zyn, zitten, by een zeer groot Deel,

„ eenige zeer kleine, zeer fyne, doorfchy-

„ nende, ronde Paarlen, zo groot als Spel-

;, de-

(*) Gezegde AhhandUn^en auf das Jahr 17sg, bla^l^'

142»

I. DEEL. XV, Stuk,
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VX.
5, dekoppen ; ja ook wel grooter dan Hennep-

XXxïl*« zaad; benevens eenige hoekige, heldere en

Hoofd/ „ en mismaakte Paarlen by elkander. Vervol-

STUK'. j^ getis vindt men altoos grooter Paarlen in

Mo^li. 9, de Huid, welke de Schaalen bekleedt, tus-

„ fchen de Schyven der Huid zelf ingefloo-

,, ten. De weg en voortgang, nu, der Paar-

, len hangt ten deele af van de zitplaats in

„ de Huid, ten deele van de Geftalte der

"
Schaalen zelve. De regte weg is, van het

„ onderdeel en middelpunt des Lighaams van_

het Dier, feheef uitwaards tot aan den

5
Rand, alwaar de Paarl altoos volkomen

^,' ryp zit, of in de Huid beilooten zynde,

,5 of vastgegroeid aan de SehaaL In 't iaat-

„ fte geval bekomt zy haare Laagswyze toe-

„ neeming met de Schaal , zynde ook bruin

5, of helder, naar dat het gedeelte der Schaal
"

is , by het welke zy zig bevindt : in 't an-

"
dere Geval wordt zy ook langs de Schaal

"
naar den Rand voortgefchooven , *t welk

„' uitwendig de gedagte Groef veroirzaakt,

,, welke een Kenteken is van de tegenwoor-

','

digheid der Paarlen. Dat de Paarl, in haar

„ befchreeven koers , tusfchen de Huid uit-

',*

waards gedreeven wordt, kan alleenlyk ver-

^^
oirzaakt worden , door de gedagte naar

3, Ademhaallng zweemende beweeging :
dat

„' zy Laagswys' aangroeit komt met de Struc-

5, tuur van het inwendige bekleedzel der

„ Schulpen overeen: en haare verfchillende

GcfV
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5, Geftalte is vati de zitplaats afhanglyk. In
AFiblk^r

55 de holle Schaal is zy rond , doch naar den XXXII»-

„ Rand voortgaande worde zy in meer lang- Hoofd-

,5 werpige en op verfcheide wyzen rondagti- ^^f/!

5, ge Geftalten gerold. ^^'^'S^''^

5, Eene regte goede Paarl, derhalve, is eeii

,, in de onderfte deelen van de Mos fel eerst

„ aangevangen, en met derzelvèr Schaalagci»

„ ge natuur overeenfïemmend , rond toebe-

5, reid , zeer klein en helder ftukje Paarle-

„ moer, dat door de Levensbeweegingen des

55 Diers, inzonderheid de Ademhaaling; te

5, gelyk met de fyne Vezeltjes töt de glinfte-

5, rende Schaal , tusfchen de Laagen der lee-

5, vendige Schaalhuid gedreeven wordt , en

5, onderwegs eene Laagswyze Jaarlykfe aan»

5, groeijing bekomt, tot dat het aan den ui-

,5 terften Rand der Schaalhuid itaan blyft, of

„ onder zynen voortgang van een Schyfje der

5, Schaalhuid wordt terug gehouden, groeijen-

„ de daarmede aan de Schulp vast, en dan

j, vervolgens daar zitten blyvende. Naar dar,

,, nu, deeze aangegroeide Paarlen een langer

55 tyd in de Schaal gezeten hebben, zyn ook

5, de Laagen boven aan dezelven menigvuldig

5, over de Paarl zelve heen vermeerderd, zo

5, dat zig eindlyk aan de Schaal als een Bo-

3, chel vertoont, en, wanneer men dezelve

5, opent, daar in een graauwagtige Paarl ge-

5, vonden wordt* De vast gegroeide zyn ook

55 altoos digt aan den Rand gedreeven, waar

I. DeïL. Xy. STUK,
55 d§
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VL j, de Schaalhuid flrakker gefpannen, en de

XXXn '^ Schaal niec zo hard en glad is. Somtyds

Hoofd- a vindc men verfcheide Paarlen, toe zeven
STUK. ^^ toe, in een zelfde Mosfel, doch flegts aan

MoifeL 3 3 het bovenfte en onderde End op eene Ry,

35 nevens elkander aan den Rand, ieder in

5j een Beursje der geplooide Huid , die in

5, deugd en grootte verfchillende zyn , gelyk

. 5, twee v/itte en één graauwe, of allen graauw,

„ enz".

M-inierom Dc Paarlvisfchcry beflaat in het ophaalen

Moïien ^^^ Paarlmosfelen , en in het openen derzel-

te beko- ycn oiTi naar Paarlen te zoeken. Daar 't Wa-
ter ondiep isj kan men ze met de Handen

grypen; daar 't dieper is gaan de Paarlvis-

fchers fomtyds langs een Stok neder, en vat-

ten de Mosfelen met hunne Toonen. Anders-

zins wordt ook wel een Vlotje gemaakt , met

een Gat in 't mjdden , door 't welke men een

Houten Tang tot op deni Grond fteekt en dus

de Mosfelen ophaalt. Het Vlot is van on-

deren wit geverwd, en wordt door een Steen

zodanig tegengehouden, dat het maar lang-

zaam afdryft met den Stroom. Een Man,
met zyn Aangezigt over 't Gat leggende,

kan de Mosfelen zien en met de Tang vat-

ten. Door middel van zulk een Toeftel kan

by wel duizend Mosfelen in een Dag ophaa-

len : doch , daar het eenige Ellen diep is of

troebel Water, gaat zulks niet aan.

Dus een menigte van Paarlmosfelen beko-

men

i
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men hebbende, zo is de Vraag, hoe 'er de vt
Paarlen best uic te haaien zyn. Smyt menze Afdeeu

op 't Land, zo gaapen zy wel draa, en ^^i'-h^^d-'
ven , zo zy in de Zonnefchyn leggen , binnen stux.

't half üm\ Veelen fteeken 'er hec Mes in , {'^^r^*

en fnyden de Banden los, waar door het Dier

ook onfeilbaar fterven moet. Dit heeft een

ongeloof!yke vernieling van deeze Schulpdie-

ren , tot groot bederf van de Faarlvisfchery in

Sweeden, te weeg gebragt. De Heer Gis-

sLER fielt derhalve een Manier voor, om de

Schaal te openen, en de Paarlen uit te haa-

ien , of naar dezelven te zien , zonder befcha-

djging van het Dier: als volgt.

„ Neem eene enkele Mosfelfchulp, met het Hoe ds-

3, ftompe End, in de regterHand, en, de hel-
^pejj"„^^^

^, dere Zyde naar u toekeerende, zo lleek

3, voorzigtig het kleine fpitfe End der Schaal,

„ fcheef tusfchen én langs de ongevHesde

3, Scbaalranden der Mosfel, die men wil ope-

SP nen, tot aan de Huid^ twee Duim boven

3, dendwars-Ban1 aan het llompfteEnd. Men
5, houdt , inmiddels , de Mosfel met de flin-

3, ker Hand, en, de Schulpen dus een Vin-

3, gerbreedte van elkander geboogen hebben^

^, de, brengt men de Slinker Duim midden

5, in de Schaal, dwars over de Opening, eo

3, onderflut tevens de beide Schulpen , dat zy

5, zig niet te famentrekken : dan beziet men

3 5 voor ia de Schaal , aan de Randen, op de

3, gedagte plaatfea, naauwkeurig, of zig ee-

„ m
h Deel. XV, Stuk.
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VI. „ ne ronde verhevenheid aan de Schaalhuid

XXXll"'»
vertoone; in welk Geval men de Faarl

Hoofd- >> met den Vinger uitneemt, zonder de Huid
STUK. ^j verder los te fcheuren of meer te befcha-

Uosjki] ;»» digen, dan v^at de kleine Opening aangaat,

3, door welke de Paarl uitfpringtc Wil men

55 de Oogen niet alleen betrouwen, maar de

5, begeerde kostbaarheid tevens met den Vin-

3, ger voelen, zo opent men de Schaal een

55 weinig wyder met de enkelde Schulp; dan

5', kan men den Vinger voor in de Gaaping

55 fleeken en voelen rondom langs den rand

^., van de Schaalhuid heen , als wanneer men

35 alles gewaar kan worden, tot het kleinfte

55 Zandkorreltje toe, dat zig daar bevinden

5, mogt» Ter plaatfe-, daar men de Schulp

5, tusfchen de Randen in iteekt, aan het ftom-

35 pe End, is de kragt van de Mosfel; doch

55 in 't midden , daar men de beide Schulpen

,5 met den flinker Duim onderitut y hebben

35 zy de minile kragt, zo dat men daar ge-

*35 makkelyk de Schulpen van elkander kan

3, houden. Wanneer men de enkelde Schulp,

55 op gedagte manier, voorzigtig inbrengt, en

„ zorg^ draagt van de Schaal niet te bree*

j,, ken, noch de Peezen in 't Scharnier te be*

5, fchadigen, zo blyft de Mosfel leeven, en,

5, nadat zy dan weder fpoedig in 't Water

i, geworpen zynjZiet menze des anderen daags

^5 wederom met de (lompe Enden in de Grond

^5 liaan,, om te arbeiden tot haar Leevens-on-

5, derhoud en Voortteeling". ^i ïfc
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;, ik heb gezegd, dac men de Mosfelen o- VI.

^, penende, die Paarlen hebben, altoos ^^ xxxil*
5, Paarlen in de geplooide of gekreukelde hoofd-*

i. Huid vindt, aan den buitenften Rand van stuk.

fy da: Vlies , 'c welk de Schaal bekleedt, Pe- MosfeU

,, riostetm van my genaamd. Zit de Paarl Y^^'^'i'^'i^

,

3, boven het witte der Schaal , zo is zy wit ; Faarien»

3, doch, in het Vlies boven den graauwea

3, Zoom zittende^ aan! den uiteriten Rand van

3, de Schulp, dan is zy graauw, en dus,

55 hoe verder inwaards zittende, hoe beter.

,, Heeft de Paarl haare zitplaats midden tus»

5, fchen het uiterlte der Schaal en den graau-

35 wen Zoom, zo is zy ten deele wit, ten

3, deele graauw. De Paarl aan de eene kanc

3, plat zynde, zo befpeurt men, dat de Huid

3, aan de platte zyde zeer dun is , en de

„ Paarl zelf tegen de Schulp afgewreeven,

„ het welk zonder beweeging niet gefchieden

,, kan. Uit de zelfde oorzaak zyn eenige

^^ Paarlen, ja de meeden, zo wonderbaar

3, met verheffingen en verdiepingen gekromd,

„ veelen rond, halfrond, langwerpig, Kegel-

„ vormig , enz ; andere aan beide Enden wit,

3, met een graauwen Ring in 't m.idden , daar»

3, om heen : eenigen als van elkander gezaagd

3, en weder te famen gedrukt, rimpelig en

3, mismaakt. Ik heb nooit een witte Paari

3i gevonden die vastgegroeid ware: alle aan

3, de Schaal vast zittende waren graauw of

33 anders wanftaltige Itukken. Hoe verder

M 5, de
I. Dexl. XV. STUK.
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VI. ^, de Paarl inwaards zit in de glanzige Schulp,

XXxll ^^ ^^^^ harder zy is: terwyl die, welke ge-

Hoofd- 5> heel digt aan den Rand zitten, zo voos
STUK* ^j zyn, dat men dezelven met een Mes door-

Mol/ei. 5, fnyden en de Laagen tellen kan. In 't al-

3, gemeen zyn alle graauwe Paarlen voozer

yy dan de witte j en, wanneer een graauwe

,55 Rand om de Paarl zit, laat zy zig met de

33 Tanden doorbyten*

„ Om een deel witte Paarlen groeit een

5, graauwe Laag, wanneer zy taamelyk grooc

. 53 geworden zyn: doch men kan dezelve ge-

j, makkelyk met een fcherp Mes affchillen,

3, als wanneer de Kern, inwendig, zeer goed

. 3, en helder is. Op een Kleijigen Grond val-

35 len de heldere Paarlen biaauwagtig wit,

5, maar op een Zandigen en zuiveren Steen-

3, agtigen Grond geheel wit en klaar. Som-

33 tyds vindt men de Kern inwendig graauw,

3, met witte nog taamelyk goede Laagen van

3, buiten daar om heen. Dit komt daar van,

3, dat zy3 eerst aan.den graauwen Zoom des

3, Rands gezeten hebbende, naderhand, grooc

3, geworden zynde 5 door de famenknypende

35 Lippen vaiï de Schaal, inwaards, naar den

33 helderen bodem is gedreeven; daar zy al-

3, toos een witter Kleur bekomen. Somtyds

5, wordt de uiterfte Huid, aan den rand der

35 Schaal, gefpannen, en zy vallen uit, zo

33 dat zig in de Schaal flegts de Weg ver-

53 toont, dien de Paarl gegaan heeft. Der-

,, hal-
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A, halve vindt men ook. nu en dan, eenei Vï.

3j Paarl vry leggende in het Zand, en treft
^xxii!

i9 by geval ook wel eene Paarl aan in de Krop Hoofd«

5, van Eenden en Ganzen, die klaar en glin- ^^uk,

jj flerend Kwartszand verflinden, jus/ei,

„ De graauwe Paarlen kan men verbeteren hoc de

j, door het gedeelte der Huid 5 waar in zy l^^^^^l^

„ beflooten zyn , in de leevende Mosfd rc^»

35 vQorzigtig los te maaken, waar door de

5, Paarl in de holte van de Schaal valt , en

5, dus vervolgens, zekerlyk,. witte Laagen,

„ by haaren volgenden wasdom, verkrygt.

^, Zodanig eene Paarl vertoont zig blaauw-

i> agtig , wanneer zig maar weinige Laa-

3, gen daar om heen gezet hebben. Dof wit-

„ te Paarien worden een weinig zuiverer

,

3, wanneer menze in een Flefch met Water

55 in de Zonnenfchyn zet» AJs men de bin-

5J nenfte Laag neemt van de glanzige Schaal,

1, dezelve fyn lloot, en zulk eene Paarl
jj

5, daar in gebonden, in een ibakje Lywaat in

5, de Zonnefchyn plaatst 5 bevogtende die da-

5, gelyks met eenig Water , zo worden zy ook

55 nader tot de begeerde helderheid gebragt

:

55 doch, 't gene de Natuur zelf uitvoert, is

^5 altoos het beste".

De Heer G i s s l e r zegt dat de Ouderdom

der Paarlmosfelen omtrent aan de evenwydi-

geStreepen, die ze op haare Schulpen hebben,

af te neemen is, en dus befluit hy , dat zy

honderd Jaar en daar over kunnen leeven.

M s Was
I. Deel. zy» Stüs*
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VL Wat bewys hy hier voor hebbe, is ons on-

XMh' ^^'^^^^^ Voorts merkt hy aan
, dat buiten

,

Hoofd-* ^p de hoogfte uitranding , digt aan hec

STUK. itompfle End, altoos een glinfterende Vlak

Moljil ïs op alle oude Schaalen, door het affprin-

gen of afflyten van de buitenfle graauwe Laag.

Zulke Mobfelen , zegt hy , behooren onder de

oudften van haar Geflagt. Hy fchryft zulks

toe aan de afflyting op een Zandgrond,, en

zegt, dat de genen, die tusfchen Sieenen in

de Grond vast zitten, zulks niet hebben. Hoe
kan L I NN ^ u s dan , als een algemeen Ken-

merk van deeze Soort van Gaapers, opgeeven,

dat zy de Billen ontbolfterd hebben: ja, hoe

kan hy deeze Doubletten , die zig weezentlyk

aan beide Enden fluiten, tot dit Geflagt tehuis

brengen ?

Die , welke Paarlen in hebben , zien 'er al-

tyd van buiten ruuw^ oneffen en leelyk uit,

zegt Gissler; ook merkt hy aan, dat zy

wel van Wormen doorboord worden : des

het bedenklyk is , of niet de zelfde oirzaak te

ftellen zy van de groeijing der Mosfelpaarlen

,

als wy vervolgens zien zullen plaats te hebben

in de Oefter - Paarlen.

raarien in I" Sweeden niet alleen, maar ook in ande-
Duitfch'^ re deelen van Europa , worden Paarlen ge-

vonden, vonden in Zoet Water Schulpen. Men heefc,

in Lyfland en Ingermenland Paarlvisfcheryënj

doch in geen andere Beeken of Rivieren, dai

wier Water frifch en helder is, en waar in]

zig
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zig Forellen onthouden. Men vindtze flegts VI,

daar in van het midden van July tot hec mid -^^^^j^'

den van Augustus. In Oosterbothnie, dat toe Hoofd-

Finland behoort , zyn verfcheide Stroomen ?tük.

waar men om Sc, Jan Paarlen vifcht, In 't Mos/ei,

Hertogdom Luneburg, in de Luhe by Win-

fen, worden Mosfelen gevonden, die Paarleo

draagen, wier fchoonheiddeOofterfchen trot-

feert. Niet ver van Augsburg is een Meirt-

je, waar in vcele Zoet Water Schulpen leg-

gen, die geelagtige Paarlen bevatten, mee

eenen Zilverglans. In 't 13isdom Pasfau, by

de Stad van dien naam, worden in de Rivier

Ilfe Mosfelen gevifcht, die fchoone Paariea

draagen, waar onder eenigen de Indifche niet

ongelyk. Sommige Rivieren van Beijeren

leveren Paarlmosfelen uit. In de Rivier van

Bohemen, Watawra genaamt, vindt men ook

fchoone Paarlen , die onder de Europifchen

niet van de geringde zyn. De Moldau zou

dergelyke Paarlfchulpen voeren. In het Zand

van de Rivier Queifs , tusfchen de Lausnits

en Silezie, worden fomtyds Paarlen gevon- •

den, die van zodanige Schulpen uitgeworpen

zyn. De Elfter, in Voigtland, is rykelyk

\oorzien vanPaarlmosfelen. Niet ver van Oels-

burg vindt men, in deeze Rivier, zo fchoo-

ne Paarlen, dat de voorige Koning van Poo-

len, Hertog van Saxen, Strandryders aanftel-

de, om toe te zien, dat niemand, dan de

M 3 ge-
I, Deel. xv, stuic
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^ï- genen, die daar toe bevoegd waren, dezelven
Afdeel,

onyof^t r*^XXXIL opzogt
(^ ;.

Hoofd- ?> Ik zelf, (zegt Lesser (*}, van wien
sTüK* ^^ wy dit ontleenen,) bezit daar van een

Müifd. ^y Paarlen-Trog^ (gelyk men die Schulpen

^5 noemt, 3 in wier ééne zyde, vooraan, een

3, Paarl zit, die zo groot is als een Erwt, glad,

jj en byna geheel rond. Zy is Zilverkleurig,

,, doch, wanneer men haar op verfcheide

5, wyzen tegen 't Licht draait, fpiegelen zig

3, veelerley Regenboog - Kleuren , daar op,

5, als in een Opaal -Steen. Onze Wateren

,, (^vervolgt de Pastoor) fleepen ook, doch

„ zeldzaam, Mosfelen met zig, die kleine

3, Faarlen in hebben, waar van ik weleer het

5, volgende Berigt gaf (J.).

„ Toen ik, voor eenige Jaa'ren, een Vyver
., liet uitdiepen, bevonden zig in de Slyk

5, veele Mosfelen , die de gemeene Man al?

3, hier Padden - Mollen noemt» Ik liet *er

,, een deel van openen, om Waterverwen

5, voor myn Schilderwerk daar in te doen,

5, en men vondt in ieder Schulp byna eene

3, Paarl, zo groot als een Anys- Zaadje, die

5, Aangegroeid was. Dit bewoog my , om
3, zelf

(*) In Lotharingen en elders 'm Vrankryk zjm ook Paarl-

vigfcheryën , zie de Tegenvj^ Staat van dat Ry|c, Tweeale

IDeels Register»

(I) Teuaceo 'Theologk p. f^d^ ^ enz,

(,p Ham», Gei. Ber, ?an i735» ? 7l6a
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,5 zelf iiog eenige Mosfelen open te maaken, VL

5, en te onderzoeken ; doch ik vond 'er in xxxll
*

„ geenen,dandie regc groot waren ^^nog eeni- Hoofd J

,j ge. Ik liet daar op in de volgende Maan-?'^"'^*

5, den, en naderhand, nog twee Jaar lang 5 'm Mo'l/ei,

,, alle Maanden, als de Vyver niet toege-

5, vrooren was, eenigen van de grootfteMos-

„ felen daar uithaalen, en zag ze naa, doch

5, heb 'er nooit Paarlen in aangetroffen, dan

5, alleenlyk op 't end van July en in 't begin,

y, van Augustus, en nooit meer dan ééne in.

5, ieder MosfeL De meeile Paarlen zyn ais

„ halve Kogeltjes, met eenen Zilverkleurigen

3, doch doffen Glans op haare rondte, ^zynde

,, aan die zyde , waar mede zy aan de

„ Schulp vast zitten, geelagtig. Ik ben, ver-

,, volgens, in dit fluk bevestigd geworden,

5, toen ik in de Rob van een Forel een Paarlt-

55 je, wat grooter dan een Geerstkoorn , aan-

„ trof, dat vermoedelyk zulk eene Paarlmos-

5, fel ontvallen en van den Vifch ingeflokt

,, zal zyn,

,5 Hier valt nu de Vraag , of de Oostindi- waardy

„ fche Paarlen beter dan de Europifchen zyn?
'^ff^he"^'

„ De Heer Doktor Eberhard mag hier opi*aaden.

„ antwoorden, die, in zyne Verhandeling over

„ den Oirfprong der Paarlen (*), aldus fchryfc,

„ Dewyl wy die byzondere geluk hebben ,

5, dat

(*) »AhhandL von den urfprmg der Perk, Hallc I75l* Oq*

tavo. Cap» VI» $ 6i« p. 142.

M 4
I. Deel* XV, stuk.
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STUK.

MosfeU

VI.
,5 dat wy niets hoog fchatten willen, 't geen

XXXil" 5, niet ten minfte duizend Mylen ver van ons

Hoofd- j? afftandig is, of eenen Ouderdom van eeni-

„ ge honderd Jaaren heefc: zo moeten de

,, Oostindifche Paarlen zekerlyk de besten

,, zyn, offchoon de Europifche niet minder

„ voortrefFelyk waren. Eenige Juweliers be-

,, dienen zig van dit vooroordeel, om de ge-

,, nen wat duurder te verkoopen, die in geen

„ agting zouden zyn, als men wist, dat zy

„ in onze nabuurfchap gegroeid waren. Dus

moet menig Europifche Paarl haar Vader»

land verloochenen, en zig onder een groot

getal Indifche als naturalizeeren laaten.

Doch andere Natiën gaat het in dit Stuk

niet beter. De Chineezen moeten onze

„ Salie hoog fchatten, dewyl die uit zo ver^

„ re Landen komt, en onze benevens de A-

„ merikaanfche Paarlen worden, om die zelf-

„ de reden , in Oostindie voor wat raars ge-

59 houden. Doch dit vooroordeel heeft zig

„ niet van alle Européers meefter gemaakt,

5, Tav ER NIER, die zeer groote kenner der

„ Edele Gefteenten , verhaalt , dat eenige in

„ Beijeren gevonden Stukken duizenden waar-

5, dig zyn. Dat ook de Lyflandfche Paarlen

„ niet flegt zyn moeten, kan men reeds daar

5, uit zien, dat, zo de Heer Jut se berigt,

., de Keizerin aan de bezitters der Vyveren,

waar in de Paarlen gevifcht worden, voor

<i ie-

»)

s>

f

51
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„ ieder Loot Paarlen van de eerfle grootte yj

5, zestig Roebels betaalen Iaat", Afdeel.
xxxii.

(30) Gaaper, die de Schaal langwerpig en
^^^^^*

breed, aan den Grondfleun fmaller en fa- xxx»

mengedrukt heeft. ^^
^'"

lireede

Deeze , die b'A u g e n v i l l e la grande
^^^^^^*

Molde de Magellan noemt, heeft, zegt hy, eea

Violetkleur, geinergd met Purper en Agaat.

Zy is by de Straat van Magellaan afkomllig,

en mag wel den naam voeren van de gr.ote

Magellaanfche Mosfel. Wy hebben *er, van

vyf Duimen lang en drje Duim breed : die

Purper, Violet en Roozekleurig, of fchoon

blaauw zyn, met verfcheiderley verhinderin-

gen.

(31) Gaaper, die de Schaal Tongagiig^ aan't xxxr»

end met een lang Scharnier heeft , dat
f^J^

^"^^

halfrond is, Raard.

Knypcr,

Tot deeze Soort behooren die langwerpige

Doubletten, daar men den naam van Peul- of

Boe-

(30) Mya Testa oMonga dilatata , Basfi angiiftiore compresiai»

M. L. U. 470» N, 10 *. ARQENV. Conc6^ T. 25» (ai* j

f. N. Knorr Verzam^ V. DEEL Fl. 1%, fïg. 1.

(21} Mja Testa Lingulformi , Cardine tcrminali depresfb

femi - orbiculato, M» L, U. 47 1« N, 11. Muf^ Tesfm. T* 6*

f. 3. RUMPH. Muf, T. 46» f, A, GUALTH. T«f, T,

90« f. H, KNoRK yerzam* V« D* Pi. 2.

M5
h KïEL. XV, STUK.
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VL Boerehoon • Doublet ; en, volgens Rümphius,

'^^^YY^xi
^^^^ ^"^^ Baardknyper aan geefc. De groot-

HooFD-' ^^" ^y^' ^^ ^^^ Autheur aanmerkt, drie en

gTUKo vier Duimen lang, doch zo fraay niet als de

kleinere, die beter naar een Tang of Chinee-

fche Baardnyper gelyken, Deeze zyn een

kleine Vinger lang, wat krom als een Zabel,

donkergraauw of Aardverwig. Men vindtze

in gioote Klompen, van zeventig of tagtig,

by een, door middel van een ruig Mos te fa-

nien gegroeid zynde. Zodanig is de langte
,

omtrent , van dat by G u a l t h i e r i ^ *c welk

veel breeder is, naar reden van de langte,

dan 't gene ik , volgens een zeer fraay Ex-

emplaar , op de Tweede Plaat in' 't Vyfde

Deel der Verzameling van gekleurde Hoorens

en Schulpen, Itrekkende tot een Vervolg van

Knorr, heb doen aftekenen.

xxxii. (3^) Gaaper, die de Schaal geflreept heeft y

MyaArc- ^^ Kleppen met twee eenigszins gedoorw

Noordfch de Ruggeu; 't Scharnier ongetand.
Boontje,

Aan de Kust van Noorwegen, in de Noor-

der-Oceaan, onthoudt zig zodanig een Dou-

bletje, dat de grootte van een Boon heeft en

de Geflalte van eene Noachs Ark, bleek en

ruuw. Van vooren is het itomp en platagtig,

van

(32) Mya Testa flrlata . Valvulis caiinis düabus fpinuloiis,

Cardine cd^ntiilo, S-jst, Nat, Xiï.
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van agteren korter en eenigermaate fcherp. VL^

He: voorfte deel loopt, van de Billen af, uit xxxul
in twee ver afilandige hoeken , die aan den Boofd-

voorkant eenigermaate gedoomd zyn. Van^'"^"^*

binnen is de liolligheid Melkwit. Het heeft

naauwlyks een Scharnier.

XXXIIL HOOFDSTUK.

Befchryving van 't Geflagt der S c h e E d E n ,

waar in de Geuten, Mesfehechten , Peul-

en Boereboon-Doubletten hegreepen zy7i,

't TlSToord Solen^ dat hier tot een Geflagt- N.^-am.

^ naam gebruikt wordt^is zuiver Griekfch,

en heeft, in die Taal, een Geut of Water*

leiding betekend. By de Heelkundigen werdt

het gebruikt voor die holle Spaanen of Laaden,

waar in men een gebroken Been of Arm legt

;

by de Ontleedkundigen voerde het Kanaal van

't Ruggemerg deezen naam. Men vindt der-

halve ook, dat de Ouden reeds getwnst heb-

ben, o^ de Solenes eenkleppig dan veelkleppig,

waren; gelyk Rumphius dus de Worm-
buizen Solenes folidi ^ als uit één Ituk beflaan-

de, getyteld heeft. Thans noemt men flegts

de zodanigen , als die van dit Geflagf , Solenes of

Schee DEN, in 't Franfch Manches de Cou*

teaiiXy dat is Meshechten.
De

I, DEEt, XV. 5tuk, ^

,
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Vï. De Kenmerken beflaan in een Schaal die

ir?xm* l^^ö^^^P^g ^" tweekleppig is, wederzyds gaa-

HooFD- ' pende, hebbende toe Scharnier een Elswyzen,

STUK.' omgeboogenen , dikwils dubbelen Tand, niet

ktaT^^ fluitende in de tegenover - Schulp : den zyd-

rand flaauwer. Hei Dier behoort tot het Ge*

flagt der AscidicB, gelyk in de voorgaanden,

Soorten. Tien Soorten zyn 'er thans van dit Geflagt

bekend , waar onder zes voorkomen in de Eu-

ropifche ZeeAVateren.

xxxni.
Solen Va,'

Doublet.

C33) Scheede?72^ï eem oveviil even breede, reg'

te Schaal; het ééne End gerand; de

Scharnieren ééntafidig*

Aan deeze Soort geeft men geraeenlyk den

naam van Geut -Doublet^ en ook wel vsn

Mesfehecht^ daar de geflooten Schulpen niet

kwaalyk naar gelyken. Ook ftaat by Rum-
pHiüs, dat menze in 't Neerduitfch Qrgeh

pypen noemt. Zy hebben , zegt die Autheur,

de lapgte van vier en vyf Duimen , de breed-

te van een Vinger, zyn dunfchaalig, uit den

ronden v/at plat, aan de eene zyde dpor een

Vel»

(33) 5ö/^« Testa linearl reasa ; extremltate altera marglna-

ta; Cardinibas unïdematis. M. L* U. 472. N. JQ.,Syst» Nat^

X!I. Gen. 304. RUMPH. Uuf. T- 4J. i- M Gualth*
Teaar. T. 95. f. D. AR GE NV. Conclu T. 27. (24,)

f. K. KI.EIN, Ostracol. T, II» f. 6$, ICNORR. Verzam^

I. D. PI. =8. f. 3,
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Velletie wat famengevoegd , aan de andere VT.
Afdeel

los, doch niet wyd gaapende , dewyl al'-j^^xill*

daar, kort agter de Gaaping, ook een Vel-HooFD-

letje is. De beide Enden zyn open, doch het stuk.

eene is regt, het andere fcheef rondagiig af-

gefneeden. Men vindtze overend flaan in een

zuivere Zandgrond , aan den rand van 't laag-

Ite Water, daar de Wal begint fchuins af te

gaan, doch zitten zo diep, dat menze uit-

graaven moet, v^ordende het Dier, dat 'er in

zit, anders zeer hard en onverteerbaar zynde,

van de Chineezen ingepekeld en gegeten. De
Kleur' van de Schaal wordt gezegd lichtbruin

te zyn , fomtyds met witte Plekken en Straa-

len. Schoon gemaakt zyn de Oostindifche

Geut - Doubletten Roozerood of geelagtig van

Kleur, met witte Streepen.

C34) Scheede met eene overal even hreede^ xxxiv.'

regte^ Schaal^ het ééne Scharnier twee'^^^^""
^'^'^

qua.

tandlg, Mesfe-
hechc.

Pl.CXVIIo

Dewyl hier de regte Scheede bedoeld wordt, ^^^* ^*

zo moet het de Afbeelding M zyn van d'Ar-

CEN#

^34) So/(?«"Testa lineari redta , Cardine altero bidentato»

Faun. Suec, 2131. M. L. U. 473» N. 13» Rond* Test, 43»

U EL L O N. Aqaat, T. 414. f. 2. List. AngL T» 5» f, 37»

BONANN.-Rwr II. T* Slo GUALTH. Test. T. 95. f» C»

ARGRNV. Conch. T. 27. (" 24. ) f» M. Planc Conck,

T. z.f, 6, G IN ANN. Mri^tt II. p. 37. T, 27. f* ï7©. u

ï» DEEL. XV. STU15*
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VI. G E N V 1 L L E 5 door hem het Wyfje getyceld^

Afdeel. ^^^^ jjg [leej. ^an verder de Afbeelding vaa

nfoFD-' geefc met het Dier, welke door my in Fig, c,

STUK. Plaat CXVII^ is overgenomen. Men ziec

daar dit Schulpdier van onderen , en in die ge-

daante, zegt hy, welke het heeft, wanneer

het zig wil intrekken binnen zyne Schulp : als

dan trekt het zig zo geweldig op zyne Punt

famen^ dat aldaar zulk een zonderlinge zwel-

ling veroirzaakt worde. De twee Buisagtige

openingen, aan het voor -end, dienen tot A-

demhaaling5 zo hy aanmerkt, en tot inhaa*

ling van Water. „ De twee Schulpen, (zegt

„ hy verder j die als twee helften zyn van

è, een hollen Cylinder, zyn met geplooide

5, Vliezen bedekt en famengehechc door een

g, Veerkragtig Ligament, dat zig in de Figuur

„ vertoont. Zy befluiten, in het onderfte ge-

'„ deelte, eene Poot, die^ niet in het Zand

fteekende , zig tot aan de helft der Schul-

^5
pen wegtrekt , en beflaat uit een week

^', Vleefch, uit Cirkelronde en overlangfe Ve-
''

zelen, welke tot de voortgaande beweeging

\] ftrekken van het Dier Alles kruipt bin-

", nen die Schulpen , uitgenomen de Knob-

II
bel, die dikker is dan de wydte van de

'l
SchaaL Boven deéze Poot, en in het bo-

l' venfte gedeelte van binnen , zyn verfcheide

'

Vliezen, in haar Natuurlyke Haat, ge-

„ plaatst, die de twee Buizen van den Kop

,, formeeren. Twee Voec<'- diep boort zig
'' „dit
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,9 dit Schulpdier in hec Zand, en maakt dus Vi.

„ een rond Gaatje, waar men het uit kan^xxnL
5, doen komen, door middel van eenige Kor- Hoofd-

3, rekjes Zout ^daar in te werpen: want het^TUK.

„ kan geen Zout verdraagen, en fluit daar

„ voor de Openingen aan 't end, die het,

„ als gezegd is, tot de Ademhaaling fchynt

5, open te moeten houden. Zonderling is 't,

„ dat dit Schulpdier, in Zout Water leeven»

„ de zulk een afkeer heeft van Zout. Men
„ haalt het dan uit het Zand met een puntig

3, Yzer, Dardillon genaamd".

De gewoone Kleur der Schulpen , zo hy

aanmerkt, is vaal en Agaatagtig: men vindt

*er ook, die Violet en bruin gefpikkeld zyn.

De Oostindifche, voegt hy 'er by, zyn Roo-

zekleur. Rümphiüs heeft reeds deeze met

die van de Middellandfche Zee vergeleeken ,

alwaar zy by de Grieken Siilinees ^ en by de

Italiaanen, zegt hy, Languetti geheten wor-

den. By Joh NS TON vondt hy den Vene-

tiaanfchen naam Cappa lo7iga^ en den Bononifchen

Fefche Canella. Plancus getuigt, dat de

Mannetjes Solen ^ volgens Athen^us en

Plintus, jaRoNDELETius zelf, een

blaauwe Schaal heeft , met witte dwars-

Streepen en geele Streepen overlangs gete-

kend: daar het doch de zelfde fchynt te zyn

als deeze Soort , die aanmerkelyk van de vol-

gende verfchilt.

C35) Schee-
L Deel, xv. Stuk.



i9i Beschryving va:^

^^' (35) Schecde met de Schaal overal even breed

XXXIlï. ^^ ^^^ weinig gekromd ; het ééne Schar-

KooFD- '
^^^^ twMandig,

STUK,

sfknEn- ^6 kromte, die 'er bekwaamelyk den naam
/^•, van Peul -Doublet aan kan geeven , onder-

biet. fcheide deeze boort genoegzaam van de voor-

gaande, en ik oordeel, dat alle de Solenes

van Lis TER hier toe te betrekken zyn: zo

wel als die : welke d"A r g s n v i l l e het Man-
netje noemt, in zyne Figuur L vertoond,

hebbende de helft van haaren Rok Violet, de

andere helft bruin gefpikkeld. Van de zoda-

ïiigen, die echter in Kleur meest uit den

groenen bruinagtig zyn , hebben wy ze niet

alleen kleiner dan de voorgaande, maar zelfs

veel grooter . tot by de zeven Duimen lang

en één Duim breed.. Li ster hadt 'er van

agt Duimen. Zie hier, wat hy van dezelven

zegt.

,, De Schaal is dun en glad, ta^melyk hol,

5, De beide Schulpen zyn famengehecht door

„ een zwarte Pees , die het Scharnier uit-

„ maakt , dat naast is aan 't ééne End. In de

„ ééne Schaal zyn twee Tandswyze uitfteek-

„ zeis, in de andere als een dun Plaatje, dat

3, tusfchen de gedagte Tandjes infchiet. De

,, bei-

(35) Solen TestX linearl fubarcuat^, Cardine altero biden-

tato. M. L. U. 473* N. 14 * List. ylngl, App, T. 2. f.

- o. AIIGENVILLE Conch. T« 27* (24O f* L' KNORS
Verxam. VI. I>. ri. 7. f» I.
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J, beide Enden, Itomp en als afgebroken, Vï.

3, ftaan altoos open. Van deeze Schulpen is
x^xilï

5, de uitwendige Kleur ^ ook in *c leeven^ Hoofd.*

35 uit den bruinen of groenen geelagtig: het stuk»

s, Vleefch van het Dier geheel wit of wit-

9, agtig als Room van Melk. Men vangtze

^, levendig, by zwaare Ebben, die omtrent

3, de Volle Maan gewoonlyk plaats hebben 3

^, inzonderheid in de Maanden February en

5^ Maart, menigvuldig aan het Strand, op

^, fommige plaatfen van Engeland. 2y zyn

55 gewoon zig op het ééne End in *c Zand

,, op te regten, dan kan menze met weinig

„ moeite in menigte , ja by nagc als mèc

„ Kaarslicht vangen". Hier zal hy , waar-»

fchynlyk , het oog hebben op dat Phosphorie»

ke Licht, 't welk deeze Scliulpdieren uitgeè-

ven, dat zig zelfs in de Mond der genen, óiè

dezelven eeten, vertoont^ zo d'Argenville
meldt.

,5 Van deeze Visfchen (vervolgt Li ster,)

;, is men gewoon een Soupe te bereiden ,

55 welke fommigen voor lekker houden. Ook

;, fmaakte my haar Vleefch , toen ik het proeft

„ de, beter dan dat van eenige andere onzer

^ Zee -Schulpen, en kwam^ myns oordeels ^

,, zeer naa aan de Garnaalen» Onze Visfchers

»

„ evenwel, tellenze maar onder het Aas, dat

„ men aan den Hoek flaat^ om andere Visfcheö'

^ te vangen (ƒ

)

„ De
(•?} At mstris FiscatorBus inter Es^éi tanium mmsrantur.

N Afp.
2. DFSL. XV. Stifïc^
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Af^e " ^^ Vifch, nu, binnen de Schaal, is dm
XXXIIP' gefield. Uic het wydfle deel, dac digtst

Hoofd- 99 aan het gedagte Scharnier is, komen twee
STUK.

^^ ronde Openingen voort, het bovenfle twee-

5, maal zo groot als het onderfte, doch bei-

>, den als met een ruige Sluitfpier geflooten

„ zynde. De Huik, nu^ van een gehaald of

„ doorgefneeden zynde, (want in veelen be-

5, dekt die den geheelen Vifch ,) komen dub-

„ belde Kieuwen erl ik weet niet welk een

3, Lid, naar de Mannelykheid zweemende,

3, te voorfchyn. Dit Lid, het welke, zelfs

3, zeer famengetrokken zynde, vier Vingeren

3, of daaromtrent lang, Peesagtig, eeniger-

„ maate ftyf en (lomp is , kan ook ver buiten

3, de Schulp uitgeftoken worden, het welk ik

3, heb gezien.

5, Nog een andere Solen is 'er, (mooglyk

3, die men te Venetië gemcenlyk Cappa longct,

„ noemt, volgens Aldr o vandus,) welke,

3, zo men my verhaald heeft, op de Banken

3, van de Rivier Severn, aan den Oever van

3, 't Graaffchap Wales, overvloedig voor-

3, komt, Derzelver Schaalen, my toegebragt,

3, waren veel fmaller dan de zo even gemel-

3, de, en, daar voornaamelyk op te letten

3, flaat , naar de Rugzyde gekromd : (ik noem

^3 de Rugzyde daar het Scharnier is" '.3 Lis-

ter

^pp' P* 35. Ik höpc dat ik hem wel begreepeii zal heb'
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TER wyst hier toe zypxe Afbeelding, welke VI.

door LinNjEUS aangehaald worde op deeze^^?^^^i

Soort. Hy wil daar door niet: zeggen ^ dat Hoofd-*
anderen over de andere zyde gekromd zynjSxcjK,^

maar alleenlyk , dat deeze krom zyn of krom-

mer dan de voorgaande. Ik heb 'er zodani-

gen van vyf Duim lang en een half Duim
breed; ik heb *er van geen drie Duim lang

en iets meer dan een Kwartier Duims breed:

beiden aanmerkelyk gekromd en dus Lemmer-
agtig, geelagtig bruin gemarmerd: boedani-

gen men ook aan onze Stranden vindt. De
Vraag zou zyn , of deeze in Soort van el-

kander of van de gedagte groote Scheedea
verfchillen ?

(^6) Scheede, met de Schaal evenhreedig xxxvi.

ovaal ^ regt; 't Scharnier tweetandig-.^^^'^^'i'^'
j '' nr? rr y men*m de eme Schulp Vorkagtig ge/plee* Boere-

ten.
S"^^-^-

In de Middellandfche Zee is deeze Dou-
Met , die zeer naar een Peukje of Boere - Boon

gelykt, waargenomen door Fr. Log ie, van
Algiers, die veel Conchyhën van zyn Vader-

land bezat; Zy is korter dan de voorgaan-

dea,

(i6) Solen Testk Ilneari - ovali re^d; Cardinibus bicjenta-

tis, alterius bifido. Syst* Nat* XII. Planc. Ccnch, T» j*

f» S. GUALTH. Tmar, T*^9i« f. A.A DAN S. 5f«, T= 19,
f, 3.

N 2 -

L Deel. XV. Stük,
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VI. den, en heefc het Scharnier naar het middca

XXXUL^^" de langte der Schaal, niet aan 't end.

Hoofd- gelyk de anderen. Deeze noemt Plancus,
STUK, evenwel, de JVyfjes Solen, volgens de Ouden,

en wel om reden, zo hy oordeelt, dat zy
altoos kleiner is van Schaal, eenkleurig of

geheel geelagtig» „ Het is een Schulpdier3

,5 zegt hy, dat zeer menigvuldig by ons voor-

5, komt, wordende van de Landlieden, die

„ aan 't Strand woonen, by zeer laag Wa-
5, ter uic het Zand gegraven: maar geen van

5, beiden, de Mannetjes noch de Wyfjes, is

3, by ons zo zeer getrokken, als by de Na-

55 politaanen, die verfcheide Geregten en Toe-

„ fpyzen maaken van zodanige Schulpdieren

,

„ welke zy, even als v/y, CanalicuU of Geut-

39 jes noemen^ Ik heb waargenomen, dat

„ de Solenes y die men Mannetjes tytelt , in

„ de Darmen eene witte Vuiligheid bevatten;

„ de Wyfjes een zwarte. Deeze Solen, die ik

3, het Wyfje noem, heefc Li ster. niet er-

5, kend, fchoon dezelve naar 't leven afgete-

„ kend hebbende: want hy betrekt die tot de

„ Pholaden, wier aart het niet is in Zand te

„ huisvesten, maar in Steenen".

Aan den Mond van de Rivier Niger, in

Afrika, vondt de Heer Adanson een Dou-

bletfchulp in het Zand zitten, genaamd Mo-
lauy die zeer overeenkom (lig fchynt te 2yn

met deeze. Anderhalf Duim was de langte

en de breedte half zo veel: de Schaal plat?
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agtig, ongemeen dun en broofch, glanzig en VL
zeer doorfchynende , witagtig, als de

^^^^^^^'xxllll
van Hoorn hebbende, met het Scharnier opiJooFo-

*

gen derde van het End. stuk.

(37) Scheede , die de Schaal langwerpig
,f
^^^^U

ovaal, en eenigermaate krom heeft, Cuiteiius.

Poolfch

Mesje.

De aangehaalde Afbeelding van Rumphius
iS een Peuldoubiet, die het Poolfch Mesje ge*

noemd wordt, zo wegens de Gedalte, als

om dat de kanten fnydend fcherp zyn: maar

men geeft 'er , ook wel , den naam van Boere

Boon Doublet aan. Men vindt ze, doch zeld-

zaam, aan de Oevers der Molukkifche Eilan-

den , in 't Zand overend fleekende , en uit

den bovenden Mond Water fpuitende , als

men 'er naar graaft , waar op zy dieper zak-

}cen in het Zand. Zy zyn op de witagtige

Schaal, zeer fraay, met bleekbruin en ros- of

ook, gelyk Güalthieri zegt, met Violet

gefpikkeld. Zeer zeldzaam komen deeze Dou-

bletten voor, in de Verzamelingen van Na-

tuurlyke Zaaken.

k (38) Schee-

(37) Sokn Testa ovnli - oblonge fubarcuati. M* L. U* 474*

^» 15. Ru MP IL» Muf^ T. 45. f. F« GUALTH* Ten, T»

90» f. E»

N3
I. DEtl., XV. STUX»
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ipS Beschryvingvan
^'^* C38) Scheede, die de Schaal ovaal ^ regt en

XXXifL ^^^^* ^^^^ ^^'^ ^^^^^ -^^^ overdwars

HOOFD- daar aan gegroeid heeft,

STUK,

Soi^l^Ra- Somtyds noemt men deeze de Burpere^ doch
diatus. meest de hlaauwe Zonneflraal; 't welk ruim

zonne- ZO eigen is, om dat de Kleur altoos naar *c

blaauwe of Violette trekt. De algemeene

naam is afkomflig van de vier witte of wit-

agtfg geele Straalen, die altoos van 't Schar-

nier af naar den omtrek loopen, gelyk men
dit in 't Eerde Deel van Knorrs Verzame-

ling van gekleurde Hoorens en Schulpen, zeer

duidelyk, in Fig. 5. op de Zesde Plaat, kan

zien. Aldaar is opgemerkt, dat de fmalfte

witte Streep 5 aan de binnenzyde, een foort

van Ribbetje overdwars maakt, dat mede toe

een Kenmerk: ftrekt van dit llag van Doublet-

ten. R üM p H ï ü s hadtze Tellina Violacea ge-

tyteld, doch de Geftalte niet alleen, maar ook,

dat zy aan de beide Enden open zyn, geeft

*er gevoeglyker plaats aan onder de Schee-

den. Men vindt:^ ook overend Itaande in 't

fyne Zand, alwaar zy aan een Gaatje ken-

baar zyn ; maar niet menigvuldig, en dit maakt»

ze zeldzaamer dan de gewooneZonneftraalen.

C39^ Schee-

(38) Solen Tcsti ovali ïcStk Ixvi, Costa transverfali adnata

depi-esfa, M» L. U. 474 N. lö, RUMPH, Muf, 45. f. E.

GUALTH. Test, T* 91. f. B, ARGENV. Conch. T. 1Z»

{%%,) ï. P. Knor r rerzant. U l>. fl. ^% ^. 5.
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(39) Scheede, die de Schaal ovaal en fchuins VL
gejlreept heeft» Afdeel.

XXXill,

De fyne Voortjes, door welken deeze Dou- stuk.^"

biet zig als geroskamd vertoont , geeven 'er x:<X!X»

den Latynfchen bynaam aan. Zy heeft dQgiiZu!!''

Schaal Vleefchkleurig of Roozerood i'net^^^^*

twee breede witte Straalen , en een kromme zonne-

inwaards uitileekende Tand aan het Schar-
^^'^^^

Dier, dat fterk uitpuilt. Men vindtze in de

Middellandfch^ Zee. Bonanni fpreekt *er

dus van. „ De Schulp, die Rondelet lUs

;, de Lange noemt, zullen wy, om dat *er

5, veelen van die langte zyn, liever Chama

sy Peloris tytelen : en wel Chama om dat haa-

5, re Kleppen niet volkomen fluiten; Peloris^

5, om dat menze overvloedig vindt by den

y, Siciliaanfchen Berg Pelorus , of, om dat Pe-

3, lorony volgens AxHENiEus, iets groots

3, en wonderbaars betekent. , Zy is evenwel

5, niet zeer groot, maar zeer fchoon van aan*

^, zien, met een witte Kleur aan 't Scharnier

3, en Roozekleurige Banden , daar twee witte

2p Straalswyze llreepen van 't Scharnier over

3, heen loopen. De Rimpels , waar mede zy

33 als omflingerd is, worden van andere fy-

9, nere

(39) Solen Tcsta ovali oblique ftrlata» M* L« U. 475. N, 17.

Concha nigrci. Rond» Tcst^ 14. Bonann. liecreat^ a^

T. 77. G VAL TH* Teit^ T. pi» f* C. ADANS. Sm^^ U
T, 19. f. 2. Knors^ Verzanj, VI. D, PU 5. f* 4-»

N4
S, DEEL. XV. STUK,
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^I»
5 5 nere zodanig overdwars doorfneeden, dat

XXXllï ^' de Schulp een dubbelde Bast fchynt te heb-

HooFD- 55 t)en .

STUK. De Heer Adanson, die een dergelyk

Doublet, Golar genaamd, in de Zanden aan

den Mond van de Niger, in Afrika, llegts

ruim twee Duimen laog en anderhalf maal

zo breed zynde, fchoon rood [van Kleur, ge-

vonden hadt 5 verwart dezelve met de blaau-

we Zonneftraalen , die dikwils zo donker ge-

kleurd zyn, dat zy móoglyk meer naar de

Concha nigra of Chama nigra van R ondel e-

Tius, welke hy ook aanhaalt, gelyken. D\q

ondertusfchen , 'welke j^ldrovandus on-

der deezen naam voordek, heeft de Schaal

hard en dik, als Marmeragtig; 't welk weinig

met de gefteldheid van deeze Roozeroode Zon-

neftraal ftrookt. Men zal dezelve, in 't Zes-

de Deel der Verzameling van Knorr, naae

k leven afgebeeld vinden,

XL. ^40} Scheede, die de SchaalEyrond en Flie-^

frlZ^""^
zi^- met Haair; aan 't Scharnier eer^

Eeudcbek» kromme fcherpe Rib heeft.

De naam van Eendehek , die by Rum^
FHiu^ aan deeze gegeven wordt 3 is^ wegens

de

f40) SoUn Testa Ovata memBranacea inflata Piiofa , Car.

«linis CosrS falcata. M. L. U. 475» n/ 18. Rostrum Anatk^

Ru M PFU Muf. T, 45. f. O.
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^.eGeftalte, niet oneigen. Hy verbeeldt zig, VI.

jdat het mooglyk de Wyfjes Solenes van
^""^ï'^^xTü

fiivs zyn. Zy worden in Ooscindie, op de j^qJ^j^/

wyze der andere Scheedeo, in grof Zand^ daar stuk.

een Moerasfige Grond onder is, gevondeü, en

üiec tot fpyze gebruikt.

(41) Scheede, die de Schaal rondengtig opge- xlt.

blazen^ eenigermaate ^gefireept en yanj^j^'^^^''^'

vooren ah met Tandjes gaapende heeft» Eiaasagti-

ge.

Een Doublet, wdke Rumphius PeEten

hullattis tytelt, om dat dezelve een Biaasag-

tige figuur heeft, en zeer dun is van Schaal,

wordt j wegens de algemeene Kenmerken^ tot

deeze Soort betrokken. De Tandjes, naame-

iyk, van den Rand, fluiten niet volmaakt in

malkander en de figuur is langwerpig, Aan

\ Scharnier heeft zy maar éénen Tand , ter-

v/yl de twee aan den Rand ver af geplaatst

zytx, en als op zyde plat gekneepen. Van
buiten is zy ligtros en geelagtig , met flaau-

we Kamribbetjes en kleine Tandjes , van bin-

nen licht rood van Kleur. Hier van zal men

Insgelyks de gekleurde Afbeelding vinden in *t

Zesde Deel van 't gedagte Werk»

(4^) Schee»

(41) Solen Testa fubrotunda InOata , fuhllriara , antice crc»

nato-hiante. Syst^ Nar XIL RaMPii, Mujl T. 44. N.

K N o RR. ^erzam, VL D. PU 7. f* 6»

ï. DEEi. XV, STüX*
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^^* C4-3 Scheede, die de Schaal langwerpig rond,

X5^XIII heefty 7net de beide hoeken van de Schaal

ÏJoofdV' Zaagsv/yze gezand.

STUK.

sok^LÏ Deeze in de Zee , aan de Kust van Noor-

Kkhiê
^^^g^^5 gevonden, heefc de Schaal fl^gcs van

^ * grootte als Komkommer -Zaad, overlangs ge-

ftreept , aan den Top geknot; Van 't Schar-

nier naar den Top zyn van elkander afwy-

kende, fcherpe, Zaagswys' getande Kielen.

xtTiT. C43) Scheede, die de Schaal langwerpig ovaal

If^l'"'' heeft ^ met de Kleppm in 't midden ge-

Gioenaf»ti« ZWOllcn,
ge Schee*

Van deeze Oostindifche is de Schaal onge-

lyk van Kleppen, langwerpig ovaal, bultig

uitgezet aan de zyden, wit, van buiten groen-

agtig , zeer broofch, doorfcbynende , van ge^

ftalte als de Verwfchulpen, aan den Top en

Grondlleun naauwlyks geflooten. 't Scharnier

van de ééne Schulp heeft twee Tanden digt

aan eikander zonder tegenwerkers , en boven-

dien is een Eelt in ieder Schulp, die zig al$

een afgeileeten Tand van de Schaal vertoont.

XXXIV. HOOFD-

f42) Sden Testa ovali, Valvularum angulis utrisque ferra^

ïh. Sysi^ 'Hat, X\h

(43) Solm Tcsu ovato-oblojiga, Vmoomhm tütnidistSystt

Nat, XII*
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VL

XXXm
XXXIV. HOOFDSTUK. ï^^°^^-

STUK

Befchryving van 't Geü^gt der Telliken,
of Scheeffchaalige Doubletten^

Schoon men het woord Tellina^ als een Geflagc- Na2iT>

naam aangemerkt zynde, gewoon is door

Bunfchaalen te vertolken, zal ik echter, om
dat die benaaming zo min aan de Kenmerken
voldoet 5 als toepasfelyk is op alle Soorten

van dit'Geflagt, zulks niet navolgen. Mea
zou ze beter Scheeffchaalsn kunnen tytelen;

doch , dit niet gebruikelyk zynde,"zal ik, gelyk

de Franfchen, van TelUncB Tellines maaken^

en niet een Nederduitfchen uitgang, Telli-

i; E N,

De Kenmerken beftaan in een tweekleppige Kenmf>

Schaal, die van vooren, aan de ééne zyde,'^^"*

naar den anderen kant is omgeboogen. De
Schulpen zyn fommigen langwerpig, anderen

byna Cirkelrond. Het Scharnier heeft drie

Tanden, waar van de zydelingie plat zyn,

in de ééne Schulp. Het Dier behoort tot de

Tethydes zegt L i n n ^^ u s.

Van deeze Doubletten geeft hy thans negen- soonea.

cn-twintig Soorten op, waar van zes langwer-

pig rond en taamelyk dik ; twaalf van de zelf-

- de figuur en dunner; de overigen byna Cir-

kelrond zyn, Tien of twaalf vaa deeze Soor-

ten
I. pr.EU XV, STUK.
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,
^'^' ten zyn uit de Indien afkomdiö:; acfttien ko-

XXXIV»^^^^ 'er voor in de Europifche Wateren.

HoOFD"
STUL% I. Teliinen, die Ovaal en dikagtig zyn.

XL'V.
TeUina
Garg '.7dia.

Getande

Doublet.

" ILV.
Lingua I

heli's.

Sagryn-
I)oub]ef,

(44) Telline , die de Schaal rondagtig Ja •

mengedrukt^ yan vooren rimpelig heeft^

izdt eene getande Spleet,

Deze wordt van Klein t'huis gebragt tot

de Venus-vSchiiIpen en gemeenlyk de getande.

Venus-Bouhlet gehecen , zynde in de uitwendige

Gelialce aan dezelven gelyk, maar door de,

omgeboogen Lip, die als in d? andere Schulp

fluit 5 te onderfcheiden. Volgens R u m p h i u s

behoort zy tot die Schulpen , welke in 't Ma-
ieitfch Remies genoemd worden, waar van

flraks nader. Deeze worden van hem witte

Remies Schulpjesj die Zaagswys getand zyn,

gehecen,

(45) Telline , die de Schaal ovaalagtig en

riiuw heeft y met halfmaanswyze Schuh^^

hetjes Riiiiswyze geplaatst,

Deeze, zo wel als de voorgaande Soprc

uit

f44) Tetl'ina, Tcstd fubrotunda compïesfa antice rugo/3,

l^ima dentata. Syst, Kat, XIL- Gen, 305« M. L. ü* 476,

N» 19. Remies Gargadica. R.TJMPH, Maf, T, 43 f* N»

Klein Ostrac T. 11. f. 55>

. (45 J TeUina Ttsx.% fubovata fcabrS , Squamulis Lunati»

quin*
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toit Oostindie afkomftig , voert gemeenlyk den Vt.

naam van Sagryn-Douhlet wegens haare ruuw- x^xxivl
heid* Zy is anderhalfmaal zo breed als lang» fiooFD-

Het zyn breede platte Schulpen, aan de eene^^"^^*

zyde regt rond, aan de andere zyde met een

hoek, wit van Kleur, met Roozeroode Straa-

ien, die aan 't Scharnier famenloopen, hoe-

wel men 'er ook geheel witte vindt. De Kat-

te -Tongen zyn hier van verfchillende.

(^4(5) Telline , die de Schaal ovaal heeft ^
^'t.''''^»

met kromme overdwarfe Streepen , van nr'^ata^

vooren gehoekt; de zyd- Tanden
^^'^i'^^ï'- i^he^°zon-

lende. neftraaU

Deeze is, onder den naam van Ceylonfche

^omieftraal^ bekend, en verfchilt van de an-

dere zo blaauwe als Roozeroode, hier voor

befchreeven , niet alleen maar ook van de

gewoone rood en geel geftraalde, aanmerke»

lyk. Men heeft 'er die wit, die geel of bleek

van Grond zyn; doch de Straalen, in 't al-

gemeen , zyn ros of roodagtig en fomtyds

bruin-

qa'ncimcialibus» M, L» U, 476. N» 20. RUMl>H. Muf. T*

XLV. f, G* Gü ALTH. 7>ïr, T, 7ö» f. 15. Klein Ostrac^

T. XI* f. 6a. KnorR Verzam, II. Deel, Pi. a» f. i.

(46) Tell'ma Testa ovali , ftiiis transverfis recurvatls antice

angulata, Dcntibus lateralibus prominulis. M. L. U. 477»

N. zi. TelUna virgata. RUMPH» Muf, T. 45» H. All«

GE NV, Conch» T. 25. (22. ^ G. KTiORR Vnzam^ IL

Deel, Pi. 21. f. 4. IV D» »5. Pl* T* j,

L Defx» XV. Stuk,
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VI. bruinrood. Men vindt 'er ook die rood van

XXXIV ^1*°"^ ^y" ^^^ ^^^^^ ^^ S--^e Scraalen
; ja

Hoofd- 'die geheel wit zyn van Kleur» Zy vallen

sTux, veel in de Ambonfche Inham, op vlakke en

harde Stranden, doch worden niet gezogt tot

Spyze, zegt Rumphius. De Schaal is op *t

gevoel zo ruuw, dat fommigen 'er den naam
aan geeven van fyne Robbetoogen.

SLVir. (47) Teliine, die de Schaal ovaalagtig heeft,

*reiiina. ^j^g^ kromiue overdwarfe Streepen, van

witt^. vooren gehoekt , zonder eemge zyd*.

Tanden,

Van de gemelde Ceylonfche Zonnedraaien

komt hier de gedagte Witte in aanmerking,

die minder langwerpig is en meer gehoekt,

zonder eenige Vlakken of Straalen, hebbeade

öok geene zyd- Tanden.

XLv;iï. (48^ Telline, die de Schau ovaal heeft^ mei

'Tdiina kromme dwars -Streepen en zeer flaauwe

itcasfan- zyd-Tanden.
Doablet,

De Indiaanfche Ibenaaming van een foort

van

(47} TelUna Testd fubovstd Strlls transverfis recurvatis, an«

tice argular^ ; Dentibus lateralibus nullis. Syit^ Nat. JCII,

(48 J Tellina T&sit ovali, Striis transverfis recurvatis, Den-

libus lateralibus obfoletis, M, L* U» 478. N, aa. Tellina

Gari. RUmph. Muf, T* 45. D. AkgeNV» Conch. T. 25»

(azO 1. KNOEa VerzaiTi, lU Deel H. 20, f. S. IV. Ded

1
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Van Kaviaar, gelykende naar het Garim der VÏ.

Romeinen, welke zy Bacasfan of Bocasfan^^^^^*^

noemen, geeft den Latynfchen, zo wel als hoofd-

den Nederduitfchen naam, aan deeze Dou-stuk. .

bietten. De Garum werdt oudtyds^ gelyk d'^noiéki/

Kaviaar ten huldigen dage, aan de Middel-

landfche. Zwarte en Kaspifche Zee, gemaakt

van Kuit van Steur of andere Visichen (*}.

De Bacasfan , welke de Amboineezen gebrui-

ken als een voortrefFelyke Toefpyze, om de

Eetenslust op te v/ekken, inzonderheid by 't

Gebraad, en die van daar door geheel Indie

vervoerd wordt , ;
heeft haaren grondflag te

danken aan dit Schulpdier. Zy maaken, naa»

melyk, daar van een witte en zwarce Bacas-

fan, waar van de eerde door de Europeaa-

nen, de anderen door de Chineezen en Ma-
leijers meest bemind wordt. Alle de Bacas-

fan - Doubletten , zo de geflreepte als de on-

gedreepte, zyn byna zo dik als breed, en

bevatten derhalve taamelyk veel Vifch. Zy
hebben die eigenfchap, dat zy in het Zand

zitten, zo ver hetzelve door de Zee befpoeld

wordt, en met het Ty kruipen zy het Strand

op en af. Zy moeten derhalve, daar een flil-

]e Zee is , uit het weeke of Modderige Zand

gegraven v/orden. Dan laat menze eenige

Dagen in Zeewater Haan, om ze van Zand

te

(*; Zie het VL Stuk dsezer Natuurlyke Wfiarie , bludi*

552t

I. Deel, XV. Stuk,
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"VI. te zuiveren; voorts openc men de Scllulper!^

yxxiv "^^^^^ ^^^ ^^^^* ^^^^* ^^^' Inydc al het zwarte

Hoofd- 'of bruine weg; wafcht het witte Vleefch,

STUK. dat meest in Velletjes beflaat, en, agt Dagen

^oübki' in 't Zout gelegen hebbende, met Azyn , Pe-

per en andere Kruideryën of ook met Look
toegemaakt wordt, doende daar boven op wat

Oly in de Potjes: dan kan men het wel een

Jaar goed houden, lot de zwarte Bacasfah

neemt men geen Azyn, en behoudt het zwar-

te Vet , alleenlyk het zogenaamde Papaver of

den Zandzak wegfmytende , en het Vleeféh

llerk inzoutende: weshalve deeze zwarte Ba*

casfan meest naar de Kaviaar of naar bet

Gariim der Romeinen zweemt.

De Bacasfan - Doubletten zyn veel breedef,

dan de langte is, van het Scharnier af te re-

kenen, en komen daar in nagenoeg met dé

Ccylonfche Zonne (Iraalen overeen. Men vindt-

ze naar den Omtrek toe ^eer fyn geribd en

doorgaans donker paarfchagtig blaauw ge-

ilraald; doch aan den fcherpen hoek is de

Schulp van binnen en van buiten doorgaans

donker blaauw. Zulks openbaart zig voor-

naamelyk in de genen die afgefleepen zyn ,

welke dan praalen mét een fchoon glanzig

geele of roode Kleur. Het Dier fteekt, zo"

RuMPHius aanmerkt, twee holle Pypjes,

die aan de Opening met een roode Franje

gezoomd zyn, aan den langlten of fcherpen

boek uit; doch aan den ronden hoek is dè uit-

gan§

I
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gabg der Vuiligheid, door eene andere Ope- VI*

nfng. Bovendien heeft hec nog een Vleezigen xxSv,
Voetj oin zig vasc te zetten en voort te gaan^HooFo-

gelyk de andere Schulpdieren. In Zeewater ^^^^^^*

gelegd zynde, werpt het door één van de ge-

dagte Fypjes het Water zo ilerk uit^ dat hec

iemand, die 'er bykomt^ in 't Aangezigt kan

fpuiten. Deeze uitwerping veroirzaakt een

rond Gaatje in 't Zand, daar zy, gelyk alle

Tellinen , overend 'm ftaan , op 't hoogfte een

Voet diep; doch, als het Water wast, ryzen

2y naar boven , en dan , maar half zo diep

flaandCj zyn zy hec beste uit te graaven.

(49) Telline , die de Schaal Ewond wit en ^^,^^'^"
lellina

gebult heeft^ met kromme dwarsftree-frapns,

pen^ de Billen geelagtig.
ri.cxvli.

Deeze Europifche , die de grootte van het

uiterfte Duimlid heeft en bultig is, met de

Streepen eenigermaate ruuw, doet my hier de

Afbeelding te pas brengen, welke de Heer
d'Argenville geeft van een dergelyk

Schulpdier, als zo even ten opzigt van de

Bacasfan - Doubletten is gemeld , zittende ia

een Doublet, die men in de Zeehavens van

Vrankryk ontmoet, en aldaar bekend is on-

'der den naam van Faloiirde, De Oppervlakte

der

(49) Telllna Testa ovaia aiba gibba , Striis transvg:iis re-

curvatis , Natibus flavescendbus, Sjst. NaU X» Xlh

O
I. Deel. XV. Stuk



aio Beschrïving van
VI. der Schaal heeft een zeer fyn Netswys' G^

XXXW. ^^^^^^2:61 van Ribbetjes, zynde bleekgraauw^

HooFD^ me: eenige donkere Vlakken. Het Dier doet,
sTüK« yjj- Vjgj- langde end van zyne Schaal , een glad

Vliezig Lighaam voorekomen , dat zig in twee

Pypjes verdeelt? die dun en wie, doch aan

't end geel zyn, met v/itte Haairtjes gezoomd.

Deeze twee Pypjes hebben van binnen ge*

''. meenfchap met elkander, zo dat het Water,

't welk door een van beiden ingezoogen wordt,

zig eensklaps ontlasten kan door het andere*

Dit gefchiedt met zulk een kragt , dat het

Schulpdier zyn Water fomtyds wel uitwerpt

tot den afiland van vyftien Voeten» Voor 't

overige beftaat deszelfs geheele werking ,

oogfchynelyk, in zig te begraaven in het

Zand* waar toe het zynen Voet gebruikt,

dien regt voorwaards uitfteekende , en dus

zig eenen Weg baant , daar het langs hoe

/^ dieper indringt met de fcherpte van zyne

Schulpen. Men haalt deeze Doubletten uit

het Zand , met een lang puntig Werktuig

,

om ze te eeten, dewyl het een zeer aange-

naarae Spyze is, zegt d'Argenville, die

ze nogthans tot de Cames betrekt (*).

L. 2. Tellinen, die ovaal en platagtig zyn.
Tellina al-

*'^\ C50) TelJine, die de Schaal ovaal heeft en

roode, ^ff^^y de Nymphen idtjteekende.

Dee-
r*) Conchyliologie* !! Fartle. p. $%
Cso) TelUyta. Tesra ovali laevi , Nymphis prominentibus;

M. L. U. 479. N. 33. KNORR Verzam. IV% D. Pi. 3. f- 4»

V^ D. PI. 9. f, 3.
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Deeze Euröpifche heefc , voor en agter 't VI»

Scharnier 5 een Naad van rosfe dwars - Streep- ^!?^^^*
}Qs. 't Scharnier bellaac wederzyds uk drie Hoofd."
Tanden, waar van de twee voornaamfte inSTus,

de andere Schulp vereenigd zyn^ die geene
zyd- Tanden in 'c geheel heeft. De Schaal
heefc de grootte van een Ky en is roodagtig

wit, van buiten met zeer flaauwe dwars-
Streepen; hebbende de voorzyde naauwlyks
blykbaar krom geboogen, noch geipitst.

(50 Telline^ die de Schaal ovaal heeft, raet Lr.

de Spleet Zaagswyze, aan de Randen ™^^'
rUlLW. GmdQ

Tong.

Deeze Oosindifchc zeer fraaije , daar men
weleer den naam van Blad aan gaf, van wegen
haare dunre, noemen wy thans, zo wegens de
Geitalte

, als wegens de Goudgeele Kleur, een
Goude Tong Doublet.

; QS2^ Té[\\m^ die de Schaal famejigedrukt Ey^ liï.

vormig heeft^ overdwars eenigermaate^^'''T^'''

gejlreept en glad; met fcherpe Randen, öoubïet,

ruig aan de Spleet,

rsi) Tellma Tesd ovall, Ptibe fcabra, Klm-Z ihtmL M,
1. U, 479. N. 24, Folïmn, R u m P H» Muf, T, 45» f, k*
A R G E N V, Concb. T. 25. (2^.) f» E. K L E ï N Osirai T, XI,
f» 64» K N O R R Verzam» V« Dj P], 29, f. <?.

Csa/ Te//;«^ Testa ovatrcompresÜ, transver/Im fab&iata
liEvi

, marginibus acutls , Pube fubtomentofd. M» ! U» 480»

'

I. Deel. xv* stuk»
^^



iii2 Beschryving van

vu De Schaal van deeze is, zo Linn^us

^^XXIV ^^"^"^^^'k^j z^^^* ^^^^' doorfchynende, Vleefch-

Hoofd-
*

kleurig of Roozerood, weinig omgeboogen en
STUK, uicermaate fcherp gerand. Men vindtze zo

wel aan de Europifche Kusten in *c algemeen,

als in de Middellandfche Zee. Het moet, vol-

gens de Afbeelding van Güalthieri, een

taamelyk groote Doublet zyn. Ik heb kleine

Roos-Doubletjes van d€ Franfche Kust.

LTii. (53) Telline, die de Schaal Eyvormig en

irSie.^* g"M heeft, met de z'^d-Tandjn gemndy

aan de fpleet Streepagtig rumv 5 de Nyjii-

phen omgeboogeji,

Deeze, die zo wel aan de Indifche^als aan

de Europifche Zee -Kusten voorkomt, behooft

ook onder de Roos - Doubletten.

Liv. (54} Telline, die de Schaal langwerpig en

c^t'^^td^
ov^rte^'i" zeer fyn geftreept en glanzig

heeft i met een Buisagtig Naadje aan

den Aars.

Die

N„ 25» Cu AL TH. Test, T»' 9^. f. G. Re gen F. Conch*

t, 3. f* 28. KnoRR P'erzam. VI. D. Pi. 12. f. i.

C53) 7>//m^TestaDvataLxvigata, Dentibuslateralibusmargi-

natis, Pube ftriato-fcabra , Nymphis inflexis. M. L,,U, 480^

N. 26, Tellina laivis. R u m P h. Muf, T. 45. C i.

(ƒ4) Tellina Testa oblonga longitudinaliter fubtilisfime fub»

ftriata , nitida, Sutura Anali canaliculata* M, L. U. 48 u N#

zt- Faun* Suec» zi^z*

I
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Dit is een Europifch Doublet, hebbende de VI.

Schaal met^ roode Straalen ea zeer fl^auw xxxi^*
gedreept zynde. Aan de Spleet zyn gaapen- Hoofd-

de en niet uitfteekende Nymphen. Men vindt-
^''^"^^*

ze aan de Kust van Noorwegen.

(SS) Telline, die de Schaal langwerpig, van
^^]^J;^^

vooren hoekig en als met een Snuit Ear.ket-
_

heeft , de hoeken eenigermaate geland ^^^^"^^^J^*

zynde.

By RuMPH heet deeze Petafunciikis of

Hammetje, maar men geefc 'er gemeenlyk

den naam aan van Banket -Hammetje , v^egens

de Geftalte en Kleur, die Roozerood is, of

geelagtig. Volgens d'Argenville zou

inenze Koorntangetjes mogen noemen. Zy ko*

men uit Oostindie.

{^G) Telline , die de Schaal langwerpig en Lvr,

met eep. Snuit heeft^ de ééne helft vlak, vit^'*''"^

'

rlatzydi-

In de Middellandfche Zee komt dit Dou-
^"*

bietje voor, zynde een Duimbreed lang. Melk-

wit en doorfchynende. Het heeft de Rug*

naad

f55) Telllna Tesia oblonge, antice angulato - roftratS , an-

gulis fubdentatis, M, L. U. 481, N» 28* Ar gen V. Conch^

T» 25. C22O f. O. GUALTH» T, 88. T. RumPh, Muf^

T, 45. L» K N o R R Verzam, IV Deel. PU 24 f» 3 , 5*

(Z6) Tellina Testa oblongo-roflrata , Valvuli altent plan^,

Sy^t, Nat, XIU

03
! Deel. XV. Stuk^



7- 14 B E S C H R Y V I N G VAN

VL naad regt uidoopende in een ftompe gaapen^

\')r^l1/*
^^ Snuit, maakende een fcheeven hoek gelyk

Hoofd 'in dit Gellagc algemeen is. De ééne Schulp

piuic, js vlak, de andere een weinig verheven: 'c

Scharnier tweetandig, zonder zyd- Tanden.

Trifas
data.

Lviï. Q-^ Telline , die de- Schaal eenigermaate

gl-dy Eyvormigy met drie Bloedkleuri-

byiernsa- gQ Strciokn heeft ^ aan de Spleet ge*

'

rimpeld.

De aaiihaaling van Lister is fout. Veel

meer komt hier mede overeen die Doublet,

welke d'A h c

e

r; vil l e onder de Franfchen,

met het Dier daar in , voordek en befchryfc

by den naam- van Telline, zeggende dat men

'er in Poitou twee Soorten van heeft, de ee-

ne als een^ Koorntangetje , en dus naar de

«vezegdc Banket - Hammet jes gelykende , de

i andere, die door hem by M afgebeeld wordt,

met drie Straalen op de Schulp i doch groo-

ter dan een Nagel, zo LiNrs^us de groot-

te bepaalt, indien hy 'er eens Menfchen Na.

gel door verftaat, Zy komt, volgens denzel-

ven, voor in de Europifche Oceaan.

Lvin. (5S) Telline, die de Schaal Eyvormig^ van
IncarKata^ VOO^
Bood
juffertje,

(5?) Telli^a Testa ovatd kviuscula , Sanguineo- triradiata,

-Pube rugcfd. Faurj, Suec, 2133- L 1 ST« ^ngL ^Ifp* p. 32. f»

8. ARGKNV» Conch. II, Paitic. Tab, 5- M..

(58) Tellina Tcsii ovata , amice produdlore compresfo-
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vooren langer ^ en platcigtig famenge- yj^

drukt heeft ^ met de Billen eenigermaa' Afdeel*^^

te gefpnst. |S!Z-

Van deeze, die zo wel in ds Europifche

Oceaan als in de MiddellaDdfche Zee gevon-

den wo,rdt:,
^
heeft de Schaal de grootte va:i

het uiterfte Öuimlid, en gelykc veel naar de

Europifche Roos-Doubletten.

(59) Telline, die de Schial Eyvormig , plat- uk.

agtig Jamengedrukt heeft en eenigermaa- paarfch»

ite glady van vooren zeer fiomp,

Deeze, die in de Middellandfche Zee voor-

komt, gelykt veel naar de voorgaande, maar

is paarfchagtig^ met menigvuldige roode Straa-

len, en. heeft het End geknot, byna gelyk dit

in het GeOagt der Donax plaats heeft , waar

van de bynaam.

C60) Telline , die de Schaal ovaal famenge- lx^

drukt en een

het voorfie dei

onder/cheiden

drukt en eenigermaate geflreept heeft , ^^rQu'tl
het voorfie deel geknot en door een Naad

Dee*

planiuscula, Natlbus fubmucronatis, Faun* Suec, 2134. L IST.

^ngl, ylpp* 32, T, I. f. 8. GUALTH. Test^ T* 88» f. M.

(59) Tellina Tcsti ovata compresfo - planiuscula Iceviusculdj

antice obtufisfiraa, GuALTH. Test^ T* 88. f. N.

(60) Tellina Testa ovali compresla fubftriata ,
parte antica

truncata Suturaque clistinda* Syst^Hau Xlï. KnüHR Fer»

zam, 1. DeeU Tl. VII. f. 7*

04
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2ió' Beschryving van

VL Deeze Oostindifche, ook veel raar de Roq^

xYy^V ^^ gelykende^ is broofcher, hebbende dei^

HoQFD-
* Rand vol Tandjes, v/eshalve men 'er den naam

sïcjK. van Zaager ofZaagertje aan geeft. Sommigen

zyn geheel Violet van binnen , anderen maar

voor een gedeelte, en van buiten zyn zy

meest wit. Zy vallen niet zeer groot.

LXT. (6i) Telline, die de Schaal breed -rmd en
Baiaujïiy

^l^^^igijg lieefty de eene helft met zyd-

B.onde. Tanden.

Dit is een Doubletje, van grootte byna als

de Boontjes van witte Lupinen, witagtig met

flaauwe rosfe Streepen. Men heeft het ia de

Middellandfche Zee gevonden.

LXÏÏ.
Remis,

Remies.

3. Tellinen, die rondagtig zyn.

(62) Telline , die de Schaal rondagtig f(h

mengednikt en met Rimpels heeft^

Deeze Soort bevat die Oostindifche Dou-

bletten , welken men aldaar Remie/en noemt

,

volgens RüMPHius» Zy zyn plat, vol uit-

Iteekende Kringen, dik en wie van Schaal,

zon^

(61) Telllna Testa dihwtato - orbiculata kvluscula, Valvul^j

altera Dentibus lateralibus. Syst, Nat* XIÏ.

Cói) Té'//?>j'« Testa fuborbiculaid compresld iugoQ. M L, U.

482. N. 29. Remies RU M P H, Muf, T> 43» f» ! G U ALT H,

Test. T, 7Ó» f^ F.
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zonder eenige Tekening of Kleur. De groot- VT.

ilea Vfillen drie Vingers breed , de kieinften xxxiv"
als de Nagel van een Duim, en worden veel Hoofd-'

in 't Zand gevonden , aan v/oeste en onbe-sTuu:.

woonde Eilanden. Zy z^'n goed om te eeten,

wordende, daar toe, met de Schaal en al in-

gepekeld.

(Ó3) Telline, die de Schaal Linsvormig ^ fa- Lxin.

mengednikt , en Netswyze gf^fireept'^^J^^"'"'^'

heeft. Tygers-
-^

Tong.

Deeze, wier fyne Kringen van overdwarfe

Streepen doorfneedcn worden , voert wegens

haare rimpeligheid den naam van Tygers - Tong*

Zy komt^ zo wel als de voorgaande , uit Indie.

Sommigen noemen deezeook v/el Lip-DoiLbletten,

(64} Telline, die de Schaal Linsvormig en lxiv*

nmw heeft door Ruitswyf geplaatjle f^^fj'^^'^'r

Schiibbetjes ^ die halfmaanswyze zynvcmT^^^s* .

figimr.

Van fommigen wordt deeze de Rohhe - Tong

gecyteld. Zy is inzonderheid door haare rond-

heid

(63) Telllnn Testa Ler.tifoïml compresla reticulata.

. RUMPH. Huf. T. 43, f. E» KW 011 11. Verzam» IV. H^»

Fl. 3. f. z*

f64) TeUma Testa Lenttciihi:! fcabra, Squamis Lunatis

quincuncialibus. ^. L» U. 432» N« 30. Gualth. Te$u

T. 7Ó, f. E. KNORB. Verzam. VI» D« PL lt* f» 2»
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2i8 Beschryving van
VI. heid van de Sagryn- Doublet, hier voor bc.

^jT^jy fchreeven , verfchillende, en koait insgelyks

liooFD- ' uic Ooscindie.

STUIC.

Lxv. ^(65) Tcliine» die de Schaal Linsvormigy hiiU

tigy wit^ doorfchynende en effeji heeft.JV'iCikwit

In de Middellandfche Zee vindt men dee-

ze, wier Schaal, grooter dan wit Lupinen-

Zaadj overdwars een weinig flaauvv geilreepE

is.

fi^r^'i!'
^^'^-^ Telline , die de Schaal rondagtig en ef-

vieeich- fen 5 wederzyds Vleejchkleurlg fchuiiis
""^^'

gsjireept y met de Streepen aan den ee»

nen kant omgehoogen heeft.

Op de Zandbanken in de Oceaan ^ aan de

Kust van Engeland, by Lancaster , is deeze

door List ER waargenomen, hebbende de

Schaal een weinig kleiner zelfs dan de voor^

gaande Soort.

K^^cl* (^^7) Telline j die de Schaal driehoekig rond en

lata. Iree^
Tweevlak-
^'ge.

, ^^g^ Tellinalz^x^ LentiformI gibba, albi, pelhicida , UvU

S'iit. Nat. AÜ. G UALTH» Tesu T.. 71. f. D*

(6(j) Tcllhia Tesid f^iboiblcalata. Ia;vi , utrinque incarnata

cblique ibfataa Srriis hinc refiexis> Syst, Katur^ XII. LiST«

AngU 175» T« 4. f. 2j» Gu ALTH. 'Tbif, T. 77* f* !
'

(67) i^^/;;«^ Testa Trianpulo - fubrotandi latlore laevi albi-

' 'êé ," intas ïr.uculls duabas Sanguinels oblongis, Faun^ Suec^

lil 35» '•
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hr¥''der^ glad en witagtig heeft ^ vai} VI.

Unnen met twee Bloedkleurige langwer- xx^vï",
pige Vlakken, Hoofd-

STÜK^

De Schaal van deeze , zegt LiNNiEus,
heefc naauwlyks de grootte van hec uiterfte

Duiralid, zynde van buiten wit, doch de in-

wendige Vlakken blinken een weinig door

;

en zou glad of effen zyn^ indien zy niet met

eenige flaauwe Streepen omgeven ware. De
buiging van de Schaal is daar in niet blyk-

baar. Zy komt voor aan de Kusten van Eu-

ropa»

De grootte en ge (lal te komt taamelyk over-

een met die welke de lieer Bas ter onder

den naam van Gladde Strandfclmlpjes heeft be -

fchreeven en afgebeeld als zeer gemeen zyn-

de aan onze Stranden: doch de Bloedkleurige

Vlakken vind ik daar in niet aangetekend, en

begryp ook niet, hoe zyn Ed. dezelven men

de Bacasfan- Doubletten vergelyken kan, die

daar van zo zeer verfchiliende zyn. Is het

ook, om dat zy in Indie mede in het Strand

voorkomen? Zyn Ed. ondertusfchcn zegt,

dat de Bacasfan in Indie van deeze :::clmlpvijch''

jesy (die der Gladde Strandfchulpjes naamelyk,)

ivordt gemaakt (*)•

(68) Tel-

' (*) natuurkundige Uitfpannïngm^ 11^ DEEL, bladz, 7%

h Deel. XV. Stuk»



sao Beschryving van

VI. (68) Telline, die de Schaal rondagtig^ glad,,

Afdeel, y^y^ buiten Rooze-rood heeft,
XXXIV.

si^^^.^" In de Oostzee vindt men deeze, wier Schaal

ELxviii. ,g £.rQotte omtrenc heeft van een Turkfche

Oostzee- Boon en zeer broofch is, naauwiyks nee aan»

^^'
raaken veelende, aan het Scharnier hoekig en

weinig verhevenrond^ zonder eenige Streepen,

LXïx. Q6^j) Telline , die de Schaal Klootrondagtig
\

Piftformis, oicuL'van binnen Rooze-rood, fcheef ee-
Erwtagti- 6 '

„ '
-, o

ge.
,

nigemaate geftreept , de Streepen vzn

vooren in een fcherpen hoek terug geboo-

gen heeft»

Aan de Monden der Rivieren van Europa

komt deeze voor, die in grootte en geftalte

naar een Erwt gelykt, hebbende daar van den

bynaam. Zeer zelden vindt men ze geheel

wit, zonder eenig Paarfch of Rooze-rood.

(-c) Telline , die de Schaal Klootrondagtig

mt, tweevoudig fcheef geflreept heeft.
LXX.

VoikRree-

^'^'*
In de Middellandfche Zee vindt men deeze,

vao

(63) Tellina Testa ra!)rotundd l^vi, extus Iiicarnata. Faun,

Suec. 2136. It, OelaruL p. 43.

(69) Tellina Tesu fubglobofa la:vi, intus incarnatd, obli-

. que fabftriatd, Strils amice angulo acuto reflexis. Faun. Suec,

f!,i27* GUALTH» Test. T. 7* f- G»

(.70) Testa fubglobofa alba, bifariam obliquc ftiiata, SysU

Kat, XIL
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\m gelyke grootte en figuur, alleenlyk door VL

de Kleur en Streepen verfchillende.
XXXI\?*
Hoofd»

(71) Telline , die de Schaal Klootrondagtig ^t\3k*

hleek heeft ^ omringd met jcheeve Stree»
^|;f,^J;^^

pen van eenerley s^edaame, vmger-
^ -^ ^

ftrecpige.

Deeze, van de zelfde plaats, verfchilt van

dfe twee voorgatinde niet in grootte , maar

door de Streepen , die byna als aan de top'

pen der Vingeren van een Menfch loopen ;

zo dat de Schaal zig als Spiraal geftreepc

vertoont.

(72) Telline, die de Schaal Klootrdnd^ glad lxxti.

en van Hoomkleur heeft ^ met een over-HoomaV

dwarfe Sleuf, ^^se*

Van deeze wordt gezegd , dat zy zig in de

Meiren of Moerasfen , en Itaande Wateren,

van Europa, onthoude. Zy heeft de grootte

van een Erwt, doch valt in Ysland wel vier-

maal zo groot. Li STER merkt aan dat men
ze in Engeland ook wel ter grootte van een

Hazelnoot aantreft , hebbende de Schulpjes

zeer hol, dun en geelagtig bleek, doch aan

den rand wit van Kleur.

XXXV. HOOFD.
(?r) Tell'ma Testa fiibglobofa pallida, cinda ftriisobliqiüs

uniformibus. Syst^ Nat. XII.

(72) Tellina Tcsta globofa glabra Cornei colorls, Sulco

transverfali» Faun. Suec^ eigS. LiST. Angl^ ^pp, p* zz^

T. ï. f 5»-

I, Deel» XV. Stuk,
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VI. mimmmmm^^^^m^m^mm^m'
Afdeel.
XXXV. X KX V. HOOFDSTUK.
Hoofd-
stuk.

Befchryving van 't Geilagt der Harten, of

Hartgelykende Doubletten,

^''^'^^'

T^^ Latynfche benaaming , Cardium^ af-

-*-/ komilig van hec Griekfch woord Kar-

dia, dac eens Menfchen Hart beteekent, doec

ons Natuurlyk den naam van Harten gee-^

ven aan de Doubletten van dit Geflagt, die

altemaal , meer of min ^ Hartgelykende zyn

,

dat is^ de figuur uitdrukken van een Hart.-

Sommigen derzelven zyn onder de Chamce ,

anderen onder de PeBines betrokken geweest,

gelyk men ze dus by Rumphius nog ge-

plaatst vindt ; doeh de Geftalte onderfciieidt

ze genoegzaam.

iccnmer- De Kenmerken beftaan in een tweekleppige
^^^^*

Schaal, die omtrent gelykzydig en volftrekt

gelykkleppig is : het Scharnier heeft in de

èene Schaal twee m.iddeltanden en de Zyd-

Tanden ver af, infchietende. Het Dier is een

Tethys, of Zee -Haas, gelyk in de voorgaan^

de en volgende.

Soorten^ Van deeze Harten zyn een -en -twintig

Soorten opgegeven^ onder welken agt gezegd

worden voor te komen in de Middellandfche

Zee of Europifche Oceaan.

(73) Hart-
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^ (73) Harc-Doublei, die de Sclfaal rond uit- VI.

gezet en gelyk van Kleppen heeft , met v^vy

"

verhevene ^ fcherpe ^ holronde ^ Vliezige i-ioq^j^I

Rihhen, «stuk.

LXXTir»
C'Jrditim

Deeze , compleet zynde , behoort onder de costatuyn,

raarfte en kostbaarfle Doubletten ; doch dus venus

ontmoet men ze zeer zeldzaam. De Heer ^^oubiet.

A D A N s o N _, die oneindig veele Schulpen , daar

toe behoorende, aan den Zandigen Zee-Oe*
ver van de Kust van Senegal aantrof, kon

*er , door veele honderden op elkander te pas*

fen, naauwlyks ééne Doublet van maaken :

dus zyn ook de meesten, die men in de Ka-

binetten vindt, maar enkele Schulpen, of on-

volmaakte Doubletten: 't welk hy daar aan

toefchryft , dat het Dier , zig dieper in Zee

onthoudende, zelden gevangen wordt, en dus

de Schulpen niet dan ledig en van elkander

afgefcheiden , aan 't Strand gefmeeten worden.

't Schynt of deeze Schulpen, die men, by

uitneem^endheid, Condm exoticce^ dat is Vreem-

de of Uiiheemfche Schulpen, tytelt, nergens

voorkomen dan aan de Afrikaanfche Kust. Hy
noemt

(73) Cardium Tesfd gibba ^qulvalvi , Costis elevatis ciri-

natls concavis membranaceis, Syst,, Nat^Xll. Gen. 30Ö. M» L. 17.

48 3. N. 31. Column. Furp. 26. T. 127. Rumph. Aïu/^

T. 48. f. 6. List. Conch^ i. T» 327. f. 164- Gualth.
Tffjr. T. 72» f. D Concha exotica. ARGEnVILLE Cokc/j,

T. 26. f. A. Adans. dsneg. I» T, i8* f, 2* KNORR Ver»

%am^ ï. D. PI. a8. f. 2,

I. DEEL* XV, Stuk.
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VI. noemtze Kaman, en zegt dat de Schaal by

YYYV
* '^^^^^^^''^ ^^^ ^^ broofch is, vooral in die jong

Hoofd-' ^Y^^ j vvordende in ouder Schulpen nogthans

STUK. wat Heviger en ondoorrchynende. Hy hadc

r-7nus^ zodanig een Doublet van byna vier Duimca
Doublet,

jfi (jg langte, breedte en dikte; zo dat zy nrj

genoeg Klootrond was , overtreffende de breed-

te geen vyfde deel de andere 'afmeetingen in

langce en dikte ;? die egaal waren. Een der-

gelyke is in 't Jaar 1767, hier te Amflordami

m openbaare VeiÜnge verkogt voor honderd

Guldens.

5, leder helft van deeze Doublet , dÏQ ge-

,, (ykkleppig is, maakt dan een halve holle

5, Kloot. Haare fchoonheid beflaat in agt-

3, tien zeer breede ronde Geutswyze uithol-

3, lingen, die zig van den Top allerwegs naar

35 den Omtrek uitilrekken. Elf van deeze

3' 5 Groeven, de laagilen naamelyk, zégt A-

^5 DANS0N5 verheffen zig ieder met eene

3j Driehoekige zeer fcherpe Rib 5 van een

35 vierde Duiras hoogte, die van binnen als

5, een Pypje is uitgehold, De zeven anderen,-

3, van het bovenfte End, zyn met een klein

^, Kammerje verheven, en eindigen op de kant

„ in even zo veel Tandjes, welken tusfchen

„ elkander een taamelyke gaaping overlaaten,

,:, wanneer de Schaal geflooten b. Gedagte

5, Ribben maaiben wyde platte Groeven, waar

3, van de vyf eerden , naast aan het bovenfte

35 gedeelte 5 vaal zyn in plaats van wit, ge-

I
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aj lyk de Ribben en het overige van de Schulp. VL
'

3, In de regter Klep zyn, dat aanmerkelyk is^ yxyv^^
i, zes Groeven dus gekleurd. Het Scharnier Hoofd*

5, overtreft in langte veel de breedte van de stuk.

55 helft der Schulpen: men vindt een der

^5 Tanden van het middeKie paar , in de flin-

3, ker Klep, by uitilek lang en puntig"»

C74) Hart -Doublet, die de Schaal Hartvor- lxx'V.

mi^ heeft , met famengedrukte Zaags*
^^^f^-"^Ji

wys' gekielde Kleppen ; de Billen digt venus-

l'^ een,

küMPHiüs merkt aan, dat dit de fraai ffce

en mooiüe zyn van alle ChamcB^ waar toe hy

dezelven ten onregte betrekt. Driederley zo-

danige Venus ' Harten komen 'er, volgens hem,

in Oostindie voor. De gemeende zyn onder

en boven Buikig, doch van onderen minst,

aan de kanten getand , witgeel van Kleur:

anderen zyn witter en ongetand: een derde

foort is van onderen wat hol, maar boven

zeer gebult, ook meest ongetand en met rood-

agtige Stipjes. Dat 'er van deeze laatften ook

getande zyn, blykt uit d*Argeiï ville.

Het

(74) Cardium Testa Cordata, ValvuHs compresfis dentato-

carinatis, Natibus approximatis. M. L. U. 484. N. 32* Co»

iUMN. Aquat* 16. Cardisfa» R U M P H. Muf. T» 42» f. E,

GuALTH. Test, T. §4. f. B, C, D. Cor Vcnerls. AR-
GENV. Conch^ T. 26. (sj.) ^ !• KLEIN Ostrac, T* 10.

f* 39» Knorr VerzarTj^ I. Deel Tl. 18. f. 3 > 4»

P
I* Deel. XV, Stuk,
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VI. Het Dier daar in is meest Slym, zwartag-

XXXvV "g' ^"5 ^^^ ^^^" ^^^^ ^^" ^'^g^ iï^ verfch Wa-
HooFD- ter legt 5 ligt uitvallende» Sommigen hebben
STUK. gen gladden, anderen een gedoomde Zoom.

Die van aanmerkelyke grootte zyn^ drie of

vier Duim hoog , worden veel waardig geagt

,

inzonderheid die roode Stipjes hebben en de

Citroenkleurigc.

Lxxv* ("75-) Hart -Doublet, die de Schaal Hartyor"

tetufuU ^^*ê* ^^^^/^ 5 ^^^^ gejireepte gekartelde ee*

vemlL
mg'^rT/i.'ïflJe ge/«V/^^ ir/^p;)e;2j het Aarsr

Haxt. gat halfmaanswyze Hartvormig ingsm

drongen»

Deeze, in Indie voorkomende , volgens

Spreng LER, heeft de Schaal als middelflag

tusfchen het Driezydig Venus-H^rt en de

Aardbey - Doubletten , van Kleur Melkwit

:

de Kleppen met een hoek eenigermaate ge-

kield ,
geflreept , en overdwars gekarteld : heü

.Aarsgat diep ingedrongen met een halfmaans»

wyze uitfnyding: den rand PJooyswyze ge-

tand.

XXXVI. (76) Hart - Doublet , die de Schaal Hartvov

S**''"'* ^^^ ^^ ^3^^^ vierzydig heeft ^ met de

Driezydig Klep '

Venus-

(75) Cardiam Testi Cordata , Valvulis ftriatis crenulatis

fiibcarinatls, Ano Lunato CordiformI intruib, Syst» Nat. XI f.

(76) Cardium Tcsta Cordat* fubquadrilatera , Valvulis cari-

11a-
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Kleppen gekield en de Billen ver van VI.

^a Afdeel.^^ XXXV.
HOOFD-

Dewyl één* der kanten , die van het Schar- stuk.

tiier naar de Punt loopen, in deeze weinig

verheven is, zo heeft het gebruik gewettigd,

dezelve Driezydig Venus-Hart te tytelen :

Het is een fraay Doubletje uit Oostindie,

dat van den eenen kant zeer veel naar 't ge-

woone Venus-Hart gelykt; des men de Af-

beeldingen 3 by d'A RGENviLLE, naauwlyks

kan onderfcheiden ; doch van den anderen

kant verfchilt het grootelyks daar van. By
RuMPHius wordt het ook, onder den naam

van het Dubbelde Venus - Hartje , zeer wel

van ter zyde verbeeld en aangemerkt, dat

men;, weleer, voor één dat roode Stippeltjes

of Vlakjes op de Schaal hadt, zestig Duka-

tonnen betaald heeft. Tegenwoordig zyn zy

op ver naa zo veel niet waardig.

(77) Hart - Doublet , die de Schaal eeniger- lxxtil

maate Hartvormig en Hoekig heeft, met ^^.^t,^^

gehoekte Kleppen ^ die gegroefd zyn en Middel'

effen.
^'^'

Van

2iatis, Natibus diftantlbus. M. L. Ü. 484. N. 35 Rumph;
Muf, T. 44* f. H. GUALTH. Test, T. 83. f* C AR-

GENV* cench. T. ü6* (23.) L. KNORR Verzam^Vl DeeJ,

ÏU 3. %• 2,

(77) Cardium Testa fubcordata ; fubangulata , Valvttlis argu^

Jatis Sulcatis lasvibus* M* L. U. 485. N» 34.

P a
I. DEEL, XV, STUK,



228 Beschryvinc van
VI. Van deeze, ook Oostindifche, gelykt de

XXXv' ^^^'^^^ ^^^^ ^^^^ ^^"^^ ^^^ ^^^ naastvocrgaan»

Hoofd-* de Soorc, doch is witagtig uit den paarfchen
sTüK. bont, mee ongedoornde Groeven en de Hoe-

ken niet fcherp.

Lxxvin,
Cardium
mAculea'

Gedoorn.
de Nagel-

Doublet»

LXXIX»
Cardinm
Echina-

Stekelige*

(7 8) Hart- Doublet , óaq de Schaal eenlger-

maate Hirtvormig heeft en verheven-

ronde Ribben y die met een Streep in"

geploegd z'yn^ uit^vaards met kromme

Doornen gewapend,

Blykbaar is 't , dat hier die Doublet be-

doeld worde 5 welke wy de Gedoomde N:geU

Doublet noemen, afkomllig zynde uit de Mid«

dellandfche Zee of van de Spaanfche Kust,

Zy komt naby aan die, welke d'Argen vil-

LE /^ Coeur de Emif, dat is het Osfen- Hart,

tytelt. Het Kenmerk , dat de Ribben als met

een Streep ingeploegd zyn, heeft duidelyk

in de myne , die een Genueefche genoemd

wordt, en een kleine Vuist groot is, plaats.

(79) Hart - Doublet 3 die de Schaal eeniger-

maate Ha7'tyormig heeft , de Ribben

ge.

(78} Cardium Teitk fubcouhta; Sulcis convexis linea ex3-

ratis, exterlus aculeato - ciliatis. Syst, Nat, XII. Cardium

muïicatum. M. L. Ui 485» N. 35- Bonann. J^ecr, l\

T« 96 , 97. G U A L T H. T. 72- ^* A. Cor Bovis. A R G e n v,

Conch*T*z6.(ii*) f.B, KN O R R^frs^w. VI. D. Ph 3. f. i.

(79; Testa fubcordata; Sulcis exaratis linea cilia-a Aculeïs

in*
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geploegd i
door ^ eene Streep , die bezet VI.

is met een menigte van kromme ^^^^-XXXV*
kelt] es. Hoofd-

stuk.

Of LiNNTRUs met reden twyfelagtig fielt,

dat'deeze wel eene verfcheidenheid kon zyn

van de voorgaande , is , aangemerkt het groo-

te verfchil der Afbeeldingen , niet zeker. On-

dertusfchen is *t ook waar, dat men in de

Gedoomde Nagel -Doubletten veel verfchil

ontmoet. Deeze kom.t voor in de Noorder-

Oceaan en de gewoone grootte wordt door

Li STER gefield op twee Vingerbreedten;

maar hy hadt 'er wel grooter gezien. De
GeflaUe komt veel met die der geribde doch

ongedoornde Doublet] es van onze Stranden

overeen.

C§o) Hart -Doublet, die de Schaal eeniger' lxxx
maate Hartvormig heeft, en driekanti-%fj^^

ge Ribben, die aan den Rand van de^^^^^^P,

Schulpen gedoomd zyn,
g^^aaue.

Dee-

in/lexis pliirlmis. F/iuk. Suec, 2139, M« L, U. 486« N» 3tf.

Concha echinata. Rond. Test, ii, H s r. Angl. T. 5. f.

33. Conch, T. 324, f. löi.ÜONANN. Recr, 2. T. 90.

GE SN. Aquat, 131, 130. G U A L T H. Tf5r. T, 72. f. B.

Klein Ostrac. T, 10. 1'. 40, GINANN. ,^dr, 1^ T. 19,

f. 130.

(So) Cardium Tesra fubcordara; Sulcis elevatls trlquetrisj

axtlmis aculeato- ciliatis. Go al TH. Test^ T. 72. f* C. ,

P 3
I. Deel. XV. Stuk,
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VI.

XXXV.
Hoofd.
STUIC.

Deeze gelykt veel naar de voorigen, doch

is kleiner en Sneeuw -wit met geele dwars*

banden, komende voor in de Middellandfche

Zee*

LXXXI.
C/irdium

tubercula»

turn»

Karthti-

gcenfche»

(80 Hart -Doublet, dk de Schaal emiger-

maate Hartvormig heeft ^ en overdwars

gehandeerdy met ftomve Knobbelige Rib^

hen.

By RuMPHius vindt men aangetekend

,

dat zig deeze Doublet volmaakt fchooo , zo

van Kleur als Tekening ^ in 't Kabinet der

Heeien Feitama^ bevondt* Hier van zal zy

dan ook den naam hebben. Gewoonlyk zyn

zy bruingeel met witte dwarsbanden, en meer

of min geknobbeld op de Ribben. Zy wor-

den thans niet hoog gewaardeerd, en dik-

wils^ met de volgende, Karthageenfche Dou-

blet-Schulpen genoemd, als afkomftig zynde

van de Spaanfche Kust.

yranfche Tot deczc Soort fchynen die Franfche Hart-

pi cxvii.^^^^^^"^" betrekkelyk te zyn, van welken

;

f'^. 3,4' de Heer d'Argenville de afbeelding

geefc met het Dier daar in, onder den naani

van Boiicarde of Osfen-Hart. Hy zegt datj

'er twee Soorten van zyn, de eene taamelykj

grootJ

r8i) Cardium TtstX fubcordata, Sulcis obtiifis nodoüs tram

verfim ftiiatis. M, L. U. 48<ï. N. 37* RumPH, Muf. T.4Ï

f» ir. KN OIIR Vttzam, Ih !> Fl. Z9. f. 4«
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groot, met diepe Sleuven, die van 't Schar- VI.

nier naar den Omtrek loopen ; de andere klei- |xxv"
ner en met ruuwe Knobbeltjes op de Stree- hoofd-
pen. Deeze wordt door hem in dat poftuursTUK.

vertoond, gelyk wy die, in Fig. 4, hebben

overgenomen , om te beter het Doornagtige

Lighaam te onderfcheiden , waar uit de twee
Pypjes met hunne Haairtjes, in Fig, 3 zigt-

baar, voorkomen. Hy merkt aan, dat dit

Schelpdier een zonderh'nge handgreep heeft,

daar hy dus van fpreekt.

„ Aan-deuitgeftrektfle zyde van zyne Schulp,

,, die het Scharnier draagt, verlangt het een

„ byna driehoekig Lighaum, dat famengefteld

„ is uit twee afgezonderde platte Buizen,

„ doch welke Cylindrifch worden, als 't Wa-
„ ter van de Zee door 't onderde end in-

,3 komt en uitgaat door het bovenfte. Dit

„ deel van zelf, of wegens eenig geraas, dat

,, het verneemt, intrekkende, fpuit hetzel-

„ ve 't Water tot.den affland van een Voet.

,5 Deeze Buizen zyn bezet met een oneindig

„ getal kleine Haairtjes, die de Mond-ope-
5, ning bezoomen, hebbende eene Goudgeele
„ Kleun Het Dier trekt deeze Hoornen in,

„ v/anneer het zyn Afgang maaken wil en
3, zyn Water uitwerpen, om zig van frifch

3, Water te voorzien. Om van plaats te ver-

„ anderen, doet het voor uit de Schulp en
„ van onder zyn Lighaam een nieuw Lid
„ voortkomen

, dat eene aanmerkelyke langte

I, I)E£L. XV. STWK, ^ ^ 5' ^^^^^^
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VI. 3, heeft, en zig uitftrekt, als in de afbeel-

xxxv' '* ^^^^ ^^^' 3* ^^^ ^^ ^^" waare Voet of

Hoofd- a» Pooc, waar van de dun uitloopende Punc

fciuic.
^^ altoos een fteuning zoekt, daar zy zig vast

55 kan hechten, en dan doet dat Lighaamsdeel

3, de gehcele Klomp van het Dier, met zyne

35 Schulpen, in ééne Stap omtrent twee Dui-

33 men voortgaan. Ontrust wordende trekt

53 het zig binnen de Schulpen in, gelyk een

33 Slak in haare Hooren,* waar toe de Wan*

33 den of Randen met ftevige Vhezen, die

3, een weinig uitfleeken, bekleed zyn. Som-

3, wylen doet het ook op zyde een korter

3, Poot uitkomen, die mede in de afbeelding

35 is vertoond".

LXXXTT. (B2} Hart -Doublet, die de Schaal Hartvor»

^j%rar7ia
'^^^'^ heeft^ de Ribben met gewelfde

Gefchub- ^cJiubbetjes als Dakpannen beleed,
deNagd-

-^ r ö

DouWet.

Deeze heeft haar bynaam van de Geflalte^

die volmaakt Hartvormig is. In 't Franfch

noemt menze Cosur de Boeuf TuiU^ wegens de

plaatzing der gedagte Schubben, die de Schul-

pen zeer ruuw maaken; weshalve men ze ook

wel Gedoomde Nagel -Doubletten of Kartha-

geenfche wegens de afkomst tytelt.

(83) Hart.

(82) Cardium Testa Cordata,* Sulcis Squamis fornicntis ïm-

bïicatis. M» L» U. 437. N. 38, RUM PH. ^/«/. T. 4S. f. 9»

AR GEN V. Conch, T. só. (asO f* M. REGENF. Comht

20, T. p f. 56*
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(i?3) Hart -Doublet 5 die de Schaal byna Vï.

Hartrormi^ en eenigernu ate Hoekig yy^;^'j''

heeft y de Ribben met verheven Maant- yïoqyu^
jeS, STUK»

LXXXFir.
Ca rdium

Van deeze fpreekt R u m p h i u s onder den ^>'^<?««2.

nnam van Witte Aardhejie^ en zegt, dat zy ooabieL'

in de /Vmboinfche Inham , zo wel als de vol-

gende, rykclyk voorkomen. De roode Stip-

pen op een witten Grond geeven 'er de fraai-

heid aan. Zy komen ook uit Westindie en
vei'fchillen dan eenigermaate in Kleur.

(84) Hart -Doublet, die de Schaal byna lxxxiv.

Hartvormige de Ribben met gekleurde ^^^f^^""

Maantjes heeft, Rood'Ap.
peltje,

By Plinïus heeft Unedo, zomen wil, een

Haag -Appel of Haag- Appelboom betekend.

Js het, om dat deeze Doubletten naar kleine,

wil-

^5?) Cardium Trsta lubcordata , fubangulata; Sulcis nota»

tis Lunulis elevatis* M. L, U. 438. N. 39, Fragum alhum.

IIUM PK. Muf. T, 44. f. G, GüALTH. Test. T. 71, U N".

K N o R K /^frz^^?. lU Deelj Pi. 20, f. 3. & 29 f. 2,5. V.D.

PI, 20 f. 5»

(84) cardium Tcsta fubcoidara, Sulcis Lunulis" cdoratis.

M. L. U. 428. N. 40. BONANN. Recr^ IIÏ. T. 375,

R ü M p H. Muf, T. 44. f. F. Fragum, A R G E N V, Conch.

T* 26, (23.) f. N. G UAL TH. Tm. r* 83* f. A, B.

Re GEN F. Conch. 32. T. 3. f. 25. KNOail VerzMm,r(*

Deel, PI. 14. r, 3. & VI. D. Pi. 3, f. 4»

P5
ï. Deei,, XV. STüIt»
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VL wilde, Appeltjes gelyken, dat LiNN^us'er

Xxlivl ^^^2;en bynaam aan geefc? De Schaal, zegt

ïIooFD' hy, is dikker, minder hoekig en tienmaal zo
STUK» groot: zo dat dezelve ruim eens zo dik en

lang moet zyn , als die der Witte Aardbey-

Doubletten, De Roode vallen, volgens Rum*
PHiüs, ook in Oostindie.

LXXXV.
Cardiuni

turn.

(B5) Hart -Doublet, die de Schaal bynaHart*

vormigy geribd en op de zyden Jiekelig

heeft.

LXXXVI,
Cardium
riiagnurd^

Aan de Baay van Campêclie, in de West-

indien, komt deeze voor, wier Schaal naar

de voorgaanden gelykt, maar de Randen over-

al Zaagsv/yze gekarteld heefc , van buiten

geelagcig , doch de niiddeiholten van binnen

paarfchagtig zynde,

(86) Hart- Doublet 5 öiie de Schaal langwer-

werpig heeft ^ de Ribben hoekig en de

kanten gekarteld.

De grootte van deeze is als de Palm der

Hand: des men ze met reden de groote Hart-

Doublet kan noemen. De Kleur is bleek, van

bin'

(iS) Cardium TesiX fubcordata, fulcata, Lateribus muricata.

M* L. U. 489» N. 41.

(86; Cardium Testa oblonga , Sulcis angulatis latere Serra-

tis. M. L. U* 489. N. 4Z#
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binnen wie, doch de Randen zyn rood. Zy VI.

.ir 1-1 AfDEEL»
vale aan de Kusc van Jamaika. XXXV,

HOOFD-

C87) Hart -Doublet, die de Schaal byna E3?- stuk.

rond en gegroefd heeft ^ aan den voor^ ca^tm^'
kant ruuw ^ aan den apiterkant metfl^^^^*
T, ,.

^ Geele
l and] es» Atirdbo-

fie.

Deeze heeft de Schaal geelagtig, doch aan

den voorkant wit; aan den agterkant zyn de

Ribbetjes met Knobbeltjes gekarteld : de Rand

is niet rood, maar het dieplte der Schulpen

ziet fomtyds uit den rosfën. Het zal ook

een Westindifche zyn. Men noemtze Geele

Aardbefie.

(88^ Hart -Doublet, die de Schaal ^ir^rx lxxxviu.

Eyrondagtigheefty met flaauwe Stree-^J'vtT

pen overlan^s, in plaats vaji Groeven. ^'*"'*
^ o ;» r

Ongeribde.

De Kleur van deeze is ros met witte Vlak-

ken.

(89) Hart - Doublet , die de Schaal dwars lxxxix.

/erratum^

Gekartci-

(87) Cardium Testfl fiibovata fulcata , Latcrc anteriore fca- de.

bro, posteriore dentato. M» L. 11,490. N* 43. K,NORRF<rr-

zam, VI. Deel, Pi. 3. f. 5«

(83) ^^ri/;a>w Testa obovata, Strüs obfoletis longitudinalibus*

M. L. U. 490. N. 44.

(O9) Cardium Testa obovata laevl Strüs obfoletis, margiae

interiore Serrato» M» L« U, 491* N, 45» KNORS F'erzam.

lU

!• DEEL. XV« STUK,
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VI. Eyrondagtig ^ glad met flaauwe Stree^

Afdhel.
pg^^ ^^^ (Iqj^ binnen 'Rand gekarteld

Hoofd- heeft,

ÜTÜK.

De Kleur van deeze , uit de Middellandfche

Zee afkomftige, is geel, inzonderheid in hec

diepfte van de Schulpen, die zeer bultig by 't

^ Scharnier zyn en forntyds van buiten Oranje-

kleurig.

xc (90) Hart -Doublet , die de Schaal acnge-

Cardium zooud heeft; met zesentwintig fiaaiiw

Kokhaan. gekromde Schuhagtige Ribbeur

De Heer B aster geeft den naam van Kok-

haanen aan die flag van Doubletfchulpjes , die

aan de Stranden der Noordelyke deelen van

Europa zeer gemeen zyn, en, met de andere

Strandfchulpjes , den grondüag van onze ge-

woone Kalk uitleveren. Ik heb reeds van

^niiz 45 derzelver menigvuldigheid geIi3roken *. On-

ze Vrind let meest op de gefteldheid van het

Pier 5 dat deeze Doubletjes bewoont, 't welk

zyn

IT. D. PL 20. f. 4* V% D. PI. 10. f. 7* VL Deel, pl. 6.

f. I , a. -

Uo) Cardïum TcSta aiitlqusta, Sulcis vlglnti fex, oMoIete

recumto.aubrlcatis, F«««. 5«... aHi. /^ OeUnL 4a. BAS-

T 1 R mtfpom. lï. p. ir. T. 8. f. 1-4. L 1 ST. AngL 189.

T, 5. f. 34. GUALTH. Test. T. lU f. F. KUMPK.

Muf. T. 44 , f. E. K N O R R. Vtrzam, VI. Deel
,
PU t,

f. 4.
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zyn Ed. zeer naauvvkeurig afgebeeld heefc, en VI.

aangemerkt^ dac zy zig altoos een weinig on- ^^| y"

der de Oppervlakte van het Zand der Zee- hoofd*
Oevers onthouden, om gebruik te kunnen stük#

inaaken van haare twee Pypjes, waar van

het eene tot inneeming van Voedzel, het an-

dere tot loozing der Vuiligheden dienen zou<

De Pypjes , zegt zyn Ed , gelyken naar de

Snuitjes der Zee- Sterren, en door dezelven

heeft een geduurige influrping en uitwerping

van het Zeewater plaats. Het Vifchje legt

als een Mosfel in de Schulp, en wordt in

Zeeland veel van geringe Luiden gegeten.

Ik merk in 't algemeen aan , dat deeze

Doubletjes de genen zyn, die van ouds Pec-

timciiU plagten genoemd te worden, als zyn-

de kleine Fe£tines of Kam -Schulpen. Of nu

die, welke Rümphius Ped^uncidus vulgaris

ty telt , ook tot deeze Soort behoore, valt zo

gemakkelyk niet te beilisfen : als zynde de-

zelven , op 't midden van de Schaal , Ci-

troengeel, en op de plooijen merkelyk gekar-

teld. ., Zy hebben, Czegt hy») veel Vleefch,

„ en houden zig op onder 't Zand; doch by

„ laag Water komen zy boven, openen haar

5. Schaal , en gaapen raar een zagcen Wind.

„ ïn dit Gewest is het Vleefch wat hard en

,, tot de Kost niet zeer aangenaam, maar in

„ Portugal, en langs de Spaanfcbe Kusten

5

„ daar men ze Brigigoins noemt, en daar zy

„ niet breeder dan cwee dwarfe Vingers zyn,

5? wor^
L DEFX. XV. STUK,



C58 Beschryving van
VI. . wordenze voor een lekkere Kost gehou-

Afdeel
XXX V.' » ^^^

» ^" ^" ^^'"^'
^^'S^^ ^^P §^^^ gekookt

Hoofd» „mee een Peul Spaanfche Peper, als wanneer
*^^^' „ de Ryken zo wel als de Armen 'er greetig

5, naar zyn".

De aanzoomingen, om welken Linn^us
deeze Soort antiquata noemt, als konde men
de jaarlykfe aangroeijing^ en hier door den

Ouderdom van deeze Doubletten , dus onder-

fcheiden ; zyn allerzigtbaarst in de afbeel-

ding van Li STER, die getuigt, dat men dee-

ze Schulpdieren in 't Engelfch Cockles tytelt,

't welk veel met de benaaming van Kokhaa-

iien fchynt te Itrooken. Hy geeft 'er de ge-

tvoone maat flegts van een Vingerbreedte aan;

gelyk zy by ons vallen* Zesentwintig Rib-

betjes hadt Iiy ook op deeze Schulpen geteld,

zo wel als de Meer Bas TER en Linnjeus,
Ons Volk verzameltze, zegt hy, van de

Herfst tot laat in 't Voorjaar , dat is den

geheelen Winter door, op de Zandige Stran-

den, alwaar zy overvloedig voorkomen. Zeer

aangenaam zyn zy van Smaak, en worden, zo

wel raauw als gekookt , even gelyk de Oefters

gegeten^

xci. (91) Hart - Doublet , die de Schaal aa^igezoomd
Cardium
Tusticum^ heeft

Bjerfchc»

(91) Cardium Testa antiquata, Sulcis viginti temotis, inter-

ftitiis nigofis. Syst, Nat. 'XIU Concha ftrhta* RONDEt»
Test, I* c. 19. RUMPH* Müf, T. 41-. ^* K. GUALTH^

Teit4
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heeft ^ met twintig Groeven ver van een; VI.

de Ribben rimpelig. XXXV
'

HOOFD-

Wegens de grofheid van de Schaal , zal ^^*^^'*

mooglyk deeze, door Linn^üs, de Boer-

fche gebynaamd zyn. Of het ook die zy , waar

van RuMPHiuszo even gewaagde, zou möi
mogen twyfelen. Zodanige Schulpen zyn niet

ongemeen, vallende op de Kusten der Zui-

delyke deelen van Europa, zo aan den Oceaan,

als aan de Middellandfche Zee, in menigte»

Sommigen zyn Roestkleurig of ros geel met

bruine; anderen, die kleiner zyn, wit met

rosagtige Banden Men vindt ook dergelyke

geele aan onze Kust, onder de Strandfchulpen,

en de Karthageenfche, zo genaamd, hebben

insgelyks twintig Ribben.

(92) Bart- Doublet j^ie de Schaal bynaHart- xcri.

vormig en gekamd heeft, rTalnZ

De Ryst- Doubletten^ dus naar de Korrelt-
^^'J^icu

jes, waar mede zy als begroeid zyn, niet on-

eigen genaamd, verfchillen van de Scherfjes,

die tot de Kousjes zyn t'huis gebragt. De
binnenholte, onder de Navel, is geel, het

Aars-

Tfif. T* 71* f» M» Regf/Nï. Con:k T. 8. f* 23, 24 8c

ï, 12» f. 77, 78. Knorr. Verzam, VI. Deel, PU 8. f, 3^

(92J carduim Testa fubcordata, petftinata. M* L. U. 492.

N» 47. G u A L T H, T, 75» fi A. K N o R R VcrxMB* VI* Deel,

Ï'U 3. f« 3.

I. DeF.L» XV, STüK.
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VI. Aarsgat ovaal , ingedfükt met uitpuilende

^^^1^* Randen : de Schaal heeft dikke Ribbetjes, die

Hoofd-' opvvaards ruuw zyn , en de Geftalte is lang-

sTüK. werpig rond of ovaal, meer naar die van een

Amandel in zyn Bolder gelykende; doch hec

Scharnier maakt hec voornaamfte onderfcheid;

Gekamd noemt Linn.sus de genen die van

vooren S treepen hebben, welke uit een ander

Punt fpreiden, dan die op de verhevenheid der

Schulpen : anders zouden de Kokhaanen ook

gekamd zyn.

xciii ^^^^ Hart -Doublet, die de Schaal driehoe'

Cardium kig voiid eu gelykzydig heeft^ met dwar*

Üum' fi Fliesagtig omgeboogen Rimpels, het

Maagde. Scharnier blaauw,
lykc»

De Schaal van deeze is fraay , gebandeerd

met StTcepen die ruggelings over elkander ge-

plooid zyn, ver van een, met een Zee-groen-

agtige Korst bedekt. De Holligheid is wit,

maar de Scharnieren blaauw. Zy heeft de zyd-

Tanden in de langte en evenbreedig , byna als

in het volgende Geflagt, doch het Scharnier

doet ze hier t'huis brengen. Haar afkomst

is uit de Middellandfche Zee.

XXXVI. HOOFD-

(9^) Cardium tcsti trinngalo - rotundata xquilatera , rugis

ttansv€rfis membranaceo - recucvatis , Cardinlbus cxruleis. SyiU

Nau XIU K NO E R yerzam. Vi. D. Fl* 5» f* 2»
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Afdeel»

XXXVI. H o o F D S T U K. ^^^^^rJOOFD*
STUK.

Befchsyving van 't Geflagt der Korf-Dou*
K L E ^ T E N«

Met den Latynfchen naam Mactra , wel* Naam,

ke , volgens fommigen ^ een Bakkers-

Trog , volgens anderen een Broodkorf bete-

kend zou hebben, flek Linn^us thans een

nieuw Ceflagc voor , 't welk ik, derhalve, on-

der den naam van Korf- Doubletten
zal befchryveo.

Zy komen met die van het voorgaande Kenmer-

Gefiagt in de meefle Kenmerken overeen,

doch zyn geheel ongelykzydig , hoewel zy

cie Kleppen gelyk hebben In plaats van twee

heeft het Scharnier eenen lamengevouwen

middel ~ Tand met een Kuiltje daar nevens : de

zyd - Tanden zyn ook ver van elkander af en

infchiecende.

Onder de agt Soorten, welken die Geflagt Soorfen,

begrypt, zyn weinige, die. in fraaiheid 'uit-

munten. Een Kaapfche^ een Oostindifche ea

een Afrikaanfche Soort, wordt 'er onder op-

geteld.

(94} Korf- Doublet^ die de Schau e^m, xciv»

Sprenglers»

(94) Macira Testil lievi, Valva pU^na, rinu Lunula hiüri- -chulp»

te, ü-^ït, Uau Xïl. Gen. 307.

Q
I. Deel. XV. Stuk.

^
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Vï. de Klink vlak^ de Spleet met een gad'

XXXvV ^^^^ Maantje heeft.

Hoofd-
stuk. Deeze is aan de Kaap der Goede Hope

door den Heer S p r e n g l e r waargenomen.

De Schaal, byna de grootte van een Hand

hebbende, is wat Driehoekig vnn Geflalte,

effen, bleek en eenigermaate doorfchynende*

Haar voorzyde, met een hoek gekield, is

van de Randen oude! fcheiden^ De Klink , aan

de Billen Maanswyze fcherp , is geheel gaa-

pende in het Spleetje van 't Scharnier ; de ag-

terzyde platagtig en geflreept : de Billen zyn

omgekromd: de zyd* Tanden van 't Scharnier

driehoekig»

xcv» (95) Korf-Doublet, die de Schaal overdwars

fiicJaria^ Rimpelagtig geplooid^ doorfchyne-dde; de

^^P'°°^° Klink platagtig , het Aarsgat faraenge-^

drukt langwerpig heeft.

De Schaal heeft de breedte van een Ey;'

zy is wit, dun als Papier, overdwars geplooid

met evenwydige Rimpels : de zyd- Tanden

van *t Scharnier beilaan uit twee evenwydige'

Vliezen: de Billen zyn krom en omgeboogenv^

Deeze is van Java afkomftig.
\

(^6) Koff-

(9S) Ma&ra Testa transverfe ru gcfo « pikata d;'nphan5,

Vulva planiuscula , Ano compiesfo oblongo, Syst* 2iau XII*
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rg6) Korf- Doublet, die de Schaal effen en VI.
Afdeel

doorfchynende ^ de Navels eenigermaiite xxxVL
gejlreept , de Klink 7net een effen inge- Hoofd-

drukte Kiel omgeven heeft,
^xcvi

Van deeze, uit de Middellandfche Zee, is
^^^J^g'':

de Schaal wit , van breedte als een Walnoot : te^

de Navels zyn gellreept»

(97) Korf- Doublet, die de Schaal doorfchy- xcvir^

7iende^ effen ^ gejlreept; de Navel; ui- ^i,éatr\

termaate glad ^ de Klinken Aars gejlreept
g^^^^^^^»

heeft.

De Schaal van deeze, dïe men van de Afri*

kaanfche Kust bekomen heeft, is van grootte

als een Hazelnoot en wit. Zy heefc de Billen

en Navels zeer glad en niet geftreept: de Klink

niet gekielde

(98} Korf Doublet, die de Schaal byna docr^ xcvii.u

fchynende i effen ^ en wit heeft ^ '^^^'^
c^flntna

Melkwitte Banden, Koraaiag-

De t^L-»

(56) Mn&ra Testa Izv'i dhphana, Umbonibus fubftriatis.

Vulva Ixvi impresfa Carina circurarcrlpta» Syst* ^at, XII.

(97; AlaBraTQstklxyï diaphana ftriata , Umbonibus Ix-

vlsfiraiï, Vulva Anoque firiatis» Syst^ Kat^Kll^

(()%) Ma&ra Test^ lavi. {iihdiaphana aiba, Fascils laftels.

BoNANN^ Recreat, ÏI. T^ 53- TvoND. Tesu U p. 32. T,

33. GUALTH. Tesi. T* 71* f. B. i* L A N C Conc/j, T, 3.

n 4 ?

Q2
I. Deil. XV» Stuk
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VL De bynaam zou daar van afkom (lig zyn
^

v'xxvï ^^^ ^^ Schaal van deeze uitwendig een Koraal-

iiooFD-' kleur heefc, volgens Bonanni^ of Koraal-

sTüK. agng is; doch dit fchynt my met de Afbeel-

ding van GuALTHTERi zo min te ftrooken,

als met de befchryving van Plancus, die

van een groote verfcheidenheid van TeHinea

fpreekt , waar toe ook deeze door hem betrok-

ken wordt , aan de Kusten van de Middel-

landfche Zee voorkomende , en een eetbaar

Dier bevattende ; waar onder ook de Concha

fasciata van Rondeletius, met roode Stree-

pen.

XOT. (^gcf) Korf- Doublet , die de Schaal byna

%7itcr:'.m. doórfchynende effen en fiaaiiw geftraaïd
Gciïia.iide*

j^^^p ^ ^^2^j ^gj^ bultige Klink; zynde

van binnen paarfchagiig.

Waarom deeze den bynaam voert van StuU

torum^ begryp ik niet, dewyl zy geenszins

naar de Zotskappen gelykt. Wy geeven 'er

derhalve liever den naam aan van Geüraalde:

want zy is weezentlyk geftraald. Men vindt-

ze doorgaans bruinagtig met bleeke Straalen»

Zy komt voor^ aan de Kusten van Europa.

(loo) Korf-

(<)i)) Ma&ra Tesia (ahdhphcind Ijcvi, obfolere r.idiata , in-

tus purpurascei-.te , Vulva gil>!;ïl. Syst. Nat* X. p. 68i, N. i*

ICnorr rcrzam, VI. D» Pi. 5. f. i*
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{ïO':>) Korf- Doublet, die de Schaal dadas:- VI,
^

. j rl j ' * k FDEEL»
tig , ondoorjcliynende , eenigerma.ite aan-xXX VI.

gezoomd heeft. Hoofd-
stuk»

c»

Tot deeze Soort fchynen onze gewoone Maèm

firandfchulpjes, welke de Heer B aster met-^^t^one

het Dier afeebeeld en befchreeven heeft, te^"«"^-

bchooren. Zy hebben een groote verfchei-

heid van Kleuren, gelyk iedereen bekend is,

doch vallen meest geel of blaauwagtig, en

zyn doorgaans wat gezoomd op haare Op-

pervlakte, van bionen naar de Kleur van bui-

ten is. De opgegeven Kenmerken komen vry

wel overeen»

fioO Korf - Doublet , die de Schaal lanp-- ^/^J*111 Cl 1 '
Maüra

werpig., ovaal, glad; het Scharnier Lutraria»

zonder zyd - Tanden heeft, schulp»

De aangehaalde van R u m p h i u s , door

hem de Groote Eendehek genaamd , dat een

Oostindifche Gaaper is, fchynt het niet te

kun-

(iog) Maüra Testd opa?a Ixviuscula fubantiquata, S)'^/»

Igat^ XII. Cardium folidum. Faun. Suec, 2140* BONANN,
Recu II» T, 51. Rond. Tesu I« Cap, 7. List. Angl. 174.

T, 4 f. 24 B ASTER Uhfpann, II. D. p, 78. Knü1\R
Verzam, VI. Deel PL 8. f. 5.

(101) Maüra Tesrd ovali oblonga la;vi , Dentlbiis laterali-

bus nuUis« jSysr. Uau XII. Mya Lutratia. Faun^ Suec. 21 aS.

M. L, U. 470. N, 9. List. Angh 170. T. 4. f. ^9- Bo-

N ANN. Rscr^ IJ. T» 15)» R u M P H. 3ïuf<, T, 45» f. N»

Qs
INDEEL, XV, STUK»



^4^ BESCHRYVING VAN

VI.

XXXV
Hoofd
CTUIC,

kunnen zyn. Deeze, naamelyk, komt voor.

T aan de Monden der Rivieren van !:'uropa,

zegt LiNN^EUSj alwaar Li ster dezelve,

meer dan vier Duimen lang , en omtrent twee

Duimen breed, gevonden hadt. Zy gelykt

veel naar de voorheen befchreevene Slyk-

Mosfelen , en is wegens de Banden , waar het

Dier de Schulpen mede fluit 3 als ook wegens

een Feerswyze holligheid, in het Scharnier

van ieder Schulp , opmerkelyk. De Kleur

deezer Doubletten is van binnen witagtig,

van buiten geelagtig bruin; doch men vindt-

ze^ wegens de dunte, zelden ongefchondea.

XXXVIL H O O F D S T Ü K.

Befchryviiig van 't Geüagt der. D r i e 11 o E ic-

DOÏJBLETÏEK.

2^ïaam, D at nyn 't woord Donax^ als gelyknaamig

mer, Sden 5
gebruikt vindt by P l i n i u s

^

om de Sciieeden of Geut - Doubletten te be-

tekenen 5 komt niet ongerymd voor ; alzo m.en

'er, van ouds , een Soort van Riet of Rotting

door veriiaan heeft: maar de toepasfing van

dat zelve woord is duilter op dit Gefiagt,

daar men^ met meer reden, den naam van

Drïeh oEK- Doublet TEN aan kan gee-

ven. De eerfle Soort ^ naamelyk y voert

;^^, , reeds
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reeds dergelyken naam . en «, de flompheid aan VK

'c ééne end, geeft aan alle Soorten eene '^™y ^^['^

Driehoekige Geitalte. Hoofd-

De algemeene Kenmerken beflaan daar in , f^^n^c'-

dat de Schaal haaren voorftenkant zeer ilompkïn»

heeft en zig als geknon of afgefneeden ver-

toont: zynde het Scharnier nier. ;:wee landen

voorzien 5 de zydeh'- gfe enkeld, eenigerniaate

ver af 5 onder den Aars.

Soorten komen *cr tien in dit Geflagt voor^, soorten*

onder welken drie uitheemfche zyn aangete-

kend.

C102) Driehoek" Doublc, die de Schaal drie' n^^^*

hoekig Hartvormig heeft ^ met eene scortune,

platte Klinh prcxvii,
f'%. 5.

Sommigen tellen deeze mede onder de Ve-

dust Doubletten, doch wy geeven 'er den

naam van Triangel aan, wegens de fpits ge*

punte Driehoekige figuur. Door het witte is

een Violette weerfchyn over de geheele Op-
pervlakte, die gellraald is en overdwars ge-

ilreept. Zy komt uit Westindie.

fioO Driehoek • Doublet, die de Schaal van rS'^'^^*
' 1 r^ -r> -

JJênax
Vöoren ruig lieejty met Doorntjes, pubescens^

Van ^^s<^'

(102) Donax Testa TrJangulo - Cordati , Vulvi plana»

Sst, Hat, XII. Gen. 30S. M» L. U. 493, N, 48.GUALTH
Test^ T. 85. f» F. Arg Y.nv^ Conch» T. 24. C^i,^ f. L.

(103) Donax Teatè antice Spinfs ciliata. M« L* U» 493,

Q4
I. Deel. XV. Stuk.



VL
Afdeel.

Hoofd
fcTÜK.

CÏV.
Donax
Tugofa,

R;rnpeli.

CV.
Dovax
'T'runculay

Stompje»

248 B E S C H R Y V I N G v A N

Van deeze OostindiTchc bevindt zig in \

Kabinet van de Koningin van Sweeden eeia

Exemplaar, dat de Schaal fcherp, kruislings

gellreept heeft, -van vooren ook plat zynde,

doch met den hoek der Zyden,gekield , en aan

de Top met Doorntjes bezet.

(104) Driehoek -Doublet, die de Schaal van Jj

vooren rimpelig gebult ^ aan de Randen

gekarteld heeft.

De Schulpjes gelyken zeer naar die der

Zaagertjes, zynde aan den Rand getand en

van
°
binnen i^aarfchagtig blaauw. Uit den

Zuider- Oceaan was deeze afkomdig.

(icj) Driehoek- Doublet , die de Schaal

van vooren effen ^ van binnen Violet y

en op de Randen gekarteld heeft..

. Van de zogenaamde Zaagortjes, die onder

de TelUnen behooren , zyn deeze piet gemak-

ken

i

(104. D(?««^ Tcsta antlce rngoa gibba, margirfbus cre"

natisi M.L.U 494. N. 50. GUALTH Tnt. T. 90- f- D.

(lo:-,) Donax Testa antxe kvi , intus violacea, marglmbus

crenads. faun. Suec. ^H^, M. U U. 4^4. N. 51. L.ST.

Angl 190.T. 5. f 33. BoNANN.i'v.^r. IIT,47.KLE1N

Ostrac T. Il.f.6uADANS.5f«f^. l*T,l8,f»l.GuALTH.

-rest,r. 88» f. O. ARGENV, Conch T. 25. f 22 j- U L.

KNO RU Verzam. II. D. Pl. 23» % 2, 3, 4, 5. Vi. D.
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kelyk. te onderfcheiden , alzo zy daar van ook V^»

het voornaame Kenmerk . den gekartelden xxïvii^^

Rand, en van binnen een Violette Kleur heb-HooFo-

ben. Adanson beeldt die aan de Kust van*"^^^^*

Senegal vallen af, met het Dier daar in. Ar*
GENviLLE vertoont de Doublet zodanig,

dat zy te regt den naam van Stompje of

Stompe verdient zeggende dat dezelve ge-

heelenal met wit en Violet geilreept is» Bo-
NANNi, van deeze Schulpjes fpreekende^

5, noemtze eene Telline, die zeer gemeen is

3 5 aan den Oever van Anüum:, met bleekgeel

55 en tevens met vaal of hemeisblaauw en

55 eene Aardagtige kleur getekend. Ontclbaa-

35 re, zegt hy, die hier zouden befchreeven

55 kunnen worden. Haan wyoverj als zo veel

5, mo'delyker te befciiryven zynde , hoe

35 Ichqoner zy voorkoirxn van Kleur. Som-

3, migen, naamelyk , uit den Wester- Oceaan

3, aangebragt; zyn zo doorfchynende, dat zy

3, niet uit eene Schulpagtige zelfHandigheid

3, fchynea te bedaan, maar uiteen wit Doek,

5, dat aan den Rand verdubbeld ware, 't welk

3, 'er een weinig meer dikte en witheid op die

33 plaats aan geefc. Sommigen zyn met een

35 Honig -geele of Citroenkleur overtoogen:

3, ontelbaare hebben de witheid van de aller*

3, zuiverde Sneeuw**. Van dit verfchil kan

men eenigermaate uit de Afbeeldingen by

ïvNORR oordeelen.

Q 5 (io6j Drie-
I» Def.L. XV. STUK.



VI.

XX 'iVil.

.Hoofd-

stuk*
cvu

üonax
J}ri£ttez.

Gefticcp.

CV TT.

Dentku-

Gerande.

25Q B E S C H R Y V 1 N G VAK

(106J Driehoek-Doublet, die de Schaal van

vooren zeer Jlomp heeft en overal ge-

flreept , met den Rand getand en ds

Klink Qvaalagtig,

Aan de Kusten der Zuidelyke deelen van

Europa komt deeze voor, die bukiger is dan

de voorigen, en, uitgezonderd de i^illen, t'ee-

nemaal gellreept en wit,

('i07) Driehoek-Doublet, die de Schaal van

vooren zeer Jlomp , de Lippen overdwars

gerimpeld y den Pumd met Tandjes^ de

Lelietjes Tandagtig heeft,

Tn de Middellandfcbe Zee is deeze Soorc

door den Heer Logïe waargenomen. Zy

heeft de Schaal Wigagtig, effen, overlangs

met Stippen geüreept , bleek en als 't ware

met paarfchagtige Banden , van binnen witag-

ti^ met een zeer kleine rondagtige Khnk.

CVIIT.
Cuneata»

\Vigagtige»

(ïol^) Driehoek-Doublet, die de Schaal Wig-

agtig en de Randen zonder eeltige TiJid-*

(106) Donax Testt\ antice obtufisfima undique ftrlatA, Mar-

gine dentlculato, Vulv^ ovata. Syst, Nat., Xlï.

(107) Donax Testa antice obmfisrima , Labiis transverfe

ïugofis , margine dentlculato , Nymphis dcntiforralbus,

Syst, Nau Xlï.

rio3) Donax Testa Cuneiforiiii, marsinibus integemmis

i
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Zou niec deeze onder de Verfcheidenheden VI.

te tellen zyn van deeze Schulpjess waar van xxxviu

'

EoNANwi fpreekt? Het zyn kleine, ovaale. Hoofd-

famengedrukte Doubletjes, van cene Violette
^'^^^^'

pf verfcheiderley Kleuren , 2 egt L i n n ^ü u s ,

verfciiillende van de honderd -vierde en hon-

derd -vyfde Soort alleenlyk door den ongetan-

den Rand.

(109) Driehoek-Doublet 5 die de ScJiad lang- cix.

werpig rond ^ Jamengedrukt en effen ^/cripta.

met paarfche Streepen die als gegolfd -^^-^''^^^

7.yn 5 hefchreeven ; met eene Jcherpe cer-Dou-

Spleet en de Rojiden gekarteld lieeft^
"^ ^ *

Van deeze komen, ten opzigc van de Te-

kening?:, zo veele Verfcheidenheden voor, dat

men daar alleen een geheel Kabinet mede zou

kunnen vullen. Zy vallen op de Xulaneefche

Eilanden, in Oostindie, en hebben daar vaa

den Nederdüitfchen bynaam ; terwyl de naam
van Letter- Doiélet haar met anderen gemeen

is. Men kan ^er, op Ibmmigen, een foort van

Gotthifche Letters uit maaken» Die zeer fyn

ge-

(109) Donax Testa ovata compresr^ laevi , fcripta llneispur-

puicis undatis , iIp^tA acutil , marginibus creimlatis. M. L* U»

495» N. 53. Licerata Xulanenfis. Rumph. Muf. T. 43. f,

L. M, G U A L T H. Test, T. 88. f. Q. L 5 S T ConcL T. ^79.

f« £2-2* B O N A N isr. Recr^ ir. T. 43. Klein Ostrac, T» lU
f. 59* K.NORR Verzam^ VI. D» PU 7, f, -, 4,5.

I. Deel. XV« Stuk.
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yjl^
getekend zyn , veelal de kleinflen , worden

Afdeei... Tour de Bras of Armringen getyteld. Volgaas
XXXVII. BoNANNi zyn dergelyke Schulpen ook in de

STUK. Napelfche Zee vry gemeen.

ex. (ijo) Driehoek-Double^, die de Schaal Ej'

partita,
rondagtig heeft , met gedoomde Streepen

Gedoorn- en den Rajzd gekarteld.
de,

Deeze, uid Oostindie , heeft eene bultige

rosagtige Schaal, met een gaapende Spleet,

van vooren wederzyds door een famengedruk-

ten Tand bepaald : het Aarsgat ontbreekt.

^xT^ (^iii) Driehoek-Doublet, die de Schad lang'

i^or.ax werpig rond heeft , met F^Uezige overend

Schiaale. flaandc geflreepte Rinkels omgeven.
,

Deeze , in de Middellandfche Zee door

Brander waargenomen , heeft de Schaal

van grootte als een Turkfche Boon ^ ovaal

,

wit> van vooren rimpelig en zeer flomp, Het

Scharnier heeft wederzyds twee zeer kleine

Tandjes, waar van het ééne tweepuntig is*

XXXVIII. HOOFD-

^11 o; Donax Testa ovatê, ftriis muricatis, marglne denti-

cülato. M. L. U. 490, N> 54»

( 1

1

lionax Te^ta ovali , rugis raembranaceis ftriatis dn.Cli%

Syst, Kut, XII,
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VI

XXCv lU

XXXVIIL HOOFDSTUK, ^^o^^^^-

STUK.

Èefchryvifig van *t Geflagt ^er Kous -Dou-
bletten.

Onder den naam van Plnus flelc Lin-^^^^^»

NiEUs een Geflagc van Schulpdieren

voor , die van anderen onder de Chamcs of Ca-

mes betrokken worden. Sommigen derzelven

noemt men F'enm-Koufen of Kousjes , wegens

de Geftalte, die meer of min de Natuur-

lyke deelen der Sexe uitdrukt. Hierom geef

ik *er den naam van Kous- Doubletten
aan.

De onderfcbeidende Kenmerken beflaan daar Kenmer.

in , dat de Lippen met den voorden Rand op ^^"'

elkander leggen , en dat het Scharnier drie Tan-

den heeft, allen digt by een; de zydelingfen

met de punt van het midden afwykende. Ook

is de Klink en Aars van elkander afgezon-

derd

In dit Geflagt komen negen en dertig Soor« soorten.

ten voor, waai van vier ruigof ruuw zyn aan

de Klink ; de overigen niet , en van deeze zyn

*er twintig Hartvormig, elf rondagLig,en vier

ovaal, boven de Spleet gehoekt. Ver de mees-

ten komen uit de Indien.

i. Tie
L Dol, XV. Stuk,
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Beschryving VAÜ

VT. i. Die aaa de Klink ruig of ruuw zyn.

Afdeel.
^xviïu

^^^^^ Kous-Doublec die de Schaal bynaHart-

STUK.

'

vormigi overdwars gegroefd y de kanten

ï)ione^

Kous'" Dat Venus een Dogter van Dione, of uit

rucxvïi.
j^et- Schuim der Zee in eene Schulp gebooren

^'^'^'
was, hebben de Poeëten verdigt gehad. Zy

heet de Moeder der Wellust en van alle geil

vermaak. Hierom voert deeze Doublet, wel-

ke onder den naam van Fenus-Kous bekend is,

dien bynaam.

Zy heeft een Driehoekige half Hartvorm!

.

<re geüalte , zynde tevens rondagtig , van

vooren en van agceren ; op zyde met diep

uitgeholde Groefjes , die met den Rand even-

wydig loopen, en als Schubswyze over elkan-

der leggen. Dit maakt, doordien de grond

der Groefjes roodagtig is en de kanten wie

zyn, dat de Doublet een geheel andere Kleur

heeft , naar dat men ze van onderen of van

boven befchouvvt. Van vooren is de Klink

paarfchagtig of Bloedrood, en op de zyden,

in

Cl 12) renus Test.\ fubcord^itd transverfe fulcata ,
Pube fpi-

nok Syst.Nat.X^l.Gea, 309. M. L. U. 497. N. 55. List.

C.«.)^.T.307.f.H0.RUMPH. il/./.T..8.f.4. O1.EAR.

Muf. C9. f. ^. P^T. Gaz.T. Si.f. 9. GUAl.TH.T«r. T.

76. f. D. Goncha Vcneris Occidentalis. AR GEN v. Conc^.

T. 24. f21.) ^' ï* KNORR Verznm* I. Deel, Pi. 4.

n 3 > +
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!n de genen die compleet zyn, bezet met lan» VT.

ge Uoornagtige Stekels 3 't welk de aartig-
^^^"^vfiir

heid en kostbaarheid van deeze Doubletten Hoofd»

uitmaakt. Binnen een bleekeren Zoom zyn de stuk.

Lippen nog gewapend met eenige kleine Punt-

jes. Men zegt 5 dat zy uit Westindie afkom-

üig zyn.

Cl 133 Kous-Doublet 5 dïe de fchaal hyna cxiir.

Hartvormig heeft 7net dikke Rimpels
^^^'^""l-^

aan de voorzyde dunner gerimpeld ; de Gerimpei.

Lippen famengevouwen, . wyfsDou-
blet.

Paphia werdt de Godin der Minne geby-

iiaarad naar een Stad van Cyprus , al v/aar zy

een voornaame Tempel hadt en gewierookt

v/erdt van honderd i\ltaaren; doch was haar

Beeld, volgens Tacitüs, aldaar flegts een

ronde Schyf, zig allengs, en by verdiepingen,

verheffende als een Suikerbrood. Dus fchynt

iets overeenkomdigs met deezen naam te vin-

den in dit flag van Doubletten, die men in 't

Franfch la Vieille ridée y in 't Latyn Vetula^

en in 't Nederduitfch Gerimpelde Oude IVyven

noemt» B o n a r^ n i , die aanmerkt dat deeze

Dou-

(n 3) Fenus Testa flibcordata , Riigis incr?.sfk:s , Pube mgis

attenuatis, Labris complicatis» Sysu Uau XV* B o N A N N,

J^ecr^ lU T. 7y. RUMPH. Muf, T. 48» f. 5. GUALTH.
Test. T. 85. f. A. A R GE N V. Conclu T» 24. (zi.) f. B. RE»

G E N F. Conci}^ T. 7. f. 1 1» K N O Tv R Ferza}-:, 12 Deel Tl. »2.

r. c„ VI D, n. 6. r. a.

I. DEEL* XV^ Stuk.
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VI, Doubletten op eenen witten Grond fierlyk

xSmt ^^^^ rood, hoog, bleek en Stroo- geel gete*

Hoofd- kend zyn, zegt dat de fchoonilen aan de Kust
STUK. y^jj Portugal voorkomen.

cxiv. (114) Kous -Doublet die de Schaal byjia

Marka^ Bartvomp'g 671 Kruislwgs geftreept

Geftreep-
heeft y aan de voorzyde met Plaatjes.

De Kleur van dit Doublctje, dat zig in 't

Kabinet van haare Konmglyke Majeiteit van

Sweeden bevindt, is Afchgraauwagtig wit,

met bruine Vlakken. Het is overdwars en

overlangs diep geftreept , en heeft de Klink

van vooren, die taamelyk effen is, omringd

met opftaande fchuinfe Plaatjes* Het komt

uit Westindie.

cxv. Cl 15} Kous -Doublet , die de Schaal hyna

Dy/era* HartvoriTiig heeft j met dwarfe omgehoo'

Geplooide. geit Ribben ver van elkander; den Rand

gekarteld.

Iri

(114"^ Venus Testa fubcordrid decujfatlm' ffriata, Pube la-

mellofd M- L. U. 497- N sC,

(115J F'oius Testa fubcordatd , Sulcis transvcrfls remotis

Kficxis, Magine crenularo, M L U, 49^ N. 5"', L 1 S t. Conc/}\

T. 278. f. 115, 122, 123. i' y-r. Gazoph, T. 93. f. ly.Con-

cha Veneris Orientalis. A R G E M V. Conch. T. 24 ^ a i.) u K. j/.

LiSTKR Cvnch T. 277. f. 114. KLEIN Oitrae* T 10»

f. 48, 49. cT. A R G F. N vXonch, T. 24» (2i»,- T» Q^ K N ORE.

rerzam, U D, Pi, 28» f. 3- iV D. Pi. 24. f, 3.



bE Kous-Doubletten; tL^i

Whet Kabinet van de Koningin van Swee- VI.

den bevinden zig agt Verfcbeidenheden vaii ^^^^^j^^^;

deeze Oude Wyfs Doubletten , naar dat de Hoofd-

Ribben flomper of fcherper, en de zyden^'^'^^»

meer of min gerimpeld zyn , de Klink ruig

of getand, enz. De aangehaalde jSguur van

t>'A R G E N V I L L E , Letter K , fchynt byna

overeen te komen met de gerimpelde Oude

Wyfs- Doublet, hier voor befchreeven. Ook
merkt L i n n ^ u s aan , dat 'er v^reinig ver-

fchil tusfchen die Soort en deeze zy. Ge-

meenlyk noemen wy, alle die gerimpelde en

geplooide, Oude Wyfs Doubletten ^ fchoon

zy zelfs Vliezig dunne Rimpels hebben, ge-

lykevwys de volgende Soorten. Zy komen

tLó wel uit de Oost- als uit de Westindiën.

2. Die niet ruig zyn, Hartvormig.

(^ii6) Kous -Doublet, die de Schaal hyna cxvu

Hartvormig heeft, met ^i^^ig^ ge-^^^l^^r^

ftreepte omgehoogene Ribben, die y^7i Wiatdge,

vooren inzonderheid Wrattig zyn; den

Rand gekarteld,

in Geflalte en Vlakken komt deeze naby

iian de Gerimpelde ^ Paphia gebynaamd, zo

dat

(li6) P^enus Test^ fubcordata. Sulcis membranacels ftriatis

leflexis , antice imprimis Verracolli j raarglne crenalato^

GUALTH, Test. T. 75» f' H.

R
L DE.EL. XV. Stuk,
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vf. dac hec dezelve misfchien wel, maar afge.

xxxvn'u fls^t^J^ of afgefleepen , konde zyn. Men
Hoofd-* vindtze aan de Zuidelyke Kusten vaa ons
STUK. Wereldsdeel.

cxvii. C ' ï 7) Kous-Doublet . die de Schaal byna Hart^

CaTna. vgrmig met kromme fcherpe Ribben
Gtileufde» overdwars , den agterflen Rand gekar*

teld en agter den Aars met een Sleufje

heeft,

In de Europifche Oceaan komc deeze voor^

die men dikwils ook onder de Vcrfleende Zaa-

ken ontmoet.

cxvm. Cii^) Kous - Doublet 5 die de Schaal byna

^^'^^^ ^ Hartvormig , met dwarfe F'liezige Stree»

ta.
^^ ^

pen ver van elkander af; den Aars Hart*

vormig heeft.
Getraliede.

Van deeze, uit de Zee van Afrika afkon>

itig, is de Schaal Afcligraauw en flaauw ge*

flreept van dé Billen naar den Rand toe;

hebbende dwarfe Streepen^ ver van elkander

af, die verheven en Vliezig zyn , regt-op-

Haan*

17) f^ems Testa ftibcordata. Sulcis trsnsverfis reciu-vis aciin's,

margine postico cienulato, pone Anura canaliculato, Sysu

llau XII»

Cl 18) Venus Testa fubcordatS , Striis transverfis membrans.

ceJs remotis , Ano Cordato. M. L» U. 5o6« N. 71. G u A L T H*

Test* 88. f. D» Knorr Verzam. VI. D» Pi. 10» f. 2.

1
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iiaande, breed. De Rand is eenigermaate ge- VI.

itarteld. De Streepen overlan^s ontbreeken Afdeeu

fomtyds. - Hoofö-
STU/C.

(ïjp) Kous -Doublet , die de Schaal hyna cx'x.

Hartvormig en geflraald heeft , met ^J/X^
fiompe dwarsjlreepen ; denagterjlen Tand -eftraai-

van 't Scharnier zeer klein; den Rand^^'
gekarteld.

in de MiddelIandfcheZee, ook aan de Kust

van Noorwegen en in Oostindie
, onthoudt

zig dit Schulpdier , waar van de Schaal met
verfcheiderley Kleuren getekend , dikwils zeer

glad is, hoewel geftreept j^ ea de Streepen

vertoonen zig gekarteld, fchoon zy het niet

2yn. De fchoonften van dit flag komen ia

de Zee by Tarentum voor, volgens Bonan-
.

NI, alwaar menze, om die van de anderen te

onderfcheiden , met een inlandfch woord Cama-

die tytelti

(120) Kous -Doublet, die de Schaal hyna cxr*

Hartvormig eenigermaate gegroefd; denp'^^^'^^

Rand gekarteld de Spleet ovaalagtig Gaapende,

gaapende efi de Lellen fcherp heeft»

Dee-:

f ï 19) Venus Testa fubcordad radiata,Strüs transvevfis obtuiis,

Cardinis Dente postico minimo, Margïne crenulato. Faun^

Saec, 2143, IJ O N A N N. Recr. lï. T. 64 , 65.

(120) f^enus Testd fubcordata fubfulcata , Margine crenulato

Riini fubovatd hiante, Nymphis acuds* Sys:, Nüt» XII»

KNOUR, Vcrzcm. IV D. Pi. z^, f. 2 ?

R 2
I. DEEL, XV. STUK,
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.
^^*

. Deeze is wit en bruin gewolkt: zy heefc

xxxvïii* de grootte van een Hazelnoot en de Aars is

Hoofd langwerpig. Men vindt ze aan de Zuider-Kus*
*^"^'*

ten van ons Wereldsdeel.

cxxi.
t^enus

Flexuofa»

Schei-ije»

cxxir»
Venus
Erydna^
Kwaaker^

Qiii) Kous -Doublet, die de Schaal hynn

Hartvormig met flompe dwars-Groeven

;

de Lippsn van de Klink met een verhe^

ven hoek onderfcheiden heeft

In de Indien is deeze waargenoomen door

den Heer S o l a N d e r. Zy heeft de Schaal

ontrent van grootte als een Eikel, witagtig

met rosfe Stippen en dwarfe Streepen, die

naauwlyks gekarteld, ftomp, nevens de Klink

dikwils gevorkt zyn. De Klink is ftomp

,

roodagtig, fchuins geilreept, met de zydhoe-

ken bultig verheven: de Rand naauwlyks

blykbaar gekarteld; nevens de Klink omge*

boogen. Volgens de aangehaalde figuur van

RuMPHius zouden zy tot de Scherfjes be*

hooren.

Qiii) Kous - Doublet , die de Schaal Hart'

vormig , en overdwars evenv/ydig ge*

groefd

Ï21) Venus Testa fu^cordata. Sulcis transverfis obtiifis,

Vülvjc labiis angulo elevato distin6tls. RUMP H. Muf^ T. 4?»

f. O,

(112) Vems Testa Cordara , transverfim panllelc Sulcata,

Sulcis obtuusfimis, Valva glabra, Ano ovato. Sjst.K^zt, XII;

KNORR rerzara, V D» Pi. 15. i» 2. VI D» Tl, 10. f". 5*
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groefd heeft y met de Ribbetjes zeer VI.

fiompy de Klink glad^ den Aars ovflfl/, ^xxv^ai?

HOOFD-

In Europa is deeze waargenomen , die veel stuk.

naar de Chineefche Speeldoubletten gelykc ,

maar menigvuldige Sleufjes, welke veel die-

per zyn, heefu

(123) Kous -Doublet , die de. Schaal Hart- cxim.

vormig, dik 5 'overdwars flaauw geftreept ^^^',11^^^,

en effen y aan den Rand gekarteld enria.\

daar binnen Violetkleurïg he^t , met kaanfche*

den Aars'ovaaU

ïn Penfylvanre komt deeze voor, volgens

K A L M j wordende van de Wilden voor Geld

gebruikt , waar van de Latynfche bynaam.

Men eet aldaar den Vifchj daar in woonen-

de. In Noorwegen heeft menze ook over-

vloedig aan de Inhamm.en der Zee, en op de

Bergen van Sweeden graaft menze uit den

Grond»

't Is eene grove , dikke, zwaare Schulp,

volgens Li STER, haaiende by de drie Duim
in breedte, en byna rond van omtrek zynde,

Zq lang 'er de buitenlte Huid nog om zit, is

zy uit den bruinen rcsagtig of Kastanje- kleur

en

f laj) Venus Test^ Gordata fblida tiansverfe fubftdacl

isevi, margine crenulsto, inrus violaceo ; Ano ovato.fW««, 5«'.%

2144. List. AngL 229. T. 4. f. zz,

R 3
I. t|£BL, XV. STUK* '
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VI. en glad, doch, de Schors 'er afgehaald zyn-

xxxv^nt.* ^^> komen eenige flaauwe Streepjes of Rim«

Hoofd- peltjes te voorfchyn, inzonderheid in de klein-

STUK»
£^gj^^ 2^y 2;yn zccr hol ; de Top loopt fpits

en Snuitagtig uit. Men vindtze overvloedig

op den Zandigen Oever , aan den Mond van

de Rivier Tees, in Engeland,

CXXIV.
Venus
Islandiea^

Ysland-

Cl 24) Kous - Doublet , die de Schaal Hart-

vormig^ overdwars gejlreept en ruuw

heeft 5 met de Lellen gaapende en geen.

Aars,

ex XV.
'F'enüs

Chione,

Speel-

Doublet.

Deezc Soort, op Ysland voorkomende, is

naauwlyks grooter dan een Hoender -Ey en

wit van Kleur,

Cf 25} Kous - Doublet j die de Schaal Hart"

vormig , overdwars een weinig gerim-

peld ^ effen ^ den agterjlen Tand van

het Scharnier Laneetvormig heeft. 1

Deeze zyn bekend onder den naam van

Speel -Doubletten, om dat menze in China

en

(124) Venus Te&tk CotfJatl , transverfim ftriata rudi, Nym-

phis hiantibus , Ano niiUo. Syst. Nat

(iz5) Tesra Cordata, transverfè fubrugofa laevi * Cardinls

Dente posterion lanceolato» M* L* ü» soo. N« 58. Rumph.
//«ƒ T, 42« f. G. GUALTH. Test, T. 80'. f. A. AR.
GKNV. Conck T. 2^, (^1^) ^' ^^ K G E N F, Co»C.b, T. S.

f. 17. K N O R R. Verzam, VI. D« PI. 4» f» i.



en Japan tot eenig Spel gebruikt; mooglyk ^I^

om te raaden, welke Figuurtjes daar in ge xlx^uu
fchilderd zyn. Zy zyn op ieder zyde zo bu] Hoofd-

tig, dat menze gemakkelyk tot Doosjes kan^^^'^'

gebruiken, en vallen niet alleen groot, maar

ook dik van Schaal. Sommigen z^n van bui-

ten witagtig^ met eenig geeU anderen rood-

agtig met bruinere Straale;*, die van *t Scii'.r-

nier af loopen , en de witagtiire Kringen ove<*«

dwars doorfnyden. Van binnen zyn deeze dof

wit van Schaal,

(126) Kous - Doublet , die de Schaal Hart':or' cxkvï,

mipi en effen , met flaauwe Vlakkeri he-
'^'

^''^

fprengd heeft, Tyqei-

Doiibiet»

Deeze voert den bynaam naar de Vlakken,

waar mede de Schaal ten fierlykfte getygerd

is, en die niet alleen de meesten vierkantig,

maar ook als op ryën geplaatst zyn, maaken-

de de voornaamften als Straalen, die van de

Scharniertoppen naar den Rand loopen. Som«
tyds zyn deeze Vlakken zwartagcig , fomtyds

vaal of geelkleurig. Dit Schulpdier fchync

zig in de Westindiëa en aan de Afrikaanfche

Kust

(126) J^euus Testa Cordata laevi, maciilis exoletis fparGs.

M. L. U. soQ* N, 50. List. Conch, T 270. f» loC* A- ^

DANS. Sen, I. T l?* f. 15 Go AL TH. Test. T. 8^. f^

A R G E N V. Ccnc/>, T. 24. f 2 !• ) f. H. R E G E N E. Co»c^,

T. 8. f. 16 KNOR K rerzam, II D. PJ. 2S. ƒ. 5. V, D.
PI. ^o. f. 4,

R ^
I. Peel. xv. stuhu
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VI. Kust te onthouder^. De Schulp valt fomtyds.

tovm. wat langwerpiger.

Hoofd-

cxxvih C^^?) Kous - Doublet , die de Schaal Hart-
^^''«^ vormis: en dad heeft, met de Klink
Meretr'ix^

,, , • j r 7; •

lituiniip. gezwollen bruin; de LeUetjes gafipe^n-

de.

Deeze heeft de Schaal wel glad, doch met

flaauwe Kringen aan den Rand evenwydig,

gebandeerd; zynde de Grondkleur wit. Haa-

re bruinblaauwe Lippen , van vooren, geeven

'er den bynaam aan. d'A rgenville z^gt,

dat menze Goittgandine ^ dat is Ligtekooy,

tytelt* De afkomst is uit de Indien.

cxxviii. C ^2:8) Kous- Doublet , die de Schaal bynd
Venus Hartvormig dik^ zeer glad, met witte.

kaauwiip* Straaien en de Lippen omtrent Violet»

kleurig heeft,

Deeze komt, volgens Linn^ï^us, zo wel

in de Middellandfche Zee voor als in de In-

dien. De Schaal is geelagtig met eenige bree-

ds

f127) Venus Testa Cordata glabra, VulvA fusc^ gibM

,

Nymphis hiantibus. M. L. U, SQi. N. 60» AT!.G-&^y'

Conch^ T. 24. (ai.) f* F. KNOR R Verzam. VI D, P. 0^

f. 3.

(i28) Venus TestI fubcordata tumidi glaberrimS alho ra-

dir.ta, Labüs fub-Violaceis Syst^ Hat, XIL GUALTH.Tei2*

T. 88. U V. KNO Ra» Verzam» VI D. Pi. ó. f, 4.
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^e witte Straalen; de Lippen zyn donkerer, VL

het Aarsgat ovaal. Zy vak niec groot.
^Ixvful'

Hoofd»

Ti 20I Kous -Doublet, die de Schaal drie- stuk,
CXXiX

lioekig gerond, bultige zeer glad, en j^g^^,

met hoekige Karakters bejclireeven heeft 9f"J^J^J.*

A Oüubl«t,

In 't algemeen is de naam, van deeze be-

kende Soort, Griekjche A Doublet; om dat

men iets, naar een zulk een Letter gelyken-

de, op dezelven aantreft; doch de Tekening

verfchilt in de Oost- en Westindifche aan-

merkelyk. De eerstgemelden üelt Rumphius
onder den naam van Ferfpeëtiefjes voor, noe-

mende die CJmma Optica^ om dat men 'er als

Huizen , Tenten , Boomen , in perfpedlief-

Gezigten, met zwartbruine üreepjcs op gete-

kend vindt; de anderen die de Tekening gro-

ver, doch ook niet onaartig, met roodagtige

of bruingeele Kleuren hebben , zyn in 'c Werk

van KnorPv, met Natuurlyke Kleuren, ge-

lyk ook in dat van Regenfusz, afgebeeld

en nader befchreeven. Men noemt de laatllen

pok wel Arabifche-Lemr Doubletten.

(130) Kous-

(119) V-onus Testa triangulo - rotundata gibb^ glaberrima ,

Charafteribus angtilaiibus infcripta. M* L, U. 501. N. 6ï.

List. Canch* T. 762. f. 98. BON ANN. Recr» III. T, 37Ö.

RUMPH. Muf, T. 42. f, K. Re GEN F. Conch. It. T. i»

f. ?, 4 & T. 4. f. 41. IC N o K R F'-frz/zw, I. D. Fl* SI* f, S-

IL D.Pl. 20. f. " VI. D. PI. ó. f* 5,ö,

R5
I. DEEL. XV. STUK,
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VI.

rvxxvii!»

STUK.
cxxx.

renus

CXXXh
Vcnus.

(130J Kous -Doublet 3 die de Schaal byna

Hartvormig en effen ^ van vooren en

agteren overdwars gefireept; den Aars

fcheef Hanvormig heeft ^ met Violette

jideren^

(12 O Kous -Doublet, die de Schaal Eyrond

heeft en famengedrukt ^ overdwars ge»

ftreept^ met de agterfie Naad gaapen^

de.

Deeze beiden komen in de Zuidelyke 0«»

ceaan voor. De laatflc, die de Schaal wit

heeft met bleekbruine Aderen, gelykt veel

naar de Xulaneefche Letter - Doubletten.

cxxxiu Ci3^) Kous - Doublet , die de Schaal ovaal

^^"^ heeft, overlangs gerimpeld; van voorefz

ü/oedigej VioUt ^ met de Lelietjes zwart,

Van deeze Europifche, die de breedte van

een £y heeft, is de Schaal witagtig.. doch

van vooren, en meest aan de binnenzydcj,

Violet, Zy fchynt dus veei te gelyken naar

de Bacasfan - Doubletten*

(133) Kous-

fiSö) VeKustt^ti fubcordata l^vi , antice posticeque trans-

verfe ftriatJ , Ano obcordato Venis Violaceis. Syst, Nat^ XII.

(\^i) Venus Te^iz ovsta compresfa tnnsverfe ftriata , Su-

tura postici htarte M. L. U* 502, N, 62*

(132) FV«ftiTcsta ovali longicudinalitcr lugofa antice vlo.

iacea, Nymphss atrls. Syit» Nat* XI U
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fi';';) Kous- CoLiblet, die de Schaal ovaal VL

en bultig , overlangs gejtreept ^ over xxxvni*

dwars gegroefd heeft ^ aan den i^aw^HooFD-

gekarteld cxxxiir.

"Deeze worden van fommigen met de Wa-LTp.^""'

felyzers verward. Zy komen uit Oostindie. °oii'^>ieu

Men noemcze Lip - Doubletten ^ om dac haare

Randen als mee fyne Tandjes digt in één flui-

ten.

(f34) Kous- Doublet, die de Schaal byna^^^f
Hartvormig y met verheven Streepen ge-retkuU

kruist y den' Aars ook Hartgelykende ^^^^q^^

'

en den Rand ongetand heeft,

Deeze is zeer aanmerkelyk wegens de ver-

heven Streepen, die 'er, als men een klein

gedeelte befchouwt , volmaakt de gedaante

van een Wafelyzer aan geeven. Om dat

Adan-

(133) l^eKus Testa ovali gibbê , longitudinaliter ftriata

,

transverfe fulcata , margine acniilatü. M. L» U, 50Z, N» 63»

List. Conc^. T 33ö. f* 172* RüMPH» Muf. T. 43. f. F.

G UAL TH. Test, T» 75' t G. ARGEN7. Concp* T. 24.

(21.) G KLEIN Ostrac, T» 10, f» 52, Knorr Verzam,

VI D. Pi, I o. f, 3.

(134; ftnui Tesu fubcordata , Strüs clevarls decuslatis,

An.) Cordato, margine integro. M L» U. 503. N* 64» Bo-

NANN. Rtcr^ !! T, 6c/* LiST. Conch^ T. 337* ^« 174»

GuALTH, Teit» T* 77. f. A. AdAns. Seneg* I. X* \6.

f» 3. AR GEN V, Conch, T. 16, (23O ^* F. KNORR V&n
zam, VI D* Pi. 10. f. I,

I. Deel» XV, Stuk,
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VI. A DA NS ON een dergelyke waargenomen heePc

xxxfm.' ^^^ ^^^^ Kust van Senegal, ftelt Linn^us
HöoFu- de v^oonplaats in de Afrikaanfche Zee; doc[i
STUK.

»j. jg zeker, dac menze ook in de Indien ont-

mp,et*

cxxxv» (135 K'ous- Doublet, die de Schaal bynci

^'''''''
^

' Hartvormig „en Netswyze geflreept

^

ï.dchub. maar agteren Schubbig heeft.

Volgens RuMPHius zou deeze uitOostInT

dië afkomftïg zyn.
'

3. Die niet ruig zyn en rondagtig.

cxxxvi. (1303 Kous - Doublet , Idie de Schaal Lim^.

^Ti^erin^, ^ê^^§ 9 ^^^ g^kruifte Streepefi , den

Geküird-: ^ars Eyrond ingedrukt heeft^

Deeze wordt van Klein genoemd de Ge-

korrelde^ om dat de Oppervlakte als met Kor-

reltjes is bezaaid, die door de kruislingfe In-

fnydingen veroirzaakt zyn. Dit is, zekerlyk,

van RuMPHius afkomÜig, die ze Chama

Grajiofa tytelf^ en byna gelyk fielt met de

Lip*

CiSS) P^enus Testa fubcordata , reticulato • ftiiata , retrot-

fiirn Squamola* S^it^ Nat, XII. RUMPH. Maf. T. 44»

L M. •

(130) Venus Testa Lentiformi, firlls crenatis deaisfatisj

Ano impresfo ovato. M. L. U, 503. N. 65. Ru MPH. MuJ\

1* 43. r. H. KNO RE. Vtrzüm, VI. p».Pl, 28. fig» l%\
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Lip -Doubletten of Tygers- Tongen* Die wy yi^

St, Domingo ' Schulpen y of witte Venus-La-^^xTvifu*

baaren noemen, komen hier mede overeen ^ Hoofd -

doch zyn üit de Wescindiën afkomftig. Hier^^^^*

van ftraks nader.

Cl 37) Kous - Doublet , die de Schaal rond- cxxxviu

agtig en overdwars gejireept ^ ^^ ^^PP^'^^roitrata,

ruuw Vliesagüg heeft, vüezige»

Van Tranquebar is deeze overgebragt, 'die

de Schaal ruuwagtig en flaauw Tegeh'ood

heeft met witte Straalen ; de Billen omgeboo-

gen^ een langwerpige gaapende Spleet; den

Aars Hartvormig.

(13J3) Kous- Doublet , die de Schaal Lim-cxxxvuu

agtig y rimpelig glad en wit^ van yoo-J^{]^'^'

ren wederzyds met eene overlangfe^^^^y^'^^''

Sleuf heeft.

Hier worde de Afbeelding aangehaald van

eene Doublet , welke de Heer d'Argenville
zegt de Jamaikafche genoemd te worden en

zig in weinige Verzamelingen te bevinden.

LiN-

(137) V'enus Testa orbicalata transverfè firiata , Labils Icabro»

membranaceis. M. L, U. 504» N. 66,

(138) Venus Testa Lentiformi glabro • mgofa alba,anticeiï«

trinque Sulco longkudinali. M» L. U» 504. N. ^7» A R G £ N Y*

Cmch, T* 24. f. N.

L DEEL. XV. Stuk,
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VI. LiNNiEüs getuigt, dat zy zig in Noord»
Afdeel. Amerika onthouden
XXXV III.

Hoofd-
stuk. (139) Kous - Doublet, die de Schaal Linsags

pSll^in-i '^^S^ ^^^^ S^^^ ^^ effsJ^y i^^t uitgeholde

crustata. Stippen heeft,
Koiftige*

^^ -^

Van binnen is de Schaal van deeze met ee-

ne dikke witagtige Korst bekleed, en daar

van heeft zy den bynaam. Deeze en de vol-

gende zyn uit de indien.

. CXLt
yenus

Geftippel*

de.

CXLI.
P'enus Of'
hicularis^

Venus-
Labiiar*

(14c) Kous -Doublet, die de Schaal Lins-

agtig overlangs gegroefd y van hinnen

gejiippeld heeftm

De witagtige Korst, welke deeze van bin-

tien bekleedt, heeft dikwils plaats in de St.

Domingo - Schulpen , doch, of die dezelven

Natuurlyk eigen zy^ is my onbekend. Die

weet ik, dat de aangehaalde A-fbeelding van

Ru MP Hl üs hier weinig flrookt.

(141) Kous -Doublet, die de Schaal fond eii

glady geelagtig met Roozekleiirige Ran*

den heeft,

By.

\

f139) Venus Testa Lentiformi glabcrrlma liEvisfima^piindlls

excavata. M. L. U* 505* N. ó8.

(140) Venus Testa Lentiformi j longitudinaliter fulcata, in*

ÉUS punftata» M. L. U. 505. N Ó9« RUMPH, Muf, T»

45. G.

(14 Ij Kenus Testa Lentiformi deciisfatim ilriata , Ano ora-
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Ëyna de zelfde Kenmerken en aankialing VL
hier gebruikt zynde, als op de Honderd ^^^xSvin
en dertigfte Soort

,
ja de zelfde benaaming;FIooFDJ

heb ik de andere in plaats genomen, die by-^TUK,

gebragt wordt uit de voorige üitgaave van

het Samenftel der Natum* en de Kenmerken

gefchikt naar de F'enus - Labaaren , welke door

afflyping gemaakt worden van de St. Domin-

go -Schulpen* Deeze, weet men, zyn zeet

glanzig geel eii dikwils met breede Rooskleu-

rige Zoomen verfierd, 't welk 'er een groote

fraaiheid aan geeft. De naam is afkomftig

van den Halsdoek, dien de Vrouwlieden oud-

tyds, hier in 't Land, plagten te draagen, en

de jonge Kinderen , nog wel aangedaan wordt,

Labaar of Labaartje genaamd, naar welken

deeze Schulpen wel wat gelyken»

CH^) Kous - Doublet , c//e de Schaal Linsag» cxlil

tig . hleek , overdwars gejlreept
, flaaiiw ^X^,

gejlraald en den Aars Hartvormig heefu ^i^f •

Deeze by Guernfey en aan de Kust van

Noor-

to impresfo, M, L* U* 503. N. ^5^ RUMPH» Muf, T. 43*

f. H. ^o Venus orbiciilaris. Sysu Nat, X* p» 68 8, N. IS»

K N o K R P'erzam. IV D. Pl ! f, I.

(142) J^enus Testa Lentiformi transverfim ftciata pallida,

obfblete radiata, Ano cordato. Faun, Suec. 2ixj,3, M» L, U.

50Ö. N. 70. LiST. Conch, T. 161, i* 98» P ft T, Gaz, 291.

f. 127. GUALTH. Test* T. 75» f» F> G, ADANS. SsKei^*

h T. 16. f. 4. Venus Lupinus* «i^^r. iV^r, X» p« (J89. N. 323.

I. Deel. XV. Stuk,
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VI. Noorv7egen voorkomende , is van binnen met

xSvnh^^^ dikke witagcige Korst bekleed, en heeft

Hoofd- den Aars Roesckleurig. De onaartigheid geeft
sïüic. >gj. jgpj gedagten bynaam aan. Zy gelykt

veel naar de Korltige en Geftippelde Kous-

Doubletten , voorgemeld»

cxLUi. C1433 Kous -Doublet 5 die de Schaal Linsag-

sTreliis^- ^^g'* w^^i^ dwarfe Vliezige Streepen heeft

^

'^^öi<x* ^Iq overend (taan en zeer ver van elkan»

der zyn.

De Schaal van deeze is wit en hoekig, aari

dé Spleet regt en als 't ware geknot, met on-

gelyke Vliezige Streepen zegt Linnteus. Ik

kan niet zien , dat de aangehaalde van Lis-

ter, of in afbeelding of in befchryving,

hier eenige overeenkomst mede heeft. Zy
komt voor in de Europlfche Oceaan.

CLxiv, C144) Kous -Doublet, die de Schaal eeniger-

^Tmnata, mao.te Linsagtig , met rimpelige Streepen

Gekamde» overlangs ^ en by de Spleet voorwaards

'Takkig heeft.

ian de Scherfjes en Rystdoubletten is dee-

ze.

(143) Ve-nui Testa lentlforml , Striis transverfis membrana-

ceis ereftis remotisfimïs. List. Ak^I. 174» T, 4. f. 23*

(144) Vmus Testa fublentiTovmi , Sulcis longituclinalibus

lugofis, Pubc antrorfum ramofa. M. L. U. 507. N. 72»

RumPh» Muf, T. 42. f* D. G UAL TH. Test, T, ^liU

E, F* Arge n v« CsKch' T. 24» (aij f. V*
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ze, zo door de Geflalte, als door niet gekor- Vl.

reld te zyn^ eenigermaate verfchillende. Men ^xxvnu
vindtze in de Indien. Hoofd-

stuk.

C145) Kous-Doublet, die de Schaal Linssg^ cxlv.

ïz> famemedrukt en Q-eftreept heeft ,
^^""^'^

maakendè van agteren een regten hoeh Basterds

ütrik-

Doubleu
Deeze worden niet veel gevonden , en zyn

derhalven raar . volgens RuMPHius,die haa-

re flreepswyze Tekening by de Letteren M
en W vergelykt.

C146) Kous -Doublet , die de Schaal KlooU cxlvi,

rondagtig Linsvormig heeft ^ met Rim- edTnVuU,

pels e?i Tandeloos , den Aars Eyvormig, ^andeioo»

In de Indien komt deeze voor. Zy heeft

de Schaal doorfchynend vnt , den Aars zeer

uitgehold met een fpitfen hoek.

4» Die niet ruig zyn en ovaal, boven de

de Spleet eenigermaate gehoekt.

(147)

(14S) JTenus Tefta Lcntiformi comprefl[4 ftriatl
, pofticean»

^ulo refto angulata. M. L. U. 507* N* 73. Chama Iitstata

rotunda. Ru m P h. Mus* T. 43 f. C. G u A i. T H. Te/i. T.>

77, f. C. Chama optica. AKGENV. Conch*T* 24. (21; f,

M. KN o R R Verzam. V. D. Pi I5* f» 3»

(14Ó; Venui Tefta Lentiforrni fubglobofo Lcndculatd ris-

god eclentula, Ano ovato. M. L* U. 508. N» 7=f.

s
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VL
AfD£EL*
-XXXVfll»

Hoofd
SÏÜK.

CXLV'T.

Doubkt,

(147) Kous - Doublet , öAe de Schaal Eyvor^

mig van vooren gehoekt^ en met dwarfe

Golfagtige Streepen getekend heeft»

groote verfcheidenheid heerfcht onder

, die men gernfenlyk Strik -Doubletten

Een

dcezen ^

noemt; zo ten cpzigt van de Kleur ^ die door-

gaans meer of min bleek geelagtig is, als ten

opzigc van de Tekening, om welke zy dee-

zen naam voeren. De meeden zynmetStriks-

wyze door elkander loopende fyne zwarte

Streepen, als met de Pen getekend, doch an-

deren hebben groote Vlakken op de Schaal

;

hoewel zy niettemin 5 wegens de Geftalte en

Kleur, hier t'huis behooren. De grooten heb-

ben dikv/üs, van vooren, Rim.pels overlangs»

Men vindrze 5 volgens LiNtViEus, zo wel

aan de Europifche Kusten als in de Indien. Som-
migen zyn veel tiaauwer en op een andere ma-

nier geftreepc ; des men die ook wel basterde

Strik-Doubletten noemt. Allen behooren zy

onder de Letterfchulpenr

cx-LVui. (14^) Kous-Doublet, die de Schaal E^vot-

totuyidiita.
"

Tilï^.

Geroii'de.

(147) Ventis Tefl^ ovata antice angulata , Strüs transverfis

fubundulutis» Faun, Suec. -2146. M. L. ü. 508. N, 75* Bo-
N A N N, Recr. IL f. 67. Chama Ikerata oblonga. Ru m p H*

Mus» T. 43. f. B. G u A LTH. TV/?. T. 8Ö. f. E , F« Chams

llteiata. A s. g e N v. Conch* T. 24. f21. j^* A R E gK N F. Conck,

16. T. 4. f. 39. Kn ORR. Verzanu I. D. VU 6, /. 4» U. D*

PI» 2S. f. 4. VI. D. PL. 14. f. I.
'

C143) Venus Tefta ovata antice fubangulata ; Strüs transver-

fis , Cardinis Dente inteiraedio biüdo, M* L. U, 509, N. 76*
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mig van vooren eenigermaate gehoekt ^ ^^^*

met dwarfe Streepen getekend; en ^^7^ xxx viu

middeljlen Tand van het ScJiarnier Hoofd-

Forkagtig heeft.
^'^^'''''

(149) Kous -Doublet 5 die de Schaal Eyvor- cxlix.

I
mig y van vooren hoekig en kruislings

^^^,1^,^^^,

gejireept heeft,
Ge/rms-
te«

Van deeze is de Kleur van binnen witdgtig,

dikwils met eenig SafFraangeel gever wd. Zy
komt, 20 wel als de naastvoorgaande en vol-

gende ^ uit de Indien.

("150) Kous- Doublet , die de Schaal hyna^J--
Eyvormig ^ van vooren eenigermaate ge- nr^insa^

hoekt , met ongelyke dwarsjlreepen , de
JyiJ^f

^^

Klink gezwollen heeft^

Zy gelykt veel naar de gekruiste , maar is

ronder en bleek Vleeschkleurig rood, naauw^»

lyks gedraald , en heeft de £ eelen van voo-

ren meer gezwollen, dan in de overigen, met

fchuinfe Streepen.

XXXIX. HOOFD-
''

{149) P'enus Tefta ovmk antlce angulad , decuflatlm ftrla-

tó. M4 L. U» 509* N. 77*

Oso) Venus Tefta fubovata anrice fubangiilata , Striis

transverfis insquüineatis, Vulva turnida» Sy/io Nat^ XU.

S 2

i
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HoofdV XXXIX. HOOFDSTUK.
STUK.

Befchryving van 't Geflagt der Lazarus-
klappen.

Naaïïi, ^7^^^ ^^^^^ heeft L I N N iE ü s hl Cl' den Griek-

^^^ fchen naam van Spliondjlos of Spondylos

tot eenen Geflagtnaam gebruikt voor de L a z A-

rus-Klappen. Wy v erftaan , naamelyk,

daar door, zekere Doubletten, die eene zo

vaste Geleding hebben , door het enkele Schar-

nier, 2onder Banden of Vliezen, dat men de

eene Sehulp in de Hand kan neemen, en met

de andere daar op klappen , zonder die vast

te houden ; even als met een Lazarus-Klap ge-

fchiedt. De Spondylus , zegt A l d r o v a n-

D c s , bellaat uit een dubbelde Schaal , die

van binnen hol en effen is , van buiten rüuw

en naar de figuur van een Ezelshoef gerond

,

door een zeer vaste Geleding famengevoegd

:

want iedei' Schaal heeft twee Knobbeltjes ,

welke van twee Holletjes in de andere wor-

den ingenomen , en dan zyn zy verder door

een fterk zwart Ligam.ent aan één verbonden»

Haar Vleesch niettemin , met een geplooid

Vlies omringd, geleek naar dat der Oesteren,

tot welken hy decze Doubletten, gelyk fom-

itiigen nog heden doen, betrokken Iiadt.

Kenmcr- £)e onderfcheidcnde Kenmerken zyn ; een

fter-
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ke ongelykkleppige Schaal , hebbende in het VI.

Scharnier twee kromme Tanden , met een v^Jiy
Gaatje daar tusfchen in. Het Dier behoort Koofd-'

tot de Zeehaazen. stuk»

Van dit Geflagt zyn maar drie Soorten op- soorten,

gegeven, als volgt,

C151} Lazarus - Klap , die de Schaal weinig ^^^
ge- Oord en met Takken heeft, spord-'/us

Cxderü'
puz.

De naam van G.-deropzis werdt in Grieken- Gewkte.

Lind aan zekere Oefters gegeven, die naar een

Ezels-Hoef geleeken, volgens Bellonius,
groeijende aan Klippen der Oeveren van de

Hellespont, Egasifche Zee^ Mer di Marmora,

en andere Wateren , die altyd nagenoeg even

hoog blyven. In 't Franfch noemt menze

Huitres Eplneufes ^ dat is Gedoomde Oefters,

hoewel de mee[len maar Getakt of Gebladerd

zyn.

Dewyl LiNNiEUs duidelyk aantekent, dat

deeze zig in de Middellandfche Zee bevindt,

^0 moet hy *er de zogenaamde Maltheefche

La^

C151) SpondylusTedX fubmrita Spinofa. S^'T?. iV^ï» XII- Gen.

310, M. L. U. 510. N. 78, Concha Hiilricina. Bocc, Oh/erv^

1Ó74. T. 30. RON D. Pisc, 1. T. 40» R U M P H. Mus* T. 47«

f. E. BONANN. Recr* II. T. 20, 21. GuALTH. Tefi»

T. 100,101. f.A, U. T. 99. f. F, G. A R G E N V. Cö«c^. T.

23 (20; f. G, B, L. KLEIN OJfrac, T. 9. f. 37. R^"

gi:nf. Conch, 16, T. 4-. t 48, S E B. Mus, lil. T. 88. f^

^-11 &T. 89. f. §, 7, 4.

33
S. DEEL. XV. ST'JX.



27B Beschryving van
VI. Lazarus -Klappen mede bedoelen, wier voor-

XXXIX ^^^'"^^^ Kenmerk is, dan zy de bovenfte Klep

Hoofd-
*

platagtig en van buiten fchoon paarfch , de
STUK. onderde vuil wit hebben Zodanig eene was

die, daar Bonanni op N. 21, de befchry-

ving van geeft, zeggende dat het onderlle ge?

deelte eenkleurig is met de Steenrotfen , waar

aan mcnze gehecht vindt, het boven (te als

met een Wollige , vette , donkerroode Korst

bekleed. Zulk één komt ook onder die van

CuALTHiERi voor ,' maar de overigen , en

,
die van Rumphïus, Klein als ook demee-

iten van S e b a^ door L i n n tE u s aangehaald, zyn

Oostindifche, en duidelyk genoeg van de Mal-

theefche te onderfcheiden ; hoedanig eene ook

die moet geweest zyn^ naar welke de be-

fchryving van deeze Soort, in het Kabinet van

de Koningin van Sweeden, is opgemaakt; de-

wy 1 zyn Kd. *er de figuur van R u m p h i u s , en

die van d'A r g e n v i l le Letter L, byzon-

derlyk toe betrekt, en aanmerkt, dat de Kleur

wit, Afchgraauw , rooi of Goudgeel, en on-

gcme n verfchillende is, dikvzils wit en bruin

geflreept, 't welk plaats heefc in de Indifche

Lazarus -Klappen Het algemeene Kenmerk

hadr beter uit de Geitake en Kleur kunnen

gehaald worden, dan uit de Ge-oordheid, al-

zo men in de meeden de bovenfte Klep met

,
Ooren ,,, de onderfte geheel zonder Ooren vindt.

Cok hebben zy allen dit Kenmerk 5 door onzen
*

J^idder geopperd , dat één der Dillen ven de

Lou-
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Doublet veel langer dan de andere en aan den a,_^^^*

éénen kant plat is, als of zy door Konst af. xxXiX. /

gezaagd en afgevyld ware , doch zulks werdt BoohD-

cor een vrye beweeging . en tevens tot een
^^"^'*

fcevig ileunzel, van de bovenfte Schulp , ver-

eifcht» Ook is de grootte geen Kenmerk tot

genoegzaame onderfcheiding , dewyl men on-

der de Maltheefche vindt van meer dan een

Iialf Voet middellyn.

Tegenwoordig zyn 'er ^ eigentlyk gefpro- j!'/''ti:ee-

ken , drie Soorten van Lazarus -Klappen be/
kend , welke men in Maltheefche , Oost- en

Westlndifche, onderfcheidt. De eerstgemel-

den hebben de bovenfte Schaal platagtig ea

Purperkleur, als gezegd is; de onderfte vuil

v>rit of graauwagtig, dik en grof, dikwilsbe-»

groeid met die zogenaamde Foeliebladeren,

of ook met Wormbuisjes en Zeegewasfen

,

ja zelfs met Koraalen en Steenen ; terwyl de

bovenfte meest alleen m.aar Takken of Pun-

ten heeft C^), Zodanigen vindt men *er van

een of twee Duimen tot meer dan een half

Voet breed en drie of vier Duimen dik. De-

wyl zy hier en daar aan de Klippen groejjen,

zo is het waarfchynlyk dat zy, gelykerwys

de Oesters , waar toe zy ook weleer betrok-

ken zyn, zig door zeker Zaad, dat Spatswy-

ze

C*j KnoRR F'erzam^ \\ D. FI. I3« f. i. AR G E NV-
CoKch-jU T« 19, f. H.

S4
X« Deel. XV. Stuk»
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VT. ze aan Steenen zig vastzet , vermenigvuldr-

XX^xTx- S^" • ^^ ^^^^ ' dewyl de Vifch , in deeze Schuh

Hoofd P-n beflooten , veel overeenkomst met de Oes-
STUK. ters heeft.

westindi- De Wesüiidifche Lazarus - Klappen , waar van

eerst onlangs een menigte overgevoerd zyn,

komen met de Makheefche in grootte, grof-

heid en aangroeijing van de Schaal , overeen

:

zy hebben ook die Foeliebladeren aan de on-

derzie Schulp , doch de bovenfte is ronder.

Voorts vindt men in de Kleur weinig verfchil

tusfchen de bovenfte en onderfte , zynde die

beiden veelal , op eenen vuilwicten Grond,

meer of minder Rooskleurig of hooger Rood
getekend ; inzonderheid aan de Billen , by 't

Scharnier , die dikwils allerfchoonst Oranje?

kleurig zyn. De langde Bil is dikwils als een

Vogelsneb omgeboogen; de Lippen vindt men.,

van binnen , paarfch of roodagtig gezoomd

;

doch de holligheid is, voor *t overige, dof

wit als m de gewoonc Oesters. Van deeze

foort komen 'er voor, die geheel Oranjekleu-

rig en byiter lang getakt zyn, 'c welk 'er eeo

ongemcene fraaiheid aan byzet (*}.
Oostindi^ ZodTanige, als de laatstgemelden , mankeeren

ook niet onder de Oostindifche, en zyn dan

van zeer veel waarde. *t Schynt dat d'Ar-

GENviLLE, met Letter G, zulk eene be-

doeld

(*) K N o RR l^erzam, W D. Pi. 9. f"« L VI.D, PU 9. ^* ï.
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doeld heefn ; ze2:a;ende dat het een der fchoon- .

^^'

iten en zeldzaamiten is, door de Autheuren xxXiX^
befchreeven onder den naam van Oester met Hoofd-

roocle. Vlammen. Niet alleen de Stekels, zegt
^'^^^*

hy , maar de geheele Schaal , is Vuurkleur.

Volgens zyne Afbeelding zou de bovenlte zo

wel als de onderde Schulp ge -Oord zyn, 't

welk ook in die roede van G u a l t h i e r i

,

PI. 99. Letter F en G, fchynt plaats gehad

te hebben , zo wel als in die van Rum-
pHius, genaamd Oftreum echinztum^ welke

LiNN^üs tot deeze Soort heeft t'huis ge-

l)ragt. Zodanig is zekerlyk ook die van Fig.

ï. , op de Agtentagtigfte Plaat van Seba»
geweest , welke uitermaate hoog was van

Kleur : om van andere aangehaalde niet te

f]ireeken. Myne Oostindifche, eindelyk, heb-

ben de onderfte Klep, zo v/el als de boven»

ile, met üoren voorzien. Voeg hier by de

Afbeeldingen in 't Werk van Knorr, waar

uit zig de verfchillende Kleur openbaart (f)»

Van deeze fpreekt R u m p h i u s , onder den

naam van Ojireum ecUnatimi^ in *t Maleitfch

Bia TsjoeppOy aldus. ,, Zy heeft twee holle

5, Schaalen, donkerbruin, en overal met Ste-

j,,
kels of Takken bezet, gelyk een Zee-Ap.

,5 pel, van ongelyke langte. Sommigen zyn

,5 breed,

(f) zie XNORP. l^er::i^.m, ï. D, Pi. 7, f. I. Tl. 9» f. 2»

V D. H. 7. f. 2, r„ VI D« n. 9. f, 2.

S 5

Ï«D f EL, XV. STUK»
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VI.
5 5 breed, fommigen rond. Zy zyn moeielyk

;1'.?y?n" ?} om aan te vatten, behalve agter by 'c hoofd,

iiooiD- 'w alwaar zy de kortile Stekels hebben. Een
sTüi^. 5, andere foort is diep als een Kommetje of

'

5, Theekopje, met een vlak Dekzel daar bo-

„ ven op 5 dat 'met korte Stekels yl bezet is.

5, De zodanigen zyn aan de kanten een wei-

,> nig gekarteld, en fommigen van buiten zo

35 rood als Koraal. Men vindt 'er nog van

,5 flegter fatfoen ,met korte breedagtige Schub

•

„ ben en een klein Dekzel, dat wit-graaur/ en

„ Kalkagtig is en daarom niet mooy» Alle

„ Tsjoeppi hebben van agteren een breed Gat,

5, als een Koraalfteenig aanwas , waar mede

„ zy aan de Klippen vast zitten. De mooi-

,, üe zyn de Kastanje bruine , die niet zeer

5, hol zyn , vol Stekels en zonder Zeegruis,

,, waar van men fomtyds tw::?e en drie mee de

„ Billen aan elkander gegroeid vindt (f;., Zy
3, zitten aan harde rosfe Keyfteenen , op het

„ Strand, en veelen hebben ook een Krabhet-

„ je toe een Wagter. Bet Vlee^ch v/ordt wei-

,, nig of niet gegeten, dewyl het een kleine

„ Duizeling of benaauwdheid aanbrengt '\

(i.52) Lazarus - Klap , die de Schaal onge-CLU.

Re7:us''f^ Oöfd eii Tiict Stekcls heeft,

cScdoüiü- Dat

(t) Vergelyk AE.GENVÏLLE Conc&^l. VI 23» (^o) f.

B* Zie ook by hein de Costindifche, Pi. lo. f. G.

(iSi) Bpondyl'tf. Tefca inaurita Spiiiofa. M. L. U. jri. N,

79 .
R u M p II. ji: r p. 155. N. 8.^ G u A L T H. Tejl ^ T. 100.

fv A, E» Kncrr FcrzaiTz, V. D, Pi. 6. f. 2.
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Dat 'er , evenwei , onder de ïndifche ook VI,

voorkomen die weinig or met ge-oord zyn , is XXKIX
zekcrer , dan dat R u m p h i u s zodanig eene Hoofd*

bedoeld hctfz met zyn Ojlreum ecliinatum maxi- ^^ue»

WiiLin ^ monjirüjU.:i ^ waar hy aldus van fpreekt.

3, Dit fchyiit de Koning van alle Tsjoeppi te

5, zyn . waar van ik maar één gezien heb,

5, die ongemeen groot was en van eene wan-

,, ftaltige gedaante; zynde de Schulp zelf een

5, Hand lang, en overal bezet met lange Ste-

5, kels 5 die fommigen een Vinger lang, ande-

^, ren korter waren; eenlgen plat en fcherp^

5, als Vlymen, eenlgen rond als Doornen , wie

35 en graauwg allen naar voeren gekeerd. Dus

,5 kon men de Schaal nergens aanvatten, dan

5, alleen, en dit nog naauwiyks, zegt hy, by

5, 't hoofd. Zy klonk als fyn Porfelein en geen

,, Inlander badt dergehke meer gezien, We-
,5 gens de zeldzaamheid werdt dit ftuk, in 'c

,5 jaar 1682, aan den Groot Hertog vanTos*

„ kanen gezonden '*.

Niet onwaarfchynlyk zal het dan deezs zyn

,

daar G u a l t h 1 e r i , op zyne honderdlle

Plaat, de Afbeelding van geeft, noemende

dezelve Allergrootjle , dikjte en zwaarfle Laza-

nes- Klap ^ die op de Rug door Jierke Doornen of

Beenige Funteii zeer Stekelig is , fomtyds met

Plaatjes en gejlreept ^ uit den Witten en Rooze-

rood en hont ;hehhende van hinnen ^ aan den Rand ^

een breeden paarfchen Zoom. Die , waar

vaii

ï. Deel> XV. jStuk.
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yj, van LiNNiEUs deeze Soort heeft afgeleid,,

Afdeeu in het Kabinet der Koningen van Sweeden,
XXXIX. ^y^s inzonderheid door de grootte, als van eca

STUK.
" Kinderen -Hoofd, de fterke Doornenen Sleu-

ven, van de voorgaanden verfchillende, heb-

bende ook de Ooren niet zeer blykbaar. Dit
^ ~^^ alles, echter 5 ontmoet men ook in fommigc

Westindifche Lazarus -Klappen.

v.!?^V/" C^S3) Lazarus . Klap , die de Schaal ongc

^licatus. Oord en on^edoornd^ met Flooijen heeft»
Geplooide»

Onder de Oostindifchen komen Lazarus-Klap-

pen voor , die niet ge-Oord noch gedoomd
zyn , maar de Schaal als geplooid hebben.

Pat deeze een byzondere foort uitmaaken is

waarfchynlyker , dan dat zy door R u m p H i ü s

bedoeld zouden zyn met den naam van Barn-

iteen Oesters. Zy hebben , naamelyk , de

doorfchynendheid noch de Kleur niet van

Barnilecn, en, die Rumphius zo met zyne

befchryving als met zyne afbeelding bedoelt,

zyn tot het Geflagt der Anomies betrokken,

en my zeer wel bekend. Ik heb 'er, ook,

zodanigen als dee^e, die rood, geel of Oran-

jekleurig zyn , waar van Güalthieri een

zeer goede Afbeelding geefc, onder den naan^

van Spondylus met eene taamelyk dikke ge.

itreepte Schaal , die rimpelig is en Pm*per-

y^urig.

XL. HOOFD.

{i'yy) ' S;crJyius Tefla inaurita mutic^ plicata. M, L» U.

5U«
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ApDEELif
vr

XL. HOOFDSTUK. h<x.fd.
SÏUK4

Befchryving van 't Geflagt J^r Kom- Dou-
bletten, anders Chamas o/ Cames g^-

naamd.

De oude benaaming van Cham^ wordt al- N.nm.

gemeenlyk, door de Sair^enflelmaakers

of Rangfchikkers , en zonder eenige hapering

,

vertaald door Gaapers of Gaap-Doubletten f* ,^,
t z:c^

Dat zulks, echter, niet eigen zy, blykt, 011175»
'

dat men een Geflagt van Doubletten heeft,

die weezentlyk altoos gaapen * : aan welken * zie bu

derhalve deeze benaaming eerder toebehoort ,^'^"*

dan aan Doubletten , die maar ChamcB ge-

noemd zouden* zyn. om dat zy fomtyds gaa*

pen ; 't welk alle Doubletten doen, Ert

fchoon men, wel is waar, de Cliamce , op den

Oever , meest gaapende aantreft , gelyk R ü m -

PHTUs zegt ; kan dit doch niet tot een Ken-

merk verftrekken voor de Liefhebbers , die

deeze Schulpen, volmaakt fluitende, in hun-

ne Kabinetten hebben: ja de benaaming van

Gaapers^ in *t RoogdükMiGieTmmfchlenykomt

aan hun , in dit Geval , gantfch onverftaanbaar

voor. Ook meenen fommigen, dat die van de

hol-

Sn. N. 80. Ofti-ea Eleddci. Rumph» ^^fus, T, 47.

GUALTH. Te f}. T. 99, f. E. KNOER F^rzam. U D. FI,

6. f. 3, VI, D. ru 12. f. 3»
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VI. holte der Schulpen in deeze Chamcs afkom ilig

Afüeel.:
^^^ 2:Yn ('^), en daarom heb ik 'er den Ge-

HooFi. ilagtnaam van Kom ^ Doe èt.ette n aan

bïuic. gegeven. De Franfche naam Came is van 't

Latyn of liever van het Gnekich ontleend,

om dat de Ouden zig van (lukken deezer

Schulpen bedienden, tot het graveeren hunner

figuuren, genaamd Camées of Camayeux, die

men in 't Griekfch Motc^^^^^^ct , dac is benkleu-

rige, noemde (§); hoedanigen nog heden voor-

komen. Andere benaamingen der hedendaags

fche Taaien zyn juist op dit Geflagt niet toe-

pasfelyk, waar in men door de meesten een

menigte van Doubletten geplaatst ziet, die ten

óp-

e*) ChaRLETON Onom.dftkon Zo'icüm ,' item A L D R o-

V A N D u s , öcc.Sed videri poteft (at Zoographus indicat ; nomen

ChamïK a vei-bo %<» denvarl in utravisfignificatione, five quo-

jiiam hiant , five a capacitate. Cava quidem 5c capacia om-

nia hiaue videntur , ficiu & cava inarimantium Ora hiant

cum accipere aliqiiid avent: & licet Cötichx omnes turn ca-

VS, tum ad capiendum aptx fine, Chamis tarnen privatiin

hoc nomlnis conclgit , forte tanquam majufculls & capaciori-

bus. Csterum prxter fojteras Conchis id HM pecullare adfci-

vére Chamx ,
qaod pleramque in Littore lüantes inveniuntur.

ALDROVANDUS. De Teftacels. Cap. 53. Ce feroit ane

erreur, de croire avec les Anciens & quelques Modernes,

que la Came a toujourS fli Coquille ouverte ou héante, L'A-

ïiimal, qui l'habite, roüvre 8: la ferme a fon gre' , comme

font toas les autres Eivalves , dont les battans ferment exac-

tement. A d A N s. beneg» p» ci20. Melior efl oculatus teftis

Uïius, quam auriti decem»

(03 A R G R N V. Con-byh l. Fart* p. aS4.
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Öpzigt van het Scharnier groorelyks verfchil- VI.

len, en derhalve door onzen Ridder toe de ^x^^'
voorgaande Geüagten t'huis gebragt zyn (^). Hoofd.

Volgens hem, naamelyk, beltaan deKen-^^uE.

merken der Chamce in een Tweekleppige gro-
^^f^'J'^^"^"

vere of grootere Schaal, en het Scharnier is

niets dan een Eeltige Bult , die fchuins infchiet

in een fcheef Geutje» 'De Klink is geflooten en

heeft geen Lelietjes.

Maar twaalf Soorten zyn door zyn Ed» in sooiten.

dit Gefiagt opgetekend, waar onder byna de

helft of meer voorkomen aan de Kusten van

Europa.

(^1543 Kom- Doublet, die de ^^^'^cial rondag-
^^^^J'

tig

(^^ Zodanig zyn, onder anderen, die welken in de eerfte

en tweede Afdeeling, onder het Gefiagt dej- Kous - Doublet-

ten, voorkomen, Oude iVyven genaamd; aan fomraigen van

welken de Franfchen , volgens Adanson, te Marfeille,

den naam geeven v^-nClonisfe, deGenueezen dien van Ar/elk ,

de Venetiaanen van Bivïrone , en die de overige Italiaanen

,

volgens E E L L o N l u S
,
groot zynde Peverozas » en kleiner

z^iude Peveroms tytelen ; 't zy wegens dfa fclierpen Smaak

of eerder om dat zy met Peper worden ingelegd , by de

Spannfchen Armllla genaamd. De Franfchen noemen deze

,

in 't algemeen , FUmmes of Flammettes , volgens Bello-
Nius, die 'er byvoegt , dat 't geen de Latynen Chama noe-

men, de Italiaanen Cappa heeten, en de Franfchen CoquiU

Ie; waar uit men ziet, in hoe ruime zin 't Woord Chama

plagt gebruikt te worcfen»

(ï54) Chama Tefta fubrottindd kvi , Natlbus recnrva»

tis 5

I. DEEL. XV* STUK.

O;



VL
Afdeel.

Hoofd-
stuk,

zotskap >

Doublet,

zpAl Beschiiyvingva k

tig en effen y met de Billen omgekromd

en een gaapende Spleet heeft.

De naam 5 dien deeze Doublet voert, is van

de Geilake afkomftig, welke, in ieder Schulp

op zig zelve, door de omkrulling by 't Schar-

nier, zeer wel de figuur van eene gewoonlyke

Zotskap uitdrukt. Het is deeze waar van Bo-

i^ANNi zegt, Biicardici wordt deeze Doublet

genoemd w^egens de gedaante, die naar een

Osfen- Hart gelykL Ziedaar, om v/at reden

LiNNiEüs 'er den bynaam van Cor aan geeft t

want van de andere zyde , daar die Krullen

niet zigtbaar zyn , vertoont zy de Geftalce van een

Hart. Aldaar heeft zy ook de Spleet een weinig

gaapende. By Gualthieri is de Geltalte

volmaakt uitgedrukt van deeze Doublet , en

van de Schulp, die zeer Komagtig is , wegens

haare holte. By S e b a heeft men ze , op

de aangehaalde Plaat, en uit derzelver groot-

te, van ongevaar drie Duimen in langte, breed-

ste en dikte, hoedanige ik ook heb, blykt,

dat het die van d'Argenvtlle, het kleine

Oj/m-H^rJ genaamd, welke 'er ook in andere

opzigten van verfchilt, niet zyn kan; zo min

als-

tiS, rima hiante, Syst, tlat. XIL Gen, 311. M. ! U» SiC*

N. 88- BONANN, Recr^l], T, 88, RUMPH. Mus* T, 48-

f. 10. G UAL TH. Tefï, T. 71, f. E. Cor Bovis ARGENVi
Conch, T, 16. (23) f. IC, G in ANN. Mriat. T. U. T, 19.

f. 129» Seb. Mus, ui. T. 86. f. i. KNOSR Verzann \U
Deel, PI, 8, % i.
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kis die, welke in 't Werk van Rumphius VL

door den üitgeever was ingevoegd , en toen
^^L^^*

tiog nooit Doublet gezien , derhalve flegts Hoofd-'

dubbelde Zotskap- Schulp getyteld. stuk.

Dit Schulpdier onthoudt zig, volgens Bo-

NA?^Ni, in de diepten van de Adriatifche Zee

of Golf van Venetië, by de Kust vanDahna-

tie. Het heeft de Schaal dun en broofch, in

haare hoUigheid als Yvoor ^ van buiten mee

eene vast aankleevende Huid, die rosagtig is,

bekleed ,- wordende , hoe verder van 't Schar-

nier af , hoe geeler en Roestkleuriger. Wy
hebbenze thans wit, bruin of geel, doch meest

witagtig met geele Banden , en dikwils met

ilerke aanzoomingen van de Schaal , naar de

Opening der Kleppen toe. Men vindt ook ,

doch zeer zeldzaam. Zotskappen met eenea

paarfchen Mond,

(155) Kom-Doublet , die de Schaal geplooid clv.

heeft en als een Gewelf met Schubben i^^"""^

den Aars gaapende en getand, foncdu*
bak»

In geene Doubletten is , tot heden , zulk

een

(155) Ö^ma Testa plicata fornicatofquamofl, Ano hiante

Crenato. M. L. U. 512* N. Sr. Olear. Mus^ T» zg. f6,

S o N A N N. Keer, II. f. 8 3 . 84» Chama {quamata, R u m P ir»

Mus. T. 42. £ A, B. GÜALTH. Test, T. 91, f. A.G. T,

93. f. B. Imbricata aut Faitiére» ARGENV. Concè. T, 26,

(23.) f. E. Re GEN F. CoKcb, T. IQ* f^ 48» KNORK,
Vtrzam^ r, D. Fl 19. f. 3.

T
I. Deel. xv. stuk.
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bak

VI. een verbaazend onderfcheid , ten opzigt van

Afdeel.
^g gi-oocce ,

gevonden ^ als in deeze. Men

hJ'Ó^d- heefc 'er , die weinig grooter dan de Nagel

STUK. ^..^ een Duim zyn; terwyl anderen zo groot

^r-"" voorkomen, dat een enkele Schulp naauwlyks

van twee Man kan worden gedragen. In 't

Kabinet van de Koningin van Sweeden be-

vondt 'er zig eene van over de vyf honderd

Ponden zwaar. Dé twee berugte Wywaters-

Bakken, als men van de zyde der örgelen in

de Kerk van St. Sulpice te Parys komt , zyn

o-emaakt van twee Hukken eener Doubler.

Schulp van deezen aart, die aan Koning Frar>

cois den L prefent gedaan werdt door de Re-

publiek Venetië, zegt d'Argenville. Den

aantekenaar op 't Werk van Rümphiüs ge-

heugde het, voor eenige Jaaren , op'tOostin-

diTch Huis hier te Amfterdam, drie zodanigen

gezien te hebben, die volkomen Doublet we-

ren, weegende ieder wel driehonderd Ponden.

Deeze zyn het, daar Rumphtus zclf^onder

den naam van Vader Noachs Schulpen , van

fpreekt, hebbende een enkele Schulp., daar zes

Mannen genoeg aan te draagen hadden , in 't

iaar 16Ó3 uit een Gebergte op Amboina ge-

haald , en aan den Oud Gouverneur behan-

digd. 'in 't jaar 1682 was een kleine, onder

zylie andere zeldzaamheden , door hem aan

den Groot Hertog van Toskanen gczon-

den. Men vindtze , zegt hy, meest op al-

le Eilanden en Kusten van het Ambonfchc

Ge^
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öeBiedj en, zo hy gehoord hadt, ook in de VI.

Molukkes; zittende veelal aan de Steenrotfen ^^^?^^^'

zodanig vastgegroeid , dat menze 'er zelden Hoofd-

önbefchadigd van daan kon krygen ; doch hy stuk.

bévondtze volraaakt overeenkpmllig met die,
f^J^^'"^''

v/elken aldaar nog dagelyks.frifch uit de Zee

gehaald werden. Haar verblyfplaats op die

Eergen wordt , door hem, als een bewys van

de uitgeftrektheid van den Zondvloed 9 ten ty-

de van Noach , over den geheelen Aardbodem,

aangemerkt, en daar van zouden zy ook den

iiaam hebben.

De grootften van deeze Doubletfchülpen , Nsgei^

daar dé naam van Gigas^ als van Reusagtige ^^'*'^^P^"*

grootte zyüde, op toepasfelyk is , noemen wy
hedendaags , zo wegens de Geilake , als we-

gens haar Gebruik, veelal Fonteinhakken, Het

is niec ongewoon, zodanigen te zien van an-

derhalf of twee Voeten breed, en één Voet

lang , van 't Scharnier naar, den Omtrek toe

gerekend» Die kleiner zyn voeren, wegens

de Schubagtige oneffenheden , waar mede de

Schaal van buiten bekleed is , den naam van

Nagelfchiil-pen : doch daar komen ook voor ,

die geheel ongenageld zyn. De Kleur is door -

gaans wit , maar ouder de kleinere dikwils

geel en fomtyds hoog geel of roodagtig als

Marmer van Tivoli ,• hoedanigen Bonannï
aanmerkt uit de RoödeZee aangebragt te wor-

den , fomtyds van vyftien Ponden zwaar*^

T 2 De
% Deel. xv. s-füK.
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VI* De Oostindifche Nagelfchulpen worden doo^

^^J^"^^*
RuMPHius önderfclieiden in zodanigen die

Hoofd» aan den Oever en die in Zee voorkomen» De
sïUK. Oeverfchulpen zyn zeer langwerpig, een Hand

Fontein- lang, cn men vindt 'er, zegt hy, Mannetjes
^''^" en Wyfjes onder. Het Wyfje, dat gemeenst

is , heeft de Schaal verdeeld in vier of vyf

uitdeekende ronde Ruggen , tusfchen beiden

diepe Vooren maakende, behalve aan de eene

z;yde 5 daar zy een naauwe Opening hebben

,

welker kanten gekarteld zyn. Het Mannetje

is langwerpiger, in negen of tien Ruggen of

Ribben verdeeld , en op hetzelve (laan de

Schubben digter , doch zyn zo lang niet als

in 't Wyfje, en de Opening aan de Voorzy-

de is veel grooter. D(^eze verfcheidenheden

neem ik onder myne Nagel - Doubletten wel

duidelyk waar. Die uit Zee komen, genaamd

Pelagia^ worden, zegt hy, van drie tot vier

en vyf Voeten lang , en hebben de Schubben

niet alleen zeer groot , maar ook wel twee

Mesruggen dik, meest ftomp en afgebroken;

gelyk zy ook zodanig begroeid zyn, dat men-

ze kwaalyk fchoon kan krygen. Deeze Doü^
bietten vallen wel een half Voet dik, en dus

van ontzaggelyke zwaarte Het zyn de Fon-

teinbakken , waar van ik heb gefproken. Zo
nienze aan ftukken flaat, bevindt men dat de

Schaal uit verfcheide Laagen gemaakt is , die

buiten twyfel over elkander heen of onder el-

kander voortgroeijen, en, dewyl de jongde

Laag
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L^ag tevens de voorlle is, zo zyn de kanten, VI.

in de onbefchadigde, dikwils zo fcherp, dat ^^^^el.

men de Schulpen niet behandelen kan , zo lang hoofd-
het Beest 'er in is, zonder gevaar van zig te stuic-

kwetzen. Iemand zou ligt zyn Hand kwyt ^(^nte-n-

raaken , indien die tusfchen de gaaping der

Schulpen in kwam : ja by de Molukkifche en

Papoefche Eilanden vallen deeze Dieren zo

groot , dat zy dikwils het Ankertouw van de

Sloepen en kleine Vaartuigen afknypen, even

als of het afgekapt ware. De Duikers weeten

'er een Touw om te brengen als een Strop , en

dan 5 het Schulpdicr met kragt opgeheesfen

hebbende, maakt men met een Mes de Pees

los , -vyaar door de Schulpen open gaan. Dus

kan men niet alleen het gene verlosfen , dat *er

in bekneepen is, maar ook den Vifch uithaa-

len. De Visfchers maaken van de grootften

Rookvleefch , dat zy dan te koop brengen

,

maar uitermaate taay is, een lekker Kostje voor

Üfzeren Tanden en dikke Tongen , flimmer als

gedroogde Zeekatten , zegt Rumphius, doch

't wordt meest by den Theebak opgefchaft, om
daar aan te peuzelen.

(150) Kom-Doublef; , die- de Schaal geplooid
(^lvi.

^/jl
Chama
Hippcpus^

fiS5) Chama Testa plicatd murlcata , Ano letufb clau(b ^^^^^

^'

dcRtatü. M. L. U. 5ï3. N, 82, Bonann. Recr. II. C Si
,

8a. RUMPH. 3Iu$, T. +2. f. C. GuALTH. TcsuT, 93. f-

T 3 A»

I, I^FPL. XV, Stuk.
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Vï. en gedoomd Iieeft^ met den Aars Jlomp^
i^ivEEL.

gejlooten en getand.

ÜOOFD-
STUK, Deeze , ook afkomflig uit Oostindie , ver-

Paard".^ fchilc dooi' dc gedagte Kenmerken van de voo-

rige. B o N A N N I noemtze eene Indifche Dou-

blet , zeer fchoon voor 't Oog ; zwaarwigtig

uit hoofde van de Marmeragtige zelfftandig-

heid, die zy heeft, en in Kleur naar Parifch

Marmer zeer gelykende. Daar loopen , naa-

melyk, boog geele en Rooskleurige Vlakken,

zonder eenige orde , bogtig over heen , en van

het middelpunt naar den Rand flrekken zig zeer

dikke Ribben en diepe Sleuven uit. De plaat-

zing van deeze Streepen aan de platte Voorzy-

de doet 'er, niet oneigen, den naam van PeT-

Jpe^ief Doublet aan geeven; doch gemeenlyk

noemt menze, wegens de figuur van die Voor-

zyde j Paardevöëts Doublet» Wegens den. loop

der dikke Ribben op de Schulpen geeft 'er d'A r-

G E N V

I

L L E den naam aan van FeuilU de CJwux ^

dat is Kool s- Blad. R u m p h i u s hadtze reeds

CJiama St^iata^ in *t Maleiifch Bia Coroerong^

in 't Neerduitfch Peerdevoetjes
, getyceld. Die,

welke hv Cliama aspera obtufa noemtjis deeze niet,

maar behoort tot de Nagelfchulpen en maakt

daar van eene Verfcheidenheid uit, met zeer

digt

A. A R G i: N V I L L E Coiic6. T. 2«» f, H. R F. G f N F- Co^-'^-K

T. lo f 49, KNO KR» Vazam. I» D. Pi.- 2S, U ). ^ z, VI*

D. PI. 9. f* 3.
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digt geplaatfte Rimpelen overdwars ^ en niet VI.

zo zeer gefchubd of genageld.
'^^x

^'^*

De Faardevoeten hadc Rümphius nooit Hooi^d-

grooter gezien dan een Span lang, doch de stuiu

fraaitlen , merkt hy aan , zyn die de grootte ^^^^ ^'^^*

van een Ey hebben. Aan de meest doorfch^/-

nende , dat is aan de Voorzyde , welke een

Paardehoef voorffcelt , hoewel die byna gefloo-

ten is, hebben zy echter een dunnen Baard

uithangen, waar mede zy haar aan de Klippen

hechten. Het Dier i^ van 't zelfde maakzcl ais

dat der Fonteinbakken of Nagelfchulpen en dus

ysfelyk van aanzien: want, als menze ziet gaa-

pen , vertoont zig een gefpannen Vel , vol

5:warte, witte, geele en Loodverwige Aderen,

en dus als een Slangenhuid gefchilderd. In *c

geopende Beest ziet men twee Gaten ; het eene

klein en meest geflooten 9 waar door het Dier

zyne Vuiligheden loost ; het andere grooter en

rondagtig, waar uit een lange Kwast hangt,

van grove en taaije Draaden gemaakt , welke

men een Baard noemt , daar zy zig zelfs aan 'c

Zand mede vasthouden. Midden in de Schaal

is een dikke Pees, die de Schulpen aan malkan-

der hecht, en waar mede het Dier de Schaalen

zo vast te famen trekt , dat men die , in de

grooten, met geen geweld kan openen. Rondom
deeze Pees, die naar een Pylaar gelykt, legt

een ronde Schyf , van vast hardagtig Vleefch,

zynde het beste dat men van hetzelve tot Spy-

T 4 ze

r, Def.l, XV, Stuk,
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VI. ze kan gebruiken , hoewel delndiaanenook zeec

^'jL^^'
'^^^^^"g^^'d zy^ op het Vet, daar aan zittende,

Hoofd- 't welk een geele Klomp uitmaakt. Daar onder
STUK. [Qgi een Zak van zwart Siym, met Zand en
p^^arde- Steentjes gemengd, dat men 't P^/)av^r noemt

in de Schulpdieren, en waar van dezelven ge-

huiverd moeten worden, even als de Visfchen

van de Gal, wanneer men ze tot Spyze wil

bjsreiden.

Paariagtïge Deeze Doubletten zyn , zo wel als de Fon-
teentjes»

i^jj^j^^j^j^gj^ ^ j^Qg q^^ ^^^ andere reden merk-

waardig. In de gedagte Pees of liever in de

yieezige vSchyf , daar om heen leggende, wor-

den fomtyds Steentjes gevonden, die oneffen

en hoekig zyn .,
en meerendeels geelagtig. R u m-

ph;us noemtze Ctomt^j- , al? Steentjes van de

Qham:s, in 't Maleitfch, zegt hy, Mesticahicf,

garu genaamd. ,, In de Amboinfche , voegt

,, hy 'erby, vindt menze weinig, maar meer

,, in de Makasfarfche en Papoëfche. Zelfs in het

„ gerookte Vleefch van deeze Schulpdieren,

5, daar te Lande Dendeng genaamd ? hadt hy

,, kleine half doorfchynende aangetroiFen Dia

„ niet boven een Erwt dik zyn , zyn de zui-

3, verfle en wit fte , maar , die de grootte van

5, een Knikker hebben, zyn hoekig en vuilwit.

5, Die met yisfchen en Schulpen zoeken de kost

^, te winnen , draagen deeze Steentjes gaarn by

s, zig : V(ant de Amboineezpn vallen wat byge»

„ loovig, om deeze groote Schulpen in hunne

^, Vaartuigen over Zee te voeren, vreezende

„ dat
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^, dat zy anders Storm en Onweer zquden on- 'VL

^5 derhevig zyn. In de grootite Schulpen ^''^^^'^*

3, vindt men altyd maar één zodanig Steentje, hooid^

5, dat dan dikwils de grootte heeft van een stuk.

5> Turkfe Boon : doch in de Papoëfche en Ke-

5, ramfche Schulpen komt nog een andere Cha'

y, mites voor , langwerpig als een klein Vin-

5, gercje, fchonii wit van Kleur, en met een

3 5 roodagtig rond B )lletje aan 't end, dat een

, , Paarlagtigen weerfchyn heeft".

Zo ziet men dan, dat deeze Steentjes min oF

meer overeenkomen met de Mosfelpaarlen ; 'c

gene dciar door bevestigd wordt, dat Rüm-
PHius Cham B gdnd heeft, die van binnen,

aan de onderfte Schaal, een Uitwas hadden,

zeer hoekig en kartelig , fchier als een Haane-

kam , en van zelfftandigheid als de Chamites,

Dergelyke^ immers, ontmoet men in fommige

van binnen gepcarlemoerde en Paarldraagendc

Schulpen, 't Verfchil der StofFe, derhalve^

doet deeze' Steentjes verfchillen van de Paar-

Icn, en ik twyfel niet of diegenen, welken

fommigen Perli de Concona of Schulp - Paarlen

noemen, daar ik 'er twee van heb als ordinaire

JJaggen groot en Melkwit van Kleur, zuUea

van dergelyken oirfprong zyn,

(157) Kom -Doublet 5 die de Schaal hyna clvii.

- antiquata.

{\57) dh^inzA Testa fubcordara , Sulcis longitudinalibus

T 5 Sêd is

I. rST^L XV. STUK*
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^'I' Hartvormige met SleiLvsn overlangs, er*

h^y^vEL^
^t^Yeepen overdwars heeft,

} IaOF 0-

siuiv» Van de aanzoomingen kan ik noch in de

aangehaalde van A d a n s o n , noch in die van

GuALTHïERij eenig blyk vinden. Bonak-
Ni fpreekc 'er alleenlyk dus van. ,, De Zee-

,3 Noot noemt men de hier afgebeelde Dou-

35 biet, welke in de Zee van Tarentum en el-

35 ders gemeen is , met zeer dikke en ronde

5, witte Streepen , getekend met Vuurkleuri-

., ge of rosfe Vlakken". Sommigen brengen-

ze t'huis onder de Aardbey- ^ anderen onder de

Amandel-Doubletten,

cLviïï. (158) Kom- Doublet 5 die de Schaal feheef

^\I^zia vierkantig en bultig heeft ^^ met Ribben

zce-Eiwu overlangs .di? gekarteld zyn,

Deeze Noorfche, van grootte als een Erwt
3,

heeft de Billen een weinig omgekromd ca

twintig Streepen overlangs 5 die met (lompe

Knobbeltjes voorzien zyn. De Rand is als mee

kleine Tandjes gekarteld.

Striisque tmnsverfi?» M. L. U. 514. N. 84. Gtjalth.
Test, T« 71. f. L. BoNANN, J-lccr. 11, f. 98. K 1 R c H,

446. f. s^6, ADANS. Seneg. ï. T- 16* U 2. KNO UK rer~

'^ar??, IL D. Pi. cc. f. 3. VI. D FL 14. C ü-

(iSS) Chama Testa trapczia gib'ï't , Süicis longltudlnali'^us

» Cvcniilatis» Syn, Nau Jvil»
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^159) Kom -Doublet , die de Schaal half VI.

ronda^tig famengedrukt en ruitw , kruis-
A^^^^^*

liiigs geftreept heeft. Hoofd-
stuk.

Van deeze was de woonplaats aan Lin- clïx.
, , , Chamafs^

N^EUs onbekend. mi-orbictt.

lata,

C160) Kom DoubleÊ , die de Schaal lang-
^^"^°°"-

werpig en van vooren Jiomp heeft , met chamaCn.

Dakpanswyze Sleuven,
Eikeu'*'

Deeze oordeelt Adanson naby te komen

aan de Ham - Doubletten , maakende zig op

dergelyke wyze met een Soort van Zyde vast.

De Schaal heeft de grootte van het uiterlte

Vinger Lid ; zy is wit en aan beide Enden

vry ftomp , \ welk 'er de gedaante van een

Eikel aan geeft. De woonplaats fcelt LiN«

NiEUS in de Middellandfche Zee.

(161) Kom -Doublet , die de Schaal Hart- cixr»

vonnig^ overdwars gefireept ^ aan den^^^"^'^,^^
^

eenen kmvt lang uitkopende en famen- Hartvqr»

gedrukt heefto

De

(i>9) Chama Tcsta femi-orbiculata compresfa rudi decusfate

fhiata. M. L, U. 514» N. %s^

(k^o) Chama Testa oblonga, Sulcis imbricatis antice retii-

fa. GuALTH. TeiU T. 90. f. F. L I S T. Conch. T. 34.7* fi

184, 185. ADANS, Seneg. I. T. 15. f. 8*

(ï6i) Chama Testa Coidat^ transver firn ftriata , hinc eloii»

gnta compresfa. M, L. U» 515» N, S(5»

I. Df.fl. XV. Stuk.
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VL De Schaal van deeze is Roestkleurig of
>\fdeel, QeeiagQg of Tegelrood, hebbende van boven,

Hoofd- doch niec naar den buitenllen Rand toe, flom-

sTüK. pe Ribbetjes, die egaal zyn, overdwars.

CLXII.
C'yar,ia

Voiïpnde.

CLXIII»
Chama.

vblunga.

Langwer-
pige»

CLXÏV.
Chama,
Lazarus»
Foeiic-

Doublet;

(1Ó2} Kom -Doublet, die de Schaal rondag-^

tig , met getande Ribben ^ welks door Stip-

pen onderfcheiden zyn , en den Aars

fiomp heeft.

De Schaal van deeze is wit , van buiten

rosagtig , en aan den Rand gekarteld.

(163) Kom -Doublet, die de Schaal lang-

werpig , van vooren gehoekt , met de,

yoorftc Tanden fclnrp heeft.

Deeze is zeer fyn kruislings geftreept en

wit, van binnen Melkwit, van vuoren weder-

zyds met een hoek uicloopende. De Woon-

plaats der drie laatstgenoemden was onzekej.

(ij54) Kom -Doublet 5 die de Schaal Dak-

pans,*

(iCm) chama TesiS fubrotundl, Sulcis dentatis Punais 'm-

terftinais, Ano retufo. Syst.Kat, XIL

(163) Chama Testa oblonga antice angulata ,
DennbusaDti.

cisscutis M. L.U. 515. N. 87»

(164 J
a^^^^Tesraimbricata Lamellls laceris , Nateobhque

fubfpirali. M. I. U. 513. N, 83. Rumph. Muf. 48. f* 3.

Placenta foliacca* ARGENV. Conch, T. as. f 20.) f. F, K^

BiloWN. Jam. T. 40. ^. 9. SEB. Muf. III. T, 89* t 9.

II , 6. K N o R R. Kerzara. ï. D. PI. 8- f. i' lU^ D. Pi. 6. t. i,

V. i>; Pi' H* ^* ï«
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panswyze gedekt heeft met alsafgefcheuV' VI.

de Plaatjes, en de ééne Bilfcheef -^3/- xL.^
na Spiraal gedraaide Hoofd-

stuk^

Schoon de Lazarus- Klappen fomtyds als

met Foelieblaadjes begroeid zyn , 't welk de-

zelven dan zeer verliert^ komen 'er doch an-

deren voor 5 die men in 't byzonder Foelie-

Doubletten noemt, In 't Franfch geeft men
'er den naam aan van Gateaux feuillettéz of

gebladerde Koekjes, 't Scharnier is het voor-

naamfte Kenmerk van onderfcheiding. Men
vindt 'er die paarfchagtig rood of Roozekleu-

rig , die hoogrood of Oranje 5 en ook die geel

of bleekrood zyn. Dit Schulpdier onthoudt

zig in Westindie en in de Middellandfche

Zee.

("1(55) Kom -Doublet, die de Schau rondag- clxv.

tig en gedoomd heeft , met de ééfie^^^y^^^-^

Klep platter, de andere lanp- tcitloopen-^^^*

de m een kromme Snuit. bkt.

De Kenmerken, die de Rots - Doubletten van

de

(165} Chama Testa otbkulata murlcatS , Valvula altera pla-

nlore, altere Nate produdiore fubrpiralf. Syst. Nat. XÏI.

BONANN. ijf^r, II. T- 22» GUALTH. Test T, loi. f.

C-I. Comha rugata. Rond. Tcst^ I. c, 23. Gf. sn. Aq,

3IÖ. ALDB. Exfang^ 158. 'L\%T.Conch. T. zij. f» 47. &
T. 213» f. 48 & T, 215. f. 50 53. SLOAN. Jam^ T, 241»

f. ij-7. AD A NS. Sintg* I* T» 15. f» I» KNORR, Vtrzfim,

V!. D, PI. 15. f. I.

I. Deel, XV, Stük,
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Vi. de Foelie - Doubletten onderfcheiden kunnen j

Afdeel.
^^^ Yiler zeer duidelyk voorgefteld Evenwei

Hoofd- worden zy dikwils by de Liefhebbers metel-

stüK. kander verward , doordien de Kenmerken iri

malkander loopen. Sommigen zyn flerk ge-

doomd, anderen geheel ongedoornd, en flegts

ruuw of rimpelig , gelyk de Cmcha rugata van

RoN!)ELETius, CU die van Gu alt hier i.

De Kleur verfchilt, gelyk in de Foelie -Dou-

bletten, en is fomtyds, zeerfraay, rood, geel

of Oranjekleurig. Inzonderheid hebben deeze

Rots - Doubletten dé eigenfchap , van aan al-

lerley Schulpen , Zeegewasfen > Steenen , maar

mzonderheid aan de Klippen of Rotfcn

vast te groeijen , waar van de naam afkom-

llig iè. Die aangroeijing nam A d a n s o n ook

in zyne Senegalfche Jataromis waar, die zeer

gemeen was omtrent het Eiland Goeree en el-

ders by Kaap Verde , inzonderheid in de

Haand April , wanneer dezelve , zegt hy

,

door 't geweld der Baaren wordt afgerukt van

den Grond der Zee. Hy betrekt tot dat Ge»

llagt zo wel de Concha rugata van Ronde-
L E T I u s , als de Gryphoides van G uA L t H i e-

Ri en de Globi van List er: welke benaa-

mingen elk van een byzonder deel der Ge-

italte afkömftig zyn»

Deeze Doubletten zyn byna Klootrond en

byfter dik van Schaal, op 't hoogde, zo hy

aanmerkt , twee Duimen middellyns , en fchoou

Rooze- of Vleefchkleurig van buiten , van

bin»
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binnen wit , doch fomtyds ook Purperagtig Vii

of Violet. De onderfte Klep heefc tot Schar- '^^^^7^'

nier een dikken Tand , die van een Kuiltje , Hoofd '

dat in de bovenile. vlakkere Klep is, ingeno-STuic

men wibrdt. De Natuurlyke plaatzing van de

Doublet isi den Top nederwaards te hebben,

en , als dan de Schulpen een weinig gaapen,

openbaart zig, in de gaaping, de Rok van het

Dier, welke naar een gefpanneri Zak gelykc,

en bezet is met een menigte van geele Puk-

keltjes» Voorts heeft deeze Zak drie Ope-

ningen, waar van de ééne, aan de voorzyde,

den Voet doorlaat; de twee anderen, aan de

agterkant of Rugzyde , de Lugtgaten zyn of

ook dienen tot in- en uitlaating van Water en

uitwerping der Vuiligheden. Deeze laatften

zyn rondagtig ; doch de eerfle is een lange

fmalle Spleet ^ welke zeer zeldzaam den Voet

uitlaat, die zig dan doorgaans onder de ge-

daante van een halfmaanswys Byltje vertoont.

Het Lighaam van het Dier is wit, en geiykc

veel naar daC van een Oester , doch het

Vleefch wordt niet gebruikt. In plaats van

ééne Spier , die de Schulpen famenhecht
^

ziet men 'er hier twee, die taamelyk groot

€n flerk zyn ; het v/elk de zwaarheid , moog-

lyk, vereiicht zal hebben van de Schaal; die

van binnen , in de onderfte Schulp , de ge.

daante van eens Menfchen Oor heefc.

(1(5(5)

!. Ü&F.L. ZV. Stuk.
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.
!^ï- (i66) Kom» Doublet, die de Kleppen van

^FPEEL,
de Schaal Kegelvormig heeft, metfchuin-

Hooio- fe holle Uitfteekzeis als Hoornen ^ die
^^"^^'

, langer dan de Klep zm,
CLXVI, ^ ^ /

Chama
/''.cornis,

Kige»
^°

^"van de Schaal, op zig zelve, in deeze Dou-

blet, die men zig verwonderen moet, indien

zy in de Middellandfche Zee voorkomt, aaa

de Icaliaanfche Autheuren niet bekend geweest

te zyn, dan aan Column a alleen.

Een zonderlinge vertooning maakt ieder Klep

CLXVII. (167) Kom -Doublet , die de Schaal

Chama grocfd^ gcdoomd y met uitgeholde Stip»
Arcl>iella,>

°
.

r> j • ,. ó t

<;cdoom- pen heej-t;eenlaage Bult m t Scharnier,
(\(t Paar*

dcvüCtt

Deeze vondt S p r e n g l e r in de Zee vaii

Amerika. De Schaal heeft de grootte van een

Pruim, de Billen omtrent egaal, den Rand ge-

karteld. De Eelt van 't Scharnier is zeer zon-

derling, wegens vier fmalle Groefjes , daai-

vier Plaatjes van de andere helft infchieten.

Het Aarsgat is Hartvofmig ingedrongen, Te-

pelagtig gerimpeld.

XLI. HOOFD-

(166) Chama Test« Valvulis Conicis, Natlbus Corniformi-

bus obliquis Tiibulofis Vaivula longioiibus» Syst, Nat, XIJ;

Col. de Purp» C. 19, LiST- Conch* T. 214. f, 49. KJLK I N
Öjirac^ 274. T. 12. f. S7, SS.

(167) Chama Testa Sulcata muricata excr.';>ato-pun(!3:ai5

,

Cardinis Cailo fesfili, Syst* Nat, XII. KnoRR Verzam, IV.'

D4 PI. 14, f, 1. vr. D. Pi. zft« f, I , a.
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^ VI.
AfdeeLi
XLI.

XLL HOOFDSTUK. Hoofd.
STUIC*

Befchryving van 't Geflagt der Arken of Aï-

ke-Noacb Doubletten.

Dbenaaming is , volgens het algemeene Naam,

denkbeeld , dat men van deArkvanNoach

heeft, zeer overeenkom ftig met de GéHaltevan

de zódanigen in dit Geflagt.. wiar van de/elve

oirfprongelyk is , en die men in 'c Franfcti

ook Arches , in 't Latyn JrccB dat is A r k e er

noemt, d' .1 rgenvillf, evenwel , brengt

deeze tot de Hartgelyké Doubletten, of Har-

ten , t'huis

De Schaal is gelyk van Kleppen, en heeft Kenmer.

het Scharnier niet menigvuldiè^e, fcherpe, we-

derzyds infchietende Tandjes : dat is , in ieder

Schu'p is een Zaagswys Scharnier, waarv^mde

Tandjes zeer klein zyn, 'en tusfchen die der

andere Schulp infchieten» Bet Dier ^ dat *er

in huisvest, fchynt ook tot de Tèthydes te be-

hooren.

Vier afdeelingen maakt Linn^us in dit soorten^

Ceflaat , waar in de zeventien Soorten zodanig

gefchikt zyn , dat 'er de eerfte één , de tweede

vier , de derde en vierde ieder zes bevatten.

Weinigen komen uit Indie.

V I. Mei
T. DEEl.. XV. STUK,
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VI.
Afdeel.
XLI.

Hoofd-
stuk.

CIXVIJI.
Arca tOT'

iuofat

Haspel-

Doublet,

I. Met den Rand zeer effen ^ deBilknöra-

gekromd.

(i683 Ark -Doublet, dk de Schaal als fcheef

gekreukt , met Streepen , fchuins ge-

kield^ en den Rand zonder eenige Tand~

jes of infnydingen heeft;.

De Geftake is zo zonderling, dat menzë^^

deswegen , den naam van Haspel of Haspel-

Doublet heeft toege - eigend. In 't Latyn

Doemt menze Oflreum tortiwfum ^ dat is ge-

draaide Oester: in 't Franfch Arche tor/e ^ of

kromme Noachs-Ark. Deeze, fraay zynde eri

groot, worden van de Liefhebbers nog zeer

duur betaald. Nu omtrent vier Jaaren gelee-

den werdt 'er in openbaare Veilinge één, van

drie en een half Duim lang^ verkogt voor

twee-en -zestig Guldens. Rumphius merkt

ook aan, dat zy zeer zeldzaam zyn, zelfs in

Oostindie, vallende voornaamelyk aan één der

Papoes - Eilanden , behalve dat men 'er eenige

weinigen op Kerams Noordkust aantreft. In

Noor-

(i6i) Jirca Testa paralleleplpedfi 5triata , Valvula oblique

earinatS, Natibiis recurvis, margme integerrimo, 5yi/. Kat^

Xir. Gen. 312. M. L. U. 517. N. 86. üonann. Kircb,

IL T. 122. Oftreum'tortuofum. rumph. Muf^ T. 47. f*.

K. G UAL TH» Test, T. 95. f. B. K L E l N OJlrac, T* 8. f»

i6. Argenv» Conch* T. lp» f, I. KnoRR Verzam. UDi
n, 23- f. 3,
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Noorwegen komt een dergelyk Doubletje , W
zégt LiNN^us, dat zeer klein is, voor. ^^Lt^

HOOFO-
2. Met deti Rand effen , de Billen ge- stuk.

boegen.

(169) Ark- Doublet, die de Schaal langwer" clxix.

pig^ geftreepty aan den Top uitgerand; ^^<^^ Uoa,

de Billen krom en zeer wyd van elkan-^ik^^^'

der ; den Rand , zonder eenige Tandjes

en gaapende heeft,

In 't Werk van Rumphiüs is deeze door

den Uitgcever ingevoegd : zo dat het geen

Öostindifche fchynt te zyn. L i n n je u s Itelt

de woonplaats in de Roode Zee , in de Middel-

landfche en in de Indifche. Niet onwaarfchyii-

lyk komt zy ook van de Amerikaanfche Kus-

ten* Het is de regte Noachs Ark^ waar van

BoNANNi omftandig fpreekt, haar noemen-

de 3, Een Schulp die de figuur van een Scheepje

33 heeft 5 Rhomboides by fommigen genaamd

,

,5 MiiS'

(169) Area Testa oblohga Strlata apice emarginata, Nati-

bus incurvis lemotisfimis f margine integeirimo luante» M, L,

V* 517» N. 90* Concha Rhomboides* Rond. yl^* 2* p. 27»

Musculus Mathlolu List* Concè* 3* B. f. 6* C ! T. 5» Con*

cha Rhomboides. BonANN. Recr, IK T. 31. Arca Nox.

R U M P H. Muf, T, 44- f*» T' G U A L T H, Test. T. 87. f* H,

ï, G. ARGENV. ConchyU T* c6. (23.) f. G. GiNANN.
Adr, II» T, 13. f. 159- RB G E N F^ CofiQh^ T. ia«f. 73» K N O R R

Verzam^ I, D. Pl« lö. f. I , »
V2

ï. DEEL* XV, STUK»
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VI. j, Musculus Striatus by Matthiolus, by

^^XLI^' ,, anderen Mytulus, Dezelve onthoudt zig

Hoofd ?? diep in Zee, onder deSlyk, hebbende een

«TUK, ^. foort van Kiel, daar zy zig mede vasthecht

„ aan de Steenen , als een Zeegevvas. Het

5, Vleefch, in de Schulpen beflooten, verbas-

3, tert allengs in een Keltagtige zelfilandig-

„ beid, die zo veel te harder is, hoe nader

„ aan den Steen. Met Slyk en Tarter omkleed,

3, is zy van eene Aardagtige Kleur, daar van

3, ontbloot zynde vertoont zy zig witagtig, met

5, Kastanje • bruine Vlakken, hebbende de zy-

5, den met groefjes geftreept, die te ondieper

5, zyn, naar maate zy het middelpunt of dat

,, der famenloopinge meer naderen. Het bo-

„ venfte gedeelte, daar de twee Kleppen met

5, kleine Tandjes zig famenvoegen , is vlak en

5, met Streepen getekend, die zodanig gefchikt

^ 5) zyn 5 ^^^ zy als de Punten van Spiefen , cp

5, elkander gelegd , uitbeelden''.

CLX.K. (1703 Ark -Doublet, die de Schaal lafigwef^
Aroahar-

^^^ heeft y met Streepen gebaard , de

Gebaarde. JUl.

(170) ^rca Tésta oblongd Striis baibata, Nntirus incurm

approximatis, margine iritegerrimo claufo* Fann* Suec. 2147»

M. L» U 518. N. ^w Muf, Tesf. n(ï» T. 6. f. u Chama

aspera Rond» Test* 14» Bonann. Recr* IL T» 79.

GuALTH* Test. T. 91. f. F, ARGENV. CoKch, t . 25.

C22. ) f, M« G I N A N N» ^driat, II, T. 22,* f. lóo. S e B. Mu/^

Ilï. T. U8, f. 13» KNORR F'erzam, II. D. pi. 2. f. 7,
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Billen krom en digt by een^ den Rand ^^ï*

ongekarteld en gejlooten*
^xl

j"

Hoofd.

Gedagte Kenmerken ondeiTcheiden deeze stuk.

Soort genoegzaam van de voorgaande, onJer

welke ook voorkomen die ruighaairig zyn.

Argenville noemtze eene 1 elline , en

G ü A L T H I E R I betrektze toe de h . osfelen

,

gelyk fommigen ook de regte Noachs Arken

doen» Zy komt voor -, aan de Kusten van Eu-

ropa en in de Middellandfche Zee. In 't Ita-

liaanfch noemt men deeze lange, fmalle, rui-

ge Schulpen, Cozze ^ zegt Bonanni. De
Kleur is Kastanje -bruin en wit.

Het moet deeze of de voorgaande zyn , daar

Adanson van ze^t, dat de Venetiaanen haar

Mousfolo of Mitzzolo heeten , de Grieken , in de

hedendaagfche Taal , CAognone of Calagmne ,

en dat zy by de Ouden onder den naam van Ba-

lanos is bekend geweest, hebbende den tytel

gevoerd van Glans , dat is Eikel , by de Laty-

nen. Ik vreet wel , dat zyne aanhaalingen de

gewoone Noachs -Ark betreffen, en dat zyne

befchryving van de gaaping meldt , door welke

de Pees uitgaat , die deeze Schulpdicren aan de

Klippen hecht ; maar zyne Afbeelding van de

Doublet komt nader overeen met deeze laatfte

Soort. Waarfchynlyk heeft Linn^us hem,

om deeze twyfelagtigheid , hier niet aange-

haald»

V 3 Cï70
r. Deel. ZV, Stuk,



/

3ÏO Beschryvinq van

"^ï» (*70 Ark-Doublet, die de Schaal langwer-
i^FDEEL. .

^^.^^ geftreept y en van vooren gehoekt

Hoofd- heeft.

STUK.

Ji-aMÓm
^^'szc 5 in de Middellandfche Ze^ gevon-

ciioius. den , heeft ruim de grootte van een Boere
"'' '^^* Boon , zynde van buiten geelagtig , van bin-

nen wit of blaauwagtig paarfch en volftrekt

van Geflakc als de Guineefche Mosfelen. Het

Kenmerk der kleine Tandjes |n 't Scharnier

onderfcheidtze van dezelven. '

CLxxu. (17O Ark - Doublet , die de Schaal Eyrond^

^,2t doorfchynende , een weinig gejireept;,

Eyi'onde, met de Klink uitpuilende en onderfchei^

den; den Rand geheel effen en't Schar-

nier als met Haairige Tandjes heeft,

Deeze 5 in de Middellandfche Zee door F»

LoGiE gevonden , is van grootte ongevaar als

het Zaad der Zaay -Zonnebloem.

3. Met den Rand gekarteld en de Billen

omgekromd,

(173)

f171} Ana Testa oblongS Strlati , antice angulad. S^jsu

Nat. XII.

(i7i) Arca. TestI ovatS pelJucida fubftdata , VulvA pro-

minente distinóll , margine integetrirao, Cardine ciliari. 5_;^if.
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tl7'i) Ark -Doublet 5 die de Schaal Ruitag- Vi;

Ug Vierkant , jiaaiiw kruislings geftreept xLU
en doorfchynende ^ met de Billen omge- Hoofd-

kromi en den Rand gekarteld heeft,
^"^^^*

CLXXIII.

In de Middellandfche Zee is deeze ook ge-f^J^,^

vonden 5 van grootte zynde als een Paarde- Melkwitte^

boontje»

(170 Ark -Doublet , die de Schml fcheef^'^™'^*

Hartvormig heeft met veele Stompe üquata,

"

Ribben; de Billen omgekromd ^ den Rand^^l^^'^'^'

getand,

Deeze is bekend onder den naam van Bas-

terd- Ark, om dat zy veel gelykt naardewaa-

re Arke-Noachs Doublet, doch in andere op-

zigten, wederom, daar van verfchilt , inzon-

derheid door een uitfteekende hoek , aan de

ééne zyde. Deeze Doubletten komen uit Oost-

ea Westindie, en yallen ook aan de Kust van

Afri-

C'73) »y^rca Teiti fubrhomboidea , obfolete dccuslatim Strla-

ta , diaphana , Natibus rccurvis , margine crenulato, Sysu

Nau XIU
(i74j Arca Testd obllque Cordata multifalcatA Sulcis mu-

ticis, Natibus reciirvis , margine crcnato» M, L» U» 5i8» N«.

91. B o N A N N« Recr, U, f. 74. L l S T. Conch^ T» 235. f« 70,

R u M P H» Muf. T» 44. f* I. S L O A N, Jam. T, 1^1* f» 14,

15, i^. GUALTH. Teji. T. 87. f» C, Adans. Seneg, !
T» 18. f. 6. Knorr Verzam. ! D« TU 24» f. 3,4»

V4
L DEEt. XV. Stuk„



3f2 Beschryving van
yi. /.frika ja, zo 't fchynt, zelfs in de Middel-

XLl. landfche /ee. Men vindtze taamelyk grooc.

Hoofd- Uit Zee komende zyn zy, zo wel als de ech-
^'^'"^^*

te ArKen , met een graauvvagtige Wolligheid

bekleed , welke men 'er met Zand af kan wry-

ven, en dan worden zy byna wit van KU^ur,

zegt R u M p H i II 8 , die ze tot de Kam - Schul-

.pen betrekt en aanmerkt . dat men *er een

Steentje in vindt, genaamd CY^mYex van groot-

te als een Erwt, 't welk de Indiaanen, uic

bygeloof met zig neemen , om gelukkig te

zyn in 't opzoeken van Mosfelen en Schul-

pen. Het Vleefch, zegt hy , is hardagcig en

heeft een Menie -rood fpits Handje, waarme-

de het Dier groot geweld kan doen , van zig

geevende een ligt rood Vogt , dat men by de
- Maandftonden vergelykt en deswegen die

Schulpdier, in *t Maleitfch, Bia Anadara ty-

telt. Deeze benaaming heeft Adanson der.

halve ook voor een Doublet gebruikt , hem

aan de Kust van benegai voorgekomen , welke

naar deeze Soort zeer gelykt.

CLXX7. (175} Arl<- Doublet , die de Schaal fcheef
f'''''.

Hartvormig heeft met agt effene Rib-

Bi eed ge-
'

hen;

(175) u4rca Testa obllque Cordatê oftofulcata ïxvï , Nati-

bus recurvis, margine plicato M. L. U. 518» N", pz. List»

Conch. ! ; 1 B^ f. 2 , C. r, T. 4» G u .\ L T 11. TeJ?, T. 87.

f. D. KLEIN OJirac, T« 10, f. 4J. ADANs. Sene^. I. T.

18. f. 5.
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hen ; de Billen omgekromd^ den Rand VI»

geplooid. ^'^l^*
Hoofd»

Van deeze, als een klein Osfen Hare Dou-^*^^^»

biet aangemerkc , en aan haare agr breede

Ribben kenbaar, vondt Adanson een groo-

te menigte in het Modderige Zand aan den

IVIond van de Niger , alwaar de Negers 'er

Iterk naar zoeken. Hy noemtze Jagan^ en

merkt aan dat de Kleur, wanneer men deeze

Schulpen fchoon maakt, ook Sneeuwwit is.

e 176} Ark -Doublet 5 die de Schaal byna clxxvu
Hartvormig met gedoomde Ribben , de ^^^"^

^
Billen krom , den Rand met Tandjes Koneiigé.

heeft.

Onder de Basterd- Arken komen voor , die

zeer Hartvormig zyn
, gelyk de gene welke

van de Franfchen deswegen getyteld worde

Coeiir d'Homme en volute, Deeze fchynt hec

te zyn 5 die d'Argenville den naam toe-

eigent van la Corbellle of de Korf; waarfchyn-

lyk , om dat de Dekswyze omkromming der

Top-

(176) Arca Testa fubcordat^ Sulcis muncatis, Natibus re*

curvis, margine crenato» M. L» U. 519» N. 93. Column.
Purp, ai.T.ao. f. 3» Bonann. Recr, IJ.T. 7U Gualth,
Te/l* T. 87. f. E. ARGENV. Qnch. T» Q.6* (23) f* C*

KNoRR. Verzam^ IV. V* PL H» f* 2»

V5
I. Defl. XV, Stuk.
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XLI
Hoofd

Yj.
Toppen 'er eenigermaate de gedaante van eetx

Afdeeu Korfje met een Hengfel aan geeft. Daar by

komt de Korrelige infnyding van de Ribben 3

die ze nog meer naar een gevlochten Korfje

doet zweemen. De g^^agte Korrels , even*

vsrel, komen my veel duidelyker yoqr in eem
Basterd - Ark , volmaakt gelykende naar die

van RuMPHiüs, Letter K, welke hy Pedten

Granofus noemt , vallende niet op Ambon

,

maar op Kerams Noordki^st en op Celebes by

Makasfar. De andere gelykt meer naar die

van BoNANNï uit de Middellandfche Zee.

Waarfchynlyk zullen dit Verfcheidenheden zyn

van de Basterd - Arken.

gLxxyir.
I) ecu t/ata^

Gekruisr
te.

Btccice

Poffer.

(177) Ark 'Doublet, die de Schaal Linsiw-

mig en kruislings eenigermaate gejireept

heeft , met de Billen krom , den Rand
gekarteld en de Spleet digt,

(178) Ark -Doublet 5 die de Schaal Limvorr-

mig , wat fcheef en kruislings gejireept

heeft y met de Billen krom^ den Rand

gekarteld p de Spleet hy uitjiek naauw.

Dee-

(i77) Arca Testa Lenliculari decusfatim fubftriata, Nati-

bus ciirvis, maigine crenato, Rima claufa. M. L. ü, 519. N.

94. Kn O RR. Verzam» V« D. Fl. 30» f, 3»

(17a) iArca. Tesra Lenticularl lubobliqad decusfatim Srria^

ta , Natibus recuivis, margine crenato, RiraS angustisGma,

M. L* U. 5ao. N. 95, kNORR Vsrzam^ Vi» D« Pi, H* T. 3«
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Deeze beiden, in 't Kabinet der Koningin VI.

yan Sweeden zig bevindende , waren uit de ^^^^1^^'

Indien afkomftig. De eerde is wit met brui- hoofd-

ne famenvloeijende Vlakken, de laatfle bleek stuk.

van Kleur. Zy behooren tot de Poffer -Doil^

bietten , wegens de rondheid en dikte dus ge-

naamd.

4, Met den Rand gekarteld 3 de Billen ge-

boogen.

(179) Ark -Doublet, die de Schaal Linsvor- clt^xjx.

mig ongeoord en taamelyk effen ^^^^/^ 5 GeJlfdW
de Billen geboogen en den Rand ge-

^looid.

De Schaal van deeze is dik en naauwlyks

gerimpeld, in *t geheel zender Sleuven, aan

't Scharnier rondagtig en aan den rand ge-

plooid , met een Golfsvvyze geele Tekeningo

Zy komt uit de Westindiën.

CiSo) Ark- Doublet, die de Schaal Linsvor- clxxx.

f179) ^rca Testa Lentlculari inaurit^, I^vIusculA, Nati-

businflexis, margine pllcato. Syst, Kat. Xll. Konann. Re»

freau II. f. 6i. KnorR Verzam* VI. D. Pi. 14. f. 4.

f 180) ATca Testa Lenticulari fubaurita fulcata Sulcis fub-

imbrlcatis, Natibus inficxis, Margine pUcato. M. L. U» 52c»

N. 96. LlsT^ ConcK III. B, f, 2. C. 2. T. i. f. i, 2. Gu-
A L T H. Tejl* T. 72* r. H. A R G EN V. Conch^ T» 27» {i^*X

f, B ? K N O R R rerzam^ V» D. Pi. I2# f. 4»

I. DEEÏ.. XV* STVK



3IÓ BESCHRYVING VAM
VI, mig 5 eenigermaate ge Oord ^ met Sleuven

^^1^^* ,' en oneffene Ribben heeft; de Billen ge-

Hoofd- boogen^ den Rand geploJd,

STUK.

Deeze is wit van Schaal , met breede dwar-

fe Banden, die als gegolfd zyn, overdwars;

van binnen bruin met een foort van ftompe

Tandswyze verheffingen aan den Rand. De
Billen zyn Itomp en niet fcheef. Die van

d'A u g e n V I l l e is twyfelagtig hier t'huis ge-

bragt.

cLxxx^ Ci8i) Ark -Doublet, die de Schaal rondag*
jijcaGiy

^^g ^^^ gebult en eenigermaate geftreepi

Gladde heeft , met de Billen omgekromd en den
^''^^'*

Rand gekarteld.

Den Bynaam Glycymeris^ voor deeze of der-

gelyke Schulpen van ouds gebruikt en afge-

leid van de zoetheid van derzelver Vleefch

met eenige bitterheid gemengd ; zou ik eer-

der van de gladheid en fyne Streepjes op de

Sphaal , afkomftig agten. Hier in verfchilt

dee-

(181^ Jirca Test^ fiiborbiculatl gibbd fubftriata , Natibus

ificurvis, Margine crenato, M. L. U. 521. N. 97. BELL. ^f.
4og# Rond. 7>y?. 31 Bonann» Recr* 11, i. óo,6t«

R u M P H. Mus. T* 47. f. I, Chama Glycymeris» List.
Concb. III. 8. f. 2 C. 3. T. 2. G U ALTH. Te9. T. 82 f.

C, D« ADANS. ScKe^. I. T, 18. f. 10. KNORR J^erzant,

lU D. PL z3. f. 5. VI. D. PI. 12. f. 4.j
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dèezé niet zeer veel van de Gegolfde Poffer- V^.

Doublet ; doch de Kleur onderfcheidtze aan-
;^U^*

merkelyk,als zynde deeze Gladde niet Golfs-HooFD.

wyze gebandeerd» Een menigte Verfcheiden- stuk.

heden van Kleur worden evenwel door Adan-
soN tot zyneFóva/^jZyndeeenSchulpdierjdac

hy menigvuldig in de Zanden aan de Kust van

Goerée en Kaap Verde vondt , betrokken

,

daar hy dus van fpreekt.

,, De Grondkleur is hier zeer verander-

3, lyk, fomtyds wit, fomtyds vaal of Vleefch-

„ kleurig. Ik heb 'er waar van de Top wie

5, is, in de gedaante van een Ster^ gelyk de

33 Verfcheidenheid waar van B o n a n N i fpreekt,

5, die ik aangehaald heb ; terwyl het overige

3, der Oppervlakte drie of vier breede rond-

5, gaande Banden overdwars heeft, die zeer

3, donker vaal zyn. De witte of Vleefchkleu-

33 rige Gronden worden dwars doorloopen van

53 een groot getal kleine roodagtige Streepjes,

35 die op eene wonderlyke manier hoekswyze

3, geplooid zyn , doch zeer bevallig". De
Doublet is rond van Omtrek , twee of drie

Duimen middellyns , en byna zo dik , van

buiten met een fchoonen Glans. Men vindt

-

ze ook aan *t Eiland Guernfey, op de Fran-

fche Kust, volgens Linn^eüs.

(182) Ark -Doublet, die de Schaal rond, ge-cL^xm

(l%^) Arca Testa oibiculata , a:quiIaterA, püofa, N-atibus ^^^^'"S^*

in-

! Deel. XV. Stuk»
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Afdeel
XLI.

Hoofd-
stuk»

lykzydig en Haairig heeft ^ met de BiU

len krom en den Rand gekarteld.

Deeze , die in de Middellandfche Zee voor-

komt 5 gelykt zeer veel naar de voorgaande

,

maar heeft de Schaal volmaakt rond, en vari

buiten als met Fluweel bekleed»

iïLxxxiïT. OS3) Ark -Doublet, die de Schaal rondag-
AtcaHum^

^.^ ^ ^^^^^ ^ eeiiigermaate ge-Oord en over»

dwars geflreept heeft, met de Billen

krom en den Rand gekarteld.

?naria.

!> latte»

èLXXXlV*
tArca
Nucltus*

Ronde«

De Schaal heeft de grootte van een Nagel,

is ros gegolfd , niet volkomen Linsagtig , naauw-

lyks blykbaar overdwars geflreept , met wei-

nig of geen Ooren, Men vindtze in de Middel-

landfche Zee.

(184) Ark -Doublet, die de Schaal fcheef
Eyrond heeft en gladagtig, met de Bil"

len krom y den Rand gekarteld , het Schar

nier Boogswyze,

Dee-

iiicurvis j Margtiie crenato. Syst» Nat* Xll» Nux Pilofa. B o-

NAKN. Rtcr^ II. T, 8o« Pondcrofa Sériceo indumento» G u-

ALTH. Test, T. 73. f» A*

(183) Arca Testa fubrotunda Ixvl fubaurltS , transverfiiil

Striata, Natibus incurvis , Margine Crenulato» S;yi^ Nat, XI I.

Ti 84) Arca Testa oblique cvatS laevluscula , Natibus in'-

«ruivis 3' Margine creniilato , Cardine arcuato. Syst, Kat* XII»
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Dèeze Europifche , de grootte hebbende Vt

van eeti Hazelnoot, heefc tusfchen de Billen xu^'
een driehoekige verhevene Spleet. Hooid-

STÜIU

XLIL HOOFDSTUK.
Èefchryving van 't Gellagt der Kam-Döü-

B LETTEN, waüT Onder de Oesters en der-

gelyken , ah ten opzigt van 't Scharnier de

zelfde Kenmerken hebbende^ begreepen zyn.

Schoon LïN^iÊUS hier den Geflagtnaam Na?.m*

OJtrea heeft , die van ouds gebruikt is om
de Oesters te betekenen , heb ik echter betet

geoordeeld, aan die van dit Ceflagt den naam

te geeven van Kam- Doubletten» De
Oésterè^ naamelyk, maaken een zeergemeene

figuur aan 't end van dit Geflagt, en dePaarl-

Oesters zyn tot de Mosfelen t'huis gebragt:

daar de Kam -Doubletten, Pedtines^ die door

haare fraaiheid van Kleur de meefte anderen

overtreffen , byna drie vierden bellaan van het

getal der Soorten.

De Kenmerken 5 behalve die den overigen ge-Kenmer.

meen zyn, beilapn zo zeer niet in een onge-
^'''

lykkleppige en ge-Oorde Schaal, 't y^qWl niet

in alle die van dit Geflagc plaats heeft, als

in de gelleldheid van *t Scharnier. Dit is Tan-

deloos en beftaat uit een ovaal Geutje^ met zy-

de«

I, DESL. XV. STUK,



%iö Besghryvingvan
VT. delingfe dwars-Streepen. Zulks heefc eenigen de

^XUI^ Kam -Doubletten mee de Poffer-' oubletten,

Hoofd ZO even voorgefteld , doen verwarren ; doch
STUK. de Tandeloosheid maakt eene genoegzaame on-

derfcheiding ; aangezien de gedagtedwars-vStree-

pen, zo LiNN^us aanmerkt, in de Kam-Dou-

blecten niet infchieten of fluiten in de Sleufjes

of Kuiltjes van de andere Schulp. Zy hebben

ook geen Klink of Aars.

Eii^en- Dc algemeenc Eigenfchappen der Kam - Dou-
iciappen.

j^jgj.j.gj^ ben:aan daarin, dat zy dikwils uit het

Water opfpringen , waar toe de ligcheid en

dunte 5 benevens de platheid deezer Doubletten,

gelegenheid kan geeven. Dit Springen, nu,

wordt ten deele door de werking der Gol-

ven veroirzaakt , en door de eigen bewee*

ging van dit Schulpdier : ja fommigen fchry-

venhet daar aan toe, dat zy zig met zulk een

kragt ontfluitcn Men zegt, dat zy langs het

Water Itrykende een foort van knarfend Ge-

luid maaken. Plinius meent te kunnen be-

wyzen , dat het hun aan geen Gezigt ont-

breekt , doch den Oesteren fchryft hy het te-

gendeel toe. Of hy , de Fedtunculi als een Pyl

doende voortfchieten , uit het Water , ook

de Pe&ines bedoele, zou men met reden mo-

gen twyfelen ; hoewel het fchynt , dat men
ondtyds die naamen niet zo zeer onderfchei-

den heeft, als heden, nu men de Kokhaanen

en anderen , die reeds befchreeven zyn , door

t zie Peötimc'Lili verftaat ! Zy worden in 't En-
lladz.237* gelfch





Pj.aat CXV lil.
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gelfch Scollops cretyteld volgens Charle- VI.

TON, in 't Franfch Peigjïe. Men geeft 'er in
^xuï^'

't Nederduiüfch, gemeenlyk , den naam van F]oofd.

Mantels aan. stuk,

„ Dit Schulpdier, (zegt d*Arcen viLLE^Hetoicr.

5, van wien de Afbeelding is ontleend,) heeft j^jj^^^^'"

5, twee groote bruine Vliezen, welke zig ieder

,5 hechten aan één der helften van de Schaal.

„ Derzelver bruine omtrek, die met egaale

„ Vlakjes beladen is , geeft in 't Zeewater eene

3, vsrbaazende menigte van witte Haairtjes

3, uit, lang genoeg om over den Rand van de

5, Schulp heen te komen. De tusfchenruimte

3, van deeze Haairtjes is gegarneerd met ron-

35 de, glinderend zwarte Stippen, gelykende

5, naar Paarlen , welke aldaar ingekast mogten

,, zyn. Het binnenfte van deeze Vliezen om-

,, kleedt en bcfluit vier dunne Plaatjes , die

5, overdwars beladen zyn met zeer fyne Stree-

,, pen, welke taamelyk zweemen naar een ge- .

„ deelte der Longen. Boven deeze vier Bla-

3, dertjes ziet men een klein week Vliezig

3, Klompje , dat men kan denken de Buik of

5, Ingewanden te zyn» Hetzelve verbergt

,, onder een taamelyk dun Vlicsje, een foorc

„ van Voet, van vyf of zes Lynen, welks

3, Punt, die geen byzondere beweeging heeft,

,, zig uitftrekt naar het middelpunt van het

3, Dier. Dit Deel heeft doorgaans de zelfde

,5 Kleur 5 als 't gene, waar van het omkleed

X „ wordt;
I. DEEL. XV. STUK.
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STÜK*

Sdorten.

322 Beschryving van

,, wordt ; maar , ten tyde van de Kuitfchie-

5, ting , zwelt het en verandert van Kleur

,

y, wordende fchoon donker geel : vervolgens

,, krimpt het in , en krygt wederom zyn voo-

5, rige Kleur.

,5 Met de voortgaande beweeging van dit

„ Schulpdier is het dus gefteld. De Kam-

5, Doublet op 't drooge zynde, en naar Zee

3, willende, opent zig, zo veel de uitgeftrekt-

„ heid toelaat van haare Kleppen , en, dezel-

5, ven een Duim of daar omtrent ge-opend

3, hebbende , fluit zy die wederom zo ge-

„ zwind 5 dat aan de onderde Klep een fa-

3, mentrekking medegedeeld wordt , welke

3, haar, door de Veerkragt van de Schulp,

„ vyf of zes Duimen hoog van den Grond

3, doet fpringen. Door de fchuinsheid van

33 het Strand valt zy altoos laager, en bereikt

3, dus , met herhaalde poogingen , wel haast

3, haar doelwit. Dergelyke beweeging doet

33 haar op de Oppervlakte der Zee als hup-

33 pelen of langs dezelve loopen , gelyk R o n-

,3 D E L E T I u s aanmerkt : doch die Kam - Dou-

„ blettcn, welke aan andere Lighaamen vast

3, zitten, gelykerwys de Oesters, hebben dee-

,3 ze beweegingen niet 3 offchoon zy op de

3, zelfde wyze gaapen."

Onder de een -en- dertig Soorten van dit Ge-

flagt, zyn 'er negen, die men gem.eenlyk tot

de Oesters betrekt : de overige twee-en-twintig

zyn
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zyn gefmaldeeld in drie partyen , gelyk wy Vt,

zien zullen. ^£^^^
HOOFD-

I . Met öorca die aan beide zyden gelyk stuk,

zyn.

(i^S) Kam -Doublet 5 met een ongeljkkleppi- clxxxv^

ge Schaal 5 de Straalen rond en over- J/xLa.

langs geftreepu f^^^^

De helften van deeze zyn , onder den naam

van St, Jakoh - Schulpen , zeer bekend, en de

Doubletten^ fraay van Tekening zynde , nog

taamelyk geagt* Men heeft *er die Rooze-

kleurig gewolkt en gebandeerd zyn , ook brui-

ne, doch de raeeften zyn wit. Aan de Kus*

ten van den Oceaan , in ons Wereldsdeel , ko«

men zy alomme voor. Li ster geeft 'er dea

tiaam aan van Grootfle Kam - Doublet , met

veertien dikke uitpuilende Streepen ^ die zelf

ook geftreept zyn, voorzien, in *t Engelfch

a Scallop genaamd, 't Is bekend , dat zy de

eene helft plat en als een Dekzel van de an-

dere holle Schulp hebben , die veel gebruikt

wórdt

(185) Oy?rf^ Testa inxquivalvl, Radlis rotundatis longltu-

dinallter Striatis. 5;yi?, Nat, XII. Gen* 313, Faun, Suec, 2148.

M. L. U. 522. N. 98. List» Conc^. T. 161. f. J. Angl, T*

5. f. 29» Peften maximus. Gualth. Test* T. 98. f,A B*

KNORR yerzam, I. D. Pi. 4. f. 2. XIV. f» I, *• II *D. PU

14. f. I. PI. 17. f* Ij 3» Pl« 18. f. 5.

X 2
1. DEEL. XV, Stuk,



3H Beschryving van

VI. wordt om Oesters in te braaden. De Vifch

^XLll' ^^^^ ^^^ ^^ ^^^^ ^°^ aangenaam van Smaalc.

Hoofd- By Portland, en elders in 't Kanaal, worden
STUK, zy veel gevifcht, ja meer, zo 't fchynt, dan

aan de Franfche Kust.

cLxxxvi. (i36) Kam -Doublet, die de Schaal ongelyh

yicoUa. kleppig met veertien hoekige Straaien ^

spaaniche. die overlaugs geftreept zyn^ heeft.

De hoekigheid der Ribben is het eenige ,

dat deeze Soort van de voorgaande onder-

fcheidt. Zy zou , om dat menze aan de Kust

van Spanje , in de Middellandfche Zee , aan-

treft, meer betrekking fchynen te hebben op

de gewoone benaaming van St. Jakobs-Schul-»

pen : des menze ook de Spaanfche noemt,

B o N A N N I zegt 5 dat menze in Italië Cappa,

Santa , f. di S, Giacomo tytelt , dat is de Heili-

ge of St. Jacobs -Schulp. Men vindt 'er,

zegt hy, die by de tien Duimen breed zyn.

*c Schynt dat hy de een met de andere ver-

ward heeft: want die in de Oceaan voortko-

men, voegt hy 'er by, hebbende platte Schulp

met een fchoone mengeling van veelerley hoo-

ge

(i26) OJ?rea Testa in^quivalvi , Radlls quatuordeclm angu-

latls, longitiidinaliter ftriatis. M. L. U. 52a. N. 59. Gi>AL-

T H 1 1: R I Test. T. 99. f. B. R E G f n f. Ccncb* 6, T 2. f.

19. B o N A N N. Rfcr, II. T. 3 , 4* G I N A N N. ^driat, II.

T« 16, f. i23^ KN OKR Verzam, lU Deel. ï\* 22, f. u
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ge Kleuren verfierd. Ik heb 'er van deeze VL
Spaanfchen één , die de ronde Schaal zuiver ^^^'
wit heeft , en de platte Vleefchkleurig bleek Hoofd*-

rood. De Ooren zyn in deeze , zo wel als in stuk.

de voorige, wederzyds even groot.

Cl 87} Kam -Doublet, die de Schaal ongelyk' ci.x:<xvu,

kleppig heeft met agttien platagtig '^^^^^1'

breede Straalen, Doublet,

Deeze bevindt zig in 't Kabinet van de

Koningin van Sweeden» De Schaal heeft de

platte Klep met flaauwe Straalen , maar van

binnen , naar den Rand toe , zyn eens zo veel

Flooijen zigtbaar. De gegolfde Streepjes gee-

ven 'er den bynaam aan. Wy noemenze Jop-

pe - Doubletten.

Cl 88) Kam -Doublet, die de Schaal ongelyk' chxyxviu,

kkppig heeft ^ met zestien verfleeten striatuU.

Straalen^ die overdwars Vliezig gejtreept ^^^^^^^P^^

zyn: den Rand ongekarteld,

Deeze uit Indie, in 't zelfde Kabinet, heeft

de ronde Schulp maar weinig bultiger dan de

an«

(ïSj) Oj7rea Testa insqulvalvl , Radüs ododecim exp'a-

nstis* M, L» U, 523. N, 100. KNORR F'erzam. II. D. Pi.

.19. f. 3. W. 20, f. I.
'*

(188) Oflrea Testa inacquivalvi, Radils fexdecim oblitcra-

tis , transverfe mecnbranaceo-ftriatis , marglne integerrimo, M,
L, U* 523» N. loi. ..

X 3
I, Deel. XV. Stuk.
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VI. andere, en is van binnen geelagtig, tusfchen

•^XlTi!"
^e Straalen wit.

Hoofd-
stuk» (1893 Kam -Doublet 3 die de Schaal ongelyk*

Cl XXXI X, kleppig heeft , met twintig verheven

kieine-* Straakfi.

Deeze, insgelyks uit Indie, heeft de Schaal

bultiger , zeer verhevenrond en klein ; de plat-

tere helft is ook diep geplooid en plat-verhe-

venrond. Deeze laatfte is witagtig met bruin

gewolkt ; de andere wit. De geheele Schaal

heeft de grootte van een Hazelnoot.

cxc, (190^ Kam - Doublet 3 die de Schaal gelyh
Tk^romc'

kkppig met twaalf verdubbelde Straaien

Konipas-
^j^ y^u buiten Elad heeft,

poubiet. ^ -^

Deeze is by ons zeer bekend onder den naam

van Kompas ' Doublet y welke van de Streepen,

die zy van binnen heeft , en uit het Scharnier

fpreiden , afkomftig is. In fommigen zyn dee-

ze Streepen van buiten geheel niet, in anderen

vol-

(189) OJlrea Testa inxquivalvi , Radiis viginti convexis. M*

L. Ui 524. N« 102.

(190) €>Jirea Testa jsqaivalvi, Radüs duodeclm duplicatls,

cxtus Isevi. M« L. 17« 524. N- 103. Amufium of Kompas-

Schulp. RUMPH. Mus, T. 4;* A, B* GUALTH Test,

T. 73, f, B, Umbella five Solea. ARGenv. Conch. T. 27.

f24) ( G. KlF, I N OJlrac, T« 5. f. 30. BoNANN III.

354. Knorr Verzam* U D. Pi* 20. f* 3, 4» V. !> PU

ai» f* 6«
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volkomen zigtbaar, die ze dan rood, bruin of VI.

zwart gedraald maaken^ De eene helft is in
xu^i^*

de gemeenden Leverkleui*ig , de andere helfc Hoofd-

Spierwit ,
geiyk ook de binnenzyde van de stuk.

eerstgemelde meest wit of witagtig is. In an-

deren is de eene helft zo wel doch flaauwer

gekleurd als de andere helft. Men vindt 'er

die tot vier of vyf Duim in middellyn haa-

ien, en deeze, dan fraay roodgekleurd ofgeel

getygerd zynde, worden veel geagt. Behalve

de rondheid is de dunte en platheid van deeze

Doublet zeer opmerkelyk , zo dat de Fran-

fchen, die 'er, wegens de gedagte Streepen,

den naam van Eventail, dat is Waaijer, aan

geeven, haar ook wel Sole^ dat is Tong, een

bekende dunne Platvifch 3 heeten, en daarom

geeft LiNN^^us "er den bynaam van Pleiirc*

neEtes aan. De Latynfche naam , Aimifium

,

zou weleer een Zee -Kompas betekend heb-

ben. Men plagtze ook Maan -Doubletten te

tytelen.

RuMPHius merkt aan, dat de eene en '

wel de witte helft, van de gewoone Kompas-

Doubletten , vry veel holler is dan de ande-

re; 't welk men ook nog heden kan waarnee-

men. Agter in de Wervel, zegt hy, by de

twee uitfteekende hoeken , zynze met een

Bandje vast , gelyk andere Ped;ines of Kam-
Doubletten , en bevatten een week geclagtig

Vleefch , byna gelyk de Pinnce, Het zonder-

X 4 iing-

I. DEEL. XV. Stuk..
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VI. lin.^fte was, dat rcenze in Oostindie zo zeld-

^xni^*
zaa^m vindt of vangt , weetende haare regte

HoJfd- v\^oonplaats niet. Op fommige Kusten ziet

STUK. menze by geval , in Zee , omtrent de Stranden

dryven, meest met de witte of bultige Schaal

b >ven, doch zy keeren zig by wylen om, en

fchieten in 't Water nederwaards als een Pyl

uit een Boog. Men zietze maar in weinige

Maanden van 't Jaar en zulks met een Ooster

of Zuidooster Mousfon, wanneer die een Op-

perwal maakt aan de gezegde Kusten.

cxci. (iPi) Kam -Doublet, die de Schaal omtrent

Oflrea "

geljkklepplg heeft met twaalf verheven-

Wcifa'^h- ronde ^,traaien , kruislings geftreept en
Doublet.

gekarteld; de Ooren gelyk.

De gelykheid der Ooren betrekt deeze na-

der tot de St. Jakobs • Doubletten dan tot de

Mantels , en , volgens de aangehaalde figuur

van RuMPHius, zouden het OostindifcheSt.

Jakobs Schulpen zyn. Die, welke hy Radu--

la noemt , heeft byna geen Ooren en is een

geheel andere; gelyk wy itraks zien zullen.

Cndertusfchen komen van deeze , ook , die

naauwiyks ge-oord zyn, voor. Men noemtze

Wei-

(191^ OJ^rra Testa fubxqulvalvi , Rad'is duodecim con*

vexis, Strüs decusfttis creaads, Aiiriculis acqualibus M. L. 1\

525. N. \o;, Ru M PH. Mus, T. 44.. f. A, K N O R R. I^er-

zam, II, D, PI. iS. f. J* PI. 19. f. 4. V, D. PU 9- f. 4*

1
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Weiiafch -Doubletten, 'm 't FvmCch Giheciére ^ VI,

wegens de Geftake , die naar eens Jaagers^^^^^"^*

Tafch gelykt. HoofdV
STUK.

(1923 Kam* Doublet, die de Schaal omtrent cxcir.

gelykkleppig , met zes verhevenronde %l^a.

gladagtige Straaien heeft , kruislings ]^^%'^^^

gefireept.

Die breed geplooide met weinige Ribben,

welke men weleer Gewolkte Bonte Mantels

plagt te noemen , heeten wy thans Jaagers Man--

tels. De Geftalte geeft 'er, met reden» die

benaaming aan, zo wel als de Kleur, die in het

graauw, geel en paarfchagtige, meer dan in 'c

roode valt. Zy zyn met groote verfcheiden-

heden gewolkt , en het getal der Straalen is

dlikwils grooter,

2. Met de Ooren ongelyk , het één aan de

binnenzyde als gedoomd.

(193) Kam -Doublet , die de Schaal gehkm ^^^^^^^
^ ^-^ »

7 , Ojirca i

klep' Pallium,

Kon'.ngs»

ri92) Oflrea. Testa fabffquivalvi , Radiis fex convexis Ije- ^''^nteU

viusculisj decusfato - ftriata. M. L. U. 52Ö N» 106. Palliunti

maculatum, R u m p H. Muf, T. 44 f. O. A R G E N v. Conch*

T zj. (24.) f. C. KNORR. Verzam^ V. D. Tl. 9. f. 2. Pi.

10. f. 5 , <J.

(TipSJ OJirea TestS acquivalvl Radiis duodeclm convexis ,

ftriata fcabra, Sqiiamis imbricata. M. L.U. 526. N. 107. Pe^eix

Secundus. Rumph. Mus* T. 44. C B* GuALTH* Test*

X 5
'•

I. DESL XV. STUK.
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VI. kleppig met twaalf verhevenronde Straa»

XLll" ^^^^ gejtreept en ruuw heeft ^ bezet met

Hoofd- Schiibagtige puntjes.

STUK,

't Zy men deeze de Konings - Mantel of met

de Franfchen Manteau Ducal , dat is de Hertog-

lyke Mantel, noeme; 't is onbetwistbaar, dat

zy in fchoonheid uitmunt onder de Mantel-

Doubletten. RüMPHius, die van deeze

Schubbige vierderley Soorten maakt, merkt

aan , dat de vierde Koraal- en Menie- Rood
is , fomwyien ook Citroengeel , dieper geplooid

en ruig gekarteld op de Plooijen ; wordcnJe

zelden gevonden , en daarom voor een groote

rariteit gehouden. Niet minder Lof geeft 'er

b'Argenville aan. Zy komt uit Oostindie»

cxciv. (ip4) Kam -Doublet, die de Schaal ongelyk*

Bodofa, kleppig y met negen Blaasagtig geknob-

Doublet. ^^^^^ Straalen heeft.

De Koraal 'Doubletten wyken in fraaiheid

voor de naastvoorgaande niet* Wy zagen 'er

im-

T» 74' r« F. Pallium Ducale, A r G E N v- Conch» T, S7. (24.)

f, I. Re GEN F. Cor.ch. 26. T. 6, ï. 59. KNORR Verzam,

I. D. Pi. 19. f. 2. II. D. PI. 21, f. I , 2. V. D. Pi, 27. f. 2.

(194) Oftrea Testi inarquivalvi , Radiis novem nodofo ve-

ficularibus. M» L. U. 517, N. 108. Concha Corallina. Rond*

Test, 25. BONANN. Keer, 11. f. 18» R U M P H* Mus. T.

48. N. 8. G u A L T H. Test, T. 99» ^. C , n. Peeren Coral-

linus. Argenv. Conch, T. 27. 24.) f. F« Knour FVr-

s^«i. !• D. Pi. 5. f. I. III. D. Pi. 24 , 25, f. !•
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immers, nu vier Jaaren gfileeden, ééne, die VI.

zeer groot en ongemeen fraay Oranjekleurig en ^j^r^"

Iterk geknobbeld was , publiek verkoopen voor Hoofd^

by de vyfcig Guldens» De meeden, echter, stuk.

zyn bruinagtigrood, en dit geeft 'er, benevens

de Knobbeltjes, den naam aan, dien men in 't

Franfch navolgt met la Coralline, Het zou de

Concha Corallina van Rondeletius zyn

,

die in de Egéifche Zee haar woonplaats hadt,

volgens A R 1 s T o T E L E s. Somtyds komen 'er

ook voor, die wit- of geelagtig zyn en bonte,

L I N N ^ u s merkt aan , dat de Koraal - Dou-

bletten huisvesten in de Afrikaanfche en Indi-

Iche Oceaan. .; „; ..... •

C^95) Kam -Doublet, die de Schaal ongeluk' cxcv.

kleppig heeft ^ met negen rimwe gejireep'^^j^"^
^^^

te Straaien y het ééne Oor zeer klein. Katte.

POOU

Deeze , uit de Afrikaanfche Zee , hadt de

Schaal kleiner en doorfchynende , met negen

Straalen allengs gegolfd»

(ipó) Kam -Doublet, die de Schaal bynage- cxcvi^
- ^ Ofirea

V'^" pellucens»

Doorfchy»

f195) Ofirea Testê inaequivalvl , Radlis novem ftrlatis Ica- nende*

bris , Auriculd altera minuta. M. L. U. 527» N. 109, K N o R r
Verzam. IV. D. Pi. 13. f. 5.

(195} CfireaTt^xX flibjEquivalvi, Radlisnovera, kvi; for-

fiice Squamis CochIean«hemisphajricis. M» L. U, 528. N» iio,

Pef^en femi-auritus* A R G e N v. Conch* T. 27. f. H. K J^ o R a
Verzam. V. D. Pi. iJ. f. 2» VI. D» Pi. 9. f. 4»

l. DEEL» XV, STUK,



33^ B E SC HRYVING VAN
VI. 'lykkleppig ^ met negen Straaien ^ glad;

^Y T^TT^'
rfe vlakte met Lepelswys halfronde Schub •

STUK,

Van deeze hebben wy 'er die hoog- en bruin-

rood y Oranjekleurig of bont zyn , volmaakt

met de afbeelding van d*Argenville over*

eenkomftig. Tegen den Dag gehouden zyn

zy doorfchynende.

cxcvii. (197) Kam -Doublet, die de Schaal 7iiet vier»

Jii^erata, cutwiutig verdiMelde Straaien ^ van bid'

Gcttraalde. j^^ effe^ Jjeeft.

Van binnen telt men in deeze agtenveertig

Straalen. De platheid maakt , dat zy veel naar

de Kompasdoubletten gelykt. De woonplaats

wordt gefield in de Zuidelyke deelen van Eu-

Topa. Van binnen is de Kleur geelagtig-, van

buiten wederzyds roodagtigpaarfch/zegt Li n-

N JEUS. Hier toe fchynen die men gemeenlyk

de Zonnewyzer noemt of dergelyke fraay ge-

ftraaide en gekleurde Mantels te behooren.

cxcvim (198) Kam -Doublet, die de Schaal gelyk*

Sangtinea* ^^^P^

BioediöO-

de« (197) OJirea Testa Radils viginti-qu3tuor dupllcatis , extus

Ixvu M. L. U, 525. N, 204, GuALTii. Test T. 73* f. C.

K N o R R Verzam, I» D. Pi. 4 , f. I- Pi 5* f. 2. V, D. PI. J5 f. r.

f198) Oy?rf^ Testa jequivalvijRadüs viginti duobus (cabris ,

femi-rmrita. M. L. U. 5^8. N, lii. Gualth. Teit. T. 74.

'f. N. Knorr p-erzam. II. D. PU 3. f. 2 , 3. V. D. Pi. II

U 5. VI. D. PU 16. f. 2.
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kleppig, met twee-eii'twintigruuweStraa- VI.

kit f en half ge-oord heeft, XLH^*
HOOFI)-

Deeze zyn eenigermaate ruuw van Schaal. stuk.

Men vindt dezelven , gemeenlyk, hoog, bleek

of bruin rood, en ook wel paarfch of geel van

Kleur.

(199) Kam -Doublet , die de Schaal gelyh cxax.

kleppig met dertig ruuwe, platagtige y var7a.

gedoomde Straaien heeft y en maar één^*!^^^^\^

Oorlap^

Hier zou men alle die moeten t'huis brengen,

welke gemeenlyk Bonte Mantels genoemd wor-

den , en onder welken eenigen voorkomen , die

de Schaal eenigermaate gedoomd hebben , doch

ik vind dezelve in de meeften glad en ook aan-

merkelyk verfchillende in 't getal der Straalen.

De Kleur is een groote verandering onderhevig.

De meeden komen uit Westindie.

{200) Kam-Doublet, die de Schaal gelyk- <^c«

kleppig met veertig Draadagtige Straa- Pujlo,

leny en maar ééne Oorlap heeft,
Kieme,

By

(199) 0J7rea Testa a:quivalvl , Radlls triginta fcabrls com«

presfis echmatis, uni-aurita. M» L, U« 529»N. 112. GuALTH,
Test, T. 74» f. R» KncRR J^erzam* II. D. Pi. 4. f. i

, 3. Pi,

j3. f. ?. V. D. PI. II. f. 3.

C200) Ofirea Testa scquivalvi , Radüs quadraginta FlUformi*

bus,- uni-aurita. M. L. U. 529. N. 113. Knorr Verzain^ .

IV. D. PI. 12. f. 2. V. D. PU 28. f. 3*

1. DiEL. XV. STUK.
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VI.

XLIL
Hoofd*
STUK.

..Cl.

Ofirea

Gladde*

CCII,
OJïrea
OpercuU'
ris»

Dikke*

By de grootte van een Hazelnoot wordt

deeze , die wederzyds even verhevenrond is

,

vergeleeken. De kleine Oostindifche Bonte

Manteltjes , die om zo te fpreeken maar één

Oor hebben > fchynen hier 'c huis te hooren.

(201) Kam -Doublet 5 die de Schaal gelyk-

kleppig , met tien gladde platagtigé

Straalen , de hinnenjie verheven met

dubbelde Streepen heeft,

Deeze fchynt meer of min overeen te ko*

men met de gevlamde of gehippelde Mantel-

tjes; v/ant dat 'er de Streepen ook van bui-

ten zigtbaar op zyn , en dat de Kleur niet al-

toos roodagtig is , blykt uit de aangehaalde

figuur van Güalthieri. De Ooren, bo-

vendien, zyn gelyk.

(202) Kam -Doublet, die de Schaal onge-

lykkleppig met twintig Straalen, byna

rond van Omtrek heeft ^ en door kruiS'

lingfe Streepjes ruuw ^ met het Dekzel

verhevenronder.

Die

(201) OJlrea Testa ajquivalvi , Radüs decem laevibus ,
pla-

niusculis; inrernis Striis elevatis duplicatis. M- L. U. 53°. N«,

114. GUALTH- Test. T. 73- f- H, RegKnf. Conch. T.

I. f. 10 T 2. f. 16» KNORR yerzam, II. D. PU 19. f. 4,

5* IV. D p!. 12 r. 3.

(202 OJlrea Testa inxquivalvi Rndils viginti, fubrotund^ ,

decusfatim ftria'o-fcabra, Operculo convexiore. M. L. U« 530*

N, 115* Knorr f^erzam^ V* D* Pi* 28. f. 4»

I
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Die Schulp , welke de bovenfte is of het VI.

Dekzel uitmaakt in deeze Kam -Doublet, is^^^^^J"

verhevener rond, of bultiger dan de onderde hoofd*
Schulp. Deeze worden wel Orajije- Mantels stuk,

genoemd , om dat zy zo hoog gekleurd voor-

komen : doch men heeft 'er ook die Citroen-

geel, die byna wit, die Roozekleurig , bruin-

rood of bont zyn. Zy vallen wel een hand-

breed groot.

(203) Kam -Doublet , die de Schaal gelyk' ccnu
kleppig heeft ^ met twintig gladde Straa^^-^f^^

len^ en bultig is. Adama-

Deeze voeren den naam van Adama-Dou-

hletten. Zy zyn gemeenlyk Bloedkleurig of

ook wel hooger en iterk Menie -rood. De
beide Schulpen zyn even bultig en naar 't

Scharnier toe wat bleeker of blaauwagtig

paarfch , en de Ooren zyn byna even groot.

Zy komen uit Westindie.

3. Met de Kleppen fcheef of aan de ééne

zyde ronder.

(204) Kam -Doublet, die de Schaal omtrent cciv,

seiykXZn.
Geclagtl-

Cüos) 0(!rea Testa aequtvalvi Radlis viginti glabrls, glbba.ge,

M. L» U. 531. N. iï6, BROWN. Jam. T. 40. f. lo. KNORR

Verzam. II. D» PU 5« f- +. PU '7, f. a.

{zo\) OJirea Testa fubxquivalvi gibba, Radüs o^toftrlatisj

margine akero rotundato» M, L. U, 531. N» 117»

I, Deel. xy. STCJit,
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VL gelykkleppig en bultig heeft met agt

^XLIl!'*
geftreepte Straalen y den eenen Rand

KoüFD- gerond,

Deeze , uit den Zuider- Oceaan , heeft de

Schaal als fcheef , en aan den eenen zydkant

ronder: het ééne Oor zeer kort: de Kleur is

witagtig , bruin en rpod bont , van binnen

met geele Straalen , die 'er den bynaam aan

geeven.

ccv* C^^j) Kam - Doublet , die de Schaal gelyk'

ffri^ta^ kleppig en bultig met twintig ruuws

Ys Dou. Straalen heeft , de tusfchenruimten ge-

Jireept ; de Oorlappen gelyk en als af*

gejleeten^

Men noemt dezelve ,. wegens haare Kleur,

gemeenlyk de Ts- Doublet ^ alzo zy zig> regt

fchoon en zuiver zynde , byna als Ys ver-

toont» De Geftalte heeft aan deeze of der-

gelyke ook wel den naam van Katte -Tong

doen geeven. Zy heeft zekere Kringen als

van aangroeijing, vv'aarvan zy den Latynfchen

bynaam draagt. V/aarfchynlyk zal zy uic

"Westindie afkom (lig zyn.

(ïos) Oflrm Testa a^quivalvi gibba, Radüs viginti fcabris»

intcrftitiis ftiiatis , AuiicuÜs neqiialibus exolctis. M. L.U. 53^.

N. 118» lUALTT^ Test. T. 74. f. ££ T« 88. f* F. KNORR
ViT%am, Ml, D, Pi, 24, f^ 4.



IJE KAM-DÖüBLEtTEN^ 337

C2C6) Kam -Doublet , die de Schaal gelyk' VI.

kkppig en bultig heeft met twee-en^ v?^i^*

twintig Straaien ^ die met Geutswyze Boofd*

Schubben bezet zyn ; hebbende maar den stuk»

éénen kant rond en de Ooren als afe-_i^^''^«
j ö Ofirea

Jlecten, • Lima.
Rasp-

Aan deeze geeft d'Arcen ville in 't ge-

heel geen Ooren, die ook inderdaad zeer klein

2yri 5 en noemtze te Rapé ou Ratisfoire , dat is

de Rasp of Schrabben Rumphiüs befchryft,

onder den naam van Radula ofRasp, eene Dou-

blet, die als naar een half doorgefneeden Sto

Jakobs - Schulp gelykt, te weeten aan de éénè

zyde regt zynde aan de andere rorid , diep ge-

voord of getand , en met bolle Schubbetjes

als een Rasp bezet, voorts geheel wit zynde

en zónder Tekening. Een andere Soort ^ zegt

hy, heeft fyner Kammen en heel fyne Schub-

betjes, gelyk een Zoetvyl; waar mede hy dé

Ys - Doubletten of Katte -Tongen zal bedoe-

len. De Aangehaalde van Gualthieri be-

hoort volftrekt tot deeze Soort» Die van B 0-

IM A NNI j uit de Middellandfche Zee, is zeker-

lyk een Rasp - Doublet.

4. On-

f206J OJlrea Testa aequivalvi gibba , Radlls viginti-duo im-

bricatis Squamis, altero margine rotundato, Auriculis oblite*

ratis. M. L. U. 532, N. iio, BoNANN. Recr, !! T. 71,

R u M P H. Mus, T. 44. f. D. G u A L T H. Ten, T. 88* f. F«

Lima. ARGENv. Conch* T. 27. (z-f.) f. E.Klein^
'0/irac, T. 9. f. 34» KNORR Verzami, VI. D» Pl» S-f. f. 3<J

Y
li DEEL. XV. STUK.



33^ Beschryvino van
VI. 4. Ongekamdejof Oester-Doublet-

Afdeel.
XLIL ^^^'

H0037D
STUK*

ccvii.
(207) Oester, die de Schaal gelykkleppig ^ in

cjheJ^' ^^^^ ^r77zew verdeeld heeft , maakende
Mulleus,

Poolfche

Hamer»

Mulleus. een Kruis
Poolfche

Deeze komen uit Oostindie, gelykL i nn ;e u s

te regt aanmerkt , en zyn kostbaar. Men geeft ^

voor de genen die fraay zyn, van vyftig , zes-

tig tot tagtig Guldens^ Dit hangt voornaame-

lyk van de grootte en langte der Armen af, of

van de evenredigheid van het Kruis tot den

Steel, welke zeer verfchiliende is» Jn de Af-

beelding van d'Argenville heeft het Kruis

de dubbelde langte van den Steel, in die van

Gü A L T H I E R I is de Steel veel langer dan het

Kruis. Enkelde Liefhebbers hebben 'er die

wit zyn en byna onfchatbaar. Doorgaans

vallen deeze zogenaamde Poolfe Hamers zwart,

zwanagtig , donkerblaauw , of bruin naar *c

paarfch trekkende. Sommigen zyn ook met

eenig wit of ros gemengd ; naar dat menze

meer of min fchoon gemaakt heeft. Gewoon-

lyk

{107) Oflrea Testa acquivalvi triloba , Lobis tnnsvetfis. M. L,

U. 533. N. I2I* BoNANN. Kirch* II. f. 130. Oftreiim dJ»

vifum» RUMPH» Muf^ T* 47. f. H. GuAlth. Test T.

96: f. D , E» Malleus brachiatus. A R G E n V. Conch» T. 22.

(i9«)f* A. L IST. Conch.Z B. S. i*T« uU u Klein OJlrac,

T. 8. f. 14. Sek« Mus, III, T. 91. fi 4, 5 & T. 93. f. i ,

a. Kn ORB. Verzam, UI, D^Pl. 4* f* ï. VI»D.PI* 13. ^^I.
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iyk flaat het Kruis fcheef op deri Steel , die zeer vi.

zelden regt is. Van binnen heeft deeze Dou- -^^^^-^^^

biet, in de Steel naby het Kruis, eene Holte, Hoofd-

die een Schulpdier naar een Oester gelyken- stuk.

de, het welke eetbaar is , bevat, Zy wordt

thans gemeenlyk de Poolfche Hamer , en ook

wel de Kruis -Bouhlet , of 't Krucifix, gety-

teld.

("208^ Oester met de Schaal ongetykkleppig ^ ccviït;

van buiten geplooid , aaii den Rand met %l^^°
/ Dïluviana»

opjtaande jcherp gehoekte Tanden, Kam.
Oester»

Deeze bevindt zig Verfteend in de Kalkber-

gen van Sweeden , hebbende de Schaal zo

groot en groocer dan een gewoone Oester

,

zegt L I N N .'S u s.

(209} Oester, die de Schaal ongelykkteppig y ccix»
Eyrofid heeft ^ met de kanten ftomp ge' Ofirca

plooid; ergens aan vast zittende. Laurier-

blad,

Dewyl Crates een Egge , Hark of Ploegyzer

betekende, zo begrypt men gemakkelyk, om
Wat reden Rumphius deeze genoemd heeft

Ofire^

(208) OJirea Testa Inxqmv^lvl extus plicata , Marghie Den-

tibus ereótis acutangulis. SyJI* Nat* XIU

(209) OJffea Testa inaequivalvi ovata, lateribus obtufe plf-

cata; parafitica. M* L* U. 534. N. 12a. Oftreum cratium.

1(.UMPH. Mus, T 47« f. A, RRGENï, Concht. 22* f* F.

Klei N OJirac, T. 8« f. 22, Knoiir Verzam, ! D* Pi*

23. f» 2*

y 2
I. DfÉL. XV. STUK.
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^
VI. OJireum Cratium , dat men verdaan kan als

APTi PPT

XLII»
* Geploegde Oester. Dit komt met de gedaante

Hoofd- taamelyk overeen , die echter ook wel naar een
STUK. Qi^^ ^ Q^^ 20 men wil , naar een Laurierblad

gelykt : weshalve men ze dus gemeenlyk thans

noemt, geevende 'er, in 't Franfch, den naam

aan van la Feuille^ Dat dit, echter, daar van

afkomftig zou zyn, dat deeze Oesters aanTak-

ken van Boomen groeijen, gelyk d'Argen-

viLLE ons wil wysmaaken C*), heeft flot nog

val. In de eerfte plaats , is dit groeijen van

Oesters aan in 't Water hangende en flaande

Takken of Stammen van de Boomen , die men
Mangoos of Duizendbeenen noemt, in de In-

dien, ten opzigt van de gewoone Oesters , zeer

gemeen. Ten anderen zyn het zelden Tak-

ken of Hout, maar meest broofche Rietjes of

dergelyke dingen; waar aan men deeze Dou-

bletten gegroeid vindt. Rumphius noemt-

ze, in 't Neerduitfch, Sery-Oesters , omdat

zy, zegt hy, met de onderde Schaal de Stokjes

of Rietjes omvatten van de Sery's^ die omtrent

een half Jaar in Zee geftaan hebben. Aan dee-

ze Rieten wasfen ze met Klompen boven mal-

kander, zo dat men de Stokken mede affnyden

moet j doch de mooiften zyn , die enkeld groeijen.

Deeze zyn omtrent een Vinger lang, met ge-

plooide en gekartelde Randen , van buiten graauw

ea

f*) Elle s'attache ordinairemcnt a des branches d'Arbres

,

d'ou elle a pris Ie nom de feuille» ConthyU U Pait. p, zjj*
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en Schilferigj doch, fchoon gemaakt, mooy VL
paarfch. Men viudc 'er evenwel, ook, zo hy

XLII^*
getuigt , aan de Wortelen van allerley Man^ Hoofd'.

gium fruticans , dac de gezegde Duizendbee- stuk.

nen zullen zyn , maar die zyn klein, fcherp , en

zeer gekarteld, 't Is niet onmooglyk , dat zy

ook wel, by jamaika, aan de eigentlyke Zee-

Keefters of Zeegewasfen groeijen , gelyk L i n-

N^ u s zegt , die 'er byvoegt , dat haar Schar-

nier een Putje of Knikje (Lacuna) is, waar

door zy te onderfcheiden zyn van de op der-

gelyke wyze aangroeijende Mosfelen»

C210) Oester , die de Schaal rond en plat. ^ccx.

met den rand 7iiet mgejneeden of ge» Hcui^ris.

j)looidy maar gekarteld heeft,
schyfje»

Van deeze , uit Gualthieri ontleend,

heeft de Schaal de grootte van een Duimlid,

en is platagtig famengedrukt , zegt Linn iEus.

Gedagte Autheur noemtze Oester van eene

byzondere Gellalte , platagtiger, rondagtig,'

met Knobbeltjes en kleine Gaatjes, hebbende

den Omtrek met zeer kleine Plooitjes fraay

omgeven, witagtig van Kleur.

(211) Oester , die de Schaal ongelykkleppig , ^i;^^^*

half- edulh,

Gewoone
(210) 0/irea TestS orbiculata plana, margine integro crena- Oester.

W* GOAÏ.TH. Test» T, 104. f, G.

(aiij OJirea Testd Inxquivalvi, femi-orbiculata , Membra-

Y 3 nis

I. Desl. XV, Stux*



34^ Beschryving van

VI. halfrondagtigy met over elkander Golfs'

Aim.EL.
'),];ys' leggende Schilfers ; de ééne Klep

booFD- .

'^^^^ ^^^^^^ ^^^ geheeh -,

Deeze Kenmerken zyn niet te duidelyk om
de Geltalte te bepaalen van 't bekleedzel van

een Schulpdier , 't welk zo bekend is en in

algemeen gebruik door de geheele Wereld,

De oude Romeinen hebben reeds met elkander

getwist over de plaatfen, die de beste Oesters

uitleverden. Sommigen gaven aan die ;der

Dardanellen <^tn voorrang, anderen aan die

van de Adriatifche Zee, of de Kust van Napels

en Kalabrie. Tegenwoordig worden die van Bre«

tagne voor de lekkerflen van de Franfche Kust

gehouden ; doch men is in \ algemeen van

denkbeeld, dat de Engeifehe Oesters die van

Vrankryk, Duitfchland en Italië, overtreffen.

Hierom is 't , dat veele Oesters , die men ia

de Nederlanden eet , door zekere Schepen ^

Ocsterhaalders genaamd ^ uit Engeland worden

overgebragt; hoewel men 'er ook menigvuldig

op de Zeeuwfche Banken, en by Tesfel vifcht»

Dus

nis lmbric;i- is undulatis , Valvula altera plana integerrima* Fauni

5m^<7. 2149. M. L. Ur, 534" N. 123. R0NDEL+ vï^. 2,p. 37^

Óftreum vulgare. Gi/Alth» Testar^ T* 102. f, B» Oftrea*

Gr SN* ^q- z. p. S7« Oftre.i Rondeletü marina* Aldrov*
Exfang, 48Z. Oilreum vulgare maximum. L i s t# An<^U\-]6,

T. 4 f» 26. Oürea major fulcata, in;ïqualiter utrinque ad Car-

dinem denticukua, LIST.Hï^ï. 153: 20* K L L i n 0^'?r/2<;,

T. 3. f. 21. Odrea BoNANN. Recr loS- T./o. GiNANN.
Air, II. T. 18. r. 107. BA STER Opufc, I. p, Gz, T. 8,

KNOE.a Verzam, III, D* Pi. 24, 25. VL Dt PI. 19. f. !•
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Dus is ook de benaamiog deezer Schulpdie- VI.

ren , in de meeite Taaien van Europa , zeer xui!**
gelykluidende. De Latynfche naam OJtreaRooFD-

komt zekerlyk van het Griekfch woord O^reoTz^^"^^*

of OJireiQn, dat echter een algemeene benaa--^^^^*

ming is geweest van de. Zee - Doubletten

;

wordende de Oesters, in 'tbyzonder, van de

hedendaagfche Grieken Jftridia of OJtridia

geheten 5 volgens Aldrovandus» De Ita-

liaanen noemenze OJlriche , de Spanjaarden

Oftia of Ojlra^ de Fraofchen Huitres ^ 't welk

van het oude woord Oueftre is af te leiden

;

de Engelfchen Oysters ^ de Duitfchers Ail*

ftern* De beste Latynfche Autheuren geeven

'er, in 't eenvoudige, niet den naam aan van

Ofireum^ maar van OJlrea; gelyk Bonanni
te regt aanmerkt, zeggende dat OJireum van

een algemeener betekenis is geweest (^),

Deeze Oesters leggen veelal los in de Slib-Woon.

ber 3 Slik of Zand , der gedagte Banken , of

op den Grond der Zee ; doch hebben de be-

kwaamheid om zig onbeweeglyk aan Rotfen,

Klippen , Steenen , Paaien , Ankers , vast te

hechten ; 't welk dan ook byzonder blykt in

die

(*) Concha fatis nota IirCcEms, Oftrea Latinis clicta ncni

Oftrcum» Significantur enitn hac voce, ucBelloniüJ
notat, omnium Concharum Test«, qux fcabrof^e fuat !k im«.

mobiliter Terras adhssrescunt* Huic [fcilicet OHreae] ad.aodam

crasfa , valida et ponderofa Testa est , 6cc» Recreat^ p* io8,

I. Dekl. XV. Stük,
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VI. die der andere Wereldsdeelen, alwaar menze-

^x^^ïl^
zeer gemeen , en by troppen , vastgegroeid

HooFü- ^i^dt aan de Takken of Stammen van zekere

sTüK. Boomen , Mangroves of Duizendbeenen ge-

naamd, die op de Stranden, en aan den Mond
der Rivieren , in 't Water groeijen , en hunne

Takken laaten nederhangen, welke dan Worte-

len fchieten^ en als nieuwe Stammen worden^

die men afhakken en met Oesters beladen op

Schouder draagen kan. Dit heeft in de Westin-

diën niet alleen , maar ook in Guinee , en el-

ders aan de Westkust van Afrika plaats. Te
Cayenne, evenwel, ^n op alle Gronden, die

Steen- en Rotsagtig zyn , worden de meefte

Oesters aan de Klippen vast zittende gevonden,

en moeten met een Yzeren Werktuig los ge-

maakt worden , omze te bekomen. In die

zelfde Wereldsdeelen , niettemin , treft menze

ook los op het Zand of in de Slik leggende aan,

even als op de Kusten van Europa. Zo blykc

dan , dat dit flag van Schulpdieren of onbe-

weeglyk leeven kan , of zig eenigermaate ver-

plaatzen , 't zy , door 't geweld der Golven of

door eigen werking en beweegkragt ; waar van

men in zeer Jonge Oestertjes , volgens de Waar-

neemingen van Leeuwenhoek, duidelyke

blyken heeft, die zelfs, zegt de Heer Bas-
ter, zeer vlug kunnen zwemmen (*}.

„ Dit

(*) Op 't end van 't Tweede Deel zyner Natuurk^rJige

UitfpannUgen , alwaar ik met verwondering zie , dat een vol-

v/asfen Oester altcos, zonder van plaats te veranderen, moet

bJy.
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,5 Dit Schulpdier , onbewceglyk door zyne VI.

,5 zwaarte (zege b'Argenville,) opent
^^^LH^'

3, zig niet meer dan een Duim breed totHooFO'

55 Ademhaaling, om Water in te neemen door stuk.

35 zyne Zuigers en het Voedzelhembenoodigd,

5, 't zy de Sappen van kleine Diertjes en vaa

5, Planten of zekere Korreltjes van eenevSlyke-

3, rige Aarde. Zyn bovenfle gedeelte is 't al-

55 leen dat beweeging heeft : het onder(te blyfc

5, onbeweeglyk en dient tot Steunpunt. De
5, Oester zou zyn Water verliezen , indien hy

„ niet op de Rug lag. De opening van zya

5, Mond is tusfchen de Kieuwen : zy is gezoomd

„ met twee groote Lippen die met Zuigers

55 voorzien zyn^ 't geen een Soort van door-

5, fchynende harde Franje maakt, die aan bei-

5, de zyden den inwendigen Wand der twee

3, Kleppen bekleedt. Zyn Gedarmte is lan-

,, ger dan in eenige andere Vifch, om te lan*

5, ger zyn Afgang te kunnen ophouden In-

3, dien hy veel Water in zigbefluit, ditflrekt

,, om hem te langer buiten de Zee te doen

5, leeven". Want deeze Schulpdieren zyn het,

die men 5 tot lekkerny , zo Linn^us aan-

merkt, levendig verllindt (f).
Of-

blyven ftil leggen, op den Grojid der Zee: 't welk echter het

vermogen niet uitfliiit , van uit de Slik te kunnen kruipen en

aig omkceren van de platte op de holle Schulp. Zie bladz*

80 , van zyn Eerfte Deel.

(tj Frequentesin cosnis Afotomra , ylyse Epula;» Sysi.Nat, XIL

Y5
I. I)£EL. XV. STUK,
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VI. Offchoon men een taamelyke overeenkomst,

XLII.^*
naar oogenfchyn , moge vinden tusfchen de

KooFD" Lighaamen der Dieren , wier bekleedzels de
STUK. Doubletten der laatfle afdeeling van dit Ge-

deToei^
^^^^ ^y" ' ^^^ ^^ echter die der Poolfche Ha-

teicn. meren ^ Zadelen , Winkelhaaken ^ Laurierbladen

of andere Soorten , niet voor V erfcheidenhe-

den aanzien, noch aanmerken, dat 'er negen-

entwintig of een-en-dertigderley Oesters zyn ,.

omdat LiNN^üs zo veel Soorten optelt in die

Geflagt. Mee trekt de befchryving van Ad/in-
s o N zelfs te ver , als men verhaalt , dat hy
omltreeks Senegal zeven byzondere Soorten

van Oesters heeft waargenomen ; alzo hy zelf

bekent , dat eenigen derzelven niet tot het

Geflagt der Oesteren , maar ,
gelyk blykbaar

is , tot de Lazarusklappen of Haanekammen
behooren, en van hem verzekerd wordt, dat

de eerfte Soort alleen, die hy Gafar noemt,

eetbaar zy of in gebruik tot Spyze. Dit is

de Boom -Oester, welke Rumphius Stok-

Oester tytelt , en die men thans Guineefche

Oesters noemt , door haare iangwerpigheid

kenbaar,

Kïeun In de gewoone Oesters is een aanmerkelyk

verfchil van Kleur. Men heeft 'er, in Spanje,

die ros of rondagtig van Schaal ; in Italië die

bruin zyn , en elders zwart zo wel van Vleefch

als van Schaal; doch de groenagtigen worden

meest geagt , en niet alleen aangenaamst van

Smaak maar ook gezondst bevonden. Deeze

Groen-
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Groenheid weet men 'er door Konst aan te VI.

geeven , met ze te fpeenen in zekere bewaar- ^^^*
plaatfen 5 die Oesterputten genoemd worden

, Hoofd'-

hoedanigen men niet alleen te Petten aan de stuk.

Noordzee, en in Zeeland, maar ook, en wel oester-

Putten
inzonderheid, aan de Engelfche Kusten heeft.

Dit zyn Gebouwen of Plaatfen , alwaar de

Oesters in groote langwerpige, openè Bakken,

of in Greppels van omtrent drie Voeten diep

,

op de Zandbanken , worden geworpen. Toe
een goede eigenfchap van deeze Putten wordt

vereifcht, dat 'er het Zeewater alleenlyk met
de hoogde Vloeden inftroome, kunnende , naar

bdieven ^ tot zekere hoogte wederom daar uit

gelaten worden. In de eerfce plaats fchuurt

dit Water de Slyk en Vuiligheid van de Oes-

ters af : ten anderen „ worden deeze Grep-

5, pels , zegt Willis, door hulp der Zon-

55 nefchyn, groen, en deelen die Kleur, bin-

,5 nên drie of vier Dagen , aan de Oesters

5, m.ede. Men laatze echter, doorgaans, zes

55 Weeken of twee Maanden in zulke Grep-

5, pels blyven , om llerk groen te worden".

Dat de werking der Zon deeze groenwording

veroirzaakt 3 tragt hy verder te bewyzen, en

voegt 'er by , dat de Oesters zig , by 't in-

en uitvloeijen van het Water , t'elkens om-

keeren , en zig niet van hunne plaats bewee-

gen, dan by koud Weer, om zig te begraa-

ven in de Slyk C^^^). Dg

(*) L I STER u4mpj, Angl, p. l8o%

! Dkel. XV, STUK,
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VI. De Oesters zyn zeer ongelyk van grootte,

^xni^*
Men vifcht 'er, tusfchen de Klippen van Schot-

Hoofd, land, die de Schaal zeer breed, dik en zwaar
STUK. hebben. In de Indien komen voor, die meer
Grootte, dan een Voet breed zyn. 't Is dan niet te

verwonderen, dat men *er aldaar vindt, wier

Vleefch in verfcheide (lukken moet gefneede»

worden, om het te nuttigen (*J). Gemeenlyk

echter bepaalt zig hier te Lande de grootte

van de genen , die gegeten worden , tot een

Handbreed of minder , gelyk iedereen bekend

is, en van deeze kan men zeggen, dat zy de

Schaal niet zeer dik of zwaar , platagtig en

byna rond hebben, van binnen wit en eenigs-

zins Paarlemoeragtig , van buiten ruuw en

Schilferig , ziende uit den groenen. Zeer

dikwils vindt men aan deeze Oesterfchulpen

eenige Schulpjes of Zeegewas, en het gebeurt

Gok wel dat geheele troppen voorkomen van

Oesters aan eikanderen, of Oesters aan Mos-

felen vast gegroeid.

Her Dier, Zo algemeen bekend het is , dat het Dier

der Oesteren Baarden of Kieuwen heeft , waar

van de buitenlle als Kraakbeenig is met klei-

ne

(*) In de Kosiinglyke Konstkamer, te Koppenhagen, ver*

toont men, onder anderen, twee Oesterfchulpen, die byGoa

met een Ankertpuw uit de Zee gehaald zyn. Ieder is 224

Ponden zwaar en over 't kruis derdhalf Eile breed. Van den

Vifch , dien men daar in vondt , kreeg ieder op het Schip een

^

Stuk. PoNTopp, II» Theil. p. s°S* Aantik*
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tie Tandjes voorzien ; als ook dat hetzelve met VI.

eene Pees gehecht is aan de Schaal, gelyk an-
^lii.

dere Schulpdieren ; zo weinig zal het aan vee- Hoofd*

len, die duizendmaal Oesters gegeten hebben^ s"^^^*

bekend zyn , dat het Vleefch deezer Dieren

famengefteld is uit een Keel , Maag , Gedarm-

te> Darmfcheil, Lever, Hart en Aderen: al-

le welke deelen men te gelyk gaat inzwelgen.

,5 De Oester, zegt d'Argenville, heefc

„ een week Vleefch en een wit Vlies , dat ee-

„ ne StofFe bevat, die geel en donker bruin

„ gemarmerd is , 't welk de Ingewanden fchy-

„ nen te zym *t Is zonder twyfel uit deeze

„ dikke en geftremde StofFe^ dat het Melkag-

,, tig Vogt voortkomt ^ 't welk derzelver

„ Soort voortplant en het Zaad teelt, DiC

„ Melkagtig Vogt pasfeert door verfcheide

„ trappen van aangroeijing, voor dat het de

„ twee Schulpen zien laat, die bellooten zyn

„ in het middelpunt van deszelfs omkleedzel.

„ Deeze Slymerige StofFe, verlevendigd door

„ kleine roode Worpjes , en door de Winden

„ en Golven op de Takken gevoerd van de

35 Mangles-Boomen , die de onvrugtbaare Zee-

„ kusten van 't Eiland Cayenne bezoomen ,

,, brengt Oesters voort die Paarlen geeven en

5, fchynen te hangen aan de takken van dee-

yy ze Boomen (*)"•

Deeze aanmerking , hoe duider ook en on- voorttee-

ge- ^^"i-

() La Conchyliologje. Seconde Partie* p, 49.

L DEEL. XV. STUlt.

I
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VI. gerymd , brengt ons tot befchouwing van dé

'^XUI^*
Voortteeling deezer Schulpdieren» Sommigen

Hoofd- en wel de meeden hebben gewild , dat onder
STUK. de Oesters Mannetjes en Vv'yfjes zyn zouden.

Lis TER zelf beiluit zulks uic zyne VVaarnee-

mingen . en zegt dat de Visfciiers , aan de En*

gelfche Kusten , die Oesters , welke een zware

JBroed bevatten, voor de Mannetjes houden,

en dezelven Zwartziek noemen ; de genen , die

, een wit Broed bevatten , voor de Wyfjes , noe-

mende dezelven WitzieL Dit komt daar van

daan , dat zy , op dien tyd , niet goed om te

eeten zyn. Anderen, in tegendeel, houden de

Oesters, gelyk de Schulpdieren in 't algemeen,

voor Hermaphrodiecen, bekwaam , om zonder

Paaring voort te teelen. Dit is te waarfchyn-

lyker , om dat men geene verfchillende Teeldee*

len in dezelven kan ontdekken.

t)eEiie- Wanneer men in de Voorzomer levendige
^^"* Oesters opent, zo vindt men io eenigen een

Melkwit Vogt, naar Zaad gelykende, zo dik

als Honig , doch in de meeften een dunner Vogt^

't welke , door een Mikroskoop befchouwd

zynde 3 uit ontelbaare kleine Eytjes, daar in

dryvende , beflaat. In veele anderen zag L i s-

TER, (die zulks te laat, in 't midden vanjuly,

naamelyk, deedt ,) de Kieuwen als befprengd

met een fyn Meelagtig Poeijer, dat paarfchag-

tig was van Kleur, zynde, zo hy oordeelde,

de Eytjes in volwasfenheid. De zodanigen

voor 't Mikroskoop brengende uit een Oester ^

wel-
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welke hy op 't end van July opende, bevondt VL
hy, dat in 't midden derzelven reeds het Jonge ^^^^^^•

Oestertje zigtbaar was. In 't begin van Sep-eooFol
tember wederom andere Oesters openende , stuk*

bevondt hy dat 'er nog waren die witte en

anderen die paarfchagtige Eytjes hadden , en

derhalve nog niet hadden geworpen (^), In

'c begin van Augustus nam Leeuwenhoek,
in Engelfche Oesters , een menigte waar van

levendige Jonge Oestertjes , die met haare

I3aardjes zulk eene beweeging in 't Water
maakten, dat zy reeds fnel zwemmende kon-

den voortgaan» Deeze Oestertjes waren zo

klein , dat 'er , naar zyne rekening , meer dan

anderhalf millioen te famen konden huisvesten

in een Bolletje van een Duim middellyns» Dus
was het getal van deeze Jongen, in een Oes-

ter, die boven de anderen in grootte uitmunt-

te, zo onverbeeldelyk , dat hy het niet durf-

de uiten. Veeien zaten tusfchen de Baarden;

anderen fcheenen aan zekere fyne Deeltjes ge-

hecht te zyn ; anderen lagen door de Schaal

hier en daar verllrooid (f).

De Eytjes , zegt de Heer Bast er, zynwormpjes

in de Maanden July en Augustus reeds leven-
0.5^^,5^

dige Oestertjes , welke de Moer tusfchen de

Baarden heeft uitgebroed, en die zyzig,door

de enkele beweeging deezcr Baarden , genoeg-

zaam

e») Exercitat, ^natom, I!L p, 79-S4.

(t) Ohfervau M'tcroscopic* Part. III. p,. $()<>•

X. DEFX. XV. STUK,
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VI. zaam weet kwyt te maaken, zonder daar toé

^YT^^^*
die roode Wormpjes te behoeven , welken de

HooFB- Franfchen, heel grappig, voor Vroedmeesters

STUK. om zo te fpreeken van de Oesters houden,

die door Prikkeling van de Teeldeelen be-

hulpzaam zouden zyn in 't Jongwerpen. On-

ze Vrind durft verzekeren , dat men hier te

Lande nooit dergelyke roode Wormpjes, in

deeze Schulpdieren , heeft gezien (*). Hoe
zouden de Franfchen , en Réaumur zelf,

daar zo veel gerugt van kunnen maaken, in-

dien men zodanige Wormpjes , aan deFranfche

Kust , niet in de Oesters gevonden had ? Doch
de Waarneeming van Deslandes, om te

bewyzen > dat deezeWormp j es tot de Vrugtbaar-

heid der Oesteren noodzaaklyk zyn, fchynt

nader bekragtiging te vereifchen.

Giinfteren- Van deeze Wormpjes zyn t'eenemaal dié

öp de"^^^^witte Diertjes verfehillende , welken men op dö

Schaal. Oesters vindt, zynde voor honderd Jaaren

reeds, door eenen Ingenieur, te Brest, ont*

dekt. Zy gelyken naar een dikken Speld, en

zyn van vyf tot agt Liniën lang. Niets is

möeielyker dan deeze Wormen geheel te on-

derzoeken : want op de minde aanraaking oi

Itoot ontbinden zy zig in eene Lymige Wa*
terige Stoffe , die zig zelfs aan de Vingeren

hecht, 't Is byna onmooglyk die Oesters te

behandelen , zonder dat men eenigen weg-

neemt

(*) Nat, Uit/panningen^ I* D« blads, 74*
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neemt van deeze Diertjes j welke gekneusd VL

zynde fterk glinfteren ; doch met alle Oesters ^U^.^f}"^

gelukt deeze Proefneeming nier. Men vondt hoofd'-

'er, in een Korf van twee- of driehonderd , stuk.

naauwlyks twintig of vyfentwintig, die met

glinfterende Wormpjes bezet waren, en dit

hadt nog maar in zekere Saizoenen , ja in ee-

hige Jaaren 5 plaats. Bovendien heeft Des-
la n d e s ontdekt , dat de groote Oesters meer

dan de kleinen glinfleren ('*'},

De kleinheid, nu, der reeds bevrugteEijer-Het z^ni-

tjes in aanmerking neeménde, zo is het niet^^ei^roed.

ongeloofbaar , dat men in China de Oesters

aan ftukken kapt of kneust, en, het Sap daar

uitdrukkende, dezelven daar mede. Drup-

pelswyze , in eenige Ni eiren zaait. Het een

öf *t andere zal dit Broedzel niet befchadi-

gen, 't welk echter veel grooter is, wanneer

men het op de Zandbanken van onze Kusten

,

of die van Zeeland^ tot het Zaaijen der Oes-

teren gebruikt. Dit Broed groeit meest op

Steenige Gronden , en wordt daarom zelfs met

Vaartuigen uit Engeland afgehaald
; gèlyk de

Grieken het jaarlyks met Schepen plagten te

brengen en te zaaijen byKonftantinopolen. Het

Zaad der Oesteren, naamelyk, of de Eytjes^

of

C^) Vergelyk het Hoofdftuk over 't Lieht aan de Oesters^

in 't Werk van ÜAKER, het Mik.rQsk,oop gemakhlykl^^^^kf^

Amft. 1744» bladz» 234»

z , ,

1. BZ'£U XV. STUK.
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354 ^ ^ sCHRYvlN ö Van
VI» of de Jongen , hechten zig aan Steenen en

XLIL '^^^l^i'^^y andere dingen , naar 't vcorkomt,

Hoofd* gelykende das naar een druppeltje Kaarsfmeer.
STUK. £)ic Broed , wat harder en grooter geworden

zynde, wordt door de Visfchers vanden Stoel

afgefcheiden , of met denzelvcn opgenomen 3

en dus op andere plaatfen gebragt. Ookfchiet

men de Oesters uit , die maar twee of drie

Jaaren oud ^ of anders tot verzending onbe-

kwaam zyn , en Ürooit dezelven op de Oes^

terbanken , daar meil dan vervolgens 't ge-

dagte Jaarige Broed over heen zaait. De re-

den is baarblykelyk , aangezien men dus Jaar-

lyks daar van eeo Teelt van Oesters krygc

,

die tot gebruik bekwaam zyn.

vyanden Geen Dier is 'er op Aarde , dat niet zyne

Vyanden heeft. Onder de gevaarlykften , voor

de Oesters, telt men de Zeeftarren, die zeer

behendig haare Armen of Pooten tusfchen de

Schulpen in weetea te krygen , en dezelven

uit te zuigen: des ook de Oestervisfchers, in

Groot Brittannie, volgens de Wetten verpligt

zyn , deeze Schepzels dood te trappen of op

't Strand te fmyten ; alwaar zy dan moeten

Iterven. Voor de Kreeften en Krabben zyn

de Oesters , wanneer zy die bekomen kun-

nen j een lekker Aas : zo ook voor de Poly-

pusfen. De Historie van drie Muizen > welke,

zig te famen op éénen Oester vergasten wil-

lende , deerlyk in de knip raakten , is wereld-

kundig. Bovendien wordt het Jonge Broed

door

der Ges
teren»
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éooY Slyk en Vuiligheid ook khgtig onder- vt.

drukc en als verfmoord. 't Verfchil van Grond xul^
brengt insgelyks een groot onderfcheid in de Hoofd-

aart der O esteren te weeg ^ naar 't gene wy stuk*

zien kunnen in 't volgende Berigt van den ti eer

PONTOPPIDANS.
De Oesters vallen hier zo voortrefFelyk, Noorichë

inzonderheid aan de Westkust van Noor-
^^^^^^*

3, wegen , zo wel ten opzigt van de menig-

3, vuldigheid 3 als van de grootte en deugd ^

3, dat men ze naauwlyks ergens, in eenigge-

„ deeltè van Europa, naar my bekend is, zó

., goed zal vinden. Dit Geflagt is ^ onder-

ga tusfchen , zeer verfchillende. De genen ,

3, die van de gewoonlyke Geftake zyn 3 ko-

^) ir.en driederley voor, naar 't verfchil van

55 den Grond , daar zy opgenomen worden ;

3, naamelyk Bei-g- 5 Zand- en Kley - Oestersó

53 Deeze laatden zyn de flegtiten en worden

3, weinig geagt, wanneer men de anderen kan

5, bekomen ; want de dikke Slibberige Zee-

^3 grond 3 waar van zy leevena maakt dezel-

3, ven wat Modderig van Smaak. De Zand-

3, Oesters zyn beter : zy zyn naamelyk vari

3, die Soort, welke men in Deenemarken, by

33 Tonderen en Fladftrand3 óp de Zandgron-

3, den vindt. De Smaak is zuiver en goed,

5, doch zy zyn zo groot en vol niet als de

^3 derde Soort, te weeten de Berg - Oesters ^^

j, die men dus noemt, dewyl zy aan de zy-

Z 2 i:jdea
1. DêÉL. XV. StuK.
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Vl* „ den der Bergen zitten , onder deil VloecJ-"

^xïS' ,5 Peil, waar door de paaien verdaan worden

Hoofd- „ van het daaglyks ryzende en vallende Waw
^'^^^»

^, ter , dat is van Vloed en Ebbe. Deeze^

„ inzonderheid de grootlte Soort derzelven^

5, die de Hollanders Groejibaarden noemen ,

5, hebben een veel dunnere behaal, doch de

3, Vifch wel eens zo groot , als in de Ton*

,^ derfche of Fladflrandfche Oester? ;
(zo dat

,5 hy ook in twee Beeten kan verdeeld wor-

,i den O uitgenomen in de vier Zomer -Maan-

j, den ^ als wanneer de Oesters , gelyk hier

^, en elders j ziek ^yn* De Zand- en Kley-

,, Oesters zyn wel drie- of viermaal zo dik

j3 van Schaal, en ondoorfchynende , daar men

„ gemeenlyk door de Berg Oester Schulpen

„ den Dag kan zien, gelykerwys door Hoorn.

„ Daarom gaan 'er ook veel meer van deeze

5, in een Ton. Men rekent hier te Bergen

5, een Ton Zand -Oesters maar op drie of

53 vierhonderd (tuks , terwyl in een Ton I'erg-

5^ Oesters , die hier doorgaans twee Marken

3, Lubs , dat is byna agttien goede Grofchen

., kost ^ zes of zevenhonderd Oesters gaan»

5, Zy zyn zeer vet en goed van Smaak.

3, Om dezelven van de Klippen af te bree-

;,, ken worden Houten Knyptangen gebruikt^

>, daar men op eenmaal één of meer vandee^

3, ze Oesters mede aanvat. Buiten de genen >

35 die men hier te Lande tot Spyze gebruikt

,

jf> worden veelen ingezouten, en in Glazen

;i of
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5, of Vaten , die hec zestiende deel van een VL
j, Ton uitmaaken, naar verfcheide plaatfen in^^^^i^^-

5, de Oostzee verzonden. De Paarlen , die
fj^^Q^^j*,

33 men 'er in vindt 5 zyn fomtyds taameiyk stuk.

3, groot, doch zelden zo ryp, dat zy haaren

a, vollen Glans hebben bekomen" (*).

„ In Hgiftein, d^ar de Oesters op den Grond oester-

^, (Jer Zee leggpn, gebruikt men, om die te''^"^'^*

^, visfchen, de volgende manier. Men vaart

„ met Kaanen of Scheepjes , by gelegen Wind,

,, op de plaats, v^aar Oesterbanken te vinden

5, zyn 5 en heefp een zwaar Werktuig , dat

^, uit twee Yzeren Staavcn bedaat ^ die van

,5 vcoren famen komen, en vervolgens, daar

3, zy verder van elkander wyken , met een

5, Yzeren Staaf verbonden zyn 5 op dat men

,, naamlyk het Net , 't welk uit Riemen van

5, Osfen-Huid gemaakt is. aan zulke Staaven

5, zou kunnen hangen, die aan haargeboogen

5, Enden een fcherp Yzer hebben, waar me-

5, de men de dingen met geweld van deq

j. Grond der Zee kan afrukken , zo dat zy

„ tevens in het Net vallen. Wanneer men dus

5, het Net meent vol te hebben , zo haaien

,, zy het op , en zoeken de Oesters uic dp

5, Vuiligheden. Dit herhaalen zy zo dikwils,

„ tot dat zy genoeg gevangen hebben. Het

,,
gefchiedt niet zonder groote Ongemakken

»

35 we-

(*) BdXmhlfifi* ïjon Bonurgeit lU Theil.p. 503, ens.

J. DEEL, XV» STyK



j|S Beschryving van

Vï.

"XHÏ.
ÏIOOFD-

Cïebruik

dei- Ocs-

teren.

^, wegens den flank, dien zy moeten uicftaan,

,5 en het geduurig bokken, dat deeze Luiden

3, allengs krom doet worden (*)".

Dus, ziet men, is de Oester Vangst naarde

omftandigheden zeer verfchillende. Aan het

Eiland Sky , bewesten Schotland , blyven , iq

zekere Inham , als 't een Springvloed is ge-

weest, met het afloopen van 'c Water , door-

gaans verfcheide Wagenvragten Oesters op

het Strand leggen , die men , zo wel als op

de byna droogloopende Zandbanken van onze

Stranden, gemukkelyk met de Handen kan op-

raapen. Hier uit blykt ook, dat de los op 't

Zand leggende Oesters kragtig door de Baa-

Ten worden voortgeimeeten en dus wel dege-

lyk van plaats veranderen.

De Oesters leveren , een groot gedeelte van 't

Jaar , eene lekkere verfnapering uit. Sommigen

zeggen wel, dat zy indetydder Kuitfchieting

pf Jongwerping onünaakelyk en ongezond zyn

;

zo dat menze in Spanje, en elders , niet ter

Markt mag brengen , voor dat die tyd is ge-

pasfeerd : doch de Romeinen hebben de ge-

nen ^ die met veel Melkagtig Vogt bezet wa-

ren of bevrugt , voor de lekkerlten gehouden.

De Speening en zuivering in de Oesterputten

maakt deeze Schulpdieren zeer bekwaam tot

Spyze. Goed zynde bezwaaren zy niet; 't zy

^lenzé des middags of des avonds ^ of ook wel

des

(*) L5SSi<ii Testaceo-Theolcgk. p. 937*.
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des morgens tot een Ontbyt gebruiken By VI,

voornaame Luiden is het wel de gewoonte 5'^^fJ^f/"

de Maag, voor het Middagmaal > door eenige j-joofd-

raauwe Oesters te bereiden, 't Is bekend 5 dat stuk.

menze ook dikwils braadt of lloofc. In Zee*

land wordenze, menigvuldig, in Tonnen gefla-

gen 5 en dus naar Duitfchland verzonden.

De Oesuerfchulpen zyn , offchoon men 'er Gejieezen.

weinig gebruik van maakt, in de Geneeskunde ^^
^^vS.

niet ondienftig. De Zuurtemperende kr^gtpen.
'

van tot Kalk gebrande en tot Pceijer fyn ge-

maakte Schaalen , wordt door fommigen boven

die van het Koraal en Paarlemoer aangepree-

ï^en 5 om dat zy ligter zig ontbinden in zuure

Vogten : doch, ofzy daar in degewoone Kreefcs-

Oogen overtreffen , zou nog te onderzoeken

flaan. Haare uitwerking tegen den Steen in de

Waterblaas is zeer geroemd geweest. Men
heeft, in Vrankryk, zeker Middel tegen de

Dolle Honds Beeten opgegeven , dat grooten-

deels beftaat uit het Poeijer van gebrande Oes-

tcrfchulpcn, en dit laatfle alleen, met Wyn
gebruikt zynde, zou de droevige Gevolgenvan

dien Beet voorkomen. Zulks waar zynde, zou

'er een byzondere Zweetdryvende kragt dienen

plaats te hebben in dit Poeijer. Het doet ge-

makkelyk Wateren , en droogt uitwendig de

loopende Zweeren , die Oppervlakkig zyn , naar

wenfch, Sommigen willen, echter j dat het niet

van uitgebrande maar flegts gedroogde Schul-

pen gemaakt moet zvn.
*Z 4 (212)
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.
VL

'AfDEET V

XLII.
BOOFD-
$TÜK.

(ai^} Oester, die de Schaal Eyrondagtig half

ge'Oord en effen heeft , yan onderen

fiheef.

CCXil,
üftrea
feKii-auri

ia. h:Ai'

Van die zonderlinge kleine Oestertje , heb-

bende de Schaal byna doorfchynende en zeer

fy o in 't ronde geftreept , geefc G y a l t h i £•
ge-ooxde. ^ j. ^^ Afbeelding , zeggende dat het van buiten

uit den bruinen groenagtig, van binnen fomtyd^

Zilverkleurig is. Het Exemplaar, dat men ia

't Kabinet van de Koningin van Sweedenvondc,

was geel Tegelrood. Het komt uit d^n Zuide-

lyken Oceaan, zegt Linn^us.

ccxiii. (213) Oester, die de Schaal gelykkleppig en

P^^''^^
dwars Eyrond ongelyk heeft; aan den

Ham-OesT éénen kant ronder; het Scharnier met
ter. . ^ /.•

een, mmgte van Groefj es.

Van de^ze, dje in de Indien huisvest, is de

Schaal eenigermaate doorfchynende , van Kleur

als rottig Hout of als Yzer - Roest. Zy heefg

^,e Geftalte van een Ham - Doublet.

c ':xïv.

Oftrea

JfogOKUlT)^»

Wankel'

(214) Oester , die de Schaal gelykkleppig

heeft,

(aia) 0/?rea Testa ovaii femt-aurita Ixvi , Bafi obliqua.

Mus. L. U. <?>5' N. 12+. GUALTH. Test^ T- 84 f» H.

(2! 3) OJfrea Testa squivdvi obovata inaequali, hincrotun-

diore, Cardine multoties fi.iic:ito. Syit. K<zu XII»

(ai 4) Oftrea Testa xqiiivalvi Lobolaterali majore, Cardine

maltodes fulcaro. M* L. ü, S?3»N« i::o.lfogonura. l\u MPH»

Uus, T, 47» f. U G U A L T H. Tcji. T. 27. f.A. SEB. Mus,

UI*
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Jieeft , 7net een hreede Punt op zyde ; VI.
^

het Scharnier met een menigte van xLIP*
Groefjes. Hoofd'-

STUK,

Deeze zeer raareOostindifche Doublet, valt

veiTchillende, gelyk de aangehaalde Afbeeldin-

gen aanwyzen. In die van Seba komen 'er

voor die krom zyn, en de zydpunt zeer lang

hebben : die van Gu/vlthieri is regt met

de zydpunt zeer kort. Rumphiüs zegt, dat

menze Winkelhaak noemt ^ en dit komt met de

Geflalte van fommigen taamelyk overeen. An-
deren geeven 'er ook wel den naam van Venus-

Schaft eii van Baardknyper aan ; doch wy heb-

ben thans andere Conchyliën van die naamen.

Fraay zynde overtreffen zy nog de Pooifche

Hamers in kostbaarheid.

(215) Oester, die de Schaal gelykkïeppig rond ccxv.

en Vliezig famengedriikt heeft , het ^-f^Jf.

Scharnier met veele Groefjes overdwars, f'^""*

Z^idcL

De aangehaalde Afbeelding van Rumphiüs n. cxix.

toont dat hier de zogenaamde Pooifche Zadels ^^' ^"

be-

in, T. 91» f, ^ , 7 , 8. E L E 1 N OJirac* T. 8. f» 15. KnORR
Verzam. IV» D. Pl» lo, f. 1,2.

('255) Oy?re^ Testa aequivalvi orbicwlata , compreslo mera-

tranacea, Cardine Sulcis transyerfis pluribus. M v U„ 53S»

N..125. RUMPH. Must T. 47» f.'B» KnorR f:rmm. ¥0

D» Pi, 29. f« I.
-

Zs
I. DEfL. 2V, STUK.
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'^^^' bedoeld worden; die in Oostindie drie of vier

%??j^* Vademen diep onder Water voorkomen , en

Hoofd meestal Paarlryk zyn. Aan de Xulaafche en

5TUK, Papoefche Eilanden vifchc men 'er met Paar-

len, die byna zo fraay zyn als deCeylonfche»

Sedert eenigen tyd zyn hier veelen van deeze

Poolfche Zadel - Schulpen bekend geworden,

die, gelyk hy zege, van buiten uit dengraau»

wen ros, van binnen Paarlemoeragtig zyn,

mee eenig rood gemengd ; zo dat zy zig byna

als glad gebruineerd rood Koper vertoonen.

In eenigen derzelven komen enkelde Paarlen

voor; doch naauwlyks zal men de vveergade

vinden van zulk een fraaije Poolfche Zadel-

Doublet, als waar van de ééne helfc alhier

in Fig. I 5 op Plaat CXIX , van binnen ver-

toond wordt , met een Snoer van fchoone

witte Paarlen daar in gegroeid. Deeze Dou?

biet, welke byna de helft in breedte verkleind

heeft moeten worden op onze Plaat , houdt

de maat van Rumphius, die van zes of

zeven Duimen middellyns fpreekt. Van bui-

ten is zy Sqhilferig, van binnen glad en taa-

melyk dik van Schaal , die een zeer fchoon

Koperkleurig Paarlemoer, met een aartigen

weerfchyn, uitlevert, Het Scharnier, even-

wel, beken ik, zou deeze eer fchynen te be-

trekken tot het naastvolgende Geflagt, als na-

der overeenkomende met dat der Transparan-

ten ; hoewel men 'er doch veele Groefjes in

vindt.

XLIII. HOOFD-
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XLIll/

XLIIL HOOFDSTUK. Hoofd-
STUK.

BefcJjryving van 't Geflagt der An om ie s , dat

Doubletten zyn ^ wier ééne helft in Gejtalte

grootelyks van de andere verfchilt.

Men heeft zekere Verfteende Conchyliëna Naam,

r, . waarfchynlyk wegens haare onregelmaa-

tige figuur , nu eenige Jaaren geleeden Con*

chcB jinomicB ^ in 't Franfch Anomies geheten.

Somtyds geeft men deezen naam, zegt Ber-

T RAND 5 in 't algemeen, aan alle gegravene

Hoorens en Schulpen , wier Origineelen uic

de Zee nog onbekend zyn. Volgens d*Ar-

GENviLLE is een Concha Anomia zodanig

eene , wier ééne Schulp van de andere ver-

fchilt: dermaate , zal hy willen zeggen, dat

de ééne geheel niet naar de andere gelykt.

Het een of andere heeft plaats in de meeften,

die door Linnjeüs tot dit Geflagt betrokken

zyn , en welken ik derhalve , in navolging van

zyn Ed. , hoe zeer zy ook van de gewoone

A NO M I E s of Terebratulieten verfchillen mo-

gen , onder deezen Geflagtnaam zal begrypen.

De Kenmerken beftaan in een ongelykklep- Kenmei.

pige Schaal, waar van de ééne helft platagtig,

de andere by 't Scharnier bultiger is , en één

van beiden aldaar dikwils met een Gat door-

boord,
! Deel. XV. Stuk,
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vï. boord, 't Scharnier is ongetand, hebbende een

"^vln Strecpswys* naar binnen uitpuilend Lidtekentje,

Hoofd-' niec een zydelingfen Tand; doch dat van de
sTuii. plattere Klep is in de Rand zelf. Twee Been-

agtige Straalen dienen tot rusting van het Dier

;

welks Lighaara beltaat in een uitgerand, ge-

haaird Riempje met de Haairtjes aan de ho-

vende Klep vast. Hetzelve heeft twee Armen
die fmal zyn en langer dan het Lyf , wederzyds

gehaaird en met de Haairtjes elk gehecht aan

een byzondere Klep.

't Getal der Soorten van dit Geflagt is zeven-

en-twintig , waar onder twaalf, die tot nog toe

niet waargenomen zyn dan onder de Delf-

üofFen.

Soorten*

ccxvr, (21(5) Anomie, die de Schaal rondagtig , met
^'"

de biiltigjie Klep Kegelagtig verheven,'

rond en de platjle by 't Scharnier met

yjKOfJi

Cruniola

ris.

pedtje! drie Gaten heeft.

Voor omtrent veertig Jaaren is , onder den

naam van BraitenburgfchPenningje, zeker rond

plat Steentje befchreeven , dat in Sweden ge-

vonden wordt , en aldaar bekend is by den

naam

\ii6) Anomïa TeSta orbiculata , Valvula gibbofiore conico»

convexe, phnioje Baii foraminibus tribus. Faun. Suec, 2150*

6'ysf: Nat, XIT. Gen 314. Nummulus Brattensburgenfis. STo-

^im Disf, Eulfl, Lund. 173a. f. 1,2. Idem. ^ct, Upfal,

31. p. 560, T, i52« f» a. Manlekard. BRüCKM.C^^MUEpift*.

3Ö, p. 390. T. ir. U lOv
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n^am van Marlekard of Marlekank. Van bei* ^ï*

de zyden vertoont het naauwkeurig de ge^ XLl^l"
daante van het Bekkeneel van eenig Diertje, Booid.

waar van het ook den bynaam hééft. In Scho- stuk.

iièri wotden een menigte van zodanige Steentjes

aan de Oevers van zeker Meir opgeworpen;

ook komen zy in een Groeve van Kalkfteen,

twe.e Mylen bewesten Chriüiaani?:und in Noor-

wegen 5 voor. Eerst meende men dat het Ver«*

Heende Patellen of Lepaden waren , maar niec

lang geleeden heeft de Heer Leche twee fa-

mengevoegde Schaalen gevonden , waar van de

eene het gezegde platte Penningje was, de an-

dere een veel holler ituki Van beiden heefc

LiNNiEUs zeer naauwkeurige Afbeeldingen

te voorfch^fn gebragt.

(217} Anomie, die de Schaal langwerpig ccxvii,

heeft , met takkige Sleuven , de bultig- p^'V^^'^j.^

fte Klep van agteren met twee Gaatjes. ^^'^^^'^'^^

Deeze en de voorgaande waren onverlleend

iiog niet voorgekomen.

(218) Anomie, die de Schaal rondagtigheeft ccxviii,
Anomia .

^^^ Ephip-.

pium,

(ii-j) Anomia Testa oblonga ramofö - fulcata
, gtbbofioré Klecf-

|)ostice poris duobus* Syst Kat, XH, Oester*

(218) Anomia TestS fuboibiculata rugofb-pllcata
, planiore

perforata. Syst* Nat. Xlh BONANN. Recr II. T« j6. AR-
GENV. Concb. T. 22. (ip,) f. G. GiNANN. Mr. II. T»

27. f. 172.

i. Deel. XV. Stuk.
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VT, en rimpelig geplooid:, de platjie meteen

Afdeel. Opening.
XLIII*

stükT' Deeze, die men kleef-Oesters noemt, ko-

pLcxviii.men in verfchillende Gellalten voor. Eenigen

^^'g* 3* 2;yn zodanig dun , dat men 'er den naam van

Feliire d'Oignon, of üijen- Schil, aan gegeven

vindt* BoNANNi betrektze tot deGaaperSj

om dat zy niet volmaakt fluiten. Hy zegt

,

dat 'er veele verfcheidenhedeii van zyn ; fom-

mi^en zeer hol , anderen vlakker en eenigen

' byna volkomen rond zynde ; eenigen met Sleu-

ven van buiten , anderen met zodanige ge-

krulde Bladeren, dat men het haast zou aan-

zien voor Boerekool of Endivie. Van binnen
,

zegt hy, is de Schaal, met eenehZilverglansi

fomwylen groen fomwylen i-ood of geelagtig:

eenigen zyn Goudglanzig , anderen Paarlwit

niet"'eenen Purpergloed ; veelen vertoonen

Spaanfchgroen, Barnfteen geel of Koperkleu-

rig rood , als bedekt met een doorfchynend

Vernis of EmailjeefzeL De fraaiften vindt

men op de Oevers vanDalmatie^ aan de Stee-

iien kleevende j doch elders worden zy ook

wel van de Golven op 't Strand gefmeeten.

Van deéze, die voorkomt in de Middelland-

fche en Amerikaanfche Zee - Wateren , zegt

L I N N ^ u s , is de Schaal wit , van grootte als

de Handpalm , van binnen zeer glanzig Zil-

verkleur, de platfte Klep met een groot Gat^

Ieder helft heeft dikwils vyf Plooijen over-

langs.
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iatlgs, die aan 't Scharnier niet famenloopen. VI.

De mynen, van onze Afbeelding PI. CXVUL
^xult'

Fig. 3 , hebben ten minUe tien of twaalf Hoofd-

Plooijen. stuk.

(aip^ Anomie^ die de Schaal dyvars ÉyvoT' ccx-fx,-

mig oneffen heeft en Violet ; de hoven- cepTl^

fle helft verhevenrond j de onderfie ^y^""

met een Gat doorboord»

In de Middellandfche Zee komt deezevoori

zegt LiNKiEUs 5 die de grootte van een Mus-

kaat-Noot , en de ééne Schulp plat heeft*

Zou dit niet wel de Uijen- Schil van d'Ar-

GENviLLE kunnen zyn? Ten minde fchynt
^

dezelve in Soort van de voorgaande te ver-

fchillen.

(220) Anomie, die de eene Schulp rondag- ccxx,

tig , geel en glad , de andere bultig EieSrta,

verhevenrond heeft. Barnfteea-
•^ Oester,

De Oostindifche Barnfleen - Oestertjes , die

hier uit Rumphius aangehaald worden

^

vindt men naauwlyks ooit Doublet j om dat

de

(2,19) An6mla Testa obovata insquali violaceS, fuperiore

convexa, inferiore perforata* Syit» Nat^ XII. KnoRR Ver*

tam, VI. D. n. 9. f. 5.

(200) Anomïa Testa fubrotunda flav4 IjevI , alterS conve.vd-

gibbofa. syit* Nat» XII. Oftreum Eleélricum ? RUMPH. J^lus^

T« 47- f. L. KnoRR Verzam, Y. ö. PU 25- f, 6^

2. Deel. XV. stuk«
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VI. de onderfte helfc , welke een plat dun Plaatje

XlllL ^^ » volgens hem aan de Klippen zitten blyfc.

Hoofd- De fraaije Kleur en Glans doet 'er de Indiaa-
bTUK.

jjejj gebruik van maaken aan hunne Hoofd-

dekzelen of in het Haair. Dergeiyken uit de

Middellandfche Zee zyn my niet bekend.

ccxxT. C^2i) Anomie , die de SchUal rond en plat ^

Ammi

Schub
fcctje»

Anomia zonder infnydingen • aa7i den éénen
Squamula* _ / . zv t /.

Schub- Kand bultig en effen heeft.

9721S,

Pat'

tige.

Dit Schulpje , dat men voor een Patelletje

heeft aangezien gehad, komt aan de Kust van

Sweeden voor , op de Schaalen van Kreeften

en op allerley Zeeplanten.

ccxxii. (222) Anomie, die de Schaal Eyvormig vev
Pateiiifor. hevewondy geftreept^ byjia doorfchynen"

patei-ag« ^g ^ fHet den Top agterwaards omgekromd

en glad, heeft»

Aan de Kust v^n Noorwegen is deeze door

Martin gevonden Zy gelykt zodanig naar

een Patelletje of Kapje c,
dat men, zo het éé-

ne dunne platte Klepje weg is, haar niet van

de Patellen onderfcheiden kan. De grootte is

ora-

(zri) ^nomid Testa orbiculata integenima plana, marginc

altero gibbo Ixvi. Faun. Suec^ 2151. Patella. It, Westgotth».

iri. C199O
{tzijAnomia Testa ovata Convexa , fiibdiaphana flriatl,-

Veiticepostico rccmvo kvi» Faun» Suec, zi^z,
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bmtrerit als een Lid van een Vinger De Schaal VL

is witagtig, broofch, met fyne Streepjes gete- xun.
kend en byna doorichynende. Hoofd-

stuk.

(223) Anoitiie, die de Schaal rondagtig en ccxxui,

glad^ van binnen muw heeft ^ met een^^^
Gaatje in de BIL

Indien >cohina een Vyl is , moet Scobinata

gevyld betekenen, 't welk op de ruuwlieidvan

'binnen ziet. G n a l t h i e r i noemt deeze

Terebrattila— intiis fcobinata.

(224) Anomie, die de Schaal dwars- Eyrond^ ccxxiv^

geftreêpt , eenigefmaate ge - Oord en een ^^^'^/^

G.Mtje in de Bil heeft. Ge- Oorden

Van GuALTHiERï wordt deeze ook Ts-

rebrattda getyteld Zy is langwerpig . zeer

broofch . doorfchynende en fyn gedreept,

ongevaar van grootte als een Hazelnoot ^ eiï

dus klein, gelyk de voorgaande.

(225) Anomis, die de Schaal dwars - Eyrond ccxxv.
Aiiom'ta

^'^ retufa.

Stomme»

f223) Anmila Test^ fubrotundS Isvi, ïntiis fcabra, Nate

pérforata. G u A L T H. Teit^ T- 96. f. A»

(a!24j Anomia Testa obovat^ ftriat^ lubaurud, Nate perfd*

latö» GüAi-TH» Test. T. 96 f. B^

C22J) Amr,na Testd obovata ftriata retufa j Convalle lon|i«

tüdlnali, N.ite petbiata. Vaun^ ciuec. 2I53«

Aa
! DEEi., xy. Stuk.
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VI. en Stomp, geflreept , met een Groef

Afdeel» overlangs en een Gaatje in de Bil heeft,
X.L<11JI*

STmu"" Aan de Noorfche Kust, op de Jlcyonia,

is deeze door den Heer Pennant waarge-

nomen. Deeze agt , derhalve, zyn alsNa-

tuurlyke Zee-Schepzelen bekend.

ccxxvT» (226) Anomie , die de Schaal langwerpig en

Ammia
effen; de eene helft met een flaaiiv/e zyd-

GiYptïci plooy en de Bil omgekromd; de andere

helft kort en platagtig heeft,

Deeze zyti , onder de Verfteende Zaaken ,

zeer bekend by den naam van Gryphieten, die

'er aan gegeven wordt , om dat zy , door

haare kromte, eenigermaate naar den Bek van

eenen Gryphiis of Griffioen , dat een Soort van

^z;e Roofvogelen is *, gelyken. Die by Rum-
2iat. Hist, p Hl ü s voorkomt, wordt de Verfteende Zots-

u-^dzT^l'Up getyteld; van welke men ook dubbelde

gezien had; dat echter in geenen deele ftroökc.

De eene helft van deeze Schaal is een zeel-

dun klein plat Plaatje , 't welk 'er fomtyds

aan vast verfteend, fomtyds los en op zig zel-

ve voorkomt ; ja in zekere Landflreek van

En-

f126} Jnomia Testd oblong! Isvi , altera Pli:a hterali ob-

'

foleta , Nate incurvata : altera brevi planitiscul?» Syst, Kat XI f.

Mus, Teif, 92» T* 5» f. 9» OlE AR, Mus. 67- T. 33. f- S.

RUMPH. Mus, T. 5 9. f. B. LIST. ^ngl. 238. T. 8- f. 4l.

COLUMN. ^^. 54* T. 52. BONANN. Recr, II. f. 3I«
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Engeland worden , zo L i s t f: n aanmerkt , dee- Vi.

ze platte Dekzeltjes alleen gevonden, zonder '^^^^^ï:*

de bekswys' kromme Schulpen, die men eigent- Hoofd-

lyk Gryphieten noemto Of het Origineel reeds stuk.

ontdekt zy, durf ik niet verzekeren» Die van

B o N A NN I onder de Conchyliën afgebeeld is 5

v/as zekerlyk een Verilecnde Schulp ('^>

(227) Anomie , die de Schaal halfrond en plat^ ccxxnrc
met zeer yeele Streepen; de ééne Klep p''"!"'"*

vlak heeft. rediniet.

Op een (tuk zwarten Leyfteen, uit deSteen-

koolgroeven by Hallifax , zyn de zodanigen als

deezcj fommigen twee Vingeren breed ^ door

L I s T E R waargenomen , die e^ene Koperagtige

Goudkleur hadden , doch niet uitpuilden boven

of buiten de plaatjes van den Steen.

C228) Anomie, die de Schaal rondagtiguü ccxxvirr,

gehreid , wederzyds bultig en geflreept ^triTttia

heeft 5 met egaale Kleppen, CTefticep':

Dee-
''*

(*) Sommicen twyfekn daat aan: Zie knorr ever ds

Verjicende Zar<hn , Tv/eede Deel , bladz» 79 : doch het is uit

de befchryvmg t'over blykbaar.

(227) Anomia Testa Semi • orbiculata depresfa muklflrlata

;

Valvula altera plana, Sysr» Üat, XIL L ï s T* Angl. 043^ T,

9. f. 49.

(228/ Ammut Teita fubrotundo- dilarata ^ litiinque gibb*

Stiiata , Valvls rcqunlibus. S-jSt, Nat* XII.

Aa 2

t DEEL, XV. Stux*



372 BESCHIIYVINO VAN

VL Deeze heefc de Schaal gerond, tweemaal zö

^xï Hl*
^^'^^^ ^^^ ^^"^' ^^" agceren bukiger, van voo-

HooFD.' ren met. eenen zeer dunnen Rand. Zy wordt,

STUK. zo wel als de voorgaande, alleenlyk Verftecnd

gevonden.

ccxxLX. (2ap) Anomie , die de Schaal rondagtig en

4>Zitta flaaiiw geftreept y aan 't Schmiier ge-

Geknotte» kllOt heejt.

Van deeze Peainiet vondtLiSTER veele en-

kelde Schulpjes in Engeland, die wegens haare

fync Streepjes zeer fraay waren, In de Zee

van Noorwegen heeft men ze op de Koraaleü

waargenomen. Het Diertje heeft Maanswvze

Armen, die byna geringd zyn, neergedrukt en

met Haairtjts voorzien.

ccxxx.ccxxx. C230) Anomie, die de Schaal Hartvormig en

^nomia kruislïngs geflreept , met de kortjte Klep

hultiger heep.la ris»

Netswyze»

Van deeze kwam flegts de Verfteening voor

in 't Kabinet van den Ryks Hofraad Tesstn.

Zy heeft de zyden van de Schaal platagtig uit-

pJilende en het Klepje van de platfte Bilileekt

wat over.

(23O

(229) ^r.oma TestA fuborbiculata obfolete ftiiata ,
Cardine

truncato. Syst. Nat, XII. List. ^«^/. 24-S» T. 9- f* S»*

(aso; yino»^;a Testa Coidati decusfatim ftriata, Valvu a

breviore gibbofiore. Afus, Tes/in, 88. 7* S, (^* S*
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{231) Anomie , die de Schaal breed Maans- VI»

w^ze geplooid heeft , met overlangs ge- ^

^^^r
/'*

Jireepte Sleuven^ waar van d& middeljle BoofD'

de hreedfte,
stuk.

CCXXXL

(^32) Anomie, die de Schaal breed driehoekig Geplooide»

geplooid heeft y met rimpelige Sleuven ^ ccxxxiu

waar van de middelfie breedst, cekmide»

("2*^3) Anomie , die de Schaal rondap-fis: met i^^'^^^l'^*

? 0/ j r,^r
Lacunofn*

veele Sleuven, de Kleppen aait den TopGegroef-

geplooid ; de eene korter en met KuiU^^*

tjes^ aan 't end Fiertandig heeft.

Deeze, van Li ster PeBunculites anomius

trilobiis getyteld , heeft , volgens hem , een

zeer zeldzaame figuar, alzo de beide Kleppen,

doch op eene verfchillende wyze , driekwab-

big zyn : zo dat hec , aan den eenen kant,

naar een Vogeltje met uitgefpannen Vlerken

gelyke. De langte is omtrent een Duim . do

breedte een weinig minder. Men vindt dee-

(^31) ^nömia Testtl düawto-lunota plicata , Sulcis longi»

tiidinalitec ftriads , media ladore. S.yst* Nat. X\U

(2jz^ Anomia Testa dilatato - niangulad plicata, Sulcis ru«

gofis , medio latiore* Mus. Tesfm. T. S. f* 7* L I S T, Angl,

T, 9, f» 56.

(233) Anomia Testü fuhrotunda multifulcata , Valnilis api-

ec plicatis , altera breviore lacunofd , apice quadridenrata» Mus.

Tesf. T, 5» ^* 6, LlST» AngL 249» T. p, f. 5?» Grew.
Mi*u T« 19. f. 6»

Aa3
I. Deel. XV. stuk.

k
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VK ze zo wel als de voorgaande Soort, menig-

XUIL ^'^-^^l^ ^^ altoos ^ oiiblet, ongemeen dik van

Hoofd- Lyf , onder de Ver (leende Zaaken in hngeland,
STUK, gQ deeze twee, benevens de cv/ee voorgaande,

fchynen my Verfcheidenheden te zyn van die

Perrefakcen uit Switzerland, welke men ge-

meenlyk Anomies noemt.

ccxxxiy. C^34) ^^'^^'^^''i^ 5
^'*^ ^^ Schaal dwars Eyvor-

•^!^f'''l mig met Sleuven ^ de eene Klep met een

Haaiiigé» gaapende Bil aan 't Scharjiier heeft»

Op de Plantdveren van denNoorfchen Oceaan

is een Doubletje waargenomen , van grootte

naauwlyks'als Komkommer -Zaad en wie. De
beide Schulpen van 't zelve zyn elkander gelyk

en, met het Mikroskoop bezien wordende,overal

dunnetjes fctezet met korte overend flaande

Haairtjes»

ccxxxv» C'^35} Anomie, die de Schaal rondagtig met

Anomia yeele Sleuven^ de Kleppen verhevenrond

i^ikke". ^n cian de Tippen agttandig heeft,

Deeze komt onder de Verfteende Zaaken

voor»

{::34) ^ncmia Testa obovata fulcata , Valvuli altera Nate

ad Cardinem dehiscente apertiua. Syst, Nai-Xll.

(2?5) ^nomla TestÉ fubroturda multifulcata, Valvulis coif

A
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(236) Anomie , die de- Schaal dwcrs Eyvor- VI.

mig gejtreept en ruig , de ééne Klep vt^mj
*

met een langere Bll^ die doorhoard is ^ Hoofd-

heefu STUK.

ccxxxvi.

In de diepte der Zee van Noorwegen komt c^^sr-
deeze voor, die de Schaal van vooren famen-?f''^*

gedrukt, overlangs geilreept en wit heeft. De Kop»

beide Kleppen hebben den Rand gekarteld ea

het Scharnier heeft , in beiden, wederzy.ls een

uitpuilende Tand, De naam zal zekerlyk van

de Gedake afkom (lig zyn.

(237) Anomie, die de Schaal dwars Eyvpr" cck^kvu,

migy effen ^ verhevcfirond ^ de ééneKlepTereZttu^

drievoudige de andere tweevoudig heeftJ^^

gaais-Bekj

In fommigen van deeze Soort , die men

,

Verfteend zynde, Terebratulieten noemt, zyn
de Kleppen eenigermaate geplooid , doch in an-

deren heeft dit niet plaats , welke men echter

betrekt onder dien zelfden naam. De aange-

iiaalde van L i s t e r , by voorbeeld , zyn in

dit

(2.Tj(i) Anomia Testa obovata ilrlata totnentofa, Valvuli al-

tera Nate longiore peufor-itn» F.^un. Suec^ 2154. COLUMN»
Purp, 2 2. f, 2. G UAL TH. Te/t* T. 95, U C»

(237) Anomia Testa obovata Isvi convexd, Valvula altere

triplicata , altera bipllcata. Faun* Suec^ zi^s* Columw»
Purp, iz, f. I. List. Angl. 24.0 T. S. f,4Ö. K l h l n OJIrac,

T. II. f» 74. KN OER rerzam. l\\ D. Pi. gO* f. 4*,

Aa 4
I. DEEL. XV. STUK.
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VL die laatde geval , en komeo overeen mee de

^y^^mV Anomia Vertice roflrato van Columna, hier

Hoofd. ^^^ bygebragt, In Engeland vallen zy enge-

gTü'K. vaar een Duim lang en wat fmaller, fommigen

geheel vast en ^oorfchynende alsKeytjes, an-

deren hol 5 doch altemaal Doublet. In een

Zandige Sloot , omtrent een Myl van Gran-

tham , vondt hy daar van een groote menigte.

Aanmerkelyk is, het gene Li ster hiervan

zegt.
5 5 IS ooit heeft men onder de Zee-Schul-

55 pen dergelyke gevonden. Dus fpreekt F a-

^5 Biüs CoLUMNA, een Italiaan van Adelyke

„ afkomst, 't Is wonder, zegt hy, dat zoda-

33 nige Schaalen verfch en levendig hedendaags

55 niet gevonden worden: weshalve wy veeleer

55 vermoeden , dat dezelven door de langduuri-

55 ge aanfpoeling der Zee hervvaards gevoerd

,5 zyn 5 dan dat de Natuur opgehouden zou

3, hebben 5 zodanigen voort te brengen."

't Vermoeden van dien Italiaan is , in onze

Dagen
5
grootendecls bewaarheid. De Franfchen,

naamelyk, voor weinige Jaaren de Malouines

- Eilanden bezittende , en aldaar naar Conchy-

liën visfchende , hebben het onbetwistelyke

Origineel gevonden van de Terebratulieten, 'c

v^elke men thans Ie Coq et la Ponk ^ dat is 5 de

Haan en Hen 5 of eigener , gelyk d'A r g e n-

viLLE meldt, Ie Bec de Perroqiiet^ dat is de

Pappegaais-Bek, tytelt» Het komt ook in de

Zee van Noorvyegen voor, zegt Linn-^eus»

lioevvel nu, dus, nog op vernaa niet alle Ver-

fchei-

I

i
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fcheidenheden van Anomies, in 't Orip-ineel, VI.

ontdekt zyn, blykc echter hier \m , dac men ^^^j^j^jj*

een dien opzigcc niet moet wanhopen , om Hoofd -

door den tyd ook de Origineelen der andere tot stuk.

dus verre nog enkel Verfteend voorgekomene

Conchyliën te vinden : als wanneer onze Na-

zaaten zig over ons , zo wel als wy ons tegen-

woordig over die van voorigen tyd . zaüen

verwonderen ^ dat wy daar aan getwyfeld heb-

ben.

De Terebratulieten zyn ^ zo wel als de zo even

gemelde /^nomies,in ons Wereldsdeel gemeen,

en dus is 't of de Alrnagtige, om de ondoor-

grondelyke diepte van zyne Wysheid aan ons

te openbaaren en de gedagtenis daar van te

vereeuwigen, den boezem van den Oceaan in

Europa had uitgefchud

!

(238) Anomie, die de Schaal adJi den Grond- cckxk^iu^

jleun der Zjden faimngedriikt heeft , ^7jif^
van vooren geplooid zynde , in 't mid Hoekige,

den drietandig.

De langwerpige Anomie wordt deeze vao den

Heer T e s

s

in genoemd , hebbende de Schaal

Wigagtig of 'beitels wyze; de voorfle Klep mxt

tvvee, de onderde met drie Plooijenj en het

écne Scharnier uitpuilende.

(23B) ^nomla Testa ()afi lateram compresfa, antice plica-

ta , qieJlo tiidentato. Mas, Tesjin, 90» T* 5» f, 4»

Aa j
L Deel. XV. Stuk,
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(239) Anomie 3 die de Schaal breed ^ glad^

verhevenrond , gejlreept^ byna driekwab^

big heeft ^ van vooren nedergedrukt
^

met een fcherpen Rand»

XLIII.
RooFj;)*

STUK.

ccxxxix.

Hvfterha, Ecii zccr zonderlmg Soort van Verfteende
üyHener. ^aaken zyn die genen , welke men Hyjlerieten

of eigentlyk Hyfterolithen noemt. De Ge-

flalte van de JNatuurlyke deelen der Sexe ,

zeer daidelyk hier in zig openbaarende, gaf

aanleiding tot die benaaming. Van veelen

worden zy thans voor Kernen van een Soort

van Anomies of andere Schulpen gehouden.

Men vindt 'er , ten opzigt van de langte ,

breedte en dikte , aanmerkelyke Verfcheiden-

heden onder (^),

ccxu
Aromid

Kevci-

Schu?p^

(240J Anomie, die de Schaal in twee gelyke

Kwabben verdeeld en gejlreept heeft*

Offchoon men, de Concha Triloba van de

Hyfterolithen onderfcheidende , daar van Ke»

verfchulpen maakt, fchynt my doch de benaa-

ming van Bllobcs. op dezelven toepasfelyker

te

^230) ^nom'ta Testa dllatara Isevi convexa Strlata fubtriloba,

amice dcprcsfa,. raargine acuto* Afus» Tesfm. po* T» 5» f» i,

2 , a Trilobos» COLUMN» Purp» 22. f 3 ? WoLF. Hasj,

29» T. 3. f' 3, 4, 5- Worm. Mus, T. 83.

(*; zie *c Tweede Deel van Knorr over ds Verjïeendt

2dakeny door den Heer Profcsfor WAL ch, bladz. 9ï.

(240) ^nomia TCita biloba «quali ftriata. Sy/I» Nat, XU»
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te zvn. Deeze vallen ook flegts verfteend VI.

^ ^* XLIlï,
HüüFD-

C241) Anomie, die de Schaal geheel plat, ^tu^.

rond, doorfchynende , heeft; hejiaande jcxLr»

het Scharnier uit twee fmalle Eeltag-
'pi.^!^^^

tige verheffingen s die van binnen aan de '^'^^^?^'

Schaal gegroeid zyn.

De meefb Afbeeldingen der Negentigde

Plaat van S e b a hier toe betrokken worden- ^

de, zo blykt dat LiNKiEUs hier die Doa-

bictten verflaat , welkp men hedendaags En^

gelfche Zadels noemt- Zy zyn zo krom ge-

boogen niet als de Poolfche en veel dunner

van zelfilandigheid , die als Talk of Mosko-

vifch Glas affchilfert . en dus wordenze dat

gene, 't welk men Transpara>nten noemt, als

zynde geheel doorfchynende. Ik heb 'er zo-

danigen , daar men alles byna door heen kan

zien. Haar buitenlte Rok nog hebbende , zyn

zy eecigermaate Goudglanzig of Koperklea-

rig , met zwarte Vlakken zo van binnen als

van

C^) Zie de Afoeelding in dat Werk Plaat B, V en debe-

fchryving , bL 95.

(241) *^no;ma Tc^ta orbiculata planit peÜucida, Cardinuii^

Callls linearibus binis, Testac interne adnatis. M» L. V, si6,

N. 12Ó. List» Conch. 3. B. S. 2. C. 2» T. i* G U A L T IL

Test T. 104, f« R Se E. Mus, IIL T* 90» f, pleraeque»

?: NOliR Vetzam, 11» D» Pi» 24» %. i. IV. D. Ti. ï8. f*

f. VI. D» PI. 18. f» u
I. Deel. XV. STua.
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,

'^'^' van buiten, en gelyken dus veel naar die van

XLTIL G u A L T H I E R I j welke door deezen Aucheur,

HoofD- echter, met den Poolfchen Zadel van Rum-
STUK» pHius, op \ laatfle van *t voorgaande Ge-

flagt aangehaald, gelyk gelteld worde.

ccxLii, (242) Anomie, die Doornen heeft zo lang als

^^ de Schaal.

Gedoorn»
de.

Door den Keer Solander is deeze, on-

der de Verfleende Zaoken , in Engeland waar-

genomen Elders komt een GedoQrnde voor,

doch die de Doorntjes veel korter heefc (*}

XLIV. HOOFDSTUK.
Befchryvmg van 't Geflagt der Mossei.?

Doubletten, waar onder de Haane-

kammicn en derg lyken als ook de gewoone Pho-

laden , die men Steenmosfeien noemt ^ zyu

fhuis gebragt,

Naam. -j]^ gebruik den Geilagtnaam van Mossel-
•^ DoünLETTEN, om dat de meeden van

die Gefiagt niet alleen in Kenmerken , maar

ook

C24z) ^ncr^:ia Testa Spinis longitudine Testx. Syst» Nau

XI I.

(; Zie W A L c H als boven. Plaat B. IV. fig. 4* Wadz»

50, onder aan.

i
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©ok in Geftake , veel overeenkomst hebben VL

met de gewoone Mosfelen, weiken ééne Soorn
'^^ly*

in hetzelve uitmaaken. Dus zal ik van de Boofd-

Naams- afleiding in 't vervolg nader fpreeken.s^jK*

De Kenmerken beflaan in een Schaal die twee rcetime^*

jcleppig en ruuw is , meestal met Zyde aange-
''^^'^*

hecht* Het Scharnier hebben zy Tandeloos,

onderfeheiden door een Elswyze uitgeholde ^

Streep overlangs. Het Dier is een Ascidia,

Men vindt 'er onder die als met Klaauwen zig

vast krammen ,
gelyk de Haanekammen en Lau -

rierbladen, zogenaamd; die Ooren hebben en

plat zyn , gelyk de Paarl- Oesters : als ook die

langwerpig en dikbuikig zyn , gelyk de Phola-

den , Mosfelen en dergelyken*

Van deeze laatiten komen vyftien Soorten soorten,

in dit Geflagt voor, dat van de anderen maar

vyf en dus in 't geheel twintig Soorten bevat.

I. Aangegroeide, met Klaauwen vast gé-

kramd.

(243) Mosfel- Doublet, die de Scimd ge-CCXuiL

ptooid heeft en gedoomd ^ met de beide Cri/i^^

Lippen ruuw, ^^^^^^'•

TT Haaaa-
Hierk.un,

(243) Mytilu^ Tesd plicata Spinofa , Labro utróqiie fca-

fcro M. L. U 537. N, iiZ, Oüreum plicatnm rafnus*

KUWPH. Mi,s, T. 47. f. n* GUALTH. Teit T. 104.

f. C , D« E. Auris Porci fiveCrista Galli, A R GE N v. Conch^ '
-^

t. 23- (20} f. D. 5tOAN\ Jamaïk. I. T, IS» f. I. KnORR
Verzam, I. D. Pi. 29. f, 2» 1V% D. ^\m % f» 3 & Fl lo« f»

i % 4> 5 V, D. PI. i<J, 17,

U Df-EL. XV. Sïüii.
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VI. Hier door worden die Doubletten beoogd,

^^liv' ^^^^^ ^^" gemeenlyk Haanekammen noemt ^

HOOFD-* hoewel fommigen 'er ook den naam aan geeven
STUK» ^^^ Varkens -Ooren 5 in 't Franfch Oreille de

Cochon, RuMPHius befchryftze,' eenvoudig-

lyk, onder den naam van Geplooide Oesters,

doch zegt, dat zy een gröote Zeldzaamheid

üitmaaken. Gualthieri betrektze tot de

Oesters van een byzonder maakzel. L i n n^ u s

beeft opgemerkt , dat de Lippen aan den binnen-

flen Rand ruuw zyn , 't welk ik ook in de my-

nen waarneem ; doch ik heb een groote , die

uit twee aan elkander gegroeide Doubletten

beftaat, en daar in heeft de kleinfte, die ook

een weinig in Kleur verfchilt , de binnen (te

Randen geheel glad en effen. Deeze heeft zo

-wel van onderen als van agteren een foort \an

Doornen of Punten , welken als tot Klaauwen

dienen , om zig aan de Zeegewasfen , in de -^ee

,

te hechten. Daar komen ook Groepen voor,

van drie en vier Haanekam - Doubletten aan één

gegroeid , die dan in groote waarde worden

gehouden, inzonderheid wanneer zy fterk ge=

takt zyn. Zy vallen in Oost- en Westindie.

' CCLTV. (244) Mosfel- Doublet 3 die de Schaal ge-

Mytilus / plooid
Hyotis, -^

Geblader-
a ,.«.,• » • r

(Je, f244) Mytulus Testa plicata imoiicata Squamis conipreslis

patuUs, Labro utroque \xvu M< I.. U, 538. N* 129» Oftreum

plicatum majiis. R u M P H. Mus* T. 47» f- C Oftreum fyl-

vestre. A R g F.N v, Consh, T, -3. (2^^ f. H- KNOtiR Ker-

zarth ! !> !"''» -?• f» ^*
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plooid en gedekt heeft met uitgefpreïde ^'-^^

platagiige Schubben , de Lippen beide ^^'?
^v"

glad, BOOFD.'
STUK.

Om dat r>'A rgenville deeze Ojlreum

fylvestre tytelt , zou men 'er den naam van

Wilde Oester aan geeveo kunnen ; maar hy

zegt 3 dat die naam daar van afkomftig is^

dat zy zig aan ftukken Houts hecht. De aan-

gehaalde figuur van Rumphius is een Ge-

takte Haanekam ^ doch zyne befchryving fpreekt

Van een dikfchaalige Oester , met verheven

Plooijen ^ de Rug bezet hebbende met lange

Schubben , die als Nagels famengerold zyn
,

zeer ruig en modderagtig van Kleur ; 't welk

weinig met de fchoonheid der Getakte Haa-

nekammen ftrookt. De Kleur is, volgens

d'A RGENVILLE, Daar het groen trekkende

en zeer gemeen. Men vindeze ook gehecht '

aan Zee - Gewasfen.

(«45) Mosfel- Doublet , dis de Schaal ge- ccxly,

plooid en gladagtig heeft 3 met de ééne ^fll^^^^

hip rtlUW. Gekamd
^

Lauïjej:-

blad.

Onder de zogenaamde Laurierbladen komen

'er voor , die zeer naar Haanekammen gely-

ken, doch niettemin eene Bladerige Geftake

heb-

(145) Myüïus Tcsta pllcata I^viuscuU , Labro al tero k^'

bro, M. L. U. S:,7» N, 12.7. Cratiiim fiye Folium, ARGENV.

Conch, T. 22. (19.) f. D. ,

I^ DEEL, XV, STUK,
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Vle hebben, en aan een Takje zitten. Nog zeld-

^^^^y z-damQV zyn deeze dan de andere Haanekam-

H00FD-* ï^cn en fchynen hier bedoeld te worden. Het
STUK. Scharnier is een enkele Streep , zonder Kuiltje.

2i Platte 3 die eenigermaate ge-Oord fchy

nen te zyn.

ccxLvr,
M-jülus
Margari»
tiferus,

PaarlC"

moer-
Schulp.

C246) Mosfel - Doublet , die de Schaal fa-

mengedriikt plat en rondagtig heeft ^

aan 't Scharnier dwars afgefneeden ^

Schubswyze bekleed met getande Ronken,

De Paarlemoer -Schulpen worden hier tot

eene zelfde Soort gebragt met de Paarldraa-

gende Schulpen of Paarl - Oesters. Hetfchynt

cok niet ongevoeglyk te zyn , dewyl men in

de Paarlemoer - hchulpen , op zekere plaatfen

en tydcn en in zekere omflandigheden , vol-

gens R u M p H I u s , Paarlen aantreft. Zeker

Landfchap , Solok genaamd , aan de Noord-

zyde van Borneo, heeft een vlak Strand, daar

Paarlemoer Schulpen vallen, die niet alleen alle-

maal , maar ook de Visfchen zelfs , die zig aldaar

op-

(246) Mytilus Tcsta coropresfb - plana fuborhiculata , Bad.

transverfa, imbricsta Tunicis dentadsi M. L» U. 538. N. igo.

BoNANN Recr. 2. T. I. Concha Margaritifera. 1 m P E-

RAT, Nat, 905 List. Conch, T. 223* f 57* Matrix Ter-

latum. RUMPH. Mus T. 47- f. F. GuALTH. Test, T.

84. f E, F , G. Gallina gutfata nu Ia Peintade. ARGENV,
Cï)nch. T. 23. !2o0 f. A Knorr Verzam* II. D« PU 2£,

f. ïj 2, 3. IV* D. ri, iz, f. I»
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Ophouden, zo hem verhaald was, Paarlen in Vl.

hebben : weshalve ook de Koning van dat xn\^*
Land dit Strand door fterke Wagtén deedt Hoofö-

bewaaren^ op dat 'er niemand visfchen mog- sTUKi

te. Aan de Molukkifche Eilanden komen in ^''''^^«'

moer

eenigen Paarlen voor, doeh in deAmboinfche iv/;/i.>^

Tafelborden, gelyk hy de Paarlemoer-Schul-

pen noemt, hoedanigen Iiy 'er gehad hadt van

een Span breed, vindt men, zegt hy, geene

Paarlen. Als deeze Schulpen Paarlen bevat -

ten , dan worden zy gevonden omtrent Stran-

den en Kusten die gantfch bar en droog zyn,

zonder eenig verfch Water, en daar de Grond

ziltiger is dan de Zee zelve. Dergelyke Paar-

lemoer- Schulpen , voegt hy 'er by, worden

ook uit Westindie in de Nederlanden overge*

bragt, doch de voornaamften komen voor in

de Golf van Perfie, inzonderheid aan de zyde

van Arabie , alwaar weleer de vermaardde

Paarlbank is geweest , en zy worden aan 'd

Perfifche Strand te koop gebragt, dienéndö

meest om 'er Oesters in te braaden.

Zodanige Schulpen zyn by geheelePartyëOi

en van ontzaglyke grootte, onlangs uit Oost-

indie herwaards overgebragt. Men hadt 'er

onder , van rykelyk een Voet over 't kruis

en meer dan een Vinger dik. Zy hebben de

gezegde Kenmerken , van , naamelyk^ by 't

Scharnier als dwars afgefneeden enSchubswy-

Ée bekleed te zyn met getande Rokken, Haaf

Bb Paar*

Ï/DEIL, XV, STTjS,
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^^^ Paarlemoere bekleedzel , van binnen , is zo

XKV^ dik en Hevig, dat men, wanneer de buiten-

BooFD fche Schors is afgevyld of afgefleepen , nog
STUK» QQ^Q Schulp van bekwaamc dikte behoudt

,

p.7arie^ die uic^ en inwendig geheel Paarlemoer is.
moer- ^ ~\.

Schulp, Aan *t Scharnier zit een Zoompje van donker-

blaauwe Kleur > met een groenen weerfchyn,

waar van men platte Stukjes heeft gemaakt

die verkogt zyn voor Slangefteenen.

Het Pair Deczc SchulpcD Icvcren het zo bekende

Paarlemoer uit , dat dus niet zeer dik kan val-

len , en derhalven meest en menigvuldig ge-

bruikt wordt of plagt te worden, tot het in-

leggen van Stukjes, in allerley figuuren , op

de Tafelbladen , Kasfen , Kisten en ander

Schrynwerk , Iteekende zeer fraay af op Eb-

ben en ander bruin glad Hout. Men maakt

'er zelfs Lepeltjes , Vorkjes , Pennetjes , Knoo-

pen en andere Snuisteryën van. ïn de Genees-

kunde houdt men het voor een goed opilur*

pend Middel , dat in de zelfde Omftandighe-

den gebruikt kan worden, als de Oesterfchul-

pen ^, voorgemeld. Ten dien einde plagt men
'er 5 door middel van Azyn , een Zout en

Poeijer van te maalcen , dat echter weinig meer

dan een nuttelooze Kalk of Doodekop is , en

van weinig kragt tot beteugeling van het Zuur

in de Maag en Darmen. Paarlemoer komt

in het Borstpoeijer, en in de Bloedflempende

Pieifter van de Parysfche Apotheek. Men.

noemt het MalQr Ferlanm^ om dat de Paar-

-
- kn
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len zel£ PerIcB heeren, in 't Franfch Ferks yin VI.

*c Engelfch Pearls ; hoewel menze ook, naar xÏÏV*
^c Griekfch, MargarücB en Uniones tytelt, Hoofd-

3, De regte Moeder der echte fchoonePaar- stuk»

^, len, zegt Lesser, zyti de Paarlemoer- ^'^^''^^*

3, Schulpen; doch hec fchync ook allé andere 5<:^ï*//.

55 Mosfelen en Oesteren gemeen te zyn , der-

3P gelyke fchoone Kinderen te draagen»'' i\an-

gaande die der Mosfelen of van zekere Gaa-

per «Doubletten 5 welken men gemeenlyk Mos-

fel -Paarlen of Schotfchc^ ja ook wel Noord-

fche Paarlen noemt , heb ik reeds uitvoerig

2;efproken in de befchryving der Paarlmos-

felcn *« Dat de gewoon e of eetbaare Oesters * z(e

fomtyds Paarlen bevatten 3 is insgelyks ge-g^^^']^*'^*^

ir.eld f. Ook hebben wy gezien ^ dat andere | ^i.^^^

Doubletten wel een foort van Steentjes in 35?.

hebben , die naar Paarlen zweemen 4-. fn de
, ^i^^^^

Zee -Goren ontmoet men zeer dikwils Paarl--96*

gewasfen en in de Poolfche Zadels zeer fchoo-

ne volgroeide Paarlen ; gelyk ik dit in Af-

beelding heb aangetoonde Evenwel zyn 'er

,

van ouds tot heden , zekere Doubletten be-

kend , die men in 't byzonder Paarl- Oesters

noemt, waar van ik nu gaa fpreeken.

De Paarl - Oester wordt van Andrösthè- panri-

N E s 3 volgens A x h E n ^e u s , in de Indilche
fi^'^^l^,

Scheepstogt aldus befchreevem ,, Hét is een 1% ^ i 3*

35 Oester, gdykende naar een Kam -Doublet,

i, doch niet gedreept, maar plat, dik en fte-

Bb 2 ^i kei-

1. DESL. XV. STUK.
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VT. jj kelagtig ruuw; niet wederzyds mriar flegts

xuvl '» ^^^ ^^" éénen kant ge-Oord. In derzelver

Hoofd- „ Vleefch is een diibbeld Samengroeizel, ge-

STUK. ^^ ly]^ ,(]e Gortigheid in 'c Spek der Varkens,

^^^''^' 3, fomtyds Goud- fomtyds Zilveragtig van

5, Kleur en fomtyds ook geheel wit alsVifch-

„ Oogen". De Schulp, welke R on dele-
Tius als de Moeder der Paarlen vooritek, is

groot 5 taamelyk hol en dik , naar de Kam-
Schulpen gelykende , hebbende aan de eene

zyde een Oor, en van buiten kleine Gaatjes

,

die niet doorgaan. Van binnen is zy Zilver-

kleurig en zeer glanzig, doch naar den Rand

toe een weinig geel : gantfch effen en glad,

even als de Paarlen. Aldrovandüs ver-

beeldt zig, dat deeze de zelfde zy^als de Ber-

heri der Indiaanen , hoedanig eene hy , met een

Paarlgewas beladen , in Plaat vertoond hadt.

Deeze Schulpen, zegt hy ; vallen in de Indien

zo groot, dat 'er in de Zee by 't Eiland Bor-

neo één gevifcht ware, wier Vleefch zeven-

en-veertig Ponden woog> Men gebruikte het-

zelve aldaar tot Spyze, en onder de Indiaanen

waren allerley Verfierzelen van Paarlemoer in

ongemeene agting.

De Paarl - Oesters , in de Westindiën , zyn

ook grooter dan de gewoone Oesters , doch

tevens platter en dunner, zo dat zy meer fchy-

nen overeen te komen met die, welken wy voor

de regte Paarl - Oesters houden, in Fig. i en
'}_f

op Plaat CXIX, afgebeeld» Sommigen w^il-

len

I
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len en verzekeren, dat in de kleinfre Schulpen VI.

de erootfte Paarlen vallen : doch dit zal mee '^^.r^.^J"

eenige bcpaaling te veritaan zyn. VVy hebben Hoofd-
'er zodanigen van de grootte der gewooneOes- stui:.

terfchulpen 5 en kleiner met aanzienlyke Paar- ^'?^''^-

len ; zo enkeld, als by troppen , van binnen

daar aan vast zittende : als ook daar byna on-

telbaare beginzels van Püarlen , als groote

Zandkorreltjes, in verfpreid zyn. Iletaanmer-

kelykile verfchil van deeze met de Paarlemoer-

Schulpen is , dat zy het Paarlemoere bekleed-

zel veel dunner hebben , en van buiten eene

niet zo zeer groenagtige als paarfchagtig boa-

te Schors.

Wanneer de Schors afgehaald wordt van oirfprong

zodanige Paarl- Oesters, dan wordt men welf^f/^^^*

haast gewaar, dat zy met een menigte Worm-
gaatjes bezet zyn 5 gelyk dit onze Afbeelding,

Fig. 2* vertoont, 't Schynt dat zekere Zee-

diertjes tusfchen de Schubben van de Schors

in kruipen , en dan de Schaal , zo ver hun

mooglyk is, doorbooren. Zy fluiten gemeen»

lyk tegen 't Paarlemoere bekleedzel, dat ech-

ter dikwils voor hun wyken moet , en dus den

aanleg maakt der Paarlen. Hier zal niet te-

gen ingebragt worden, deongemeene hardheid

van het Paarlemoer ; nu men weet , dat 'er

Wormen zyn, die niet alleen het hardde Hout,

maar zelfs Steenen doorknaagen. In veele

Paarl -Oesters , die Paarlen aan zig hebben,

Bb 3 worde

I, DïEL. XV, Stuk*
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Vi. wordt men de oirzaak blykbaarlyk gewaar,

'^XLlv'
wanneer zy afgevyld zyn, doch nergens mis-

Hoofd.* fchien duidelyker dan in de onze van Fig, 2,

STUK. alwaar men aan de andere zyde , juisc tegen

Faari ^^^ p^^ri Qver , een rond Gaatje ziet, als in
^"^'^'

Flg* 3» Dit wordt bevestigd door de aanmer-

king van RyMpHiuSj dat de Paarlen eerst

met een Halsje aan de Schulp gehecht zyn,

en vervolgens daar af gaan door het lekken

van het Schulpdier: doch de plaats der Paar-

len kan niet zyn , waar de Pees heeft vastge-

' zeten , alwaar het Paarlemoer zig doorgaans

wat oneffen vertoont. Wy vindenze onver-

fchiilig aangehecht op andere pjaatfen van de

binnenfte Oppervlakte. Li ster heeft dus

ook mis gehad, met den omtrek van die Plek

der aanhechting van de Pees, in zyne Afbeel-

ding, voor de eigen zitplaats der Paarlen op te

geeven (*^,

Hoe ongerymd dan het denkbeeld der Oti-

den is, dat de Paarlen uit den Daauw, die in

de gaapende Schulpen valt , zouden geboren

worden ; niet minder ongegrond acht ik het

Gevoelen van laatere Autheuren , dat zy haa-

ren oirfprong zouden hebben in 't Lighaam

van den Oester, in deszelfs Vleefch of Pees
,,

pf dat zy een gedeelte der Eijeren zouden zyn

V^n deeze Schulpdieren , gelyk men yoorom-

trenc

(*_) Exercitau AnatomkO; tertia* Tab. g.
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trent honderd Jaaren beuzelde (*). Steno, VL
inderdaad , redeneerde veel beter over de

^^{^i^y^*

Paarlen , zo als ik dit heb aangehaald *. De Hoofd»

reden van derzelver groeijing , evenwel, (niet^'^'UK.

aan de Schulp, noch aan het Schulpdier. als J^"""^'^ ' 15 Oester,

een Ziekte van hetzelve of een Gebrek van ^ ^^^^^^

Ouderdom zynde, gelyk fommigen willen (t)3 -5.

maar aan uitwendige oirzaaken, die dj Schulp

van buiten befchadigen, toe te fchryven zyn-

de,) hadc hy niet begreepen , offchoon de-

zelve nader bekragtigd worde, dooreeneaan-

iTierkelyke Waarneeming van hem. Op order

van den Groot Hertog van Toskanen eene

Paarl openende , of doorzaar4ende , bevondc

hy , dat dezelve , die van buiten fcho'on wit

was , van binnen een zwart Lighaa;Tipje be-

vatte p dat de grootte van een Peperkorrel

hadt.

(*) Sandius hadf: een Brief deswegen gefchteeveti , die

Iii de Phil* Transa^^ van 't jaar 1674, ^^ geplaatst. Dit ziet

op de Eijeten. Xjlein getuigt, dat de Paarlen in 't Lighaam

Van het Dier geboren v/orden. Lucuhrat, de Tèit. formatione ^

p« 13» Zie bladz» 25 , hier voor» Jam vero Margaritas non extra

Aaimal , fed in Corpore Animalis gignuntur et efformanrur

,

Sec. Doch vervolgens zegt hy
,
par. 31, 32 Jam in Oculos

cadit, Uniones ex ipfa Subfèaatia Testae
, prout Verrucas e

Cute prodire. Dit iaatfte is veel beter getroffen»

(f) WORMius was van dit Gevoelen , 't welk B o NAN-
N I fchynt behaagd te hebben. ? L A N cu s oordeelde dat het

Gebreken waren van de Schulpen, ea-^alt Isjin zekere zin,

waar. Uniones, (zegt hy } qua rcipfa nil aliud fuut niü

<[;oncharum Vitra. De Conch, Pive^, p, 4.

Bb 4
I. DïEL. XV» Stuk»



f.^2 BffiSCHRYVINC VAN
'^^ï' ha dr. Waarfchynlyk zal hetzelve door do

^^^^^ Opening , die een V/ormpje van buiten in de

HcoFD Schors gemaakt hadc, tot in de knobbel van
STUK. Paarlemoer , w^elke door de aanltooting van

^^^.'^" het Wormpje geformeerd v/erdt , doorgedron-

* vie g^''^ ^y"* ^^ groeijlng der Mosfelpaarlen *

biadz", i8o.f(;i-iynt zuii^g nader op te helderen.

veeicParïr- ^^^ PaarlsD ^ inderdaad, vertoonen zig, ge-

ieuinecrieiyi^ IvLEiz^ het zeer gepast uitdrukt, op de

Oppervlakte van het Paarlemoer , aJs Wratten

op de Huid. Dit heeft inzonderheid plaats ia

die Paarlgevvasfen of troppen van Paarien
,

welke men dikv/ils aantreft in deze of gene

Schulpen. Gedagte Bonanni hadt aange.

merkt , dat zy ten onregtc Uniones genoemd
worden , als of 'er maar ééne tevens gebo-

ren vverde ; anderen willen , dat deeze naam

daar van afi<om(lig zy , dat men 'er nooit

tv^ee, welke volkom.en eveneens v/aren , zou

vinden. Die eerfte afleiding, nogthans, komt

my aanncemelyker voor ; hoewel het zeker is,

dat fommige Schulpen 'er veel meer dan ééne

bevatten , zelfs die vry groot zyn. Wy be-

hoeven thans niet te fpreeken van twee, drie

of vier , zeven of agt ,
gelyk 'er in de op.

Plaat CXIX , Fig. i , afgebeelde Poolfche

Zadel «Schulp zyn; maar van geheele Heirle-

gers van Paarien. Honderdtwintig hadt Gas-

par M o R yi L E s j in tegenwoordigheid van zy-

ne Soldaaten , geteld in ééne Schulp, Ame-
uicus Vespuciüs fchreef in een Brief uiü

d©
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4e Westindiën, aan den Koning van Spanje, Vï*

hoe hy aldaar zekere Oestertjes gekogc hadc^^^^^^'

van de ïndiaanen , in eenigen van welken hygfooFD-

honderddertig Paarlen vondc. De Ingezete-sTUK.

nen van 't Eiland Margareta , dat wegens de Paari^

menigte van Paarlen, die daar omllreeks vie^'"^^"^*

len, deezen naam of ook wel dien van Paar*

len- Eiland voerde, vergeleeken de voortbrem

ging derzelven door de Oesters mee die der

Eijeren door de Hoenderen ^ en meenden, dat

dezelve niet minder om een geregelden tyd

gefchiedde. De Paarl* Oesters, echter, aan

die Kust , bevatten gemeenlyk ieder tien of

twaalf Paarlen van verfchillende grootte.

Op dergelyke wyze, als wy het verval van

de Visfcheryën der Mosfel - Paarlen in S wee*»

den gezien hebben, fchynt het, dat ook die

der Paarl» Oesterenjin andere deelen des Aard-

bodems, door het gedum-ig opzoeken en ver-

nielen van deeze Schulpdieren, afneemt. Van
die aan de Kusten van Ferfie, immers, worde

gemeld, dat zy op ver naa zo niet bloeit als

Y/eleer. Die aan de Noordkust van Zuid- Ame-
rika, waar toe jaarlyks een Viootje van Car-

thagena plagt af te vaaren, tot aan la Triiiidad,

is ook zeer vervallen. Tot vergoeding hebben

de Spanjaarden j federt eenigen tyd , in de Oaay

van Panama, en elders aan de West- Kost van

Zuid- en Noord- Amerika, doch wel inzonder-

heid aan die van Californla, Paarlvisfcheryëa

Bb 5 op-

l. Deel. XV. Stuk»
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vï* opgeregt , welke, en wegens het gemak van

^XLIV, ^^ P^^yI ' Oesters aan den Oever te kunnen

Hoofd- opraapen , en wegens de rykheid derzeiven

,

STUK.
j.|-,jjj^g meest in trein zyn.

paarivis- Anderszins , en wanneer men op diep leg-

^ ^^* gende Paarlbanken moetvisfchen, zogefchiedt

dit op eene byzondere manier. De Paarldui-

ker gaat uit het Scheepje , dat zy aan zwaare

Steenen als met Ankers vast leggen ; langs

een Touw fomtyds ter diepte van vyftig Va-

demen neder , met een Korf of Zak , waar in

zy zo veel Oesters, als hun doenlyk is, op-

raapen. Eenigen tyd te voeren hebben zy

hun Lighaam dagelyks met Olie gefmeerd,en

meest drooge of gebraden Spys gegeten. Zy
klemmen zig de Neus toe, flappen de Goren

met Boomwol in Olie gedoopt en binden voor

den Mond zekere drooge Wortel, welke Olie-

agtig is en dus den indrang van 't Water in

den Mond belet» Eenigen zyn , door de ge-

woonte , zo ver gekomen , dat zy hunnen

Adem lang kunnen inhouden ; doch neemen

den Mond vol Olie, waar van zy » onder Wa-
ter zynde , nu en dan eens wat uit den Mond
laaten gaan, als hunne Oogen donker worden;

om dus wederom eenig Licht te bekomen.

Sommigen , die de Ademhaaling niet lang ont-

beeren kunnen , hebben een Lederen Kap op

't Hoofd, waar aan een lange Pyp is, die bo*

ven de Oppervlakte der Zee uitfteekt en hua

dus nieuwe Lugt verfchaft. Anderen , wederom»

I
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gebruiken een Duikelaars Klok: doch die het VI.

op de eerile manier kunnen doen, zyn ver de xuvJ
bekwaamde Paarlvisfchers. Ondertusfchen Hoofd.'

Haan zy een groot gevaar uit , om gebeten of stuk.

verflonden te worden van verfcheiderley Vis^ Paarkr^

fchen en Zee-Monfters, gelyk groote Poly-

pusfen , die zig veel op deeze Oesterbanken

bevinden. Eenigen zyn zo kundig, dat zyde

Paarlryke Oesters onder Water van de ande-

ren weeten te onderfcheiden , die zy dan al*

len maar in hunne Zak of Korf doen en bo-

ven brengen. Men heeft de Paarl- Oesters

ook wel met een Net gevifcht, doch dit is

buiten gebruik geraakt ; hoewel het dus nog

wel gefchiedt in eenige Rivieren van Bohe-

men. De Oesters, met het Scheepje op 'c

Strand gebragt zynde, worden in 't Zand be-

graaven, tot dat zy door de Hitte derZonne*

fcbyn fierven en gaapen , als wanneer men 'er

de Paarlen uit haalt. Zo begrypt men ligte-

lyk 5 welk een menigte van volwasfene en

moogiyk vyf of zes-jaarige Oesters, hierdoor

vernield worden. De tyd om te duiken naar

Paarlen is van Oktober tot aan Maart, en de

Oogst valt in 't ééne Jaar veel beter dan in

't andere uit.

Ongemeen groot is het onderfcheid der Paar- verfchii

len. Men vindt 'er die Peeragtig of langwer- fe^/^^'

pig en die platagtig of Knolrond zyn. Som-
migen hebben ook een geheel andere Gellalie

of
I. Deel. XV. Stuk
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vï, of zitten in menigte aan elkander , en dan

%f "f!-* noemt menze Paarlgewasfen *. Men vindt in

Bgofc- de Indien, zo wel als in Europa, ook Paar*-

STUK. len die in 't bruine of roode vallen , en van
^ Ui^pts andere Kleuren, üviedüs verhaalt, dat hv
4c FerLes ^

Paarlen gehad heeft, zo zvi^art als Houtsko*

len, en Goudgeele met of zonder Glans, ook

blaauw^- en groenagtige. Onder alle deeze

geeven de Afiatifche Volkeren voor de Goud-

geele den hoogden Prys
,
geloovende, dat die

de rypilen zyn ; doch by de Europeaanen wor-

den die^ v>7elke Kogelrond ^ zwaarwigtig, fchoon

en zuiver van Water zyn , dat is helder wit

en half doorfchynende , het hooglle gewaar-

deerd.

De Groot- De Groottc , echter , maakt v/el het aan-
^^*

merkelykfle verfchil in de waardy der Paar-

len. De kleinilen , die men Stamp -Paarkn

noemt, worden by 't Lootverkogt, daar men
de grooten, in tegendeel, by Karaaten rekent»

Een Karaat houdt vier Grein , en de Juweliers

zyn gewoon den Prys der Paarlen indiervoe-
" gen te bepaalen , dat zy t'elkens het getal der

Greinen in zig zelf vermenigvuldigen , 't welk

dan de waardy der groote Paarlen ongemeen

verhoogt. Een Paarl van één Grein, byvoor^

beeld, een Schelling waardig zynde, dan is 'er

een van één Karaat of vier Greinen zesden,

en van twee Karaaten of agt Greinen vier-en-

zestig vaaardig, enz. Ta vernier fpreekt

van eene Paarl , die vyftig Karaaten , dat is

twe?-
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tweehonderd Greinen , hieldt. De grootflen , VI.

die men by Kaap Commorin , in Oostindie^'^!?/^^^^''

vifchte^woogen honderd Garstkoornen en kost- Hoofd-*

ten het iluk wel anderhalve Tonne Gouds en stuk.

daar boven C*3« Te Rome is eene Paarl , die P«^rien.

de grootte van eene Hazelnoot hadt , verkogt

voor vier-en-veertig duizend Scudia dat meer

is dan een Tonne Gouds (f). Anderen fpree-

ken van Paarlen zo groot als Ocker-Nooten^
als Duiven- ja als Hoender - Eijeren. Ik zelf

heb in een groot Zee -Oor een Paarlgewas,

van ongeregelde Geftalte , doch weinig minder

Grootte. Ook is my verhaald , dat door de

Koningin van Engeland aan den Heer Over*
BEEK een Ketting prefent gedaan werdt, van

vyfentwintig Paarlen , waar onder zo groot

als Hazelnooten. Die 't ray verhaalde hadt

deeze Ketting zelf afgetekend, en wist^ dat

gedagte Heer dezelve verkogt heefc aan zeker

Hof, voor vyfen twintigduizend Guldens»

De Afiatifche Volkeren inzonderheid deongemee^

Perüaanen 5 de Egyptenaars en Romeinen
5"^^^'^^^^'''

hebben nog veel hoogerPrys gefield. op deeze

Kleinoody. Cleopatra^ de laatüe Konin»

gin van Egypte ^ hadt twee ongemeen groote

Paarlen bezeten , waar van zy de eene, ten

gevalle van haaren Minnaar Antonïüs, in

een

(*; C Y P a ! A N U S ad Frantz, Hht, Arr^rji^ S, Script, p*

3261'. Lesfir, Test, Th. 9lJ2»

(t) BONANN. Rccreat p. 54,

h Deïl, XV. Stuk,
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VI. een fcherp Zuur liet fmelten, en toen binneö

Afdeel»
iloeg. Deeze Paarl zou op tweehonderd-en-

HooFD- vyftig-duizend Krooneo gefchat zyn. Pero-
STUK, ZES, Koning der Perfen , droeg eene kost-

Faarkn, baarc Paarl , welke hy in de ongelukkige

Veldflag met de Hunnen wegfmeet ^ om niet

bekend te zyn , en , wanneer men die vervol-

gens vondt , wilde Keizer Justin i anus

dezelve hem afkoopen voor honderd Marken

Gouds* Tavernier getuigt, datdefchoom

lle, hem in de Wereld bekend, van een Ara*

bifch Vorst bezeten werdt; zynde zo helder,

dat men *er byna door heen kon zien* Zy

woog maar iets meer dan twaalf Karaaten en

nogthans werdt een Bod van veertigduizend

Ryksdaalders , 't welk 'er de groote Mogol

voor deedt , door dien Vorst afgeflagen* De
Koning van Perfie hadt eene Paarl in bezit*

ting , "welke ihy , in 't jaar 1633, van eenen

i\rabier kogt voor eene Somme van veertien-

honderdduizend Franfche Livres , dat is om-

trent zeven Tonnen Gouds. De Paus van

Rome , PAULUS de IL hadt aan een Vene-

tiaanfch Koopman, voor een Orientaalfche

Paarl 5 betaald honderdveertigduizend Dukaa-

ten. In de Kroon van den Roomfch Keizer

zou eene Paarl geweest zyn, van grootte als

een. Muskadelie-Peer en zeer fchoon van Wa-

ter , weegende dertig Karaaten , dat is een

half Loot. Het Franfche Hof heeft drie on^

gemeen fchoone Paarlen bezeten ^ en de Ko
nin-
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ningin van Spanje droeg , toen in 't voorfte VI»

der Zeventiende Eeuw, na het fluiten der Vre-
^^^l^'

de met Engeland , te Madric Bal gehouden HoofdJ

werdt 9 eene Paarl van een-en-dertig duizend -^tuk.

Dukaaten: doch de Spaanfche Dukaaten, Sq P^'^^rUn^

men in de Rekening gebruikt ^ doen maar half

zo veel als de onze. In die ongemeen groo-

te Paarlen wordt ook meer op de zeldzaam-

heid gezien^ dan op de eigenclyke Waarde (*).

De Paarleo zyn by de oude Grieken in de Gebruik

Geneeskunde weinig bekend of in agcinge ge- nLetki^i*^'

weest. By Hippocrates, Dioscorides^^-*

of Galenu?:^ wordt 'er, zo veel wy wee-

ten, onder de Geneesmiddelen geen melding

van gemaakt. Zy zullen, waarfchynlyk , ia

trein gebragt zyn door de Arabieren of door

de Chymisten van laater tyd , die een won-

derbaare kragt fielden in derzelver Bereidin-

gen; zodanig, dat de Gepaarlde Suikerkoekjes

den naam kreegen van Maniis ChristL Behal-

ve de Hartflerkende kragt van het fyne Paar-

len Poeijer, werdt het Zout of de^Kalk der-

zelven, Magijternim genaamd, voor een by-

zonder Behoedmiddel tegen de Jicht en Poda-

gra

(*) Op de on^emeene V/aardy der groote fyne Fanrien wordt

in de Heilfge Schrifïaur ook gezinCpeeld. Neem het Voor-

beeld vanden Koopman die Pnarlen zogt, of het werpen van

Paarlen voor de Zwynen , in 't Eüar.7, van Matth, O e Poor-

ten van *t nieuwe Jcrnfalem , in de Op&r.baarln^s ^ waren iê*

der uit eene Paari gemaakt.

l. Deel* XV, Stuic,
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VI. gra gehouden C"^}. 'c Is waar , dat zy Zuür-

^xTw* ^^'^^^^^"^^ ^y^ 9 ^^ ^^^ ^^^ Ongemakken hun-

Hoofd- nen oirfprong dikwils hebben uit een inge-

STUK. worteld , fyn , fcherp ^ Zuur : doch, dewyl die

Fmrkn, kragc der Paarlen , in gedagte Bereidingen

,

door den Azyn reeds gebroken is^ zal men
'er minder op vertrouwen mogen, dan op het

enkele Poeijer van Stamp -Paarlen, en wel van

Orientaalfche , die de zuiverden zyn. Even-

wel wordt gerekend, dat zy meer dienen, om
de Geneesmiddelen kostbaar te maaken , dan

tot eene weezentlyke nuttigheid (f) : dewyi

niet alleen het Poeijer van Paarlemoer, maar

ook dat van Oesterfchulpen , en de gewoone

Kreefts . Oogen 5 mooglyk ^ ruim 20 kragtig

zyn.

vaifche Men heeft reeds van ouds gefproken van
Paaiien»

^^^ maaken van valfche Paarlen. Zeker Au-

theur verhaalt, dat de Arabieren , aandeRoo-

de Zee , de uitvinding hadden van de Schaal

der Oesteren, na dat die als dronken gemakt

waren door zeker Aas ^ met een Yzeren Pen

te

•#

(*) Sal fïve Maglfterlum Perlanim Riverü, practer vires ?J-

latr.s, furamum est prsfervativam Arthntidis. ScroderüS»

Pharm. p. 343.

(t) RENOD^iUS heeft te Paxys een Kwakzalver gekend^

die zes Louiefen eifchte voor het zetten van twee nioedzui-

gers aan een Patiënt, en, wanneer dit veelen buitenipoorig

vooikwam , zeid' hy, dat hy eesi veel groorer Loon zou

kunnen eifchén , dewyl hy een geheele Maand die £wee

Diertjes met Vogt van Paarlen gelpyzigd hadt.
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te doorbooren , en het uitloopende Vogt in 'Vï.

een V^orm te ontvangen , daar hetzelve dan xL^!
ftolde tot een ronde Paarli Zekerer is *t, dat Hoofd-

Hienze wel gemaakt heeft en nog heden maakt, stuk»

van Paarlemoer^ die, indien hetzelve niet te

dun viel tot groote Paarlen , van de echte

naauwlyks te onderfeheiden zouden zyn: want

nu worden zy inaar halfrond gemaakt en dan

de twee helften op elkander gelymd ^ zegt A l-

DR o VAN DUS, die 'er byvoegt, hoe men ook

op een byzondere manier Paarlen maakt van

Rivier- of Moeras -Mosfelen. Sommigen,

zegt hy, kooken dezelven in een fcherpe Loog^

tot dat de zwarte Schors *er afgaat ; dan ftam-

pen zy het overblyvende fyn , en kneeden dae

Poeijer met Daauw, maakende daar Balletjes

van , die zy in de Zon laaten opdroegen , na

dat zy dezelven doorboord hebbén , en dus

bekomt men Paarlen , die reeds gegaat zyn

,

eer zy ter wereld kwamen. Men maakte ze

óok van Vifch-Oogen. en van Glas; doch he-

dendaags is *er veel gemakkelyker manier orii

voor weinig of niets Kettingen te kunnen le-

veren van fchoonfchynende valfche Paarlen»

Men maaktze 3 naamelyk , van Wafch , dat

met het Lugt- of Zwemblaasje van zekere

Vifchjes overtrokken wordt (*3.

(247)

(*) Zie het VIII» Stukl van deeze Vjtmrfjk^. Hhtorie^

bhdz* 258»

Cc
ï. DF.EL. 2V. ST»'K>
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^^' CH7) Mosfel, die de Schaal rondagtig^over-

XLIV* ^^^S^ gejtreept , doorfchynende en êenU

Hoofd- germaate ge-Oord heefu

ccxLvir. _^. . , . . ^ , , ^ , t .

Mytiius Dit IS een klemDoubletfchulpje, vangroot-

Nagei? ^^ ^^s ^^ Nage\ van eens Menfchen Vinger,

rondagtig , zeer broofch of teder, doorfchy*

nend wit , in de langte zeer fyn geftreept en

van binnen Zilverkleurig. Het gelykt veel naar

de Paarl - Oesters en wordt in de Middelland-

fche Zee gevonden*

2. Taamelyk dik -Buikige,

ccxLviir. (24S) Mosfel , die de Schaal Cylindrifch^

'Lilf'*ha'
^^^^ ^^ Enden wederzyds afgerond heeft

i

Mosfêi
^^ ^^ befchryvinge der Pholaden hebben

wy reeds opgemerkt , dat *er van dezelven

Tweekleppige zyn, die geene kleine Schulpjes

* niadz. hebben aan 't Scharnier ^. Van de zodanigen
ï+.'. wordt hier gefproken. Zy hebben de alge-

meene eigenfcbap der Pholaden of Steenmos-

felen,

fi47) M-jtllus Testa fabrotunda longltudinaïlter ftrlata,

pellucldi, fubaiirita* M. L.- U. 539. N. 131.

(248) Mytiius Testa Cylindrica utrinqiie extremitatibus ro-

tmidatis. M* L. U* 539- N. 132. Tholas» Rond. Aq* 2. p,

49» LIST. ^ngU 235. T. S. f. 37» BoNANN» Recr, II»

T. 28, rholas. RuM^H* Mus* T. 46* £ F» Guai-th,
Teft* T. 90* f, D* Dadylus» Argenv. Comh^ T* 30*

(fl6; f» K»
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feleiij en wdrdeB dikwlls daar mede verward, vi.

om dat zy , zo wel als die , in de Steenen
^^Tiv'

booren of daar in huisvesten fo Van de Hoofd-

Oostindifche getuigt Rumphiüs, dat het stuk.

lans^werpise zwarte Mosfelen zyn\ hebbende t zie

de langte en breedte van een Vinger, dochena»

meest kleiner en fomtyds ook een Hand lang

è:ynde , met eenige Kringen by het bövenfte

End 5 dat fcherp en plat toeloopt , benedeii

Itomp en witagtig; Deeze vindt men Czegt

hy) nergens bloot, tnaar altyd in de groote

Koraalfteenen ^ Katskoppen genaamd, daar zy

Iteéken in een Kuiltje, zo net op den Mosfel

pasfende^ als of het uitgehouwen ware. Zy
Itaan met de Punt altyd overend, of een wei-

nig hellende, en hebben daar een klein Gaa-

tje, 't welk door den Steen gaat, waar door

zy het Water inzuigen en Uitfpüuwerï. Van
de Papagtigè zelfHandigheid , waar in zy leg-

gen , heb ik reeds gefproken *. Men krygtze * nudz;

nooit, vervolgt hy,dan wanneer mende Kats-^^^'

koppen of Kopfteenen aan ftukken flaat , om
Kalk daar van te branden ; als wanneer men
met verwondering ziet, hoe deeze Mosfelen

daar in verhoolen zitten, zonder dat men uit-

wendig eenig blyk daar van befpeurd hadt:

dewyl die kleine Gaatjes, daar zy Water doof

inhaalen, naauwlyks zigtbaar zyn; ten minlte

niet zeer in 't Oog loopen. Men moet ook

tvél drie of vier Steenen openen, eer men 'er

Ce 2 één

I. Dékl. XV; Stuk,
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VI* één vindt, die ze heefc. In de kleinen zitten

xuv/ kleinere 5 in de grooten grootere Mosfelen»

Hoofd. Sommigen van deOostindifchePhilofoophen,
STUK. zegt die zelfde Autheur, vermoeden, dat de

Pholaden 'er eerst zyn 5 en dat dan de Steenige

zelfftandigheid om dezelven heen groeije, wor-

dende door zekere byna onzigtbaare Zeedier-

tjes by een gebragt en laag op laag aangeplakt,

even als de Byën doen in het maaken der Ho-

nigraaten. Hy kon zulks niet toeftemmen , om
dat men deeze Steenmosfelen niet tropswyze of

naar 't viel, maar regelmaat ig geplaatst vond

in de gedagte Stcenen , die , volgens hem,

eveneens groeijen als de Zeegewasfen. Zouden

zy niet in de Weeke Klomp , die vervolgens

tot Steen verhardt, kunnen gedrongen zyn , of

daar in verward zyn geraakt , even als de ge-

woone Oesters en Mosfelen in Zand en Slyk ?

't Vleefch is, zo hy aanmerkt, Slymerig,doch

wordt door 't kooken hard en eetbaar, hoewel

het doch naar de Klippen fmaakt. De Phola-

den, die men Dadels noemt te Toulon en el-

ders aan de Middellandfche Zee , worden , ge-

lyk wy gezien hebben, wegens haare lekker-

* zie held gepreezen *. L i n n^ u s merkt aan , dat

Madz»i34-de Schaal der Indifche Steenmosfelen zagterea

byna als Leder buigzaam , die der Europifchen

broofcher is.

De aangehaalde Figuur befchryft Bonan-
N 1 onder den naam van BaBylus^ dus genaamd,

om dat dezelve naar een Dadel gelykt , als

volgt»
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volgt. ,, Zy is mee eenen fynen Rok bekleed, VI.

3, van Kastanje -Kleur, en wordt ook Pholas^^^^^y

5, geheten, om dat zy binnen Sceenen, dochfjooFD-

„ die zo hard niet zyn , haaren oirfprong heeft» stuic,

5, Zy beilaat uit twee dunne Schulpen, deeene

„ op de andere pasfende, die van binnen wit

3, zyn of Afchgraauw en glad» Op veele Oe-

3, vers van Italië komt deeze menigvuldig

^, voor.'* Dit fchynt doch even de zelfde te

zyn 5 welke anderen aanmerken in Marmer ea

andere harde Stcenen te huisvesten, zodanig,

dat men die met Yzeren Hamers aan itukken

moet flaan en flaat, om deeze Steenmosfelea

tot Spyze te bekomen.

(2493 Mosfel, die de Schaal Ruitagtig ovaal, ccxux,
,. n ••• M'ytilus

rimpelig Jtomp 3 met aangroeijmgen ru^o/us

heeft. ^™^f"s«

In zoute Plasfen, digt aan de Zee, in Noor-

wegen, onthoudt zigeen Mosfekje, vangroot-

te als het uiterfle Lid van de Pink ; ovaal

,

maar aan de Enden zeer Homp, droevig van

Kleur, met Sleuven, die aan den Rand even-

wydig zyn, geheel bedekt, waar van de by-

naam. 't Scharnier is aan den Rand een wei-

nig bultiger.

Hier

(249) Myiilus Testa Rhomboidca-ovali , lugofS , obtufa an-

flquata. Syst. Nau XII. G UA L T H. Teit, T« 7- f. D. L I s T.

Jlngl. T. 4. f. zi.

Cc 3
l. Deel. XV. Stuk.
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VI * Kier mede wordt een Doubletje vergelee-

'^^'^^y^' leen, daar Lister van fpreekt , onder den naam

jiüQFD* van Pholas noster^ dat is Engelfche Pholade.

fyyü. jiier van , zegt hy , worden de Schalpjes by

Hartlepool dikwils gevonden en verfchuilen

zig, van liunnen oirfprong af, in de Holletjes

van zekere Krytfteenen ; daar menze niet uit

kan neemen 5 ^tonder den Steen aan flukkente

breeken. Hy hadt waargenomen, dat die Hol-

letjes gemaakt waren in een zagte Sceen ,

zynde grootei* of kleiner naar de meer ofmin-

der grootte van het Dier, doch met de Ope-

ningen doorgaans twee of drie-maal zo groot

als deeze Mosfeltjes , die hy niet veel groo-

ter, dan een halven Vinger lang, gezien hadt,

vereifchen zouden tot enkele huisvesting : die-

nende zulks , buiten twyfel , op dat zy de

Schaal zouden kunnen openen. De langte der

grootfte Holletjes beliep twee Duimen ;de breed-

te, daar zy wydst waren, iets meer dan een hal-

ven Duim. Van buiten v/aren de Schulpjes

rimpelig, van binnen glad. De Kleur der doo*

de en verouderde : want anderen hadt hy niet

gezien , was wit.

ccL. (250) Mosfel , die de Schaal gejlreept ^ de.

f!lcuUrh. Navelen gewelfd heeft met een wit mid-

Veideelde. delfchot,

" Dee*

(aso) Myülus Testa caeruled flrJata, Umbonibus foriilcatis

disfepiiiïcnto albo. M. L» ü. S-fO* N. 133,
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Deeze heeft de Schaal Eyvormig en clik, VI.

met den voorllen rand hoh'ond, den agterilen XLIV*
Cirkeh'ond en aan de tip witagtig. Zy komt Hoofd

uit de Indifche Zee. ^^^^•

(251) Mosfel, die de Schaal geflreept heeft ^ ecu,

met een hoekigen Euik^ aan den Kandexustus,

sekmeld. .^it;-

Deeze heeft, zo wel als de voorgaande, een

fiaaüv/ Tandje in 't Scharnier , aan de tip van

de Mosfel ^ wier Kleur als Yzerroest en in de

meesten als gebrand, doch in fommigen ook

witagtig is. Zy komt van Jamaika. Deeze

beiden waren in 't Kabinet van de Koningin van

Sweeden.

("252) Mosfel 5 die de Schaal gladagtig Roest- ccLiu

kleurig, va7i luiten aan de tip gehaard ijJ-Tatus.

heeft. Gebaarde.

Buiten de Kleur en de gedagte Haairigheid

gelykt deeze zeer veel naar de gewoone Mos-
felen. Zy komt voor, in de IVliddellandfche

Zee en aan de Kust van Noorwegen , wor-

dende

f^5i) Mytulus Testa {Irlata Ventre angulato, Margine cre«

nato. M« L. U. 540. N. 134.

C^si) M'jUilus Testa Iseviuscula Ferruginei , cxtus apJce

barbata. Füun* Saes^ -157* Masculus obfcunis pilofus» G i-

NANN» Adriau ÏI. p. 3(J. T» i?, f» XÓ9. GUALTK, Test,

T. 91. H* Figurac media:.

Cc 4
I, Deel. xy. sruit.
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VI. dende des ook onder de Dieren van Sweederr
ÜFDEEL. jypi-pl.]

XLiV, g^^^^^^

H<JOFD-

STüK. (253) Mosfel, die de Schaal gladagtig Vio-

c^Liiu let^ de Kleppen van vooren eenigermaa-

ed'Jih.

*

'

if^ gekield , wm agteren (lomp , ^^ ^i^

Deeze Soort begrypt de gewoone of eetbaa»

re Mosfelen , die niet minder bekend en in ge-

bruik zyn tot Spyze, by 't Gemeen, dan de

Oesters by Luiden van Vermogen» Men vindt

'er ook byna aan alle Zee -Kusten van de We-
reld. In 't Latyn heeten zy Musculus , welke

benaaming tevens aan de Spieren van 'tMen-

fchelyk Lighaam gegeven wordt, en zy fchynt

in beiden van 't woord Mus , dat een Muis

betekent , afkomftig te zyn. Tusfchen de

Musculi en Mytuli ftelt Rondeletius dit

verfchil , dat de laatften grooter, de eerden

ronder zyn, Plinius hadt van MyttiU ge-

fpro-

(zs's) Mytutus Testa Ixi'mscula violacel, ValvuUs antice

fubcarinatis ,
posticc retufis, Natibus acuminatis* Faun. Suec^

ai56. M. L. U. 54Ï* N. 13S // OeL 43 It Westgoih. rra.

List. Angl. \%z, f. e8» Conch* lil. T- 362. f. 20. Bonann»

Recr, II« T? SQ. C? U Al. Til. TVjf, T. gi» i E. A L DRo v-

Bxfang- 512, RoKD. j'iquat^ 2. p. 4^* Mytuliif. G E s N.

^quat^ rTju Mytiilus. Bell. ^qaat^ 397» Ginann,
Adriat, il. p. 36. T. aj. f, 168. Ati ParzCm. I711» T> 3.

f#^,S. 24STE3^ Natuurk- Uit/panmngen* I. Deel* p. 11 7*

Tab. XU f. 9, 10, II. KNOliR Vitzam, iV, D» PI. 15.

t; 1 , 2,
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fproken, die zout van fmaak en vergiftig zyn, VL

en van Myjcs , welige rond zyn , wat kleiner ^^^*
en ruig , dunner van Schaal en harder van hqofd-
Vleefch. Mudion noemen de heiendaagfche stuk.

Grieken een Mosfel ; dat zekerlyk van Mos ^ een

Muis, afkomllig is , zegt Aldrovandüs:
doch men zou het beter Muidion fchryven, zo

Gesnerüs oordeelt. Eenvoudiglyk worden

de kleinen Musculi genoemd , waar van de Hol-

landfche benaaming van ilfojr/^e/^TZ , de Kngelfche

van Muscles en de Franfche van Moules of

Moucles ^ afkomftig zyn Te Rouaan worden

zy , dat zonderling is , Cayeux geheten , en in

't Hoogduitfch 5 daar men de Schulpdieren , in

't algemeen, Mufchlen noemt, geeft men 'er,

tot onderfchelding, den naam van Miesf-Mu"

fchlen aan.

3, Driederley Mosfelen , zegt P o n t o p p i- veifchiu

„ DANS, vindt men in Noorwegen of aan de

5, Noorfche Kust. De gemeenen, genaamd

5, Krake-Skael^ ofKraaijen - Mosfelen
.
dewyl

j,, de Kraaijen, die deze!ven gaarn eeten, haa-

^, re Konst, om dezelven te openen, daar aan

5, toetfen; doordien zy een Mosfel in de i3ek

„ neemen , daar mede in de hoogte vliegen en

,j ze op een Klip of Rots vallen iaaten , dat zy

5, aan Hukken breekt. Deeze worden inge-

55 zouten , en
, gelykerwys de Oesters , tot

3, verkooping buitenslands gezonden. De an-

s, dere Soort , Oes . Skael genaamd , onder-

Cc 5 53 fcheidt

I. T5IEL, xv« Stuk.
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VI.

^, fcheidt zig van de voorigen ten deele door

XLIV^ 3> haare grootce, als zynde ruim eens zo groot;

Hoofd- ,> ten deele daar door , dat zy niet deagt , ten

2'i'^^^r ,, minfte heeft niemand lust om ze te eeten;

55 doch zy wordt , even als de voorgemelde

55 Oesterfoorten, uitgenomen, en tot lok-aas

55 voor de Visfchen aan den Hoek geflagen. In

55 liaare Schaalen vindt men fomtyds Paarien

,

35 die ryper en beter zyn dan de genen 5 welke

55 men in de Oesters aantreft. De regte Paarh

55 Mosfelen , echter, zyn de derde Soort, doch

5, zulke komen alleenlyk voor in de zoete VVa-

55 teren van Rivieren of Beeken. Deeze zyn

5, ook in Geflalte van de Zee -Mosfelen ver-

5, fchillende , gelyk wycjaar van omflandig

«Ziehier 5> gefprokcn hebben *. Haare Schaal 3 naar

[rdlu- '^ ^^^y^^^ <^ic in genen flegts aan 't eene End
^*5, rond is en fpits uitloopt aan 't andere End,

55 hebben deeze byna overal rond 5 doch aan

,5 de beide Enden breed en plat. Anderszins

55 komt derzelver Schaal 5 in dikte en kleur,

35 met die der Zee -Mosfelen, overeen 5 zynde

.5 van buiten zwart, inwendig met een witten

55 en blaauwen Glans" (*)•

ïOeur. In dit Geflagtzyn door Linnjeus twintig

Soorten gerangeerd onder den naam van Mosfe-

len 5 doch waar van ten minfte de vyf eeriten

geenszins de Geilake hebben. Van eenige Ri.

vier - Mosfelen is reeds onder de Gaapers (M}'^}

gehan-

(*) i>atur!. VM' bon j^o^rgm» n. Thcil, p. 309»
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gehandeld ^ van anderen zullen wy in *t ver- VI.

volg fpreeken, als maakende daar in tweeby- xuv*
zondere Sporten uic. Hier hebben wy ilegts Hoofd*

de Zee-Mosfelen op'c Oog, die wel zwartag- stuk.

tig of donkerblaauw , doch gepolyst zynde on-

gemeen fclioon Violet ofHemelfchblaauwzyn,

met fierlyke Banden en S treepen. In Oostin-

die komen 'er voor , die een graauwe Korst heb-

ben. Sommigen uit de Middellandfche Zee zyn

gepolyst zynde ongemeen fchoon groen van

Kleur. Onder de Marfiliaanfche vindt men 'er

fdie boog rood, Vleefchkieurig of Roozerood ^

Leverkleurig en geel zyn. Aan andere Kusten

van Europa heeft menze van andere Kleuren

LiNN^us merkt aan, dat deMosfelen bin-croottc*

nen de Keerkringen zeer groot , doch binnen de

Fooikringen zeer klein vallen, gelykerwys de

overige Schulpdieren of Schulpen. Uit Oost-

indie, evenwel, komen 'er die niet zeer groot,

ja klein zyn : zodanigen vallen 'er ook in de

Westindiën en aan de Kust van Afrika: terwyl

de Magellaanfche , in tegendeel , by uitdek

groot zyn. Aan de Kust van Noorwegen , za-

gen

(^) Testi forls ex c^ruleo nlgdcat , intus ex cscruleo alhs»

feit , utrinque vero levis admodum. E littore tarnen Drcpini-

tano & Lufitanico miiltl ad me delati funt
,
quorum aliqui

partim vivido Cinnabarino et San:lychino Colore tincti , alii ve-

to Argenteo , Thalalmo Venetoqiiejnireimpr.ïgnati+BoNANN*

Recr, p. 102.

I. Deejl, XV, Stuk,
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VI. gen wy , dat 'er voorkomen van meer dan mid-

^XIJV"
^G^i^^^'^ig^ grootte : doch die ongemeene groo-

Hoofd-* te, daar de Ouden van fpraken, fchynen rot

STUK. de Rivier -Mosfelen te behooren. Welke die

van Brafil zyn^ zo groot, dat de Vifch, uit

de Schaal genomen , een half Pond zou weegen,

is my onbewust»

GeMte, De Geftalte der Mosfelen is te bekend , om
zig daar mede lang op te houden. Wegens de-

zelve betrekt A d A n s o N deeze Schulpdieren

tot het Geflagt der Jamhonmaux of Hamme*

tjes, en zy verdienen dien naam, inderdaad,

beter , dan fommigen van ons volgende Ge-

flagt. Van eene flompe Punt breidt zig de

Schaal meer in breedte naar de eene dan naar

de andere zyde uit, en heeft, daar tegenover,

een breede, Cirkelronde, fluiting. De dikte,

zig fchielyk van de gedagte Punt verheffende,

loopt allengs af en eindigt in een dunnen Rand.

De langte overtreft meer dan eenmaal de breed-

te, aan welke de dikte byna gelyk is. De éé-

ne Z3^de is zo regt, dat de Schulpen, nevens

elkander gelegd , in de langte, ten naaften by,

tegen elkander aan fluiten: doch de zyde, daar

't Scharnier is, maakt bykans een halven Cir-

kel uit.

voortgaan- De Mosfelen veranderen niet van plaats ; al •

^ir^' zo zy met zekere Vezels of Draaden als aan de

Klippen vast groeijen, zegt Li ster. De Heer

Reaumur, in tegendeel, berigtons, in een

Vertoog over de Voortgaande beweeging der

Schulp-
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Schulpdieren, dat de Zee • Mosfelen , fchoon VI;

gemeenlyk aan Steenen of aan elkander gehecht ^^^^^'
zynde door middel van zekere Draaden , niet- Hoofd-

temin het vermogen hebben om zig te bewee-STUK»

gen en te verplaatzen. Hoe zouden zy an-

ders , los in zekere Meiren geworpen zynde j

of op de Banken , daar menze vifcht , tot groo*

te Troppen famengroeijen, of zig aan Paaien,

Ankers, Zee -Tonnen, Touwen, ja wat het

zyn mag , op dergelyke wyze hechten kunnen.

Men ziet dat zy fomtyds ,onaffcheidelyk, vast

groeijen aan Oesters en andere Lighaamen , 't

welk dan de beweeglykheid buiten lluit*

De Heer Baste r omhelst het Gevoelen De tong.

van Reaümur, en befchryft ons zeer duide-

lyk , hoe dat de Mosfelen voort kunnen krui-

pen , door middel van zeker Lighaamsdeel , 't

welk men de Tong noemt, maakende zig dan '

met Diaaden vast, welke zy fpinnen, en dus,

zig eenmaal vast gehecht hebbende, verplaat-

zen zy zig niet weder (*}. Hier door wordt

de fchynftrydigheid , tusfchen die twee ver-

maarde Mannen, opgehelderd: want het is ze-

ker 5 dat de Mosfelen , los zynde, eenige bewee-

ging moeten raaaken , om zig te hechten aan de

Paaien of aan elkander , wanneer haar de bewee-

ging der Golven , dieze anders van haare plaats

vervoeren kan , ontbreekt. Mooglyk zullen zy

in haare Jongheid 5 even als de Oesters , bekwaam

om

(») Nat^ UltfpanniKgtn* Z. DceU bladz» izo»

I* DssL, XV. Stuk..
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VI. om te zwemmen, en dus in flaatzyn omzelfö

^^^^f,l:*aan dryvende Lighaamen, gelyk de Zee-Tori-
XLIV, . ..

Hoofd- nen, enz. te gaan zitten en vast te groeijen.

STUK. ^c Zelfde Werktuig, dat aan de Mosfelen

Haairige tot haare voortgaande beweeging dienen kan

,

pucxw. verftrekt haar ook tot een Spintuig. Die
i%* 4, Schulpdier doet de zogenaamde Tong , die in

onze Fig, 4^ op Plaat CXIX, afgebeeld is,

uit de opening der Schulpen voortkomen, en

maakt dezelve , door uitrekking ^ fomtyds wel

twee Duimen lang. In het Sleufje van deeze

Tong wordt , zo 't fchynt , een vloeibaare

StofFe , die haar bewaarplaats by derzelver

Peesagtigen Wortel heeft , door die bewee-

gingen geperst of opgezoogen, en geformeerd

tot een Draad , welke zig met het ééne End
aan eenig Lighaam hecht. In een Glas met

Zee -Water kan men deeze werking vati de

Mosfel zeer duidelyk befchoüwen, en tevens

waarneemen, hoe die Draadeü, ieder, aan 't

end een foort van Zuiger hebben , welke hun

doet kleeven^ zelfs, aan de gladde Oppervlak-

ten ( * ). Naar den meer of mirider afftand

worden deeze Draaden langer of korter gefor-

meerd , en de menigte derzélven maakt een

bosje Haair ^ gelyk in onze gedagte Figuur.

Deeze Draaden komen in dikte en flerkteons

Hoofd-

(*) Zie LIS TER Exercit, Anatom. IIL Tab« IV* J^igSt

en de Afbeeldingj vanLeeuwenhoek ontleend , aldaar

Fis* S»
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Höofdhaair zeer naby ^ en zyn dus veel gto- VI*

ver dan de Zyde, welke de Ham - Doubletten ^^3'
fpinnen, R e a u M u r telde 'er meer dan hon- Hoofd-'

derdvyftig ^ die tot aanhechting dienden van stuk«

ééne enkele Mosfel. Zy maaken zig, door

middel van dezelven^ ook aan elkander vast,

en daar uit ontdaan die Klompen, by welken

men de Mosfelen famengegroeid vindt.

Sommigen 5 v/ederom, hadden hier %^an eenoeiter-

ander denkbeeld. Zy Helden dat de Mosfel
^^^^^'^*^'

met Haair gebooren worde, en dat dit Haair

dus een noodzaaklyke^ geen willekeurige, aan-

hechting maakt» Zulks meenden zy door on-

dervindingen , die men in de Öesterhokken te

Roebelle , Boncliots genaamd , met dezelven

Jaarlyks heeft , te kunnen betoogen. Deeze

Hokken befraan uit beflooten Perken , van Paa*

len met Juffers overdwars aan elkander ge-

voegd. De Visfchers maaken de Mosfelen mee

een puntig Yzer van elkander los, en werpen

'er dan de losfe Mosfelen in, die zig vervol-

gens tropswyze aan de Paaien gaan hechten.

De Inzameling wordt in de Herfst gedaan ^

en omtrent een Jaar is 'er noodig, op dat het

Hok voorzien worde; zodanig dat, indien 'er

eens veertigduizend in zyn, daar van vyf- of

zesduizend in het Hok gelaten worden, dan

heeft men 't andere Jaar wederom een nieu-

we Inzameling. Hier uit blykt , nu , dat de

Mosfelen, los gemaakt zynde, zig wederom

kuo*

L DEFL. XV. StUlC,
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VL kunnen vast hechten mee haare Draaden ; doch

XUV^ dat zy uit vrees , dat dezelven te oud of te

HodFD- zwak mogten worden^ wederom nieuwe fpiu-

sTUK. nen; fchynt wat veel begaafdheid en overleg

te onderltellen in deeze Schepzelen.
Inwendige 't Is byna een Eeuw geleeden , dat de Zeeuw*

fche Doktor de Heil e eene Ontleding van

den Mosfel uitgaf, welke tot nog toe de bes-

te is, die men heeft. Hoe gemeen ook, im-

mers , deeze Schulpdieren zyn , zy worden

zelden met een Oritleedkundig Oog befchouwd

:

waar toe mooglyk het gemeene zeggen wel

iets gedaan heeft, dat men een Mosfel, onder

*t eeten, niet moet bekyken* Hy heeft waar-

genomen , dat zy 5 behalve de Tong , een

Maag, Darmen en Lever; ja een foort van

Hoornen hebben , welke zy kunnen uitfteeken

en intrekken even als de Slakken doen. Twee
Paar Spieren hebben zy tot fluiting van de

Schulpen, die aan 't Scharnier door een taaijen

Band famengehecht zyn , welke fchynt te die-

nen, om door zekere Veerkragt de Mosfel te

doeo gaapen. Voorts loopen nog veele Spier-

agtige Vezelen door haar Lighaam heen» Hy
geeft een Mond of Bek aan dit Schulpdier,

van welke een Spieragtige Band afkom (tig is,

die zig hecht aan de binnenfte Monden der

Schulpen , en dezelven geheel en al omzoomt.

Voorts heeft het Dier wederzyds Kieuwen,

welke zo dunalsSpinnewebbenzyn, beginnende

van de Keel en tot den Aars doorloopende.

INlen
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Men noemt ze Baarden , behalve welken aan vfc

den Bek nog vier Vederagoge of gepluimde ^^^"j?^^^

Vezelen * zyn. Hoofd'*

In alle die Deelen, behalve hec Vet en desxuK^

Spieren, heefc hy zekere drillende of beeven XS'Z^'^ t enniforê

de. beweeging befpeurd, die hy Straalagtige '\ mes

noemc, omdat zyby wyzevanStraalen voort- Trillende

komt uit den geheelen omtrek der Baarden, g^j^gf'

Zy houdt eenige Dagen fland^ wanneer men^ ^^'^"^

de Baarden m Zeewater bewaart. Ook komt
zy 'er weder in , wanneer men de Baarden,

niet al te droog zynde geworden, op nieuwe

bevogtigt. Door die beweeging werpen de

Mosfelen, uit de Baarden ^ zegthy^ eene over-

vloedige Wateragtigheid, daar rondagtige Col-

ietjes in dryven ; doch nooit hadt hy befpeurd
^

dat Lugtbelletjes van haar uitgeworpen wêr°

den.

Dit brengt oós tdt dé Voortteeling der Mos- se^-»

felen. De Ouden meenden, of dat zy van zelf

voortkwamen , of dat zy op de wyze der Bol^

planten haar Ceflagt vermenigvuldigden ; de-

wyl men dikwils kleintjes op de groote Sehul«

pen cf aan dezelven vondt zitten. Tot hedto

toe is haare manier van Voortteeling duifter.

Lis7ER vermoedde, dat zy van beiderley Sex@

§ waren, om dat zy allen een zelfde Teellid^ Anéf^

hadden : zynde daar tegen de Oesters j Kok'^^'^'^

haanen en Rivier- Mosfelen ^ volgens hem ^ ze-

D d k^t^
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^J-» kerlyk van verfchillende Sexen (*). AoAif.

XLïv;* soN, die zig zo vlytig op het onderzoek der

Hoofd- Conchyliën, aan de Kusc van Senegal, toege-

STÜK, leg^j heeft , meent te kunnen verzekeren ,, dat

de Dieren der Doubletfchujpen, ten minften,

* zie altemaal Hermaphrodieten zyn *. De Heer
feiadz. 9. Ba STER , eeo niet minder oplettend Waarnee-

mer van de Zee ~ Schepzelen onzer Stranden ^

fchynt over te hellen om te denken, of niet

onder de Mosfelen en Oesters Mannetjes en

Wyfjes zouden zyn. Zyn Ed. befloot zulks

uit een Melkagtig Vogt, dat eenMosfel, die

door hem in een Flefch met fchoon Water
werdt gehouden , door hetzelve heen verfpreid-

de, en welk Water vervolgens door 't Mikros-

koop bevonden werdt , een onbegrypeiyke me-
nigte te bevatten van uitcrmaate kleine bewee-

gende Lighaampjes , die door Leeuwen-
hoek, in de Oesters, gehouden worden voor

Mannelyke Zaaddiertjes (f).

^evrug- I^i^ zo zynde, kunnen wy eenigszins begry*

^"S- pen , om wat reden de Mosfelen zo digt en

tropswyze by elkander kruipen. Ook kan dee-

ze Onderflelling beflaan, fchoon zy, zo wel

als de Oesters en andere Schulpdieren , Her-

maphrodieten zyn t : fchoon men haare Tong
s5o« voor het Mannelyk Lid mogt houden ; want

hier flegts eene befproeijing der Eijeren door

het

(*) Li STIK Exerclu Anat, III. p. %6,

(t) Nat^ Uitfpanningen, 1. Deel» bladz, I22#

f Zie
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liet Mannelyke Zaadvogc noodig is , zonder Vï.

blykbaare Paaring , gelyk in veele Visfchena U^^f^'
Mooglyk ontvangt ieder Mosfel dit bevrugtend hoofp.'

Zaad van anderen die zy wederom op haare stuk.

beurt bevrugc : gelyk dit oogfchynlyk vernomen

wordt in de Hoornflakken.

De Eijertjes , naamelyk , of de Kuit derjongwêr-

Mosfelen, worden in de Mosfel zelf bevrugt^P'"^'

zo dat dezelve, die uitwerpende , reeds leeven-

de Mosfeltjes baart. Dit heeft de Heer Bas-
TER zeer duidelyk waargenomen, en afge-

beeld (*) ; zo dat men daar uit ziet , dat die

uitwerping als door perfing en met eene aan-

merkelyke kragt gefchiede : ook dat bet ver-

moeden van L e eu w e n h o e k geenszins plaats

kan hebben ^ die zig verbeeldde , ,, dat deeze

3, Schulpdieren mooglyk zeker Werktuig had-

3, den, waar mede zy, als met de Hand, die

55 Eytjes zeer ordentlyk konden nederleggen

5, op haar eigen of op een andere Schulp : op

3, die wyze als dit gedaan wordt door veeler-

35 ley vliegende Diertjes, welke, een Ey zul«

3, lende leggen , eerst een langwerpig Werk-

,3 tuig voortbrengen uit het Lighaam, daar dic

3, Ey dan uit voortkomt , gelyk hy dit in de

j, Motten hadt afgebeeld."

Niet geloofbaarer is, het gene hy van deö

tyd haarer Eijerlegging verhaalt. 5, De Mos-

33 feleo

(*j Katuurk, Utffpann, I. D. Plaat XI» Fi|. 9^ lo^ ïï^

I. DEEL, XV. STUK.
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"^l»
,, felen leggen haar Eijcren op de Schaalenia

^XLIV^* 5, 't midden van de Winter, en draagen die zo

Hoofd- 5, lang met zig om , en houdenze op de Schaal,

"'"^'
3 5

gelykerwys de Garnaalen , tot dat de

5, Vrugt daar in volwasfen zy". Kiette-

genltaande hy zulks in Plaat vertoont, en nog

verder daar over redeneert, begroetende zelfs

het getal der jonge Mosfeltjes of bevrugteEy-

tjes , welken hy op ééne Mosfelfchaal hadc

waargenomen : oordeelt doch de Heer B a s t e r

met veel reden , dat die fcherpziende Au -

theur zig grootelyks daar inbedroogen en zeker

Korstagtig aangroeizel, dat men dikwils op de

IViosfelen vindt, met deszelfs Diertjes of Po-

lypen, voor zodanige bevrugte en onbevrugte

Kytjes of Eijerdoppen heeft aangezien» Te
waarfchynlyker is dit , om dat hy zelf zig op 'c

laatfte niet in (laat bevondt de Gellalte dier zo-

genaamde jonge Mosfeltjes in Plaat te vertoo-

nen , en daar op werdt hem door een Mosfel-

Visfcher gezegd, dat hy die Schulpen fomtyds

begroeid gevonden had met zekere naderhand

weder van dezelven afvallende StofFe (J^),

schRai Behalve het Vlies, naamelyk, dat de Mos-

felen omkleedt , zetten 'er zig dikwils vreemde

Lighaamen en leevende Schepfelen aan. De
gezegde Korst met Diertjes bezwangerd, en

veelerley Plantaartige Zeegewasjes, zyn het

niet

f*) Ohferv* Mkroscap. Vm, 3. Li STER Exerciu^nau

begroeid.
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niet alleen ; maar men vindt ze menigvuldig vr.

met Zee -Pokken 5 en wel zo dik begroeid, xU\^*
dat de Klomp derzelven veel grooter is en Hoofd-

zwaarder dan de geheele Mosfel *. Onge- stuk.

looflyk is het getal van vreemde Dieren , wel*,^*,^'^^^^^

ken dus één zulk Schepzel op zyne Schouders

torst. Hier van, echter, fchynt het uitwen-

dig niet te worden aangedaan, maar de Heer

Reaümur vondt dat 'er zekere Hoorndier-

tjes waren, die zig op de Schaalen zetten,

daar in een Gat maaken , en dan de Mosfel

uitzuigen met hun Snuitje.

't Is zeker , dat 'er 't een of ander moet verg-ftigc

zyn 5 't welk de Mosfelen fomtyds ongezond

en zelfs Vergiftig maakt, Verfcheide Waar-

neemingen bevestigen , dat Menfchen , die

Mosfelen gegeten hebben, in Benaauwdheden

zyn vervallen met Stuipen en Uitflag van de

Huid; waar van men ze niet verloslen heeft

kunnen dan door Braakmiddelen , Purgaciën en

Zweetdryvende Medicamenten. Men heeft

'er gezien , die naderhand eenige Dagen een

Walging behielden. Of zulks door Infekten,

die in de Schaal gekroopen zyn, dan door eene

Ongefleldheid , of door 't Iterven en bederf

van de Mosfelen veroirzaakt worde, is nog

niet beflist (*). Mooglyk zal 'er nu eens die

dan deeze oirzaak van zyn. Gemeenlyk fchryft

men

(*) Ephem, Nat, Curioforum^ Vol. 7. Aan* 174^. P* ^ig.

Dd 3
l DKEL. XV. STUK
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V^' men het daar aan toe , dat 'er de een of an-

XUV.' ^^^'^ Vergiftige Mosfel onder den hoop zy ge-

HoüFD- weesr. üat eenige befmetting van het Water,
STUK, daar de Mosfelen in leeven, door het derven

van Vifch of andere oirzaaken , daar toe gele-

genheid gceve , is niet zeer waarfchynlyk :

want dan zouden 'er zeer veelen moeten ver-

giftigd zyn. Het is een Verfchynzel , dat

meest voorkomt in Menfchen met een voor-

oordeel bezet , die zwak van Maag zyn , of

dezelve met andere Spys en Drank overlaaden

hebben. Veel Wyn op Mosfelen te gebruiken

is niet raadzaam 5 een Glas Brandewyn flaagt

doorgaans beter : anderen pryzen iets anders

aan. Deeze benaauwdheid zal op *t moment
overgaan , zo de Lydcr maar een of twee Le-

pels vol Wyn - Azyn inneemt , zegt Doktor

B^STKR (*),

Gtbruik Of het om deeze of om een andere reden

zy ) LiNNiE^üs ren min (te verzekert, dat

men in Sweden geene Mosfelen tot Spyze,

maar wel om die tot Aas aan den Hoek te

Haan, gebruikt. In fommige Provinciën van

Engeland vallen zy zo overvloedig , dat men
se met Karren van 't Strand haalt tot mesting

der Landeryën. Onder *t Gemeene Volk wor-

den zy aldaar zo wel als elders gegeten ; doch

in Vrankryk en hier te Lande komen zy ook

wel op den Tafel van Vermogende Luiden,

't h
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't Is ondertusfchen eene zwaar verteerbaare VI,

Spys , die men niet te dikwils moet gebrui- X^^j^I*

ken 5 en geenszins met eeni^e ongeileldheid üoofd»

van de Maag. Men eetze wel raauw, even^'ï'üK.

als de Oesters, doch meest gekookt , met ee-

ne bekwaame Saus. Somtyds worden 'er ook

Pottagiën van gemankt 5 die niet onünaakelyk

noch ongezond zyn.

Dat 'er in de Mosfelfchulpen eenige byzon- m de q«-

dere Kragt zoude üeekea tegen de Anderen- deT^"'''^

daagfe Koorts , is niet zeer waarfchynelyk.

Ten dien einde worden de Schulpen eeoeNagt

over in Azyn gelegd ; des anderendaags van

alle vuiligheden gezuiverd j ^^en weinig gekal-

cineerd , en dan tot Poeijer gemaakt. Een
half Drachme daar van wordt met Water van

den Gezegenden Distel of met Wyn ingege-

ven 5 by *t aankomen van de Koorts. De Pa-

tiënt zweet dan zagtelyk en is fomtyds na*-

^derhand de Koorts kwyt. Men gebruiktze

ook 5 enkel gezuiverd, gedroogd en fyn ge-

Itampt zynde, om de Waterloozing te bevor-

deren , en tegen een Buikloop ; in welke bei-

de Gevallen , v^anneer die uit een overvloed

van Zuure Stoffen voortkomen , dit Poeijer

niet ondienfttg zal zyn : want de Moslelfchaa-

len hebben zekerlyk een Zuurbreekende kragt,

gelyk de Oesterfchulpen en Slakhoornen. Te-
gens de Vlakken, die op de Oogen der Paar-

den ontdaan , kan dit Poeijer , van tyd tot

Dd4 *

tyd
I. Deel. XV. Stuk,
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VL tyd daar in geblazen wordende ^ door zyne

^Flu zuiverende en ppdroogende kragt oqk dien-

Hoofd/ ftig z^^^-

STÜK,

ccLiy. (254) Mosfel - Doublet 9 die de Schaal glad

ulluhtus. e;2 eenigermaate krom heeft ^ met den

l^ii^eLaan. agterflen Rand geboogen^ 't Scharnier

Cc', aan 't end en tweetandig.

De twee helften van een Mosfel -Doublet,

nevens elkander gelegd zynde met de holte

nederwaards, ycrtooncn zig als de gefpleeten

Hoeven van het Vee, zo LiNNiEüs aan-

merkt. Dit heeft in de gewoone Zee Mos-
felen ook plaats , doch in dezelven komen de

Punten dan by elkander, daar dezelven in dat

groot flag van Mosfelen , welke men Magel-

laanfche noemt, van elkander afwykpn. Zulks

maakt een byzonder Kenmerk uit van deeze

Soort , en onderfcheidt eenigen der genen ,

die voor weinig Jaaren ons van de Eilanden,

by de Straat van Magellaan leggende , toege-

bragt zyn , en thans nog een rariteit in de Ka-

binetten uitmaaken, van de anderen. Sommi-

gen van deeze zyn ook fmaller en dikker naar

^e langte , dan de gewoone Mosfelen ; doch

in-

fa54) Mitil^s Testa kvi fubcurvati , Margins posterlore

inflexo, Cardine temiinali bidentato. M, L» ü SV» N. i3öc

List. Conck» T. 360. GuAlth, Test. T. 91. f. E. dup!.

Regen r. Ccncb^ 16, T» 4« f. 47* KN'ORa fsrzam. IV^

© BI, 15, f. 4, £*
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indien de aangehaalde van Gualthieri VI.

hier t'huis behoort , zouden zy tevens bree-
^XLIV"*

der zyn. Door het polyften v/orden zy uiter- HoofdV'

maate fraay. Linn^eus (lelt de woonplaats ^^^uk.

aan de Kaap der Goede Hope en in de Zui-

delyke deelen van Europa : de Kleur , zegt

hy j is groen of blaauwagtig : zo dat hy 'er

ook de Nfosfelen van Algiers en die, welke

ééne Socrt onder de Gaapers uitmaakt * , toe * zïe

fchynt te betrekken. *
*^^*

(S55) Mosfel Doublet , die de Schaal ge- cclv.

Jlreept en eenigermaate krom heeft , met hilmu^

den agterjten Rand geboogen , 't Schar- Geribde»

nier aan 't end en tweetandig.

Dewyl de voorgaande ook het Scharnier

met twee Tandjes heeft ^ zo is bidens geen ge-

paste bynaam voor deeze Sport , die van de

voorgaande alleenlyk verfchilt door de Stree-

pen overlangs , welken dezelve eenigerma; te

doen gelyken naar de blaauwe geribde Magel-

laanfche Mosfelen. De Kleuï nogthans, van

dit Exemplaar, in de Middellandfche Zee ge-

vonden, was Afchgraauwagtig, als Hoorn: de

grootte niet meer dan een Duim breed*

f:^55) Mytllus Testa ftrlatS fubcurvat.i, Marif^ine posteriore

inflexo , Cardine terminali bidentato. Syst, Nat^ XII» K N o K, R
Verzam. IV» D» PU 30. f. 3. V, D. Tl. ij» f. <?

Dd5
I. Deel, XV. STUit,
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C^5^3 Mosfel 5 die de Schaal glad heeft , aan

^XLlvl ^^^^ voorjien Rand gekield , de Billen

Hoofd- bultig:, het Scharnier eenigermaate op

^'^^^* zyde.

CCLVI,

jihJkTus, De aangehaalde Afbeeldingen toonen duide*

mE ^y^* ^^^ ^^^^ ^^ Mosfel van 't Land der Pa-

"^ Mou^e po^s *, gelyk d'Argenville zegt, be-

dehterre ciocld woi'de» Dit Lönd behoort tot Nieuw
Guinea , bezuiden Oostindie. By de Liefheb-

bers zyn deeze onder den naam van Papoes^

Mosfelen bekend. Met de Schors zyn zyrood-

aatig bruin , doch dezelve afgenomen zynde

krygen zy , door de polyfling , de fchoonde

Agaat- Violet* en Roozekleur, die men zig

kan verbeelden. Eenl^en zyn ook, op eenen

witten C7rond, overlangs getekend met fierly-

ke roode Streepen ; gelyk die ^ welke in 't

Werk van Knorr is afgebeeld.

Guinee- P E T ï V E R noemt deczc de Gedraalde Mos-
fcheMos.

^^j ^^^ Bahama : die van Lis ter kwamen
van Jamaika: waar uit blykt, dat men zoda-

nigen ook in dè Westindiën heeft» Adan-
SON

f^SöJ Mytulus Testd lacvi , Margine ariteriore carinato, N"»*

tibus gibbis , Cardine fublaterali. M. L» U. 542, N. I37.

RUMPH. Mus, T. 46* f, B. Musculus Papuantis. AKGENV.
Conch* T. 25. (22) f* C. Br ADL. Nat, Tab. 3. f. i. Lisr.

Conch. T. ^s6. f. 195. & T. 559. ^* 198* Pet. Gaz» T. 71^

f. n. GUALTH. Test» T» 91» f. H* exterlor. KlïiN Oflt&c^

T. II. f. 67* ADANS. Sme^,^ ! T* 15. f» u^Lno^^Verzam^
IV.D^Pl. 15, f. 3.
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so N bcvondt aan de Kust van Senegal in Afri- VI.

ka, dat deeze Moslelen, die hy Liilat tytelt ^ ^^^^
zeer gemeen waren in de Rotfen der Eilandjes Hoofd-

de la Madelaine en van Kaap Manuel, zynde stuk»

aldaar aan 't geweld der Golven bloot gefield ^^-^^T

van den Oceaan ^ die kragtig daar op bruifchen.

Zy blyven niettemin op haare plaats . als aan de

Rotfen vastgehecht zynde door middel van der-

gelyke Draaden als de gewoone Mosfelen. Hy
geeft 'er de langte van byna drie Duimen aan.

De bruine Schors afgehaald zynde, vertoonen

zig, zegt hy, op de Schaal vierderley Kleu-

ren, wit, Violet, Roozerood en Purper, die

zonder vermenging elk haare plaats behouden*'

Van binnen heeft de Schaal een Paarlemoer,

dat wit van Grond is, met Violet gemengd,

neemende, naar dat men 't zelve tegen 't Licht

houdt, een weerfchyn aan van geel en groen.

5; De Schulp zit doorgaans (^vervolgt dieDeMantcI*

„ Autheur) met den Top om laag en 't andere

5, End opwaards vastgehecht. Haare twee

5, Kleppen openen zig weinig, doch genoeg. <

5, zaam , om haar Mantel te laaten zien. Dit

3, is een zeer dun Vlies, geheel en van één

„ Ituk, langs de Rug van het Dier uitgeftrekt,

., maar van vooren over de gcheele langte in

,, twee Kwabben verdeeld, die ieder op haare

„ Randen in twee zeer korte Bladen gefcheiden

„ zyn, waar van het buitenfte met de Schulp,

„ zeer digt by derzelver Rand, is vereenigd.

35 Het
I. Deel. XV. Stuk»
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VT. ^, Het binnenfle Blad draagt, van hetbovenfle

XUV.' " ^"^ ^^^ Schaal af tot een vierendeel van haa-

HooFD- ,3 re langte, een Franje famengefteld uit vyf-
STUK. ^^ tien Cyliodrifche Draaden, die zeer kort,

ji^^Ti' ^* bcweeglyk en op een enkeje ry geplaatst

„ zyn".

DeLugt. 5, Twee Lugtpypen heeft het Dier, waar
py^^^^

3, van de grootfle of voorfte geformeerd wordt

35 door de vaneenwyking der Kwabben van den

5, Mantel, in deszelfs met Franje bezette ge-

S, deelte. Door deeze dringt bet Water in 't

,, Lighaam van het Dier , om het? el v e van

„ Voedzel te voorzien. Zy is driemaal zo

„ kort als de Schaal. De agterfte Lugtpyp is

„ op de Rug van het Dier doorboord , ter plaat-

je fe waar de Mantel van één enkel iluk is,

5, Zy vertoont een Ovaal, tweemaal zo lang

„ als breed, en viermaal korter dan de Schaal.

„ Deeze Opening ontvangt het Water , dat

,, agter de Kieuwen pasfeeren moet , om de-

5, zelven de Lugt toe te voeren , weike het

,5 Dier noodig heeft. Zy heeft geene gemeen-

„ fchap met de andere Lugtpyp, maar alleen

,5 met het Aarsgat, dat men in haar onderfte

„ hoek gewaar wordt, en naar derzelver mid-

3, den ziet men een gedeelte van de i2;roote

3, bovenfte Spier , die de twee Kleppen famea-

,, hecht".

Geen zo duidelykebefchryvingnog gevonden

hebbende van deeze Lighaamsdeelen in de ge-

woone Mosfelen van de Europifche Kusten,

waar
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waar mede deeze ten opzigt van de Tong of yy;

Voet, en wat dies meer is , fchynen overeen te Aj-deeu

flemmen, kon ik niet nalaaten dezelve hiervan r?^^^*

Adanson te ontleenen. Dergelyke dan, alssTUK.
'

de Papoes - Mosfelen , die volgens R um p h i u s Papoés^

de gewoonen fchynen te zynin Oostindie, ko*^"^^^^"

men niet alleen in Westindie, maar ook aan de

Kust van Afrika voor. Linn^eus, dat zeld-

zaam is 5 fielt de woonplaats van deeze Soort

in de Middellandfche Zee , en aan de Kust van
Noorwegen, alwaar dezelven, zegt hy, eet-

baar zyn (*> „ De Schaal (vervolgt zynEd.)

,, is dikwils een half Voet lang, eenigermaate

3, Violetkleurig met een zwarten Bast, heb-

5, bende de Navels gezwollen langwerpig
; de

„ Billen agterwaards uitpuilende; de plaats

^, der Klink kromlynig geftreept ; het agterfte

,, gedeelte een weinig buiten de Billen uit-

3, fteekende^ Voor de Billen heeft zy een

3, Kraakbeenig Scharnier , daar agter geen.

„ Zy verwisfelt met eene Afchgniauvve, gee^»

3, Ie en zwarte Kleur".

(257) Mosfel" Doublet , die de Schaal Ey- cclviu

CygKtust.

(*) Dat zy 'er tot Spyze gebruikt worden, durf Ik uit het^ogg'
wooid edttlis niet opmaaken , aangezien Pontoppidans van

dergelyke grootc Mosfelen aan de Noorfche Kust getuigt , dat

menza niet wil eeten. Zie bladz, 302. hier voor»

('257) Mytilus Testd ovata antice compresfiuscula , ftagi-

Hsfima , Cardine laterali. Syst, Nat.XlU Musculus latusmaxic

mus. List. ^ngl, App. 29. T» i. f. 3. Conc^, T, ipa* f, §,

GUA.LTH. Test. T* 7, f» F» KLEIN OJirac* T, 5», f, 26»

h DRVL, XV» Stuk»
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VI, vorniigy van vooren eenigermaate famen-

Afd£el* gedrukt en zeer broofch^ met het Schar*

Hoofd* '''^^ 'P ^y^' ^^'ƒ^•

8TUK.
, ^ . . 1, T

Riviir^ Volgens de befchryving , welke Lis ter.

^«^fei, van zyne zeer groote breede Mosfel geeft,

zou dezelve ongevaar vyf Duimen lang en

half zo breed zyn. De Schaal was zo dun

en ligt, dat de beide Schulpen van de aller-

grootlten, wel gezuiverd zynde, weinig meer

dan vyf Drachmen woogen. Zy v/aren van

buiten bleekgroen , van binnen Zilverglanzig.

Het Dier 5 in dezelven begreepen , hadt een

roodagtig Vleefch. Meest kwamen deeze ia

de Meiren of Moerasfen, en zelden in de Ri-

vieren van Engeland voor. In fommigen der

oudfte Schaalen hadt hy zekere Pukkeltjes

waargenomen, van grootte als Slaapbollen-

Zaad 5 die eenigermaate naar Paareltjes ge-

Iceken '

In onze itaande Wateren , Vyvers en Sloo-

ten, heb ik meermaalen zodanige groote, bree-

de, broofche, groenagtige Schulpen, gevon-

den. Misfchien zullen het die zyn, ©verwelken

de Franfche Heer Mery, onder den naam

van Rivier' ,of Meir - Mosfelen , een Vertoog

heeft uitgegeven (*), waar in zyn Ed. be-

weert, dat die Schulpdier agt Spieren heeft,

die geheclit zyn aan de inwendige Oppervlak -

( e?) Mem. de l'sAead. Royale és ScUnces , de TAn 1710»
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te van deszelfs twee Kleppen: dat het zyn VI.

Voedzel inneemt door het Aarsgat , en door xuv*'
*t zelve Ademhaalt , hebbende geen Kanaal ^ Hgofd-

dat van den Bek naar de Longen loopt. stuk.

Iets dergelyks zagen wy zo even in de Gul-
;^^'^'J'

neefche Mosfelen. De Heer d'Argenvil-
LE zulk eène Mosfel, op den Oever van de

Marne , geopend hebbende , fcheen dezelve

hem aan haare twee Kleppen gehecht te zyn

door middel van een Vliesje of Opperhuid,

welke zig over de geheele langte uitflrekte

van de Klep , daar zy aan kleefde. Zy hieldt

zig aan haare twee Kleppen door middel van

vier Peezen, geenszins van agt Spieren, ge-

iyk de Heer Mery gezien hadt (*}. Haar

Arm 5 zegt hy , is omtrent een half Duim
lang, door wiens middel zy zig eerder voort-

fleept, dan dat zy loopen zou. Zy opent ten

dien einde haare Schaal , en dan ziet men daar

een Tong uit voortkomen , welke zy uitrekken

kan tot anderhalf Duim langte ; om daar me-

de langs den Grond te kruipen , gelykerwys

de Zee * Mosfelen. P o u p A r x zegt (f) , dat

de Rivier -Mosfel 5 door herhaalde beweegin-

gen, van dien aart, met de Punt voorwaards

wel drie of vier Ellen wegs aflegt: alzo men
Spooren van die langte in het Zand derRivieren

vindt, waar in zy half verborgen zitten. Die

zelfde Tong of Voet dient haar tot het fpinnen

•vaa
(^) Conchyliologie* 2. Pattie. pag. 77,

(t) Mem. de l'Acad^ de I'An 17©^^

ï» DEEL. XV. srus^
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VI. van haare Draaden ^ gelykerwys aan de Zee*

^XLlvl
Mosfelen.

i^ooFD- Deeze ^>cbulpdieren zwemmen, volgens den

STUK. eerstgemeldcn , fomtyds langs de Oppervlakte
De -nge- van liet Water. Zy zyn Hermaphrodieten en

kunnen zig zelf bevrugten. Haar Bek beftaac

uit twee Vleezige Lippen, in welker diepte

de Darm aanvang neemt , die door de Herfc-

nen pasfeert en zyne omwindingen in de Le-

ver maakt By het uitkomen befchryfc dezel-

ve een regte lyn , en^ dwars door het Hart

heen gaande, eindigt die Darm in het Aars

-

gat. Zie daar een wonderlyker famenftel

van Ingewanden ; dan wy nog in eenig Dier

gezien hebben! Maar, zyn^ het gene die Heer

Kerferen en Hart noemt, wel zodanige Lig-

haamsdeelen ? Dit laatfte fchynt men niet aan

te kunnen twyfelen; alzo hy dus de Geftalte

van het Hart befchouwd heeft in deeze Mos-

felen , met zyn Ontleedkundig Oog.

t Hart der 5, Het Hart is onmiddelyk onder de Rug
Mosfeien.

^^ der Schulpen , en boven de Longen geplaatst:

„ deszelfs Grondlleun is gekeerd naar de zy
3^ de van 't Aarsgat en de Punt ziet naar den

3, Kop van de Mosfel: het heeft ilegts ééne

3, Heiligheid en niettemin twee Ooren, maar

35 men ontdekt 'er geen Klapvliezen , Aders

3, noch Slagaders aan. Het is met zyne Oo-

j3 ren beflooten in een Hartzakje gevuld met

3, Water. Even de zelfde beurtlingfe bewee-

55 gingen van Samentrekking en Uitfpanning

9> ko-
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i,, komen 'er in voor , als in het Hart dei* Sciiild- VI.

„ padden; doch met die aanmerkeiyk verfchil,
yTh/"

^5 dac de Holligheid van 't Bart der Schild- Hoofd-"

;, padden hét Bloed ontvangt uit de Ooren , stuk.

35 daar^ in tegendeel, de Ooren van 't Hart
^j'^J^';-

„ deezer Mosfelen het Water ontvangen uit

55 deszelfs Holligheid. Dit is een Natuurly-

^, ke uitwerking van 't maakzel van het Kart

55 van dit Schulpdier , Welks Ooren geen Ade^

3 5 ren hebben om hun *t Water toe te voe-

„ ren , terwyl die van de Schildpad 'er heb-

3 3 ben die hun het Bloed aanbrengen."

„ Het maakzel der Longenis, in de Rivier- De Loii.

5^ Mosfel , niet minder ongewoon, dan die^^"*

,3 van derzelver Hart, en de Weg, door wel-

5, ken zy Ademhaalt, isregt tegenitrydig met

5, dien der Visfchen. In de Karper en Snoek

5, komt de Lugt door de Neus of door den

3, Mond in ; daar dezelve, in de Mosfelen,

3, haaren ingang door het Aarsgat in de Lon-

„ gen heeft , die geplaatst zyn tusfchen 't

5, Hartzakje en de deelen der Yoortteeling,

5, de eene ter regter , de andere ter flinker

3, Hand , doordrongen van een zwart Vogt

,

3, daar zy de Kleur van aanneemen. Dewyl

5, nu de Mosf^il geen Kanaal heeft, dat van

,, haaren Bek naar de Longen loopt, zo is

3, het klaar dat dit. Sehulpdier geen Adem

5, haaien kan dan door den Aars.

,, De Deelen der Yoortteeling beftaan, in i^eeïe» f^^r

1. DEF.L, yv. STuK,
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VI*
,, de Rivier -Mos felen, uit twee Eijerdosken

XUv' •»' ^^ ^^^^ Zaadblaarjes, die ieder haar eigen

Hoofd- ,, Kanaal hebben. Door deeze vier Kanaalen

«TUK. ^^ is het dat de Eijeren en \ Zaadvogt der-

^i^^'Z' j> zeiven, zegt de Heer MePvY, zig in het
Mos/el,

"
, , . . ^

„ Aarsgat, onder 't uitwerpen, vereenigen of

„ famenvoegen , 't welk genoegzaam is tot

5, de Voortteeling. Voor het overige moet

„ men opmerken, dat de Eijerftokken van de

„ Mosfel zig niet van Eijeren ontledlgen dan

3, in 't Voorjaar, en niet daar mede opvullen

„ dan in de Herfst : waarvan het komt, dat

„ menze altoos in de Zomer ledig van Eije-

., ren en 's Winters altoos vol Eijeren vindt."

Ik weet niet, dat deeze Mosfelen, die vol-

gens LiNNiEus in de Monden der Rivieren

huisvesten, van een aanmerkelyk gebruik zyn»

Zy kruipen in de Zandige Slyk, daar zy zig

met het Scharnier om hoog in plaatzen, vol-

gens Lis TER, zodanig dat maar een klein

hoekje van het flompfte gedeelte , waar de

Kop van het Dier is , buiten het Slykerige

Zand uitfieekt , maakende een Spleetje , waar

door menze gemakkelyk kan vinden en mag-

tig worden. De Kraaijen zyn 'er zeeropver-

flingerd, breel^ende de Schaal met haaren Bek.

Mooglyk worden zy ook tot Aas vande Vis-

fchers gebezigd. Hét Vleefch ziet uit' den ros-

fen (*> (258)

(*) AnimaU AngU p 147. LisTER heeft zesderley Rivier-

Moslelen in Engeland waargenomen, die 'm zyn Synopfts Con-

ebyliorum afgebeeld zya.
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(ij8) Mosfel-Doublet 5 die de Schaal Èy- VL
yormig , eenigermaate fameiigedrukt en v^^jtf

*

zeer broofch^ met een Fliezigen Rand ^ Hoq^h'
de Billen ontMJlerd heeft. stuk.

ccLviir.

Dit ir een kleiner Soort van Rivier Mosfe- ;£'^',t'«^«

len , niet minder broofch dan de voorgaande
, ^^^fj}'

en veel gelykende naar de Verffchulpen , die

onder de Gaapers befchreeven zyn *
•, maar * zie

broofcher en grootelyks daar van verfchillen-

de, doordien het Scharnier geen Tanden heeft,

en flegcs uit een enkele Streep beltaati Op
deeze vergasten zig de Eenden , en daar van

heeft zy haar naam. In Sweeden geeft men
'er den naam van Sjo-Musla of enkel Musla

aan.

{259) Mosfel - Doublet , die de Schaal glad cctit.

enEyvormig^ Vliezig ^ doorfchynende^^H^^'
met het Scharnier aan 't End heeft. Groen*

De Schaal van deeze , die uit den Zuidelyken

Oceaan afkomftig was, hadt maar de grootte

van een Nagel, en was uitermaate dun: zo

daÈ

(258} Mytulus Testa ovali compresfiuscuU fragllisfimd Mar-

giriC membranaceo , Natibus decorticatis. Faun, Suec. zi52.

List* Angi. App. 30. T* i. f, 2. Coneè.T. 154, f. 9» GÜALTH^
Test. T. 7. {. E*

(259) Mytului Testa I«vi ovata Membranacea pellucida,

Cardine terminalu M. L, U* 542. N» 133*

Ee ffi

I. DEil.. XV. 5tük,
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^^- dat zy veel verlchilt vande Barbaryfche gröc-

XLIV, "^ Mosielen, \oorgemeld.
HOÜÏD-
*^^^*

(160) Mosfel - Doublet , die de Schaal rm*
CCLX4.

Mytuitts pelig heeft , mef fcheeve Kleppen van

^^^'j roore« uitgebreid ; den Rand , ^aar 't

Müsfcltje. Scharnier is , egaal met de Punt.

Uit de aangehaalde Afbeelding van i>'A r-

(^ENViLLE blykt ^r dat dit een zeer breed

Mosfekje moet zyn , roodagtig van Kleur.

Het kwam ook uit den Zuidelyken Oceaan

,

en bevondt zig , met en benevens het voor-

gaande , in *t Kabinet van haare Majefteit de

Koningin van Sweeden.

ccLxr, (261) Mosfel -Doublet, die de Schaal ovaal

^^J"^"*
en Hoornagtig omtrent doorfchynende

,

ongeiyk yan voorcn overlangs ^ van agteren over"
ge reept»

dwars gejlreept heeft.

Aan de Kusten van Noorwegen en Ysland

is dit Mosfel-Doubletje waargenomen. Het

heeft de grootte van een Boeren - Boon : 't is

Hoornagtig bruin van Kleur, met groenagtige

Ran.

(260) MytulvA Testa rugofl, Valvdis obllquis antice dila*

tatls, margine Cardinali apieem SEquante. M. L* U, 54-3» N.

139, ArGRNV. Conch. T» 25» (ii) f» Q.? KNOBR Vtt'

%am^ VI* D. Pi. 4. ¥ig. 2?

(261) Mytulus Te3£a ovali Cornea fubdiaphana , antlceloti-

gxtudinaliter , postice transverfalitei- ftriata* Syit. Nat, XII»

K N o R R Verzam* VI. D» Tl. 4» Fig. 3 ?
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Randen , en de Billen ruggelings geboogen. VL

De Schaal heeft drie Perken, waar van ^^^^xLlvl
voorfte beftaac uic overlangfe , hec agterfte Hoofd

;

uit byna dwarfe, het middelfte uit zeer flaau-STUK,

"We of in 't geheel geene • neepen. iets der-

gelyks heeft in eenige Opstindifche Mosfel^

tjes plaats,

(262) Mosfel - Doublet , die de Schaal effen qclxu»

Jieeft en de Kleppen met twee Kwahhen
^'^y^J'J^J^

waar van die aan "'t Scharnier de lang- Vogei-

jle is en dunfie,
^°^''^'^'-

35 Uit twee zeer dunne Kleppen beflaat dee-

55 ze Doublet , die byna plat zyn , gelyker-

3, wys de Schubben der Visfchen , zegt Bo-

3, NA NNI. Dunfchaalig fchynt zy derhalve

3, genoemd te moeten worden , van buiten

53 ruaw zynde en geel , van binnen Zilverag-

3, tig uit den blaauwen , allengs naar 't rosfe

3, trekkende met een weerfchyn. Men vindt-

33 ze overvloedig aan den Oever van Sicilië,

33 by Trapani 3 alwaar zy van de Ingezetenen

3, Sartaniello geheten wordt."

De

(262) Mytulus Testa laevj, Valvulis hilobis , Lobo Cardi-

nali loiigiore tenuioreque» M. L. U. 543. N. 140. LiST.
Conch* 5. IJ. f. I. T. r. f. 2« BoNANN. Recr. IL T. Z'ü,

Avicula. R u M P H* Mus* T* 46. f. G. G u A L T ïl , Test,

T. 94. f. A, B. Avicula live Hirundo A RGEN V» Conch. T*

Z1. C19) ^» B. Klein OJlrac. T. 8. f. I3. KMORK Ver-

zam* IV. D. VU 8. f. 5« V. I>. Pi. lo. f. 1 , 2. YI. D. Pi. 2.

Ee 3

I. Deel. XV, Stuk.
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VI. De Oosdndifche Vogel - Doubletten , die men

XLJvl' ^" *^ Maleitfch noemt Asfusfeng Burong , zyn

Hoofd- zwarte Mosfelen , in de gedaante van een Vo-
STUK. geitje ofZwaluwtje, (volgens Rumphius,)

i'oifiet,
'^ ^^^^ ^^ ^^^^^ Vleugels opwaards fteekt,

doch , als menze , aan 't Scharnier famenge-

hecht blyvende, plat uitfpreidt, dan gelyken-

ze naar een vliegend Vogeltje, met een lange

Staart. Men vindtze dik wils aan Stokken die

in Zee ftaan, of ook aan de Zee>'^eeflers

met haare Staart gehechc , zynde zelden meer

dan een Vinger lang , fommigen zwart , fom-

rnigen rood , en haar Vleefch is even als dat

der andere Mosfelen. '

Hier mede worden die bedoeld , daar men

in 't Franfch den naam van VOifeau of VEi^

rondelle, in *t HoUandfch dien van 't Gevlerk-

te Fogeltje aan geeft, en welken d'Argen-
viLLE zegt van binnen Paarlemoer, van bui-

ten vuil rood te zyn,* doch de Schulp, bloot

gemaakt zynde , voegt hy 'er by , heeft een

zeer fchoone Goudgeele Kleur (*). In zoda-

nig een Exemplaar uit myne Verzameling ,

dat ik in 't Werk van ,K n o r r , in 't Vyfde

Deel, 't welk nog onder handen is^ heb doen

aftekenen en in Plaat brengen, openbaart zig

iets van deeze Kleur , onder de buitenfte ros-

agtig bruine Schors , die het Paarlemoer van

de Schaal dekt» In dit Exemplaar ziet men
ook,

(*) Q^iand cette Coquille est decouverte , rien n'ect au

desfus de fa Couleur Auxore*
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ook, dat deeze Schulpen tot aangroeijing be- VL

kwaam zyn , als hebbende ieder een Haane- XLIV*
kammecje, dat paaiTchkleurig is, op haar zit- Hoofd-

ten. Ik heb *er ook die zwartagtig van bui- stuk.

ten zyn, metPokjes of Zee «Tulpen begroeid,
^^'/j^^

De beide helften der VogelDoiibletten zyn

niet volkomen even groot, zo LiNNiSüs aan-

merkc (*).

Tot dus verre heb ik gcfproken van de ge-

woone Vogel -Doubletten , hoedanig eene door

GüALTHïERi by Letter B is afgebeeld ; doch

behalve deeze komt een veel zeldzaamer ilag

voor, die tevens veel grooter zyn, waar van

de Afbeelding by Letter .1 door hem gegeven

v^ordt. Deeze is, volgens zyne befchry ving,

platter , rimpelig en broofch , van buiten uit

den bruinen zv^artagtig , van binnen blaauwag-

tig Zil verkleur, en met een breeden gitzv/arten

zoom omgeven. Zodanig een Exemplaar bezit

ik, dat de zyde van 't Scharnier wel korter , en

niet boven een half Voet lang, maar dengedag-

ten Zoom veel breeder, en dus dien Vleugel

wel agt Duimen uitgeftrekt heeft, zynde voor

't overige ongemeen fchoon Paarlemoer en aan

den rand Koperkleurig. Men zal het, op de

Tweede Plaat, in 't ZesdeDeel van't Werkvan
K N o R u , over de Floorens en Schulpen , afge-

beeld vinden. Het is elders , niet zeer eigen

,

een Winkelhaaks - Schulp getyteld (f).

XLV. HOOFD-
C*) Testa bafi conrraaa , akerius Valvulx magis.

(t) CatalorJS van Leers, hhdz. 153.

Ee 4
I. DrxL» XV. Stuk.
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'XLV.'
Hoofd- XLV. HOOFDSTUK.
STUK.

BefcJiryvlng van 't Geflagt der H a m - D o u*

BLETTEN , Plunx genaamd^ en derzelver

zonderlinge Eigenfchappen.

mm* T^^ Latynfcbe benaaming, Pm7za,waar me«f

-i^ de die Geflagt beilempeld wordt , is in

algemeen gebruik voor de Vinnen der Visfchena

wSlagpennen, Veders of Pluimen der Vogelen,

en andere dingen 5 die eene Pen-agtige figuur

hebben. Men zou, derhalve, b^ma denken,

dat in overeenkomst met dezelven dit Woord
op deeze Schulpdieren toegepast kon zyn , doch^,

om dat de Grieken dezelven reeds Pmta ge-

Hoemd hebben , willen eenigen de benaaming

aiieiden van Finos^ 'c welk Vuiligheid betekent.

Wy erkennen wel, dat de Schulpen der Pin?ics

altoos met Vuiligheid bekleed gevonden wor-

den, wanneer men die uit de Zee haalt, doch^

dewyl zy dit gemeen hebben met veele andere

Conchyliën, en de Geftalte , in tegendeel , haar

niet alleen van alle anderen onderfcheidt, maar

zelfs zeer kenbaar maakt ; zo is de Naamsaf-

leiding daar van veel Natuurlyker. Om dat zy

met het dunfle end als Pennen in de Grond (lee-

ken, worden zy van deBukfchevs Steek-Miifch-

len gecyteld. De Venetiaanen noem.enze Aftu-

ra^ die van Marfeiile iVöCf^, die van Napels

Per-
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Perna. en dit laatfte woord, 't welk in 't La- Vï.

tyn een Ham betekent , heeft aanleiding gege-
-j^j y^

*

ven , om deeze Doubletten in 't Franfch Jam^ Hoofd*

hon, in *t i 'eerduitlch Ham- Doubletten s"^^^*

te heeten ; hoewel menze dikwils ook, een-

voudiglyk , den naam van Pinne , Pinna of

Pinna Marina^ geeft. Die klein zyn worden,

in 't Franfch, Jamhonneaux ^ in 't Neerduiticli

Hammetjes genoemd, in 't Maleitfch heeten

zy , volgens R um p h i u s , Bla Mardsjado 5 naar

de gedaante van een Indiaanfche Byl , in 't Am-
bo infch KimcL Omin , in 't Neerduitfch Hollter-

fchulpen.

De Kenmerken der Ham -Doubletten beüaan Kemncï:.

voornaamelyk in de Gedake ^ die min of meer^^^*

naar een Ham gelykt. Zy hebben eene ligt

breekbaare Schaal, die wel eenigermaate twee-

kleppig is, doch zodanig 5 dat de Kleppen als te

lamengegroeid zyn, en naauwlyks kunnen be-

weegen in 't Scharnier, 't welk Tandeloos is.

Op het puntige van de Schaal ilaan zy overend

in de Grond, en geeven een Baard van fyne

Zyde uit.

Agt Soorten worden thans door LiNNiEussoortsib

in dit Geflagt opgegeven , waar onder de zes

eerden, zo hy aanmerkt, nader Verfcheidea-

heden zyn , dan byzondere Soorten.

(i6'\) Ham -Doublet, die de Schaal met Sleti- cclxuï,
Pinna

ven rudis,

(253) PitinaTesta. fiilcata ; Sqaamis fürnieatis per Series di-

Ee 5 'é^^'.

I» DEEL. XV. STUIC
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VI. yen en gewelfde Schubben , welke op rfm

^XLV^* g^iJ/^a^i-J zyn, heeft.

M OOFD-

feïUK. Door deeze worden zekerlyk die groote

Ham - Doubletten verltaan , welke de Schaal

riiuw hebben en vaa Hoornagtige Kleur , zyn-

de overlangs uitgegroefd met verfcheide Sleu-

ven, doch fomtyds ook geheel effen en zon-

der Sleuven , zo L i w n tE u s aanmerkt. De
Gedalte, voegt hy 'er by, is als die van een

Varkens - Ham , zwart van binnen en van bui-

ten, en aan den bovenden rand^» in de genen

die tot zekeren trap van volwasfenheid geko.

men zyn , hier en daar bezet niet gewelfde

Schubben , die zeer yl Haan. Zulks kan zyn

Ed van R ümphi u s ontleend hebben , in vviens

Werk, nevens de ouds, een Jong Hammetje

is afgebeeld, zonder zodanige Schubben; doch

in de befchryving verzekert Rumphïüs het

tegendeel. Zie hier, wat hy van de gewoone

PinncB zegt.

ccHnife, 5. Zy hebben de langte van één of ander*

? .cxL<.
^^ ^^if Yq^j. gn zyn boven de vier Duimen

,5 breed, beneden fpits toeloopende en met de

,, helft regt nederwaards indeSlykerigeGrond

„ verborgen. De ééne lange Zyde is gefloo-

„ ten , de andere los en opent zig omtrent

,, een Vinger breed , hebbende om laag eea

,, Baard

gcstis. M. L» U. 5444 N. 141. Pinna lata, RUMPH. Mus^

T. 40. f» I„ Peina» AilGENv, Concb, T. iS. f* F. GiNANN»

Mr^ lU T. 2 5» f» 166»
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3^ Baard van zwartgroene Draaden , die men VI.

3, B'jsfus noemc, waar mede het Dier zig vast ^^^^^'

„ maakt aan Zand en Steengruis. De boven- Hoofd'

5, üe Zyde gaapt altoos en loopt wat rond , stuk.

55 zynde de Scliaal aldaar zo dun en fcherp

„ als een Mes, zo dat men zig geweldig daar

5, aan kwetzen kan , met onvoorzigtig daar op

5, te trappen of naar te duiken. De buiten-

,, lle Schaal is zwart, of met wat bruin ge-

5, mengd , en , zo ver zy boven den Grond

„ uitfteekt , vol Zeegruis of Kalk; het ove-

,, rige zuiver, bezet men korte yle Schubben,

55 die op ryën liaan , en aan de ouden fchier

„ geheel afüyten. De onderfte Spits is v^it

:

„ binnen is de hovende helft mede zware,

5, de onderde Zilververwig. Het Dier heefc

5, een groote Callus , benevens een groote

5, Klomp hoog geele of Menie - roode Vettig-

55 heid , welke men het Ey noemt : voorts

5, breede zwartagtige Lappen , door de gehee-

5, Ie Schulp verfpreid , beilaande 't Vleefch

3, niet meer dan de Zilververwige Plek en

„ daar onder legt een groote Zak van zware

5^ Bloed en Zand. De jonge Pm^z^, noch geen

„ half Voet lang zynde , is wit van Schaal

,

3, zeer dun en doorfchynende , van buiten in

„ de langte geribt of geftreept en met fcher*

35 pe Schubben bezet , allengs een bruine Ko-

„ leur aanneemende. Ook is derzelver boven-

.5 fle Zyde niet rond, maar regt, zo dun en

„ broofch als Glas.*' Hoe^
I. Deel. XV. Stuk.
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Grootte,

^^' Hoewel deeze van R u m p h i u s met Letter^

XLV, ^y^ ^00^' LiNNiEUs aangenaaid wordt, zo

Hoofd- blykc echter dat hy de gewoone
, groote , ruu-

&TUK« ^Q Ham - Doubletten bedoeie. De woonplaats

wordt door zyn Ed. gefteld in de Zuider en

Indifche Oceaan; als ook in de Middelland fche

Zee, Men vindtze aan de Kust van Proven-

ce ongevaar een Voet, en aan de Kuscen van

Italië van twee Voeten en daar boven. Ik

heb 'er van die beide langten ; waar van de

grootfte negen Duimen breed is en drie Dui^

men dik. Dit maakt een ontzaglyke Hoirter^

Schulp: doch Gualthïeri zegt dat 'er zyn

van over de vier Voeten langte. Zulks over-

treft nog die van Bonanni, welke van den-

zelven Pinna magna getyteld wordt, de lang-

te hebbende van drie Palmen , dat omtrent

een EUe is, aldus door hem befchreeven.

Kleur» „ Een Schulp in 't Zand of in Slyk voort-

„ komende, met veelerley naamen van de Au-

j, theuren betekend. Van buiten zweemt de ge-

„ daante naar een Kluit Aarde, alzo zy , in de

j, Slyk voortgekomen zynde, zig geheel mor-

„ fig vertoont. Van binnen is zy roodagtig of

3, glanzig bruin rood ; doch het fpitfe gedeel-

„ te , waar het Dier aankleeft , is Paarl- of

3, Koperkleurig. Maar, zo zy haare ftand-

„ plaats heeft in Zand, dan is zy van buiten

3, minder ruuw, van binnen blaauwagtig Zil-

„ verkleur De Schaalen zyn byna plat in het

j, breedfte gedeelte, doch naar de Spits toe
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§4 formeeren zy als 'c ware een vierkantigen VI,

TA^„. , 5. Afdeel,

Ik verwonder my , dat deeze Autheuren geen Hoofd-

gewag maaken van een weezentlyk onderfcheid;, stuk*

dat tLisfchen deeze groote ruuvve Ham-Dou-'^'^'^^^^^^'

bietten en de kleine fynere plaats heeft. De
groote ^ naamelyk, fluiten zig aan 't breedïle

end volkomen
,
gelykerwys de Mosfelen , en

dit zal de reden zyn^ dat Bellon'ius kon

zeggen: die nimmer een Pzmza heeft gezien,

behoeft zig (legts een Mosfel te verbeelden van

een Voet lang en een half Voet breed. Inder-

daad deeze Soort gelykt zeer naar een gewoone

Mosfel : terwyl de volgende, die aan 't breed-

fte end altoos gaapen, grootelyks in Geftalte

daar van verfchiilen.

Dat 'er fomtyds bruine ^fomtyds blünke Paar- Paarien

len in de Ham-Doubletten voorkomen verze-^^^"^
^"'

kert G u A L T H I E R I op 't gezag van A l d r o •

V A N D u s , die dienaangaande aldus fpreekt*

5, De zogenaamde Pinna brengt Paarlen voort

5> in Acarnie , volgens P l i n i u s , en T h E o-

3, PH RAS rus by Athenjeüs verhaalt, dat

,5 een Oester, die naar de Pinna gelykt, maar

5, kleiner is, de Moeder zy der Paarlen. In

„ zekere Indifche Ham - Doubletten , die in de

,, Zee van Orotigna en der Eilanden , welke zig

55 aldaar bevinden, Chira, naamelyk Chara en

5, Procofis y gevonden worden , komen Paarlen

3, voort, die niet zeer goed noch fi-aay van

„ Kleur

L Deel, XV. Stuk»
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VI. „ Kleur zyn : want men vindtze ros of uit den

A£^^^*5, rooden zwartagtig, ja fomtyds byna geheel

Hoofd. " zwart* Men vindt 'er ook witte ; doch diö

STUK. „ de Keur niet kunnen uitftaan. Deeze echter

5, verwaarloozen de Indiaanen niet, wanneer

5, zy de PinncB geopend hebben ; maar men-

3, genze onder de beste Paarlen , om de menig-

33 te en zwaarte daar van te vergrooten ; even

33 als of iemand , onder ïarw , Gerst of Ha-

33 ver mengde. Bedreven Kooplieden, echter,

33 ontdekken ligtelyk dit bedrog, en geeven

33 'er daarom ook zo veel Gelds niet voor. Zy

3, fchieten in rondheid by de anderen " niet te

,^ kort, 't welk veelen wonderlyk fchynt, daar

3, de Ham -Doubletten langwerpig zyn, en

3, menze in andere PlnncB meest langweipig

33 aantreft, gelyk zy in de ronde Schulpen of

3, Oesters doorgaans rond zyn" ("'^3'

Dat de Ham - Doubletten Paarlen voortbren-

gen kan ^ inderdaad , niemand bevreemden ; alzo

dit gemeen is aan de meefte Doubletten, inzon-

derheid de Oesters en Mosfelen, gelyk wy ge-

* Biadz. zi^ï^ hebben *. Dat zodanige Paarlen , ech-

3S7. ter, minder in waardy zyn, wegens de Kleur,

kan men ook, aangemerkt de bruinheid van het

Paarlemoer;, waar mede zy bekleed zyn , ge-

makkelyk begrypen : want de fynheid der Paar*

len is zekerlyk met de zuiverheid van die bin-

tienlte Huid der Schulpen , welke dezelven

voort-

(*> Aldrov. i^e Testacelst LIbr. III. Cap* 41»
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voortbrengt , evenredig *. Des dan de Ham- VI.

Doubletten 5 in dit opzigt, zelfs van de Mos- ^'?^^^*

felen, die taamelyk fyne Paarlen uitleveren t3HooFD*-

overtrofFen wordefi; doch in een ander opzigt stuk,

gaan zy dezelven oneindig te boven. *
'^'f

Wy hebben gezien dat de Mosfelen zekere
^^^^^^^

*

Draaden uitgeeven , die dezelven aan elkander , 154, e^i-'

aan Hout, Steenen of zelfs aan den Grond hechts ^"^ zyde

ten 4-. Dit zelfde heeft in de Ham - Doublet- l^^yi!"

ten plaats 5 maar de Draaden, welke deeze tot-^ f'^'^^'

een Baard ftrekken^ verfchillen in fynheid zo

veel van de Draaden der Mosfelen , als Hennip-

Öaren of Touwwerk van de fynfte Zyde. Het is

een zeer zagte fyneWol, die in langte evenredig-

heid heeft tot de grootte der Ham - Doubletten,

welken dezelve voortbrengen ; zynde in de

-grootflen wel een Voet lang, volgens Ron-
•DELETius. Men noemtze, zegt Bonanni,
Bysfus marinus , om ze te onderfcheiden van

het Vlafch en de Zyde , welken het Land
voortbrengt. Zy is dienilig tegen de Vogtig-

heid van den Winter, en in de Ooren geiloken

tegen de Doofheid. Men maakt 'er, tegen*

woordig , te Palermo op Sicilië, Mandfchoe-

nen , Koufen en zelfs Stoffen van , die wegens

haaren bruinrooden glans de ongeverfde Zyde
overtreffen. Sommigen hebben, derhalve, d3

Ham -Doubletten, of aan het Schulpdier, dat

dezelven bewoont , een Slak zynde volgens L i n-

N ^ ü s , den naam gegeven van Zee - Zydevvor*

men. Ze*
! DEEL, xv. STVK.
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VI. Zeker is 'C , dat deeze Schepzels gedagte Drajl-

"^XT V^
den ook op zekere wyze fpinnen . en onbe-

Hoofd- twistbaar , dat dezelven dienen , om hun iö

STUK. postuur en op hunne plaats te houden; doch
Haar fommigen hebben gemeend , dat die Draaden

hun nog tot een ander gebruik ftrekten. 3, Dee*

55 ze Bysfus , (zegt i/Argen ville) trekt

„ tot haar de Slyk of Modder, en ander Voed-

5, zei, dat haar dienftig is (*}." Dit denk-

beeld van RoNDELETiüs heeft Aldro-
VANDUs reeds wederlegd, zeggende: ,, dat

5, deeze Haairigheid niet dienen kan om Slyk

j, en Vuiligheden aan te trekken , blykt , de*

5, wyl zy geenszins om den Bek geplaatst is

5, maar uit een Zenuwagtige zelfftandigheid

3, voortkomt , als 't ware aan 't midden van

3, den Buik."" Ook flrydt hier tegen , dat zy

zig ,
gelyk de Mosfelen ^ met deeze Dfaaden

vast hechten aan harde Lighaamen. Hassel-
Q^uisT vondt, in deSchaalen van deeze Ham-

Doubletten, verfcheiderley Korallynen, Zee-

gewasjes, zoBladerig, Houtig als Steenagtig,

en brokjes van bogtige Huisjes van Zeewor-

men 't)*

Gebruik. Den Grieken dient het Dier , zegt die zelfde

Autheur, in de Vasten tot Spyze, gelyk alle

andere Schulpdieren en Plantdieren ; dewyl als-

dan

(*) Ce Bisfus attire encore a lui , Ie Limon et les autie-

nourrituies
, qui lui conviènnent. Conchyl. II. Part. p. Sf.

Ct) ï^eifc narö p^leftina» Roft. 1762. pag. 489.
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dan niet alleen Vleefch , maar ook Vifch te VI.

eeten , hun Godsdieosthalve ongeoorlofd is. vr^tfJ"

De Schulpvifch , die meest in Griekenland ge- Hoofd-*

geten wordt , is, behalve de Oesters en het^'^'^K'

Dier der Lazarus Klappen , volgens Tour*
NEFOiiT, de Plnna (*j. De Negers vis-

fchen *er naar , by de Kaapen of Uithoeken

der Kust van Senegal, zegt Adanson, waar

men op drie Vademen diepte deeze Scbulpdie-

ren aantreft , die gekookt en wel toegemaakt

lekker zyn ; en van den fmaak zo wel der

Europeaanen als der Inboorlingen des Lands

(t). Zo dat men dan de Ouden wel geloo-

ven mag, die ons verhaalen, dat zy altemaal

wel goed en eetbaar , doch de jongen of klei-

nen, als ook die 's Voorjaars gevifcht worden

en in de Zomer, best zyn. Zy hebben als-

dan zekere klomp van Vettigheid, by Ari-
STOTELEs het Ey genaamd , waarfchynlyk

de Hom of Kuit, die de lekkerheid vermieer-

dert. Zy worden ook , met Azyn en Peper

ingelegd ,
gegeten. Men heeft 'er Geneeskun*

dige Kragten aan toegefchreeven , en de Schaal

zal daar in met die der Oesteren en Mosfelen

naast overeenkom (b'g zyn.

Een Ham - Doublet , haare Jongen vertoo- voorttee-

nende , was een Beeldfpraakig Zinnebeeld by^^"^-

de

(*) Reizé naar de Levant. III. Brief, p. 4<5.

{X) P^oya^e au Senegal, Cequill, p+ 213»

F f

I. Dï^EL. XV. STUK»
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VI. de Egyptenaaren j (zo Pierius Valeria-

^xnv^' Nus verhaak,) om iemand te betekenen, die

Hoofd* van zyn vroege Jeugd af begonnen heeft te

5TÜK. dartelen en zig te buiten gaan in 't Minne-

fpel. Deeze Doubletjes , naamelyk , in de

Doublet gcbooren , worden gezegd reeds te

paaren , voor dat zy ter wereld komen : des

men de Schulpen niet ten onregte aan Veni^s

toegewyd , en die gefchikt heeft tot haare

Eaarmoeder» Ik;, echter, bevind, dat niet al-

le Schulpen , maar flegts fommigen van de

fraayfcen, aan Venus geheiligd zyn geweest,

zegt AlPRO VANDUS»

CCLXI7. (464) Ham* Doublet, die de Schaal ten hal-

ïe^^inata,
'^^ ovevlangs geftveept , aan de andere

Gekamde. zyde overdwars gerimpeld heeft.

i Deeze houdt L i n n je u s voor Indifche Ham-
Doubletten. Men zou 'er met regt den by-

naam van Dunne aan kunnen geeven, in ver-

gelyking met de voorgnande Soort, van welke

zy ook door haare gaaping aan 't end verfchil-

len 5 en daar in met de volgende overeenkomen.

CCLXV. (265) Ham - Doublet , die de Schaal gejlreept

F-inna heeft;

Kdele» (16^) Plnna, TestS dimldta longitudinallter 'ftriata , Latere

-altcro transverfe fubrugofo. Syst. llau Xlï, G u AL th/ Test*

T* 79 f. A. Knokr Veizam. \U D. Pi» 25. f i.

(z(j5) Pinna Testa ftiiata , Squarais canaliculato-tubulofi^

fub-irabricatis. M. L» U. 544. N. 142. BonANN. Recr* II.

i 2+. A RGRN V. Comh^ T. 25» (22) f» B» KNORR Vtt'.

znm, lU !>• VU Z60 f, s.
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heeft; met Schubben die BidsagtigGeutS' '^^^'

,

wyze aL Dakpannen geplaatst zym m^v^*
Hoofd -

Deeze Piima 5 zegt B o n a n n i ^ noemc A l- s*^"^^*

D R o V A N i) u s de Gedoomde , doch wegens ,

de Schubben, die wel niet volmaakt platleg-

gen, maar een weinig uitpuilen en Buisagtig

höl zyn, fchynt mettze veeleer Gefchubde te

moeteil héeten. Aan de holle zyde heefc zy,

Onder 't geele doorfchynende 5 een glinfteren.'

de Zilverkleur ; doch aan den buitenkant vindt

menze met een Aard- of Steenagtig aangroei-

zel befmet.

Dit is een taamelyke befchryving det zoge-

naamde Banket - Hammetjes , die, wanneer zy

Oranjekleurig of rood zyn , veel geagt wor-

den. Dezelven, echter ^ komen uit Indie, en

L I r^ N /Ê u s (lelt de woonplaats van deeze

Soort in de Middellandfche Zee»
•

(2663 Ham -Doublet, die de Schaal geflreept cclxvi^

heeft^ met holronde^ Eyvormige^fcher^ murkata^

pe Schubben
* Gedoom-

Dee-

(266) Pima Tesra ftriatd Squamis concavls ovatis acutis^

M* L. U. 545. N, 143» Pinna tennis ftriata miirlcata. List.
Coacb, T. 370. f« 215. rinna lata altera. RüMPH» Mus, T.^

46. f« M. GuAlth* Test* T, 70, f. D. Concha Pinng

HassE«L(^- ///« 447» N. 1374 KNoRli F'erzam VI. Di

PI. 20. r, I.

Ffa
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^i* Deeze mag dan te regt de Gedoomde hee-'

XiV»y^^^' -^y is tevens breed en dun van Schaal,

Hoofd- gelykende ook veel naar een Westfiialfch Ham-
STÜK, metje volgens Rümphius, die ze voor het

Wyfje der gewoone Ham - Doubletten houdt.

Hy hadt 'er gehad van zestien Duimen hoog

en een Voet breed , aan de opene zyde een

weinig uitgehold met een Bogtje , daar de Zy
de uitkomt. De Schaal was zwart of Aard-

verwig, op ryën met fcherpe finalle Schubben

bezet, welke zy ook in haare Ouderdom be-

houden. Men vindtze enkeld^ en van devoo-

rigen afgezonderd: want zy beminnen een har-

der Grond en vryer Zee; komende ook niet

altoos voor, in de nabuurfchap van Rivieren,

gelyk fommige Schryvers, zegt hy, verkeer-

delyk van de Pmice gemeld hebben.

Ik heb zodanig een Hammetje, dat zeker-

lyk uit Oo^tindie afkomflig is , zynde vyf

Duim lang en drie Duim op 't breedde, bruin»

agtig Olyikleur, vry dik en eenigermaate mis-

gegroeid. Men kan daar het gedagte Bogtje,

waar Rumphtus van fpreekt, zeer duidelyk

in waarneemen ; doch de Schubben zyn niet

fcherp, gelyk zy in anderen zyn, byzonder-

lyk in die Pinna der Afbeelding van Gual-
THiERi, welke bruinrood was van Kleur , en

de plooijen op de kant gedoomd hadt, gelyk

ook die , welke H a s s E l q^u i s t in de Middel-

landfche Zee waarnam. Deeze hadt de Schaa-

len aan 't breedüe End rond , zeer breed en

^ aan



deHam-Doubletteh., 4.53

aan den Top fpjts gehoekt, Meo vondt 'er rood VI.

en geelagtige Paarlen in, van grootte als Lin- ™y^
zen "Zaad. Zie hier de befchryving , door hemFiooFD-

van het Dier gegeven* stuk,

5, Het heeft twee Lippen, die Liiagtig, in-KetDier,

5, waards dun zyn en doorfchynende met wit-

5, agtige Aderen gekleurd; aan de zyden drie-

3, voudig geplooid en rimpelig; deplooijenvan^

3, de bovenfle Lip Tegelrood, van de onderde

5, bruin. De Ooren zyn klein en halfmaans-

5, wyze 3 aan de Tippen dun , van onderen

3, breeder ea Tegelrood De Bek is Kraakbee-

3, nig, Buisagtig, van onderen wyd, aan de

3, Tip dunner, witagtig. De Maag langwer-

35 P^g5 groot^ Vliezig, zwartagtig, met eene

33 zwarte , poeijeragtige , eenigermaate dorre

33 Stoffe gevuld» Twee Kraakbeenagtige Lig-

35 haamcn zyn 'er ; waar van het eene 't Lig-

33 haam des Diers doorboort en de Schulpen

5, 'famenhecht. Dit is lang, dik en flerk Het

5, andere , aan den Top der Schaal de Kleppen

35 vereenigende 3 is zeer kort, niet zo dik,

33 doch ook fterk. Nevens het eerfte Kraak-

,3 beenige Lighaam komen uit het Lighaam des

., Diers ontelbaare Draadswyze Vezelen, die

35 zo zagt als Zyde zyn 3 naar een Baard ge-

3, lyken , en zig buiten de Kleppen , beneden

„ het midden van de langte, uitCrrekken 5 hech-

3 , tende de Schaal vast aan dQU bodem van de

,, Zee."

Ff 3 _ 33 De
I. Deel. XV, stuk»
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VL ,, De Sepia met agt Armen ^ welke de he-

"^XLV^* ,) dendaagiche Grieken ÓKr&fTr'Jt»^ [en wy ge-

Hoofd' >5 meenlyk Polypus noemen '^^j is een doode-
STUK. ^, lyk Vyjnd voor dit Dier ; dewyl zy, za
^'""é ^^ cira hetzelve de v^-ehaal opent, daarin kruipt

^^^^zfe .5 en het Schulpdier vernielt, indien zy niet

bu 360^^5^ belet wordt. In ieder Schaal, naamelyk,

5, woont een klein weekfchaalig Garnaaltje:

3,. ja r^mtyus hebben meer dan één zulk IMer-

j, tje daar in haare huisvesiing, Terwyl, nu 5

33 de Ham -Doublet begint tegaapen, plaatst

3, zig die Garnaal tje altoos in de gaaping, en,

5, wc^nneer het den Vyand ziet naderen, gaat

3, hc:t aan ': loopen ; door welke beweeging

53 het Schulpdier gewaaifchouwd zynde 3 fluit

33 bet zyne Schaal en vermydt zyn Vyand;

3. dus zyn behoud alleen aan dien zeer aan-

3,
genaamen Gast toe te fchryven hebbende.-

^, Een wonderbaare fchikking van den alwy-

5, zen Schepper!
"

Van dit Krabbetje, dat men zelfs om die

reden Plmtophylax of Finnoteres , dat is Pinne-'

wagter of bewaarder van de Ham Doublet-

Vifch noemt , en 't gene 'er de Ouden van

gezegd hebben , heb ik reeds omftandig ge-

t zie fproken t- Ket is, inderdaad, wat duifter,

^^'^'•'^''^^^hoc men die Huishouding zo naauwkeurig heeft

kunnen waarneemen , om van zo groot een

overleg en gedlenftigheid verzekerd te zyn in

deeze Schepzelen. Bovendien 3 dewyl deP/72-

m op haare Punt overend ftaan , zo zou het

won°
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wonderlyk zyn , dat deeze Krabbetjes of Gar- VL

paaltjes akoos de Polypus konden i?-icn nade- ^ l'^y^*

ren . wanc dan moeden zy geduurig over de boofo*

kaneen heen kyken , als een 'roorenwa;^ter, stuk»

en ftellen zig in het grootfte gevaar , om zelf

vernield te worden, door het fchiei^k toeflui-

ten van de Schulpen. B on a ^ n i evenwel

,

verzekert zulks (*}, en Rur^^PHns ver»

haak, dat in ieder Ham- Doublet Schaal ulk

een Garnaaltje woont, 't vyelk docr zyne kny*

ping het Dier waarfchouwt voor gevaar of

om zyne Schaal toe te u-ekken, wcnreer 'er

Aas' in de Schaal gevangen is. Zouden niet

deeze Krabbetjes zelf wel het Aas kunnen zyn

van dit Schulpdier (f), en is zulks net waar-

fchynlyker ^ dan dat hetzelve , volgens Je

Ouden , alleenlyk leeven zou van Water ea

31yk?

(Q.67) Ham - Doublet ^ die de Schaal met ccixvjj.
£i„^,. Pinna
fi^^^^' htundata.

Geronde,

(*) In utraque Concha Cancellum femper commorarl refeit

^lianus ac Flinius
,
qui e fumma oi^ Testa:

, quaii e Specu«

la vigilans, Piscem pungendo confcium perrculi facit, Recr^

p. lOI,

(t) Pinnam pascit , Pinnamque tuetur» O p p i a N n §
l")och hy meende , dat dit Krabbetje voor het Schu'pdier

Vifchjes en Wormen ving , en dus hetzelve Voc^zel verfthafte.

(267) Pinna Testa Squamis ohfbletis Margine r* tundnS»

M. L. ü. 545* N. 144. GhaltH. TeiU T, 75)» t. C» KNoRR
Verzam. II. D. Pi. 23. f. i*

I. Deel. XV. stuk.



45^ Beschryving van

VL flaauwe Schubben ^ aan den Rand gt'

^XLv!^
ro/z^ heeft.

Hoofd-
stuk. Het Exemplaar , dat zig in 't Kabinet van

de Koningin van Sweeden bevondt , hadt de

Schaal langwerpig, witagtig, overlangsgerim-

peld, met de Rimpels gegolfd en evenwydig.

De Rand was van den top uitwaards gerond

:

de Oppervlakte naar den bovcniten Rand be-

zet met bolronde , fcherpe , zeer kleine ea

naauwlyks blykbaare Schubben. Die van G u-

ALTHiERi heeft, aanhetbreedlle End, bob-

belige en gedoomde Streepen overdwars.' Tot
deeze Soort fchynen die Oranjekleurige y wel-

ke ongefchubd en ongedoornd zyn , ook te

behooren.

ccLxviii. (^68) Ham -Doublet, die de Schacl effenen

SMcata^ '7ï^^ ^^^ 2^^ 9 Tegto-p jlaande en eeni-

Lmkigc. germaate getopt heeft.

De witte Finna, hier uit Rümphius aan*

gehaald, is, volgens dien Autheur, veel klein-

der dan de anderen , en v^ordt ook voor 't

Wyfje gehouden. Zy is wit of lichtgeel van

Schaal , dun en als Glas half doorfchynende,

niet volkomen driezydig^ maar in 't midden

bog-

(208) Pjnna Testa I^vi Sficcata ereétiusciila fubfastigiata»

M. L» U. 546* N. 14;. PInria alba» Rumph. Mus» T» 4Ö.

f. N. GuALTH. Test. T. 79» f, F»
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bogtig, als of zy famengevouwen ware* van ^^'

buiten glad , doch een weinig geplooid* De xLv!**

grootften zyn een Hand lang; anderen drie of Hoofd»

viQr Duimen, Zy fteeken niec in de Grond, s"^^^*

maar hangen met de Baarden aan Steenen en

worden zelden gevonden.

Volgens LiNNaïius loopt de Rand, aan 't

breedfte End, in deeze Soort dwarfer dan in

de anderen, en de Kleur is wit, Violet 5 geel

of Yzergraauvv, Zyn Ed. merkt aan, dat alle

deeze zes Soorten van Ham-Doublett^ zeer

naa aan elkander vermaagrchapt zyn ; doch ik

oordeel^, dat 'er weezentlyke VerfchiJlendhê.

den onder plaats hebben , gelyk reeds is ge-

zegd.

(Q.69) Ham -Doublet, die de Schaal effen en cclxi^.'

Buisagtig^ vanGeJtake als een kroinme
^-["j^^l^-ll

^ Vinger heeft , met den hovenfien Rand Y^'^serag.

Vliezig.
^^^'

Deeze , uit de Indifche Oceaan , bevondt

zig in het Kabinet van de Koningin van Swee- •

den. De Schulpen van dezelve zyn dikwils

zodanig famengegroeid , dat de Schaal eenklep-

pig fchynt te zyn. De Kleur is wit of ros-

sgtig.

^169) Ptnna Testal^evi Tubulofa Digitiformi incilrva, Uint^

gine fummo Membranacea. M* L, U. 546. N. 146»

I, Deel. XV. STUK,



438 Besg^ryvIng van
VI. (270) Ham- Doublet, die ds Schaal naakten

^XLV^' 7?zeï Kwabben heeft.

Hoofd
STUK. Van deeze^ ook uit den Iridirch.en Oceaan,
GCLxx» in 't Kabinet van haare Koninglyk Sweedfche

hUtl Majefleit zig bevindende, was de Schaal zeer
Gekwab.

^^^^ ^^ Vliezig, met breede Kwabben.op zy-

de en een kleine fpitfe in 't midden. De groot-

te overtrof naauwlyks die van eens Menfchen

Nagel , zo dat zy ver de kleinfte is in dit

Geflag^ De Kleur is zonderling: bleek met

paarfchagtige Strcepen , die van 't Scharnier

n'aar de Kv/abben loopen,

(170) Finna Testa nudd lobata. M. L. U» 547, N, 14?.

De Plaaten zyn dus ingevoegd;
o

Plaat CXV. tegenover Bladz* 17

. . . . CXVI. ^ — 9S

. . . . CKvn ' 189

. . . . CXVIII. -^ 321

.... CXIX. —— ^ 361

DRUKFEILEN.
Bladz. 185. Reg. 17, voor lang Scharnier, /few laag

Scharnier. .

-~ 338 , op de kant, tAankeertVu CXVIlLFig. 2.





>









m^^^^j,.

:/ /
.'iM

'êJ^-

':M

^/M


