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BESCHRYVING
DER

DIEREN.
ZESDE AFDEELING.

XLVI. HOOFDSTUK.
ilefchryving van 't Geflagt der Papieren
'. NAüTitüssEN of Doekenhüiven , waar

in de Smalkielde zo wel ah de Breedkielde^

en de Rystenbry - Nautilusfen , zogenaamd

,

hegreepen zyn»

^^Mm%-^ Doubletten of Tweekleppige
^^* Fi'W Schulpdieren in 't naastvoorgaande

M^, rM ^^^^ befchreeven hebbende ^ ko-^

'^SM^'^ men wy thans tot de befchou-

wing der Eeiikleppige , wier ledige Huisjes men
gewoonlyk Hoo RENs iioemt. Het Toöneel

wordt onder dezelven geopend door deezé

Stukken, wegens hunne brooschheid kostbaar

l-er dan zeldzaam , welke om die reden den

naam voeren van Papieren Nautilus-
sen. Wat dé oirfprong der . benaaming van
Nautilusfen zy , zullen wy in 'c volgende

Hoofdftuk zien,

A Ee-*
1. Deeu X?1. stuk.



Bëscuryvino van
•

VI. Eene omwonden af gedraaide. Vliezig dun-

XLvi ' ^^ Schaal , die niet alleen uit één Stuk be^

Hoofd-* ^^t^ maar ooli llegts een enkele hoUigheid

STUK. heeft, zonder verdeelingen ^ maakt de Ken-

iSiT*^'*
^^^^^^^ «^t van dit Gcflagt* Men kan 'er

byvoegen, dat het Schulpdier een Polypus 'iSi

Soorten* Twee Soorten zyn in hetzelve, door Lin-

NiEüs, opgetekend, als volgt.

ccLXXi* (171) Papieren Nautilus, die 'dé Kiel eeni-

Araonnuta germuate getand heeft *

huiL^'^' Veele Eeuwen , reeds , is deeze Soort be-

kend geweest» Arïstoteles, immers,

die lang voor 's Heilands Geboorte leefde,

{preekt *er breedvoerig van, en geen wonder,^

alzo men ze aan de Oevers van de Middelland-

fche Zee , zo wei als in de Indien , en moog-

lyk overal in de Oceaan van de warme Lugt-^

ftreeken, aantreft. Dit is de eerde der twee

Soor-

(271) Argonduta Carina fubdentat^. Syfl^ Nat, XIL Gen.

317. M. L. ü. 548- N. f48. Nautilus. Bell. Aq. T. 380,

Nautilus five NaupJius. Bonann Recr.l. f. 13. Hst.
Conch. 4 Naut. T. 3 , 4. Nautilus tenuis. R u m P H Müi^

T. iS, f. A. B. N. I, 4, Cymbium. Güalth Teji. T.

II , 12. f. A,B,, C. Nautilus Papyjaceus. Akgent.
Cünch. T. Vi , (sj. f. A, G, C. Nautilus. OiEAS Mus,
66. T. 32. f. 4. Cx'nann. Mriat. II. T. 3. f 29. Seb.

Mus. ]I'. T. S4. f 4 , 12. Nautilus fulcatus. Kleih
0/Irac. T. L f. 3« v-yrabiuur, T Es sin. £/)i/?. I. N. aB'.

K.NOHK, Verzam, l. D. PI. a. IV* D. Pi* 11,

4



DE PAflE^EN NaüTILÜSSÊ:^^ §

Sobrteri van Nautilusfen byARisTÖTÊLEsj vl
die getuigt 5 dat de Schaal, van fommigen ^

^^?^^|^
het % der Polypui genoemd Werdt. Men f-jQ^pij^I

tü dit zodanig begrypen moeten j dat dezel-sxuKi

ve> als een Dop, bet Schulpdier, 't welk éeii

Poiypüs is y omvat en in zelfftandigheid veel

gelykt naar de Eijerichaalen. Gedagte Schaal

vergelykt de Vader der Wysgeeren by eend

Mantelfchulp ^ uitgenomen dat zy hol is eii

dat het Dier 'er niet 20 aan kleeft, Digt aari

Land , voegt hy 'er by , aast zy gemeenlyk ^

en wordt dan dikwils van de Baaren öp deiï

Oever gefmeeten , zo dat de Vifch uit dé

Schaal geilingert wordt en men dezelt^e ledig

óp den Oever vindeo i, Het Dier is ^ niet

33 de gewoone Polypus , zegt Athen/eusj^

35 maar een Dier dat naar de Pölypusfen

53 zweerïit , Wat de Krullen aangaat , hebbende

3, een Korst om zyne Rug , toet welker Hol-

^5 ligheid néderwaards gekeerd het uit de diep»

3^, te der Zee opllygtj en dan zig omkeerende

3, zeilta* Ket fteekt3^ naaraélykj twee Krullea

^3 boven uit ^ waar tusfchen zeker dun Vlieg

35 gezien wordt , naar dat gene gelykende^?
'

^, 't welk de Vingeren der Pooteri vact éë

^3 Zwémt^ogelenfamenbindt.' twee anderen laat

,3 het in 't Waèer neder, om zig te beftuu-

i, ten; maar, wanneer het iets tot zfg ziet

3, komen, dan trekt het ylings de Poöten m^
3, en 3 de Schulp met Water gevuld zytfdè ^

i, daalt het naar dé diepte".

A 3 . ^#



Beschryving van

VI.
i\FDEEL.

XLVI.
Hoofd-
stuk.

35

3^

55

Zodanig is de befchryving der Ouden vaQ

dit Schulpdier , welke in de voornaamlte om-
ftandigheden bevestigd wordt door Rümphius,

die echter met eenig ondcrfcheid daar van

fpreekt, zeggende: ,, men bevindt., dat dee-

5, ze Vifch , zeilende , het meede van zyn

5, Lighaam in 't ageerde van de Schulp bergt,

„ houdende alleenlyk twee van zyne Baarden,

3, als Roers, daar buiten om te duuren : maar,

als 'er geen Wind is , zo brengt by alle

zyne Baarden buiten , laatende de Voorde-

ven weder zakken , en dan roeit hy. Als by

eenig gevaar of onraad befpeurt , dan trekt

hy al zyn Vleefch binnen boord , keerende

het Agterdeven om hoog, zo dat het Bootje

3, Water fchept en te gronde gaat/' Dit moet

Natuurlyk volgen uit de verzwaaring van het

breedfte gedeelte der Schaal, door het gewigt

van den Polypus ; terwyl in tegendeel , door de

Armen voorwaards uit te Iteeken, het Agter-

fteven, Natuurlyker wyze , opgeheven moet

worden ; zo dat de breede dunne Rand een

foort van Zeil maakt : zonder dat men om 't

behulp van 't gedagte Vliesje behoeft te den-

ken, 't welk RuMPHiüs in de Oostindifchen

niet vernomen hadt. Hy getuigt , echter,

dat dezelven fomtyds fnellef^ zeilen dan een

Schip ; 't welk aan haare ligtheid is toe te

fchryven,

Wy zien dan hier uit, om welke reden dee-

ze Hoorens of Schulpdieren van fommigeit

Zei'



DE Papieren Nautilussen. 5

Zeilers geheten worden, en in 't Hoogduitfch VI.

Fahrkiittel of Schiffkiittel ; doch men gebruikt "^Jr !?/'*

in 't algemeen den naam van Amitilus , of^HooFD^
volgens den Franfchen tongval , Nautile, De stuk»

Grieken noemden haar ook Nauplios en Fonu

pilos volgs-ns Plinius. In 't Italiaans geeft

men 'er ook wel den naam aan van Folpo Mos-

cardino qï Mosearoio volgens Bonannï, die

'er de woonplaats \an fielt in de Adriatifche

Zee, 5, daar hem de Visfchers , zegt hy, on-

„ der de Zeekatcen , by de Klippen aan den

5, Oever vinden, waar hy dikvvils gaat aazen»

3, Zyne Schaal is byna zo dun als Papier j

,, doorfchynende, broofch en Sneeuw-wit;

,5 een Scheepje of Schuitje affchetzende , dat

5, uit drie deelen beftaat, twee Zyden, naame*

,, lyk, en een Kiel, waar de Buisagtige Strec-

5, pen, overal getrokken , in uitloopen , en dezel-

., veTands vvyz' onejBFen maaken , zynde die door

5, eene geele of bruine Kleur onderfcheiden".

Men vangt dit Schepzel niet alleen in de

Adriatifche Zee of Golf van Venetië , maar

bovendien aan de Eilanden Sicilië, Sardinië,

Corfica, Minorca, en anderen in de Midde-

landfche Zee , zegt d'A r g e ^' v i l l e, en hier

door agt hy de echtheid der Afbeelding beves-

tigd te zyn, welke daar van door Doktor

RuiscH gegeven is. Het uitgefpannen Zeil^

daar in, echter, komt ten opzigt van de groot-

te verdagt voor, en ik weet niet wie de me-

nigvuldige Ooggetuigen zyn, die de Papieren

A 3

'
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^
^^ï. Nautilus fiebben zien Ze^ maaken, zo Litr-

^Lyj/N#us zegt (*j. Evenwel is 't niet te den-

PooFD* ken 9 dat het Dier flegts^ gelyk de Kluizenaar^
fTLiCa in een vreemde Schulp of Hoorn huisveste

;

hoe zeer hetzelve pok van de andere Schulp-

dierep verfchille. Wy geeven 'er, volgens ge-

dagten R u i s c h , deezp befchryving van , die

wy met het onze, cjat wy in Vogt hebben,
vergelyken, zegt d'ARCENviLLE.

ïf^tPiFr ?j De Kop is taamelyk groot, met twee hel-

,5 dere Opgen voorzien. Het heeft agtPooten

3, of Beenen van een week Vleesch, welke men

„ Baarden noemt, Zy zyn dikker aan het end, dac

5, t)y het Ligaaam komt, en hebben een dua

,, Vlies , dat ze aan malkanderen verbindt , gelyk

,, men ziet aan de Pooteii der Eenden, DeezQ

,, Baarden , van Zilveragtige Kleur , met Wrat-

3, ten op de zyden, zyn plat al^ Riemen, en

5, dienen hef: Dier om te zwemmen. Het

3, fchynt , dat hetzelve roeit met zyne Lap-

3, pen en Baarden , en dat het zyne Schulp be-

^, Ituurt als een Boot of Sloep» De zes Baar-

55 den van vooren zyn kort, wit, en vol met

«s Wratten, even als die der andere Zeekatten.

» Het.

(*) Nifi tqt teftes noi)is o^^tringerent
, qui proprüs ocalis

viderunt Argonauram velificantem, Sy^t Nat» p* ii6i* JON-

^Toif us perquam confufs defcribit fpecles Nautilomm, re»

coquens fabulam de Nauiüo Vclificante
,
qaani explofit RüM-

^HiUs» Klein OJlrac» p. 4. Rumphius heeft wd
|\et Zeil raaaken , doch niet het vaaren qf teilen v«n de Naii*

|Hq^ ontken4»



DE Papieren Nautilussen. 7

3* Het fpreidc dezelven als eene Roos uit, VI.

5, onder 't zwemmen : de twee andere Baar-
'^^lvj'*

55 den, van agteren , die langer zyn, hangen Hoofd-

,, in de Zee , om tot Roer te dienen voor zy- ^tu^,

55 ne Schulp ; welke hy met zyne Hefboo-

,. men van vooren opligt , om 'er den Wind

,, in te ontvangen. Wanneer het dood Itil

3, is, gaat hy aan 't roeijen, laat zyne Hef*

,, hoornen neder , en doet alle zyne Baarden

,, uitkomen, Eenig gevaar vreezende , trekt

5, het Dier zyn Vleefch en alle de Baarden in,

,, op dat zyn Schuitje Water fcheppen moge

5, en dus te gronde gaan. Dikwils pompt het

55 en v/erpt Water uit zyne Schulp , dikwils

5, verlaat het dezelve , die dan op de Zee

,5 dryft 5 tot dat zy tegen de Rotfen verbryzeld

,, worde (*)".

HierwordcüOj al wederom, geene Oog- ge»

tuigenisfen bygebragc , en de befchryvingfchynt

van RuMPHius ontleend en wat opgefmukt

te zyn. Het Dier, dat ik onder deezen naam

gekogt heb , is langer van Lyf, en de Oogen

zyn daar in, op ver naa, zo blykbaar niet

,

fils'in de gedagte Afbeelding. Het is, over 'c

geheel , bruiner dan de andere Polypusfen , en

de Armen zyn in hetzelve, zo wel als in die,

volkomen van elkander afgezonderd , zonder

eenig tusfchenkpmend en famenvoegend Vlies.

Twef

(*) Conchyliogie, II. Partie p, 30*

A d.

I. Df.f.|.» XVI. Stuk.



8 B E S C H R Y V I H G VAN

VL Twee Armen zyn inderdaad langer dan de

XIVVI* overigen 5 doch die zyn de agterfte of de meese

>ioo.FD- ruggelings geplaatfte niet , maar de genen die

"

ITUK. j^aar aan volgen. Vv^elke de Hefboomen zyn

,

daar d'AuGENviLLE van fpreekc, enwathec

Steunpunt tot derzelver werking, om deSchulp

zodanig op te ligten , dat de Wind in hec

breedfte end , als in een Zeil, kan gevangen

worden , verilaa ik niet , en geloof veeleer ^ dat

zulks door de verandering van het middelpunt

der zwaarte, vregens de overhelling van het

Lighaam des Diers , of van deszelfs Armen,

als gezegd is , veroorzaakt worde.

Het Dier Wat dc Afbeelding van de Hooren , met het

Hooien
^^^^* daarin, aangaat , dezelve fchynt reeds

van oude afkomst te zyn. In 't Werk van

Aldrovandus, naamelyk , komt de zelfde

Figuur voor, welke d'ARCENViLLE in 't

midden van zyne Plaat geeft , en daar van

fpreekt die Autheur aldus. ,5 De Schaal van

3, de Nautilus heeft Bello nius met die

„ van RoKDELETius overeenkomftig afge-

5, beeld , en den daar in begreepen Polypus

,, met alle de Baarden uitfleekende, die veel

5, langer zyn, wel driemaal en daar boven,

„ dan RoNDELETius dezelven vertoont;

,9 zodanig dat drie derzelven wederzyds ge-

„ kruid neergelaten , twee fchuins opgeregt

5, worden, zonder eenigtusfchenkomend Vlies.

3, Dat Vlies, naamelyk, heeft hy als een Zeil,

^5 aan het vlakke end der Schaal , of het Voor-



Dï Papieren Nautilussen, g

s^ fteven , overend geplaatst. Oppianüs VI,

35 zegt, dat twee Pooten worden opgeregt
,

'^LVI^*
59 en tusfchen deze! ven een dun Vlies, als een Hoofd-

5, Zeil: twee nedergelaten , aan ieder zyde^sTuic.

„ die naar Stuurriemen gelyken : maar de Af-

,5 beelding van Bellqnius, en die welken

„ de Dierbefchryver (*J uit Engeland ontvan-

55 gen heeft 5 zo wel als de myne , laat 'er we-

3, derzyds drie neder. Zy fchynen echter

5, meer te gelyken naar roey-dan ftuur-Rie-

5, men. Plinius alleen fchryft, dat decze

,5 Vifch zyne Staart in 't midden als een Roer

55 gebruikt ; of hy dat regt heeft weet ik

5, niet: want in de Polypus is geen Deel be-

5, kend , dat den naam van Staart voeren of

55 dus buiten de Schaal uitgelaten zou kunnen

55 worden" (f).

Een zelfde flag van Dier, als by Rümphiüs Verfchii

in de Ryflenbry-Nautilus afgebeeld is, komt i^o^^ens,

by anderen voor , in de Sraalkielde Papieren

Nautilus* Schoon, naamelyk , Linn^us
alle deDunfchaalige, Eenhuizige Nautilusfen

tot ééne enkele Soort heeft t'huis gebragt,

kennen wy nogtans daar van drie weezentlyk

verfchillende, die altemaal wel den naam voe- ~

ren mogen van Papieren Nautilusfen of Doe-

kenhuiven , doch byzondere Kenmerken heb-

ben,

(*) 2o'ógraphus zegt hy. Men meent, dat hier door ds

Oude Gesnerüs verftaati worde,

(t) De Teftaceis, Libr» III, Cap. g.

A s
I. DlSEL. XVI» Stvk,



fO Beschryvino van
VI.

Afdeeï.
XLVI.

Hoofd-
STUK«

kielde*

bei) y waaraan menze , 'c zy klein of groot

zynde^duidelyk onderfcheidt. Daar zyn naa-

melyk Smalgekielde , Breedgekielde en Rysten^

bry-Nautilusfen. Ik zal van eik in *tbyzonder

fpreeken.

De Smal gekielde of Smalki^lde fchynt de ge-

ne te zyn , welke de Ouden gekend hebben.

Dus 5 naamelyk , luidt de befchryving van

Bellonjüs , welke Aldrovandus
naauwkeurig noemu ,, De Schaal fchynt uic

59 drie Stukken te beftaan, te weeten de Zy-
den en Kiel, daar zy doch maar enkeld en

eenvoudig is , zynde de twee Zyden door

de Kiel vereenigd. Zy heeft doorgaans niet

5, meer grootte, dan dat menze met de beide

55 Handen omvatten kan , en de breedte laat

35 zig befpannen met den Duim en middelden

5, Vinger. Haar dikte van Wand gaat die van

Parkement niec te boven > en zy hebben

Streepen overlangs , die haar aan den Rand

gekarteld maaken , als waren zy met Tand-

jes ingefneeden. De Opening, door welke

de Nautilus gevoed wordt en uit de Schaal

komt, is groot. De Schaal is broofch. Melk*

wit ,
glanzig en in alle opzigten naar een rond

Scheepje gelykende". Die is het ook welke

B o N A N N I afbeeldt. Klein merkt aan , dat

deeze nog door fcherpe of ftompe Ooren te

hebben , verfchillen , en hy onderfcheidt dus

welke

met fcherpe

Oo'

5»

?5

5>

55

59

die van Bonanni van die gene ,

RuMPHiüs afgebeeld heeft
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Ooren* Wanc Li ster hadc de zodanigea VI.

ge-Oord geheeten , die by het middelpunt der
^Y?^r'*

Windingen een dikkere Èeltagtige Zoom heb- Hoofc-*

ben, eenigermaate gelykende naar eens Men-sTüK.

fchen Oor. Dit hebben de Smalkielde by uit-

neemendheid , gelyk de Afbeeldingen aantoo-

nen , inzonderheid die , waar menze van de

grootfle Soort vindt afgetekend C * }, Zy ko-

men niet alleen van vyf tot zeven Duimen

oï een Span lang voor, gelyk Rumphiüs
zegt , maar ook fomtyds van een Voet en

daarboven. Die, welke Gualthieri heeft

doen afbeelden , ter langte van tien en ter

breedte van zes Duimen , is een ongemeen

^ Stuk y zullende waarfchynlyk dat Exemplaar

zyn , daar in de Aantekeningen op Rumphius

van gefproken wordt , als zig bevindende in

het Kabinet van den Groot Hertog van Flo-

rence. Men vindt ook kleinen van maar twee

of drie Duimen lang» De Kleur is wit of eeni-

germaate uit den groenen geelagtig in frisfche

Nautilusfen van deezen aart , die in het mid-

den, aan de gedagte Ooren of Maantjes, dik-

wils Purperrood zyn ; maar de Tanden of Pun-

ten aan den omtrek hebben zy , in 't alge-

meen , donker bruin of zwartagtig. Hoe groo-

ter en frisfcher , hoe kostbaarder depze Hoo-
ren?

(*) zie G UAL TH. Te/iar. T* lu f. A. SEB» ICah^IlU

?1. 84. f. 5. RUMPH Rar. Pi. 18, f, A. AR GEN r.

Cofich. PI. 5. f. A. KNO RB. Verzam^ I. D» PI, 2. f. I«

I.DEEL. XVI. STUK.



gerugde.

12 Beschryving van

VI. rcns zyn, en dit is niet te verwonderen, alzo

^^^^' men in Oostindie voor zulken , daar agt Muts^

Hoofd- j^s of een Zeeuvvfche Kan Water in gaat , zó

STUK. RuMPHius aanmerkt , wel negen Ryksdaal-

ders betaald heeft.

Lreed Dat flag van Nautilusfen, welke men , om
dat zy veel breeder gekield zyn , breed gerugde

of breed gekielde, anders ook wel Breedruggen

tytelt , verfciiilt bovendien van de voorgaan-

de daar in , dat zy de Opening wyder heeft

,

en dat de Sleuven en Buisagtige Verheffingen ,

die van het midden naar den omtrek loopen

,

breeder en verder van elkander geplaatst zyn,

zo wel als de Tanden aan den Omtrek, wel-

ken deeze Soort veel ftomper heeft , gelyk de

Afbeeldingen aantoonen (*).' Zy valt , op

ver naa , zo groot niet ; weshalven Rumphius

deeze ook de Kleine noemt van de Papieren

Nautilusfen. Die by hem afgebeeld voor»

komt is evenwel nog taamelyk groot , als heb-

bende meer dan drie Duimen langte Door-

gaans vallen deeze Breedruggen nog kleiner en

fomtyds niet langer dan een Duim. „ De
55 Kleur is doffer en geelagtiger , of vuil

5, Hoornkleurig en als berookt: de Tandjes,

j, aan den omtrek van de Schaal, zyn mede

„ zwart: doch zy is naar evenredigheid veel

dik.

(*) zie G UAL TH. Tefiar. T. ia. f. C. S E B. Kab. 11^

Pi. 84. f. 9--I2. RUMPH. Rar, Pi. i8. f. i]. Argi:nv.
Ctnch^ PI, 5* ^ B, KnoKR. Verzayn. I. D. Pl. s» f» z.

IV. D. PI. II. f. U
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5j dikker clan de voorgaande. Evenwel ont- VT.

^, houdt zig daarin, zo Rumphiüs fchryfc , ^^^^j^*

3, een zelfde Soorc van Vifch of Dier, dat zy- hoofd-

,, ne Baarden ook op de zelfde manier gebruikt, stuk,

5> doch meer roeijende dan zeilende gevonden

3, wordt , inzonderheid onder Bladen en Dryf-

,^ hout zig verbergende. Anders onthoudt hy

„ zig meest op den Grond en komt fomtyds

35 ook in de Vischfuiken ; weshalve men dee-

5, ze Soort meer ziet dan de voorgaande".

Ten opzi'gt van het Dier brengt die Aucheur, De Eijer-

als Ooggetuige , nog deeze Waarneemingen ^^°^'

te berde. Hy hadt zodanigen, versch uit Zee
gebragt zynde, gehad, die aanflonds ftierven,

al deed men ze in Water : des het bedenkelyk

voorkomt , of dit Schulpdier 5 fchoon aan zy-

ne Schaal geen blykbaare aanhechting hebben*

de, ook wel buiten dezelve kan leeven. Ten
uicerfte ongeloof baar is het zeggen van Pu*
Nius, dat dit Dier zyne Hooren by wylen

verlaaten zou, om op 't Land te loopen. Hy
hadt Eijeren in deszelfs Buik gevonden , zyn-

de ronde witte Korrels ^ als een Klomp famen-

hangende, waarvan ieder boven op een zwart

Stipje hadt , als een Oog. Dit gelykt wel wat

naar de Eijertros der Zee-Katten '*'. De Die- * zie hst

len, zo wel van de Smal gekielde als van debiadz!^/?!

Breedruggen , hebben ook dergelyke zwarte

Sneb, naar een Pappegaay's Bek gelykende,

als de andere Polypusfen t > ^ie diep onder j-
«^ zeiM

*t Vleefch verborgen legt. ^5 Op den bodera ^^' 3sb.

vaa
h DEEL, XVI, STUX»



i4 iSESCHRYVÏNG VAU

^ ^I^ „ van de Schulp vindt men een Klontje EU

XLvV 5» J^^^ of Kuit 3 van gedaante of Kleur als an.

Hoofd- 5, dere Viseh-Kuit^ omgeven met een durï

^'^*^'^*
^y Vliesje. Al is de geheele Schaal niet groo-

3, ter dan een Vinger, zo hebhen zy doch een

5, Eijerilok 3 als een Kusfen op de Kiel leg-

i, gende'%

N^Ss- ^^ Rystenhry - Nautilus fehynt'aaö Rum-
(cn4 PÈius niet bekend geweest te zyn , hoewel

men de Afbeeldingen daar van , in zyn Werk,
door den üitgeever en Aantekerfaar 5 gelyk

veele anderen , ingevoegd vindt (*}. Dié ech-

ter , welke men daar heeft , zyn niet van de

de grootflen : zo min als die van Gual-
ïHiERï, welke nog geen vyf Duimen in

langte haalt. De Afbeelding , in 't Werk van

Seba, heeft dé langte van negen Duimen.

Stukken van die grootte zyn ongemeen zeld-

zaam en zeer kostbaar , want dit flag van

Nautilusfen wordt thans by de Liefhebbers

het allerhoogfte gewaardeerd. Zy verfchilleo

minder van de Breedruggen , dan van de Smal-

gekielde, doordien zy de Kiel taamelyk breed

hebben , en de Kleur is , zelfs Iti groote Stuk-

ken , Melkwit , met bruine Punten aaö deri

Omtreki De Buisagtige verheffingen tusfchen

de Sleuven, die van ^t middelpunt iiaar deri

Omtrek loopen, even als in de andere Papie-

red

() R ü M P H. jlmK Rar. Pi. l8. N. i , a j 3 s 4* '^^

èok GÜALTHlERi T, ia, f. B, SebA, Kab* PI. 84. f, 4»
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J-en Nautilüsfen ^ zyn hier als van binnen met VL

een Stift uitgedrukt, 't welk de Oppervlakte ^^^^fj^'

van buiten bezet maakt met Knobbeltjes, die Hoofd.

naar Koorntjes gelyken , en zulk?; , met de stuk.

Kleur gepaard ^ geeft 'er die zonderlinge , doch

niet ongepaste, benaaming aan. Deeze Knob-

beltjes zyn , regeimaatig , als op Cirkels ge-

plaatst, die langs de Winding uirloopen. De
Opening gaapt, in myn Exemplaar, dat vier

en een half Duim lang is , wel twee Duimen,

en in een Smal gekielde van vyf Duimen mer-

kelyk mfnder : waar uit men het verfchil van

dikte kan opmaaken* Ook zyn de Rystenbry-

Nautilüsfen ronder van Omtrek ^ en hebben de

geJagte Ooreii of Maantjes zo zigtbaar niet.

(272^ Papieren Nautilus 3 die de Kiel rimpe- cclvxtt»

lig en zonder Puntjes heeft. i^^
Egri zeer klein Hoorntje , dat naauwlyks de

grootte van een Zandje heeft, in de Middel-

landfche Zee voorkomende
;, is door Linnjeus

tot de Tweede Soort van dit Geflagt gefchikt,

GuALTHiERi noemt het,gelyk de anderen,

Cymbiüm^ waar van de bynaam afkomltig is.

Ik weet niet , v/aarom hy niet liever dat on-

gemeen raare Stuk, 't welk de Heer Lyon-
KET alleen meende te bezitten, by d'ARCEN-

VIL-

(272) Arf^onauta Carina nigofil muïiel, Syfi. Nat, XU,
G U A L T H. Teji, T. 12. f» D.

I. DEEL. XVI. STUK,



i6 Beschrïving van
VI. viLLE op de eerfle Supplement-Plaat , Letter'

XLVl!"^' vertoond 5 tot eene nieuwe Soort gemaakc

Hoofd- heeft. Hetzelve immers , behoort , volgens
STUK. dien Autheur, volftrekt tot de Papieren Nau-

tilusfen , en wordt , wegens zyne ontzaglyke

dunte en doorfchynendheid , Nautile vitré , dae

is Glazen Nautilus ^ geheten. De Geltal te ^

echter , zweemt meer naar die der Kapjes of

Patellen , en het heeft een omgekrulden Top

,

gelyk fommigen onder dezelven, doch het is

als plat gekneepen , geheel vol Ringswyze
plooijen, met den Mond evenwydig , en heeft

een geknobbelde Kiel. Dat Stuk ^ 't welk op
de Plaat van Rümphius, in N, 5, is afge-

beeld, zou ook als een byfoorc mogen aange^

merkt worden van de Papieren Nautilusfen*

XLVIL HOOFDSTUK.
o

Befchryving van 't Geflagt der Nautilus-
sen, die men ook Coquiljes noemt ; tot weU
ken de kleine Ammons-Hoorentjes, in 't Zee-

Zand ontdekt , betrokken zyn*

êïaam» iT^^t de benaaming Nautilus , zo wel als

--^ Nautikos , gelyk de oude Grieken deeze

Hoorens tytelden , als ook 't woord Nauplios ,

dat fommigen gebruiken , van de Geftalte,

die eenigermaate naar een Vaartuig, Naus^

gelykt,afkomftig zy, is zeer natuurlyk te be*

gry-
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grypen. Eenigen , echter , fchynen te den- VI.

ken 5 dat het eerstgemelde woord zynen oir- y^ y!'{

fprong van *t Grieksch woord N«t;n-f , in 't Hoofd-
*

Latyn Nauta , zou hebben , alzo zy 'er densTüK,

naam van Schippers aan geeven , en ze dus van

die van 't voorgaande Geflagt , welke zy Zei-

lers noemen ^ tragten te onderfcheiden : daar,

doch , deeze niet minder Zeilers zyn dan die

,

en de naam van Schippertje past op geen van

beiden. De Ouden fchynen ze ook Fompiloi

geheeten te hebben , dat een naam is , die aan

zekere Visfchen , welke de Schepen ^ op hun-

ne Reistogten in de Oceaan j dikwils vergezel-

len , gegeven wordt f. De gewoonlykfle j- ^ig het

naam, echter, is Nautilus, dien men in devn«STUK,

meefte Taaien van Europa overgenomen heeft.

De Kenmerken beltaan in eene Schaal dieKenmci:-

Eenkleppig is en veele Hokjes heeft, wel-^^^'*

ke met doorboorde Middelfchotten van elkan-

der afgezonderd zyii. Voor het overige komt

de Hooren , in uitwendige Geftalte , veel met

die van het voorgaande Geflagt overeen.

Het tegenwoordige bevat, volgens den Rid-soortcis*

der LiNNiEus, zeventien Soorten , doordien

hy 'er alle de Verfcheidenheden van die kleine

Hoorntjes , naar de Verileende Ammons-
Hoorens gelykende , welke men , federt eenige

Jaaren in het Zand der Oeveren van de Mid-

dellandfche Zee ontdekt hadt , en zelfs zoda-

nigen, die byna regt zyn, in begreepen heeft«

B I. %"-
I. Desl» XVI. 5tuk,



iS Beschryvincvan
VL I. Spiraaïe ^ die rondagtig zyn.

Afdf.el.

XLVIL
C273) Nautilus , ma de Schaal fplraal , de

STUK. ' Opening Hartvormig , de V/indingen

ccLxxiiï. aan elkander gevoegd^ ftomp en ef*

nautilus ƒ• „
Pcmpiiius^ f-i '

Paarle-

tiius.
^ Deeze Kenmerken behooren tot de gewoone

Nautilusfen 5 die men dikwils, in ondeiTchei-

ding van de voorgaande , Nautilus crasfus of

dikke Nautilus noemt ; dewyl deeze de Wanden
veel dikker heeft. Men geeft 'er ook wel den

naam van Coqtiilje aan : een woord dat van de

Franfchen ontleend is, én Schulp betekent:

zullende by uitneemendheid op deeze Hooren

toegepast zyn. Men plagtze , in 't Neer-

duitsch 5 ook Paarlemoer - Hooren te noemen

;

alzo zy van binnen fchoon Paarlemoer is , en

van buiten fraay gepaarlemoerd kan worden

:

doch, nu men zulks aan verfcheiderley Hoo-
rens,

(^73) Nautilus Tefta Ipirali , apertura Coi'data , AnfradlbuS

contlgujs obtufïs lacvlbus. SyJ}, Nat^ XII. Gen, 318. M. L.

I
U. 549* N. 349. Cochlea Margaritifera. ROND. Aq* 2. p,

^•7, Nautilus alter. BFLiON»^^. T«382* Jonst, Aq,'X 10»

f* 2, a, 7, Nautilus major crasfus Rumph. E.arit. T.

17. f» A , B , C. K o N AN N, Recr» I. T. I , 2. G U A L T H»

Teji, T. 17, 18. Argenv. Conch. T. 8. f. E. F. PET»
yhnb, T* 3. f. 7« Gaz* T, 99. U I). Erf. YN Polyth 14.

KLEIN. Ofirac. T. ! C I , a, SE B. Kab, UU T. 84. f»

1-3. K N O R K^ Verzam* I. D* PU i. Pi, 2, f. $ IV, D*

PU 22,
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l-ens, ook die niet minder groot zyn^ gelykde VI»

Knobbelhoorens, weet te doen, behoort men,
"^^LV^il*

tot onderfcheiding , veeleer den naam te ge- Hoofd-
*

bruiken van Paarlemoer - Nautilus ^ of enkel stuk.

dien van Naiitüus. In plaats van Schippers of

Schippertjes , zou ik ze liever Stuurlieden hee-

ten. Waar van de bynaam Pompilius ontleend

zy, is uit het voorgaande blykbaar.

De Ouden hebben van deeze , als van de Higen-

tweede Soort van Nautilusfen ^ gewag gemaakt» '^^^
^*

De zelfde Eigenfchappen , van te vaaren , ja

van te zeilen , worden 'er , even als aan de

Papieren Nautilusfen , aan toegefchreeven. De-

wyl zy byna alleen in de Indien voorkomen,

zo is RuMPHiüs hier de eenigfte Getuige,

die ons verhaalt, dat men deeze Nautilusfen,

na een Storm, als het Stil Weer wordt, om-
ftreeks de Molukfe Eilanden, en zelfs by Ja-

va , by croppen op het Water ziet dryven

,

zynde waarfchynlyk door *t geweld der Gol-

ven van den Grond opgeligt; waar uit hy be-

fluit , dat deeze Schulpdieren aldaar ook troeps-

wyze leeven. Ik vind echter, daar omtrent,

die bedenking , of de Grond der Zee wel zo

gelyk en vlak is , dat niet deeze Dieren zig

aldaar, by een Storm, tusfchen Rotfen,Stee-

nen , Klippen en Zeegewas , zouden verbergen

kunnen. Mooglyk zullen zy alsdan eenige

verfrisfching zoeken, tegen de troebelheid van

het Water, of enkel naar boven gaan om eens

B 2 Adem
I. Deel. xvi. Stuk.



ao Beschryving van
VI. Adem te fcheppen , volgens de manier van

Xi^Yjj^fpreeken. 3, Dit dryven, [immers, zegt hy].

Hoofd- „ duurt niet lang : v/ant alle de Baarden in-

^'^^^'
,5 trekkende keert hy zyn Bootje om, en gaat

5, weer te Gronde, De ledige Schaalen , ia

„ tegendeel, vindt men dikwils dryven of op

,j het Strand leggen : want dit weerlooze

;,, Dier, geen Dekzel hebbende, is een prooy

,, voor Krabben, Haaijen en Kaaimans: wes-

„ halve men de Schaal aan de kanten meest

„ geknaagd vindt , en , dewyl het Dier niet

„ vast hangt aan de Schaal , kunnen zy het-

„ zelve ligt daar uit trekken , en laaten de

„ ledige Schaal dryven. De Jonge Schepzels

„ van deeze Nautilus, nog niet grooter dan

„ een Schelling zynde, 7yn fchoon Paarle-

„ moerverwig van buiten en van binnen ; zo

5, dat de ruige Schaal eerst door den tyd daar

„ over heen groeit, beginnende van het voor-

„ fte end, of van het Bootje af."

Het Dier. Van het gedagte Dier kan ik geen klaarder

denkbeeld geeven , dan het gene ons door

RuMPHius is medegedeeld. Hy merkt aan,

dat hetzelve ook tot de Polypusfen of Veel-

voeten behoort, doch eene Geftalte heeft,

die eenigermaate gefatzoeneerd is naar de

Schaal, welke het bewoont. Het moet ze-

kerlyk meer gelyken naar de overige Schulp-

dieren, alzo het insgelyks een Staartje heefc,

waar mede het aan of omtrent de Spil der

Windingen vastgehecht is
,
gaande als een Pees

door
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door alle de Kamertjes heen* Dat gedeelte VT.

van het Dier, 't welk uitwendig zig vertoont,
x^^y}'/

en den Voet uitmaakt , daar hetzelve mede Hoofd-

voortkruipt, gelyk de Slakken, is meest vlak, stuk.
.

Kraakbeenagtig en gerimpeld, ziende uit den

rosfen. of licht bruinen , met eenige zwartagti-

ge Plekken : ,, het onderfte deel , 't welk tegen

5, de Kiel aan legt , en in * t gaan het bovenfte

5, wordt, is mede Kraakbeenig, doch weeker ,

„ dan het voorige en met veele Wratten be-

3, zet. Tusfchen beiden, aan 'c voorde deel,

55 ziet men een Klomp, van ontelbaare Voe-

,, tjes , met verfcheide Lappen boven elkan-

,, der, en ter wederzyde den Mond bedekken-

5, de , zynde ieder Lap gefatzoeneerd als de

„ Hand van een Kind. Van deeze Lappen,

„ nu^, verdeelt de grootfle en bultende zig in

„ twintig Vingeren of Voetjes, die ieder een

,5 halven Vinger lang en een Stroohalm dik,

„ rond, glad en zonder die Napjes zyn, wel-

„ ke men aan de Armen van de Polypusfen

„ ziet: ook loopen zy aan *t end breed uit,

,j gelyk het blad van een Riem. Hier onder

,, legt het tweede en derde Lapje of Handje,

„ dat in zestien Vingeren verdeeld is, endaar

„ onder fleeds kleinere en met kortere Vingers,

55 tot op den Mond. Alle deeze Vingers kan

,, het Dier intrekken en uitfleeken naarbelie-

5, ven : zy dienen hetzelve niet alleen voor

5, Voeten in het kruipen, maar ook voor Han-
B 3 5, den,

I, Deel. XVi. stuk.
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VI.

^, (Jen, om zyn Aas aan te vatteh en naar den

XLVli." ^^ö"<^ ^^ brengen. De Mond of Bek gelykt

Hoofd. 39 naar die der andere Zeekatten , zynde haakig

5, krom , Beenig hard , blaauwagtig zware , en

,5 van agteren met een Kring van wit, taay

,5 Vleefch omgeven: doch deeze Bek is door

5, eenige andere Velletjes en door de gezegde

„ Lappen geheel bedekt , zo dat men niets

3, daar van zien kan, eer men die van elkander

;, trekt. De Oogen , die zeer groot zyn , en

,5 als Navels zig vertoonen , ftaan op zyde,

3, doch hebben in plaats van Appel een Gat,

55 en zyn van binnen gevuld met zwart bruin

„ Bloed. Van het agterlte des Lyfs gaat door

53 alle de Gaatjes der Befchotten, tot aan het

53 middelpunt 5 een dunne Pees , die ligt af-

5, breekt. Onder de Snuit heeft het Dier een

5, halfronde Pyp, gelyk de andere Zeekatten",

enz.

Deeze befchryving van dit Schulpdier komt

my niet zo duider of verward voor, als dezel-

ve door fommigen aangemerkt wordt (*)., en

I)'A RGENviLLE doct dcn gezegden Autheur

groot onregt , wanneer hy te kannen geeft,

dat hy het een Polypus met agt Armen genoemd

zou hebben , even als dat der Papieren Nauti-

lusfen : als ook , dat hy een andere Afbeelding

beloofd heeft, die nimmer aan 't licht gegeven

is

(*) Partis Animalis mollis defcriptlo et dclineatio in Mufeo

Anibolnfco confufx funt ec vis iiitelügibiles. EREYN de

I'olyth^lamüs, p» :(j*
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ïs C*> ï^at de Figuur 't zoek geraakt zy , wel- yi.

ke door Letters opgehelderd werdt ; (gelyk Afdeel.

de Uitgeever meldt ;) heeft R u m p i-i i u s niet ^^"^^q JJ.^*

kunnen helpen , wiens befchryving zeer wel sxuk.

verftaanbaar is, en niet ftrydende met de Af-

beelding , in zyn Werk van den Vifch uit

deeze Hoorens gegeven.

De Schaal belangende is minder zwaarig-De schaal,

heid. Breyn wil de Afbeelding van dezelve

,

in de Amboinfche Rariteitkamer, nog wel laa-

ten gelden, doch merkt aan, dat in de door-

gezaagde, die aldaar voorkomt , het Pypje of

Spuitje ontbreekt , 't welk door alle de Ka-

mertjes gaat ; welk gebrek in de Afbeelding

van HooKE, anderszins genoegzaam naauw-

keurig, ook op te merken viel, en dat hadt

hy verbeterd, door eene miet de uiterfte vlyt

uitgewerkte Figuur. In dezelve, 't is waar,

komt zulk een doorloopend Pypje voor , dat

oogfchynelyk zeer fraay uit de Herfenen daar

in gebragt fchynt te zyn; want ik geloof niet

dat men ooit zodanig iets in een doorgezaag-

de Nautilus gezien heeft ; ten ware het een

overblyfzel mogte zyn van de gedagte Pees,

na dat het Dier kort te vooren was afgerukt

uit

f*j rAnimal qui l'habite est une I'olype a hult Pleds, ce

qui convient au fecond.Nautile Papyrace , mais nullement ala

Masfe fnforme, qu'il donne a ce premier Naiitilc» R u m-

PHius pt-ümet une autre fïguie, qu*il n'a jamais donnée»

Conch* z Pait» p. 27, zg»

B 4
1, DEEL. xvu Stuk,
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^^^* uit de Schaal. Dat 'er zodanig een Pypje zyn

'xLVli. zoude ftrydt volflrekc tegen het gebruik, dac

Hqofd- men toefchryft aan de gemelde Kamertjes.
STUK.

jjj j>gQ doorgezaagde Paarlemoer ^Nautilus ,
Kamertjes*

j^jj^j^gjy]^^ Openbaart zig de inwendige Struc-

tuur 5 en hoe zeer dezelve van die .van byna

alle andere Hcorens , en inzonderheid van de

Papieren Nautilusfen , verfchille. De groote

Holligheid , die men het Bootje noemt , in

welke het Lighaam des Diers huisvest, is aan

haar bodem mot een Gat doorboord , 't welk

doorloopt in een Kamertje , dat wederom

,

door een dergelyk Gat
, gemeenfchap heefc

met een volgend Kamertje , dit met een vol-

gende , en zo voort, met al kleiner en kleiner

Kamertjes, to.t aan het Middelpunt of den Spil

van de FJooren. Deeze Kamertjes zyn van

elkander gefcheiden door dwarfe Middelfchot-

ten , die zeer krom zyn en uitwaards fchep-

pende flaan, aan alle kanten, uitgenomen het

gedagte Gat, volmaakt geflooten. Sommigen

hebben veertig , vyftig en meer Kamertjes

daar in geteld, doch Rumphius noemtze,

teregt, ontelbaar: want de binnenfte, aan den

Spil, naauwlyks te onderfcheiden zyn, zo we-

gens de kleinte, als de broofchheid der Wan-
den. De Uitgeever van zyn Werk fchynt vast

te flellen , dat deeze Hokjes nu en dan gevuld-

worden door het Vlcezige van het Dier , niet-

tegenüaande het korte Pypje, dat in de IVlid-

delfchotten binnenwaards uitpuilt, doch op ver

naa
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naa niet aan hec andere raakt, voor aan pas' ^^'
,

de dikte van een Naald en agter pas de wyd- xLVli
te liadt 5 dat 'er een fyn Haairtje door kon. Hoofde

i/Arcenville wist 'er de Punt van de^"^^^'

allerdunfte Els naauwlyks door heen te bren-

gen , en daarom kwam dat denkbeeld hem by*

na ongeloofbaar voor (*).

In zulke echter, van myne Nautilusfen, dienetspm*

van aanmerkelyke grootte zyn , vind ik dit^J*^»

Pypje geenszins zo naauw en dun Het heeft,

in de genen , die een half Voec groot zyn, -^

by *t inkomen ten minde de wyd te van een

gewoone Pennefchaft , en inwaards loopt het

in een Pypje uit, dat een taamelyk wyde Ope-

ning heeft : des het niet ongeloofbaar voor*

komt , dat de Pees van het Dier, daar door

heen loopende , zig eenigermaate kan uitzet-

ten , en dus , op de een of andere manier,

gelegenheid geeven, dat de voornoemde Hokjes

dienen tot deszelfs beweeging , om op te fty-

gén en neder te daalen in het Water , gelyk

de Zwemblaas aan de Visfchen. 't Zy gedag-

te Hokjes ledig zyn of met Lugt gevuld; on-

derftellende dat gedagte Pees zig in dezelven

Blaasagtig kan uitzetten door eene Waterige

opzwelling , zo was de reden gevonden van

het daalen deezer Schulpdieren naar de Diep.
,

te. Die Konftige Toedel , immers, fchync

een dergelyk gebruik waarfchynlyk te maaken.

De-
(*) Concbyl, I. Part, p, 190,

^ 5
L Deel. XVI. Stuii,



aö Beschryving van
"^^I- Dezelve ^ evenwel , moet daar toe niet vol-

XLVIJ ^^^^^ noodig zyn, als t'eenemaal ontbreeken-

HooFD- de in de Papieren Naucilusfen.

STUK. Dq Schaal gelykt eenigermaate naar die der

Slakhoorens , doch de Windingen verheffen

zig niet in een Top : zy loopen invvaards en^

verbergen zig binnen de Mond - opening , die

een aanzienlyke wydte heeft: zo dat men, in

groote Nautilusfen , 'er gemakkelyk den Vuist

in fteeken kan. Op haar plat zyn zy van

beide zyden eveneens gefatzoeneerd ; zodanig

dat men geen verfchil vindt tusfchen de twee

helftep van een regt in 't midden; dwars door

de Kamertjes 5 doorgezaagde Nautilus. Van
buiten heeft de Schaal eene Kalkagtige Korsr,

die geelagtig wit is en zig polyflen laat. Men
ontdekt 'er , overal , de tekenen van aan-

groeijing aan. Daar de holte van het zoge-

naamde Bootje eindigt , en verder naar het

opperfte van de Krul , is zy overdwars fierlyk

getekend metbreede roodagtige of rosfe Stree.

pen 5 die Golfagtig loopen. De andere helfc

der Krul, naar binnen ziende, is zwart. /

Gepr^nrle- Van binnen is de geheele Hooren Paarle-
rnoerde ^^^^ ^ ^^ wordt zodanig ook van buiten door

het afhaaien van de Korst, als wanneer men
'er den naam aan geeft van Gepaarlemoerde

Nautilus. Het Paarlemoer echter van de

Hokjes overtreft dat van de Mond -opening

of van het Bootje , en wordt wederom van

dat der uitwendige Schaal, behoorlyk fchoon

en
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en glad gemaakt zynde 5 overtroffen. Daar is VL
't een enkele Zilverglans : hier fpeelen de v^^jV
Kleuren van den Regenboog met oneindige ver- Hoofd-

*

fcheidenheden , boven alle verbeelding. De stuk.

Konst 5 daar by komende , maakt door gravee.

ren , af- en uitfnyden , van deeze Hoorens on-

verbeeldelyk fraaije Stukken , die aan onkundigen

meer behaagen , dan het loutere voortbreng-

zei der Natuur. Verfcheide zodanigen vindt

men by Se tja afgeheeld>

Deeze Hoorens , die men dan te regt Paarle- Genavelde;

moer-Nautilusfen noemt , zyn niet eenerley.

De gewoonen zyn, gelyk Rumphius zegt,

van vooren naar agteren omtrent zes en zeven

Duimen lang , hebbende het voorde deel , dac

het Bootje maakt, vier of vyf dwarfe Vingeren

breed. Zy vallen thans nog grooter. Van dit

ilag , die aan de Navel of in 't middelpunt ge-

ilooten zyn , zonder eenige zigtbaare draaijen ,

komen 'er ook kleinere voor, van dergelyke

Kleur en met dergelyke dwars-flreepen , die

veel meer van de Oppervlakte beflaan: maar

behalve deeze vindt men 'er , die in *t middel-

punt een rond, doorloopend. Gaatje hebben

,

dat in de gewoonen volftrekt ontbreekt. De
zodanigen zyn 'er van één en anderhalf tot twee

en drie Duimen breed. De kleine gepaarlemoer-

de van een Duim en minder grootte , die R u m«
p H 1 u s zegt de Jongen te zyn , welke de buiten-

Korst nog niet gekreegen hebben , zyn ook dik-

wils

I. Deel. xvi. stuk.



oZ Beschryvinc van
VI. wils met zulk een Gaatje voorzien. Aan de

XLVII. ^^^^"^^S^" geefc d'Argenville den naam
Hoofd- van UmUliqués ^ dat is Genavelde Nautilusfen.
STUK. Of het de Jongen ook van de volgende zyn,

zou men mogen twyfelen.

Jief^NJü- ^^ Autheuren, naamelyk, in *t algemeen,

tiius.
, fchynen ton nog toe die Soort of Verfcheiden-

heid van de grove Nautilusfen niet gekend te

hebben , welke wy onderfcheiden door den

naam van Perfpedtief- Nautilus, Dezelve komt
met de gewoone overeen , ten opzigt van de

uitwendige Geftalte, de Korst en Kleur, de

eigenfchap van zig te laaten Paarlemoeren , en

valt mede zeer groot: doch in *t middelpunt

heeft dezelve eene ronde neerdrukking, alwaar

de binnenfte draaijen, als in Perfpedief, zig

vertoonen
r,
hebbende in 't midden een doorloo-

pend rond Gaatje, dat echter in fommigen ont-

breekt. Van zodanig eene , die gepaarjemoerd

was, doch aan 't Mondftuk merkelyk afgefnee-

den , vinden wy in 't Vierde Deel der Verza-

meling van gekleurde Hoorens en Schulpen door

Knorr, opde Twee-en-twindgftePlaat, een

zeer fchoone Afbeelding (*)

Gebruik. Thans moet ik nog kortelyk van derzelver

gebruik fpreeken. Sommigen geeven aan dit

Geflagt van Nautilusfen den naam van Porfe-

leinhoorens y als een voornaam gedeelte uitmaa*

kende

(*) Dit flig van Nautilusfen bevestigt het denkbeeld, dat

'er van de Amraons - Hoorens , die men in zo verbaazende

gcoorte Verfteend aantreft, ook Natuurlyke zyn*
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kende van de S toffe , waar van de Chineezen VI.

het Porfelein bakken, 'c Is zeker , dat zy zulks xifviV
van zekere Aarde doen, die in de Grond ge- Hoofo-

vonden worde, en beftaan zoude uit vergaane stuk.

Schaalen van Schulpdieren. De Nautilusfen

kunnen, wegens haar Paarlemoer, aan deeze

Aarde misfchien die Glasagtige eigenfchap by-

zetten^ welke het Chineefche Porfelein het on-

ze doet overtreffen. Haar Paarlemoer is ook

de oirzaak, dat menze Paar ldraagende Schulpen

genoemd heeft , fchoon 'er geen Paarlen in

groeijen. In de Indien wordt de Schaal ge-

bruikt , om fchoone Drinkvaten daar van te

vormen, en ten dien einde met Goud of Zilver

beflagen en op een Voetje gezet: doch men
kiest daar toe de fchoonften uit , en die geene

Gaatjes hebben , welke ^er door Zee-Pokken in

gemaakt worden, zo Rumphius aanmerkt.

De buitenlle Korst wordt 'er met eenig zuur

Vogt, of flap fterk Water, afgehaald , en ver-

der weet men 'er veelerley fraaije figuuren in

en op te fnyden , als gemeld is. Dit gefchiedt

ook hier te Lande , maar de Indiaanen , de moei-

te van fchoon maaken niet willende doen, fny*

den den onderflen Bodem zodanig uit , dat 'er

een groote Lepel of Schuitje van wordt, daar

zy dan gebruik van maaken om een foort van

Bry uit te eeten , Papeda genaamd , en naar de-

zelve noemen zy de Nautilus gemeenlyk Bia

Papeda, dat is Papeda- Schulpt Voorts wor-

den^
ï« Deel. XVT. stuk.
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VI. den , door deeze Hoorens aan (lukken te fnyden^

^^^jf^ allerley fnuilteryën daar van gemaakt. Hec
HOOFD- Vleefch van hec Dier kan men tot Spyze ge-
STUK»

bruiken , even als dat van andere Zeekatten.

ccLxxiv. C274} Nautilus, die de Schaal fpiraal heeft

,

'clkar*
^^ Opening naauw en regt^ de Gieren

spoor.' tegen elkander aan gevoegd, met ver»

heven Leedjes.

Deeze en de twee volgende Soorten zyn

van die kleine Koorentjes , welke de Heer

Plancus in 't Zee -Zand aan den Oever

van het Napelfche^ byRimini, ontdekt heeft

,

en welke men federc als een bewys der be-

ftaanlykheid van de Natuurlyke Ammons-
Hoorens aanmerkt. Zy verlchillen , naame»

lyk, van de Paarlemoer - Nautilusfen daar in,

dat haare verdeelingen of hokjes van buiten

zigtbaar zyn ; even als dit plaats heeft in de

'Verfleende Ammons Hoorens. Doch verfchil-

len zy ook zelf aanmerkelyk in Ge ftal te.

Deeze voert den bynaam van Calcar , dat

is Spoor , om dat 'er aan den omtrek van fom-

migen een foort van Punten zyn. Eenigen

onder dezelven kwamen hem ruim zo groot

voor als Linzen -Zaad. In zes Oneen van hec

T Zee-

(174) Nautilus Testd fpirali, Apertura Uneari , Anfracïlibus

contlguls, Geniculis elevatïs. Syst^ UauXll* P l an c. Conch^

p. 12. T. I. f. 3, 4» G UAL TH. TesU T. 19» f. ^i ^-

Lederm. Mkroscop, T. 8, f^c, <^.
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2ee-Zand werden door hem meer dan vyf- VL

honderd van die Hooreucjes gevonden. Hy xLViï
oordeelde dat zy meer tot de Ammons-Hoo- Hoofd-*

rens t'huis te brengen waren ^ dan tot de Nau- stuk*

tilasfen. Men kan de Afbeeldingen derzelven

zeer vergroot by Gualthieri, en gekleurd

by Leder MULLER befchouwen.

(275) Nautilus, die de Schaal fpiraal heeft

^

cclxxv,

de Opening half - Hartvormig , de Gie- crl^pls,

ren tegen elkander aan gevoegd , met Ko^^^^S^»

gekartelde Leedjes,

Gualthieri, die zodanig een Kooren-

tje, dat een weinig afgezaagd is, in Plaat ge-

bragt heeft 5 om te toonen, dat het weezent-

lyk Hokjes en een Spuitje of Pypj e, door de-

zelven gaande , bezit , merkt aan , dat zy zo

klein zyn , dat drie-en-dertig naauwlyks een

Grein weegen» Plancus houdtze voor de

allerfraaiften , die door hem in 't Zee - Zand

gevonden waren, en men hadtze 'er, op ver

naa, zo menigvuldig niet in als de voorgaan*»

de Soort , hoewel hy 'er doch over de hon-

derddertig uit zes Oneen kreeg. Volgens de

Afbeelding van Ledermuller zou men
even-

(^75) Nautilus Testa fpirall, Apemira fèrai-Cordata , An-

fraiaibus contiguls , Geniculiscrenatis. Syif»iV^r«X[[» Planc*

Conch, p» 10, T* I. f» 2 Gu ALTH. Test. T- I9» i, A, D.

G INANN. Mr. T. 14. f, n:» LEDE KM» MkrosGop, T,

8. f. h,

I. DEEL. XYI, STUK.
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VL evenwel niet zeggen , dat deeze Soort de fraai-

X^vn ^^ ^^ ^^^ ^^ gedagte Hoorentjés. Ook komt

Hoofd/ 2y gemeenlyk met een afgebroken Mondfluk
STUK. voor. De Kleur is geel. Het is zeer fraay,

zegt hy , wegens de volmaakt ronde Figuur

die het heeft, en de zeer fyne infnydingen,

welke een weinig geflreept zyn , en Straals-

wyze van het Middelpunt, dat een uitpuilen-

de Navel is, voortkomen: doch dat het ge-

kruld zou zyn of krullende, vind ik in de be-

fchryving niet.

ccLxxvi. (276) Nautilus, die de Schaal fpiraal heeft

^

BeTarih ^^ Opening dwars ovaal ^ de Gieren te-

Hooren"^'
gê7z elkander aan gevoegd en Knoopig^

met d& Leedjes ingefneeden.

Dit flag varï Ammons - Koorentjes is, vol-

gens Plancüs 5 het allergemeenfte in 't Zee-

Zand van Rimini, en zo menigvuldig, dat hy

*er , in zes Oneen van hetzelve, zesduizend

en zevenhonderd geteld heeft. Het gelykc

ook allermeest naar de Verfteende Ammons-
Hoorens, zo dat Beccarius van hetzelve,

uit het Werk van M A u s i g L i , onder den

naam

(276) Nautilus Testa fpivall , Apcrtuid obovata , Anfiaflibus

Contiguis torulolïs , Geniculis infculptis. Syst» Nat» XI .

Planc. Conch. p, S. T. I. f. i. GUALTH. Test. T. 19»

f* H, H, I. GiNANN. Adriat^ 2. T. I4. f, IH* LE-

DE RM. Microicop* ió»T. 8, f. ö Sc T. 4» f« b*
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iiaam van de echte Ammons - Hooren van Rmi- VL

ni 5 in de Verhandelingen der Maatfchappye ^LviL
van Bononie, heefc gewag gemaakt. Plan- Hoofd-

cus heefc zodanige Hoorentjes evenwel ook stuk,

aan de Oevers van andere gedeelten van het

Napelfche , eil zelfs van het Venétiüanfche

Gebied , doch zo menigvuldig niet , in het

Zee -Zand aangetroffen. Zy hebben een hel-

dere Paarlemoer 'Kleur, de grootften zyn als

een Geerstkorreltje, en de ligtheid is zo groot,

dat men 'er honderddertig noodig heeft , om
èen Tai*we - Graantje op te weegen. D^t zy

inv/endig in Kamertjes verdeeld zyn, blykt uit

de Afbeelding van Gualthieri. In de

Gebergten omftreekS Rimini komt dit zelfde

ilag van Ammons -Hborentjes zo menigvuldig

Verdeend voor , dat F l A n c u s in ieder On^

ce • van het Zand meer dan duizend fluks

voüdt ; 't welk eens zo veel was, dan men
*èr in het geele Zand vdn alle Bergen , rondom
Bononie, aantreft,

C27;7) Nautilus, die de Schaal fpiraal heeft^ cclxkvui

de Opening naauw en regt , de Gieren ^u^'oflT.

tegen elkander aan gevoegd , famenge- ^^inpe''g'^>

drukt ^ met een dikke?i Rand»

In de Zuidelyke Oceaan heeft D. Brun-

(a77) 'kautilus Testa fpirali, Apertiid lineari , Anfradibus'

fcontigais, compresfis , inci-asfato-marginatis* Syst. Nat.Xlïi

G
1* DÈEi. XVI, Stuk,
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VI» K I c H E deeze waargenomen , die ook zeer klein

^XL VII. is van ftuk en wicvan Kleur, met dwarfe Rim-

Hoofd- pels door de Middelfchotten veroirzaakt ; 'c

STUK« ^gjjj sgj,
^Q^ bynaam aan geeft.

CCLXXVIIÏ»
Nautilus

Umbiiica'

tus,

Cenavcl-

(278) Nautilus j die de Schaal fpifaal heeft»

de Opefiing famengedrukt naaiiw en

regt ^ de Gieren tegen elkander aange*

voegd en famengedrukt , met eenen inge*

drukten Navel*

CCLXXIX*
2>lautilus

Spirula,

Posthoo-

ïcntje»

Van dergelyke kleinte als de voorgemelderi

is dit Hoorentje 5 't welk Plancus in 'c

Zand aan den Zee -Oever by Livorno hadt ge-

vonden, zynde door hem^ op de laatfte Plaat

in 't Werk van F. Columna over de Plan-

ten , afgebeeld en Sneeuwwit van Kleur.

C279) Nautilus, die de Schaal fpiraal heeft

^

de Opening rond^ de Gieren van elkan»

der afgefcheiden en Rolrond»

In

(278) nautilus Tcstd fpifali, Apctturd corapresfb lineari ,

Anfra(!;iibiis contiguis compresfis , Umbilico concavo. Sysi,

Kat» XU* COLUMN, rhytob, II. T. 38* f* E.

(179) Nautilus Testa fpirali , Aperrura orbiculari, Anfrac-

tibus disjunctis Cylindricis* M. ! U» S-fP» N» 150, S wam-
IvI E R D. BibU Nat. T. 7. f. 7 > 8. B o N A N N. Mus. Kir^

cher^ I, f. 39. LiST, Conch* 4. Naut» T. i. f. interior, AR-

G E N V. ConchyU Pi. 5. f» G. G U A L T H. Test T. 19* f. E»

RUMPH. Rar^ T. 20. f. ! BRTjYn PolythaL 21* f* 2*

Klein OJlrac, T» i. f» 6. KNORR Verzem* I. JD* Pi» *
f. ê.
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Jh Oostindie vindc men deeze Soort, die ei- VI.

genclyk den naam voert van PostJioorentje, ^^^^ij;'

Hetzelve is klein ten opzigt van de Nautilus- hoofd/
fen 5 doch zeer groot in vergelyking met de stuk*

voorgaande. Het beitaat uit eenige losfe Gie-

i*en die 'er de gedaante van een Ramslioorea

aan geeven , en het geheele Koorentje heeft

óp 't hoogst omtrent cfe" breedte vaneen Duimi
De Gieren zyn van een gefcheideri tot het

binnenile tipje toe, daar men een klein Knopje

aan ziet als een Paareltje of als een Neet van

een Luis > zegt Rumphius. De buitehfte

heeft de dikte van een dunne Pennefchaft,

doch liet Mondftuk is doorgaans afgebroken;

öm dat deeze Hoorentjes , met hetzelve aan

de Klippen vast gezoogen^ daar van afgerukt

worden door het geweld der Zee : zo dat meü
dezelven niet dan na een Storm in de ruigte

op den Oever vindt» In het voorfte Kamer-

tje huisvesten zy een Slymerig Dier, dat aan

de Klippen hangt met een dunnen en fmallen

Doorn ^ die door het Beest en de eerfle Gaa-

tjes gaat » volgens dien zelfden Autheur. Zy
komen aan de Oevers van fommige Westindi-

fche Eilanden , volgens 't getuigenis van

WoopwAiiD 3 ook overvloedig voor. Of hec

een Slak-gelykend Diertje zy , dat dezelven

bewoont , of van het Geflagt der Zeekatten ^

wordt niet gemeld.

De Hokjes of Kamertjes j Waai* in deeze

G a Hoo-
L D'EEt» XVï* S-SUKt
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VL Hoorentjes verdedd zyn, wier Scheid wandet?

XLVH ^^*S uitwendig zeer duidelyk vertoonen, heb-

Hoofd ben ook een zogenaamd Spuitje door dezelvea
STUK, iieen gaande* Dit is ontwyfelbaar , dewyl

men een taamelyk groot Gaatje gewaar w^ordt

in de fchoon Paariemoere holte van den bui»

tenllen Scheidwand , hoe dikwils ook deeze

Hoorentj es afgebroken woi-den. G l: a l t h i s-

Ri vertoont dit geheele Buisje; doch, waa-

neer hy zege , dat hetzelve niet afgebroken is,

gelyk in de Nautilusfen , gaande Schaalagtig ge-

heel door (*) , dan beftrydt hy de Waarnee-

mingen van 8WAMMERDAM5 die zeer dui-

delyk afbeeldt, > hoe ieder Vakje zyn byzon-

der Pypje heeft, 't welk in het Mondje van

het volgende ingenomen wordt , en dus een

Schakel uitmaakt van Pypjes (f). Niet min-

der heeft d'Argenville misgetast, als hy

aanmerkt , dat men deeze Posthoorentjes , we-

gens het gedagte Pypje of Spuitje, niet tot

de Ammons Hoorens behoorde te betrekken ,

maar tot de Nautilusfen C|} : want het is ze-

ker, dat het gedagte Pypje, zo wel als de Ka-

mertjes ^ tot de Ammons - Hoorens behoort f^)»

C^8o>

C*) Notandum , qtfod TuSuIus hic totus est Testaceus , re»

res, fine ulïa admisfa inrerruptione &c. Loc, citato^

(I) Byhel der sSacuure. Tab. V?I. f, ïo,

(l) Ce ne font donc pas des Corues d'Amman, qut n'ont

jamais cc Syphon, Conch» l. Part* p* p.oz»

($) Ziet, onder ancJercn , Bertr and Di^lonn^ Ory^»»

io^ique p* 154.
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C28C) Nautilus , die de Schaal regt heeft^ Vi;

met de Tip omgedraaid Spiraal, de Gie- xi^ll»
ren tegen elkander aan gevoegd, Hoofd«

STUK.

Dit verfchilt van het Hoorentje by Livor- cclxxx.

BO gevonden ^ dat den bynaam van Genaveld Jwif«L.

voert , door een regt- uit loopend MonJftuk.

Het behoort mede onder die kleine Hooren-

tjes van het Zee -Zand.

II. Langwerpige 3 die nagenoeg regt zyn.

C28O Nautihi,9 , die de Schaal een orem/ff cclxxxi.

krom gehoogen , omtrent regt heeft , met ohUquus,

de Leedj'es fcheef geftreept.
Kromme.

In de Middellandfche Zee, onder de Hoo-

rentjes van het Zee -Zand, komt deeze Soort

voor 5 die ongevaar de grootte van een Slaa-

Zaadje heeft, zynde wie van Kleur. Die van

L E D E R M u L L E R 5 op zyne Vierde Plaat , Let-

ter o, p^ naar deeze gelykende, waren zwart.

(282J Nautilus 5 die de Schaal regt en hyna ccLy^xn.

jQ j Nautilus

(zfjo) NautuusTitsi^itCil, Apice inciuvato-fpirali, Anfrac-
-^yji^g

tihus condguis 1[, Syst» Nai, Xlh Scmi-Lituns. C o JL U M M, MosterE,

Phpohas. lï, T. 38, f» D.

fiSïj Nautilus Testa redoTub-arcuata, Artkuüs oblicjue

ftriatis, Gt?Aï. TH, Teu^ T. 19 f. N-

(aSa) Nautilus Testa. refta fubcylindrica , Articulis torofis,

Strüs elevatis duodenls , Siphone centtali regulari. S^i/, Na%^

1^11» Led E RM. Micu T« 4. f a-
,

[>06terioj:

C3
U DfcF.L, XVI. Stuk.



S8 Besciiryvikg van

VI. Rolroiid heeft , de Leedjes gezwollen
,

^Z^^fh* met twaalf verheven Streepen en een

Hoofd-
"

regelmaattg Spuitje in 't middelpunt,

STUK.

In de Middellandfche Zee komt deeze voor,

volgens den vermaarden Heer Allion. Zy
heeft de Schaal een Nagel lang en derhalve

is zy onder de kleine Hoorentjes een van de

grootften. Van de volgende verfchilt zy door

*t getal van Streepen ^ door de grootte , de

regelmaatigheid van het Spuitje, en dat zy

weinig dunner is aan het end, zegt Linnteüs,

pcLxxxiir» (^83) Nautilus 5 die de Schaal regt en ver*

k^aphanus, duwiende heeft , de Leedjes gezwollen

^

^^mtne. ^gj zestien verheven Streepen , en een,

l^aadje. zydelings Jcheef Spuitje,

Van dceze getuigt Plancus, dat zy vol-

komen gelykt naar de Zaadpeul van het Ra-
phaniflrum of Rafijlrum der Kruidkundigen,

't welk anderen wilde Mostert heeten. De
Natuurlyke grootte is als die der naast voor-

gaande. Men vindt 'er , zo hy aanmerkt

,

Verfcheidenheden van, die ftomper aan 't end

zyn , en fommigen met zodanige Knoopswyze
Peedjes, als het Iliet heeft.

C283) Nautilus Testa re^a rïtfenuata , ArticuLs torofis,

Striis elevatis fedenis, Siphorie fublaterali obliquo, Syst^ Nai^

XIU Pi* ANC. Conch. T. i. f. 6, Gijalth. Test^ T. 19^

f. L, M. LJLQERM. Microsc, T* 8, f. ƒ et T. ^» f* .r,

priQïc,
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Ca84) Nautilus, die de Schaal regt en lang- VI.

werpig Eyrond heeft , de Leedjes ge- yi^yif
zwollen y met agt afgebroken verhevene Hocfd-

Streepen en het Spuitje Jcheef geplaatst» ^'^'^^'

CCLXXXIV»

In de Middellandfche Zee heeft de Heer ^^j^^
Dod:or Kaehler dit llag van Hoorencjes i^oornije»

waargenomen , die zeer klein zyn , gelyk de

voorgaande en mooglyk eerder ais eene Ver-

fcheidenheid aan te merken , dan als eene by-

zondere Soort.

(sSj) Nautilus, die de Schaal regt en te^-ccLxxxv»

werpig Eyroiid heeft , met de Leedjes ^^^
gezwollen^ glad. Radys^

Zaridje,

Veel zeldzaamer is dit flag van Koorentjes

aan gedagten Heer Plancus in het Zee -^ Zand
voorgekomen. Hy vondt 'er naauwlyks drie

of vier in de zes Oneen , terwyl daar in wel
negenhonderd waren van de voorgaande Soort.

Door 't Mikroskoop gezien drukt deeze vol*

llrekt de gedaante der Peukjes van Radys-

Zaad uit. Ledermuller vondtze geel of

Roozerood van Kleur.

(226)

(284) Nautilus Testa refta ovato-ohlonga , Articulfs torofïs,

Stiiis elevatis oéionis inrerruptis , 6'iphone obliquo. ^yst^Hat^

(285} KautUus Testa reö:a oblongo-avata, ArticuUs toroils

glabiis. "f* Planc. C0nch^ 14. T» i% U ^' Lede|IA?»
Micu T. 8. f. <? & T. 4» f. r

s 5.

C 4
Ie Deel. XVL STIK.
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Vh (286) Nautilus, die de. Scliadl regt heefl^ ^ ^e

^yTvn Leed] es geftreept ^ met e
ff
ene Ringetjes

Hoofd- o>an de Gel§dinge?i,

STÜK4

cGLxxxvï. (287) Nautilus , die de Schaal regt en effen

jvSf!" ^^^^/^ ^^ Leedjes Rolrond, ver van el-

Gciingde. kander en famengevoegd door dunnere

ccLxxKviT, Cylindrifche Stukken,

spuitje,

Deeze worden van Güalthieri, zo wel

als de voorgaande uic zyn Werk aangehaalde

Hoorentjes , L , M , N ; Orthoceras mini"

mum getyteld, Zy waren hem door den Heer

Flancüs medegedeeld 5 die dezelven in \
aangefpoelde Zee - Zand , by Rimini , gevonden

hadr. Deeze laatfle hadt hy gekreegen van

den Heer T a r g ï o n i , Hoogleeraar in de

Genees- en Kruidkunde, zynde dit Hoorntje

door denzetven ontdekt in een Rotsje van Zee-

Gewasfen,uit de Zee omÜreeks Sicilië opgehaald.

De SpuiL van hetzelve , zegt hy , is geheel

Schulpagtig en onafgebroken , zonder eenige

oogfchyneiyke gemeenfchap te hebben met de

Kamertjes. Voor 't overige moet men hec

YQorwerp , by hem afgebeeld , befchouwen,

(288)

f286) Nautilus TesÜ reaa , Articulis ftriatis, Geniculis Iïe-

yibus elevatls. G u a l t h. Test, T. 19. f. O.

(287; Nautilus Testa itCtX Ixvij, Articulis cyllndricis re-

ïTiotis , Gsniciilfs attenuatis cylinddds f, Gu AL th» Test^

T 19. f» Rj S.
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(a88) Nautilus , die de Schaal regt en flat VI,

met Geledingen ^ aan de ééne zyde ge-^^J^^^J^

rand heeft , met het Spuitje zydelings hoofd-'

geplaatst^ stuk.

CCLXXXVUT.

Dit niet minder kldne en zonderlinge Voor- ^^^^^"^^

^verp wordt, uit overeenkomst van de inwendi- Erwten-

ge Geftalte met de anderen, door Plancus ^'^^^^'

tot de Ammons-Koorens betrokken, fchoon

het meer de gedaante heeft van een Scheede of

Erwten- Peul. Men vindt de zodanigen , zegt

hy, in het aanfpoelzel der Zee, aan de Kuscen

van Italië, zeer menigvuldig.

(aSp) Nautilus , die de Schaal regt heeft ^ cclxxxtj^,

met de Windingen Kielswyze gefireept, ^^«^'^"*

ras»

Tot deeze laatde Soort in het Geflagt der.

Nautilusfen betrekt Likn^eus het Origineel

van die Verfteendc Zaaken , in de Bergen van

Sweeden zo menigvuldig voorkomende, v^elke

men Orthokeratieten noemt. Tot heden toe is

het eigentlyk Origineel derzelven te vergeeffch

ge-

(«88) Nautilus Testa re<StS compresfa articulata, hinc mar-

ginad , Siphone laterali, Pi-Anc* Concè 8. T. i. U j,

.Gu aLTH. Test, T, 19. f, P. Lï.DERM Jficr, T. 8> E g.

(2.89) Nautilus Testa reóta, Anfradibus carlnato ftriatis. lu
Oei. 140. Nautilus rc;3:us Mus Tesfin^ 86<. Alveolus. SCHEUCHZ.

Helv. 7. f. 8. Diluv, 938. G Mf.L» Aü, Petrop, Vol. 3, p«

246, GRONOv. Z,^;>i 7J.

Cs
I. Dep-l» XVI. Stuk.



4^ Beschryving van

^''I^ gezogt» Men heeft het zelfs in de Zee, aan.

XLVn ^^ Kusten van dat Ryk , niec kunnen opfpoo-

Hoofd- ren , groot noch klein. Ondertusfchen vinde

gTui:. j-^gQ 2e aldaar van die grootte, dacde Ridder

dezelven aanmerkt als de langften onder de hem

bekende Delfftoffen. Het flaac derhalve daar

in gelyk met de Verfteende Ammons - Hoorens,

waar van men wel dergelyke. doch de juifte

Origin.eelen nog nier aangetroffen heeft , die

vermoedelyk in het diepf^le van den Oceaan zig

verborgen houden «k zal daar van, in *t ver»

volg, nader moeten fpreekcn.

XLVIIL HOOFDSTUK.

Befchryving van 't Geflagt^er Tooten, oud-

tyds Wellen genaamd y waar onder de Rollen

begreepen zyn,

Naam. |^^^^^* ^^" naam van Conus worden in die

V/ Gtflagt die Hoorens voorgefleld, welke

wy Tooten of Wellen noemen. De oirfprong

der laatfte benaaming , die tegenwoordig wei-

nig in gebruik is , vind ik klaarder dan die van

de eerfte. Door eene Welle wordt niet alleen

eene Bron , maar ook een Draaykolk betekend

,

en dit komt overeen met de figuur van zulk

fiag van Hoorens. Zy plagten onder de Tuit-

hoo-
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iioprens begreepen te worden (*) , en , om dat VI.

^y in haar geheel als een Tuin van een Kan of
xï^yfn*

Pot uitmaaken , zal men?:e waarfcbynlyk T o o- Hoofd-
'

TEN genoemd hebben. De Kegelagtige Gc^stuk.

Italte deedt 'er oudtyds den naam aan geevea

van Tfochus en van Voluta^ waar door men te-

genwoordig andere Geflagten verftaat. De
Franfchen noemenze , om dat zy naar een Pe-

perhuis gelyken , in 't algemeen Cornezs , en de

Duitfchers Tuten. Gualthieri geeft 'er

den tytel van CochlecB Conoidece of Kegelagtige

Hoprens aan, die zeer eigen is, en aan de Rol-

len , die ook in dit Geflagt begreepen zyn

,

dien van CocJilece Cylindroide<B , of Cylinderagti-

ge Hoorens, Op beiden heeft B o n a n n i den

naam van Cylindnis toegepast , welke zo min

eigen is, als die van Rhomlms, dien 'er fom-

migen in gemeenfchap met de Bakken aan heb-

ben gegevejpi. A d a n s o n begrypt de Tooten
en Rollen , altemaal , onder den naam van Rou-

leau , in 't Latyn Strombus.

Door Tooten , dan , verdaan wy zekere Kenmer-

Hoorens, die door haare omwinding eene Ke-^^"*

gelagtige figuur formeeren, en dus op gelyke

manier, byna, als men een fluk Papier tot een

Peperhuis draait, gefatzoeneerd zyn. Zy zyn

derhalve aan *t eene end breed en rond ; aan 'c

andere loopen zy fmal en Tuitsgewyze uit.

Het breedile end vertoont zig in veelen nage-

() L» Vincent, Kahhst^ bladz* 44,

L Dl' JiL. XVU STU^.



44 Beschrtving van

VI. noeg als de Ornamenten van de Kapiteelen der

i\FDEEL.pyjajii|.ejj in ^q gouwkonst^, die men Voluuten

Hoofd- 'noemt De Opening is naauw en regt, zonder

STUK. eenige Tandjes of oneffenheden , zig over de

geheele langte van de Hoeren uidtrekkende

,

wier Oppervlakte .. tusfchen het breedfle en

dunfte end, zig fiedyk Iaat polyflen, en met

een ongemeene verfcheidenheid van Tekening

niet alleen ,.
maar ook van Koleuren praalt»

Soorten. LiNNiEüs heeft dit Geflagt in vier Afdee-

lingen onderfcheidcn. De cerfle bevat de ei-

gentlyke Toocen, die aan 't breedfle end, 't

welk eigentlyk deGrondfleun is^ als geknot of

Itomp afgefneeden zyn , en hier van heeft hy ze-

yen: de tweede behelst de genen die aan den

Grondfteun rondagtiger zyn, en hier van telt

hy zestien : de derde die dunner en langer zyn ,

gemcenlyk onder de Rolagtige of Rollen be-

greepen; waar van agt: de vierde die Buikiger

zyn, waar van vier, en dus begrypt dit Ge-

flagt, in 't geheel, yyfendertig Soorten.

T o o T E N.

L Die geknot zyn of flomp aan 't breed-

Ite end.

ccxc. (290) Toot , die de Schaal Kegelvormig en

XL. *'««

Kaïte (290) Conus Testa Conica fusw , maculis ovatis albis

,

Tcot. Spiix Anfraftibus canaliculatis, S'jst^ Kat. XI L Gen» 319- M.

L. U. 550» N, i5ic Olear. Jkfus, T. 31. f. = BONANN.
Recr,
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'bruin heeft ynet witte ovaale Flakkert ^ ^
^^-

,

, ,, „ . Af Cl EL*
: . de Gieren van de Kroon Geiitsv/yze mt- xLv.II*

gehold. Hoofo»
STUK»

Deeze plagten weleer den naam van Marmer*

hoorens te voeren > om dan zy zo fraay gemat-

merd zyn. De gedaante der witte Vlakken

geeft 'er den naam van Harte - Tooten aan Men
vindt 'er van deeze Kleur, die bruin geban-

deerd zyn , en , wanneer de zödanigen tevens

hooger getopt zyn en dus de Geitalte der Admi*

raalen hebben, dan noemt menzc Schouts hy Nagt,

Men vindt van deeze Harte - Tooten ook , die

geelagtig zyn van Grond , en de zödanigen

zyn in de meefte agting. Van de bruine kunnen

echter ook dergelyken , door Konst , gemaakc

worden» Derhalve onderfcheidt menze in gee-

le en bruine Harte Tooten. Ook komen 'er

voor, die met Korreltjes bezet en dusgegranu*

leerd zyn; hoedanig eene Vülentyn heefc

afgebeeld , die daar door ruuw was als Sagryn*

Leder. Men vindt het Stompe end dikwils met

Knobbeltjes , als 't ware gekroond.

In Oostindie geefc men aan deeze Tooten den

naam

Recr. llh t I2S. RUi^lPH* Rarh, T. 32. f. N. & N. f.

G UAL TH. Test, T 22. f D. ARG^Ny. Con:/f. T, ij.

(12) f. o. Pkt. Gaz, 'A 47. U II. SEB. Kak llï T* 47.

f. j-4> Sc T. 40. r. 1-4. Regen ïf Conc6, 20» T. 5* ^* 53*

Knorr f^erzam, I. D» Pl. 7. f« 4» PU IS. f* £ IV* D>
PU 17. f. I.

I. DEEL. XVI, STUK.



^6 Beschryving van
VI. naam van Ringhoorens^ om dat men die ovér-

xl^nï ^^^^s doorzaagt toe Ringen ^ welke daö van

HooFD^ * de Europeaan en , zo wel als van de Inboorlingen

,

stüK» aan de Vingeren gedragen worden , tot fieraad^

en dikwils met Goud heilagen^ Deeze Tootea
worden .beter daar toe geagt dart anderen..

Met Bier. Het Dier aangaande, deszelfs Vleefch legt

bloot in de Mond, behalve aan den bovenden

hoekj alwaar het een kleine Nagel heeft, die

gekleurd is met geele en zwarte Streepen. By
de Snuit fteeken zy een fmalle Tong ui:, met
geel of. licht rood gezoomd* Zy zyn omge-

ven met een dun Vliesje , 't w^elk daar aan vast

houdt, en ten eerflen moet afgefchraapt wor-

den* Haar Melicera is een rondagtig Klontje

Van dikke Draaden , als verward Zeilgaren

,

wit, rood en Kraakbeenagtig , zynde, zowel
als het geheele Dier, goed om te eeten. De
meeftcn en mooiften vindt men in de Ulias-

• fers , en eenige weinigen op Hitoe en klein

Geram.

RuMPHius getuigt verder 5 dat dee^e, zo

wel als de andere Tooten , wanneer menze
uit Zee haalt, met een Wolagtige Slyitlerige

Huid bekleed zyn ; doch welke ligtelyk daar

afgefchraapt kan worden. Ook hebben deezè

Hoorens geen Dekzel tot fluiting ^ maar het

Dier trekt zig zo ver binnenv/aards , dat men
*er niets van kan zien^ en is, voor 't overige

,

door de naauwte der Mond -opening genoeg-

zaam beichut tegen aiterlyk geweld* Het i^

een Slak. (29 1)
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C291) Toot , die de Schaal witagtig heeft , VI.

r/fet hlaauwagtige Banden in de langte ^l^^S*
en Streepswyze Ringen overdwars^ ^^^ Hoofd-*

door wit en bruin zyn afgebroken^ stuk.

CCXCI.

Schoon deeze in 't Werk van Rumphius i^peUaiis,

ook voorkomt , kan men daar doch niet uit ^^^'

vastflellen, dat het een Oostindifche zy; alzo

de Uirgeever *er deeze Hoorens ingevoegd

heeft, onder den naam \2in Kroonhoorens ; doch

dewyl 'er andere Kroonhoorens zyn , is 'c be-

ter , deeze te noemen Kroon - Tooten ^ dat is

Gekroonde Tooten , om dat zy gcmeenlyk

met Knobbeltjes , op de Gieren , aan 't dikfte

end gekroond zyn en fomtyds als gepaarld of

met Paarlen verfierd» Zy zyn thans ^ niet on*

gemeen groot zynde , van weinig waarde.

(292) Toot , die de Schaal Kegelvormig en ccxciï.

mt heeft , met bruine Stippen,
ÏTtZatui,

Die Tyger.
Toot,

f291) CoKus Testd rtlbida, ï^asclls löngltudlnalibus lividis,

Cingulisque linearibus albo fuscoque articulatis. M L. U.

550. N. 152' Kroonhoorn. RUMPH. Rar, T. 34« f. H , I,

G u A L T H. Tejf, T* i<i4 f, A, Corona Imperialis. A R G k n r*

Conch. T. 15. f 12) f F» R E G E n F. Conch, 12. T. 3» ^* 35»

Knorr Verzam^ II. D. Pi. Ii. f« 2.

(292) Conus Testa Conica alba , punffcis fuscis» M» L. ü*i

551. N. I53* BoNANN. Recr, III. T» 363 > 132» Volute

Mnficalis. Rumph. Rar^ T* 3i f D^GuALTH* Test^

'T, 11. f. F. T, il. f. O, G. ARGENy. Conch, T, 15. (12)*

f. I» RE GEN F. Conch, l^* T. 3* ^* 29 & T. 4» f. 4(J.

Knorr Verzam.. I. D, Pi. 16. f, 3. Tl. 17. f. 4. Hl* D*

rl, 3 f* 1, enz,

L DEEL. XVI, StüK,



4^ BESCHRYTïNGrAlt
Vl. Die" Hoorens , welke Rumphius F'oluH

^^^^fj Muficalis ^ dat is Muzykoooten- of Letter-

HooFD^ 1 ooten tytelt , worden hier verward met dei

STUK, Tyger-Tooten. Zulke van de laatften, welke

men Witte noemt, hebben dikwils Letterag-

tige Karakters onder de Stippen verfpreid; die

in eenigen rond of ovaal , in anderen byna:

vierkant zvn, als Mufieknooten. Een onein-

dige verfcheidenheid heerfcht in deeze Vlak-

ken , gelyk LïNNiEUs dit zelf aantekent,

zeggende 3 dat fommigen bruine Stippen heb»;

, ben 5 die byna gelyk van figuur zyh , zonder

geele Banden ; anderen met twee ; anderen

met drie geele Banden; fommigen zyn boven°

dien ook bruin gevlakt ; een vyfde ilag heeft

de geele Banden en Vierkante Stippen ; een

zesde is wit met roodè Vlakken , die veelal

famenvloeijen ; een zevende is wit met paarfch-

agtige Vlakken en Stippen^ Plièr fchyrien der-

halve de Italiaanfche Vloeren, Moesjes-Too-

ten en vciTcheidc ciuüeren , die den Top
platagtig hebben, ook gemeend te zyn. Zy
komen uit Oostindie.

ctxcm» (293) Toot , die de Schaal Kegelvormig en
Conus 7

Ceneraiis. gl'^^'^

Spelde»

werks' (~9i) Conus Testi Coiiic^ nitlda, Spira plana muricstSy
Toot» Anfradibus canaltculatis. Syst, Nac, XII. Li ST. Conch» T»

27Ó. f 35. RUMPH. Rar. T. 33» f« Y. G UAL TH. Test^

1. 2ö. f. G. ARGPNv. Conch» T, 15* (12) f. T. Regenf.^

Conc/?, r. 6* f. é5. PET» Gaz» T. 27. f. xj,KNOIkR P^irzan^é

h D, PI. 7. f, 3» UI, D, PI. !? U^t r, vit l8» f» 3, ^v
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ïïlanziK heeft y het hreedfte end plat en ^
^ï*

.

gefpitst ^ met de Gieren Geutswyzemt- XLVIII.
gehold. ' Hoorn-

SÏUlf.

Wegens de Golfswyze Tekening óp de witte

Banden noemt men deeze Speldewerks Kusfen

ö£ Speldewerks - Toot ^ in 't Franfch Flamboyan-

te of Vlammende; alzo zig op dezelve als

Vlammetjes , uit de Donkere Banden voortko»

tnende^ vertöoneii. De Grondkleut wordt vari

»*A RGENviLLE Purpèr of paarfch genoemd

^

GüALTHïERt zege SafFraankleurIg; Rum-
p H I u s bruin , en anderen lioemenze de gehande »

Olyve-Tooty als ware zy Olyfkleurig. Roest-

kleurig of geel, met een fcboonen Glans ^ zegt

LtNNiEüs. Volgens de genen, die ik 'er van

heb, verandert de Kleur van roodagtig bruin

tot bruinagtig geel, en de Vlammetjes op de wit-

te Banden zyn met de Grondkleur overeenkom-

ilig. . Het fpitfê Topje, in 't midden van 'c

breedfte end, onderfcheidt deeze Tociteri vaii

de anderen. Zy komen uit Oostindie. In het

Kabinet dei* Koningin van Sweederi ontbrak,

dat zeldzaam is , deeze Soort.

Wy geeven 'er de Afbeelding van, met het Dier Hat Dién

daarin, volgens b'Argenville. Aandej;^, i/"

Punt van de Toot komt een ronde lïals uit,

met een gehoornden Kop 5 die veel naar een

Slakken -Kop gelykt ,• doch da üogen liaan

liier, ds twee uitpuilende zwatté Stippein , elfc

D èaii

2. Dist, XV! STUK,
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^ï' aan een zyde van een Hoorntje^ en de Bek iö

XLVni^^" rond Gaatje midden op 't breede van den

Hoofd- Kop (*). Uit de langwerpige Opening van
STU2:. cle Toot komt een breede Lap te voorfchyn,

die voor Voet verftrekt, en een klein ovaal

Plaatje, dat Hoornagtig is, aan het ééne End
heeft. Dit kan maar een klein gedeelte van

de Opening iluiten. Boven den Hals vertoont

zig een Geutswys' deel , dat naar de andere zyde

helt 5 en beftaat uit een famenvouwing van

het Vleesagtig deel , 't welk in fommige an-

dere Hoorens tot omwinding Ilrekt, derhalve

de Mantel genaamd»

ccxcïv. C^94) Toot 5 die de Schaal Kegelvormig heeft

^^!^"^ en zonder Tekening^ aan de Tip blaauW'

Meiurste ^K'^^K'
Toot.

RuMPHius noemt deeze , v/egens 'de geel-

agtige Kleur, Kaarsjes^ doch defraaiflen zyn

geheel effen en fchoon wit , 't welk 'er de

zonderlinge benaaming aan geeft van Mennifle

Toot. Die van deeze Gezindheid, naamelyk,

zyn,

(^) Volgens Adanson puilen de Gogen niet uit , en llaaii

dlgter aan 't end van de Hoojentjes , die ook zo fpirs niet

zyn. De Bek is een geFronfdde Opening, een weinig LeneJea

't end van ditw K cp. Daar kan \vel eenig verfchil zyn in het

Dier van byzondere Tooteu.

(294 ; Conus TQhtü Conica nitid^, Bafl ccErules^ente. M« L,

U. 5yr. N. 154. Cereola. Rum p h» Rar. T,3r.^f» E» Ri-
G i N F. Concb, T^ 8. f. 19. G UAJL TH. Test, T. 20, f» R.

Knorr yerzam. III. I> PU za« f. I*
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iyh, van oiids, wegens hunne zuiverheid van vï.

Gewaad, met weinig of geen overtollige Sie- ^[^r^.^j^*

raaden, berugt. Gemeenlyk , echter ^ blinkt Hoofd-*

*er eenig geel id door ; doch met geele Ban- stuk.

den of Ringen ^ of mee roode Vlakken , ziec

men ze zelden o Haar algemeene Kenmerk

is, dat zy het Mond -end Violetkleur of Pur«

peragtig blaauw hebben. De Top loopt Ke-

gelagtig , zonder Sleuven of Knobbeltjes Zy
vallen zeer groot, ik heb 'er een, van zes

Duim lang en vier Duim breed. Dat men ze

in de Afrikaanfche Oceaan vindt is niet on-

tnooglyk 5 docji dïe van Rümphius zyn iii

Oöstindie waargenomen»

(295) Toot , die de Schaal Kegelvormig en ccxcr.

Q-lad heeft , aa?i de Tip bruin . het breed- ^?*'^^ ^*'

fle end eenigermaate verheven. Kaas-

Toot.

Van deeze komen veele Verfcheidetihedea

teil opzigt van de Grondkleur voor. Men heefc

"^er éÏQ Grasgroen zyn s ^n de zodanigen

,

die

(zos) Conus Testa Comca gtabra , BafTfuscSjSpiraconveril,

a, M. L. U, 552» H« I5J 0.GVAhrii. Test T. 20. f. ï

y* Voluta fasciata fecunda Rumph» Rar, T« 33. f. X»

G U A L T H« Test* r* 22. f. M. B o N A N N. Recr. UU T* 1 39»

AB.GENV. Conck T* 15 Cia) f. K. ÖLEAB Mus* T. 31,

f* 5. SEB. Kak IIÏ. T. 42. f» £3—25» Regenf. tonc&j

T. 7 , «T. BONANN Recr III. T. 3Ó1. SEB» ICai>* II r T^

4.2. f. 29, 30, 32, 28, 35» KnoéE. Verzam* U D* ^L 7<i

i ö ; PI. 15. f. 3. V. D» PL 16 f* 2.

D 2

L DJtÉL. XVI. STUK»
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SïUK^

,
^^* die men Groene - Kaas Tooten Doemt , hebben

XLVIII. ejgentlyk den naaiti aan deeze Soort gegeven.

Hoofd- Anderen wyken van *t Groen af en worden al-

lengs bleeker of geelagtig Groen , tot bleekgeel

toe, Eindelyk komen 'er ook voor , die bruin-

agtig geel 3 en dus aan de Kleur nkt van de

Speldewerks - Tooten te onderfcheiden zyn* De
Geflalte maakt een genoegzaam verfchil. De
Speldewerks - Tooten zyn ten minfte eens zo

lang als breed : deeze Kaas -Tooten maar an-

derhalfmaal. Zy hebbeti drie witte Banden ,^

en deeze maar twee, die met bruine Vlakjes

geboord zyn. De Tip van de Kaas -Tooten

is bruiti,en het breede end loopt allengs verhe-

ven op , zonder zulk een fpits Puntje, dat uic

een Vlakte opryst als de Speldewerks - Tooten

hebben. In het groen zyn deeze Kaas - Tooten ook

geringd met bruine Stippen, en de Grondkleur

5

*t zy groen of geel , loopt naar het midden van

den Top opwaards. Men krygtze uit Oost-

indie.

ccxcvi.
Conus
Miles»

Arkans»
Garen,

(296) Toot , die de Schaal Kegelvormig êri

niuw heeft , aan het Mond - end hruin,

m^t den Top verheven.

Dit is de Voluta filofa van RüMphius^
wel-

(196) Conus Test^ ConicS mdi , Balï fusca, Splr^ convexe»

Syst. Nat, XII. RUMPH. Ran T, 3S. f"* W. Pfeudo-ArchU

thalastus, Akgenv. Conch T. 15, (12) f- L. Skb, Mus»

^III. T. 42* f» 23, 24, 2;. KNORR V^rzam, U D. Pi. iSi

£ 4* IIL D. PI. u U s.
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welke die Autheur een plompe Wel noemt, ^ï»

piec een rondagtig Hoofd en ftompe kanten, xLVm.
zynde het Lyf getekend met fyne rosfe Ader- Hoofd-

tjes , als of het bruin Arakans Garen was , en ^t^^»

bovendien met eenige breede Banden van ge-

mengelde Kleur. De Franfchen noemenze

Navels y volgens D'ARGE^J ville. Hec is

een onedele Hooren zegt Linn^eüs; en

daarom heeft hy 'er mooglyk den bynaam van

Miles aan gegeven ; doch men achtze ten min-

Ite zo veel als de Kaas - Tooten , die hy Capi-

taneus tytelt, Zy komt uit Oostindie.

II. Die Peeragtig en aan' den Top gerond

zyn , anderhalfmaal zo lang als breed*

(297) Toot 5 die de Schaal geel heeft , met ccxcvii»

hruin - Purperagtige Streepen , welke PriH^p,^

Takkig zyn^ overlangs^ Modije»

Hier zouden , volgens de aangehaalde Af-

beelding van Bonanni, die Tootjes fchy-

nen bedoeld te worden , welke men Moriljes

noemt; doch, dewylLiNNiEüs zegt, dat zy

zeer zeldzaam en kostbaar zyn, moet ik daar

grootelyks aan twyfelen.

(297) Onus Testè flnva , lineis fusco>purpureIs longimdina-

libiis ramofïs. M» L. U. 552. N« ,t56. Bonann» Recr^ T»

X38 ? KN ORR f^erzam, HL D« Pi. 4, f. 2.

D3
I. DEEL^ XVI. STUK.
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Vh (aps) Toot, die den Grondjleim ruuw geflipt

xTvm. P^ Wi'
Hoofd-
stuk. Dit geeft de Ridder op als een Kenmerk
ccxcviii. der Admiraakn . waar van hy in 't Kabinet
Conus ^ J

^rwmrans.QCï KoniDgln van Sweeden verfcheidene voor
A^wiraau ^.g j^^^^. j^ deszelfs befchryvinge verklaart

zyn Ed. zulks nader ^ zeggende; „ de Schaal

5, is Kegelagtig verhevenrond en Peervormig,

3^ glanzig , 'geel met een witten Rand ; heb-

3, bende den Grondfleun ruuw door dwarfe

^y Streepjes 3 die uit verheven Stippen beflaan»

3, Zy loopt aan den Top Kegelagtig uit".

Hy telt de volgende Verfc heidenheden daar

vanop: «e. DeSchaal Vleefchkleiirig met witte

Banden ; de middelde breeder en wit , met een

Arm 5 die Tegelrood is, zwart en wit gevlakt.

^. De Schaal Tegelrood , mét fcberpagtige witce

Vlakken: drie Banden met naauwlyks zigtbaa-

le Lyntjes Netswyze doorweven; de middel-

fle met een gewrichten Gordel, y. De Schaal

bruin Tegelrood , met witte Vlakken van ver-

fchillende grootte^ en met vier Netswys' door-

wevene geele banden omgord , waar van de

eer-

fs98) Conus Testa Baii punanto-fcabra^ M. L» U. 553. N,

ïSr» Summui /S. R TJ M P H. Mus* T. 34. f. R. AKGKNv*
Concb. T» i5« ïa; f. N. Pf. T. G^z.T. 28, f. 4. male. Se 2..

Mus. III.T 48. f. 4*5,6. Ordinarius^ y, RUMPH Afus*

T. 3+. r. C* KNOlUl Verzam» IV. PL 3. f. j. Occidentalis^

S^ RUMPH. Jlfus. T. 34. fe D, Cfio K«///. g. SE E» Af«5^

liïo T. 48» f. 8. KNOllR VerzaK, VI. D. PL i.
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eerlte by den Rand van 't Top-end , de twee- yi^

de laager geplaacst , de derde in 'c midden en ^^fdeel.

breeder is, wordende door een Tec:elroode .^
-^^^'

lireep, met wit afgebroken , in tweeën verdeeld
; stuk.

de vierde aan het dunde end van de Toot.

De eerCe zou de Opper- Admiraal ; de tweede

de gewoone en de derde de Westindilche Ad-

miraal zyn.

In de laatfle Uitgaave van hetSamenflel der

Natuur maakt L ! n n ya u s de volgende onder-

fcheiding. De Opper-Admiraal , zegt hy ^ heefc

de Schaal Roestkleurig mee daar op verfpreide

wiLte Vlakken,' en vier geele zeer fyn Nets-

wyze geflreepte Banden , den derden met een

vv itten gevlakten Riem : de gewoone Admiraaly

de Schaal Tegelrood, met fcherpe witce Vlak-

ken 5 en drie witte cenigerraaate Necswyze

Banden , den middelden met een gewrichten

Riem: de IVesündifche ^ de Schaal Tegelrood

en wit gevlakt , met vier geele Nets wyze

Banden, hebbende een gewrichten Riem: De
Cedo nulli Toot, de Schaal I egelrood met wit-

te Vlakken en drie Gordels , den bovenden

famengefteld, altemaal geftippeld.

Die Riem , den middelden geelagtigen JBand opper-

in tweeën verdeelende, en dos denzelven tot
^^"^^'^^^ '•

twee Banden maakende, waar van de Toot 'ex

dan vier heeft , wordt voor het onderfchei-

dend Kenmerk der Opper - Adniiraaien gehou-

den, welke thans nog het meede in achting

D 4 OQ-

L l)E£L. XVL Stuk,
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Vï. onder de Admiraalen zyn. De Grondkleur is

M^viu. g^^^^Stig bruin , met wat bruiner gevlamdq

H9OTD-*Streepen, en doorzaaid met helder witte Plek*
^•J^uK^ jes; die der Banden is geelagtig, met een zeer

fyn Netswys' geweefzel van Streepjes , dac

men naauwlyks zonder Vergrootglas kan zien»

Dit flag, zo wel als hec volgende, komt uiê

Oostindie en fchynt alleenlyk, wegens de zeld»

zaamheid, aan Rumphius onbekend te zyn

geweest. Valentyn telt 'er verfcheidene

op , die door de Liefhebbers , in Holland ,

ten zynen tyde bezeten werden. Men vindt-

ze, als hier onder, afgebeeld (^J,

Aclmiiaai* Die Tooten, welke van dergelyke Kleur en

Geftalte zyn, doch den gedagten Riem misfen,

en dus maar drie oF twee Banden hebben »

noemt m^n Admiraalen. Deeze vallen zo groot

als de voorgaanden , en nagenoeg van de zelf-

de Kleur 5 wordende ook weinig minder ge-

waardeerd. Voor de gene, die by Rum-
PHius afgetekend ilaat, werdt eertyds vrug-

teloos vyfhonderd Guldens gebooden^, zo de

Aantekenaar meldt. Tegenwoordig zyn zy

v^el nog in veel agting , doch op ver naa zo-

danig niet 5 dat de Admiraalen, gelyk LiNN^us
zegt, thans de kostbaarden zouden zyn onder

de Koorqns en Schulpen (f).

Be-

(*} R U M P H. Rar» T. 34, f. B. 4. R G F. N y. Coneh. T.

15. (12) f. N. SKB. Kab» ilï, T. 48. f. 4,5,6. KNORR
ïr.nzam^ I. D. Pi. 8. f. z-

(t) Individuis horura dives est Mufeum ,
qui prctio ^Qte»

cejiuttt omnja Ccnchylia» Mus* Lom/a VItIca^ p, SSS»
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Behdve.deeze Oostindifche, hebben wy ook VL

Westindifclie Admiraalen , die in veel minder xLvni*
agting zyn. Hier van fpreekc LiNNiEUs inHooFu-

de derde plaats , en zege , dat zy de Schaal stuk.

Tegelrood met witte Vlakken hebben, en vier
JJj^«^^"^^ï-

geele Banden , Netswyze doorv/even , bene- miraai^

vens een gewrichten Riem« Zy zouden dan

byna niets van de Opper-Admiraalen verfchil-

len. Ik merk aan, dat deeze dikwilshet Top-

end gekroond hebben m,et kleine Knobbeltjes

(*) ^ het welk ik in de anderen niet waarneem.

Voorts verfchillen zy ongemeen van die in

waarde en op zig zelf in Kleur.

Daar is een Toot, die alle de voorgaande c^^ Arwi»

in zeldzaamheid overtreft. Men noemtze ,
"^^^'^

wegens haar uitneemende Schoonheid, Cedq

Niilliy dat is Ik wyk voor geene. Een Exem-
plaar, uit de Zuidzee afkomftig, is in 'c Kabi-

net geweest van wylen den Auditeur de la
Faille, wien 'er duizend Guldens voor ge-

booden waren, zo men verhaalt. Naderhand,

deszelfs Liefhebberyën verkogt zynde , is het

in handen gekomen van den kundigen Heer
Lyonnet. Anderen, evenwel, getuigen, dat

deeze Toot , uit het Kabinet van den Heer

DE LA Faille, in 't jaar 1732 in 's Hage

geveild, door een Koopman zoude gekogt zyr^

ten pryze van 1020 Franfche Livres, voor

den Koning van Portugal, in wiens Kabinec

ö 5 zy
(*) zie Knorr Verzam. V* D» fU 24, 15» ^O & VI»

D. PI. I. f. 2, enz,

I. DEEL, SVL Stuk,
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,

"^I* zy zig zou bevinden (*). Hoe 't zy , naar

j^L^7||£ciit vStuk zouden de Afbeeldingen , by Seba
Hoofd- en d'Arcenville, gemaakt zyn (f) Zie

hier deszelfs befchryving , volgens den laatst.

genoemden Autheur.

3, Het is een groote Toot, die haaren geel-

55 agtigen Rok van één gefcheiden hcefc door

35 vier Banden , waar van de laagfte en middel-

35 ile door verfcheide oniegelinaatige witte

35 Marmeringen afgeperkt zyn ; de twee ande-

33 ren gevuld met vier Koordjes van wjtte

35 Stippen, en de laagfce heeft *er maar drie,

35 die geheel vereenigd zyn. De Top beaint

35 met een Band, van dergeiykc onregelmaati-

Si ge witte Tekeningen, even als de Band van

35 't midden. Daar boven zyn agt ronde Snoe-

3, ren, gefpikkeld met witte Vlakken, dieein-

3 5 digen aan een Knopje van die zelfde Kleur/*

De befchryving in 't Werk van Seba is dui-

fier. Volgens dezelve „ is de Kouleur Grond-

,5 wit, met een breden Bandt, die hoog Ci-

5, troengeel is, daar vier Snoertjes, als grote

5, en kleine Pareltjes , over heen geregen zyn,

3, deels Parelachtig , rood , Jichtblaauw en

3, Oranjeverwig , zo van boven over 't Lyf

55 als naar beneden. Over het Lyf is dit Scbep-

3, zei zo vreemd geheeld, en met boogOranjs-

M geel

,

(*j Catal, rüifonrJ de Oqulllcs^ p. iS^ Zie KlLIN OJlras,

p. 70.

Ctj SFB. Kah IH. Pl« 48» f. %, ARGEKV* Suf>fU T. !
Lett. H»
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o, geel, iiditblaauw en rood, uitgemonileit , Vï.

P,
dat het niet wel te befcbryven is. het Top- xLVlIL

3, einde is mede uitermaten fchoon geraar=- Hoofd-

3, mert." De Latynlche Vertaaler heeft dit^^UK»

zo begreepen , dat de gezegde breede Band

Spiraal of Siangswyze om de Toot zou loopen,

en dat iu die Band zulk een Toedel zoude zyn

van verfcheiderley Kleuren C'^}.

De Gekleurde Afcekeaing , van dit raare

Stuk, door een voornaam Kon (lenaar gemaakt,

die ik thans in handen heb, is veel meer met

de befchryving van d'A r g e n v i i. l e overeen-

kom f tig. De Grondkleur , over de geheele

Toot, is Oranjekleurig geel , met wit uitgemon-

Iterd. Men kan 'er, behalve de Gieren van

den Top ^ vier Banden in v/aarneemen , van

welken de bovenden of digtlle aan den Rand ,

vier Snoeren heeft , die wit gepaarld zyn : hier

aan volgt een andere Band, die breeder is, uit

onregelmaatige Tekeningen famengelleld , de

derde Band heeft twee Snoeren als Paarlen

,

en de vierde aan de Punt beftaat wederom uit

Tekeningen , die wat verward zyn. Men zal

de Kopy van gedagte Tekening vinden in 't

Werk van KisiORR^over de Hoorens en Schul-

pen i^t). (299)

(*) Ex albo peiïundata lato cingltur vinculo , faturate ci-

trlno, quatuor funiculfs, colligaiarum veluti Margaritaram,

majorum et minoaim , apparatu confrantibus ex rubro,Aran-

tio& dilute ra;ruIeo , Margaritammque colove pidis , distinótq,

a Capite fpiratim verlas inferiora circumflexo*.

(t; KNORR rerzam. VI. D* PU I. f* I.

Ie Deel. xvi. stuk.



6q Beschryving van
'^^I» (299) Toot y die de Schaal Tegelrood heefp

iCLVIIl! ^^^^ ^^'^^^ Plakken en vier ongevlakt^

Hoofd- geele Banden ^ den tweeden hoekig veX'
"^u^-

deeld.

CCXCLT*

T'karius, Weü clgentlyk de Vice-Admiraal zy, is men

ffiSf/' het onder de Liefhebbers niet eens» Die by

RuMPHius^ Letter F, wordt afgebeeld, zegt

men daar de regte te zyn van dien naam -, be-

fchryvende dezelve als een zeer ongemeene

Hooren, hoog bruin van Kleur en wit gevlakt,

hebbende een v^^icten Band, met fyner bruine

Aderen , die 'er in *t midden door heen loopen

,

en zeer hoog getopt zynde. Dezelve komt in

't geheel niet overeen met die van d'Argen-
V

I

L L E 3 hier aangehaald , welke men gemeen-

lyk een Admiraal noemt , hebbende de Perken,

tusfchen de Banden ,
gemarmerd met witte

Vlakken op een geelen Grond, en de Banden

zonder Riempje in 't midden: maar, voegt hy

'er by , ,, die de Hollanders Vice - Admiraal

5, noemen , is verfchillende, Zy heeft een

5, witten Grond, met lange als van één ge-

5 3 fcheurde Vlakken , die donkerrood zyn , en een

„ geflipte Streep omtrent het midden, gely-

„ kerwys in de Admiraal." Het verfchil i^

de Tekening tusfchen deeze^ daar meer op ge-

let

(299) Conus Testa Testacca albo maculatê , Fasdis quatuoK

fiavis imniaculatis , fecunda angulo divifa. Syfi, Nat, XII.

Archithnlasfusfecundus. AR GE NV. Conc/j, T» I5« (l^) U ü*

Kn o R K Verzam^ Y. D. PU 24 f, 4..
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iet wordt dan in andere Tooten , en de waar- VT.

dy, welke iedereen de zynen hoogst doet fchat- xLvml
ten , zal die Gefchil wel eeuwig maaken» Hoofd-

STUK.

(300) Toot| die ds Schaal Kegelvormig effen ccc.

en glad heeft , met de Gieren aan den senator.

Top ftomp en befchreeven.
^d?Taa!

Üeeze is geel en v/it gevlakt met dwarfe

Streepen , die zeer talryk zyn , uit wit en

bruin famengewricht, zegt Linnjeus, Hy
wist de plaats der afkomst niet. Die, welke

men Steen - Admiraaien noemt, zouden , met ee-

nige verandering , hier geplaatst kunnen worden.

(301) Toot 5 die de Schaal Rolagtig effen en cccr.

glad heeft, TioHUs,

Geele

De ^ranfchen noemen alle Harte- Tooten tooi>"

de Luipaard of Tyger , onder welken de

Geele of bruin . ^sjeele zeer geagc zyn , en hoo-

ger getopt dan de gewoonn Harte - Tooten.

De Schaal van deeze is zeer glanzig, geel,

met Streepen van donkere Stippen en witte

Vlakken daar op verfpreid^ zegt Linn^eus.

fSoo) Conus Testa Conica l^vl glabra , Spirae Anfraélibus

obtufïs fcriptis* Syst^ Kau XIU Knour Verzam. VI. D.PI*

I. f. 5.

(301 j Conu% Testa fubcyltndricd laevi glabr^» M. L, ü* 554,

N.. 158» Tigris lutea. Argenv. Conch^ X* ïS. (laj f« M»
Knorr Verzam, IV. D, PU !?• U U
! DRKL. XVI» STUK,
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Vl. C3^'^) Toot, die de Schaal omgord heeft mei

XLVm fmalle Streepen , welke uit wit en bruin

Hoofd- famengewricht z'yn»

STUK.

ccciL Dat men , volgens den gewoonen Spreek-

c7rmanus,ti'ünt , ivi 't Wei'k van Rumphius deeze

êhs Toot
^^^1'" ^^^ Geneefche Toot genoemd heeft , zal

* onzen Ridder aan de woonplaats hebben doen

twyfelen. Men heeft daar mede gemeend een

Guineefche ; als zynde dezelve van de Kusc

van Guinee afkomftig. In 't Franfch geeft

men den naam van Aile de Papillon aan dé

fraaiiten , wier Banden als de Wieken vaiï

fommige Kapellen ge-oogd zyn. Tusfchen de

breedere Streepen , die dezelve omvangen,

zyn fmallere geplaatst en de Grond is geel-

agtig Roozekleiirig bont. In fchoonheid vol-

gen deeze Tooten aan de Admiraalen , gelden-

de wel eens tot vyftig, zestig Guldens. Zy
komen ook uit Oostindie.

CCCiïL (303) Toot , die de Schaal aan de Tip uit-

GUucus,
gerand en geftreept^ de Gieren van hei

Cyperis jlompe Top end teg&iz elkander aange*

yoegd heefti

De

{soa) Conus Testa cingulis linearlbus, albo fuscóque articu-

latls, M; L. ü. 554. N. 159. Geneefche Toot« Rijmph.

Jiar. T. 34. f. G. UoNANN. Ps.ecu II J, T. 337* SÉK. i^«^»

ill* T 44» f* 1-5 & T. 48 f. I , 2, 3* Ala Papilionis, Ar-

GENV. Conch. T. 15 f V* KNoRR Verbant, lïl, D^ Pi. I.f. i.

(303; Conus Testa Bafi emarginataftriata, Spiraï inermis An-

fradibus contiguis. M, L U» 555. N i6o, Rumph. it^r^

T« 33. f« GGt KNO Ra Verzam, III, D» t\, a;» f, Zi $%

Xsi&»
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t)ö reden der benaamiiig is blykbaar uit de VI.

Afchgraauw blaauwagtige Kleur, met ^f^^^' xLvm*
pen , de Tooc omvangende , die uit Stippen hoofd-*

beitaan^ waar van 'er twintig of dertig in de stuk.

langte zyn, volgens het lixemplaar, dat zig

in 't Kabinet bevondt van de Koningin van

Sweeden, De Schaal is Eyvormig , weinig

langer dan dik en heeft de grootte omtrenc

van een Pruim, Rumphius geeft *er den

naam van Boterwegje van Boeroaan, wegens

de plaats der afkomst in Oostindie.

C3C4) Toot , die de Schaal bultig ^ bruin* ccci7.
blaauwagtig gewolkt en fpits ^ aan de

^J!""*'

Tip gejireept heeft. schildpad.

Volgens de Kenmerken wordt hier de Schild*

pad ' Toot bedoeld , hoedanig eene ook die van

BoNANNi is, dus genaamd zynde W3gsns de

Woikagtige Tekening en Vlakken. Die, wel*

ke Rumphius Graauwe Munniken of Oude
Wyven noemt, zyn hier van verfchillende.

(30J) Toot, die de Schaal Afchgraatmagtig QQQ;\f^

m met langwerpige Stippen omgord heeft. ^^^«/

Van Graauwe

(%o\) Conus Testa gibba fusco-csrulescente-nebulatl , acuta,

^gafi ftriata. M. L» U. 555» N. lói. Bonann, Recr. TII.T*

1x6* Capudnus five Anicula. Rumph. Rar. T- 33» f* CC»

RêGENF. Ccnch, T. 12. f» 68, KNORR Verzam, UI, D«

1»1. 16* f. i. V. D. VU 18* f 4.

(303) conut Tesca cinerascente , p\m(kli oblongis chidifi.

Ia DSSL. XVI. STUK.



^4 Beschryvïng van

VI» Van deeze Soort zyn 'er verfcheidene, die

XLVm ^^° fommigen öok Eikenhouts - Toocen ge-

Hoofd- noemd worden.
STUK.

cccvï* (306) Toot, die de Schaal Eyvorrnig heeft

^

%l%cus> ^^^ ^^ '^'^P 'ri'-npeli^ en Doornagtig

Asi'ciie. ruuw , van boven Kes^elvormi^ verhe^
poefter

' 00
pf^gaatc venrond.
Toorr

i)e aangehaalde Afbeeldingen verfcbillen

grooteïyks. Die, welke Rümphius A[fche'

foester noemt, zyn over 't geheèle Lyf donker

Afchgraauw, glad en blinkende, doch hier en

daar met een zwart Plekje getekend. Zy ge-

lyken van Kleur wel wat naar de Geplekte

Katjes, waar van wy in 't vervolg zullen fpree-

ken, maar zyn veel ronder aan den Top. Die

van d'Argenville is Tootagtiger en heeft

twee witte Banden. Die van Gualthieri
is zeer fraay donker , zwart , ros , blaauwag-

tïg en wit gewolkt. Hoe zal men dit te fa-

men brengen, en begrypen, dat deeze Toot

uit Afrika Komt, volgens Linn^eus?

(307)

M, L, U. 556» N^ i6t^ Minimus» Ar gen v* Conch^ T. 15,

(ïa) f, A. KNORR Verzam. III* D. Pi. i5. f. 3»

(305) Conus Tesia ovatdj Bali rugofb rauricatoque fcabra /

Spira conico-convexl» M* L» !! $$6, N. 1Ö3. Voluta clnerca,

B.UMPH* Rar^ T* 32^ f» R. GUALTït» Test. T. 2J, f.R^

AR GE NV. Conch* T» lU (12; f.D, Y.'üO^Tf.VerzamUli
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(30^3 Toot, die de Schaal Eyvonnig en
'^^^'^^^JJ*^-

heeft, met Netswyze geele Banden, XLVIlt
HOOFD-

Dit is een zeer raar Tootje ^ dat nimmersTUK.

grooc en zelden een Duim lang valt, 2;ynde cccvii.

taamelyk dik naar de langte en rondagtig \^n Mercator^

boven. Het heeft de Schaal van grootte als^^""'^''®'

een Beuke-Noot, wit met twee Banden, die

breed, geel en Netswyze gevlogten zyn, de

eene in 't midden , de andere by den Top

,

zegt LiNNiEUs. Dat Hoorentje , 't welk

A D A N s o N onder den naam van Tilin be«

fchryft, hier aangehaald, is in Geftalte zeer

verfchillende. Dat gene, 't welk Bonanni
Cylindroides noemt, van eene lichte Goudgee-

le Kleur , met roode Schubben vcrfierd , kan

immers ook hier geen plaats vinden. De Af-

beelding van d'Argenville drukt de wee*

zentlyke Geftalte uit, van dit Net -Tootje,

't welk men ook by Knorr zeer fraay ver-

toond vindt, doch met vier Banden.

C30S) Toot, die de Schaal aan de Tip eenUcccvnu
Conus

6^"* BetulintiSé

Koter*

(307) Conus Testa ovata alba Fasciis reticularis flavis. M«L»Tooc»
P. 557- N» 164. ARGENV. Cunch, T» I5. (iz) f. P. R o-

NANif Recr, III f. 13Ö. L I S T. Conch, T. 758. L 3. &
T. 788, f* 4ï. AD A N S. Seneg, T. 6. f* 3. tnoJkKV'erzam^
II. D. PU I. f. 4.

(308) Conus Testa Bafi fubemarginata rugofil , Spira planiu»-

cula mucronaa» M. L. U* 557* N» iC% G WAL TH. Test^

E t.

I. DEEt» XVI. STUK,



66 Beschryving van

VI. germaate uitgerand en rimpelig heeft

,

Xr^VIU ^^^ *^*^^ platagtig en gefpitst'.

Hoofd-
stuk. Zodanig zyn de Kenmerken der Boter-Tooten,

of Boterweggen van Rumphiüs, dus wegens

de geelagtige Kleur genaamd, die van Adan-

SON met de Tygertoocen, Guineefche en Bas-

terd-Gidneefche ^ Lettertooten en anderen , 't

zy wit 5 roodagtig of bleekgeel van Grond,

altemaal als Verfcheidenheden tot één Geflagt

betrokken worden; indien zy maar, op deeze

of gene manier , geflipt , geplekt of getygerd

zyn. De Toot moet , bovendien , flegts den

Top platagtig ^ met een klein Puntje in *t

midden hebben , en dergelyken vondt hy aan

de Kust van Senegal tot zes en zeven Dui-

men lang. De Basterd-Amadis-Tooten zou-

den dan hier toe ook kunnen worden t'huis

gebragt: doch de Oostindifche, Boter -Tooten

zyn blykbaarlyk van de Basterd - Guineefche

en Letter -Tooten verfchillende. Over *t ge-

heele Lyf zyn zy geel als Boter , met zwar-

ter of bruine Stipjes, die op ryen (taan, en

Ringsv/yze de Toot omgorden: maar aan den

Top hebben zy breede Aders of Streepen*

Zelden komen deeze Tooten , die zeer groot

vallen 5 volgens Rumphiüs geheel gaaf

voor,

T. iT. f. B. o L E A R. Mus, T. 32. f. Z* R U M P H. Rar,

f. C. SEB. Küh. III. T. 45. f. 1-7, 10, II. KNORR f^er-

zam, lU D.P], II. f. 3, III. D. Pi. 3. f. ^ •' PU 6. f. 3 , A*

IV* D.PU 26. f. I, V, D. PL 22. f. j. PU 24» f. 5.



ken.

•uts-

Toat*

dèTootèn. 6j

voor, hebbende doorgaans Screepen of leely- Vi.

ke Naaden» Mqw vindt nog een kleiner Soort, vt^^^^t^

daar de Karakters^ zegt hy , orden tlyk op ftaan 3 Hoofd-'

gelyk in de Mufiekhooren* stuk.

•

(3c 9} Toot , die de Schaal aan de Tip uit» cccjx*

gerand en 7'impeUg heeft , aaii den Top ^^"''"^

ge/pitst en de Gieren platagtig. f
'^''1"

Deeze, die Rümphius afbeeldt, is de reg-

te Eikenhouts - Toot, Hy zegt , dat dezelve

kort is en breed van hoofd, broin, en met

zwartagtige Draaden , als Zeilgaren , bevvon-

den. De langte,naamelyk, overtreft de breed-

te zo veel niet als in de voorgaande Tooten^

Zy zyn niet gemeen , en die witte Banden

hebben worden hoog gewaardeerd; doch vee-

len doopen ook de Geele Tappen , welke deeze

rondgaande Draaden niet hebben , met den

zelfden naam. De afkomst is uit Oostindie.

(310) Toot, die de Schaal Eivormig en wit cccx,

•^ ^ H?br£.uSi

_ « . /. . « r-v ^ . » . ïïoeren-
(309) Conus Testa bah emargmata , rugoia , Spira acumi-

B^it^jei^^

hata, Anfradtibus planiusculis M. L» U. 5S8. N. 166. Volura

Fillsrinaa. RUMPH» Rau T. 31. t. V. Re GÊ N F Canch.

T. lo, f. 47. Kn ORR Verzam^ III. D, Pi. i. f» 3 • pJi n,

U <!* V. D. Pi. 25. f- 2»

C310) Conus Testa ovata albSj Fasciis nlgtis ex maculjs

atansvetfis. M* L. U. 5 5 8. N* 167* LïST. Conc6. T. 779^ f.

»5 , 26. BONANN, /Sl(?<:r. 111. f^ 122. Mufica Rusticomm.

$.UMPH» Rar* T. 33« f. B Jï. G ü A L t H. 7>5^. T, af# G
E 2 T.

K DJiEL. XVI. Stuk»
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VI.
Afdeel
XLVIIL
Hoofd-
stuk,

heeft y met dwarfe Banden van zwarte

Vlakken,

A DANS ON maakt hier van een byzonderc

Soort 5 die echter ook de Moriljes , voorge-

meld, fchynt te bevatten. Dus komen zy dan

voor aan de Kust van Afrika; doch waren

omftreeks Senegal niet gemeen. Hy noemtze

Coupet 5 en merkt aan , dat dezelve fomtyds

vfit , fomtyds Vleefchkleurig zyn , doorfnee-

den van breede Banden , die naar het zwarte

of naar het roode trekken. Deeze Banden,

zegt hy , zyn gemeenlyk zodanig verdeeld ,

dat zy vierkante Plekjes formeeren, die naar

grove Mufieknooten gelyken , en hier van komt

de gewoone naam van Boeren -Mufiek; doch

in 't Franfch noemt mcnztVHehraique ^ als of

deeze Vlakjes Hebreeufche Letteren affchet-

Iten. Dit is echter zeer ver gezogt. Die wy
hebbcn zyn uit Oostindie , en door de gemeen-

heid in weinig agting.

cccxT. (3^0 loot 5 die de Schaal aan de Tip uitge*

CUS MUS'
carum*
vliegen-

Scheet.

T. Q* Hebraica Argenv» Conch T* 15» (12) f. G, Pet,
Gaz» 99» f. 12. S E B. Mus* UI, T. 47. f. 28, 29. A D A N s#

Seneg I. T 6. f 5» Knor R Verzam. III. D. Pi. 6. f. 2,

(311) Conus Testa bafi emarginata ftriata, Spirx AnfradlU

bus canaliculatis* M L» U, 55$>« N, löli. Voluta Arenata*

RUMPH. Rar* T» 33* f» Z, AA. G UAL TH* Ttst, T*

25» f* N, o, P. Bombyx, ARCENV. Conch* T. \s* (iz)

f» $ Pet. Gaz. T* 75* f. i. Re gen F* CoKci* T. 7* f.2.

S E B. Mus. 111. T. 55» f*« I. K N O R R Ferzam^ I» D» Pi» 7%

f, 5. V. D* PU 9» f. 6* VI. D. PU 16. f* 4.



D E T o o T E N. 69

rajid en s;eflreept heeft ^ de Gieren aan ^^' ,

den lop met öieuven. XLV lil»

Hoofd»
De Liefhebbers maaken onderfcheid tus-sxuK»

fchen Muggen-^ Vliegen- y en Vlooije-Scheeten y

van welken Rum? mus de twee eerden be-

grypt onder den naam van Voluta Arenata^

dat is zo veel als met Zand befprengde Toot,

wegens de fyne Stipjes , waar mede zy be-

zaaid zyn, welke de laatstgemelden wat groo-

teren als Vlakjes hebben. d'Argenville
noemt de eerflen.Za Moiré ^ dat is Moor, een

Stof dus genaamd. De gedaante der Vlakjes,

dan , maakt het onderfcheid. Men vindt ech-

ter van dezelven niet alleen met zwarte maar

ook met roode Stipjes , en Vlakken uit de fa-

menloopende Stipjes beflaande,

C31Ï13 Toot, die de Schaal langwerpig enge- cccxn.

doornd , aan den Top gekroond en fpits rarius.

heeft.
Leeuwe.
Toor,

Tot deeze Soort , die de laatfte is der ei-

gentlyke Tooten , zal ik al de genen t'huis

brengen , welke men Leemvebekken of Klim-

mende Leeuwen , ja ook fommigen die men,
wegens de wonderlyke figuuren daar op voor-

ko-

fjtz) Conus Testa clongntS muricata, Spirn coronatd acuti.

M. L. U* 559. N. 169. AR GE NV. Cc^c^.T, 1$, (12) f. R,

KNORR rerzam, II. D. Pi. I. f. 5,6,7. VI. D. Pi. I^

E3
I* DEEL* XVI. STUK,
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VI. komende. Spookjes tytelt ; en begrypen deeze

XLVm '^l'^'-^^^l^ '^ ^y ^^^^^ ^^ minder aan de gedagte

Hoofd
* Kenmerken voldoende , onder den naam van

«TUK. Leeiiwe ' Tooten, Men vindt, naamelyk, op

de meeften iets , dat naar de Geftalte zweemt,

die in de Wapenkunde aan een Leeuw gegeven

wordt. Sommigen zyn met Knobbeltjes ge^

kroond , anderen glad , eenigen zeer fpits van

Top , eenigen gebandeerd, en veelen gegra-

nuleerd ; en dus voldoen zy aan den Latyn-

fchen bynaam van varius , dat is verfchillende*.

De Grondkleur is , in *t algemeen , wit , de

Vlakken zyn meer of minder hoog of bruinag^

tig rood, ja fomtyds uit den geelen bruin. Men
dient de -Afbeeldingen na te zien om van de
Tekening deezer Tooten,, die in allen byna
verfchillende is , te oordeelen.

3. Die langwerpig zyn, aan den Top ge-

rond, ten minlle tweemaal zo lang ais

breed.

R o L L N,

cccxiii. (3^3) Toot, die (Is Schaal met verhevene

Conus
*

gladde Streepen , aan de Tip hlaaiLyms-

Net- Rol. tig. heeft.

Van dgeze , wier woonplaats niet gemeld

wordt,

Tsu) Conus TesrS Strüs convex is Isevi'jus, bal! ca^mlescente,

§ysi, Nae, Xïh KHOKR Fèrzam, V. D* n^ ii^ f. 5»
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wordt, is de Schaal geel, met witte Vlakken VI^^

Netswys' doorweven. Zy heeft twee fterker xlvIii»

gekleurde Banden, met grootere witte Vlak- Hoofd

ken.* De Streepen zyn flaauw, zegt Linn^us. stuk.

In 't Vyfde Deel van K n o r r vertoont zig een

geftreepte Oranje Net - Rol , die hier mede ee-

nige overeenkomst heeft.

(314) Toot, die de Schaal Rolrmdagtig rood cccxiv*

en ongewapend , door geknobbelde Stree-
^^^f,^,

pen ruuw heeft. teiu.

Gcgnna-

De Nederduitfche naam is van Rum?mus Kuipeis.

afkomftig, die getuigt, dat men deeze Sooit

meest vindt aan de Oevers van 't Eilandje Nus-

fatello^ rot de Molukkes behoorende^ m Oost-

indie. Hier van de Latynfche bynaam, Zy
zyn gevoord, geribd, en hebben fomtyds zwar-

te Stippen met geele Vlakken , fomtyds geele

Stippen, fomtyds zyn zy bruinagtiggeel, fom-

tyds hoog geel of Oranjekleurig.

(315) Toot, die de Schaal niuw en ongewa- ccc:'V.

pend heeft ^ met gladde gevoorde Streepen.
^"J^^^J'^'

Dee- Gef?;ianu-
* leeide

(314) Conus Testa fubcylindnci mbra inermi , Striis mber- Katje,

culatis fcahra. Syi^. Tiat^ XiL Terebellum granulnmm.

RUMPH. Rar, T, Zi. f. E , E. LlST. Conc/u 4- f. lo. €
ö. T. 3. f , a. G U A L T H. TeJÏ. T. is* f. L. A R G 1: N V.

Conch, T. 16. (13) f. P. Knor R Vcrzam* II. D. Pi. 4. f.

7: III. D. rl. 19. f. 4'

(315) Conui Tcsta fcabia ineimi , Striis fulcatis Ixvibus. M,

E 4 ,

^'

"

I» Deel. xvl Stuk*



72 Beschryvinc van
VI. Dceze onderfcheidt zig van de voorgaande

,

jQ^y^l/ doordien zy minder langwerpig is, hebben

-

Hoofd- de een byzondere figuur, daar men, volgens
STUK. RuMPHius , den naam van Katje aan geefc

in de Liefhebbery van Hoorens en Schulpen,

Dat deeze over 'c Lyf bezet zyn met Steke-

lige Korreltjes , zo wel als de voorgaande ,

doet dezelven Gegranuleerd noemen. Zy heb-

ben dik wils een of twee witte Banden, en zyn

geheel hoog geel, rood of Oranjekleur. De
genen , die men Landkaarten-Tootjes noemt

,

fchynen hier c*huis te behooren. Linnteüs
fielt de woonplaats in de Afrikaanfche Oceaan.

CCCX7I. CS^O Toot, die de Schaal Roozekleurig wit

^raufia- gebandeerd heeft , met de Gieren aan

^»^-
. den Top Geutswyze,

Oranje- ^ ''

A4iïiir3'il«

Deeze fpanc de kroon onder de Tooten in

\ algemeen en eigent zig den hoogden rang

onder de Admiraalen , de Cedo Nulli alleenlyk

uitgezonderd. Voor eenige Jaaren was zy zo

ongemeen , dat de Aantekenaar op Rumpfiius

meldt,

L. U. 560. N. 170. Vqluta granulata. Ru m p h. B.ar,r» 32.

U T. Gtialth. Test, T. 25. f. H. KnokR Verzam, I.

D. PI. 8. f. 4. H. 24. U 5 V. 1). PI. 17. f. 5.

C316) Cö«Kjr Testd IncsrnatalïviFasciisalbidis, Anfraftuum

fummis canalicuhtis^ Syst, Nat. Xll. Oranje - Admiraal.

RUMPH. B.ar^ T. 34. f. A. PET. Amb, T. 7- ^» 7- Seb.

Kah, III. T. 48» f. 7. V At. E N T. Amh» N. 102, K N O ïl R

Vsrzam, 1, D, J>f. Jj, f, 5. V. D Pi, 24. U i*
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meldt 5 hoe die van den Heer Burgemeefter ^1.

d'Acq.uet te Delft de eenigCte ware, hem^^yl^{^

diestyds bekend. Dezelve is op de Verkoo- Hoofd-

ping der Nalaatenfchap van dien Heer verkogt stuk.

voor tagtig Guldens , zo Valentyn verhaalt

;

door wien echter reeds twintig opgeteld wor-

den , die ten zynen tyde in handen van de

Liefhebbers hier te Lande waren, buiten en

behalve verfcheidene van deeze fchoone Hoo-

rens , welken de Heer Gouverneur van der
Stel, op Amboina , nagelaten hadt. Zelf

bezat hy *er drie, waar van hy de Afbeeldin- •

gen geeft. Niettemin is en blyft hec nog een

kostbaar Stuk, geldende, die hoog van Kleur

zyn , tegenwoordig nog wel honderd Guldens,

Somtyds is zy met Oranjekleurige Banden ver-

fierd , en dit heeft 'er den naam aan gegeven,

fchoon zy in Geftalte merkelyk verfchilt van

de andere Admiraalen (*).

Thans kennen wy een dergelyk flag vanwestin-

Tootjes of Rolletjes, daar men, om dat zy^'*'^'^'^*

uit de Westindiën komen , den naam aan geefc

van Westindifche Oranje - Admiraalen, Zy zyn
overdwars fterk gevoord of geribd en vallen

doorgaans bleek Roozekleur, doch fommigen

zyn

f*) op de Pipiat van Seba , daar de Oranje-Admiraal voor-

komt , zyn
,

gelyk ook op veele andeten , de Tooten ntct

alleen 't "onderfte boven, 't welk een verkiezing is , maat

met de Opening verkeerd, dat is links in plaats van regts,

afgebeeld»

I. DEEL. XVI. STUK.
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_
"^^I- zyn 'er, die, in hoogheid van rcod of Oranje-

Afdeel
XLVÏIL^^^^^ de fraaifle Oostindifche tarten , hoeda-

HooFD-*nig eenie in 't Werk van Knorr, benevens
STUK. (jgQ Oranje-Admiraal 5 is afgebeeld (*).

cccxvir. (317) Toot, die de Schaal byna Rolrondmet

Ma2ui. ovtrlangfe Banden heeft, welke wit ge'

^^'' ftippeldzyn.

Deeze gelyken naar langwerpige Tooten

,

zynde Kegelvormig met een fpits Puntje ,

, over 't Lyf, en zelfs aan den Top, zwart of

Loodkleurig gefpikkeld, met breede Plekken,

die geel of bruinagtig zyn , in de langte ge-

llrekr. De aangehaalde van Seba en Gual-
THiERi hebben geen overeenkomst met die

van RuMPHiüs. In de befchryving van het

Kabinet der Koningin van Sweeden zyn op

deeze Soort de Afbeeldingen van den Oranje-

Admiraal 3 dien men aldaar niet hadt , aan-

gehaald.

cccxviir» Cs 18) Toot, die de Schaal langwerpig Ey-
Conus

y^^.
btrtatus,

Volkhoo»
reu. (*) Knorr Verzam, V. D. Pi. 24» f. z. Zie ook III. D.

PU 6. U 5.

(317) Conus Testa fubcylindrlca , Fasclis longitudinalibus

albo pundatis. M. L* U. s6o* N. 171. ^oluta maculofa.

RUMPH. iVar* T. 32. f. Q^ Gu ALTH. Test. T. 20« f*

F? SEB. Kah, III. T. 44. f. 27» KNORR Verzam, VI. D,

Pi. 16. f. 5.

(338; Conus Testa ovato.oblong.i gibbé nebulofa , Sfriis

tónuisfimis parallelis fuscis» IvL L« U« 5<)i» N, 172» Voluta

Ti.
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vormig , gebult en gewolkt heeft , met Vï.

zeer fyne bruine Streepjes y aan elkan- xLVm
der evenwydig. Hoofd-

'

STUK,

SchooD RuMPHius deeze Voluta Tigerina

of Tygers noemt, geeven wy 'er echter den

naam van Wolkhooren aan, Zy verfchilt, naa^

melyk, in Geftalte 2;eer van de Tootenj en

haare Wolkagtige Tekening maakt die be-

naaming eigen. Doof haaren Vleefchkleurigen

Grond neemt deeze Hooren den naam aan van

VEcorchée y zegt d'A rgenville, dat is van

Gevilde. Op deezen Grond heeft zy groote

bruine Vlakken , daar men wonderlyke Figuu-

ren van kan maaken, en is, over 't geheel,

ÏÏiaauwtjes geflreept» Zy valt in Oostindie en

aan de Kust van Afrika,

Q19) Toot 5 die de Schaal met geele Stree- cccicjx.

P^^^ Texüle^
Spel.Ie

Tigerlnn» Rumph» Rar, T. 31. f, F. List. Conch, T. 755* werks

f9 ? & T. 760. f* 6, G UAL TH. Test, T. 2(5. f, D» A R Hooren*

GEN V. Conch. T» 16. (13) f- C» PET* Gaz. T. 98. f. 9*.

RE G E N F, Corxh. S. f, ld, Seb. Kah III* T, 42. f. 5 10,

ADANS. Sen* I, T. tf. f. 2, KnoRR Verzam. I. D. Pi, 18.

f, I. 111. D* PU 12. Usr. Fl. 21, f, I .• PU ^^, f. 4,

(Si9) Conui Testa Vénis reticulatls lutels, Maciilis luteis

fuscisque. M» L. U» 561. n» 173. Rumph* Rat, T» 32. f*

o, P. Gt/ALTH. T<75/. T^ £5» f. X, AA. BoNANN^
i?e<:r. 'lir, T» 135. 'Pannus Aureus. A R G E n v. Conch^ 1, 16.

(13) f* D, r. Regenf» Cö;2f/&. 2«, T. 6, f. 62. 5 EB, Kah^

ITT, T. 47» ^* 10, ïi, i^, 17. KnoRR Verzam^ I, D. Pi,

28. f, 6. lU D. PI, I. f, ï, 2, IlL D. n. 15* f* l«

I. DJSEL. XVI. STUK,



76 Beschryvino van

VI» pen Netswyze geaderd heeft ^ en bezet

XLV^II ^^^ ^^^^^ ^^ bruine Plakken^

Hoofd-
stuk» De zodanigen , als hier aangehaald zyn

,

noemt men, in 't algemeen, wegens het fyne

Ceweefzel dat de Schaal bedekt, Speldewerks'

Hoorens y en, wanneer zy geel of Oranjekleu*

rig zyn , Goudlakenje of Korhoenders , volgens

RuMPMius, die 'er den naam van Foluta

Fennata aan geeft : want zy zyn over 't ge-

heele Lyf , zegt hy , gefchilderd met geele

Veeren , die zwarte Randjes hebben , fchier

gelyk de Veeren van een KorhoeD. Dan

fpreekt hy van Zilverlakenfe ^ die wat kleinder

en fmalder zyn, en van een derde Soort, die

geheel bruin zyn , en doodfch van Kleur.

Beiden hebben zy een fmallen Mond, en kun-

nen een Tongetje uitfleeken, waar mede zy

iemand kwetzen kunnen , die haar onvoorzig-

tig aangrypt. Dit Tongetje is wit en rood

gezoomd , met een klein Doorentje. f^loewel

zy dagelyks gevangen worden en gegeten ,

houdt menze doch niet onverdagt van Venyn

,

zo die Autheur getuigt. Zy vallen mede aan

de Molukkifche Eilanden. Van de Franfchen

worden zy Brap d'Or en Drap d'Jrge7ït, of

ook, naar de verfchillende Kleur, Drap Oran^

gé genaamd.

cccxx* Cs^o) Toot , die de Schaal Netswyze geaderd

^:iL. heeft

'^^^ * (3*°) ^o*'^^ Tcsd Vcnis reticulatis , Fascüsque longhudi-



deTooten*
*ji

heeft en overlangs bezet met afgebroke' VI.

ne bruine Banden,
XLVIIL
Hoofd*

Hier worden de gedagte bruine bedocM on- stuk»

der de Speldewerks-Tooten, die men deswc-

geo Bruinetten tytek, in 't Frani'ch Brunettes,

Dat zy flegts eene Verfcheidenheid van de

voorgaande Soort zyn , gelyk Linn^us
vermoedt, is klaar» De zogenaamde Zilver-

lakenfe kunnen hier toe betrokken worden,

om dat zy in 't geheel geen Geel hebben.

Men vindt ook overdwars gebandeerde Brui-

Betten. Sommigen zyn met bruine Vlakken

als gemarmerd. Eenigen zelfs worden Dut-

zendfchoonen getyteld. De afkomst is insge-

lyks uit Oostindie ; doch men agtze niet veel,

wegens haare menigvuldigheid, uitgenomen de

zogenaamde Gloria Maris ^ die veel langwer-

piger is dan de gedagte Rollen»

4. Die Bak-agtig zyn , dat is Buikig en

wyder van Mond, klinkende als men
ze op een Tafel werpt.

(321) Toot, die de Schaal blaauwagtig
y geel cccxxj,

CsHUS

ïialibus fuscis intemiptis. M, L. U. ƒ 52. N, 174. Bonann. ^-

Recr^ III. T. I3J' GvkLTJJ. Test, T, 35. f. Z. V, A R-
CENV. Conc/j, T. 16 Cl 3) f. G. KEG E NP. Conc&, T. 8. f.

25. SjLli. ICah III. T. 4J. f. I, 2, 4, 5. & T. 47. f ij,

14 , IS. KNOR R rerzam, II. D» 1% 5» C 3» UU D. VI U
K 3 .• PI. 18. f. I.

(321) On<4s Testi cjcriilcsccme Üivo-Mhuloiü , Tanais

I.DBEL. XVI. STUK.
^'"''"
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VI. gewolkt heeft ^ met geelagtig witte Stip*

Xi vrV ^^^ ^^ Streepen,

Hoofd*
£TüK. Van de Spookjes zegt R u m p h i u s , dat zy

van Geftalte naar de Katjes of ook naar de

Bruinetten gelyken , doch ronder zyn aan de

kanten van 't Hoofd, hebbende niettemin een

fcherp Spitsje daar boven op, van Kleur als

de Botertooten , met eenige fchraale en hak-

kelige Karakters, die naar misfelyke Gedrog-

ten gelyken. Daar is een aanmerkelyk ver-

fchiï in de Hoorens van deezen naam , gelyk

ik reeds opgemerkt heb. Volgens de onder-

deeling van dit Geflagt moeten zy Bak-agtiger

zyn, dan de Rollen.

c:ccxxii. (322) Toot, die de Schaal geely met wit gs-

f:Zus. ^volkt heeft.

Wolk-
^'ai<je»

Deeze zyn nog wyder van Mond en Blaas-

agtiger dan de voorgaande. Men noemtze

Wolkhakjes , om dat zy over 't geheel Iterk

gewolkt zyn. Men heeft 'er , die Agaate

Wolkhakjes getyteld worden, zynde uit den gee-

len

Stiifsque albo-lutcis. M, L. U* 562. N, 175» Rumph. Rar*

T. 32. f. S* GUALTH» T«r.T. 25» f- S, Regenf. Conch^

T» 2. f. 20. KNORR Verzam. II. D. Pi. 8. f. 4; UI. D,

n. i8.f. f. VT. I). pK 17. f. a.

(322) Conus Tesd flava albo-nelmlofa. M. L. U.563.N. 176»

G U A L T H. TeiU T. 2(5. f. C. KNORR Verzam. V» D. PJf

8. f. 2, 3: PI* II» f. 4-* fl. 25. U 5*
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]en groen- en blaauwagcig , mee een paarfchen VI.

Mond, en anderen, die mm Oraitje Wolkbakjes ^^^^h:

noemt , zynde zeer fchoon geel en Oranje-hoofd-
*

kleurig met witte Vlakken. Die, welke menSTUic.

Admiraalen van de Wolkjes noemt, zyn blaauw-

agtig van Grond , en fchynen hier toe te be-

hooren.

, (323) Toot, die de Schaal langwerpige ge'cccxxiu.

bulten glad heeft ^ met eene wydeMond'^^".^
^

opening. Tulp.

Die uit RüMPHius worden aangehaald ,

noemt men Agaat-Tooten , doch dit zyn dege-

nen niet die van de Franfchen la Tulipe^ dat is

de Tulp, genoemd worden. Het een en andere

ziet op de fraaije mengeling van Kleuren op

deeze Hoorens ^ welke 'er een byzondere fchoon-

heid aan geeft. De Mond-opening is veel wy-
der en de Geitalte verfchilt van die der gewoo-

ne Tooten.

(324) Toot, die de Schaal langwerpig , hul-cccxxw,
'CoKusCeo-.

(Z^oj Conus Tcstd oblonga gibba ]a:vi, aperturd dehisceii-
jqJqqj^Jj^jJ^

te. Syst, Nat, Xll. RUMPH. Rar. T. 3ï.f. K, L. Ar-
GENV. Concb* T. 16. Cl 3) Cl5. R E G E N F, Conch^ 8. T. 2.

f. 10. S E B. Kab* III. T. 42. f. 16. K N o R R Verzam^ II. D,

ïl. 8. f. 3. ni. D. PI. II. f. Ar- V. D. Pi. 20. f. I , 2.

(324) Conus Testd oblonga gibba coronatd, apertura dehis-

cente* Syrr. N^?. XIU Bonan N. Recr^ III. T. 319» Nube-

cula. RUMPH. Rar, T. 31- f.G. GüALTH^ Tist^ T. 2(i;*

f, E. Brocart de Soie. a'RQENV. C^mh^l* ï6. (xs) f* A*

Nu-
I. DEEL, XYX. STUX»
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^^*
tis: en gekroond • met een wyde Mond*

XLVIJL Opening heeft.

Hoofd.
STUK. Deeze, zeer veel gelykendc naar de laatst-

gemelde, hebben tot haar Kenmerk, dat de

Gieren aan den Top met kleine Knobbeltjes ge-

zoomd zyn , en daarom worden zy Agaate Kroon •

lakken genoemd. Haare Tekening is van een

zo fyn geweefzel en zo fierlyk, dat menzc,

in 't Franfch , den naam geeft van Brocard de

Soie ^ om dat zy naar een Zyden Stoffe, die

men Brokaard heet , zweemen. Klein fchync

deeze te verwarren met de voorgaande Soort

:

zo ook Adanson, wiens Afbeelding zeer van

de Gedalte der Kroonbakken verfchilt. Ik zou

daarom naast denken, dat de Tulp der Fran-

fchen aan de Kust van Afrika ofook inde West-

indiën voorkome , en deeze Agaate Kroonbak

in Oostindie. Men vindtze van aanmerkelyke

grootte. Ik heb 'er van tusfchen de vier en

vyf Duimen lang. Doorgaans vallen zy rood-

agtig bruin, doch fomtyds ook, gelyk ik *er

één heb, wit met geele Plekken.

XLIX. HOOFD*
Nubccula .' Tulipa Gallorum. Klein OJïrac^ p. 76. T. 5*

f/ 90. Lis t. Cench» 4. S. lo» c. 7. T. 3. f. 2. P E t. Gaz^

T. 98. r.Z. ADANS. Sene^. I. T. 6, f. 8. Seb. Kah. UU
T. 42. f. ï, 2, 3, 4i Knorr Vtrzamt lïif D« PI. ai»

f* 2, VI. D* PI. 17. f. 3»
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XI ' K
XLIX* HOOFDSTUK, Hoofd'

STUK.

Befchryving van 't Geflagc der Porse.lein-
- Hoo R E N s, ook Kliphoprens enfomtyds Klip-

Icoufen genoemd wordende. ^ waar o?iderdie nmi

Keuris tytelt of Guitieefche Munt.

Onder den algemeenen naam van Por se- Naam.

L E 1 N H 00 R E N s , m 't Franfch PorcelaU

nesy begrypen wy de genen, die heü Geflagc

van Cyprcea, volgens onzen Ridder, uitmaa-

ken. De gedagte benaaming is wel toepasfe-

lyk op hen Porfelein, dat iii China gebakken

en ons toegebragt wordt mee de Oostindifcha

Schepen: (dewyl deeze Hoorens den Glansen

Tekening van hetzelve trotfeeren ^ en toonen

dat de Natuur nog de groot fle Werkmec (ter

is:) maar zy is v^in een geheel anderen. oir-

fprong. Men noemtze, in 'c Latyn, Porcella»

nes, in navolging van de Grieken, die ze Choi-

rincB noemden , van 'c woord Choiros , dat in

'c Latyn Poreus een Varken of 2eng , maai*

bok de P^ulva betekende ;, naar welke zy van

onderen iets gelyken. Hierom geeft Lin-

jsi iE u s 'er den naam van Cyprcea , dat zo veel

is als Venus-Hooren of Concha Venerea ^ aan ,

in navolging van Adanson, die zegt, dac

de Franfchen haar Pucelages , dat is Maag-

(öommetjes , tytelen , en ze dus van aödei'e Por-

1, ÜEÉL. XVI. STUÏ&, •



Beschryvikg VAfi

XLIX
Hoofd
STUK.

Oirz?.;5k

van den
Glans.

VI. cellarKB onderfcheidt By de Nederlanders wor-

A^^^^* den zy, om de zelfde reden, aok wel Klip-

kou/en geheten. Men noemtze , bovendien

,

Likhoormtjes ^ dewyl men met dezelven het

Linnen een Glans kan geeven , zo wel als mee

een Lek (teen. Dat zy Porcellance genoemd

zouden zyn , om dac de Chineezen van Con~

GhyHën de Aarde tot hec Porfelein bereiden j

gelyk G E s K E R u s wil ^ is gantfch ongerymd

en te ver gezogt.

De gladheid , welke aan de Porfeleinhoo-

rens, boven veele anderen , Natuurlyken zon-

der Polyiling eigen is^ moet een byzondere

reden hebben. Zy blinken 3 uit Zee komende,

reeds als een Spiegel , zegt Rumphiüs ; doch

verliezen 3 nog verfch zynde^ wederom ligte-

lyk deezen Glans; ja men heeft veel moeite,

om haar denzelven niet te doen verliezen.

Zo de Schaal maar effen buiten 't Zand uic-

Iteekt, met het leevende Dier daar in 3 wordt

zy in dac gedeelte doodfch ; maar by nagi ko-

men zy uit het Zand en hangen aan de Klip-

pen 5 zegt Rumphiüs,. Ook moet het Dier

daar niet in derven ; want al begraaft menze,

raaken zy haaren Glans kwyt; en vooral, wan-

neer men ze laat leggen in de open Lugc. Zy
krygen dus eene doodbleeke Kleur, die onder

de buitenlle gladde Schaal doorblinkCo j, Het

3, is, volgens dien Autheur, de beste manief

5, om de Schaal glanzig te houden , dat men

„ de verfch uit Zee komende Hoorens in Wa-

py ter
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55 ter doe , 't welk zo heet is , en niet hee- Vi.

l, ter^ dan dat het Dier moet fterven:
^^^^^L^x'

5, haalt men 'er hetzelve met Haakjes uit , zo Hoofd-

3, veel men kan , en legt de Schaal, met het stuk.

5, overige j op eene Schaduwagcige plaats,

^, daar geen Regen of Zonnefchyn de Hoo-

5, rens kan bereiken , laatende 'er dus her

5, ovèrgebleeven Vleefch door de Mieren uit-

55 eeten. Men moetze in geen verfch Water

3, leggen 5 zo lang iets van het Vleefch daar

5, in is: want maar ééne Nagt daarin leggen-

3, de zouden ze verbleeken : zelfs moet het

3, doode Bloed van de eene aan de andere niet

55 raaken , waar door ze insgelyks bederven.

3, Om het tv^reede of derde Jaar moet men ze

5, te drinken geeven, dat is de Hoorens eea

53 halven Dag in zout Water leggen, dan met

„ verfch Water uitfpoelen en droogenze in de

3, Zonnefchyn".

Dus is dan , baarblykelyk , de oirfprong van De Man.

deezen Glans, dien de meelte andere Hoorens ^^^*

door het polyflen ook verkrygen , afhanglyk

van dat Lymige Vogt, 't welk uit het Dier,

door de Opening van de, Schaal, zweet 5 en

tevens tot aangroeijinge flrekt van dezelve *. '^ zie 'c

De Heer Doktor Mjvrtini, te Berlyn , Sdz!"?

'

fpreekt in zyn nieuw Conchyliën - Werk al-^"^»

dus. 3, De oirzaak, dat de Fotfeleinhoorens

3, haaren fynen Glans in de Zee behouden

35 kunnen , zonder van de fcherpe Lighaameö

F 2 t3 feht-
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.
^^'

53 fchade te lyden, onder welken zy her ed

XLIxV^) dei'vvaards worden gefmeeten, isindeflruc-

Hoofd- j^ tuur Van het Uier te zoeken, 't welk, zo
*T^^^'

5, dikwils het vooftkraipt, zyn geheele Huis

„ in zynen grooten Mantel bewindt , en des-

5, zelfs gladde Oppervlakte, daardoor, voor

,, alle befchadigingen in veiligheid fielt'* C*3-

Zyn Ed. zal in 't Werk van A dans on ge-

lezen hebben , dat het Dier van deeze Hoo-

rens een zo grooten Mantel heeft , dat het

denzelven , daar buiten komende , gebruiken

kan 5 en weezentlyk gebruikt, om zyn geheele

Schaal té bewinden; doch fclrynt niet opge'

merkt te hebben, hoe, volgens dien zelfden

Heer, gedagte Mantel, als het Dier zig we-

der intrekt in de Schaal , zeer vaardig tevens

ingetrokken wordt : des die Mantel niet die-

öen kan , orn de Hooréns , rn de Zee van de

eene plaats naar de andere gefmeeten worden-

de , voor flooting of afvyling te befchutten

:

aangezien dan altoos , zo dit gebeurt , het Dier

èinnen zyne Schaal zig verborgen houdt. Bo-

vendien zou het vry wat meer van flooten

aan zyn Lighaam te lyden hebben , dan aan

de harde Schaal. Wilde zyn Ed. befluiten,

dat dit oMwinden met den Mantel de reden^

zy 5 dat de' Porfeleih - Hoorens geen Vliezig

bekleedzel of Korflig aangi-oeizel van vreem-

de

borg* i76i>, I. TheiU S* 303»
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de Liöihaameii en Zee - Worm pi es hebben, ge- ,
VI.

til' ir» o 1 1
AfDEEL»

lyk veele andere hoorens en Schuipen , zo xLix.
zouden wy het gereedelyk kunnen toeilem- Hoofd-

men ; doch voor de afflyting is die Mantel ''^'^'^^*

niet in Itaat dezelven te belchutten. Voeg

hier by , dat de Oppervlakte zo hard is , dat

'er naauwlyks eenige fcherpe Lighaamen vac

op hebben of die zonder breeken kunnen be-

fchadigen.

Hoe het Dier der Porfeleiuhoorens de gehee- Het Dier,

Ie Schaal met zynen Mantel omwindt, zodanig ^^^^^^^*

zelfs, dat de ééne Lap, op de Rug^ over de

andere heen ilaat^ is in Fig. 2, oponzeCXXfte
Plaat, by Letter A, uic Adanson, vertoond,

gelyk zyn Ed. dit zelf, nu weinige Jaaren ge-

leeden, aan de Kust van Afrika, by Senegal

in die Soort, welke men Slangekoppen noemt,

heeft v/aargenomen. 'By Letter B ziet men,
volgens hem 5 het geheele Dier , buiten de

Schaal 3 van onderen: waar in het Eyronde de

Omtrek van den Mantel is, en het Tongagti*

ge, dat voorwaards ftomp is en agterwaards,

puntig uitloopt, de Voet, waar op hec Dier

voortkruipt. Aan deezen Voet wordt men een

groot getal kleine Groefjes gewaar, die den^

zelven van onderen onciTen maaken^ en dus

bekwaamer om zig vast te houden aan de

gladde Rotfen of Klippen, langs v/elken dee-

ze Schulpdieren kruipen, als voorheen gezegd

is. Verder vertoont Letter C, uit d'Argen-
F 3 VIL-

I, DEEL, XVI. Stuk*
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yi- VILLE5 een Kliphoorentje met het Dier daar

XïJX* ^°' zynde van de Soort der genen , die men
Hoofd- Zee -Luizen noemt, doch Oranje -kleurig, met
STUK. 2es bruinie Vlakken. By D ztet men 't zelve

in Natuurlyke grootte. Hier uit blykt, hoe

veel het door een Mikroskoop vergroot zy,

om het te duidelyker onder 't Oog te bren-

gen. Zyne befchryving daar van luidt aldus,

,, Het kruipt op een Matras volgens de ma-

5, hier der Slakken. Deeze Matras of Voet

„ loopt aan de éérie zyde uit in een Punt,

3, die, gelyk de geheele Omtrek, gerimpeld

5, of geplooid is. Het andere End vertoont

3, eenen taamelyk langen Hals , zeer afge-

35 fcheiden van den Voet, met een Kop, die

3, twee zeer fpitfe Hoornen uitgeeft , v/elke

3, een Boog maaken.' Op derzelver midden

3, zyn de twee Oogen geplaatst , die , als ge-

3, woonlyk, naar twee zwarte Stippen gely-

3, ken, van taamelyke grootte. De Bek, bo-

3, ven op den Kop, is niet groot, en maakt

3, een klein rond Gaatje, Zy is aan beide zy-

.3 den voorzien met Tanden, waar van vyf-

3, entwintig aan de regter , en llegts een-en-

^, twintig aan de flinkerzyde ilaan : welke

3, Tanden tot verweering dienen aan het Dier,

33 dat geen Dekzeltje of Luikje heeft'*. Hier

blykt het dat hy de Tanden meent, die 'er

wederzyds aan de Opening van de Schaal zyn ;

doch, zo die tot verwecring noodig waren;

waar heeft dan het Dier der Tooten en Rol-

len
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len zyne befchutting. Het overige van de be- VI»

fchryving is niet minder verward , en van den ^UX
*

gedagten Mantel fpreekt hy in 't geheel niet. Hoofd.*

Zouden die van deeze Soort deozelven niet stuiu

hebben , of zou dezelve door het Dier in een

Geeflig Vogt te dooden ook ingekrompen zyn^

of zou inenze raooglyk als iets tegennatuur-

lyks daar af gefchraapt hebben ^ om het Hoo-

rentje te kunnen vertoonen? Uit zyn beden-

kingen. Het was voor hem tePondicherynaar

't leeven afgebeeld , alwaar de langte maar

zeven Liniën was en vyfcien wanneer bet Dier

zig geheel uitfpreidde io Zee - Water.

Onder de Inlanders ^ in Oostindie , wordt Gebruik,

aangemerkt en het is by hun een Stelregel,

zegt RuMPHius, dat van alle die Hoorentjes,

welke zeer glad en blinkende zyn ^ het Vleefch,

de Vifch , Slak of Dier 5 zo men 't noemen
v/il 5 tot de Kost niet dqugt, dewyl hetzelve,

gegeten zynde , eene worging in de Keel aan-

brengt, welke den Menfch doet fterven, in-

dien hy niet fpoedig een Tegengift gebruike.

Derhalve wordt dan ook dit Schulpdier, daar

te Lande , niet dan van arme Luiden , die uit

nooddruft hun Lyf daar aan waagen , fomtyds

gegeten. Aan de Kusten van Europa vallen

v/elnige Porfeleinhoorens of Klipkoufen , die

van aanmerkelyke grootte zyn.

De Kenmerken, nu, van dit Geflagt, beftaan Kenmer-

in eene Schaal die eenkleppig en omwonden of^^"*

F 4 ' fa-

I. Deel. XVL Stuk,
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Vï. fameiigerold, doch eenigerraaate Eyvormig is

X^^S.*
^^ S^^^ of effen 5 (lomp. De Opening, aan de

Hoofd-' beide Enden gaapende, loopt langs de gehecle

sTüK. Hooren, aan den onderkant. Zy is naauw en

fmal , regt uit geftrekt , en wederzyds mee

yeele Tandjes gewapend. Men vindt echter,

onder de Forfeleiohoorens , zo R u m p h i u s

aanmerkt , ook zogenaamde JVyfjes , die dq

Lip enkeld, fcherp en niet omgekruld of ge-

tand hebben. Dit zal een gebrek van volvvas-

fenheid zyn: want hy tekent wel uitdrukkelyk

aan , dat men in deezen niet denken moet op

een verfchil van Sexe , maar het flegts aanmer»?

ken als de gewoone manier van fpreekcn, vol-

gens welke de genen, die dunst en gladst zyn,

voor de Wyfjes gehouden worden van deezq

Hoorens.

Soorren. Dit Gcflagt behelst vierenveertig Soorten,

in vier Afdeelingen, waar van de eerlle de ge-

nen bevat, die Gefpitst zyn° de tweede de zo-

danigen , die Stomp zyn ; de derde die Gena-

veld en de vierde de genen die Gerand zyn,

of eepen breeden Rand hebben.

I. Die een Spits hebben.

crcxxv. C325) Porfeleinbooren , die de Schaal eenu

Wice ^-l-f) Cyp^^^y *^^^'^^ fubturbinatS Ferruginea maculis pal-

Miti^cien* lidis rotiuidis adfperfa , linea long{tudin;iU fubramofa. Syit,

Nat, XII» Gen. 320. Pet. Gaz. T* 96. f. 6. Rr. CE niÏ,

Cofich^ T. 10. f. 38. SEB. Mus, lH. T. 7ö.f. 16, l8. KNOM!

Verz^am, 1. D. Pi. 5. f* 3 , 4« !! I^ ^1. 24. ^* 2.
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germaate Spiraal getopt , Roestkkurig ^ï»

met hleeke ronde Vlakken befprengd^ en
'^^^Lt."

met eene Takkige Streep overlangs heeft. Hooi< ij-

stuk.

Deeze gelykt naar de volgende in Geflake,

maar is uit den zwarten of rosfen Roestkleu-

j-ig, met een overlangfe regte Streep^ die een

pf twee Takken heeft ; voor 't overige befprengd

met breede bleeke Vlakken; van onderen bleek

en ongevlakt^ Zy heeft een blykbaar uitpui-

lend gedraaid Spicje, zegt Linn^. us. Het
fphynt dat hier de enkelde Argusfen of de zo-

genaamde Witte Mazelen , t'huis behooren.

jCSió) Porfeleinhooren , die de Schaal eeni- cccxxvi,

germaate Spiraal getopt , met Karak- y^!"^^

ters befchreeven , en met een Takkige Kaaphoo»

Streep overlangs heeft.

De Tekening op deeze Hooren vertoont , als

't ware, een Land- en Zee -Kaart; weshalve

men 'er, in *t Franfch, den naam aan geeft

van Carte Geographique, Men ziet *er als eene

Meetkonilige verdeeling van Landeryën op,

^loor welken een breede Rivier of Zee-Boezem,

mee

{V~6) Cypt^a Testè fubtuibinat^ , Charaiïï:enbus infcriptl

,

Linea longicudinali ratKOjl, M, L, U. S55, N» 179. rorcellana

Momofa. RuMPH. Rar* T. 38. f. B, Carte Geogtaphigie*

Au GE NV. Conck. T. au f. B. PET IV. Caz, T* 96, U 6>

4mh^r, ï6* f« 2. KNOEIl P^erzam* h D« H* a§. f, a«

F 5
h Deel. XVL Stuk,
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VI. met verfcheide Inhammen', loopc, die als doqr

XUX.* K«i^P^n of Voorgebergten van elkander gefchei-

Hoofd- den worden. Hierom noemen w y ze de Kaap-
GTUK. hooren of de Kaap, R u m p h i ü s wil , dac daar

op veele Hoeken en Heuvels mee rosfe Stree-

pen liaan 3 als of men van verre een Bergagtig

Land zag^ en noemt ze, deswegen, Porcella-

na Montofa. Ik heb 'er, die veel duidelyker

een Inham van de Zee en Kaapen vertoonen

,

dan de gewoone Kaaphoorens» Aan den Rand
zyn zy eenigszins Roozekleurig. 'Deeze Hoe-
ren wa$, in Oostindie zelfs, niet zeer gemeen.

cccxsvTT» C3^7) Porfeleinhooren , die de Schaal eeni-

^lïlhka, germaate Spiraal getopt , met Karakters.

Arri'):fche hefchreeveti heeft , en met eeii enkelde

Streep overlangs getekend.

Men noemt deeze , volgens Rümphius,
Letterhoorentjes of AraUfche Hoorentjes en fom-

migen ook wei Mufiekhoorentjes , wegens de Te-

kening met bruine Streepen, die op veeierley

wyzen afgebroken zyn ; zo dat zy zig als Ara-

bifche of andere vyeemde Letteren vertooneq-

en

f32,7) CyprAa Testa fabturbinata , Charatf^eribus infcrlpta ,

Macula longitudinali fimplici. M* L. U, 5 66* N» 180. PorceU

lana litterata five Arabica» Rumph» Rar^T. 38» f. M. Bar-
rel» Rar. T» 1325. f. 20. G UAL TH. Test. T. 16. f. V»

List. Conch, 4» S» 9» C, 2. T. I. f. i* SEB» Kab, III. T. 75,

f^ 3, KNORK Verzéim, III. D* Pl« I2« f. 2» VI. D. Pi. 2®.

f» s.
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^en fomtyds de JMufieknooten eenigermaate af- VL
fchetzen. Van 't eene tot het andere End

^^xLli*
loopt, over de Hooren, een bleeke of ongete- Hoofd-*

kende Streep. Zy hebben de kanten gezwol- ^^^^^

len , blaauwagtig en met ronde zwartagtige

Vlakken , zynde van onderen paarfchagtig

blaauw. Zeer groot vallen zy niet. Men
yindtze in Oost- en Westindie.

(3*8) Porfeleinhooren , die de Schaal eeni- cccxxvin,

germaate Spiraal getopt en Rolrondag- ^^^^^f

. tig y met Oogjes hefprengd heeft^ ^^/^ Dubbelde

onderen met vier hniine Vlakken,

De bruine Plekjes, in 't midden wit, zig als

Pogen vertoonendej waar mede de Oppervlak-

te van deeze Hooren bezaaid is , geeven 'er den

naam van Argus ^ en wel van dubbelde Argus

aaj, in onderfcheiding van fommigenderZout-

korrels of witte Mazelen , die met dergelyke

ronde Plekjes praalen, welke byna geheel wit

zyn, en dan ook wel -r^rgz/i- geheten worden.

Het gedraaide Spitsje ^ echter , dat tot deeze

Afdeeling behoort en by Gualthieri ee-

nigs-

(328) Cypr£.a Testa fubturblnat^ , fubcylindiic^ , adfperÜ

OceIlïs;fubtusMacuIis quatuor fuscis, M. L* U. 567. N. i8i.

BoNAN N. Recr^ llï. T. 263* Barr. Rar, T. I325»f. C5,

Argus» R u M P H. Rar. T. 38. f. D» G U A L T H» Test» T.

16. f. T. Argus magnus. Argenv* Conch^ T* 21. (iz) f* D^
List. Conch. 4. S. 9. C» ö. T. 9, PET. Gaz, T. 97. f 6,

Regen F. Conch, zo, T. 5. f^ 57. Knorr Verzam, IIU
. D. PI. ir. f. 5.

I. Deel. XVI» Stuk^
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.
^^' mgszins voorkomt, vind ik in myne Argusfeifi

XLIX.' J^iet. Zy komen zekerlyk uic Oosdndie,
Hoofd -

^'^^^'
(329) PoiTeleinhooren , die de Schaal Jiomp.

c^pr^I^* e7ï eenigermaats Rolrond heeft , m^t de

7estudü Enden neergedrukt,
mria,

Karet-

hoorcn* J}q iq bekende Schildpad' of Karethooreti

heeft ook dat Puntje altoos zo blykbaar niet,

als hetzelve by Rumphius is vertoond, ja

het ontbreekt fomwylen t'eenemaal. Men
noemt deeze Hoorendus, wegens haare Klein-

en Tekening, die haar naar Karet van Schild-

padden gelyken doet , en zy plagt onder de

laarflen van dit Geflagt te behooren, zynde

ten minfle van de grootllen en langwerpig den

onder de Porfelein- of Kliphoorens. Zy valt

?n de Perüfche Zeeboezem^ zegt LiNNiEus.

cccxxx. (330) Porleleinbooren , die de Schaal eeni-

Sterlo^a' gevmaate Spiraal getopt ^ bultig , blac.uw-
ria. as,'
Wyd.Qog. ^

(3^9) CyprJia Testa ohtufd fubcylindrJca , exiremltatlbus

depresfis. M. L. U. 5Ö7, N^ ïSi. List. ConcL 4. 8,9* C.

5. T» 6» Testudinaria. Rumph* Rar» T. 38. f. C. Pet.

^mK T. 8. f. 7 ^- LIST Conch» 4. S, 10. C. S. T. i» H.'ec

Larva est. KNORR Verzcm» \\\ D. Pi. 27. f. 2^

(3So) Cypr£a Testa fiibtuibinata gibba , livido testaceoque

macu'aia, utrinque maiginata , fubtus pland. Syfi, Nat^ XII.

G U A L T H. Test, T. 15. f. S , T. C O L " M N. ^q. T. 69»

f. I, 2. PET» Gfls. T. 9Ö. f. 7, 8. BARREL. 7<:ö«. T«

15^1. f. 23. & T. J322. -^. 4» Adam S. Seneg, I. T. 5* f. i.

A. KnoRR Verxam, lU D.- PU 27. f, 5.
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as:ti^ en Tep;elröod gevlakt heeft, we- .
^^«

/ T ^ 7 J J Afdeeu
derzyds gerand y van onderen plat. XLIX»

Hoofd-
De reden van dien zonderlingen bynaam ^ stuk.

welken L i n n iE u s geefc aan dit ilag van Por-

feleinhoorens 5 is in de eerde opflag za blyk-

baar niec. Het fchynt dat zya Ed. de genen

bedoele, die wy Wyd-Oogen noemen: onder de

Slangekoppen , dewyl zy mee groote ronde

bleeke Vlakken in het bruin of zwartagtige

getekend zyn. Zy hebben een brceden blaauw-

agtig zwarten zoom 5 en die Kleur héerfcht ook

aan de vlakke onderzyde. De Rug is zeer

bultig verheven. liet fchynt de aangehaalde

van A DANS ON niet te kunnen zyn.v

(3313 Porfeleinhooren , die de Schaal eeni- cccxxxu

germaate Spiraal getopt , bleek , met cln^eoL

Vleefchkleurige Banden , aan den Mond s^oodagti.

Violet heeft.

Zekere Porfeleinhooren s voeren, wegens de

Gellalte , den naam van Mollen , en deeze

Worden door de Kleur onderfcheiden. Dus is

die van deeze Soort een Roodagtige, die van

de volgende een Graauwe, en die van de der*

de Soort een Geele Mok Allen zyn zy met

bree-

(331) Cypr^a Testa fubturbinata palHda Fascüs irK.irnatis

,

are violaceo» M» L* V, sóiJ. N. 183* Carneola* auMPH<.-

Kar, T. 38* f» K» Pet» G^s^T^gó.f* 8» KïfOKK Verzam:

yu D» Fl. 17. f. 4,

ï. Deel. XVI» Stuk,
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,
ijL breede Streepen , van eene verfchilïende KleuV,

"^UX* 0^^^^^^^*^ gebandeerd. Men vindc ook witte

Hoofd-* Mollen 5 die alleenlyk bruin gezoomd zyn. Zy
STUK, komen uic Üostindie-

cccxxxii. CSS^) Porfeleinhooren , die de Schaal Spiraat

^elrT g^^opt , Afchgraaiiw , met bruine Ban-

Graauwe. ' den heeft»

' Van deeze getuigt LiNNiEus, dat zy eens

zo groot is dan de voorgaande Soort ^ hebben-

de ook het gedraaide Topje grooter en duide-

lyker , dan de anderen. Van onderen is zy met

fiaauwe Oogjes getekend. De Tandan van de

Opening zyn bruin.

CGCXXXlU. (333) Porfeleinhooren , die de Schaal eenU
Cypr^a, gevmaate Spiraal getopt en Rolrondag*

Gee&ol. tigi Tegelrood met hleeke Banden heeft ^

zynde van onderen dikker en bruin,

Deeze, die by my het Spiraale Topje blyk-

baa-

.(S3i) Cypr£.a Test^ turbJnata cinerea Fasciis fuscis. Syst^

Tiat^ XIL B o N A N N* Recr^ UU T* z66^ A B. G E N v* Cof2c/u

•r* 21. (18) f* G* SEB. ICal^, UU T» 76. f. s* KWORR
Verzam, !? D. Pi. 24* i* S,

(333) Cypr&a Testa fubturblnad fubcyïindnca,testacea Pas-

sus pallidis, fubtus intrasfata fusca» M» L* U* 568* N. 16C»

Talpa R u M P H» Rar^ T* 38. f. L G u a£t H. T,?jr. T. i6«.

C N. AR GE NV. Conch* T. 21. (n) f» H. PET* -<4«^, T»

ï^. f, I. LIST» rö«ff^* 4* S* 9. C.4» T. s. f* 2. Ba Uil EL»

l?fzr* T. 1325» f. 19* REGENF» Okc^» T. 10. f* 37* Knorb
Vertam^ U D* PU 27. f* 2, 3.
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feaarer beefc dan de voorgaande , noemen wy yj^
de geele Mol» Haar geele Oppervlakte is Afdeel,

tnec vier breede bruinagtige Banden uitgemon- ^L^^^-

ilerd. Zy is zeer glanzig , en wordt van dQ^,^^Z^'

Inlanders veel tot het gladmaaken der Pifang-

bladeren , daar zy Tabaksrolletjes van maa-

ken ,
gebezigd , hebbende voor 't overige ook

de Geftake van een Mol.

C334) Porfeleinhooren , die de Schaal eenu cccxmiv,,

germaate Spiraal getopt , aan de Zyden ^JmetCI^

met een dikke Korst ^ op de Rus- Violet f^^^- „-^ ° Gewolkte
heejt^ Agaate

Kliphoo-

Daar zyn eenige Porfeleinhoorens , die de*^^"*

Rug paarfchagtig blaauw of Violet hebben,

dewyl het (lerk Water aan derzelver Schaal

zodanige Kleur geeft. Zou ook die Kleur aan

dat Exemplaar, van grootte als een Duiven-

Ey, 't welk Linn^us tot deeze bepaaling

der Kenmerken aanleiding gegeven heeft, op

dergelyke manier bygezet zyn ? De aangehaal-

de immers , van Rümphius voerende den naam

van Gewolkte Agaate Kliphooren , is op de Rug
niet zo gekleurd,

(335) Porfeleinhooren ^ die de Schaal eeni- ccGxxxva

Per- ^yK^"^

(334) Cypr^.a TestS fubturt>mata , lateribus gibbis cortfca-

tis, Bürfo Violaceo. M. L. U. $69* N* 18 j« RumPH. Rar^

T. 39. f. Q* Pet. Gaz. T. jz. f. 10. LisT» Csnch* 4* S«.

9» C. 3. T* 4. f, 3. Klto RR Verzam. V^ D, Pl. 28» f. s.

(S35) CyprAa Testi fabturbinatè luridd fiibfasciad, extre«

I. DëEX.. XVI, Stuk. mita»
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Vï- germadte Spiraal getopt heeft^ Mii'J^

XUX* ^^^^ '^^^ twee flaauwe Banden^ de En-
HooFo- den geel met twee zwarte Vlakken.
STUK.

De Kleur van deeze, is , volgens Gual-
THiEiii, glanzig bruin > volgens d'Argkn-
viLLE grysagtig. Hy noemtze la Souris y dat

is de Muis, dewyl zy ook als twee Oogea
aan het end heeft, die zig helder vertoonen.

Adanso'n merkt aan, dat zy van onderen

witagtig is, van boven Muisvaai en aan de En-

den roodagtig, met twee zwarte Stippen. Men
vindtze , volgens Bonanni, veel, aan de

Kust van Napels en Sicilië, alwaar zy Forcelet*

ta getyteld wordt,

.
'

.
«- .1

cccxKxvi, C33<53 Porfeleinhooren , die de Schaal eeni-

rlJetit
germaate Spiraal getopt heeft met geel-

iCn'ns. agtige Stippen, en de Enden hfuin gö-
^^^ "*

vlakt i met eene ros/e Mond-ópening.

De' Vlakkigheid , naar die der Kivits-Eijererif

gelykende, heeft den bynaam gegeven aan dee*

ze Soort , die ook maar de grootte van eerf

Duiven-Ey of daaromtrent hadt, in het Eiceni-

plaar van de Koningin van Sweeden.

(337)

mitaribiisluterisnigro-bimaculatis. iS"ysr. ^^^ XIL GuALTHo
Test, T. ïj. f. I. BONANN. Recr. III, T» 251. Souris. AK»

GENV. Conch^t^ 2U (18) f, c; AOANS. 5(?W^.I.T.5.r. D^

(3»0 CyprJiaTestz fubturbinata maculata punftis lutesccn"'

tibus , Extremitatibas fusco-maculatis , Fauce tufa* M, L» U»'

562. N* i85. Pet. Caz^ T. 95. f* i^^ Kn O^R yérzam'^

ÏV. D. PU 9. f. 0.
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C337} Porfeleinhooren , die de Schaal eeni- Vl,

germaate Spiraal getopt Heeft en ')vit^
XLïkl

met Ehagtige Taruijes* ' Boofd-

Dceze Soort ^ in het Sweedfche Exemplaar cccx.xxvn*

iiegts de grootte hebbende van een Mosfchen"
.^^Z;!''''''

Èytje , behoort zekerlyk onder de kieinden '^^^T
van dit Geüagt. Men zal ze by 't SpeCul^-^

ttie-Goed moeten opzoeken,

(33^3 Porfeleinhooreri 5 die de Échaal Spiraal cccxxxviii,

getopt 5 Eyvormig , graaiiwagtig roodf/^^if^^

gegolfd en flaatm gehandeerd heeft, Dunfcha?,!.

Deeze is veelgrooter, ja overtreft de groot-

te van een gemeen Hoender - Ey , doch te-

vens zeer broofch of dunner van Schaal dan

de meefte overigen ; weshalve men 'er den

iiaam van Dimfchaal aan toege-eigend heeft,

ïti Gellalte z\te€mt zy anders veel naar de

gewoone Getygerde Kliphoorens , doch heeft

haar afkomst uit de Middellandfche Zee,

IL Stompe, die geen blykbaare Spits heb-

befx.

fSS?) Cypr^a tezti fubturbinata alb^j Deuticolis fubuta-

tis, M*L» u* 570* N» 18 7*

(338 ) Cypr^ea Testa turbinata ovata glauc^, Testaceoundata

fubfasciata, M* L* U* 570* N* 188* Rond. ^f* II. p, io2*

GuALtH. Test, T. lö* f, <^. KNORR Ferzam, Vh D*
t'l IS, f, a,

G ,

ï, DEIL» XVI. 5TtK,
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-
^^^*

Cs 39) Porfelelabooi^en , die de Schaal van
'
XLIX.' vooren Jlomp , driekantig met een Eült

Hoofd- heefty vcm agteren Jlompagtig,
bTUK.

cccxxxix. By RuMPHiüs komen deeze voor 3 ondet

alpuT ^^^ naam van Kleine Slangekoppen, Van on-
5jr^^«m. deren zyn zy witagtig of bleek , aan de ran*

Buikje, den blaauwagtig , en . de Rug is ten deele be-

dekt met eenen zwart bruinen Zoom, op 't

midden met ronde witte Plekjes in 't bruin

bezaaid. Wy geeven 'er daarom den naam
van Mooren- Buikjes aan^ Die van Lister
was van het Eiland Mauritius afkom ftig. Zy
vallen ook aan de Kust van Afrika en op de

Molukkes in Öostindieé

cccxL» (340) Porfeleinhooren , die de Schaal van

^ïfilthia'
vooren Jlomp , driekantig met een Bult

«-? heeft , yan agteren platagtig fcherp >
ange op.

^^^^ onderen zwarte

Dee-

(3.19) Cypr&a Testa obtufa triquetro-glbba , postice obtu-

fiuscula* M. L. U* 57^* N. 189. BONANN. Recr» III, T.

258. Rond ^q^ ÏI. p, 103» f» 5. Capiit Serpentis minus.

RUMPH* Rar, T. 38. f. F. PèT. Gaz» T. 9Ö. f, 9. ^mb*
T. II, f» 7» L I S T. Conch* 4. S. 9. C. & T. 7. G U A L T H*

Test. T. \S> L O. A D A N S. Seneg, I. T* ƒ. f. 5* K N ORK
Verzam, IV. D* Tl. 9. f» 3-

CS^o) C'jpr&a Testa obcuta triquetro-glbba
, postice depres-

fo-acutS, fubtus nigra. M, L« U» 571. N. 190, BoNANM»
Recr, III. f* 26t* Caput Serpentis niajus. Rum PH. Rar^ T«

38, f* £ Pet. Gaz, T. 96. f. 8. Li sï, Co«^/^. 4.. S. 9. C.

6. T. 8, KnoRR Ferzam, l, D. Tl. 13. f. X, 3» Vï# D*

fl* 21, f, 5*
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Öeeze zya veel grooter dan de voorgaan* Vt
Be , ja van de grootden in dit Geilagt , en ^xLlx"
boven den Zoom, die bruinagtig Muis vaal is, Hoofd-

met witagtige , getaande en roode Vlakjes in stuk.

\ zwarte gefprenkeld» Zy komen op de zelf-

de plaatfen , ten minfte in Oostindie , voor.

Men geeft, ^er, niet oneigen, den naam van

Skngekop aan»

(341) Porfeleinhooren , cUe de Schaal van cccxli;

vooren Jlomp heeft ^ blaaihwagiig hruifiy viuUus^

met witte Vlakken, zoutkoï.

Twee Duimen lang vallen, volgens Rüm-
PHius, die Kliphoorens, welke men Zowt^or-

'feltjes tytelt^ om dat zy als geheel befprengd

zyn met witte Vlakken. Zy zyn aan de Stran-

den vmi Amboina gemeen en daarom in wei-

nig agting. Van onderen , zegt hy , zynze

iroodagtig, doch bellerven meest bleekgeel.

(342) Porfeleinhooren , dk de Schaal inge» cccxLir,

drukt
^,y^;f^

(34o Cypr^a Tesd obtufé livicM maculls albis. M. L» ü. aeenfchc

S72* N. 191. LisT, Conck^ 4. S, 9* C* 4. T» 8* f. 2. B o- Kliphoo-

N A N N, Recr, III, f. 254» ^ E T. Caz^ T. 80. f. 2. R u ai p h* ^^"*

Rar^ T, 3 8» f, L. Kn O RR Verzam^ VI. D* PI. 20. f. 3»

(342) CyprAn Testa obtaf^ retufa gibba cinerea , Fascii

longitudinali fusca , Denticulis nlgdcantibus, M* L. U» 572,

N. ï92» RuMP H. Rar^ T» 39- f- ^* ^^ sT. Conch. 4^ St.

5« G. I. T. 2. ARGF.NV» Conch. T, 21. fiS) f* E? SliB,'

Kah. nu T, 7§. f» S3j 31-. KNoRR Fnmm^ UU D» T^

i2. f. 3.

G 2
ï» DEEL. XVI. STtIK*
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VL
Afdeel*
XLIX.

Hoofd»
STUK*

êriiktjiofnpi bultige Afchgraauw heeft

^

met een bruinen Barid overlangs , dö

Tandm zwartagtig,

Deeze Kliphooren voert den ilaam van Kar^

tliageenfche , om dat zy van Carthagena her-

waards was gezonden, Zy is over 't geheel

graauw geplekt , en heefc op 't midden, by

de bruine Streep , eenige blaauvve Vlakken»

Thans is zy niet zo ongemeen.

Cypr£.a
TigrU,
Zwart Ge-
tygerde»

(343) Porfeleinhoören 5 diè de Schaal ftomp

en Eyvormig , van agteren ftomp , van

vooren rond , met eene geelagtig roods

Streep overlangs heeft.

Dit zyn de genen, die mengemeenlykir//p-

hufennoQmti volgens Rümphius; doch wy
geeven 'er den naam van Getygerde Kliplworens

aan. ,, Op eenen witten Grond, naamelyk,

3, zyn zy digt gefpikkeld met zwarte Drup.

3j pels, daar andere kleinere, bruine en geele

3, onder loopen. Langs de Rug gaat een Goud-

3> geele

f343) Cypr^a Testa obtufa ovató
,
postice obtufa , anticd

fötundata, linea longitudiiiali testacea. M, L* U. 573. N. ips,

lioNANN* Recr, tlU f. 231 , ^32;, PorcellanS guttata*

RUMPH» Rar. T. 38» f. A, GUALTH» Test» T» 14, f*

I, H, L, G, LïST. Cö«cy6. 4. S,^» Cv ƒ. r* I. Pet. G^ï^;.

T. 56» f. ï^ lURR. -R-ïzr^T. isas- f. 23. & T» 1316. f. 4,

KnoRR rerzam. I. D« PU 26* U ^» ÏV, D» PI 13, f, i*

YI» D« Pi. ai, f* 4»
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35 gsele Streep, die echter niet in allen plaats VI.

s, heeft. Hoe eenpaarig de zwarte Druppels ''^^^^j^^

35 zyn , hoe raarder menze houdt. De BuikHooFD-

35 is niet zeer plat , doch niettemin zo vlak ^stuk.

35 dat de Hoorens daar op leggen kunnen ,

5 5 zeer wit en blinkende. Van het Dier ziet

3, men niets dan een dunne Lap 3 die byna

5, eveneens gefpikkeld is als de Schaal 3 te

3, weeten met zwarte ^ bruine en geelagtigCj,

5, ronde Vlakjes 3 daar witte Korreltjes op

33 zitten , en beneden ileekt het een korte

33 Tong uit, waar aan twee korte Hoorentjes

3, met de Oogen zyn. Die men voor de

53 Wyfjes van deeze Kliphoorens houdt, zyn

35 dun en ligt van Schaal 3 krygende fchier

3, haar volkomen grootte , eer zy de Lip om-

35 krullen, die fcherp en' dun is als Parkement^

35 Deeze hebben de Schaal fraay gerekend met

3, zwart, blaauwengeel, en, hoe meer blaauw

3, hier onder loopt j hoe raarder zy zyn".

Tot deeze laatilen behooren de brmi Gety-'^mm gq^

gerde Kliphoorens , aan welken de gedagte^^^^^'^'^*

Ruggeflreep meest ontbreekt» Zodanig eene

is het 5 die d'A rgenville afbeeldt 3 en v/aar

van hy zegt, dat dezelve 5 op eenen witten

Grond 5 met eene zeer zagte Kleur gefpikkeld

is: weshalve menze TygerveUen noemt. Men
telt ze met regt onder de grootilen van dit

Geflagt, vallende wel een Vuist groot: doch

zyn taamelyk gemeen. Niet alleen in Oostin-

G 3 diei

L DEEL, XVI, Stui?*
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VI. die , maar in de Roode Zee vallen zy ovet-

%ï^^y ' vloedig 5 zo Bonanni aanmerkt, wordende

Hoofd-* door de Kooplieden in Egypte overgebragt,

STUK. alwaar men *er, tot het polyilen van Stoiren

en Papier, gebruik van maakt. Hy fchynt de

bruin of geel getygerde te bedoelen» Men
vindt 'er ook , die ronde zwarte Vlakken heb-

ben op een geelen Grond > en groenagtige met

bruine Vlakken.

cccxLiv. C344) Porfeleinhooren , dia de Schaal ïang^^

^Ly!'^^ werpig Eyrond , met hruine Stippen en

Mazelen^ ^^^ geelagtige Streep , van agterenfcherp'

agtig en aan den Mond ros heeft.

Door deeze Kenmerken wordt een kleiner:

|lag van Getygerde Kliphoorens aangeweezen,

die men , wegens de gedaante der Vlakken

,

niet oneigen. Mazelen noemt;, en een andere

Soort , welke de Vlakken rood heeft , Roode,

!M<^zelen, By Rumphius komen zy , hoe*

wel niet aangehaald zynde , Plaat 38 3 Letter

P, O, beidgi voor. Men vindtze in Oöstin-

die, en de laatflen zyn niet gemeen.

(345)

('jé\) C'jfrAa Tcsta oblongo ovata ,
punélis fuscis lineaque

flavescente, postice acutluscula , Ore iiifo. M» L. ü. 573. N.

394. GpALTH. Tesu T. 14. f. 2. C, D* L J S T. Conch^

4» S. 9. O 4. T. 9. f. I. Pet. Gaz^ T. 97. f. 17. KNOR»
Y^rZATfii* yi» D* Pi. 23. f* 6, 7»
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(345) Porfeleinhooren , die de Schaal flomp^ ^^^'

en Rolrondagtig heeft ^ aan de Enden XLIX*
geel. Hoofd-

stuk.

'Deeze heeten Ifahelkn^ naar eene Kleur van ^^^^^^•

dien naam, tusfchen wit, geel en bleekrood, liiMia,

hoedanige zy hebben , en fomtyds mee eenige
^^^''^^^^^*

fyne zwarte Streepjes overlangs getekend

,

fomtyds geheel wit doch altoos aan de Enden

Oranjekleur zyn, Zy komen aan de Eilanden

Mauritius en Madagasear voor, zegt LiNNiEus,

en vallen zeer klein.

III. Die een Navel hebben of genaveld zyn.

(2^^) Porfeleinhooren , die de Schaal gena- cccxlvi,

yeld , van onderen hridn , van boven qI^^^^

witagtig heeft, Biaauw-
agtige.

De. aangehaalde van Rumphïus voeren den

naam van hlaciuwe Slangehoofdjes , als in Ge-

flalte veel met de zogenaamde Slangekoppen^

of liever met 4e Mooren Buikjes overeenko-

men-

(345) Cypr^a Testd obtull fubcylindrica , extremitatibus

luteis» M. L* U* 574» N* 195. Ifabella. Rumph, Rar. T.

39» f. G. AliGENv* Conc&^ T* 2u (18) f« l\ Pet* ^mb^

16, f. 15. Gazt T» 97. f* 16. List* Conch, 4» S, 9. C. z,

T. 2. f. 2* K N o R R Verzam, IV* ü. PU 9» f. 5-

(346) Cypra.a Testa iirabilicata fubtus fusca fupra albida.

M» L. U. 574. N, 196. BONANN* Recr^ lil. T. 255- Por-

cellana coerulea» R u M P H. Rar, T. 38* f* G« G U ^ LT Ha

Test, T. 15. f. N.

G4
I. Deel. xvi. Stus*
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VL mende. By het voor^End hebben zy. zowel

XLIX.^'^ de volgende, jn plaats van Spitsje eenein-

JHooFD' drukking
,

gelyk een Navel , welke haar dan
gTUK. Genaveld maakt. Ds Schaal heeft de grootte

yan een Duim; zy is van onderen zw.artagtig,

yan boven wit of Amethystkleur met twee

geelagtfge Banden, Zy vallen in Oostindie.

cpcxLvïi. (347) Porfeleinhooren, die de Schaal gena-

^hmd^i.
" '^'^'^ heeft ^ mei zeer f^ns geelagtige

«'2'/ dwars ' St! eepjes y doorgaans fanienloQ"

ml"
"

pende^

Dit Porfeleintje , niet grooter dan de zoge*

riaamde Ezeltjes of Fisfebedden ^ is door J.

Zo EGA waargenomen. Het heeft de Schaal

glad en Loodkleurig, met een of twee bieeke

Banden , van onderen v^it en ongevlakt.

ccfxLvTïi» (318) Porfeleinhooren y die de Schaal' gein-

fulchïïa.
'^'^^^ heeft y met de binne^ifle Lip aan

lieknopte^ ieder End gerond,

Deeze is kleiner dan een Duiven-Ey, broofch

van Schaal, langwerpig, Eyvormig, roodag-.

p'gj met twee Streepswyze witte Banden.

(34P)

(347) CyprJta Tesl^ umbilica^a , lineis tt.ansverfis fubtiüslli»

jnis fluTCscentibus, pasfim concunentibus. Syst* N<7/.XIf.

(348} Cypr^.a Testa umbilicata, Labio Interioie utrac^ue e.^-

fiemitate iotunjato» M. L. U. 575. N. I97«
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(349) Porfeleinhooren , die de Schaal gena^ Vï.

veld heeft ^ van onderen geel met bruine
XLIX**

Stippen , aa/^ ^^ E7iden twee bmine Hoofd-

Vlakken hebbende. stuk.

CCCXLIX<»

Deeze heeft maar de grootte van een Mos- £!zac^,^

fchen-Eytje. Zy is van onderen geel mee zwar- ^^s®^^^^*

te Stippen , van boven v^itagtig met bleeke

Golfswyze Streepjes ; van agteren uitpuilende

en wederzyds bruin,

(3503 Porfeleinhooren , die de Schaal gencu cccl;
veld 5 van boven hlaauwagtig , aan de ^^.^'''^1

Enden met twee bndne plakken heeft, zwaiuw*

Zy is niet grooter dan de voorgaande Soort.

Van deeze vier Soorten wist Linn^eus de

woonplaats niet,

(351) Porfeleinhooren , die de Schaal gena- ccclt*
veld Cypr^-a

Afellus,

(349) Cypréta Testa umbllicata , fubtuS lutea Pundis fascis, J^zeltje,

Extreraïtatibus Maciilis duabus fuscis» M, L. U. 57J. N. ipS»

BoNANN, Reor. III* T. 242* Concha Veneris iindadm de-

plda. List. Concha 4. S, 9> C. 3* T. i» f. i. Pet. Ga%, T.

I2V f. 7. SE B. Kah* III. T. 15» f. 19» « % <^ j ff , ^- K N o R K

Verzam. Vi* D» PL 17- f- 5»

C350) Cypr^a Testa umbillcata , fupra csmlescente, extre-

^ütatibus Macalis duabus fuscis. M, L* U. sjó* N. 199, Pet»

Gtfz, T« 30, f. 3.

(351) C'jprdta Testa umbllicati alba, Fasciis tribus fuscis,

|vï. L. U. 57F- N. 200» BoNANN, Recr, Ilï. f* 236, B A R-

EEL» Rar* T» I3iö. f. 27* Afelliis. RüMPHe Rar^ T. 39»

G 5 ^* ^^

I. De?:l. XVI« stuk.
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VI. yeld heeft en wit 9 met drie hmine Ban*

Hoofd-
stuk. Deeze zeer bekende Porfeleintjes voeren den

naam van Ezeltjes , om dat zy over de Rug
drie breede bruine Streepen hebben , even als

of 'er drie Zakken op een Ezel gelegd waren j

of liever 5 even of 'er twee witte Zakken lagen

op de Rug van een zwarten Ezel ; gelyk R u m-

PHius fchynt te willen. Die overeenkomst,

echter, is zeer ver gezogt, en ik geloof, dat

haar naam veeleer afkomftig zy van een Kaap-

fen Ezel , die op dergelyke manier geflreept

is, of van Pisfebedden , in 't Latyn AfelU^ naar

welken zy in grootte byna gelyken. Hoe 't zy,

men kan ze by *t Pond koopen , wegens haare

menigvuldigheid. Zy onthouden zig aan de Mal-

divifche Eilanden , zegt L i n n iE u s.

cccLii. (35^) Porfeleinhooren , die de Schaal gem"

Efronl, '^^^^ ^^ '^^^^ ^^^ gelyke roodagtige Flak

Dwaaien» heeft,
de»

Deeze is nagenoeg van grootte als de voor-

gaanden.

f. M. ARGENV* Conch. T. 21. fiSjf. T. GüALTH» Test^

T. J5, f» M. Pet. Gaz. T. 97» f* 11* ^m^ T» i6» f* 18^

1. 1 $ T. Concè^ 4* 5» 9. C« 6« T* 3. f. 2» A D A N § Seneg^ !•

T. 5*f* H» KnoRR Verzam» IV* D» Fl. i5.f. 3»

(35 i) Cypr^a Testa umbilicau Maciila Testacea aeguali,

M. L. U. 577* N, ao2»
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IV. Die een breeden Zoom hebben , of ^
V^*

gerand zyn., XLIX.
HOOFD-

(353) Porfeleinhooren , die de Schaal gena- stuk.

veld en gerand geel heeft ^ met ronde cccLiir*

witte Stippen, Cribrariai

.
' HarkkyJb

Een Porfeleintje ^ dat de gedagte Kenmer-

ken hadt , gaf aanleiding tot deeze Soort,

waar toe ook de zogenaamde Harlekyn fchynt

te behooren. Het wordt van D'AacENviL»
LE de klei77e Argus getyteld.

(354) Porfeleinhooren , die de Schaal met een cccuv»
Knobbeligen Rand en witagtig heeft, MmetZ

Guinee*

Deeze^ die men Guineefche Munt ï\QQmty^^^^^
hebben haaren naam daar van, dat zy, aan

de

C353) Cypr<za TestS umbilicat^ marginata luteS , Pimftis

jotundis albis. M. L. V, 577^ N. 201. Argus minor. AR-
GENV. Concb. T» QU (ï8) f. X» PKT» Caz T» '<>o, f, K; aii

T. S. f, 3 ? L I ST. Conch^ 4.S. 9. C. 6, T. 3» f. 2* REGEN F«

ConcL T. 12. f* 74» Knorr Terzam* IL D. PU ló. f, I. wit

geplekte Agaate Kliphooren. R u M P H* Rar» PI. 39. f. R^

C354) Cypr£/i Testa marginato-nodola alhicla. M» L. ü. 578,

N. !203. T^ ON A N N Recr. III» C 233. S AS. R E L. Rar^ T.

1326» f. 2Ö. Moncr?, Nigritaram. LisT. Conch^A,* S* 9, C. 8*

T» I. f» 3 , 4» Thoracium vulgare five Caudcium» Ru mph.
Kar, T. 39* f. C, GUALTH. T^5?, T. 14. f. 4, 5* Mon-
noie de Guine'e» Argen v» Conch. T* ai» (18 j f. K. Pet<>

.4/»^. T. 16» f. 14» Qüz, T« 97, f« § Kn ORR Verzam, IV»

p. PI. 24. f. 4.

I. mr.L» XVI, STUK,



108 Beschryvincvan
^^* de Kust van Afrika menigvuldig vallende , al«

XLIX, ^^^^' ^00^ Vrouwlieden worden gevifcht, die

KooFDv ze dan afwasfchen , fchoon maaken en uitzoe-
*^^^' ken 5 waar na zy voor Geld gangbaar zyn

.

Het is de eenigfte Muntfpecie aan een gedeel-

te dier Kust , en wel in 't Ryk van Kongo;

hebbende die Visfchery meest plaats omtrent

de Stad Loanda , welke de Hoofdftad is van

Angola : doch zy maaken eenig verfchil daar

in 3 en het zyn anderen , die men in 't Gebied

der Portugeezen aan de Kust van Afrika ge-

bruikt, verfchillende van die Koorentjes, wel-

ke aan de eigentlyke Kust van Guinéa voor

Geld worden uitgegeven, en aldaar met Sche-

pen aangebragt. Of dit nu de genen zyn,

die men onder den naam van Mannetjes van

de Wyfjcs afzondert , en minder agt aan de

Kust van Kongo , volgens B o n a n n i , zou ik

niet durven bepaalen: dan alleen, dat die van

deeze Soort de regte zogenaamde Guinéefche

Munt zyn , overeenkomftig met de genen

,

welke jaarlyks in menigte aan de Maldivifcbe

Eilanden, in de Indifche Oceaan, gevifcht,

en van daar, by geheele Scheepslaadingen

,

naar Bengale en Siam gevoerd worden, om
voor de Indiaanen tot eene Geldfpecie te ftrek-

ken. ""Doch het fchynt dat nog andere Hoo-
rentjes ook daar toe gebruikt worden. Met
deeze Soort wordt de gemeene geelagtige

Kauris , die men hier te lande , by 't Pond,

voor weinig Prys kan koopen , bedoeld. De-

zelve
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szelve vale ook^ zo Linnjeüs aanmerkt , in Vh

de Middellandfche Zee , by den uitloop van
"^f j£**

de Nyl. Hoofd-
stuk.

(355) Porfeleinhooren , die de Schaal gerand cccrT,

en de Rug met een geekn Ring omgord jfJuIZ,

heeft,
Biaauws
Kaui'is»

Zonderling is 't , dat L i N n ^ u s hier , waar-

fchynlyk door verhaafting , v^nTIioracmmqimr^

turn gemaakt heeft Thöracüiin quadratum^ 't

welk een geheel onovereenkomilig denkbeeld

geeft van deeze Hoorentjes. Rumphiüs zegt,

wy noemenze Thoracia^ dat is Borst (tukjes

,

orri dat zy zeer wel gelyken naar een Borst-

iluk van een Wapen , en deeze is van dezel-

ven zyne vierde Soort. Het komt my voor,

dat de Kaurisfen in 't algemeen meest naar

zekere Eorstfchilden van de oude Wapenrus-

ting gelyken (*}. Aan deeze Soort geeft men
den naam van Blaauwe Kauris ^ om dat zy op

de Rug , binnen den geelen Kring , eenlger-

maate blaauwagtig of Loodkleurig zyn ; doch

dee-

(SSJ) Cypr^a Testa marginata , Doïfo annulo flavo cir-

cumdato. M, L» U. 578* N» 204 Rond» Test, 2. p. 103. f,

4. Thoracium quadotum* Rumph» Rar^ T« 39» f. D,

GUALTH. Tesu 14. f* I, 2» PeT^ Gaz, T, 6* f. 8*

KNOllR Verzam, IV* D, Pi. 9* U 4.' Pi. I5. f. 4.

(*) PorccUana Thoracica ^ ita vocatar ,
quia haud multum

abfimilis est munimento illo Ferreo , qiio Peélus in Bello te-

gitur et [quod] Thorax vocatur» GUAXTH, ad Tdb. 24»

I. DEEL, XVI, STUK,
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„

VI. deeze Kleur verbleekt door den tyd , èn dan

^XUx" wordenze over *t geheel Afchgraaiiw , hoeda-

HooFD-* nigen ik vind dat aan de Kust van Kongo, in

ÊTÜ15, Afrika ^ tneest gewild zyn. In deeze is de

Rug zo duidelyk niet van den Rand , als door

den gezegden Oranjekieurigen Kring, onder-

fcheiden. Men maakt dezelve fomtyds , zó

wel in de voorgaande als in deeze Soort , door

Konst paarfchagtig blaauw of Violetkleurig

,

als wanneer men 'er, te regt, den naam aan

geeven kan van Blaauwe Kauris. Deeze zyn

öp Amboina gemeen, maar deregte Kaurisfen

niet, zegt Rumphius, voegende daar by,

dat de Chineezen 'er, tot Medicyn, gebruik

van maakeii.

tcctvu CSS^} Porfeleinhooren , die de Schaal heeft

CaJrTa, ^^^^^ eefieu cngelyk knohheligen Rand ^
Gcpielue. r^ii ^j2r h'uin geftippeld , de Rug Tegel*

roodagtig gewolkte

Zodanig eene vind ik onder myne Kauris-

fen, doch de Mazelen van Rumphius fchy-

nen, zo min als de aangehaalde van Güal-
THiERi, hier toe betrekkeiyk te zyn.

tccxvii. {357) Porfeleinhooren, die de Schaal met eeh

:iVif Oogje.

C3j6) Cyprda Testa margine gibbo inacquall^ albido fusco-

punétato, Doifo nebuIato-Testacco. Syst^ Nat, XIU RuMPH*

Rar, T. 38* f.'P. Gu ALTH. Test^ T, iS» f» X.

(357^ Cypr<za Test^ deiofb-marginata fiava albo-puniaara

3

ïiata-
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afgeknaagden Rand ^ op H midden geel Vt.

met witte Stippen^ aan de Zyden w^ï
^XT 11^

'een hniinagtige Vlak. heeft. Hoofd-*

STÜK«
Deeze noemt R üMphïus JFzf-Oog/^jWaar

van de reden blykbaar is. Men vindtze aaa

'c Eiland Mauritius, thans Visie de France , en

aan dac de VAscenfion ^ volgens Linn^us*
De grootte was als eenDuiven-Ey. De breed*

Iten zyn de mooiften.

r358) Porfeleinhooren , die de Schaal met een ccci.\'uh

afgeknaagden Rand heeft , op de Rug
^l^^^l^

geelagtig is met witte Stippen^ aan deTinmi-

^yden met flaauwe iruine Plekjes hier ^ ^
^^'^

en daar verfpreid.

Öeeze hadt, in 't Koninglyk Sweedfche Ka-

binet , llegts de grootte van een Mosfchen-

Eytje : zynde van boven en van onderen geel,

doch aan de Enden wit. Ik geef 'er den naam

van Brandvlakje aan, die fomtyds ook welaan

de voorgaande Soort gegeven wordt.

(359) Porfeleinhooren , die de Schaal een cccli^*

wei- ^r^^'""^

Lateribus Macula fiibfusca* Sysi, Hat* XII. ThoraciuiU ocula- ^^^^7

turn* R U M P H- B.ar* T» S9. f. A» G U A i T H. Tesu T» 15.
*

^
*

f. H. L I ST. ConcK 4» S* 9» C» 6» T, 2. f. J« PET, Cüz» T,

27» f. 19. K N o R R Verzam. VI. D» PU 10, f* 4.

(Ss8) Cypr^aTesti derofo-marginadflavescente albo pimc»

tatS; Lateribus Pimdis fuseis obfoletis fubipaifis* M. L. V^

S^u N. 209.

C359) CyprM Testk fabmarginata lutescente , luteo üroiadj

Lateribus fusco pun£tatis, Syss» Nut^ XUs

I, Deel, XVI. Stuïc,
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VI, weinig gerand, geelagtig^ met geel hé-'

^T^ï* ^aaz/iF^ , aan de Z'yden bniin gejlippeld

Hoofd. ^^^W^-

STUK*

Deeze, iiit de Middellandfche Zeê, heefc

de Schaal Eyvormig, glad, geelagtig ^ met

bleckere of donkerer Vlakken digc befprengd

;

den Rand van boven gekarteld , bruin vaft

Kleur : de binnenlte Lip van agteren met de

Tip omgeboogen. Zulks is eigen aan deezé

Soort, zegt LiNNiEUs, die verder aanmerkt,

dat de Schaal van deeze fomtyds oiigèvlakc

en blaauwagtig doorfchynende voorkomt, zon-

der Tanden, en niettemin in voLkomen groot-

te : waar uit blykt , zegt zyn Ed. , dat dié

van deeze Soort haareo ouden Rok afwerpen.

Zodanigen zullen de Wyfjes zyn, daar Rum-
PKius van fpreekt. Wy noemenze, derhal-

ve, Geelsmetje,

cccLXo CS^o) Forfeleinhooren , die de Schaal gerand

CyprM 2n Afchgraaiiw heeft , met een bruin-

BïLken- Toode Vierkante Vlah
hoofdje»

Volgens de Afbeelding van d'ArcenviL"
LE, hier aangehaald, moet deeze het Dr^'*^-

kefihoofdje zyn vsiti Rümphiüs: want de ge-

zegde Vlak ondergaat veelerley veranderin-

gen^

(s6o} Cypraa Testé marglnata dnerca, Testaceo Quadrato

vaiiegata. M~ L« U. 580 N. 207. arg .^Nv. Conc&, T« zr.

(ïgj f. Tt Pet, Gas, T» 97. f. 19* Rümph« Raf.T* 39J» E.



DE PORSELEINHOORENS. llS

gen ) en beeldt nu eens 't één, dan het an- ^^'
,

,

der, uit, en fomtyds zyn 'er, in plaats van
;xuxl*

ééne> verfcheide roodagtige Vlakl<en op. Zy Hoofd*

vallen v^einig grooter dan een Mosfchen-Eytje. stuk*

(3613 Porfeleinhooren , die de Schaal gerand cccLxr;

en driekantig gebult heeft , met witte hX-X.
Stippen y van agteren idtgeknaagd^van^^^^^^''^^^°

onderen ongevlakt geel,

Deeze fchynen naast te gelyken naar die^

welken Rümphiüs Kakkertakje noemt ^ zynde

ruim een Lid van een Vinger lang en hoog

gebult , op de Rug vol rosfe , zwarte en hoog

geele Spikkeltjes , waar tusfchen eenig blaauw

loopt: doch deeze Spikkeltjes zyn een grooté

verandering onderhevig , en fomtyds beflaac

iiet bruin byna de gehcele Rug.

f3623 Porfeleinhooren , die de Schaal eeni- ccclxii*

germaaie gerand en geel heeft , met ofduta.

zwakte Oogjes, stairttjes;

De Schaal is kenbaar aan zwarte Oogjes vdet

een

f361) Cypr^a Testa marginatê, trlquetro gibha albo punc-

êatft ,
postice eroii , fubtus flavS immacuhita. M. L» U» 569, N»

206. K N o Pv R Ferzam. VI, D. Tl, 14» f. 6 , r»

(362) Cypr£a Testk fubmajginatS lutea , Ocelüs nign's, M*

L. U. 580. N. 20Ü. LïsT. Ccnch IV. S. o* t. (595. f; 4^.

llONANN. Recr, lil» T. Zj\7. F%T, CüZ, T. 9» f, 7*

K N o a. R Veizam. IV. D* Tl* fi.4^ f. ƒ»

H
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STUie»

Vt» een bleeken Kring omgeven , op een geele

XUX* Schyfj zegt LiNn^us^ in de befchryving

Hoofd- van 't Kabinec der Koningin van Sweeden.

Hy geeft *er de grootte van een Mosfchen-

Eyrje aan. Myn Exemplaar heeft wel eenige

zwarte wit geringde , doch meest witte Oogjes,

op de geele Rug. Die van Bonanni, wel-

ke hier aangehaald wordt, zoude een der al-

lerfraaiften zyn onder de Kaurisfen, gaande

voor Geld op een der Philippynfche Eylan-

den* „ Het binnenfte deel, zegthy, daar zy

i, famengedrukt en vlak is, vertoont zig ros

,> of uit den rosfen Kastanje -bruin : doch

^y opwaards daar de Rug toe is zy ten deele

5, Violet , ten deele blaauwagtig bruin ge-

i, kleurd, en daar tusfchen verfierdmetMelk-

^, witte en Goudkleurige Sterretjes" Zal men
dan , (^fchoon hier veeleer de voorgaande fchynt

bedoeld te worden,) dien naam, by Rüm-
p H I u s gebruikt ^ wel ten onregte op deezet

Soort toepasfen?

ÖCCLXH:

Po raria*

Gaatjes.

. (3(53) Porfeleinhoorn , die de Schaal gera/nd

en eenigermaate Vtoletkleitrig heeft ^

met witte Stippen,

Deeze was van dergelyke kleifite , en haare'

woonplaats kende onze Ridder zo min , als die'

Van dei drie naastvoorgaande Soorten.

(363) Cjpr^a Testa marglriata rubviolacel aIbo-punftat5v

M» L. ü. 581. N» SI»»
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'(3Ó4) Porfeleinhooren , die de Schaal gerafid VI» .

heeft en met Sleufjes overdwars. xuv"*
' ".

TT Hoofd-
Dit is 't allerklein (te Hoorentje, zegt Rum- stuk. -

PHius , fchier van alle Geflagten , in 't gemeen cccLxirl

niet veel grooter dan een dikke vette Luis ^pl^l'fj,^^^

fommigen als Weegluizen: waar van het den*^ ^"'^J<^»

naam heeft van 't Liiisje. Sommigen, even-

wel , bereiken de grootte, zo hy aanmerkt,

van een Hazelnoot; zy zyn zo wit niet als

de kleine , doch op de zelfde manier met Voor-

tjes overdwars en op de Rug een overlangfe

Sleuf. Adanson vondt ze, aan de Kust

van Senegal, niet meer dan een derde Duims

lang en een vierde Duims breed, Eyrond en

fdus ook ongevaar zo dik als breed , maar ge-

heel Sneeuw-v/it , zonder eenige Vlakken l die

in de Oostindifchen zo zigtbaar zyn , als uic

die van Pondichery , door d*A rgenville
opgegeven, en anderen biykt. Zie de Natuur-

lyke en vergroote Afbeelding , van hem over-

genomen , in Fig. a, op onze Honderdtwin-

tigfte Plaat» In Oostindie komen evenwel ook

wit«»

("364) Cypr<&a Testa marginatd , tnnsverfim fulcatl M. L»

ü. 582. N^ au. List. Conch^ IV. S. 9. O 7. T. i, AngU

i68. T. 3. f. 17* Pediculus. Rumph. Rat\ T. 39» f. P*

G UAL TH. Test, T. J4. f» P. & T. 15. h P, R. Poux de

Mer, A R G F. N V. Conch, T. ai. /l8 ) f. L» PR T.^ Amb» T«

ló. f. 2Z. E ARR. Rar^ T, iSlö» f. a8. A D A NS.^Sew^^^

1. T. 5, f. s, G I N A N N. Mriat, 11* T« 13 f* 109» K K 11

R

Ferza-m, YUD. PU 17, f» 6.

Ha
L Dr.EL, XVI, Stuk,
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VI. vntte voor 5 gelyk Rumphius meldt; zo

XUX ^^^^ ^^^ ^"^^ ^^ ^^^^'' ^"^^ Engeland
,

volgens

RüoFD, List ER, die de grootte vergelykc by een Paar»

STUK. deböontje , doch fommigen waren eenigszins

roodagtig of met rosfe Vlakken. Men vindt-

ze, zegt hyy overvloedig by Hartlepool, cQ'

zy worden aldaar Ntms ^ dat is Nonnetjes, ge-

heten» Men vindtze ook in de Westindiën

,

op Jamaika en Barbados , met een overlangfe

Sleuf op de Rug ; doch de Europifchen , zegt

LiNNiEüS, in *t algemeen, hebben deeze Sleuf

niet. Zy komen , zo 't fchynt, niet aan de

Kust van Sweeden of Nooi'wegen voor. De
dwarfe Groefjes zyn een byzonder Kenmerk

van deeze Soort. Ik heb zulke Luisjes , van

.twee derden Duims lang en een half Duim-

breed.

rccLXV. C36J) Porfeleinfiooren , die de Schaal weder-*

i<tcitl, ^-yds gerand^ met een klein Snuitje en
Rystkos- gerimpeld heeft , van boven met Knob-^

heitjes gejtippeld,

Deeze noemt men Rystkorrets , om dat zy

over-

(365) Cyprxa Testa utrittque marginata fubroftrata rugofd

,

fapia punftata Tuberculis. M. L. U. 582* N. aiz. Nux Avel-

lara granulata. R u m P H. Rar, T. 39. f. I. G u A JL T H. Testm

T. 14. f. 5. la petitc Verole* Ae GEN v. Concè, T. ar. (i8>

f. V. Pet. ^m»^. T. i6. fv II Sc Gaz, T. 57. f. 12. LisT*
Conck.lV» S^ 9* C. 8. T. 2» f. 3. Seb. KaK IIU T. $5, f^

sa» KNORR Ktrsiam^ IV. D. Pi. 17, C ?•
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overal mee uitlleekende Korreltjes bezet zyn, y|^

inzonderheid op de Rug , en aan de Zyden Afdeet..

geftreept. Haar Kleur is wit of een weinig ^^^^^'

roodagtig, welke de fraayllen zyn; de langtes^uK.

byna een Duimbreed : doch men vindt 'er ook

als een Vingerlid , zo Rumphius getuigt^

die blaauwagtig zyn, Zy vallen veel op de

Eilandjes, Nusfatello genaamd of de drie Ge-

broeders , leggende voor den Westhoek van

groot Amboina , op een fynen witten Zand-

Urand. Deeze worden, dGnhdlve , Nusfatellana

granulata vkn hem getyteld. d*Argenvil-
LE geeft *er den naam van Kinderpokjes aan.

(3(56} Porfeleinhooren , die de Schaal eeni- cccLxvr,

germaate Snuitig , met verheven Stippelt ^staphyu^

zonder Streepen en aan de Enden ^ee^ Pisfebed^

heeft.

Deeze zyn kleiner dan de voorgaande en een

weinig Snuitiger, bruin van Kleur met Zand-

agtige Stipjes , wordende van d'A rgenville
Cloportey dat is Pisfebed, geheten.

(3^7) Porfeleinhooren, die de Schaal weder- ccclxvu^
j Cyprda

(3^6) Cypr^a Tesii fubroftiat^ , Pundïis elevatis fine Striis , Knopje,

extrcmitatibus hiteis. m, l. U. 583* N* 213. Argenv*
Concb^T» ar. (18) f^ S* Knorr VerzamAV.D.PU i6j, z^

f367) CjprAa Testa utrinque roftrata, adfperfa Tunftis ele»

vatls. RUMPH, Kar, T. 39» f". K* GUALTH» Tat.X^

H3
l. Deel* XVI* Stuk.
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VL zyds Smcitig , met verhevene Stippen

^XUX! Hprengd heeft. '

HöOFD- '

STUK, Van grootte als een Erwt of Paardeboontje

zyn deeze , dieRuMPHius onder den naam

van 'c Korrelige Knopje voor ftelc , om dat zy

,

even als de Rystkorrels , met een menigte van

Stipjes bezet zyn. Dat van Gualthieri
was een weinig Purperagtig, aan de beide Enden

met Saffraankleur getekend. Van deeze Soort

ftelt LiNNTEUs de afkomst uit de Middel-

landfche Zee, doch ik kanze naauwlyks van

de voorgaande onderfcheiden.

cccLxvïïï* C3Ö8) Porfeleinhooren , die de Schaal weder

-

Ghbuit's,' " zyds Snuitig ert glad heeft

.

't Gladde
Kaopje. ]3j|. js i^et Gladde Knopje van Rumpkius,

dat fomtyds geelagtig voorkomt en fomtyds

wit , gelykende, als de Enden afgefleeten zyn

,

naar kleine Knoopjes. Men vindtze in Oost-

indie. " -
• ^ -

- ^ '• •

' '

-"^"

L. HOOFD-
(368) Cypraa Testa utrinquc Roftrata IjevI. M. L, U. 583*

N- 014. Globulus. Ru M PH. Rar. T. 39. f- L* G UA L TH^'

Test. T. 14* f. M* PÉT* ylmh. T. 16. f. O. & Gaz, T. 97.

f. 14. I! All II RL* RauT*. J^CS, f. SI» KNO RH Ferzant^

VU D* Pï* 21, f, 7* - '

.•*
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L. HOOFDSTUK. Hoofd.
STUK*

BefcJjryyïng van 't Geflagt der Blaashoo-
R E N s , dus wegens de Gefcalte en de dunte

van de Schaal getyteld,

't TlCyToord B.ulky dat Linn/eus hier tot Naam*

VV een Geflagtnaam gebruikt, wordt ge-

rneenlyk voor eene Waterbel , dat is voor een

Bobbel of Blaasje, dat de Lugt, in 't Water

dringende, door omkleeding van zekere taaije

Stoffen veroirzaakt, genomen: doch ook op

andere Blaasagtig gezv/ollen dingen toegepast.

Het komt derhalve vry wel overeen met de

benaaming van Blaashoorens, die men

anders aan de Belboorens en dergelyken geefr,

welke hier tot het Geilagt der Kinkhoorens,

t'huis gebragt zyn.

De Kenmerken der Blaashoorens , dan , be- icenmer.,,

ilaan in eene eenkleppige , Spiraal gedraaide
^'^'

Schaal, die uitwendig geene Stekels noch Pun-

ten heeft : met de Opening vernaaiiwende

,

langwerpig, overlangs geftrekt, van onderen

niet ingefneeden; de Spil fcheef flaande en on<

getand. Het Dier is een Slak, gelyk in de

voor igen.

Drie-entwintig Soorten behelst dit Geflagtj^oo^^ea,

waar onder verfcheidenc, die men anders ook

gewoon is tot de Blaashoorens te betrekken.

I. DEEÏ. XYI« $1UK.



Ï20 Beschryving van

VT. (0^9) Blaashooren , die de Schaal Eyvormig
iVFDEEL.

Jloinp met twee Snuiten , en de Lip ge-

Hoofd- tand heeft,

STUK.

cccLxix. Deeze veiTcbillen van de andere Porfelein-i

ol^wv,
hoorens, daar in, dat zy de Opening krom en

witre Por- alleen maar de buitenfte Lip getand hebben,

ren!
* ^^^ ^^^ beide Enden uitfteekt. Voor 't ove-

rige doet haare Gellalte en Kleur, ja ook de

grootte 5 dezelven veel naar Eend-Eijeren ge-

lyken, en daarom noemt menze, in 't Franfch,

VOeiif y in navolging van Rumpitius, die

haar Ovum geheten hadt, dat is een Ey. Wy
geeven 'er den naam van Witte Porfekinhooren

aan. Zy zyn , over 't geheel , zuiver Sneeuw-

wit en glanzig , behalve dat de dikke Lip,

aan fommigen , geelagtig of vuilwit is , en

van binnen is de Schaal Violet , doch het Dier,

zo veel zig daar van uitwendig vertoont , Pek-

zwart , gelyk hetzelve ook in een zwarten

Inkt verfmelt , zegt Rumphius. Hy ge-

tuigt, verder, dat deeze Eijeren in grooteag-

ting zyn by het wilde Bergvolk , op Ceram

,

wordende als een Eerteken gedragen van der-

zelver flrydbaarfte Mannen of Voorvegters.
^ Aan

f369) BulU Testl ovatd obtufc fubbiroftri , Labro dentatq*

Sjst, Kat.. XI U G^n. Saï.iVI. L.U. 5H*N 215. BONANN*
Recr, IK. T* 2?;£. Ovnm. Ru m ph. /2i<t-. T, 38. f. Q^ L isT»

CwcL IW S. 9« C. 9. T. ï,U 4. GUAtTK. Tesu T. i5»

f. A« POe^uf. ArgeNV. Conch. T, il, (18} f. A. P E T. G<a;^.

T, 97» f, 7* Amk T. 8. f. 6, Knorr rerzam VL D. PI, 33. f« f.
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Aan de Stranden van dat Eiland vallen zy ook vi;
^

meest 3 en van de genen, die komen te bree- ^^^^»

ken , worden de Stukjes tot ingelegd Werk Hoofd-

op de Schilden gebezigd. Van deeze, zowcIstuk.

al3 van andere Porfeleinhoorens , gelyk gemeld

is , vindt men 'er die Wyfjes genoemd wor-

den 5 zynde dunner van Schaal , met de Lip

enkeld, fcherp en niet omgekruld. Linn^us

merkt deeze Soort als een middelilag tusfchea

de Porfelein- en Blaashoorens aan , kunnende,

om dat de Spil of binnenfte Lip ongetand is,

niet tot het voorgaande Geflagt betrokken

worden.

(370) Blaashooren, die de Schaal twee'Smii-ccclxx,

tig y met de Snuiten lang y gejtreept
yf^^f^^

en fpits heeft, weevers-
SpoeU

't Latynfche Woord Volvü betekent een

Weevers - Spoel , en deezen naam geefc men , in

't Nederduitfch , aan de zeldzaame en kost-

baare Conchyliën , die deeze Soort uitmaaken.

Van dezelven hebben fommigen een dikke an*

deren een dunne Lip, en deeze laatiten fcbynt

LiNN^us alhier te bedoelen, hoewel hy ze

meest daar door van de volgende onderfcheidt,

dat

(370) Bulla Testd hlroftri, Rostris elongatis fldatis acutïs.

M. L* U, 584» N* 116. List. Conch. IV. S. 9. C. 9 T. i»

f. I. Seb. Mus^lW, T. 55. f. 13—1^» Navette deTisferand*

AR GE NV. Conch, T. 2t» (ig; f, I» KNO il E VerzAJB.yU

P. PI» 32. f* U
H5

h D?EL« XVI* Stuk*



122 B E S C H R y V I N C VAN
VI. dat zy de Snuiten geftreept heeft, en zouds

Afdeel.
jgg^e uit de Westindiën afkom flig zyn. De

Hoofd- Geftalte is als een Kievits-Ey , met lange
STUK. Punten.

cccLxxr. (371) Blaashooren, die de Schaal tweeSnid»

bhefirh, ^^S ^^^0 ï '^^^ ^^^ Rand idtwaards ver-

oosdndi. jf^j^ ^^ Snuiten lang en effen.

Deeze Oostindifche gelykt naar de voor-

gaande , doch is kleiner , van grootte als een

Boereboon 5 fmaller, effen en Vleefchkleurig

wit. De Snuiten zyn egaal , effen , byna zo

lang als de Buik is van de Schaal , fchuins ge-

knot , de eene een weinig opgewipt. De Rand

is uitwaards in de langte verdikt. De Spleet

verbreedt zig een weinig , naar de Snuit op-

klimmende. Hier fchynt die fchoone vVeevcrs-

Spoel bedoeld te worden , welke in 't Vyfde

Deel van Knorr, op de Eerde Plaat, uit

het Kabinet van den Heer Willem van
DER Meulen, in Plaat gebragt is, en met

ieevendige Kleuren afgetekend.

cccLxxii. (37^) Blaashooren, die de Schaal langwerpig
Bulla
Spelta^

^^

"^^*
(371) -P«//* Testa biroftri, Margme extus incrasfato, Ro-

ftris elongatls lacvlbus. Sysr* Nat, XII. K n o R a Terzam,

V« D. PU ! f. 2, 5.

C372) BulU Tesra oblonge, utrinque obtufïuscula arqmli
,

3Labro arcuato , Margine intus incrasfato. Syst^ Nat» XII.

G UAL TH. Teit, T. 15» f* 4. ^ET. G/?i. T. 66, f. r
, s.

GiNANN. Adriat,U, T. 13. f, gs, Barrf.l, Icon, 31,

S2» 35. KNORR Vtrzttm. VI« D. FU 20. f* 5*
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enwederzydsgelykheeft^Jlompagtigmet Vï.

een Boogswyze Lip , welke inwaards ver- ^^^^^»

dikt is. Hoofd-
stuk,

Blykbaar is 't , dat hier die kleine Kooren-

tjes bedoeld worden , wier Geftalte meer naar

die van een Weevers Schietfpoel gelykc, dan

die der grooten zo even gemeld. Zy worden

daarom te regt Weeversfpoeltjes geheten , hoe-

wel menze ook by dat Koorn , 't welk Spelt

genoemd wordt, kan vergelyken. Sommigen
geeven 'er ook wel , niet oneigen , den naam
van Jpkje of Jukje aan. Zy vallen zelden lan-

ger dan een Duim , en hebben aan de Tip van

de Spil een klein Tandje, zegt LiNNiEUs,
dat ik echter in de mynen niet waarneem.

Uit de Middellandfche Zee zouden deeze af-

komflig zyn.

C37S) Blaashooren, die de Schaal overdwars cxhxKui:

gehoekt heeft met een uitpuilende Bee- jrerruco/a?

nige Stip aan ieder End. ^'^^^° ^ Jamboes.

Die, welke Rumphius Witte Jamhoezen

noemt, hier aangehaald, noemen de Franfchen

Bosfues y om dat zy tevens gebult zyn» Zy
zyn

(373) JBulIaTestatnnsverfe^ngahiiy aufia lunnque Pun(ao

Ósfeo. M L* ü* 585» N, 217» Jambos alba. R u mph. Kar»

T. 38. f, FT. List CokcL ïV. S, 9. C 9 T* 2. f. 3^

Gu\LTH« Test, T. 16. f. F. ARGENV. Conci. T* 2U
(18; f. M. PF-T* Gaz» T. 99* f. 2. ^mh T. 16. £. 25»

SEB. Kab, llï. T. 55. f, IJ, KNoiiR Verzam. IV. D. Pi. i6, f. ?,

I. Deel. XVI. stuk-
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VI. zyn geheel v/it , gelyk zeker flag van witte

l!^^'
wilde Water - Jamboezen , zegt die Autheur,

Hoofd- en by de Enden ziet men een bleekwit Kor-
STUK. rcltje, in een Kringetje (laande, als een inge-

vatte Paarl , en daarby een ligtrood Plekje

,

*t welk door den tyd verbleekt. Zy komen

uit Oostindie en zyn niet gemeen.

cccLxxiv» (374) Blaashooren , die de Schaal gehoekt

gMo/a^ /?e^/t, met een verheven Gordel.

Hoogrug-
getje»

Y^j^ deeze , die men Hoogruggetjes tytelt

,

zyn 'er geheel witte en geelagtige, welke laat-

iten, volgens Bonanni, gemeen voorkomen

aan de Stranden van Brazil. Zy zyn aan de

ronde uitpuiling, die haar een Ringswyze Bult

Qp de Rug maakt, kenbaar.

cccLxxv. CS75) Blaashooren, die de Schaal rond ^ door-

^«^'^ fchynende^ overdwars eeniger?naate ge-

Blaasje.* Jlreept 9

(374) SttlU Testa angulata , Cingalo elevato. M. L. ü.

583. N. 21 8» COLUxMN, Purp, Qp. T. 3©. f. 5- L 1 S T. Conch.

IV. S. 9. C 9. T. 1. f. 2, 3. BONANN. Recr. 111, T. 24.9,

339. G U A L T H. Test, T. 15* f. 3. A R G E N v. Conch. T>

21. C18) f. Q. PET. Gdz. T. 15. f. 5. S£B. KaK HU T.

SS, f. 18. Kn O R R Verzam. I. D. Pi. 14. f. 3 , 4»

(375j -B«//^ TestS rotundata pellucida transverlïm fubftnat^

,

mrinque umbllicata. M. L, U. 586. N. 219. B oN A n N. Recr^,

ïll. T. 4. BuUa. RUMPH. B.ar» T. 27» f* H. LiST. Conch^

IV. S, 9. C. 10. T. I. f. uit. Gu ALTH, Test, T. 13. f. GG.

ABGINV Concb, T. 20. (i7j T. Ctj SE B. J/«i. III. T«

SS» f. 45. KKOaa Verzam, VI» D. Pi* 58. f. 2, 3»



D Ê B L A A S H O O R E N S» I25

fireept , m aan beid^ Enden genaveld VI.

"

. , - , HOOFIÏ-
Zo eemgeiij zyn deeze met regt onder dCs^uK*

Ëlaashoorens betrokken, dewyl zy de Schaal

by uitftek dun en doorfchynende als een Blaasje

en geheel wit hebben, met den Mond zeer

wyd gaapende , en zo ligt zyn , dat men ze

gemakkelyk van de Hand kan wegblaazen.

Zy vallen in Oostindie. Men noemtze, ge-

meenlyk^ Witte Kievits.Eijeren.

(376) Blaashooren, die de Schaal rondagtig, ccchx^vu
Bults

Kaneel-

WafcU

doorfchynende , overdwars eenigermaate ^tna^
gejireept en geheel gaapende heeft. Kaneel-

Deeze , aan de Kaap der Goede Hope waar*

genomen , zegt L i n n je u s , gelykt zeer naar

de voorgaande, en is van vooren ook gena-

veld , maar gaapt dermaate , dat de geheele

inwendige Oppervlakte byna zigtbaar is, uit-

genomen een kleine omkrulling van de binnen-

Ite Lip, aan *t voor-End. Zou het, vraagt

hy , een loutere Verfcheidenheid zyn ? Die

men Kaneelwafelen noemt , fchynen hier toe

te behooren;

C377) Blaashooren, die de Schaal gerond ^ccci^xvn^

(376) 5«//tf Testa fubrotundfi pellucidd , transverfim fubftria» ^
'

«3,tota hians. Syji, Nat^ XII. GüALTH. Tei^T i3«f^E,E»

(377) Bulla Testd rotundad pellucidi, longitudinaliter fub»

ttriata , Vertice umbilicato* Syst^ Kah XII, G ü A L T K» Tssê^

T. 13. r« DD,
I, DEEL, XVÏ. STUK>



12(5 Beschryving van

VI. döorfcJiynende , overlangs eenigermaate
'Afdeel.

gejireept heeft ^ aan den Top genaveld.

Hoofd-
stuk. Deeze, uic de Middellandfche Zee, komt

dikwils voor, ter groocte vaneen kleine Erwt,

zegt LiNNJEUs. De Schaal is ongemeen dun

en teder in de mynen, en gelykt wel naar een

Water- Belletje,

cccLxxviiu (378) Blaashooren, die de Schaal gerond heeft

jLatpuUa^ ^^ ondoorfchynende ^ aan den Top gena"
Kievits-Ey y^/^^

Deezè Soort begrypt , in 'c algemeen , de

zogenaamde Kievits - Eijeren , die ongemeen ver-

fchillende zyn van Kleur. Men heeft 'er

graauwagtig ,
geel , blaauw ; fommigen fchoon

paarfch, anderen Roozekleur of witagtig met

bruine Stippen; ja eenigen vallen in 't groene.

Dus kan men zeggen , dat deeze Koorentjes

byna allerley Kleur hebben. De grootte over-

treft zelden die van een Kievits -Ey, doch is

wel minder, tot die van een Erwt toe. Zy
ko-

.Cs 78) BuUa Testa rotundatS opacS , Vertice umbilicato. M.

L. U. 58Ó. N. 220* BONANN. JRecr» III. T. Z, LlsT/Concb,

IV» S. 9- C. 10. T. I. f. penulc. lilaasje. R u m P H. Rar, T.

-27, f. G. GREw. Mus^ T. 9. f. 7, 8. Pet. Caz. T. 50*

f. ig. & T. 99. f. 14. Column. ^^. T. 09. f. 3, H a r r.

Icon* T. 13=6. f. 37. Adan S. Ser.eg, T. i. f.a. Si-B. ICah,

III. T. 3G. f. 34-44. Regen F. Concè, co. T. s* f. 58. &
t. 8. f; 21. Kn üRR Verzüm* II, D, Pi. Ö. f. I : V. D. Pi.

27» f*<J: VI, D» PI. 21. f. a*
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komen in Westindie zo wel als in Oostindie, VI.

en ook , volgens A d A n son , aan de Kust van ^^^^^l.

Afrika, voor. De Schaal is van binnen welHooFD-
witagtig ', doch niet geheel ondoorfchynende. stuk.

Van fommigen worden zy Nuces marirKB ^ dat

is Zeenooten , van de Franfchen Gondoks of

Bootjes getyteld.

'C379) Blaashooren, die de Schaal fcheef Ey-cccLxxnc^

rondagtig, langwerpig, overdwars ge- ff^^^^.^^

fireept , aan den Top eenigermaate g^- iioutkieu--

naveld heeft*

in het Kabinet van den Heer T e s s i n be-

vondt zig deeze, die omtrent de Geftaltehadc

van een Kievits - Ey , doch naar de Tip ver-

fmallende, en minder genaveld was , van Kleur

byna als Hout, van binnen wit en met een

bogtige Spil ; zo dat men 'er , byna tot aan

den Top toe , kon inkyken^ De Kleur van

Hout is zeer onbepaald.

(380) Blaashooren 5 die de Schaal gerond ^ccclxxx,

zeer gldd^ doorfchynende hee't^
"^^^^ S^' ^fy/^s

krulde Streepen en den Top (lomp, stomp

(37P) Bulla Testa obovata oblongiusculd transverfeftdatS,

Verricc fiib-umbilicato. Syst, Nat, Xil.LïST. Conch» T. 714»

f. 71. K N ORll Verzam* IV. D. Pi» 23 , 27. f* l ?

(38o) Bulla Testa lotundata glaberrinaa pelluddi Uneis

crispata, Spira retufa. M, L. U. 587. N. 221. GUALTH.
Tfst, T. 13« f. FF. AR GE NV. Coneh, T. ao. {17]U U
SEB, Kab. III. T. 38. f. H6-r5©«

U Dr.EL. XVX» Stuk.
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VI. Dc Franfchen noemen deeze la petite Gon»

'Afdeel.
^^^^ raijée. Zy is by uicftek dun en ligt, mee

Hoof'd- eenige bruine Bandjes op onregelmaatige af-

fitüK* ftanden daar om heen loopende , op een gee-

len Grond , zegt d*A r g e n v i l l e. De aan-

gehaalde van GüALTHiERi heefc roodagtige

en zwarte Streepen overdwars, wordende in

de befchryving van 't Kabinet der Koninginnc

van Sweeden tot de volgende Soort betrokken.

cGCLXKxi. (38 t) Blaashooren , die de Schaal rondagtig

^tujh-e!^' ^^^^fi » '^^^ ^^^ 'y^rheven ftompn Top en

3iood. Vleefchkkurige Banden»

Üit de befchryving van 't gedagte Kabinet

blykt, dat dit Exemplaar wit van Kleur was

met donkerer Spiraale Banden ^ tusfchen wel-

ken beurtlings een witte en Vleefchkleur plaats

hadt. Dc grootte wordt niet gemeld. Het

was uit Oostindie afkom Itig.

«ccLxxxiN (382^ Blaashooren, die de Schaal Knodsag-

i''"'' ti^

Spaanfche

iVys* (:M) Bulla Tésca fubrotund^ , Spiia eïevata öbtula , Fasciis

incarnatis* M* L» u» 587. N» 222.

(3 Bi) Bulla Testa obovato-clavaca retlculato-lkiata , Cauda

exlerta, Spira obliteratd. Syst» Nat. XII. Murex Ficus. M»

L, ü. 637, N. 314. L IST. Conc6^ IV. S» 10. C. 8. T. 2, f,

5. RO N AN N> Recr. UU T» ï5. FiCus. Ru MP H. Rar» T.

27» f. K. Pet. ^mb,T^6. f. 9. GüALTH. Test, T- 26»'

f. I, M. Aa GEN V. Conch. T. 20. (17) f. 0. Klk in 0/?r^f,

T. 5. f. 93. Seb. KaK nu T. 68. f* I-6. KnüRR l^ef*

Üflm, h D. fU 19. f» 4. Iir. D» iU 23, U U
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tig fcheef Eyrond heeft ' en Netswyze Vf.

gejireept, met een uhgejtrskte Staart^
fd^cu

de Gieren aan dm Top niet verheven. Hoofd*
STUK,

Zodanige Hoorens noemt men de Spaanfchè

P'yg of enkel Fyg, ook wel een Luie, zegt

RüMPHiüs 5 en fommigen geeven 'er den naam

van Peerhooren aan, Men ziet ligt, dat alle

die benaamingen eenige overeenkomst; niet de

Gellalte hebben , hcewei niêri den naam van

Peer thans aan andere Hoorens geeft, die dui-

delyker getopt zyn. Rumphius fchynt geert

andere gekend tè hebben y dan die donkergraauw

öf Aardverwig van Kleüi* waren , byna rimpe-

lig of ruig , zonder Glans , en , hoewel dit laat-

ite waar is, to hebben v/y ze thans doch niet

illleen fchoon en zuiver wit^ maar ook opeen
geela^igèn Grond fraay roodagtig geftippeid

en geplekt ; des men déeze ondel- de fraaije

Hoorens rekent. B o n a n n i geeft 'er eene

iVynagtige of Vieefchklèur aan, met bruinag-

tige Vlakken. Zy zyn zeer dun van Schaal en

van binnen donkerpaarfchkleurig Daar zya
ook Getakte j, linkfe en regtfe Vygen, doch die

behooren tot een ander Geflaaft.

C3S3) Blaashooren, die de Schaal Bolrojtda^- ^^^^^^^^i^i^

'\ ' r UgRapa^
• ' ,'-

. Knol»
(sSï) Bulla Testa rotundato.turbinato-rubftd.irl

, Cauda
cuiva , 5pjra exquifitê* Syst. Nat, XU. Murex Rnpa. M. L*
ü. 638» N. its* Rapa. Rumph, i^«r, T, zj^f.I, Pet^

I Amk^

h DilU XVI. ST^OK,
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VI. tig en eenigermaate geflreept heeft; md

Hoofd-

Atdeeu ' ^g Staart krom , eii een gedraaiden Topt

STUK. Sommigen hebben deeze wel de Raap gety*

teld, doch het iseigentlyk, gelyk Rumphïüs

zegt , een Knol , Knolhooren of Knolletje

:

(wy hebben andere Raapen;) of, gelyk d'Ar-

GENviLLE zegt, leRadis, dat is de Radys^

waar van dit Hoorentje zeer wel de Geftalte

uitdrukt. Het valt niet zeer groot. Sommi-

gen noemen het, wegens de dunte van de Schaal^

de Papieren Knol, Ik heb 'er twee, diefchooa

geel zyn. Men vindt ook lang Geflaarte ea

Getakte KnoUetjes, tot een ander Geflagt be-

hoorende. De Knollen vallen in Oostindie ,

doch zeldzaam. Linn^eüs hadt deeze, zo
wel als de Vygen> voorheen totdeRotshooren?;

betrokken. Ik heb zyne aanhaaliogen uit S e-

B A , hier , te regt gebragt.

cccLxsxiv. (3S4) Blaashooren , die de Schaal Roïrond

^fikuuTa, ^^^^fi ^^ ^^ Gieren aan den Top uit*

B^olronde. gehold.

De Schaal van deeze is Tegelrood , met blee-*

ke Kleur gewolkt. Ik geef 'er, wegens de by-

zon-

Amk T. 9. f, 8» GüALT H, TesL t. 26. f. H. Radis. AR-
GE NV. CoKc6, T. 20. (17 ) f, K Klein O^rac T. 4, f;

80. StB. Kah. lil. T. s8. f, 13^24 & T, 68. t 7, 8» KnoKR
P'erzaïtt* 1. D. Pi. 19. f. 5.

(304) Bulla Testa Cylindrica, Spirx Attfra^ibiss canalicu-
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Éöndere Geftalteideii naam van RoïrorJe Blaas» Vl.

Iiooren aan, die eigener is dan Geüeufde, Afdeêl

, . . HOOFÜ»

C385J Blaashooren, ^fè ^^ Schaal langwerpig stvk*

Tolrond en effen heeft ^ aan de Tip ee- cccLxxxn

nigermaate gefiteept ^ de Naaden ge- S?^.^.
karteld. Kegdag-

De Sdhaal van deeze , die de grootte vaii

ëen Eikel heeft , is witagtig geel , van maak-

sel als een Toot , naauwlyks geftreept , daii

aan de Tip, met eenige geftippelde Streepent

den Top heeft zy Kegelagtig, half zo lang

als het Lighaam: de Gieren dun 5 over elkan-

der leggende , aan den Rand als met Stipperi

gekarteld. De Tip is uitgerand* De Spil

heeft vyf of zes Plooijen. De Lip is Itomp;

de woonplaats onbekend.

(386^ Blaashooren , die de Schaal Eyvormig ^ ccclxxxvz

doorfchynende , links heeft met een flaau^ pg^^„^i;^

wen Top 3 de Opening langwerpig oyaaL raaritj«»

*

in Sweeden is deeze gevonden op het Kruid^

dat m de Meiren onder Water groeit, Zy is

xo groot niet als een Gersckoorntje 3 en zo

broofch^'

(385) Èulla Tfesta ohlongo-tarbinati Uvi^ Bafi fublïriati

iiUiutis crenulatis. Syst. Kat» XII.

(386) Bulla Ttsts. ovata pcllucida contrarie, Sphkóbfoleü^

Aperturi ovato oblonga* Faun, Suec^ aióo» It^ ïVfstgoth* 490"

I 'i

3, DiEL. XVÏ. STtó»
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VI. bro'ofch, dat meri ze naauwlyks kan behande=^

-^'j^^^'len, ongemeen ftomp van Punt, van Kleu?

HooTD- geelagtig. In Wescgothland werdt zy, op het

STUK. Ruiterskruid , in groote menigte aangetroffen,

zynde in Geftalte, Grootte en Helderheid , de

Paarlen gelyk : des kan men ze het Paarltjs

Boemen,

cccLxxxviK (387) Blaashoor'en, die de Schaal Eyvormig
Bulln

^

ByLortm. doorfckyTiende ^ links heeft met een uit--

Mosijsi- -puilende Top; de Opening Lancetswyz$
^^'

Ovaal,

Deeze, van grootte als eca Haverkoorntje^

doch dikker, en van dergelyke Kleur ^ kwam
op vogtig Mos voor. Zy zo wel als de voor-

gaande zyn de eerften onder de Hoorentjes ^

die L I N N^ u s als Sweedfch IngelandeD op*

gegeven heeft.

cccLxxxviT^ C3S8) Blaa^hooreri ^ die de Schaal Rolron^

^fum^* /ï^ö/^, aan den Top Elsvormig gedraaid.

Kuipers-' üun de Tip als dwars afgefneeden.
Boor,

Bit i^ de eigcntlyke iTz^ïJDerx-j^oof 5 volgens

R U M-^

(38/; ÈulU TestS ovati pellucida contrarïS, SpM promi-

nente, Apcrtura ovato-lanceolata. Faun,, Sutc^ 2159,

(3S8) Bulla Testa Cylindrica, Spira fuhiilata Bad truncata,

M* L„ Ü* 564,N. 178. BON ANK. Kêcr, III.T. J7« i^ist;

Conch^ IV» S. io< C. ö. T. i. Terebellum* Rumph. Raf^

t. 30. f. S. PET. Amh, T, 13. f. 24. Argkny. Conch, T^^

ï4* ClO f» G. K noRK Vrrzam* 11. ö. pi. 4» f, 4, 5^
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HüMPHiüs, door wien dezelve onderde VL
pennen geteld wordt , naar welken zy , inder- ^^^^^^•

tiaad , meer gelykt , dan naar de Blaashoo- Hoofd-

rens ; doch onze Ridder heeft haar , wegens stuk.

de dunte van de Schaal , zo 't fchynt , hier

tehuis gebragt. Zy zyn zeer lang en fmal,

loopende aan "t onder End breed uit , en ge-

iyken dus naar een Kuipers -Boor. Men zou

dit Indifch Hoorentje Zee -Haver kunnen noe-

men , (zegt B o tv A N N i ,) wegens de Geftalte,

welke Water - Riet of een opgerold Boomblad

uitdrukt. De meefte zyn vaal of Hgtbruin

met zwarte Screepen en Adertjes, fommigen

met zwarte Sdpj*-s ; men vindt 'er ook fpier»

witte, zegt Rumphius, en voegt 'er by,

dat zy dun zyn en ligt van Schaal , kunnende

uit hec Water fpringen , als of zy uit een

Boog gefchooten werden» De afkomst is uit

Oostindie.

(38P) Blaashooren , die de Schaal Eyvormig ccclkxxik,

heeft , de Gieren aan den Top flaauWy f\ptaa,

met een fpits Puntje , de Opening van, ^j^p'^oo!:.

agteren breeder, de Spil gejlingerd^

Deeze is 't^ waar van Linnteus vermoedt^

éat zy een onvolgroeid Masker kon zyn van

die

(389) BulU Testa ovata ^ Spka oblitccata Apice promma*

fo > Apertura postice dilatatiore ^ Columell^ torta. S'jst^^

13
ï, Defl» XVI. Stuk.
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WL die Kliphooren , waar aan ik den naam vaa
"^'^j^^^* Geelfmetje gegeven heb. De afkomst is uit

Hoofd- de Middellandfche Zeej de grootte als die van

sT^K. een Eikel en daar boven,

cccxc. f390) Blaashooren , die de Schaal eeniger"

Virpnea^ maate getoorend ^ met de Spil geknot

^' -

en Bloedkleurig heeft.

Zekere Hoorens , van rjiiddelmaatige groot-

te , voorheen tot de Kinkhoorens t-huis ge-

bragt 5 betrekt Linn^us thans tot deeze

Soort. Zy behooren tot de Tophoorens, oin

dat zy hoog en taamelyk fpits getopt zyn:

men noemtze ook wel Belfiakken in *t alge-

meen, doch aan de genen, die fraay van Te*

kening zyn, wordt de naam van Prinfe Vlag

gegeven. Het Rood, Wit en Blaauvv, naa-

melyk, op dezelven, by Banden van een ge-

fcheicien , vertoont eenigermaate de Kleuren

van een Prinfe Vlag. Anderen , die een groo-

ter verfcheidenheid van Kleuren , en dus niet

alleen blaauwe , roode en witte , maar ook

gee-

(390) BulU Testa fubturrita erec^a , Columella truncnti

Sanguineê. Syst^ K^at, XI. Buccinum Virgineum. M. L. U.

612. N. 267* BoNANN. Recr^ III. T. 66* List. Conc^,

T. 12, Pet. Gaz» T* 22, f. 7» Gcjalth. 7>if.T. 6.f. A»
A R G E N V. Conch, T. I4. (il; f. N. K L E i N OJ^r» T. 7. f»

iïCu Sfb. K:üL ni. T. 40. f. 38, 39. Regenf. Concb,Ti

10. f. 46, $, GUALTH. Test^ T. 6. f. C. A r g E N V*

CoKch, T* 14. (u) f. M. Seb. üTrt^. III. T. 39 f. 61-744

^ N OER P'erzam^ l, D. PU 30» t J» V* D« ?1. 25. f. ^.



DE B L A A S H O O R E N $• I35

geele en groene Banden hebben , zynde zeer VI.

iierlyk getekend; noemen wy Staaten-Vlagge- ^^^^^^'

tjes* Beiden hebben zy het onderfte van de Hoofd-

Spil, in de Mond-opening ; eenigermaate Bloed- stuk.

kleurig of Roozekleurig rood, en worden der-

halve flegts aangemerkt als Verfcheidenheden

van deeze Soort , die deswegen den bynaam

van Firginea voert. Zy vallen in de Rivieren

van Afrika, zo Linn^üs aanmerkt.

(391} Blaashooren , die de Schaal Eyvormig cccxci.

heeft 5 met de fcheef ovaale Opening en ^^fhttma^

den Top Bloedkleurig ^ de Spil geknot^ Fr^infche

Men geeft hier den naam van Franfche BeU
hooren^of St, Malofche Hooren^ Cgelyk Klein
zegt,) niet om die reden aan, dat zy aan de

Franfche Kust vallen zouden; maar, om dac

menze uit Vrankryk eerst in Holland gebragt

heeft. De afkomst deezer Hoorens is eigent^

lyk van de Westindifche Eilanden. Zy wor-

den Belhoorens getyteld , wegens de Belvor-

mige Geilalte en de dunte der Schaal, Som-

migen

(391) Bulla Test.i ovata, Apeitiira obovata Apiceqiie fan-?

giiinels, Coluraell^ tmncata. M. L. U. 589, N. 225. Bucci-

num exotlcum. Column. «4quat. T. 16. LiST» Conch*T,

579* BONANN. Recr, III. T. 192. GUALTH. Test^ T,

45* f» B. AUGENV. Conc/j^ T, i?* f. E, KLEIN QJirac^

T. 3. f» 60. Pet. Gaz* T. 44» f. 7, Seb. Kah, lir.T.^i.

f. 1-5 f 7 9« A D A N S. Ser.ei. I. T* i^ f. i. K N oR ^ Ferzam^

IV, D. PU 24 f. I.

u
h Deel. XVI, Stuk*
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y^- migen brengen ze tot de KinkhooreDs t'bul^j^
^FDEEL.

^^^^ ^y^ |j^ jg eerde opflag, zeer naar gely-

IJooFD- ^Qn 3 doch haare Spil loopt nederwaards nie^

sfuic. uic en vertoont zig als geknot zynde. Zy is

Roozekleurig
,
gelykerwyp de Top in de ho-

vende Gieren. Voorts is de overige Opper-

vlakte van de Hooren, op eenen Melkwitten

Grond met Golfswyze Streepen pverlangs ge-

marmerd , die in fommigen bruinpaarfch met

ros gemengd , in anderen Pompadoerkleurig

zyn, in fommigen blaauw, Linn^eus tekent

eene Verfcheidenheid van deeze Hoorens aan

,

die Loodkleurig is, met bruine gegolfde Stree-

pen overlangs, en van binnen witagdg. Zou

l}y hier mede ook de Kaapfe Ezels bedoelen?

Zy vallen groot»

l^ïaam.

LL HOOFDSTUK-
^efchryving van 't Geflagt der Voluuten,

'^ welk f behalve de Dadels en dergelyken, ook

eenigen , die men anders Rotshooréns noemt •

en de Tepelbakken hevat.

De Latynfche Geflagtnaam, F'oluia ^ in 'c

Franfch Fb/z^?^3 wordt gemeenlyk aande
Tooten gegeven , om dat dêrzelver Gieren,

aan den Top^ naar de Voluuten van fommige
Kapiteelen, inde Bouwkonst, gelyken. Hier^
fiogchans^ is die benaaming, met meer redea.,

ge-
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^gebruikt tot onderfcheiding van ^odanige Hoo- VL

Vens. die de Spil geplooid hebben. De zoge-'^^Li^'^^*

iiaamde Dadels maaken derhalve een VQornaa^HooFD-

pie figuar in dit Geflagc «tuk.

De Kenmerkender VomuxEN beftaan in Kenmci^

eene Epnkleppige fpiraale Schaal ^ wier Opening ^^"^

zonder Staart en taamelyk wyd uitloopende is.

Zy hebben de Spil geplooid, als wy gezegd

hebben , doch zyn niet Gevleugeld noch Ge*

naveld.

LiNN/Eüs maakt in dit Geflagt vyf Afdee-soojt^a-.

lingen. De eerfte is van de genen die de Ope-

ning geheel, dat is niet ingefneeden, hebben:

de tweede bevat de genen, die Rolrondagtig

^yn met d,e Opening uitgerand: de derde, die

Eyrondagtig zyn met dergelyke Opening, wyd
uitloopende: de vierde die Spilrondagtig ; de

yyfde die Buikig zyn, gelyk de Tepelbakken.

Dus behelst dit Geflagt in 't geheel zes-en-veer-

jtig Soorfen vaii Hoprens.

I. Met de Opening niet ingefnecden.

(392} Voluut, die de Schaal vernaauwdy ovaal cccxcu.

(391) P'oluta TestI coarSatd ovali-oblongd , Spir^ ^^S°^ > MidM*Oor
Columclli bidentati* Syst. Nat, XII. Gen, 322* M»L*U. j89i.

^* 2z6, BoNANN» £:ircé* III. T« 412» LiST. Cohc^. T»

31. f* Jo» Auris Mic^ac^ R.UMPH» Har» T* 33» f* HH^
GUALTH. Test, T. 55» f*G. Oreille de Midas. ARGKwv,
Cofich'T* 13» (10) f. G* K LEIN 0/?r. T. 7* f- I22» S E B»

ICab, III, T« 71. f» ^> 22, 21, KnORR I^erzam* VI» P^
i>U 25. f. I.

I 5
h Deel, XVL Stuk,



130 Beschryving van

VL langwerpig, den Top gerimpeld y de Spil
4FDEEU

tweetandig heeft.

Hoofd-
$TuKt Deeze worden , wegens de Geftalte, die vry

wat naar een Ezels - Oor gelykt , Midas - Ooren

geheten. Men weet dat Koning Midas , wer

gens zyn grooten Rykdom en klein Verftand be-

rugt, door Apollo, volgens de Fabel -Hifto-

ïie, de Ooren dermaate vervormd werden ^ dat

hy den naam kreeg van Ezels -Oor; om dat hy

aan Pan , in een Wedfpel van 't Mufiek;> zot-

telyk den Prys hadt toegeweezen. Derhalve

noemt men deeze Hooren^ leenfpreukig. Mi-

das in plaats van Ezels Oor Zy valt taame-

lyk groot , en komt niet in Zee voor , maar in

brakke Moerasfige Sagoe - Bosfchen , of in der.

gelyke Slykerige Rivieren op 't Eiland Ceram

,

in Oostindie, volgens Rümphius, die getuigt,

dat het Schulpdier., uit dezelven, goed is om
te eeten en tot Spyze veel gezogt wordt van

de Indiaanen. Hy noemtze, derhalve, Slyk-

rola en brengtze onder de Tooten t'huis. Hy
geeft 'er de langte van vier Duimen, de breed-

te van ruim twee Vingeren aan. Zo groot ziet

men ze zelden. De Kleur, zegt hy, is Aard-

verwig , in de Mond Oranje , met een dikke

Lip. Haare Kleur is geheel bruin, wanneer zy
uit Zee komt, zegt t/Argenville, doch
fchoon gemaakt zynde trekt dezelve naar Agaat,

GuALTHiERi zegt, dat zy uit den witten

Rooskleurig is , maar aan de Enden iets blaauw-
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^^tigs heeft. Volgens den aart der Rivierhoo- Vï,

rens komen onder de Midas -Ooren zo wel ^^'^j^*^*

Jinkfe als regtfe voor (*) Hoofd-
STUK.

C393) Voluut, die de Schaal vernaaiiwd lang- cccxcur^

werpig -> aan den Top glad , de Spil drie-
^^fy^J^"^'

tandig heeft. Toverho*.

In de befchryving van 't Koninglyk Sweed-

fche Kabinet , merkt Li n n ^ u s aan , dat dee-

ze de gedaante heeft van 't Midas -Oor, maar

paauwer , teerder is en geheel glad. Het blykt

,

aan de Tanden , dat zyn Ed. onze Toverhooren-

tjes bedoele, die doch raerkelyk breeder zyn

dan

(*) Als men een Hooren voor z*g houdt , met den Top

opwaaïds en de Opening van zig af, dan loopen de Gieren van .

onderen naar de regterhnnd , en de Lip is aan de flinkérhand»

Zodanige Hoorens , gelyk meest alle Zeehoorcns zyn , noemt

men regtfe ; de genen , daar het tegendeel plaats heeft fllnkfe:

Houdt men de Opening naar z'g toe, dan is dezelve in de

eerstgemelden aan de regterhand, in de lansrgemelden aan de

flinkérhand geplaatst, gelyk in de Afbeelding van het Midas*

Oor by Humphius, dat derhalve een linkfe Hooren is. On-

gelukkig wordt hier zelden op gelet door fommige Tlaatfny

ders, die, in de Liefhebbery onkundig, denken, dat dit een

en 't zelfde is , en , om de Tekening niet te bederven , dezel-

ve, volgens gewoonte, op de gewafchte Plaat doortrekken ,

en dus namaaken , 't welk dan omgekeerde Afdrukken ver-

oirzaakt. Om die reden zyn de meefte Spiraale Hoorens , by

RuMPHrus en Seba, verkeerd , dat is links 'in plaats

van regts verbeeld.

("39 3; Voluia Testa coar(a:ata oblonga , Spirilazvl, Colu-

melia tridentati. M. L. U. 590, N« 2^6. Kfjoaj^ V^rzam^

"VI. D. PI. 19. f* 2, 3.

u DEFx, XVI. Stuk;
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VL dan de Midas - Ooren , bruinplekkig op ee^

-^^i^^^^ geelagdgen Grond , en veel kleiner vallen ^zyn*»

Hoofd- ^^ zekerlyk een byzondere Soort. Waarfchyn-

«TUK. lyk komen zy uit Westiodie.

irccxciv. (394) Voluut, die de Schaal vernaaiiwd Ey-

T'rnlti/is
^^^^ ^'^ eenigermaate geftreept ,

met een

Gcdiaaide? Jpitsagtigen verheven Top , de Spil met

ééne Plooy heefto

De Schaal van deeze is roodagtig met witte

Banden 5 zegt Linn^isus,

cccxcv. (395) Voluut , die de Sch aal vernaauwd, lang-

Voiuta fo' werpig Eyrond , ojidQorfchynende , ge-

Dikfchaa- Jtreept y met een Jpitsagtigen verneven

ï^S^» Top ^ de Spil eenigermaate geplooid heeft.

Van deeze is de Schaal met wit en graauw

overlangs geftreept. De aangehaalde van Bo-

NANNi was een witte zeldzaame Turho^ de

figuur uitdrukkende van die Hoorens^ welken

veelen van de Spaanfche Natie Garagoi heeren.

Volgens de befchryving van 't Kabinet der Ko-

ningin van Sweeden, heeft deeze Soort twee

Plooijen onder aan de Spil.

fs'594) f^olata Testft coar(fiatd ovatS fubftrlatfl, Spir^ elevata

acutiuscula , Coiumelld uniplicatd. Sjst, Nat* XII. KnoRR.
F'erzam VI D. VU 19. f 4»

C395) ^oluta Te5ta coardatd oblongo-ovatS opaca ftriadj

Spiia elevatdacutiusculü, Columella fubplkatd, M+ L.U, 590^

N. 2S8. BoNANN. Recr* lil, f, 143*



È V ö L ü ü T E cr, 141

flQ6) Voluut 3 die de Schaal vermauwd Ey- Vh

rond-Cylindrifch heeft f Vist een ftompag» ^^

tigen verheven Top ^ de Spil met vyf Boofq*
'

Plooijen.
^'^^^*

cccxcvr^

Deeze is Loodkleurig, met flaauwe^ bleeke
^^^^jf

Banden overdwars; komende uit Afrika, zeg£ Gefueepte.

LiNNiEüs. De aangehaalde van Güal^
t H I E R I is wit. Zou hy ook de volgende be-

doelen , die Loodkleurig was met rosfe Streepjes
^^

(597J Voluut , die de Schaal vernaauwd eficccxcviu

glad heeft ^ met een Jiompagtigefi Top ^ ^^J^ff^

de Opening wederzyds getand, Koffy-

Deeze moet dan naar de Porfeleinhoorentjes

gelyken* Zy heefc de Geftalte vao eea Toot

,

zegt LiNN^us, maar de Opening is vao ag

'

teren veröaaüv/d. Of de Kleur , dan de Groot-

te, dan de Figuur, baar den byöaani geeve, is

iiiy duiftel',

IL Rolrondagcige ^ met de Opening üit-

gerand»

f398) Voluut^ die de Schaal ultgerandf Cy'f:ccKcyui:
1' Valuta

f596) Voluta Testa coardata ovato-cyündrica , Spita fuHe- Bêlla»*

lêvata ohtuiluscula , Columella quinque-plicata. M. L. U. s^l»

N. zi9* G U A L T H» Test, T. 2 ƒ . i\ B.

(397) Voluta Test^ coartaati Isvi, Spirl obtufa, AperturI

iiriiiique dentatil. Syst* Nat, XIU

(398) F'oluta Testa emarginati CyUndïoide laevi ^ Spiraebail

«bil»

h DSÊU XVI. STUBi.
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,

"^ï' linderagtig en glad, met weinig of geeê

U^^' ^^ondjteun aan den Top^ de Lip in 't

Hoofd» midden fiomp y de Spil fchuim gejlreept

heeft, >

In deeze Afdeeling zyn de Dadels y die men

in 't Franfch Olives noemc , begreepen. Zy
voeren dien naam weg( ns de Figuur , welke

vee! gelykc naar een Dadel of Olyf. Menon-
derfcheidtze , wederom, ten deele naardeGe-

flake 3 ten deele naar de Kleur en 00K: naar

de plaats der afkomst. Dus worden die van

deeze Soort Porto Bello Dadels of enkel Porto

BelWs genoemd y om dat zy eerst van daar in

Europa gebragt zyn. Zy komen echter ins-

gelyks uk andere deelen van de Westindiën

en daarom noemtze thans ook wel Porto Ricö

Dadels , in 't Franfch Rouleau de Panami. De
Öostindifche Porfier - Dadels worden 'er fom-

tyds mede verward y gelyk L i N N ^é u s hier

gedaan heeft , en dit gaf aanleiding tot der?

Latynfchen bynaam. Zyn Ed geefc 'er , waar-

fchynlyk uit Bonanni, de woonpiaaté m
Brafil aan ; doch ik geloof niet^ dat die Au-

theur zulks ia 't byzonder gemeend hebbe tea

op-

obliterata , Labro medio retufo , Columella oblfque ftriati*

M. L« U. 592» N» 230. List, Con'ché T. 7zj» Bonann»
Meen lil* f* I42» R.UMPH» Rar, T. 39*^* L GuALTH*'
Tesu T. 24» f. O, P> Porphyre» ARGENV, Conc^^ T* ld/

(13) f^K, REGENT. Ccneè^Z^r^ a»f*i5. KNoRE Fif'

zam^ !• D« PU IS« f* I«
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öpzigt van deeze Soort. De Schaal , zegt on- Vï.

ze Ridder , valt viermaal zo groot als in de ^^lP^'
Volgende. Waarfchynlyk zal hy op de Lig- Höofd-
haamelyke dikte hee Oog hebben, Zy isSTUK^

Vlcefchkleurig, voegt hy 'er by, met Tegel-

toode Streepen, die hoekswyze aan elkander

gefchakeld zyn, iri de gedaante van eene Le*

gerplaats of Kampement. De gemelde Da-

dels komen, volgens zyn Ed. zo naa aan de

anderen j dat hy ze liever al» eene Verfchei-

denheid aanmerken zou , dan als byzondere

Soorten, 't Is wonder, dat hy van de Vio-

let - blaauwe Kleur aan de Opening en aan

den Top , die onder aan den Mond zo blyk*

baar is, geen melding maakt.

(399) Voluut , die de Schaal uitgerand Cy- cccxcix.

linderagtig en glad heeft , met een onu qv^^^

geboögen Rand aan den Top , ds Spil ^^^^^*

Jchidns gejlreept.

Hier komen de Dadels in 't algemeen la

aanmerking , welken men in 't Franfch OUves^

dat

C399) V'olüta TestS emavginata Cylindroide Ixvi , Spir» bafi

tefiexS, ColumellS oblique ftriad. M. L. U. 593. N 23?*

"L i iT* _ Conch* 718* £ o» Cyllnder- RUMPH, Rnr, T» 39*

f. 2 , 3, 4,5* BoNANN. Recr. Ilï. T, Ht. Gtjalth.
Tesu T. 23. f. A-N. ARGENV, dnch T. 16. (13; f. N , Q^, R»

ÏLÏ.GEN V. Conch. 2. T* i. f* z. SEB. Kab lïL T. 53- ^»

A-N. KnoRR J^erzam II* D. Pi ïO. f. tf , 7 : Pi. 32» f.

1 j 2 j 4 , 5» III* T>, PI* 2. f. 3 , 4.' PI 17- ^» 2' V* D« P] 4»

f. 4: PI. 18* f. I, 2 .• PU 19. f» I- PU 26* f» 3, 4: ri tj»

f. 4,5: PI. 28 , f. 6. VI. D. iU 35. f* §•

li DSBt, XVI. -STüK,
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VI. dat is Olyven , als gemeld is , en öok we?
^^^j^^' Roukaüx of Cylindres, dat is Rollen, noemt/

Hoofd, wegens derzelver Cylindrifche Geftake. Som-
STUK» migen vallen zeer fmal en dun, en fpits van'

Top, gelyk dè Sluikdadels , anderen kort en

dik , die men in 't Franfch Olives de Vaje^

dat is Vaas 'Dadels , tytelt; dé meeden zyn

eenigermaate Eyvormig Dit zyn de voor-

naamfle vèrfchillen van Geflalte , doch in de

Kleur heerfcht een oneindige verfehej^denheid.

Men vindt 'er niét alleen die geheel wit,

zwart, geel, groen en bruin zyn, maar met

veeïerley Tekeningen en gemengelde Kleuren^

als ook geflreepte, gevlakte^ geflippelde en

gebandeerde. Hier uït fpruiten de benaaniin-

gen van Agaate^ Satyne^ Eikenhouts^ Spinne-

weefs , Siczak en Letter - Dadels , zo geban-

deerd , als ongebandeerd» Zelfs is de Teke-

ning op fommigen zo aartig , dat men die

Frince Begraafenis tytelt» Zy allen zyn onder

deeze Soort begreepen. De laatstgemeldén

hebben den Voorrang in waarde. Zy kornet'

altemaal uit Oostindie.

Bet Dier* Van het Dier , dat in de Dadels huisvese,'

%^lf' geef ik in Fig. 3, op Plaac CXX., de Af^

beelding volgens d'Argenville, die ech-

ter weinig daar van zegt. Hy merkt aan,

dat hetzelve veel overeenkomst heeft met het^

Dier der Tooten, doch het Dekzeltje of

Schulpluikje is nog kleinder en dus in geen vati'

beiden bekwaam om de Opening te fluiten.
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§ciyk die pkats hééft in de Tolleïi ^ Maan- Vlo

hoorens en dergelyken. De Voet, daar het ^^^j^^^'^

öp loopt . zegt hy , is bykans zo lang als de Hoofd-

liöored ; wantleer het lóopen wil komt dezel° stuk,

ve aan de Zyde uit, en bedekt op andere ty-

den een gedeelte van de Hooren. Di© Lap'

Vleefch^ in onze Figuur dus vertoond, is het

gene de Heer Adanson de Mantel ïioerat,

welke in dezelven niet gelyk in de Kliphoo-

rens de geheele Schaal , maar alleenlyk een

gedeelte daar van omkleedt. Het Pypje^^ daar

rievens zig vertoonende, moet dat gene zyn^»

't welk door de Plooijen van den Mantel ge-

formeerd wordt 5 niet dat gene , 't welk fomtyds

lilt den Bek voortkomt en tot Snuit of Zuiger

dient, hierniet zlgtbaar. Van den Kop , Hoor-

ilen en Oogen, is reeds gefproken. Rümphius

iterkt aan, dat het Vleefch der Dadelen, dïQ

hy Cylinder^ tytelt , zo min als dat der Por«

feleinhoorens ^ eetbaar of bekwaam tot Spy-

ie zyo

C400} Voluut, die de Schaal uitgerand Cj' cccc^

linderagtig en glad , aan den Top fpits ^^I^J^ia^

Uit' Spits ge».

topte„

(400) Vohta Tcstd emarginatS Cylindtoide \xn 9 Spira

|)rominenie margine unico , Columell^ oblique ftriata» M. L*

U, 594. N« 23a. R n M P H* iRar, t, 39» f « 6 , 7» PET. Gaz^

T» 59« f» 8» BONANN. Recu 111. T, 3<)9 IJARR* /cow*.

t%iz^ f* ï7« A D A N s» Seneg^ I. T. 4» f. 7, KNOK» Virzam

tlU D, PU 19. f. S. VI» D. FU 23» f» 4»

K
ï, DIEL, XYI« Stuk,
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Vu uitpuilende met êênen Rand, do Spit

^
LI?^*

/c/;Mf77X geflreept heeft.

Hoofd-
stuk. Hier onder zyn^ volgens de aanhaaling van

R ü M p H I u S3 die Dadel tj es begreepen , welke

men Blaauwe Druppen en die men Glimmertjes

noemt. Zodanig eene hadt Bonanni 'ervan

den Brafilfchen Oever gekreegen , die Afch-

graauw wie was mee twee vaale Banden, Die

van A DA NS ON , Girol genaamd , aan de Kusc

van Senegal vallende , hadt fomtyds twee gee-

le Banden. Men vindeze ook die geel zyn

met zwarte Banden of geheel zwart en geel

met blaauwe of zwarte Stippen, om van meer

andere Verfcheidenheden niet te fpreeken. Ik

oordeel dat deeze Dadel rjes minder van de

gewoonen verfchillcn , dan deeze van de Porto

Bello Dadels. Linn^us merktze alle drie

naauwlyks voor byzondere Soorten aan.

III. Eyvormige of fcheef Eyronde, met

de Opening wyd uitloopende en uit-

gerand.

In deeze Afdeeling begrypt Linn^us ze-

ker flag van Hoorentjes, die AnANsowPor-
felaines noemt Zy gelyken , inderdaad , vry

veel naar Porfelem , en ik oordeel dat de af-

leiding des naams van dat Chineefche Aarde-

werk eigener is, dan daar van, dat zy even-

als de Pisfebedden of Muurvarkens famenge-

rold
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föld voorkomen, gelyk Colümna wil (*)» tri.

Inderdaad zulks is te algemeen en heeft te ^^^eslo

weinig overeenkomst. Deeze Hoorenrjes kan Hoofd-

tnen als een middelflag tusfchen de Kliphoo» stü:s«

rens of Kauris van 't voorgaande Hoofdduk,

de Tooten en de Dadels 3 aanmerken. ZyVer-

fchilleii van de eerften doordien zy niet zoda-

nig getand zyn , van de tweeden doordien zy

een geplooide Spil hebben , en komen dus het

naafte aan de Dadels , waar van men ze al-

ieenlyk door de Eyvormige Geflake en door

de breede Lip önderfcheidt, Hieroni zyn zy,"

met reden , nevens dezelven in dit Gellagc

geplaatst.

(401) Voluut y die de Schaal fcheef Eyrond ccccr,

en glad heeft , kruislings gejtreept ^n^'^^^^,

ftompy de Spil met zes Plooijen^ Varkentjes

Óeeze Soort, in Indie huisvestende, heeft

de Schaal wit en Vleefchkleurig bont , de Lip

naauwlyks gekarteld; de Plooijen van de Spil

grootelyks famengedrukt. De aangehaalde vaü

GuALTHiÉRi heeft de Schaal witagtig , met

paarfche of rosagtig geele Streepen en Stippen

getekend en geftraald,

(402)

C*) Has Porcellanas appellant, quia 111 fe Porcelffi modo'

tonglobantar» ^quat, p» 67,

(4Ö1) Voluta Tesr4 obovad isvi decusfatim ftriati obtüïl^

Columelli fexpUcata» Sjif* l^at^ XII» GUALTH* TeiU T*

3S* f. P^

Est
ï, DÈiL. XYÏ. Stüis;
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VI. (4-^^) Voluut , die de Schaal eenigermaate uit-
A^EEL.

gerand , fcheef Eyrond en wit heeft ^

Hoofd- met de draaijen aan den Top zigtbaar

sïüK. door een geel Streepje y de Spil fchuins

cccciï» s^efireept,

Miliaria»

Geei-st- Deeze, in de Middellandfche Zee gemeen,
koorntje. , , , , ,

gelykt naar de volgende , doch is kleiner

,

zeer glad ^ en beefc aan den Top een geel

Streepje.

ccccut (403) Voluut, die de Schaal niet ingefneeden

^

^initis fiheef Eyrond en wit , met de draaijen

Ringetje. aan den Top zeer jiaauw en de Spil

fchuins gejlreept heeft.

Van deeze , die in China valt ^ worden Arm-
ringen en andere Kleinodiën gefabriceerd , zegt

LlNN^ÜS,

ccciv. (404) Voluut , die de Schaal uitgerdnd Ey-
Voluta. „,^^
Ferficuta. ^*0r-

JPeifiaantjc,

^402) Voluta Testi fuberaarginata , obovatS alb^^, 5piri

obliterat4 flaveola , Columella ©blique ftriata,^ Syst, Nat. X»

"BARV^* icon^ 30.

(403) Voluta Testa integra obovata albi , SpïrS obliteratt

albi , Golumei:^ obliqwe ftriata. Syst, Nat» XII.

(404.) Voluta Testa emarginati ovatè Ixv'i , Spira rctufo»

ümbilicata, CoïumellifèptemplicatS., Labro rcarginatocrenatOo,

Syst» Nat» XII. PET. Gai» 't» %» U 1» liARRÉL. Icon.

13i<J«N. 33» GUALTH» Test. T. g8, f. C,D,E. ^. PET»

Gaz» T, 8. f. ló. liONANN» Recr, III. T. 238, male:

G U A L T H. Test» T. 28. f. B. A D A N S. Smeg» I. T« 4, f» 4^^

SLKoRR Verzcm*. VI. D» Pi. «. f. <?.
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vormig heeft en glad , aan den Topjlomp VI.

genaveld , de Spil met zeven Plooijen , ^^^^^

de Lip gezoomd en gekarteld, Hoofbï
STUK.

Deeze zyn bekender dan de drie voorgaan

«

de Soorten. Ik heb 'er zo wel die geftippeld

met roode Vlakjes, als die geftreept zyn met

fmalle roode Bandjes. Zy zyn met de Af-

beeldingen van GüALTHiERi overeenkom-

ilig, Adanson vondt dergelyken aan de

Kust van Kaap Verde en in de Klippen by *t

Eiland Goeree , aan de Kust van Afrika. Hy
noemtze Bobi^ en zegt dat de Streepen fom-

tyds geel . fomtyds rood zyn. De grootflen

haaien een Ouim in langte , en de helft in

breedte, Zy zyn zeer Eyvormig» Haaren

bynaam Perjicula hebben zy van Petiver
gekreegen , en dezelve is buiten twyfel van

Biiccinum Perficum ,
gelyk L i s t e r ze noemt,

ïifkomflig. Ik geef 'er daarom den naam

van Perfiaantje aan,

(405) Voluut, die de Schaal niet mgefneeden ccccv^

heeft, langwerpig Eyrond^ den Top ver^fjJll^£

heven y de Spil met vier Pkoijen, JufFertje.

Deeze Soort verdient^ en wegens de bleekePi. cxi^

Grond.^^-
'^

f405) Volata Testa integr^ oblongo-ovacft , Spir^ elevatè

,

Columelia quadrjplicatïï, M» L, U. 588«N. 223. List. Conch^

T. 714, f^ 70. a. AD ANS4 Seneg* U T» 4. f. 3. KNoSl^
Verzam. V. D. PU 23. f» 3.

K 3
!• DKEL. XVI. STïJK,



^1® BEfCHRYyiNC VAN

¥ï. €rondkleur, en wegens die Schilderagtige Te-
4fdeel.

j^gj^ijjg^ ^aar mede fommigen verfierd zyn , te

Hoofd- regc den naam van Juffertje. Men kan over

?Ty5. «de fraaiheid uit onze Afbeelding Fig. 4 , oor-

deel vellen. De aangehaalde van Adanson
waren fomtyds wit of fchoon Agaat , fomtyd?

Vleefchkleurig. Hy vondtze aan 't Eiland

Goeree menigvuldig,

ccccvi. (40!5) Voluut 5 die de Schaal eenigermaate

:f2a. uitgerand heeft ^ en een weinig geplooid ^

Boontje»
^g^^ -£qp uitpuilende , de Spil met vier

Plooijen ^ de J^ip gerand en gekartekh

Volgens de aangehaalde Afbeelding van Gv^
ALTHiERi , is deeze Afchgraauwagtig van

Kleur 9 met Stippen , die pp ryën geplaatst

zyn 5 zeer fraay getekend.

ccccyii, (407) Voluut , die de Schaal in 't minfte niet

'GUbeiia. ingefneeden ^ Eyvormig en glad heeft,
Giaddertje, ^^^ j'^p ^epolyst , de Spil met vier

Plooi'

f406) Valuta Testa fubemarginatS ovati Ixvi fubplicata,

Spira prominente, Columella quadripllcata , Labro margijjato.

cremilato* Syst. Nat, XII* G u alth» Tff/* T. «S. f* Q.

KnoRR Verzam, IV. D. Pi» 17» f* <?

C407) Voluta Tesd integerdma ovata Ijevï, SpIrS Itevigata ,

Columella qundriplicata , Labro gibbo marginato denticulato.

M. L. U. 574* N, 233* G u A L T H. Test* T. 28» f» L* B o*

NANN» Rteu III. f. 3^6» Klein Oflr* T* 5. f* 92. Adjvns,

;S£«e|. T* 4. f^ ! KNOttR Verzam, IV* D. Fl, 21. f« 2, 3»
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plooiien^ de Lip bultig ^ gerand en met Vi;

Tandjes voorzien. Lj^

Hoofd-

De aangehaalde van Bonannt, uit Braül stuk*

afkornflig, hadt eene Kaftanje- Kleur: die van

GuALTHiERi was Vlcefchkleurig : die van

Klein Golfswyze geplekt, en deeze laacfte

fchynt my eer tot de Juffertjfs te behooren.

A D A N s o N 5 deeze by uirneemendheiü la Por-

felaine noemende , zegt: dat de Kleur in foüuni-'

gen rosagtig is, in anderen Kaftanje- bruin of

helder Agaat , mee witte Plekjes doorzaaid ,

eo omgord met drie breede vaale of roodagtig

bruine Banden, Men vondtze aan *t Eiland

Goeree , tusfchen de Klippen , menigvuldig en

altoos fchoon gepolyst, 't welk deeze Soort

met de meeite voorgemelde Soorten , allen vol-

gens LiNNiEüs uit Afrika afkomflig, zo wel

als met de Kaurisfen gemeen heeft, Zyn Ed.

zegt, dat deeze overal met een dikken Rand

gezoomd is en zo wel voorkomt zonder als met

T andjes. A d a n s o N getuigt , dat de Tandjes

in de Lip fomtyds naauwlyks te onderfcheiden

zyn. Ik heb *er van , die Vleefchkleurig zyn met

witte Vlakjes en roodagtige Banden , in welken

de gedagte Zoom niet geheel rond loopt , zo min

als dit in de Afbeeldingen van Adanson te

befpeuren is, maar alleen plaats heeft aan de

uitfteekende Lip, Ik heb witte en geelagtige,

daar die Zoom in rond loopt.

K4 (4083
1. DEEL. XVI. Stuk.
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VI. (408) Voluuc , die de Schaal Eyroitd, kruhi

LL^^' .^rngj" eenigermaate gejleifd, de Lip van

HooFü- binnen gejlreept en de Spil aan 't end
STUK. ^/j >jjig^ gg;2 Gaatje heeft.

CCCCVIlI»

RetïcuUta, Deeze heeft ongevaar de grootte van een
JXoofter» Pruim, is geel of geel bont van buiten, mee

de Opening wit, de Lip van binnen met Sleu-

ven en de Spil met eenige dubbelde Plooijen

,

hebbende de Staart kort en omtrent doorboord.

CCCCIX."
Voluta
MercatO'

Koopwaar^

ccccx.
V'oluta

Ruüica^
Boertje*

(409) Voluut, die de Schaal uitgerand^ Ey^

vormigy gejlreept; met eenjlompe Spits

^

de Spil getand en grof ^ de Lip bultig,

m gekarteld lieeft^

(410) Voluut, die d-e Schaal uitgerand, Ey-^,

vormig , gladagtig , de Spits uitpuilen^,

de 9 de Spil getand en grof heeft ^ met

^en iultige f^ip die gekarteld is.,

C411)

(408) J^oluta Tcsta ovata , (kcusiatuïï Cahfa^cat-X , Labro in-

terne ftriato, Coiumelia fubperfoiara. Syst^ Kat» xri. Ar.
GENV. Conch^ T» 20, (j?) f« M* KisroRR Verzam, V%

D* PU 18* U 7.

(409) Fc'/«f^Testa,emarginat^ ovataftriati, Spira obtufat^,

Columell^ retuf^ dentatd , Labro gibbo denticulato. Sist. Nnt\

XIT. PET* Gaz, T» fl« f* 4* GUALTH. Te^t, T, 43» f^ L.

KNORR Werzam, VI. D« El, I2, f. S : VI, D, Pi, \6,U 5,

7» Pi. 18, f* 3»

(410) Volutéi Test^ emarglnata; ovata laevuiscuIS, , Spiril pro»

ïninul^, Columelia retuf^denticulatd ; Labro gibho denticulato»

Syit. Nat, Xir* GUALTH, Test* T. 43» f. G , H. Adans*'

'Smg. L T» J», f, 2O. KnoRR fferza]^^ VL D* PJ» i8,f« 4,
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(411) Voluut, die de Schaal niet uitgerand, ^^^*

Eyvormig ,
gladagtig heeft , aan de Tip ^\

j'^

geftreept , met een uitpuilend^ Spits en Hoofd-

Jlompê Lipj de Spil met vier plooijen, stuk,

ccccxu

Niettegenflaande deeze allen, volgens LiN- Pauper^

NiEUs, in de Middellandfche Zee huisvesten , ^"^^*

fchynen my doch door de aangehaalde , en vol- wyfje,

gens de opgegeven Kenmerken, zekere Oosc-

indifche Hoorentjes bedoeld te worden 3 die

men onder 't Speculatie -Goed plaatst. Zy
hebben ongevaar de grootte van een Erwt

,

en , hoewel plomp en dik van Schaal, over-

treffen zy doch in fraaiheid veele anderen,

door haare fchoone Tekening en Kleuren, De
Grond ziet veelal uit den rosfen of geelagtig

bruinen : fommigen zyn overdwars gedreept;

anderen gevlakt of geftippeld , ja men vindt

'er onder 9 die byna zwart zyn , met witte

Streepen overlaogs, gelyk Ltnn^us aangaan-

de deeze laatfte Sport, welke doch de Geftal-

te der twee voorgaande hadt, aantekent. De
aangehaalden , ondertusfchen , van Bonanni
ên G u A Lï H I E R I , verfchillen grootelyks

^

van elkander niet alleen ^ maar ook van de

twee anderen.

(411) Voluta Testd integr^ ovati Isevluscul^ EiG fldat^ >Spi-

i^ prominulè, Columella quridriplicata , Labro obtufato. Bo»
NANN* Keer. III. T. 50, GUALTH» ^tU„ T, $4* C L*

Kn ORR Verzam, IV. D. PI. 26. f. 5.

K5
I. Deel. xvl stuis.
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^^^* (avi) Voluut , die de Schaal eeni^ermaate
Afdeel, "-^ ^

.

o.
.

j^j
mtgerand , iLyvormig en een weimg ge-

Hoofd» Jlreept heeft ; aan den Top iets gekar^
^'^"^*

teld , met de Spil glad^ de Lip bultig

rl'^' en getand.

Seiaar^ De grootte van deeze is als een Turkfe
*-^^* Boon, zegt Linn^üs, Ik geloof dat hy die

kleine meent , welke wy Princesfe- Boontjes

noemen : want anders komt het met de Af»

beeldingen niet overeen. De Kleur, zegthy,

is zwart met drie geele Banden» Zy vallen

ook bruin met witte Banden. Dit Hoorentje

heeft noch de Spil , noch de Lip getand Ik

vind het niet minder fraay dan de drie voor-

gaande . en kan derhalve die zonderlinge By-

naamen niet billyken»

ccccxni»
Vnluta
Cancel

(^413) Voluut , die de Schaal niet ingefneeden^

Eyvormig , geplooid en kruislings ge-

Uta. Jleufd heeft; de Spil met drie Flooijen

^

Getra»

ïiede. ^«W«-

f4ra) Polata TestS fubemaiglnata ovata fubftnata , Spird

fubgranulatd , Columelia I^vi , Labro gibbodentlcul.no. Bo-

NANN, Reer, HL T. 50. Pf T. Gaz^T* 11. f* s- Gualth,
Test^ T» 52. f. E, Knorr Verzam. IV, D, PU i6, f 3«

C413J yoluta Testa intef^ra ovata plicata , decusfitim reticu-

latS , Colutnelld tripllcata , fuhumbilicata
, produdlmscula»

S-jsu Nat X'T. Murex fcabriusculus» Syst, "Hat, X. p. 751,

N* 473» GT7ALTH* Test, T, 48. C B , C, D, E. A DANS»
Seneg, I. T. S» f 16* S E B» Kah» IIT, T» 49. f. 45 , 4Ö, 43*

Knorr Verzam. IV« D* Fl. 5« f"* 5«-



DE ¥oLÜÜTEN? IJJ

iienigermaatê genaveld en wat mtjlee- VI.

kende.
^'l^^^^'

Hoofd-
Deeze heefc de grootte van een HazeloootsTuic.

en valt ook wel wat grooter. De Kleur is

wit, met twee rosagtige Banden, en de Top
vry fpits. Het fchynt als eene middelfoort

tusfchen de Voluuten en Rotshoorens uit te

maaken. Het valt aan de Kust van Afrika,

of in de Afrikaanfche Oceaan , volgens L i N-

N^US.

IV. Die Spilrondagtig zya.

De Hoorens van deeze Afdeeling verfchil-

len van die der naastvoorgaande daar in, dat

zy naar onderen , zo wel als naar boven , aan*

merkelyk verdunnen, gelyk men dit duidelyk

ziet in de Bandpennen , de Paufekroonen , Mu-
fiekhoorens. Vaazen en anderen, die akemaal,

wegens de geplooide SpiU tot dit Geflagt be-

trokken zyn, Deeze Geftalte, nu, maakt de

Hoorens van deeze Afdeeling meer of min

Spilrondagtig.

(414) Voluut, die de Schaal naaiiwlyh fw^ccccxiv.

gefneeden^ langwerpige effen; den Top Trin^a.

f414.) folitta Testa integrluscula oblonge IjevJ , Spira pro-

jnlnente , detrita , Columelld iriplicara , Labro introrfura fiib-

dentato» ^'ysu Nau XIL Cualth. Test» T* 4.3, f^ B,

A D A N S, Setieg^ I, T, 9. U 27*

L DEEL, XVI, STUX»
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Afdeel.
LI.

HOOFD,#

STÜX.

CCCCXV,
Volfita

Cernkula»

Kraai^e>

ccCGXVr^
Voluta

Maagd»

uitpuilende en afge/leeten^ de Spil med

drie Plooijen heeft ^ en de Lip inwaards

een weinig geland,

Deeze, uic de Middellandfcbe Zee, heefc de

Schaal glanzig , geel en wie gewolkt ; zegt

LiNN^us: de Top was in allen , die hy ge-

zien hadt, afgefleeten: debuitenfte Lipgeens*

zins gerand , en in 'c midden wel inwaards uic-?

puilende , doch zo veel niet als in de voor-

gaande Soorten o

(4 15) VoIüut, die de Schaal een weinig uit-

gerand^ langwerpige glad en Hoorn-

kleurig heeft; den Top fpits ^ de Spil

met vier Plooijen 3 de Lip gelyk en on^

getand»

Deeze, uic de Middellandfchie Zee, naarde

voorgaande veel gelykende , was effen bleek

graauw en fomtyds ook geheel zwart, waar

van de bynaam., Zy vallen beiden van groot-

te als een Erwt,

(^416) Voluut , die de Schaal niet ingefnee»

den^ getoorendy geplooidyQverdwars ge-

Jlreept ,

^415} Fbluta Testè. fubetnarginata oblongft Ixvl Cornet,

Sphk longiuscul^ , Cohxmellk quadriplicata , Labro jequali

mutico, Syst» 2iat* XU, Gu aLtk. Test^ T» 43* f. N.

(416) Voluta Testè integ;^ Turrit^ plkat^, transverfeque

iVnatè, Columeüi triplicaté peiforafê, Syst, Kau XIL
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ftreept , de Spil met drie Plomjen en yj^

met een Gaatje heeft. Afdeed.

beeze, door Sprengler waargenomen
,
g^^^^^°'

heeft de langte van een Duim, en tien Gie-

ren , ieder met twee Banden, den onderden

wit , den bovenden geel , zynde de Gierea

van elkandei* gefcheiden door eene Bloedkleu-

rige Streep. Zy heeft een lange Staart, byna

gelyk fommige Pennen, die doorboord is.

(417) Voluut, die de Schaal uitgerand^ Spil- cccckviu

röndagtig, gejlreept, overdwars gerim- ^fj^^^^^^^.

, de Spil met vier Plooijen en door- ^«^^iwe

hoord heeft ^ met een gekartelde Lip. ren^

Deeze , zo wel als de volgende, komt uit

Oostindie. Men geeft 'er den naam aan Van

ruuwe Penhooren,

(418^ Voluut, die de Schaal naauwlyks uit-ccccxviu,

gerand y Spilrondagtig en overdwars ge-ruffi^na.

rimpeld heeft , de Spil met vier Plooijen Geribde,

en de Lip gekarteld,

Dee-

(4.17) Voluia Testa emarginata Fufiforml ftriaca transverfim

fügofa , Coliimell^ quadriplicata psrforata, Labro crenulatOo

Syst^ Kat^ XII* Buccinum fcabriusculum. Syst. Nat, X. p«

740. N. 415. G u AI- T H. Test. T, 53. f"« E>. vei T^ 48. f^C
Knoiir P'erzam. III. D- Pi. z^. f. 3.

(<^\Z) P'oluta Tssta integriusciila , fufiformi , transverfim

rugofa , Columella quadrjplicata , Labro crenulaco. Syst, Kat,

XIU GuALTH. Tm, T, 51.» f. G. KNOllE Vürzam» IV,

Jb. PI. II. f. 3,

!• D£EL, XVI. STÜK^
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, VT. Deézê is aati dd voorgaande gelyk, maar
AFDEEt. fmaller , langer en doorgaans met Rood gevlakt.

Hoofd- Zy heeft de Staart zonder Gaatje: de Lip om

-

êTüK. gekromd en gekarteld met ronde Knobbeltjes,

zegt LlNNüEÜS.

tcccxix, C4ÏÖ) Völuuc, die de Schaal uitgerand i Spit

g^j^'lf-^
^gt'ig overlangs gevoord en overdwars

f^g^* geftreept heeft , de Spil met vier Phoijen

en de Lip effen.Vlag Pen»

De aangehaalde Penhooren van GüAlthïk-

Ei , met zeer fyne Streepjes geruit, was uit

den rosfen, wit en blaauwagtige , Streepswy-

ze gebandeerd, en fomtyds met SafFraankleu-

rige Stippen getekend. Veeltyds vindt meri

ze ook met roode Stippen Bandswyze gepoin-

tilleerd en deswegen geeft men 'er dan dea

tiaam van Staaten-Vlag Pen aam Rumphiüs
getuigt,' dat de ééne Soort van zyne Turricu^

la granulata lichtgraauw is ; de andere , zegt

hy, heeft eenige Banden, van roode, zwarte

en blaauwe Korrels , als of het Paternosters

waren , gelyk menze ook v/el noemt*

(4203^

(419} V^olutit Testïl cmarglnatt Fullformï lofigitudinaliter

fulcata transverre ftriata ,- Columelia quadriplicata , Labro Ixvi*

Syst^ Nat. XIÏ» PET. Caz. T, 4» f. $ 'furricula granulata»

RtJ M P H. Rar* T. 29» f» V» G U AL T H. Test, T. 53. U F»

Re GEN F. Cofieh. 12^ T. ! f. 5* SEB« Kah^ lU. T. 49*

f« lï, 12. KWORa yerzam^ IV* D* PU ir* U 4*
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(440) Voluut, die de Schaal uitgerand Spil- Vï.

agtig rond en glad , de Giere?i aan den ^^^^^

Top Flooiswys' gefireept^ en de Spil met Booin-

vier Plooijen heeft, stük^

ccccxs.

Thans komen wy tot de zogenaamde Èand-^lp.!

pennen y waar van deeze Soort, door rond en^^J^^^

glad te zyn , van de gewoone Bandpennen

aanmerkelyk verfchilt. Ik heb 'er geen ande-

re , dan die donker Kastanje bruin zyn , meü

witagtige Banden 5 gelyk het Exemplaar 3 dat

zig bevondt in het Kabinet van de Koningin

van Sweeden. Aan den Top zyn zy eeniger-

niaate gekarteld en geplooid*

(421) Voluut, die de Gehaat eenigermaate uit' cccckku

gerand^ Spilagtig rond en glad heeft ^^^j^!^

de Spit met drie Plooijen» Ronde
zwarte»

De onderde Plooy is, inde myoen^ zo dui-

fier , dat men naauwlyks onderfcheiden kan ,

of deeze ronde Bandpennen drie of vier Plooijen

hebben. De Kleur fchynt ook aan verande-

ringen onderhevig te zyn , die dezelve meer

naar

(^420) Voltita Testa emarginad Fufïformi tereti Ixvi , Spira

Anfraftibus pHcaro-ftratis , Columella fubquadriplicata* M#
L» U, 595' N* 1234* GUAJLTH* Test T* 53* f. E. Seb»

Kah HU t» 49, f. ai, aa. KNORR Virzam, V, D» Pi»

19. r. 4-»

(411) V'oluta Testa fubemarginati Fufiformi tereti Isvi^

Columella rripUcata. S-jst, Nat, X1I« S E lï* Kab. ïil» T, 49#

f» ai , za» K N o 11 R P^erzam» ¥ D. ?1, ï9» f> 5t

h DêSL* XVI. STUK,
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Vh naar 't bruine of naar 't zwarte doen hellenv
Afpeel-

jvjyne zwarten evenwel zyn geel gebandeerd 5

Hoofd. ^^ fchynen dus van de voorgaande Soort te

sTüK. verfchillen.

ccccxxii. (42-2) Voluut, die de Schraal uitgeraiid Spil'

yjpcuia^ rondagtlg eenigermaate gehoekt doch on^

Hoek:ge,' gewapend , de Spil met vier Plooijen

heeft , zynde aan de Lip van binnen^

en aan het Lyf overdwars
,
gejtreept»

Onder den naam van Turricuïce of Tooren-

tjes (preekt Rümphiüs van een byzonder ilag

van Buccind^ langwerpig, onder en boven toe-

gefpitst, met een dikke Schaal, gevoord, ge-

plooid of gekarteld ^ en van veelerley Kleu-

ren. Uier door veritaat hy de gewoone Band-

pennen , die in verfcheidenheid van Kleur by-

na alle Hoorens overtreffen. Men vindtze wit

van Grond met groene, geele en zwarte Bcm-

den : men vindtze Oranjekleurig of geel meü

bruine of ook mee witte en zwarte Banden,-

en zulks met oneindige veranderingen in de

flerkce en Üaauwheid van de Kleuren. DeBand^
|iénnen komen akemaal uit Oostindie.

(423)

(422) Vokta TcstSetnargInata,Fuiïrormïfubangulata inenni

tvansverfan ftriata , Columclla quadriplicatd , Fauce ftiiaca*

2;i. L, U. 59S» N. 23 S'. Turcicuia. Rumph«. Rar, T* 19* U
K. GuaLth* Tesu T. 54* f. B, C» PET. Gaz. T* 56

v

f, I. AKGENV» Coneh, T* 12. (9) f, V» KN öRR Verzéin^ti.

IH. D, PI; i5, n i. V; D« PI. 16, f. s; Pi, 19* U 4> 5»
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(423) Voluut, die de Schaal uitgerand ^P^^- ji^^ll^^

rondagtig en gehoekt , de voorjte hoeken l£
eenigermaate gedoomd , de Spil met vier Hoofd*

Flooijen en de Lip van binnen glad heeft.
^^'"^'*

•' CCCCKXl 1 1^

Voluta

Dat alle de genen , die fterker geplooid en
^^",^'^^'^'

geknobbeld zyn onder de Eandpennen , ook de irdde

Lip, In tegenflelling van de anderen, aan de ^'^'^'^i'^"'

binnenzyde glad zouden hebben , kan ik in de

mynen, die ik *er meer dan twintig heb, niet

ontdekken. In eenigen is de uitwendige Lip

van binnen glad, in anderen eenigszins gerim-

peld of geribd. Rumphiüs zegt van zyn

Geplooide Toorentjes ^ dat dezelven dikker van

Lyf en Schaal , meest graauw zyn , met uitftee-

kende Plooijco als Ruggen en overdwars ge-

voord, zo dat zy zig rimpelig en ruuw vertoo-

nen. Onder myne Bandpennen heb ik 'er, van

die Geftalte en fraay gekleurd, gelykende zeer

naar de gene , welke by d'A r g e n v i l l e k
Minarets heet , naar haaren Top , die als de

Toorentjes van de Moskeen der Turken , dus

genaamd , met fraaijc Verdiepingen praalt»

C424)

f41 rO ^oluta Test! emarglnatS Fufiformi angulata, Angulii

ïinticis fubfpinofis , CoIumclM quadriplicatö , Labio Iccvi, M<,

L» U. 59^» N, 236* BoNANN* Récr.in^T^ 6$* Turricula

plicata. R u M P H, Ran T* 29. f « S. G U A L T H. Test, T*

54* ^* F* ARGENV* Conc^, T. 12. (9; f, Qi SEB» KaK
III. T. 49, f. 23, 24' KnüRR Verzam. I» D» Pi. ïS,U $ ^

6, III. D. PI. 27, f, 4* VI, D. PU iz, ü S,

L
I. Deeï,. XVI» Stuk*
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tL (424) Voluuc , ife ^5 Schaal uitgerand SpiU
Afdeel»

rondagtig , gefireept met ingedrukte Stip^

Hoofd- pn 9 ^/^ Lzp getand heeft en ds Spil

STUK. rinet vyf Plooijen,

CCCCXXIV«

plrtufa. Tot dtieze Soorc behovoren , in dé eerfle

Monniks' pjaats , die Boorens, welke men, wegens de

bruinheid , Monniken of liever Monnikskappen

coemt 5 en ander flag van Basterd - Bisfchops-

Myters ; gelyk die mee kleine bruine Vlakjes

op een witten Grond , en zelfs de gene, die

by RuMPHius, Letter T, onder de Band-

pennen afgebeeld is , met den naam van Ttir-

ficula Filis cin^a , zynde , als 't ware , met

Yzerdraadjes omflingerd en geel gebandeerd,

op een witten Grond. ïn deeze allen, die ia

geflalte naar de volgende gelyken , heeft de

Spil vyf Plooijen en de Lip is getand. Men
vindtze by Knor R afgebeeld. Buiten twy fel

behooren hier toe die kleinere en gevoorde

Bisfchops - Myters 5 welke Rumphius zegt,

dat men brandige Paufekroonen tytelt , om dat

zy Brandverwig zyn.

C425)

(424) Voluta Testa cmarginata Fufifonni , ftriata Punfthi

pSrmfis, Labro denticulato, Columella quintuplicata» M, L.

Ü. 59Ö* N. 237. GUALTH* 7'est^ T. 54» f H. Seb* Kaè^.

III. T- 50. f. 28, 47, 48. KnoRR Verzam. U. D.PU 3,

f. s: PU 4» f» 6. IV. D. Pi. iivf, 2, j; PI. a8.f.3. V. D.

ïl. 15. f. S. Pi. lö. f»6.
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f425) Voluut , die de Schaal uitgerand en VI,

Spilrondagtig glad heeft , de Lip getand A^J>2el»

en de Spil met vier Flooijen. Hoofd-
STUK.

Deeze zyn algemeen bekend onder den naam ccccxxv*

yan Bisfchops-Myters ^^en 5 nieccegenilaande haa- ^^«'^ -^j'

re fchoone Kleur, wegens de Oranje Vlakken « to/^/z/f^.

<iie haar verüeren , door de menigvuldigheid ^y^V^^^^'

in weinig agting. Men noemtze ook wel

Oranje - Pennen ; doch dit is oncigen , dewyl

'er eigentlyke roode of Oranjekleurige Pennen

zyn. Zeldzaam komen zy Citroenkieurig voor;

maar dikwils 2yn de Vlakken rood, Bonan-

Ki zegt, dat ze Vuurkleurig zyn op een wit-

ten Grond, en getuigt, dat de Franfchen 'er

den naam van la Flume aan geeven, wegens

èenige overeenkomst met de Pluim van eenen

Struisvogel. Dit is zonderling , zo wel als

dat dezelve , gelyk hy zegt , meer dan de vol-

gende geagt zou zyn» LiKNiEUs wil ze ilegts

als eeoe Verfcheidenheid daar van aanmerken*

Zy vallen wel vyf Duimen lang en anderhalf

Duim dik.

(426)

(415) Voluta TesEa emarginata Fufif<?mii Ixvi, Labrodenti»

culato, Columella quadriplicata» M. h» ü» 597. N, 238. Eph*

copalis, B O N A N N* Recr^ UU f- 1 2.0* Bisfchops Myter*

R U M P H. Rar* T. 29. f« K. G l! A L T H, T«st. T* 5%* ^ G*

Ar GE NV. Conch^ T« 12* (9) f» C. REGEN F* ÜQnsé^ 12,

T« 5* U 33. KNORR Vsrzam^ U D» Pi, é^U z»

L 2

I. DïEU XVï. ST«K,
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VT. (4^6) Voluuc ^ die de Schaal uitgerand , de
Afdeel. Gieren met • Tandjes gekroond y en de

Hoofd- ^P^ ^^^ ^D'/
P^ooijen heeft,

STUK.

ccccxxvi. Das zyn 5 blykbaarlyk, de Kenmerken der

^f/^'l groote Paufekroonen , die ik bezie , van by de

Fapaüs- vier Duimen lang en vyf vierden Duimsdik,

krw^n, in welken zig de vyfde Plooy zeer duidelyk

openbaart* In de kleintjes is dezelve ook ee-

rigermaate zigtbaar. Allen , die men Puufe'

kroonen noemt, zyn aan de Gieren met Tandjes

bezet, en dit geeft 'er eenigermaate de Ge-

italte aan van de driedubbeld gekroonde My-
ter of Muts , welke den Paus , by plegtige

gelegenheden , op 't Hoofd gezet wordt. Hier

van noemen de Franfchen deeze Hooren h
Thiare. Zy is , op eene geheel andere manier ,

met bruinroode Stippen bezaaid : de kleintjes

zyn dikwils rood gevlakt op een witten en

fomtyds op een gcelen Grond , zodanig, dat

het Geel als Rivierswyze loopt. Ik heb ook

een Paufekroontje, van anderhalf Duim lang,

dat Citroengeel gebandeerd is , gevoord met
ingedrukte Stippen , en veriierd met bruine

Koord-

C4i6) Voluta Testi emirgfnata Fufiformi L-evl , Anfraaibus

denticulatis , Columelld quintuplicata. Papalis* L I S T. Onc^^

T- 839* f* 67. Turbo Thiara. Bonann. Reer, lU, T. 119*

Paulèkroon. R u M P H. Rar* T. 29. f. I. G U A L T H* Test,

T. S3* f* T, L. Argf.nt. Concb, T» ia. (9) f. E* RE-
GEN F. Cvncè» T. I. f. I. SElï. Kah III» T. 51* f. i—3»

Sr* KNO Ka Verzm» h n*VU 5. f» u IV* D« fj» 28. f, z>
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Koordjefï. Om kort te gaan , de gezegde VI.

Tandjes aan den Top maaken een duidolyk en ^^^^^^l.

onderfcheidend Kenmerk uic van deeze Soort. Hoofd-
Aangaande het Dier zo wel van de Paufe- stük,

kroonen, als van de Bisfchops- Myters , die ^^^^ 5^^*^^*

beiden uic Oostindie afkom (lig zyn
, getuigt

RuMPHius, dat hetzelve hard, taay, wit en

Slymerig is van Vleefch , verbergende in zyn

Snuit , die fomtyds als een Tongetje uithangt,

een klein Beentje als een Doorn , waar mede

het een Venynige fteek kan geeven , wanneer

men de Kooren met het leevende Dier in de

Hand houdt. Gekookt zynde gegeten, brengt

liec een doodelyke worging aan , des het tot

de Kost weinig gebruikt wordt , dan van Ar-

me Lieden , die ze met minder nadeel op Ko-

len gebraden zynde eeten, en dan verduuwen

kunnen.

C427) V'oluut , die de Schaal uitgerand en ccccxxviu

Spilrondagtig , de Gieren met Jtompe ^^^^
Doornen bezet heeft , de Spil met agt Muüek-

Flooijen , de Lip glad en taamelyk dik

Die

f427) Volata TestS emnrgmatS Fufirormi, Anfradlbus Spi-

nis obtufis, Columel^a oótoph'cata , Labro \x\i crasOuscuIo.

M. L. U. 507. N4 239« BoNANN Recr, IlI T* 296, 297.

OleaR. Mus, T. 30^ 4, 7. Se B. Kah VI T. f. f. v-ip*

Gttalth. Test^ T. 23 T, X, Z» la Mu*-que. ARGENv.
Conch. T, 17* (ia) f- F. KnorR F'erzam, L D. Fl* 23*

f. u n, D. n. 15» f. 4, 5. lü. D. PI. iz. u I* yi* D* M.
,

83. f» U

X«D£Sf.. XVI. STUK»
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VI. Die Hoorens , welke wy Miijiekhoorens noe-
Afdêel.

j^ej^ ^ zyn kenbaar aan eene Tekening / naar

Hoofd- Mufickpapier met Nooten gelykende„ Men
«TUK. vindt 'er in welken 't een en andere zeer re-

gelmaatig plaats heeft. De evehwydige Lyn-

tjesj die twee Banden maaken om de Hooren^

met vierkante Blokjes, als Nooten, daar bo-

ven en onder , en tusfchen beiden een reeks

van StippenV die eenigermaate naar de Woor-

den van 't Mufiek gelyken; dit alles flrookt

taamelyk met 'de benaaming. " De zodanigen

zyn vry dik ; doch daar komen ook Hoorens

voor , die men Mufiekhoorens noemen kan

,

hoewel zy langer en hooger getopt zyn , en

enkelde vindt 'men met een breeden bruinen

Band, Dat deeze altoos de Spil met agt Plooijen

hebben , durf ik niet verzekeren, hoewel zy

'er doch naby komen en de Lip is altoos dik.

De knobbelagtlge Punten aan de Gieren zyn

doorgaans (lomp , en die langwerpige zyn zeer

weinig geknobbeld.
'

HctDier» Van de regte Mufiekhooren • die uit de

^'S' s.
' Westindiën komt , geeven wy op Plaat CXX,
in Fig* 5 , de Afbeelding met het Dier daar

in 5 volgens b'A rgenville. Deeze Heer

heeft , wel is waar , een ander flag van Hoo-

ren, naar eene Vaas gelykende, tot een voor-

beeld gefield, doch bedoelt niettemin ook dee-

ze. 3, Het fchynt (zegt hy,) dat het Dier

5, van de Rotshoorens een zelfde zy als dat

5, der Dadelen en Tooten. Die (welke hy

5, dan
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y, dan afbeeldt,) genaveld en bezet zynde met ^^^

py dikke Knobbels , is bedekt met een taame- ^^i^^
5, lyk dikke wicte Korst, welke de verfchei- Hoofd-

3, de Schemeringen verbergt van de verfchil- stuk»

,5 lende Kleuren 5 die haaren Rok verüeren.

^, Zodanig eene is, by voorbeeld, de fchoone

3, Muüekhooren, De Grondfteun, op welke

„ hy kruipt, is Vleezig, en zyn Mantel, zig

35 omkrommende by het komen uit de Schaal

,

^, formeert een Buis die ver uitfpriDgt. 't Ge-

^, ne dit Schulpdier byzonders heeft, is zyn

,j Kop en Hals , welke by uitflek dik zyn;

,5 de Oogen naar zulks- geproportioneerd, en

,, zodanig verheven , dat zy ^~eer dan een

3, Lyn uitpuilen. De Hoorentjes zyn aange-

5, hecht op de Ribben van een Koord , die

,, een foort van verheven en gezwollen Zoom
35 maakt, in zyne geheele uitgeflrektheid. Aan

3, andere Schulpdieren zyn deeze Ribben * ^^Hoomtjes

3, doorgaans Puntig: hier zyn zy rond, plat-^Jg^ea

3.J neuzig, en veel dikker aan haar Enden dan '^^^^^"*

3, by den oirfprong van haar aanhechting.

35 Niets gelykt beter naar den Stamper van

3, een Vyzel. De Snuit van dit Schulpdier

^, maakt een halven Qrkel, die getand is, en

3, het bovenüe wordt ingenomen door een

3, zeer wyden Mond , in zyn omtrek ruuw

55 zynde als Sagryn. Aap het onderfle van de

^, Laag ziet men een langwerpig Dekzekje,

33 dat eveneens geplaatst is als in de Rollen

L 4 s> ^n
! Deel. XVt Stuk..
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VI. ,, en Toeten. Het Vleefch van dit Schulp

-

Afdf-el»
^^

^jgj. jg y^jj ^Yjj. ^ j^^^j. i^gj. ^fcbgraauwc

HOOFD- 5, trekkende."
STUK»

ccccxxriiT» C42S) Voluut , die de Schaal iiltgerand en

^v!Tmino
Spilrondagtig ^ de Gieren met jcherpe

?ieermuis/ Doomen , de Spil met vier Plooijen heeft

eji een gladde Juip.

De fcherpbeid der Doornen niet alleen en

het getal der Plooijen , die in deeze Soort veel

fchuinfer loopen , maar de geheele houding en

Geftalte onderfcheidt die Hoorens , welke men
Vleermuizen , Vespertiljes of Varkens - Snuiten

noemt , genoegzaam van de Muziekhoorens

voorgemeld. Zy hebben , bovendien , een zon-

derlinge Tekening , eenigermaate gelykende

naar de Wieken der Vleermuizen , welke *er

den eers^€melden naam aan geeft, en haar

genoegzaam afzondert van de voorgaande en

volgende Soort. Varkens -Snuiten kunnen zy

zo eigen niet genoemd worden , om dat die

gedaante van haaren Top, waar van zulks af*

geleid is ^ ook plaats heeft in de gewoone en

wil-

f4ïS) Voluta Testd emar(>lnatA Fufiformi , Anfraaibus Spi-

ïiis acutis, Columelid quadriplicarS, LabJo lacvi. M« L. U^

5,98. N. 240 BONANN. E.ecr, UI. T. T. 294* Vespertilio.

RUMPH* Rnr. T« 32* f* H. G 1/ A LT H. Test, T. 28. f. G.

Murex Caracoldes. Rond. Test^ 78 S r. b. Kdh. lll. T. 57*

f. ƒ. & T. 67. f i^'ZS* KnoRR Vetzara, LD. PU ia»

f* 3* U. D. P], 6, f, 4.
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wilde Mufiekhoorens. De Lighaamsgeflalte vi.

is, in *t algemeen, langwerpiger dan in dezel- ^^^^^i*

ven ; zodanig dat een Vespertilje ongevaar Hoofd-
tweemaal, en een MufieKhooren maar ander- stuk»

halfmaal, de langte van de dikte heeft.

BoNANNi vergelykt de Punten, diedeeze

Hooren op de Gieren aan den Top heeft , by

Raavenbekken, en 'c is zeker, dat zy 'er in

eenigen naar gelyken, doch in anderen zyn zy

niet krom noch fpits. Dit maakt een aanmer-

kelyke verfcheidenheid in deeze Hoorens

,

waar van men de voorbeelden ziet in de Af-

beeldingen F, G, I, M, S, V, by Güal--

THiEKi , die altemaal tot deeze Soort, en

niet tot de volgende behooren , alwaar zy ver-

keerdelyk door LiNNiEus aangehaald zyn.

R u M p H I u s geeft 'er een bleekwitce , fom-

tyks lichtroode Kleur aan, met zwarte Plek-

ken en Wateren getekend. Ik hebze wit met

eene geele , Vleefchkleurig met eene rosfe

,

Olyfkleurig met eene donkerbruine Tekening

;

om van andere verfcheidenheden niet op te

haaien. Zy zyn, getuigt hy, in Oostindie op

alle Stranden gemeen , en worden zeer opge-

zogt tot Spyze van de Amboineezen , die

fmaak hebben in het Kraakbeen agtige Vleefch.

De Boetonders leggenze de Kinderen in 't

flaapen onder 't Ploofd, op dat zy voor nagt-

fchrikken en droomen bevryd mogen zyn, en

heetenze , derhalve ^ in hunne Taal , Droom^

L j
_

höö^

h Deil. XVI. 5tuk.



ï7o Beschryving van
^^^' hoonntjes. ,, Men vindt ^ zegt die Autheui»

Tl^^^*-?'
verder, dikwils aan de Klippen;, daar deeze

Hoofd- ,$ Hoorens zig onthouden ^ een Trosje van
STiTK.

^^ witte 5 hoekige Eijeren, doorrchynende als

5, Ys 5 die mee fmalle Halzen aan elkander

^, hangen en dus naar de Eijeren van de Zee*

3, kac eenigermaate zweemen. Men houdt die

5, voor de Eijeren van deeze Hqorens en zy

5, doen niet tot de Voorttqeling , gelyk ajle

3, Melicera van Hoorntjes niets anders zyn^

5, dan een overvloed van Neering.'*

ï>e Eijer. De duiftcrheid van dit laatfte wordt door

fkïra,
'^''R uM p H I u s vcrvolgens opgehelderd , wan-

neer hy ^ bladz. 107 j zegt. ,5 Meliara of

5, Favago is als een Eijer(tok of Spinzel (Sü-

5, livatio') van fommige Hporentjes , 't welk

55 zy als een overtollig Voedzel op zekeren

3, tyd des Jaars , en gemeenlyk by de vcran-

5, dering der Mousfonnen , uitwerpen, 't Isj

„ niet van eenerley gedaante. Het eerfle is

5, 't uitwerpzel of de Eijerflok van de zoge-

3, naamde Vleermuizen. Dit is fraay van aan-

5, zien, hebbende de gedaante van een kleine

3^ tros Druiven, uit witte BefiBn^ ter grootte

3, van Kruisbelïën , of kleinder , beflaande ,

55 die als Kryftal doorfchynende zyn, en rond-

3, agtig met twee of drie Ruggen , alle met

3, fmalle Halzen aan malkander hangende. Als

33 menze opent of in Hukken fnydt, komt 'er

33 een Weyagtig Vogt uit, doch, in de Zon

,5 gelegd zynde, droogen zy uit^ en worden

,3 de
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53 de Erwten - fchillen gelyk. Men vindtze VI.

55 aan 'c voornoemde Koorentjes Vleefch han- ^'^^^^ï"

55 gen en fomtyds op kleine Steenenaangeplakt^ hoofd-

5, een Tros Druiven verbeeldende. De andere stuk,

53 Soort is een Spinzel of Klompje als van wit-

„ te en dunne Draadjes of Touwtjes , dat uic-

35 geworpen wordt van de Harte -Tooten en

^5 dergelyken ; doch dit doet , zegt hy 5 tot de

55 Voortteeling niets 5 zynde maar een overtol-

55 lig uitwerpzel ; ten minfte zo veel tot nog

35 toe bekend iSo Deeze laatlle Soort is fom-

53 tyds wit, fomtyds lichtrood, Kraakbeenag»

3, tig en, gekookt zynde, goed om te eeten»

,3 Plinius noemt zodanige Koorentjes, die

33 dit Spinzel uitwerpen , Melice^nhales ^ daar men

33 voor leezen moet Meliceribales y en fchryfc

33 zulks de Buccina qx\ I^urpurcB toe; doch haar

35 Me/fcerM77z vergelykt hy by Schillen van Ci-

35 ceren , 't welk overeenkomt met de eerfte

55 Soort,"

Zoude niet dit laatfte een foort van Hom,
en 't andere de Kuit kunnen zyn van de Dieren,

daar deeze Eoorcns toebehooren. Ten minile

blykt de verfchillendheid van die uitv^erpzels

,

waar van men in 't Werk van Knorr, als

ook op onze Plajat CXV , in 't voorgaande

Stuk geplaatst , de Afbeeldingen kan befchou-

wen» Ongemeen is de eerfte Soort van Meli^

cenmi

(* ) zie Verzameling vnn gekleurde HocrsKS en Schulpen , IV»

Deel , PU 19»

J* DEEI., XVI. STUK.



VI.

LI.

Hoofd-
STUK.

ccccxxix.
Voluta
JiebrAa.

"Wilde of

Boeren
Mufiek»

172 Besciirtving van

cerum mee hec Eijernesc van onze Wulken , al-

daar befchreeven, overeenkomllig (*>

(429) Voluut, die de Schaal idtgerand Spil-

rondagtig , de Gieren met fcherpagtige

Doornen f de Spil met vyf dikke en drie

fiaauwe Flooijen heeft.

Veel meer is dee:^e , die men de Wilde of

Boeren-Mufiek noemt , in agting , dan de regte

Muüekhooren. Zy overtreft dezelve ook aan-

merkelyk in grootte, komende tot een half Voec

lang en over de drie Duimen breed voor, hoe-

danige Stukken dan zeer kostbaar zyn. Ik heb

*er een van omtrent vier Duimen lang en over

de twee Duimen breed. Ten opzigt van de

Geftalte komt deeze meer overeen met de Mu-
liekhoorens , en ten opzigt van de Punten met

de Vespertiljes , naar v^elken ook de Tekening

,

fomwylen 5 meer gei ykt. Doorgaans, echter

,

heeft zy iets dat naar Mufiekpapier en Zang-

nooten zweemt, doch zeer wild flaande; waar

van

(*) zie over deeze Eljetnesten in 't algemeen , het XV.

STUK. bladz. 12-17.

(429J Voluta Testa cmarginata Fufifoimi , Anfraftlbus Spl'

ais fuhacutls , Columella Plicis quinque validioribus tribusque

obfoletis. Syst. tiau XIJ. Bonann. Recr» III. T. 293»

Ru M P H. Rar, T, 3^. ^* I. G U A L T H. Test. T. 28. f. I ,

M, V, G, P. Ilois Veine'. AUGENV. Conch.i:. 17. C14)

f. O. Seb. Kah III. T. 57* f* 1-6 &: 64. f. 5, 6. Kn^oRR
Verzam. I. D. Pi, a^. f. i , 2. VI. D. PI. 1$, f. i.
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van de Nederduitfche naam. De Franfchen VL

geeven 'er dien aan , van Bois Feifiée , dat is ^^^^^

Ge-aderd Hout. B o n a n n i , van deeze Hoo- Hoofd-

ren fpreekende , zegt. „ DeMurex^ die Cüc/i« stuk.

„ ka Hebrcea van fommigen getytelt wordt,

5, is uitmuntende door Bloedkleurige of Aard-

35 agtige Vlakken , die als Karakters, naar

yy believen over een witten Goudkleurigen

55 Grond verfpreid zynde, dikwils Hebreeuw-

55 fche Letteren affchetfen." Dit's dan de re-,

den van den Latynfchen bynaam. Rümphiüs
heeft ze als een Soort van Vespertiljes of Vleer-

muizen aangemerkt , en waarfchynlyk zullen

zy ook onder die raare Varkens - Snuiten van

Valentyn, by deeze en gene Liefhebbers

gevonden 5 betrokken zyn. De afkomst is uit

Oostindie.

C43o_) Voluut , die de Schaal weinig uitgerand ccccxxx.

en Tolagtig heeft met Kegelagtige byna
^^^f^^,

regtopftaande Doornen , de bovenjlen '«^»

grootst: de Spil met vier Plooijen. fta^!^^""

De naam van Morgcnfiar behoort aan zekere

Hoo.

(430) Vol^t^ Testa integriuscula turbinatS , Spinis Conicis

crediusculis , fuperiorïbus majoribus: Columelia quadriplicata,

S-jst, Nat, XII. Murex turbinellus. M» L. U* 6 3 4.* N* 307*

B o N A N N» Recr* ill. f. 375» veirucofa lecunda* R u M P H«.

Rar, T. 24. f' B» G U A L T H. Test. T, 26» f. L. A R G E n v.'

Conch. T. 17. (14} f* I'. SEB* Kab, T- 49- f- 76, 77* & T^

60. f. 8» RE GEN F. Concb^ 8. T* 2. f, i8» JCNORa Vsr'

znm. II. D. Pi. 2. f» 2 : PU 15» f» 2j I»

I. DlïEJL* XYJ. STVK.
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^I. Hoorens, die gelyken naar zeker oud Krygsge-

*^J^j ^^' reedfchap van deezennaam, dat in eenrondag-

Hoofd- tige Bol of Knods met fcherpe Punten beftaat.

stüK. Die Hoorens van deezen aart, welke üomp ge-

punt zyn 5 noemt men derhalve liever Öetakte

Vaazen of Switzers-Broeken. Rumphius be-

trektze onder de Pimpeltjes ^ als naar zekere ge-

knobbelde Glaasjes , van deezen naam, daar

men wel Brandewyn uit plagt te drinken , ge-

,
lykende ^ en in 'c Latyn noemt hy ze Casfides

Verrucofce of Wrattige Kasketjcs. Men kan uic

dit alles de Geltalte opmaaken 3 als men aan-

merkt , dat de Westindifche veel fcherper en

fommigen zelfs kromme Punten hebben , in

welken ik ook maar drie Plooijen aan de Spil

waarneem. Voor het overige kan men de Af-

beeldingen nazien.

ecccxxxi. C431} Voluut, dib de Schaal Kegelvormig
Voiuta Ca" rimpelig , geknobbeld , en de Spil met

vaas*
* vier Plooijen heeft.

Hier worden zekerlykde zogenaamde /^aaz^/z

bedoeld, die zeer eigen dus genaamd zyn, de-

wyl zy volmaakt naar een Vaas gelyken. Men
vindtze by Bonanni beter, dan by d'Ar»

GENviLLE, afgebeeld. De eerscgemelde

zegt,

f431) Vo!uta Testa Conicd rugofa nodofa , Coibimella qua-

óiiplicati , Murex Capitellum» M. L. U* 633. N. 306. A R»

GENV» Conch. T. 18. C15) f» K* liONANN* Recr^lll, f.

s24, KnoRR Verzam^ VI* D. Pi, 35. f* r.
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iegt, dat zy wie zyn met roode Vlakken ^ doch Vt
de mynen zyn geheel wit , en van boven taa- ^^^^^^*

melyk plat ^ met een klein Spitsje. Zy hebben Hoofó»
drie dikke en twee üaauwe Plooijen aan de SpiL stuk.

(^432) Voluut 5 die de Schaal Eyvormig fpitSy cccckkxiu

met van elkander wykende Doornen ^ ^^Ceral^ka^

Spil byna met vyf Plooijen heeft. switrerj.

Dit laatüe komt zeer wel overeen met de

gezegde Vaazen 5 doch deeze hebben geen

Doornen. ïk verllaa 'er , derhalve , de Getakte

Vaazen door ^ die eenigen Switzers - Broeken

noemen of Morgenftarren : want deeze benaa-

mingen, als gezegd is, loopen door malkander.

Ik heb 'er van deezen aart, die wit of Vleefch-

kleurig wit zyn, met niet meer dan drie Plooijen

aan de Spil, gelykerwys de WestindifcheMor^

genilarren, voorgemeld. Zy kunnen evenwel

geenszins tot de volgende Soort betrokken wor-

den. De Morgenftarren moeten fcherpe Pun-

ten hebben; de Switzerfche Broeken moeten

óverlangs geplooid zyn; de overigen van dit

Hag zyn Vaazen of Getakte Vaazen» De aan-

ge-

(432} li^olata Test^ ovata acuti Spinis divergentibus , Co-

iumelia fubquinque-plicata. Murex Ceramicus. M, L. U, 634..

N. 308. BONANN» Recr* III. f. 3ÖS. Vermcofa Cerainica»

B. ü M P H. Rar, T. 24. f. A & T. 49. f. L. G U A l T H,

Test, T. 55. f. D. ARCENV. Cmch. T. 18. (is) f. E»

Kn OHR Verzam, II. D. Pi. a. U 3. VJ» D* H* 35» f» a,

U Deel, XVI. STUK,
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VI. gehaalde van Rumphius komen voor op de
Afdeel. 2uidkust van 't Eiland Ceram , en daar van

Hoofd» heeft deeze Soort den Latynfchen bynaam. IJy
STUK* merktze als de grootfte Soort van Pimpeltjes

aan , hebbende een uitileekende Top en op de

Gieren zeven uitfleekende Knobbels als flompe

Doornen , die tot aan den Top vervolgen ; dan

flaan 'er nog andere mindere op de Rug , en

daar tusfchen zyn Plooijen: des men deeze, te

regt Getakte Swüzers-Broeken noemen mag. De
Schaal is van buiten doodfch. Aardverwig en

aan de Knobbels zwart : voorts zeer dik en

hard 5 als of het een knobbelige Steen ware.

Aan den Mond zynze vuilwit , en het Dier fluit

den zeiven met een langwerpig Luikje of Na-

geitje, dat men in de Reukwerken gebruiken

kan. Dit hebben zy met de twee voorgaande

Soorten, en met het Geflagt der zogenaamde

Purperhoorens , welke Rumphius Murices

tytelt, gemeen»

ccccxxxTir. C433) Voluut j^-Ji^ de Scliaol Eyrond en eeni-

'p'''*'^ germaate geflaart ^ met de Gieren aan

Peer.
*

den Top gejhreept ^ de Spiis langwer-

pig en zeer glad , de Spil met drie Plooijen

heeft.

Men

(433) P^ohta Testa obovattt fubcaudatS, Spirx Anfraftibus

ftriatis , Apice produfto {.daberrimo , Columella triplicat^»

R u M P H. Rar. T» 36. f. 7. G ü A L T H» Test^ T, 46. f* C,

KNORR Verzam^ VI. D. Pi. 37* f» i.
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V Men vindt, onder de Conchylien^ Agaate ^^'

l^eeren, Gebraade en Gedroogde, alsook Ge- ^^^^^''-^

takte Peeren , gelyk v/y vervolgens zien zul- Hoofd-

lèn. Dus worden Hoorens genoemd van eene stuk.

Peeragtige gedaante , met dcrgelyke verarfde-

ringen. Sprfngler vonclt in Tranquebar

een Hooren, die de Schaal Peeragtig hadt éii

Golfswyze gefïreept , met bleeke Stippen ge-

bandeerd zynde: den Top Cylindrifch aan den

Grotiddeun hoekig hebbende , zeer glad en

flomp : de Staart uitgeflrekt, wyd open en

niet uitgefneeden» Déeze omUaniigheden en

de drie Plooijen aan de Spil , doen hier zeke-

^•e [-Joorens t'huis brengen, die men geknobbeU

de Peeren kan noemen , omze van de anderen

te onderfcheidën , of enkel Peeren^- om dat de

aangehaalde Afbeeldingen van R u m p h i u s

en GüALTHiERi, anders niet (Irooken zou-

den* Ik heb een kleine , die geheel wie is ,

èn , uitgenomen de Knobbels die hy heeft,

zeer mét dat Laphoorentjè vaü den eérstge-

melden overeenkom fti g . ik heb een groote,

van een half V^oet Tano; en by de drie Duimen

dik die bleek geelagtig is van Kleur Deeze

fchynen hier t'huis gebragc te moeten worden.

(434} Voluut , die de Schaal Eyrondagtig en ccc^-xxxiv.

fjy
Voluta

C+34) Votutd Test-^ obovatjl Ijsvi, Splii acumitlatÉ, Ventre L,phiJJ^

dilatato. Ruftip'.H. Rar, T. 37* N. 3i Seb. Kab, III» T/^'^*»'

57. f. 25, a6. KnoRR Verzam^ VI. D. Tl» JU f» 3«

M
i Deel» xvï. Stuk,
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VI. effen , den Top gefpiïst en het Lyf yjr-

JL1#

ÉEOOFD- '
.. ; ; , ,

STUK. Déezê wordt, gemeénljk^ LaplandfcJie Lcfp-

hóoren geheten ^ of liever Lapfche geplekte Lap-'

hooren. De Aantekenaar op Rumphius zege,

dat het Ex^emplaar , door hem daar ingevoegd/

zynde het eenigfte toen bekend 5 aan den Heer

j) E J o ?? G uit Lapland was toegezonden. In

dat Geval zou de eerstgemelde naam niet on-

éigen zyn ; doch Seba hadt 'er een uit Oostin-"

die gekreegen en LmN/Bus ftelt de woonplaats

in de Westindiën : des het beter is , den laatst-

gemelden naam te gebruiken. By RumphIüs

vindt men ook een Westindifche afgebeeld,

met weinig Kleur. De andere was geelagtig

wit met zwarte Stippels en Vlakken. De my-

Bé is met bruine Stippen en Oranjekleurige

Vlakken' getekend op een Vleefchkleurigen

Grondo Die van Seba hadt den Mond van'

binnen geel en vol Tanden. Meent men hier

de drie of vier Plooijen mede, die aan de Spil

zitten 5, dan is het een zeer zonderlinge uit-

drukking 5 in 't rainlle niet toepasfelyk op'

deeze Hooren, diQ een breede gladde Lip en"

de Spil voor 't overige glad heeft, Zy be-

voridt zig niet in het Kabinet van de Konin-

gin van Sweeden.

V, Die Buikig zyn of Bakagt^»
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f435) Voluuc 5,
dié de Schaal iiïtgerand en VL

i?MzAfg 3 ^c^7ï Top gekroond heeft met ^™ei^

gewelfde Doornen y een Tepelswyze Punt hqq^^,

daar tusjchen en de Spil met vier stuk*

Flooijen^ ccccxxxr,
Polata

'

.

' jEthiOpka^

:
Dat de geilen g die men Kroon- Tepelbakken^^^'^^;-

iQoerat: , hier bedoeld worden , is uit de aan-

gehaalde Afbeeldingen blykbaar. d'A r g e n-

viLLÉ noemt deeze la Couronne d'Ethiopië ^

of de Ethiopifche Kroon ; waarfchynlyk , om
dat dezelve ook voorkomt aan de Kusten van

Kthiopie. Rumphius vdrhaalt , dat deeze

Hoorens niet op Amboina , maar aan de Ei-

landen ten Zuidoosten 3 inzonderheid op Key^

vallen. Hy maakt daar mede een aanvang vaa

zyne Voluuten, waar door hy de Tooten erï

dergelyken veritaat» Bonanni fpreekt van

zodanig eene ^ die Marmeragtig wit van Kleur

was 5 met twee Banden van Kastanje - bruine

of Violetkleurige Vlakken , en zyne Afbeel-

ding toont , dat hy de Moesjes - Tepelbakken

meent, die fomtyds ook gekroond zyn^ gelyk

men
-*'; '

: • 'i

(43Ó) P1?/«*/3 Testa emargInatS vcntricofd 5 Spka coronata

Spinis fornicatis, apice Papillari, Columella qaadriplicat:!» M*

I.» ,U» SpS, N* 24i« Lcitina* Bonann» Recr^ lil» f* r^

KUM-BU^ Rar, T* 31* f* A^ B, G UAL TH» Test, T* 29»

f* H, I» SEB^JCahXlU T* 65. f* 2, 4, IO-Ï-' 5c T«ö5*

fv 8,9, 10, 6, 75 3, 10. Couronne d'Ethiopie. iVRGKNv*

Conch. T» 10, (i7> f» F, KkoUR F'erzam^ lU D« ?! ^* f*

s^ V, D. PI. 2. f. r*

M a >-

5o DEEL* XVL Stuk,
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VL men dk in 't Werk van S e b A kan befchW^'
Afdeel.

^^^^^ |-)g n;)ynen , zo wel Gekroonde bruin-

Hoofd- roode met bleeker Banden , als de Moesjes-

6TÜK. Tepelbakken^ die geelagtig zyn met bruine

Vlakken , hebben aan de Spil niet meer dan

drie Plooijen^

ftetDier» Om dat deeze Hoorerjs van aanmerkclyke

grootte vallen, zo is het Dier derzelven ook

zwaarlyvig. De Heer W. van der M e ü-

L E N , wiens Kabinet met heerlyke Stukken y

m veele opzigten , praalt, zodanige Dieren

bezittende, zo wel in ak bmiten de Hooren j,-

lièeft my dezelven tot de Afbeelding geleend.

Op Plaat CXXI , derhalve, ziet men in Fig.i ^

een gekroonde Moesjes-Tepelbak, met het Dier

daar in. Dus openbaart zig alleen deszelfs Voet y

en 'c blykü ; dat deeze Dieren geen Dekzel-

tj^ of Schulpluikje, of zogenaamde Venus-

Navel y hebben» In Flg, 2 , vertoonen wy-

het Dier uit een gmoter Tepelbak, waardoor

zig behalve gedagten Voet , en daar boven,

de Kop laat zien van^ de Slak j- met zyne kor-

te Hoorntjes en Oogen , vanboy-sn geftreepty

van onderen cca dikke Snuit of Zuiger uitgee •

vende. Agter den Kop is een puntig Deel^

en ter zydfen vertoont zig een bont gèftreept

\^ingertje ^ dat eene Sleufswyze holte heeft^

en atkomt van den Mantel, die^ hier ingetrok-

ken is, en, volgens ADANsoN,oökflegtsdea'
binnen-Wand van de Schaal bekleedt, zónder"

daar buiten uit te kamen: doch de Voet vaa
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dit Sclïulpdier, zegtby, is zo groot, dat, ais VL

dezelve uitgebreid is , de Hooren naauwlyks ™^^'*

€^n vjerdedeei daar van bedekt. Hy is dan Hoofd-

eens zo breed eu de helft langer dan de Hoo* ^tuk.

ren : maar in nieuvvgeboorenen blyft de Voet

binnen de Schaal. Het Vleefch van dit Dier^

voegt hy 'er by , is bruin , naar *c zwarte

trekkende ^ doch in deeze Voorwerpen graauw-

agtig : de Oogjes zeer klein en zwart en naar

evenredigheid zo groot noch blykbaar niet ^

als in andere Schulpdiereno

C436) Voluut , die de Schaal uitgerand en ccccxsxvr^

Buikig , den Top met Gieren heeft , die cSf^^».
Geutswyze iiitgehold zyn en gerand ,

l^coba-

met eene [niet'] Tepelswyze Pimt ^ ds

Spil met twee Flooijen,

Schoon de aangehaalde Afbeeldingen het te-

gendeel fchynen aan te duiden , blykt niette-

min uit de befchryving van dat Exemplaar,

't welk zig in 't Kabinet van haare Koninglyk

Sweedfche Majefteit bevondt ^ dat hier dq

(436) Volut/i TestA emarginata Ventricofa, SpïrS Aninüi^

i)us canallculato-marginans , Apice [non] Papillan , Coluracili

biplkaia. M. L» U* 599. N« 242. Cochlea alten magna;

Column, Par/»* 29, T, 30, f, b.Bonann» Recr. ui, f.

6, G UAL TH. Test, T. I9. L Ï3. SK B. Kfik T, 65* f. 5 ,

6* 5c T. 66, f* s, XS, A p A N S. Sen, I. T. 3» f- S* K N O R a -

Verzam, 11. D* PK 30» f* 1 : V. D. Pi, al» f, x.

M 3
I, DF.FL* XV!, STUK.
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^I' Ongetepelck Tepelbakken, waar onder ook die

^j^^men Jakoha- Kruikjes noemt, bedoeld worden;

Hoofd- Derhalve is dan ook die Aantekening vaü
sTui:. LïNN^üs, do

'

'Navel zonder Ti?j?^l, 'verkeerde*

lyk by de voorgaande Soort ^ geplaatst. De
Jakoba» Kruikjes 5 weet men 5 zyn lang eii

fmal 5 deeze hebben aan de Spil foratydsdrie;

en die andsre Bakken , hcedanigen ik 'er heb

van zeven Duim lang en vyf Duim breed,

hebben drie of vier Piooijen. 3 Daar tegen ko*

men v/ederom getepelde voor, met de Gieren

Sleufagtig , die maar tv/ee Piooijen hebben*

, Het getal der Piooijen fchynt my, derhalve

y

veranderlyk te zyn , en niet genoegzaam tot

onderfcheiding der Soorten van Tepelbakken*

Ondertusfchen zullen tot deeze Soort moog-

lyk die groote behooren , van één of ander-

halven Voet lang, waar van delndiaanen, zo

hy aanmerkt, gebruik maaken tot Hoosvatens

om hunne Schuiten Van Water te onciedigen j

of ook daar Kommen en Bakken van maaken^

om uit te ceten en te drinken» De Chinee-

zen, ii<3gt hy^ noemcu ddeze Hooren Ongle^

dat is Konings - Kooren , en weeten van der-

zelver binnenfle deel aartige Lepels te forraee-

yei), zeer bekwaam zyndé, voor iemand die

links is , om 'er mede te eeteno Ik heb 'er zo^

danigen , gemaakt van Moesjes - Tepelbakken

,

die zeer groot moeten zyn geweest. Sommige
bonte, die men Agaate Tepelbakken noemt

^

behooren tot deeze Soort.

C437)
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C437) Voluut ^ die de Schaal uitgerand en VI.

Bidkig , aan den Top gladagtig , met een ^^^^*

Tepelswyze Bant ^ de Spil met vien-iooFD'

Flooijen heeft.
stuk.

CCCCXXXVII.

Die, v/elke Aldr o VANDUS afbeeldt, on^Qf"Jf

,der den naam van de Perjiaanfche Schulp ,
enTepelbak*

die van ï)*ArgenvI3Lle, ichynen bdden eer

|te behooren tot de voorgaande Soort. • ok is

deeze of dergelyke by de Ouden wel Concha

Ferjica genoemd geweest, maar de Franfchen

geeven dien nsam thans aan deRudolphusfen of

Metaalhoorens ^ en noemen de Tepelbak Tonne

a mameion. Die van Gualthieri heeft,

volgens de Afbeelding , wel is waar , vier

Plooijen 5 doch ik heb 'er zodanigen met twee

Flooijen aan de Spil, Die van Bonanni, zeer

gemeen in Oostindie , kwam , aan de Philippyn-

fche Eilanden , wel driehonderd Ponden zwaar

voor, en werdt derhalve aldaar insgelyks tot

allerley Kook - Gereedfchap en Vaatwerk ge-

bruikt. Wat zal men zeggen van zulk een ver-

baazende zwaarte 2 De aangehaalde van Klein
^

voert

^437) J^oluta Testi emarginat^ Ventncofé, Spira kvigata,

spice Papillad j Columelia quadripllcata. M. L* U* 599» N»

243» Concha Perfica» A jl d s. o v. Exfang. 560. Column*
Aq.'V, fïp. f. 4> ö, LlST« Conch* T. 794» f» i, BoNANN*
Ktcu llï f» 2. GUALTH» Test^ T. 29. C A* AR GE NV.
Cvr^ch* T, 2o* {Vl) f. G. KLEIN Oftrac^ T. 5* f*. 97- ADANS»

Senef^, I, T. 3. f- W KN OR R Verzam^ V» 1)*PU 28. f« 7;

VI. D. PU 22. f* 2*

M 4
L Deel. xvl Stubl.
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VL voert den naam van Cyinbium Ihericum , en ^i£

Afdeel, hadcLiNN^us toegepast op de voorgaande

KööFD- So.QTt , zeggende , Habitat in Mari Iberico,

sTüic Van waar zulk een verwarring?

Jaarlyks , in de Maand April , worden zo veel

Tepelbakken , door ongeftuime Zee, aan de

Kust van Afrika , by Kaap Vérde . op Strand

gefmeeten, dat de Oever *er fomtyds als ge-

heel mede bedekt is. De Negers roemen de-

' zêlven Tet. Men vindt 'er twee Soorten van,

de eene ronder of Buikiger, de andere byna

Gylindrifch. Beiden vallen zy tot omtrent een

Voet lang en de laatfte wel daar boven, zynde

tweemaal zo lang als dik." De eersrgemelde,

die tot deeze Söórt behooren zoude , is iii

volwassenheid , zegt Adanson^ van negen

tot tien Duimen lan^, op zeven 'of agt Dui-

mm breedte. Van bulten is dé Kleur vaal,

fomtyds met witte Vlakken gemarmerd : van

binnen is de Schaal wit, en ongemeen glinfte-

rende De Tepelswyze Top zit in eene hol-

iigheid , van de eer fte Gier gemaakt, zynde

zeer fcherp van R ;nd ^ Zy hébben een zeer

wyde ovaale Opening, wier buitenfte of regeer

Lip fcherp gerand is, en de andere binnenfte

of flinker Lip vier Tanden heeft dat eigent-

lyk de Plooijep zyn van de Spil, meermaalea

gemeld.

5, Dé Verfcheidenheden Czegthy"?, die men

^, in verfchirende JExempiaaren van deeze

^, Hoorens waarneemt ^ hangen af van derzeï-

,, ver



^^ ver Ouderdom. De Jongen zyn doorgaanp VJ^

1,3 een weinig langer; haare breedte is de helft ^L^^^
<), minder dan de Jangte de Tpp is platagtig: Hoofd'?

^3 die der middelbaaren is gerond; maar de tus-'''^^^*-

55 fchenruimte, die tot affcheidmg ftrekt van

„ de eer te Gier^ is fchuins uitgehold. Inde

^, Ouden , in tegendeel, is de Top platagtig of

„ trekt een weinig naar binnen , en de cusfchen-

95 ruimte der (vieren aan den Top is platagtig

5, of Horizontaal. Men ziet doorgaans niet

^5 meer dan drie of vier Tanden aan de flinker

5, Lip van de Opening , doch k heb een mid-

^) delbaare van grootte, die uitzondering hier

,5 in en maakt, als hebbende vyf zeer duidely-

3, ke Tanden.'^

„ Schoon ik deeze Schulpdieren nooit ge-Y^"^^^'

s, paard heb kunnen betrappen , is 't doch te
^"^'

,5 verinoeden dat zy Hermaphrodieten zyn,

,, aangezien ik leevende Jongen gevonden heb

3, in 't Lighaam van de meeflen, inzonderheid

3, geduurende de Maanden April en Mey.

^, De overeenkomst , die 'er is tusfchen die

3, Schulpdier en eenige anderen, welken Her-

5, maphrodieten van dit llag zyn , zou verder

9, myn denkbeeld bevestigen kunnen (*}•

^^ Maar,

(*' Te vooicn hadt hy vtïzeketü , dat men Mannetjes en

Wyfjes , afzonderlyk , vondt onder de Tepelbakken» Dans

les uns Ie Sexe est distïnguê ; on volt des individus Males et des

fndivldus Femelles j comme dans Ie Tet y la Pourpre ylaToüpic ^

^"c* Dans lés autres Ie Sexe est reuni ^ csuX'Si font appelles

M 5 ^^'r

L DEEL» XVU Stuk.
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^^* 5, Maar , 't geen ik mee grooter zekerheid kr,Q

. LL *
3? yastflellen , is . dat het Jongwerpende zy , cq

póoFD- 5, dat deszelfs Jongen, ter wereld komende,

*,fP^* 35 Schaalen draagen die reeds de langte vaneen

35 Duim hebben. Ik heb "er maar vier of vyf

5 5
gevonden in ieder Dier^ dat misfchien dezel-

35 ven 5 geduurende de eerfte Maanden , zuogt.

3, 'cGeen my reden geeft om dit te denken^ is,

53 dat ik 'er verfcheidene gezien heb , die haare

33 vyf jongen droegen in de Plooijen van haa-

5, ren Voet, fchoon dezelven reeds eene Schaal

5, hadden van anderhalf Duim lang,

Gabriiik.
^^ 2ie daar Jongen van eene verbaazende

33 grootte voor een vSchulpdier , en men kan

33 begrypen , dat de Ouden 3 die dezelven

3, voortgebragt hebben 3 ook van eene aan-

^3 merkelyke grootte moeten zyn. Dus ziet

3, men 'er 5 die tot zeven en agt Ponden wee-

a, gen. Haar Vleefch , vooral dat van den

35 Voet 3 is Lederagtig en zeer hard , doch

3, flrekt niettemin tot een groote onderfteu •

33 ning voor de bewooners van de Kust, die

33 dezelven , als zy overvloedig zyn, rooken

33 of in de Zon droogen , om 'er , in tyden

3, van gebrek , gebruik van te maakcn tot

3, hunne Spyze, Zy verkoopenze ook wel

,

'53 met en beneyens hunnen gedrpogden Vifch,

35 aan

Hermaphrodites* p. 57» Een wonderhaare onftandvastlgheid in

die Autheur, Zie 't voorgaande Stuk van deeze Natuurlykfi

Historie i bladz, (), enz.
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5j aan 't Volk dat Landwaards in woont, die ^h
.

3, ze als Stokvifch wecken en kooken in Wa- [j^^'

35, ter met Ryst of Geerst, en daar van mee Hóofd-

35 Smaak eetem'* Van de andere Soort, wier ^^t^i^»'

Schaal Cylindrifch of Rolrond en Vleefchkleu-

tlg is, het Dier witagtig, zegt /NdansoNj
wordt geen gebruik tot Spyze gemaakt,- maar

de Negers bedienen zig van de Schaal tot het

putten of fcheppen van Water.,

LIL HOOFDSTUK.

Befchryving van 't Geflagt der Kinkiioo»
RE NS, waar onder de Belhoorens, Kasket-

ten 9 Bezoars , Harpen , Pennen betrokken

zyn; zo wel als de HoUandfche Wulken en der»

^elykeno

Die Hoorens, welke in 't Latyn Buccïna ge- Naam»

,. noemd worden , in 't Franfcli Bticcins^

noemt men in "t Nederduitfch Kinkhoo-
iiENs. De Latynfche naam betekent een

Trompet of Oorlogs - Bazuin , doch de Hoorens >

welke daar allermeest naaf gelyken , zyn door

L I N N JE u s tot het Geflagt der Murices betrok-

ken 5 of liever, hy heefc dezelven verdeeld in

de volgende Geüi^gten* Ook hebben de meefte

Autheuren haar met dezelven verward' Pli-

t DEEL. XVI. STUS»
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- LIL
Hoofd-
stuk.

Kcnmer-
leen.

^^^' yius b.egrypt de Rotshoorens , Kjnkhoorens
'
^^^^L.

^^ Purperhoomn3 , altemaal onder den Griek-

fchen naam van Cerix. Den Nederdt^icfchen

naam van Kinkhooren kunnen de nieeften met

regt voeren ^ om dat zy genen Krulswyze ge-

draaiden Top hebben.

De KcDnierken yaïi ^It Geflage beftaanin ee»

m Eejikleppige Spiraale Schaal, die bultig is,

en eene Ovaale Opening heeft, uitloopende in

een Sleufje of flompe hoUigheid aan de regter

zyde van 4en Mond. Zy hebben êen botte

Staart en de binnenfte Lip of Spil ongeplooid.

Het is een Slak.

In dit Geilagt komen een-en-vyftig Soorten

voor, die in agt Afdeehngen onderfcheiden zyn^

De eerfle bevat de geneii , die het Lyf rond en

dan gefchaald hebben, waar onder de Belhoo-

rens e^ dergelykpn: dq tweede, die naar Kas-

ketten gelyken : de derde, die men Bezoars

noemt, en anderen: de vierde zodanigen , die

de Spil bezet hebben met een Eeltagtigen

Zoom : (de vyfde , daar de Spil als afgefchraapc

en plat is , gelyk in de Harpen : de zesde die

de Schaal zeer giad cu nis Vettig : de zevende

die dezelve Hoekig of gerimpeld hebben , en

de agtfte de genen, die men gemeenlyk Pen-

Een, Marlpriemen, enz. noemt»

loorten*

I. Die Flefchagtig opgeblazen rond zyn

,

met eene dunne , halfcfoorfchynende ,

t)róofche Schaal.

(438}



C4^8) Kinkhooren , die de ScJiaal rondagtig Vf.

heeft , omgord met fiompe Sleuven , ^fe ^^jj^*

door een verheven Streepje onderfcheidenEooFU'^-

zyn^ en de Opening ongetand» stuk.

CCCCXXS VIII

Deeze wordt by de Inlanders Ajiiinfchil ge- oTeZTum.

noemd wegens haare figuur en de dunte der ^J*^"^^^^^»

Schaal, volgens Rumphius, die als Parke-

ment is en bruinagtig geel. Hoe wyd ook de

Iviond zy, legt het Dier doch in dceze en de

volgende, zo hy getuigt, even als in de Te-
pelbakken , geheel bloot en zonder dekzel

:

waar uit dan blykt, dat die Dekzelen, Venus-

Navels of Schulpluikjes , niet aan alle Schulp*

dieren noodig zyn , töt derzelver befchutting.

Deeze Soort valt in Oostindie.

(439) Kinkhooren, die de Schaal fcheef Ej^cccckxxïx,

rond 9 opgeblazen i omgord heeft metGlkZ"*"*

Sleuven 9 die van vooren dubbeld zyn ^^^^^^^^^°*

en de Opening ongetande

Tüt deeze Soort behooren 4e gewooBe BeU

hoo*

f438) Bticclnum Testa fubrotunda, cln(3:a Sulcis obtulis,

Htneola elevj(t.i interftiniais , Apertura edentuld» Syst. Nat^

lïU Gen» 313. Pet. Caz. T. 99» f. ii. Ru m Pïl. ^^zr.

T. 27« f D? GUALTII. Tesu T» 4+. UT. KNOKR Ver*

zam, V. D, PU 11. U !
(439) Buccinum TestS obovatS infiata , cinfta Sulcis tintica

«eminatis, Apertui^l cdentula. Syst^ Nat, Xil. BoNANrr,»

h^ter, IH, T. rss. Gu ALTh* Tsit» T, fS, f> A*

ï. Deel, XVI» Stuk^
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:^ VI. hobrens 3 die van Kleur roodagtig bnim zyiij^

^
Lll^

^' en haar afkomst hebben uic de MMdelIandfche

Hoofd- Zee. Zy vallen wel zo groot, hoedanigen ik;

STUKo *er heb, als een Kinderen Hoofd. Die, wel»

ke Gehande Ajuinfchü heet by Rumphius,
fchynt hier toe te behooren.

ccccxi.. (44-o3 Kinkhooren , die de Schaal Eirond óp:

jd""*^
gg^/^2;e7z, eenigermaate gejleufd en met

ratrys. Wit gegolfd , de Opening Tandeloos

heeft.

, De Tekening van de Schaal , die als met
Penneveertjes is verfierd , en dus wit en bruin

gefpikkeld , geeft 'er niet oneigen den naam
aan van Pattyshooren of Patrys / als veel ge-,

lykende naar de Pluimagie van dien bekenden'

Vogel. De breede platte Ribben, tusfchen de

Sleuven, zyn dus zeer aartig in fommigen ge-

marmerd. De Patryzen zyn hedendaags, ge-

lyk de Belhoorens, vry gemeen en niet kost-

baar» Veel^n hebben den Top paarfchagtig*.,

Sierlyk blinkt de gedagte Marmering, door de

dun-

f440) Bucdnum Testa ovata Inflata fubfuicata alboqaè undu-.

lata , AperturI edentula, M» L» U. 600, N» 244^ Casiida Ne*

ïitoides minor variegata. Column, ^q^ T. 69* C ;. Bo-

NANN. Reen III. f. ipr. List. Conch, T* 899» f, 19,.

Cochlea Tennata. • R u m P H» Rar, T» 27» f.C G u a L t Ho
Test^ T. 5 1. f. F. Perdrix. A R G e n v. Ccnch. T. 20. (i7| f*

A. A D A N S, Seneg, L T. 7. f. 5» S E B» Kah* ÏII, T* (JÜ. Uu^
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danne Schaal heen", wanneer men ze van bin- VL >.

hen tegen 't Licht befchouwt. Adanson, ™^"'

die deeze Hóoren Tefan genoemd heeft , vondt- Hoofd-

ze aan de Kust van Afrika wel tot zes Dui-sTUK.

men lang. Dac zy in Oostindie vallen blykt

uit: RuMP Hl us. LiNNiSUs fielt de vroon-

plaats aan de Kusten van Amerika.

(441} Kinkhooren, die de Schaal EyroJid met ccccxlu

Jlompe Sleuven omgord en ds Opening
p'^f^'^^"^

getand heeft, Dikiip.

Deeze noemt men, zegt Rümphius de

ï)iklippige Oliehüoren. Dat zy dik van Lip zy

2S uit de Afbeeldingen blykbaar; doch de Ge-

tande Mond onderfcheidt haar ten voornaam»

Ite. Bovendien is zy ook fterk geribd en ge-

plekt met geelagtige Vlakken op eenen blee-

ken Grond. De afkomst is uit Oostindie, al-

waar men de Belhoorens veel gebruikt om dé

Olie , wanneer die van de Kokos - Nooten ge-

kookt wordt, af te fcheppen, en daarom aan

de eze Hoorens den naam van Oliehoorens geeft %

doch dcz-clvf^ hfihnorr. ei.2;entlyk tot de volgende

Sborc^diegrooter valt en cene duüne Lip heefc.

C442)

(441) Éacc'inmi Testi ovata c\ndc3 Sulcis obtiifis, AperturS

dentata. M» L. U* 6oo» N» 245. BAEREL. Icon^ I325» f*

12. Cochlèa ftriata altera. R u M P H. Rar* T* 27. f* E^

ÖUALTH, TesuT^ S'. f» C. Ar GE NV, Cmé* T* 2o«

{17} f. L, K N o R R Versam^ VI* D* PU S3» f* S*

L DEEï., XVU STJSK*
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/ "tl C44^) Kinkhooren , ^z> ^e Schaal Eyrond >,'

Ul^ ^^S^^^ ^^^ y^o;w/J5 Sleuven , ^ie v^r va^i

^ïooFD- * 'elkander af zyn^ eri de Staart uitfieeken-

STUK. de heeft.

CCCCXLIU

j)oiium'" - Dsc onze Ridder hier van Stompe Sleuven

Beif^'^^
fpreekt is zeer oneigen: want hy verftaat daar,'

'zekerlyk , de ronde Ribben door , die deeze

Belhoorens zo kenbaar omgorden-, dat meR 'er

den Diaam aan geeft van Geribde BelhooreUo

Deeze Ribben zyn zeer regelmaatig met geel-

agtig bruine Plekken getekend: des menze ook

y^éi Geplekte Belhooren tytelt. Hoewel zy groot

vallen, verdiende doch de tweede Soort vaü

dit Ceflagt beter den Latynfchen bynaam vari

DoUum^ dat is een Vac of Ton. Gemeenlylc

zyn zy maar een Vuist groot, zegt Rumphius,

die aanmerkt , dat de Aniboineezeft 'ér het ge-

dagte gebruik van maaken om de Klappus - Olie

af te fcheppen. 't Is hierom ook ve.der zon^

derling 5 dat LiNNiEtis de woonplaats ftelc

in de Siciliaanfche en Afrikaanfche Wateren,

BoNANNi^ 't is waar 5 geefc een dérgelyke

^442) Èuceinum Testa ovata cinda^Sulcis obtufis remotls ,

Caudi prominula» M» !, U. 601. N, 246- Cochlea rugofa*

ROND. Tesu 106. Cochlea ftriaw five Olearia. Rumph.
Rau T. 27. f* A« C AL C E o L. Mus 30 T. 41. «ON A N N»

Recr. III» f. 17, 25. GÜAlTH. Test T. 89 U E. AR-

GENv. Ccnch, T. 20. (i?/ f* C List. Ccncb» T. 899. f,

Ti% Seb. ICab, Itl. T. 70. f. f-4. & T 6t. f. 9* Adan Ss

Seneg, l, T/7» f* 6» K N O R 1\ V'erzam^ ill, D. K. S « f» 4*

"
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bp, uit de Zee van Sicilië, doch van de an- Vh
dere meldt hy uitdrukkelyk, dat hy dezelve

^^iT^
uit Oostindie gekreegen hadt. Waarom dan Hoofd-

dut Gewest , van waar de regte lielhoorens stük^

tan, deezén aart èfkomftig zyn, verzweegen?

Kan dit . ^o wel als het zo even gemelde tea

opzigt van de Patryzen> een misflag zyn, o£

meet men 't als een opzettelyke verfchikking

aanmerken ?

Nog grootei' tégenftrydigheid komt ons , ten

opzigt van deeze Hoorens, voor. Rumphiüs
zegt: „ het Dier daar in heeft geen Dekzei,

3, maar legt bloot gelyk andere Slakken." Dit

hèb ik reeds , uit hem , ook ten opzigt van

de Ajuinfchillén gemeld. Adanson, iri te-

gendeel , die dergelyke Belhoorens ook aan de

Kust van Senegal waarnam , en ze MinjaC

Doenit naar den Malabaarfchen naam , van den

gezegden Aatheur opgegeven ; telt dezelven

onder de Gedekzelde * Hy zegt dit wel van * Operea^

deeze in *t byzonder nifet, maar hy betrek tze^^""

tot de Purperhoorens , waar van het Dier ^

(zegt hy) een dun Kraakbeenig , halfraaans-

wys' Dckzeltje heeft, dat de Opening taame.

lyk lluit, wanneer hetzelve zig in de Sciiaal

verbergt , en op de Lyst worden de Mi?ïjav

en téfan^ dat is deeze Bel- en de Patrysdoo-

rens, beiden, onder de genen die Dekzeltjes

hebben geplaatst : ja hv geeft 'er, 'c geen zon-

derling is, een Elliptifch of Ovaal Dekzeicje^

N dal

lo Deel. XVJ, styzt.
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. VL dat Hoomagtig is , aan^ Ik ben niét in Haat j

^Tlf^* om deeze tegendrydighedcn op te helderen,

HOOFD- alzo ik het Dier niet heb van deqze lioorens.

ccccxL iiT» C4433 Kinkhooren , die de Schaal met vier

^«f«-«aj ^7^*^ ^^^^^ KfT'Ohhels omgord en de Staart

rum. uitjleekende heeft.
Geknoh'
belde J]el-

hooren* Dccze is in 't Werk van Rümphius by-
1>i r^Y V r T

i%. I*
* gevoegd , en heeft haar afl^omst uit de Mid*

^ellandfche Zee , zo Linn^eus aanmerkt.

Dit is ook blykbaar uit B o n a n n i , die zegt y

dat zy aldaar dikwils tot Spyze wordt verza-

meld, hebbende dan eene Tufagtige of Muis-

vaale Kleur, doch die , welke Rond el e-

Tiüs Echinophora tytelt , zegt hy, was wit

van Kleur en zeldzaam. d*A rgenville
merkt aan , dat de algemeene Kleur vaal is

van deeze Geknobbelde Belhoorens^ uitgenomen^

dat zy den Mond wit hebben. De Afbeel-

ding van deeze flooren met het Dier, op PL
CXXll. Fig, I , is van hem ontleend, doch

de duiflerheid der befchryving belet my, die

te gebruiken. Men vindt 'er die geel van

Kleur zyn. Dat zy de Staart niet opgewipt

hebben, onderfcheidt ze van de

Kas-

(443^ Bucclnum Test^ Cingulis quatuor tuberculofis , Gauda

pnmincnte. M. L. U» 60 1. N. 247» BONANN, Recr^ l\U

f, 19, i8. RUxMPH» Rnr. T* 27. f. ! AR GE NV» Concbf

T. 20. (17) f. P. GiNANN» Adr» lU T« 5. C 43' Seb#
Kab, UI, T. 68. f. !? K N o R R Verzm. \* D» Yï, i?* f* i«
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K A S K E T T E Ni VL
Afdeél*

il. Die Helmagtig zyn met een kort om- Hoofd-
geboogen Staartje en den Mond getand, stuk.

(444) KinkhÓoren, die de Schaal van vooren ccccxi^iVi

eemgermaate geplooid en kruislings ge- pHcatum.

jlreept heeft ^ met de Opening getand ^?^^f^^
en de Staart omgekroind,

Deèzé behoort onder de Kasketten , en wordt

dus van B o N A n n i befchreeven. Zy vertoont

zig aan de ééne Zyde als overlangs geftreept

zyndcj en met SafFraankleurige Vlakken, die

in de gedaante van een Kruis geplaatst zyn^^ger

tekend, even als een Zyden Kleed, met Gou-

de Bloemen doorweven: aan de andere Zyde

ziet men een naauwen Mond , hebbende de

beide Lippen wit en getand, 't welk by de

bruine Kleur , daar het inwendige mede be-

fmet is, flerk affteekt. Bovendien is zy, vaa

den Top tot aan de Tip , omgord met een

wit Zoompje, dat door rosfe Streepjes over-

dwars verdeeld is. Over 't geheel fchynt z^

als met een wit Kleed , dat mee Gouddraad

door^

(444) Buccjmm TestI antice fubpUcatt , deciisfatim fubftria-

ta , Apertura dentatd , Cauda recurva. B o n A N Ni Recr^ III,

f» 15^. GUALTH. Tesu T* 40. f* C« Catsque. ARGENVé"

toHch, r. 18. (jf) f. D? SEB* Kah UU t. 73* U lo^

KNORR Verzam, IV. D. Pi. 4> f. !

L lit^y^ XVI, STï/K*
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y|^ doorweven is, overtöogèn te zyit, eh worde

Afdeel» derhalve, van de Franfchen, Zilver-Laken ge-
LU. tyteld.

Hoofd- -^

STUK»

(445) Kinkhooren , die de Schaal Tolrond,

Buccinum met KuUtjes gejiippeld en gekroond , de

G/hoöi3*e Opening getand en de Staart omge»
Kasket*

.

kfomd heeft.

Tot deeze Soort behooren de Gebreide KaS'

htten^ dus genaamd, om dat de Oppervlakte

zig als Breiwerk vertoont , doordien zy ge-

heel met Kuiltjes bezet is. Van dit flag ko-

men 'er voor die zeer fraay zyn, van wegen

h'aare witagtige Kleur, met Geel gewolkt en

met SafFraankleurige Vlakken , zodanig dat zy

byna die van de voorgaande Soort evenaaren.

In de kleinen heeft dit byzonder plaats , die

ook eenigermaate geliöornd zyn , doch grooter

wordende, gelyk ik 'er heb van negen Duimen

lang en zes Duimen breed aan den Mond , dan

hebben zy zo groote Hoornen , dat menze^'

deswegen , niet onaartig , ösfekóppên noemt.

Men geeft 'er ook wel den naam van Storm*

hoed aan ^ die eigentlyk het woord Kasket ver-

duitfcht.

f445) Buccinum feita turbinat3 , ScrobicuKs puniSata coio-

nata, Apertura dentata , Cauda recurva. M» L. ü* 602. Ny

249» Murex Triangularis» Rond. Test^ a, 77* Bonann"»
Recr* llhU i55.RUMPH4iJ^r*T*23*A,N»i*GUAJLTH^
Tesu T« 40. f* D. S EB* Kah, III. T. 73. f* 7, 8 , I7> 18*

KNORR Vtr%m, lU. D. Pi. s» f, u
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duitfcht. BoNANNi zegt., dat de Schaal van VI;

dceze Ttirbo alle anderen in grootte overtreft, ^^deel.

Die hy afbeeldde was wit, met drie Saftraan- Hoofd-
kleurig en Goudgeel gegolfde Bandjes. MensTuic»

vindtze, voegt hy 'er by , fomtyds wit, Wyn-
agtig 5 ros en Amethystkleurig gemengeld,

hebbende bovendien , op de uititeekende en

omgellagene Lip 5 yyf Merken , die haar ten

hoogfte verderen.

Dit is de eerile Soort der Stormhoeden by

R u M p H I u s , die aanmerkt , dat deeze Hoo-

rens in de jongheid veel meer ftompe Hoo-

rentjes hebben , dan oud wordende. Dat in

dezelven de aangroeijing tevens door aanzet-

tinge gefchiedr , t*elkens van een halven Gier,^

zegt hy, is blykbaar, wanneer men dezelven

aan (lukken flaat. Dan ziet men aan de bin-

uenfte Gieren kleine overblyfzels van de oude

Lippen, welke aan den Top altoos duidelyk

waar te neemen zyn« In de kleinfte gebreide

Kasketjes evenwel , die geen twee Duimen

lang zyn , vind ik de drie zogenaamde tekens

van aangroeijing aan den Top zo wel als in

de Osfekoppen , en \n deeze 7.yn de Zoompjes

naar evenredigheid dikker dan in de kleine.

Kan men dit daar mede overeenbrengeq, dat

het ovcrblyfjes der oude Lippen zouden zyn

9

Groeit dan een onnut Deel nog verder aan?

MenvindtzCa zegt die Autheur,dikwils met

Zeegruis begroeid en dood in dat gedeelte, 't

N 3 welk

I.DEEL, XVï.STua:»
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VT. welk boven het Zand beefc uitgeftoken. Zy

"^Tff^'
komen voor op vlakke Zandige Stranden, io

IJooFD' de Liasferfche Eilanden , inzonderheid op Oma
sTUiv. voor Haroeko. De Inlanders leggenze zo

geheel op Kolen , braaden ze en liaan de

Schaal aan flukken , om het Vleefch daar uit

te haaien , 't welk van hun gegeten wordt»

Hy geeft 'er de Maleitfche en Ambonfche

naanien van op. Hoe kan Linn^üs dan de

woonplaats Hellen in Amerika?

ccccxivT. (446) KJnkhooren, die de Schaal kruislings

ruf^!"" g^P^^P^ J^^rf^ 5 '"^^^ Knobhelige Gor-

J^öode (^els , die door eene dubbelde Streep van

een gefcheiden zyn ; de Opening getand,

en de Staart omgekromd*

De roode Stormhoed wordt deeze by R u m-

PH'fUS gecyteld. Zy is tevefis geknobbeld,

en dit maakt dat fommigen haar ook wel de

Geknobbelde Kasket heeten» Dit is een raar

ilag , zegt hy, dat weinig gevonden wordt,

vallende kleiner dan de voorgaande en naauw-

lyks twee Vuüten groot. De Schaal is, be-

halve

(446} BuGcinum Tcsta dccusratirn flriata , Cingulis nodofis

interllindis LineS gemini , Aj^ertura dentsta , Caadd recurva»

M. L* U» 603 N, 250. Casfida rubra. Rumph» Rar. T»23«

f» B. Bar 1^ EL. Rar, ii25. f* 19* Gdalth. Tesu T,

40» U F. REGEN?. Conch. T. iz. f. 69* S E B. Kah, IIU

T* 73. ^. 2-6, p. Knosr F'erzam, II, D, PU 9, f. 2^,'

IV* D. n* I.
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halve de ronde Knobbeltjes , met korte Groe- VI,

ven en Ribben verfierd, die als de Veders van ^11^^'

een Hoen gcfehilderd zyn. Men vindt van dee- Hoofd-

ze die bruinrood van boven , als ook die Roo* stuk.

zerood zyn ; doch de Mond is j altoos , gelyk

raauw en bloedig Vleefch of geelagtig vlam-

mende , en het Vleefch van 't Dier trekt ook

naar het roode. Men vindtze, zegt hy, weinig,

en zy v/orden van de Maleijers veel gezogt om
'er Armringen van te maaken. Dus blykt dat

de woonplaats van deeze Soort ook is in Oost-

ïodie.,

(447) Kinkhooren, die de Schaal met twee ccccKLyiu

ryen van Knohhels omgord en de Staart fJlU'^J^^
om^ekromd heeft, Geknob-

^
belde

Hier worden die Westindifche Kasketten be-
^'^ *

doeld, welke men Bonte zou kunnen noemen,

in vergelyking met de voorgaande Soort. Op
eenen witten Grond zyn zy zeer fraay mee

bruin, geel en paarfchagtig blaauw, in veeler-

]ey verheffingen en verflaauwingen , met aller-

ley Golfswyze bogten^ gefchakeerd, Derge-

lyken zyn het, daar Pater Labac van fpreekc

onder den naam van Lambis of Casque^ en waar

van de Slak, zo hy aanmerkt, een niet onaan-

geijaa*

(447) Buccmam Testa cingulis duobus tuberetilofïs , Caudl

tecurva. M* L, U» 6qi* N. 248» L AB at. hin, 5 p. zsz*

GUALTH* Test. T* 4T* Knorr Verz&m, lU* D, PL 10,

f. 1 , 2.

N 4
I. Deel. XVI. Stuk,
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'

VI. genaame Spyze is , wanneer zy wel toegemaakt

^^LH
^' wordt , op de Westindifche Eilanden. Haar.

Hoofd- Vlecfch , zegt hy , is blank en hard , en har-

sxaK. der naar maate de Hooren grooter is, moeten-

de lang gekookt worden , eer zy bekwaam toe

de Verteering is» Zy zyn echter vet en goed

van Smaak. H?t eerfle Water, daar zy in ge-

Jcookt zyn, wordt gemeenlyk weggeworpen ;

dan kookt menze in ander Water gaar, en, na

dat zy daar uit genomen en uitgedroopen zyn ,

fnydc menze opjsn, om den Darm uit te haa=

len. Vervolgens wordt dit Schulpdier in Schy^

ven gefneeden , dan met Boter en Speceryën

gedoofd en met een zuure E^jer-Saus gegeten.

Van de Hoorens, die men aan ftukken geflagen

heeft, of daar het Dier met een Haakje uitge-

haald is , kan een zeer goede Kalk gebrand

worden; doch dezelve vereifcht een geweldig

Vuur. Men vindt in alle Hoorens byna een

half Glas vol Water. Zy vallen van lien tot

vyfcien Duimen lang, en van tien tot twaalf

Ponden zwaar.

crccxLvm. (44^/ Kinkhooren , die de Schaal- een weinig

FiZlZm^ geplooid en gekroond heeft; de Opening
Gcviamde getund en de Staart om^ekromd.

Deeze moet , volgens de belchryving van

't

(44?) Bucctnum Testa fubplic^ta fubcoronata , Apertiirl

dentaiA, Catida recurva. M. L. U, 603. N. 25 r. BONANN^
Recr* nu f. lól* R ü MP H* Rar. T. 23. N, 2.
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't KoninglykSweedfdie Kabinet 3 van de Rop- VI.

45 daar- door onderreheiden worden , dat zy £jf^*^

geen Knobbels heefc dan aan den Hals alleen. Hoofd*

üie uit het Werk van Rümpiiius, hier aai^-sTüK»

gehaald , hadt de Oppervlakte fraay bruin ge-

¥laa4 en vveinig geknobbeld , zynde zeer onge-

meen. Bon /'. ^ N I zegt , dat de zyne van de

Franfchen een Beurs genoe^nd wordt , 't wellc

mpogly*; pp de rimpelagtige piooijen zal zien^^

die onder aan den Top zig bevinden ^ en op de

Buikige rondheid van de Schaal. Zy was

Vleefchkleu rig , zege hy , mee Goudkleur

Wormswyze doorweven : doch de Merken aaa

de Lip waren zwartagtlg.

r

B E Z O A R S.

^449) Kinkhooren • die ée Schaal Eyyormi^ cgccxlix*

kruislings gejtreept en glacl^ met ver- Testkuius^

hevefie Streepen overlangs ^ de Openiitg^^^^^^^^

getafid heeft en de Staart omgekrojJid,

E).e juifte affcheiding der Kasketten ^n Be-

zpars nog niet bepaald zynde ^ w^^**^^ deeze van

fom-

(^A9) nucclnum Test^ obovata decusfatïm ftriatd laevlgata ^

Strlis elevatis longitiidinalibus, Apettura dentata, Cauda le-

curva. M. L. U. 604. N. 251, BonANN. Recr, IIF.f. i6i«

RUMPH. Rar, T. 23. f» 3. GUALTH» Test, T. 39* t\ C.

Skb, Kab, UI, T, 72. f» i7'^2o* &T. 73. f. 19,20^ KNOïls.
yerzam, III. D. PU 8. f. 2. & IV» D, ïL 6, U U

N 5
ï. DEEJ-» XVI. Stwk,



f.c32 Beschhyvino van

VI. foramigen een Kasket 3 van anderen een Bezoar

LlT^'
getyceld. Men kanze ^ wegens de rondheid ,

lïooFD^ dus eigensc noemen > en hierom geefc Linin^eüs

STUK. 'er den bynaam van Testikel aan. BoNANr^i
zegt, dat zy de figuur van een Ey uitdrukt,

en als met Goud Laken bekleed is, dat mee

Purper fchynt doorweven te zyn. Zekere brui*

ne Plekken, hier en daar over deeze Hooren

verfpreid
, geeven *er den naam aan van Ge-

plekte Bczoar,

ccccL* C4503 Kinkhooren - die de Schaal kruislings

decusfat'^rn,
' gefireept heeft met vierkante Schubbe-^

ceichubde tjes , de opening getand , de Staart

omgekromd,,

Deeze behoord onder de Gezoomde Bezoars,

en men noemtze wel Duhbeld Zoompje^ om dat

zy aan ieder zyde een Zoom heeft. De Spil

heeft eenige uitlleekende Stippen , en de bul-

tende Lip is van binnen getand. Wy noemen-

ze de Gefchubde , dewyl de Oppervlakte als

bezet is met Schubbetjes, dat geen plaats in

de anderen heeft. Men vindtze wit en bruinag-

tig,ook Loodkleurig, hoedanigen Bonanni
van het Strand van Portugal gekrqegen hadt*

Zy

f450) BuccinuM Testa decusfatim ftriatd lirvigat^ , Squamu»

lis quadratis, Aperturi denraté , Cauda recurva» M, L. U*

Ó04. N. 253* l]uccinum pntvuip» Rond el. Test^ 83* f. I*

BONANN. Recr. IF. f. 157. GüALTH. Twr. T. 40, f.

B. KnüER Verzam, II* D. Tl. 10. f» 3, 4.
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Zy vallen zeer klein. LiNNiEus ftelf: de VI.

woonplaats in de Afrikaanfche Oceaan. ^
uT^'

HOOFD-

(iSi) Kinkhooren, die de Schaal ee?i weinig ^.tuk,

gejireept 3 772et vier ryën van vierkante cccclu

.Vlakken omringd , de Opening getand Jreoia^

heeft en de Staaft omgekromd. Geruite

RuMPHius noemt deeze Beddekens , om dat

de Plekken op dezelve als de Bedjes en Paden

in een Tuin gefchikt zyn. De regelmaatig-

held van derzplver Tekening, inderdaad, is

verwonderlyk, Veelen noemenze echter maar

Geplekte Bezoar , dat eene te algemeene be-

naaming is : de Franfchen truité of gefpikkeld

als een Forel, dat ook niet llrookt» Ik geef

'er den naam aan v^n Geruite Bezoar ^ om dac

die Plekken zig als donkere Ruiten vertoonen.

De Schaal is, in de meeften, overlangs flaauw

geftreept. Sommigen hebben de Plekken bruin

op een blaauwagtigen \ anderen Goudgeel op

eenen witten Grond. De Top is zeer fcherp

gedraaid : de Spil met kleine Plooitjes bezet

:

de Lip van binnen getand , van buiten ge-

zoomd,

f451) Buccinum Test^ fubftrlata
j,
Maculis quadraris quadrl-

fariam cinda, Aperturd dentata, Caudd recurvS, M, L U;

6.05, N* 254» B o N A N N* KeculU. f. t54» Areola. R ü M P H.

Réir. T. 25. U I. B. GUALTH. Test. T, 39- f* H , G«

ARGEN V* Conch. T* 18. (15) f, I. K LEï N OJlrac, T„ é*

f. i«2.' Seb. Kah.lW^ T. 70, f. 7-9. KNOK E Firzam^llU

$>, PI. 8. f. 5»

I. deei:., XVI» Stuk,



004 Beschryving van

VI. sipornd , en aan de Spil hebben zy nog een

•^^J^^^^* dergelyken Zoom, Zy komen uit Oostindie^

UooFD- ^'^ uic de Middellandfche Zee.

ÏIL Helmagtige met een koxt opgewipt

Staartje ^ dip de Lip van binnen on=

getand , van agtejen uitwaards ge-

doomd hebben,

ccccLit* (45^). Kinkhooren, die de Schaal eemgermaa-
Buccinum fQ ^eplooid heeft en met Tepels gekroond^
Erinaceus^ ° '',

"^ * '^

Gedoorn- de Lip van agteren. gedooxnd* .

De Doornen zyn vry groot en zigtbaar aan

het agter- of onder-end van deeze Hooren,

die men derhalve te regt de Gedoomde Bezoar

kan noemen. Ik heb 'er die fraay geel over-

langs geftreept en gebandeerd zyn , met eeneij

breeden Zoom , welke fierlyk bruin geplekt

is , aan haare Lip. Het Top-end is aartig

met Tepeltjes gekroond. Dochj dewyl Lin-

N^ys Afbeeldingen hier toe betrekt, die

de Lip niet gedoomd hebben , zo zou menze

ook de Getepelde kunnen noemen. Zy valt

in de Westlndiën en in de Middellandfche Zee»

(453)

(4si) Buccinum Tcsta fubplicata, Papillis coronatê, Labro

posticc muricato* M. L. U. 605» N. 255» Rumph, Rar,-

T* 25. N» 7. G u A L T H. Test, T. 39» f"t I , D. A K G E N r*

Concb. T. 17, (14) f. G, Seb» Kab^ Uj. T* Si, f* il-iö,

Knosr Vcrz&m, VI. D. PI. 11. f. 3.
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(453) Kinkhooren, die de Schaal glad en met Vil ^
Tepels gekroond j de Lip vanagtermge^

Tllt^'^

Üoornd heeft. Hoofd-
stuk.

Dë rondheid van de Schaal , waardoor dee-ccccLTiu

tQ aanmerkelyk van de voorgaande, die l^ng- gUucu.r.

werpig is, verfchilt, kon hier töt eën duide-
^^^^^J|^^

lyker Kenmerk van onderfcheiding bygevoegd

2yn. Het zyn de gewoone gladde Bezoars ^

welken men ook wel Graaiiwe of Jfch«

graauwe noemt, fomtyds naar den blaauwen,

fomtyds naar den vaalen trekkende, zo RüM•
pHius aanmerkt. Zy vallen wel een Vuist

groot, gelyk ik ze heb, doch deeze zyn zeld-

zaam. Men vindtze ook meè eén dubbelen

Zoom , waar uit de aangroeijing by toezettin-

ge, of aanvoeginge van een niéuwe Lip aan

den ouden Mond, volgens dien Aütheur , blyk-

baar is. Zonderling is 't, dat men in deeze

Bezoars maar ééne Zoom aan den Top, niet

drie ,
gelyk in de Kasketten , waarneemt» Van

haare Eijerftokken en Voortteeling is reeds

gefproken '^. Men noemtze in 't Maleitfch * xvf.

Bia bewang, om dat het gekookte Vleefch een^Jig^*

weinig naar Look ruikt , en die 'er veel van

eeten

(453) Buccmum Testa l.m Papillisque coroiiaid, Labro pos-

èke muricato. M» L, U. 605. N. 256. Casfis cinciea Isvis*

RUMPH» Rar, T. 2S. f* A. GuALTH. Test, T» 40. f. A.

Seb. Kab, IIX. T* 71. r. ïi , ia, 13 5 i6t K N o R R ^^i?^»^/».

ni* t>. Pi. 28* U I.

U DEEL, XYI. Stuk,'
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doS BÈSCHRYVIISfC VAl^

Vï. eeten krygen 'èi* een flinkend Zweet van. Iti

Afdeel. ^g Ambonfche Inham worden zy veel ge-

Hoofd- VOndeOi

stuk:.

ccccLiv. (454) Kinkhooreh, die de Schaal zender on-

rTex""" effenheden en de Lip van agteren ge-

Gladde doornd heeft.

Onder de genen, die aangehaald zyn,is het

zogenaamde dubbelde Zoompje. De Latynfche

benaaming fchynt meer te zien op de Strieras-

wyze Streepen , welken fommigen van deeze

Hoorens overlangs hebben. Sommigen even-

wel hebben die niet , en dé aangehaalde Afbeel-

ding van Bon ANNi was getepeld of geplooid.

Ook zou deeze Bezoaf 3 om naat de voor»

gaande volmaakt te gelyken, (uitgenomen dat

zy kleiner was en aan den Top niet Stekelig)^

ook Klootrond van Géftalte moeten zyn (*),

't welk zelden plaats heeft in de Zoompjes.

LïNNiEUs zelf zegt van Eyrond. Ik vind

derhalve de meening duifter*

C45i)

f454) Éücmum Testa l$vi toüS, Labró postice murlcato*

M. L. U. 606. N. 257» BONANN* Recr, III. T» I52>

ïimbriata Issvis. Rijmph, R^r. T. ij. f. E, N, 8,9.

GUALTH. Tesu T. 39- f* L , F. AKGÉNV. Concè. T.

Ï7- (H) f. H. SEB. Kab, III. T. 53. f. 3-7* Regenf.

c'onek. T. lo» f. 40* K-N O RR ^erzarTi. UI. D. Pi. 8. f 3.

(*) TestJB facies & omnia Biiccinl glauci , fed minor

,

iiec muricata; ovata, undique l^vis ^ rarluscinifta antic€ no-

dis obliteïatis. Mus, L* Ulrk^* Py 606,
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(455) Kinkhooreri , die de Schaal overal met VI.

Knobbeltjes bezet , en de Lip van agte-
^lii^"*

ten gedoomd heefto Hoofde
STUK.

Vati de Bezoars hier afftappende gaan wyccccL7^

over tot andere HoorentjeSj die in Kenmer-p^.^i/^.

ken aan deze!ven naderen. Deeze worden^^'^^^j^^^j.,,^

Èyftenhry-Hoorejttjes genoemd, om dat zy metHoorc-ntje.

een menigte van fyne Knobbeltjes , die naar

Rystkorreltjes gelyken , bezet zyn. Zekere

Tandjes wordt men aan de Lip van den Mond
gewaar, zegt d'Argekville, en de Punt

is een weinig Roozekleurig. Dit laatfte neem

ik wel in de mynen waar, doch niet het eer-

ile. De Kleur is witagtig geel met vaale

Vlakken, de langte anderhalf Duim* Zy ko-

men uit Oostindie*

{456) Kinkhooren , die de Schaal effen ^ de%^''^^^^^^^

Lip van agteren gedoomd heeft en decjans^

Spil met twee Tandjes, viakje/'

Deeze, wegens de groote Vuurkleurige

Vlak-

(455) Buccinum Testd undlque tuberculatd, Labro postica

fnuiicato. M» L. U. 607» N« 258, Buccinum granulatum ro-

tundum* RümPH. Rar, T. 29, f» M. ARGRnv. Conch^

T. 12» (9) r. I» SEE* Kah, iir. T* 49. f* S7 i S8, s%
Knorr Verzam, II* D. PU 27, f^ ?..

f456) Buccinum TestS kvi , Labro postice muricato, Labio»

que interiore bidentato M* L» U. Ö07. N« 259. Rum PK»
Rar, T* 29, f» P^ S E B. Kab. UI. T» 39. f^ f öj, 57, <fn>

KnoRR Verxnm* III, D, PU 5. ^. .5»

L miL, XVI* STUK,



vu Vlakken, daar op voorkomende, het Moeder-
^FREEL.

yi^^jg genaamd 3 is als mee zeer fyne roodag-

HooiD. tige Draadjes omwonden ^ en worde daarom

,

STUK. van RüMPHiüs, Buccinwn lineatum gebeten.

In haar Vleefch heeft zy mede, zegthy, dat

Venynig Doorntje ,
gelyk de Paufekroonen

;

•waar voor men zig wagcen moet , om zig

daar ^an niet te kwetzen. De afkomst is uit

Oostindie, en zy vak gröotei* dan de voor-

gaande,

I¥. Die aan de Spil als een ömgeflagen

Lip 5 van dikke Eelt, hebben»

ccccLvïi. (457) Kinkhooren , die de Schaal geplooid
Muccinum, j^ggj-^ ^.j^ ^.^^j Tepels ^ekvoond , de biit'
Arculana» n -« ö
Kofleihoo- mnjte Lipplatagtig uitgebreid en bultige

RüHPHnjs zegt , dat men deezè Kooren-

tjes in 't Maleitfch Koffer - Hoorentjés noemt,

om dat de Maleijers dezelven weeten te ge-

bruiken tot verfiering van zekere Strooijen

Koffertjes. Hierom geeft hy *er den Lat^n-

fchen naam Arcularia aan. Het is, zegt hy.

een klein Slak hooren tje, zo groot als de Na»
gel van een Duim , met een fpits Hoofd als

eeh

("457) huccinum TestS plicaia Papillisque coronat^, LabJo-

intcriore explanato gibbo. M. L» U» 60S N. 260 Arcularia

mnjor» Rumph* Rar. T. 27* f. M« GuALTH. Test» T 44»

f, R, O. AP. GF.NV. Conch. T. 17. (14 f. C» SEK. KaK
2il. T* 53v f* 3^5 SS' KNoan Vetzam, VI* D.VUïz f.&»
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een Turbo, op de Rug geplooid, en aan ^^^^^^^^^

kaneen van den omloop gekarteld , dik van li£
*

Schaal en vuil wit of geelagtig van Kleur. Hoofd!

De Mond is fmal , met een dikke Lip , waar ^'^^^•

aan fcherpe Tandjes ftaan en gellooten met

een dun geel Dekzeltje,

(458) Kinkhooren 5 die de Schaal bultig e^ccccLviu,

fchuins gejireept , de binnenfle Lip plat" puUumT

agtig uitgebreid en bultig heeft,
B:iiintjs,

Sommigen noemen die van- deeze Soort Brui-

ne , en de voorgaande Witte Basterd Rivier

Paufekroonen* Ik noem ze derhalve, volgens

den Latynfchen bynaam, Bruintje. Tj^ zyn

de helft kleinder , zegt Linn^us, dan die

van de voorgaande Soort, Roestkleurig, met
fchuine S treepen in de langte en overdwars

een witten Band. Ik heb 'er doch van de

witte Oostindifche die weinig grooter dan dee-

ze zyn , v/ier afkomst is uit de Middelland-

fche ZeCe

(459} Kinkhooren , die de Schaal bultig eji ^ccclï^x,

jy, Buccinum

jüochelcje»

f4 j8) Buccinum Testa glbba oblique flriatS, Labio interlo'»

re explanato gibbo. Syit^ Nat^ XII, Li8T« Conch^ T* 970*

f, 25, 25» GüALTH» Teit, T» 44» f, M, N. ADANS.
Sèneg^ I, t. 8. f. TU KNORa Yerzam^VU D,P1. ia. f. 4, 5»

(459) Buccinum Testil gibbd Ixvi , Labio interiore explanato

gibbo» GUALTH. Test^ T. 44. f^ L» Seb* Kab^ X^^ T*

53» f. 4Ö. KnorK Vtrzam, VI. D» i'l# 224 f» #.

o
l, DMt. XVI. STUE. -



:^lo Besciïryvinc vak

Vï. effen heeft , met de Mnnenjle Lip plat*

LU^* «gtfg uitgebreid en bultig.

Hoofd*
i^Tviu GüALTHiERi zegt, dat dccze Hoorentjes

de Kleur uit den bruinen witagtig , de beide

Lippen uitgebreid , gezoomd en Saffraankleu-

rig hebben : de Opening wit. Ik neem dit al-

les in de mynen , die van grootte als een Paar-

deboon zyn;, waar, doch de Bult of Bochel,

op de Rug , is blaauwagtig.

ccccLX. (0o) Kinkhooren , die de Schaal effen ^ oU'

Ti^MbuZ ^^^ wordende gerimpeld heeft , met een

Verander. uitfieekende Top ; de bvnnenfle Lip ee»

nigermaate plat uitgebreid.

Deeze , zo wel als de voorgaande en vol-

gende Soort, uit de Middellandfche Zee af-

komftig , heeft de Schaal dun , effen ^ bleek

;

de Gieren aan den bovenden Rand flaauw wit

en ros: den Top^ met de Gieren zeer onder-

fcheidelyk , van langte als het Lyf. Ouder

wordende krygt zy Rimpels in de langte

,

wordt Afchgraauw en ondoorfchynende. De
binnenlle Lip ftrekt zig voorwaards dikag-

tig uit.

acccLxi* (4^1) Kinkhooren , die ds Schaal verheven--
Buccinum ^
Neriteutfi,

Nerietag-

Kge. ^400) Buccinum Testii Ijevl , adultiore rugofa , Spira exfertS,

Lrtbio interiore fab^explansto. G U A 1. T H. Test^ T, 44. f* B*

(401} Buccinum Testa convexa obtiifa laevi , Labio interiore

explanato gibbo obfoletot GüALTH» Tsit, T# ö5» ^ C, I«

I
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rond jlomp en effen ^ met de binnenfte Vi;

Lip platagtig uitgebreid en flaauw ge-
^iT^'*

hult heeft. Hoofd-
stuk.

De Schaal van deeze heefc de grootte van

een Erwt, de gedaante van een Neriet, ver-

fchil lende alleen , doordien de Opening van

agteren uitgerand is. Zy is byna Kogelrond,

flomp, effen, bleek van Kleur, maar de bo-

venile Naad , langs de Gieren , onderfcheidc

zig door eene Wormswyze paarfchagtige Streep.

Van onderen h zy platagtig, wit en bultig.

V. Die de Spil platagtig, als afgefchraapü,

hebben.

(4623 Kinkhooren, die de Schaal 7net gelyke cccct.:^u.

Ribben overlangs ^ die ver van elkander ^i^''X^'^'

gefcheiden en ge/pitst zyn^ de Spil glad Davids^

heeft, ^

*

Men noemt deeze, wegens de Ribben, die

'er over heen loopen , en wegens de geheele

Ge.

^462) Buccïnum Testa Varlclbus arqualibus longltudinallbus

distinftis mucronatis, Columelta laevigata» M L. U. 6oy. N*

£61. BoNANN» Recr^ III. f* 185. List. Conch^ T. 99z«

f. 55» Pet. Gaz^ T« 48. f. I3> Haipa. Rumph. Rar, T»

32» f. K , L , M. G U A L T H, TesU T. 29. f. C , D , E , G*

Harpa nobilis. AR GEN V» Conch. T. 20. {17) f. D« Re-
gen F. Cench, T. 2* f. 14. KL f IN OJirae^ T* 6*^. i^s*

Seb. Kak Ilï. T. 70. f lo* Kn ORR Ferzam* I, D» PU $?,

f. 3. Il* D, Pi 2. f. a: PI. 19* f* i , a*

O 2
I; DbEL, XVï, STUK,
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VL Geiialte , de Harp of Davids Harp , en fommi-

^
uT^' ^^^ °^^ ^^^ -^^^^^ ^'" Maagde • Harpen. Zy

Hoofd- plagcen voor Rariteiten gehouden te worden,
STUK. en toen gaven de Liefhebbers 'er ook wel den

naam van Amoiiretjes aan. De Malcijers noem-

denze Bia Sarasfa , naar de mooije gebloemde

Kleedjes van deezen naam, zegt Rumphius.
't Zyn , inderdaad , zeer fraaije Hoorens, maar

door de gemeenheid worden zy thans weinig

geteld; hoewel men ze doch niet nalaat ^ in

haare Vcrfcheidenheden , een plaats te vergun-

nen in de Kabinetten.

Men vindt Harpen die een halven Vuist

groot 5 en die kleinder zyn , tot zeer klein toe»

De Kleur van fommigen is bleekrood, van ee-

nigen bruinrood of graauw , en de zodauigen

,

die dan met roode Vlakken fchoon verüerd

zyn, YiO^mt m^n Chryfantlien, Doorgaans zyn

de Ribben Vleefchkleurig en de tusfchenruim-

ten wat bruinder , met witte of bleeke Slinge-

ringen. Die fchoon rood zyn , en kleinder,

als met Blommctjes getekend, de Ribben met

zwarte dwars ftreepj es en een foort van Tandjes

aan de Lip , noemt men Edele Harpen , zegt

RüMPHiüs, die ook van een kleine langwer-

pige Soort fpreekt , welke graauw is met witte

Ribben , en dit zyn de Maagde - Harpen. Van

binnen , aan de Spil , hebben deeze laatften dat

zwartagtig bruine niet , 't welk zo uitlleekt in

de anderen,

Ket Dieri Gêdagtc Autheur zegt, dat het Dier der Har--

peil
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pen voor fchadelyk gehouden wordt. Hetzel- VI.

ve heeft veel Kraakbeenig Vleefch, dat aartig ™^^'

gefchilderd is met lichtbruin en geel , en boven Hoofd

op met Sterretjes getekend. Voorts heeft dit^TUK.

Schulpdier, van vooren, een Stuk Vleefch,

zo groot 5 dat het niet wel in de Schaal kan,

't welk zy kunnen loslaaten en wegwerpen:

doch wat daar uit groeije is onbekend. Immers

men vindt 'er veelen , die dit Stuk niet hebben^

en, wanneer men 't zelve van de anderen af-

rukt , komen daar onder eenige witte Korrels

te voorfchyn , als of het Eijers waren. In de

Maand Mey, met het begin van den Regen-

Mousfon, worden de meeden gevangen of ge-

vifcht in Zee , en dan vindt men ook de gezeg-

de Klomp, van het Dier afgevallen, als een

Hart gefatzoeneerd , en met Gouden Sterretjes

^of Blommetjes getekend, doch aan die zyde,

welke tegen het Dier aan gezeten heeft, plat,

witagtig, met paarfche Vlakken als Mazelen.

Op deszelfs Vleefch, dat in 't eerfte witagtig

is, komen allengs ook dergelyke Bloemen en

Streepen: maar dit Vleefch is altoos weel^er of

zagter dan de gezegde Klomp.

(463) Kinkhooren , die de Schaal met gelykeccccLyj^u

Rihhen overlangs , t/'gï aan elkander roTJ^^J^l,

e^n ge/pitst z'^nde^ de Spil glad heeft, GeabJe,

Dee-

f463) Bucdnum Testa Vaiicihus arqualibus, longiiudmali-

fcus, confertib mucronaris , Columeila kvigata, S^iUUut^^lU

03
I. CEEL.;CVI, STUIt.
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VL Deeze wordt, door Linn^üs^ als een e

"^Tïf^*
mooglyke Verfcheidenheid van de Harpen voor-

HooïD- gefteid.
STUK*

cGccLxiv. C4<^4) Kinkhooren, die de Schaalnmw heeft y

Buccmum ^^j qq^i gekartelde Lip en de Spil plat,
Ferftcumt ^

Rudol.
phus» Uit de aangehaalde Afbeeldingen blykt, dat

hier bedoeld worden de Bdidolphusfen of Me-
taalhoorens^ die men in 't Franfch Conque Fer-

fique 5 dat is Periiaanfche Schulp , tytelt. Men
maakt evenwel nog eenig onderfcheid tusfchen

die beiden. De Metaalhoorens zyn Ichoon

glanzig met zwarte Streepen , die met v/in af-

gebroken zyn 5 langs de Gieren omgord : de
' Rudolphusfen zyn rauw of enkel geribd , ge-

lyk dit in die , welke men onlangs van de

Magellaanfche Eilanden gekreegen heeft, by-

zonder blykt» Deeze laatften noemen wy,
"wegens een Tand , dien zy by de Mond-ope-

ning om laag hebben , Getande Rudolphusfen,

Zy zyn bruin van Kleur en wit getopt.

ccccLxv. (4Ö5) Kinkhooren , die de Schaal gedoomd
Buccinum Ji^^fi;

niund» (464) Buccinum Test^ fcabra, Labro crenulato, Columella

plana* M. L. U* 609. N. 1:62, Gr ew» Mus* T. p. T. 5 , 5»

Cochlea patiila. Rumph, Jinr, T, 27. C E* Gualth,
Test* T. 51» f". L. Concha Periica» AKGENV» Concj^^T, 20.

(17; f, E. SEB, Kak III. T. 72» f, 1016. KNoilR F'fr-

2:<2OT. UI. D.PI. 2. f. 5. IV* D. PI. 30* f, i*

i^65) Ituccinum Testa nmricata , Labro extus crcnato , Co»

iiimel-
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hesft , de Lip uitwaards getmd ^ de VL
o M 'y • /- ^- AfDEEL»
Spil Zeisfenagtig,

LJI^

HOOFD-

Te regt onderfcheidc L i n n .s u s deeze ,
^^"^•

die men Wydmond noemt , van de voorgaande

:

want, dat die haare Knobbels door 't afflypen

verlooren zouden hebben ^ gelyk d'A r c; e n-

V ï L L K zegt , is beuzekaal. De Geflalte ver*

fchilt te veel , en , al zyn de Knobbels , gelyk

ik 'er heb , in deeze V/ydmonden afgeflee-

pen , verlchillen dezelven doch grootelyks van

de Rudolphusfen» A d a n s o n merkt aan , dat

zy in de jongheid van buiten bruin Violet,

en in de Ouderdom bruin en groen gemengeld

zyn 5 hebbende de flinker Lip, of de Spil,

vaal, en de regter Lip van binnen Violet,

Het Dier trekt haar den Violetten en deszelfs

Dekzel is byna eens zo kort als de Opening

van de Schaal» Deeze Soort, die hy tot de

Purperhoorens betrekt^ was aan de Kust van

Afrika vry zeldzaam. Linn^üs fielt de

woonplaats in Amerika.

Die deeze Hoorens wel befchouwt, moet

bekennen , dat zy te regt Wydmonden ge-

naamd

luraelld falcata, M» ! U. 6io« N. 263, Gu AL TH. Test^ T*.

Si* f. D, E» Momm. ARG F. NV, Conc/j^ T, ao. (ij) f. H,

BONANN Recr, UU f. 3<j8* Li ST, Conc6, T. 989. f» 49*

Adans, Sene^* I. T» 7» f, 3- Kkorr J^erzr.n:* VJ. D,

! DEEL. XVr* 5TUK.
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LIU
Hgofd-

^CCCLXVÏ.
Buccinum

ma.
Rood-

naamd zyn , als zynde , gelyk Rumphius
zegt , byna niets dan een gaapende Mond

,

met weinige Gieren fchielyk toeloopende; de

Schaal dik en Steenhard, doch by den Mond
dun en kartelig. Schoon zyne Afbeelding een

ongeknobbelde Hooren voorftek , maakt hy

doch gewag van eene andere Soort, die veel

kleiner en bukigcr , graauw en Kalkagtig was.

Deeze Wydmonden hebben, volgens Adan-
soN, wanneer menze aan 't Strand vindt, een

zo dikke Korst, dat menzq veeleer zou aan*

zien voor Zee- Ooren,

(466) Kinkhooren , die de Schaal eenigermaa'

te gedoomd heeft ^ de Lip van binnen

gejireept y de Spil platagüg^ de Mond-

opening roodagtig geeL

Deeze , in de Europifche Oceaan huisves-

tende, heeft de Schaal Eyrond, ruuw, langs

de Gieren met een dubbelen Band van Knob-

beltjes omgord. De Mond-opening is Saf-

fraangeel , de Lip van binnen gekarteld en ge-

llreept, zegt LiNif^us. ^ekere Hoorentjes,

naar de Rudolphusfen gelykende, die van bui-

ten Oranjekleurige Banden hebben , waar in de

Knpbbels {kun , fchynen hier toe te behoo-

C4Ö7)

(466) Buecinum Testd fubmurlcata , Labro Intus ftriato,,

Columella planiuscula, FanctfaWa* Syst^Tiat^ XIL Gualth*
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(467) Kinkhooren , die de Schaal Eyrond VI.

/pits, geftreept en effen ^ de Spil plat-
^^f^i^^

agtig heeft. Hoofd-
stuk*

Dat LisTER getuigt, hoe de Schaal vanccccLx-vn.

die Schulpdier alle anderen , naar de gxoottt Lap:ülZ

gerekend , in dikte en zwaarte ver te boven ^'^"^^^^J^-

gaat , billykt genoegzaam de Nederduitfche

benaaming van Steentje^ welke ik hier, in na-

volging van den Latynfchen bynaain Lapillus^

gebruikt heb. De grootfte langte, naamelylc,

van dit Hoorentje , is, volgens hem, maar

anderhalf Duim, en de Omtrek, op het dik-

füQ^ naauwlyks twee Duimen. Het heeft de

Screepen een weinig uitpuilende , des men het

niet wel effen kan noemen ' ja het is , zo hy

getuigt, zelfs een weinig oneffen of ruuw op

^t gevoel 5 ten minfte aan den Top. Dit hadt

eene witagtige, doch het andere, dat wat klei-

ner was , eene uit den witten groeaagtige

Kleur» Beiden werden zy overvloedig gevon-

den op de Klippige Stranden aan de Kust van

Engeland. Hy hadt deeze FHnkhoorens, in 'c

begin van Juny , wanneer de Klippen door de

Ebbe droog geworden waren, des morgens

^

dikwiis gepaard gevonden. Zy kunnen daar-

om,

(467) Bticclnum Testi ovatd acuta foiara laivi, Columelja

planiuscula* Faun. Suec^ 2167. Mem^ ^cad. Paris. 1711, p,

199. T. 6» f. $,7* ADANS> Ser^eg, L T* 7« f' 4* L i s T«

^ngl, 153' T. 3. f» 5, «.

o 5
2, DBEL, XVI. Stuk
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VI. om , niettemin ^ Hermaphrodieten zyn , zo wel
^
Lh!^*

als de Aardflakken.

Hoofd- Even die zelfde Paaring hadt Li ster ook
STUK. in de Alykruiken waargenomen ^ welke aan de

Engelfche Stranden niet minder menigvuldig

waren. Dat deeze, evenwel, niet veel naar

deeze Hoorentjes gelyken, is uit de befchry-

vjng blykbaar aan allen , die ooit Alykruiken

gezien en behandeld hebben. L i n n te u s

niettemin, getuigt, dat dit Koorentje met de

Alykruiken overeenkomt in gedaante , plaats,

grootte en zelfHandigheid C^), Waarom be-

trekt zyn Ed. die dan , mag men verder vraa-

gen, tot een ander Gellagt; of deeze niet tot

het zelfde Geilagt als de Alykruiken , en tot

eene zelfde Soort ? Men vindtze , zegt hy

,

veel in de Wester - Oceaan , eetende doode

Visfchen in de Netten of Fuiken , en dikwils

zodanig met Kley bedekt zynde, dat men de

Gieren naauwlyks kan onderfcheiden.

Purper. Dat 'er een foort van Purperverw uit dee-

jankhoo.
^^ ^^ dergelyke Kinkhoorens te haaien zy,

rens, heeft de Heer Reaumur^ aan de Kust van

Vrankryk , waargenomen. „ De grootfte

3, Schaalen van de Soort van BiLccinum , die

C^) Turbini lateralï convenit facie, loco, mngnitudine

,

confiftentia. Syst. Nat» X(L p, 1203» Ik heb gczogt naar

^urh Uteralis , eer ik begreep, dat het Turbo littoreusmots,t

zyn, die (bU 1232-} vergeleeken wordt met de Turh Uttora-

t'ts van den Heer b aster, dat wederom een Drukfeil is;

nioetende zyn, Turbo Littoreus of Littoralis, Gelukkig dat

ée Drukpers hier niet van gemaakt heeft Turk Uteraius^
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55 gemeen is op onze Stranden , zegt hy , vi,

5, hebben de langte van twaalf of dertien Ly Llf^'

5, een , [dat iets meer is dan een Duim ,] en Hoofd-

^5 de dikte van zeven of agt Lynea, daar zy stuk.

55 dikst zyn. Zy zyn even als de Slakhoo-

5, rens der Tuinen gedraaid , doch wat lang-

5, werpiger van Schaal. De grootte komt

5 5 overeen met het gene Pliniüs getuigt

55 van zyn Buccinum , dat hy een kleinere

5 5 Conclij noemt 5 aanmerkende, dat zy aan

35 den rand der Opening gekarteld zyn ^ 't

5, welk ook in de onzen plaats heeft. Haare

5, uitwendige Oppervlakte is doorgaans uit-

3 5
gegroefd ; dan eenigen hebben , behalve de

,5 overlangfe , nog Voortjes overdwars. De

3 5 Kleur is zeer verfchillende. Men vindt 'er

3 5 die wit en die bruin zyn: in anderen zyn

3, Streepen van Goudkleur, die langs de Gie-

35 ren loopen op bruine of witte Gronden/*

Plinïüs hadt reeds opgemerkt 5 dat 'er, be-

halve de Purperhoorens, die van de Purper-

verw haaren naam hadden , ook Kinkhoorens

waren, die zulk eene Kleur uitleverden. Van

de manier fpreekende^ op welke men die Verw
bekwam ,

verhaak hy , dat men de Hooren kneus-

de 5 en dan 3 eenige brokjes van de Schaal weg-

neemende, een Ader in 't gezigt kreeg, die

een geelagdg Vogt5 als Etter , bevatte. Dit

w^as het Vogt dat tot Purperverwen diende;

doch men nam gewoonlyk de moeite niet 5 om
zulk

ï. Deel. XVL Stuk^
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VT. zulk een Ader op te zoeken: men Itampteflegts

Afdeel» de Hoorens mee het Dier, en lietze dan in VVa*

Hoofd- t^^> met eenig Zout, verfcheide Dagen , in een

STUK, Tinnen Bekken op 'c Vuur flaan. Dit diende

voornaamelyk om deeze Verwftof te zuiveren

:

en de Heer Reaumur heeft bevonden-,

dat het Vogt der Kinkhoorens veel fchielyker

de Purperkleur aanneemt , ja dat het zelfs kan

dienen om Stoffen paarfch te verwen ^ voor dat

het die Kleur aangenomen heeft,

iirper- ^Y S^^^^ maakte hy daaromtrent een nadere
lijeren. Ontdekking. D^eze Kinkhoorens zag hy door-

gaans verzameld rondom Steenen , of onder

zekere Beogen van Zand , v^elken de Zee ge-

formeerd hadt door het onderfle Zand weg te

ilcepen, en het boven fte alleen over te la aten
^^

dat door oude Wormbuisjes famengehecht was

:

ja 5 zy waren 'er fomwyien zo menigvuldig ^

dat menze by Handen vol kon opraapen: hy

wierdt tevens gewaar, dat deeze Steenen be-

dekt viraren met zekere langwerpig ronde Kor-

reltjes , weinig meer dan een twaalfde Duims
lang 5 die een geelagtig wit Vogt inhielden-

Zulks deedt hem denken , of dit ook niet wel

een Purperverwend Vogt mogt zyn , en hy

drukte eenigen van deeze Korreltjes of Blaasjes

op zyne Lobben uit, die 'er üegts een weinig

door bemorst fcheenen te worden ; maar, na ver-

loop van een half Kwartier Üurs, hadden zy,

op die plaatfen, een fchoone Purperkleur aan-

genomen. Vervolgens koos hy andere Blaasjes
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üit 5 en herhaalde de Proefneeming , die niet Vl.

minder 'flaagde. In twee of drie Minuuten^^^^^^^^'

nam zyn Lywaat een fchoone Purperkleuraan,HooFD»

die zelfs ftand hielde , tegen 't wasichen met stuk, *

Zeewater, Op een groote menigte van deeze

Korreltjes, welken hy met zig genomen hadt,

gelukte het in zyne Kamer niet : de open Lugt

was noodig tot die verandering van Kleur,

Zyn grootfte nieuwsgierigheid was, nu, om
te weeten , welke Blaasjes dit mogten zyn.

De Visfchers zeiden wel, dat het Zaad was

van Wier of Zee-Ruy: maar hy hieldtze, in

tegendeel, voor Eijertjes, en giste, doch zon-

der eenig blyk , dat het Eijertjes waren van

die Soort van Kinkhoorens, welke zig zo me*

nigvuldig daaromftreeks verzamelden , of dat

het Eijertjes waren van eenig ander Zeefchep-

zelj op welken de Kinkhoorens aasden. In die

onzekerheid gaf hy 'er den naam van Purper-

Eijeren aan« Op een anderen Reistogt, in de

Zomer, naar de Kust van Poitou , vondt hy

'er geenen van , om dat zy niet dan in de Na-
Herfst verfchynen: doch by 't aankomen van

den Winter zyn ze *er zo menigvuldig, dat écn

Man, in weinig Uuren, meer dan een Sche-

pel van dezelven zou kunnen verzamelen.

Hier ter plaatfe zal ik eenig gewag maakeoKin&hoo-

van zekere Eyvormige Lighaamen , die, zojg";^'^®*

men my gezegd heeft, in Suriname gevonden ^'^'Cxxii^'

en aldaar Kinkhoorm-Eijerm genoemd worden,'^'^*
*'

Zy
U Deel. XVI. STVKi
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'^^^' Zy bevinden zig in de Verzameling van den

u/^* Heer Brandt , Koopman in Droogeryën , en

EooFD" daar uit is my de Afbeelding medegedeeld;
«TUK, zie PI. CXXlï, Figr 2. Die nog geflooten

zyn hebben eene Eyronde of liever Ovaale

Geftalte , als aan beide Enden even ftomp

zynde , en fchynen eenig Vogt te bevatten.

Een derzelven is geopend, en daar uit blykt

de ongemeene dunte van de Schaal , die een

geftreept Hoorentje bevat , welks Schaal

niet minder dun en teder zig vertoont, 't Valt

moeielyk te bepaalen , tot welke Soort van

dit Geilagt hetzelve behoore.

#ccc Lrviii. C4ÖS) Kinkhooren , die de Schaal Eyrond
B'Mcinun.

Smarag-
dulfis.

Smaragd

Buccinum
ip^^j ^^j, uïtermaate dad heeft ^ de Spil

duius^ eenigszins geplooid en platagtig.

Dit Hoorentje wordt onder de Maanhoo-

rens geteld , door d'A r g e n v i l l e , die zegt,

dat het gegroefd is en groenagtig Paarlemoer

,

hebbende den Top zeer fchoon verfchietend

groen; weshalve men *er den naam van Eme-

raudey dat is Smaragd, aan geeft. De Mond,
zegt hy , is getand ; eene byzonderheid onder

de Maanhoorens. In de aangehaalde Afbeel-

dingen van Seiïa wordt wel van Streepjes

langs

C468) Buscznum Testa ovatl acutd glabemmS , Columella

fubplicata 'pianiuscula. M« L. U. 670. N. 264. Smaragdus mi-

nou A K G E N V. Cenck, T« p. (é) f, P. S s B* Kdé UU T»

5^* f* Hj 15» lé.
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langs de Gieren, maar van geen groene Kleur VTJ

gefproken , zo min als in de befchryving van ^^^^^^

't Kabinet der Koningin van Sweeden, alwaar Hoofd-
dic Hoorentje de grootte van het uiterfle Duim- stuk.

lid hadt; des men iiet wel Smaragd mag hee-

ten. De woonplaats was Linn^üs onbekend.

VI. Die glad zyn en niet tot de voor-

gaande behooren.

(^469) Kinkhooren, die de Schaal effen heeft i<^ccci.xi^^

de Gieren met een plat Kanaal van el spiratuZ,

kander gefcheiden , de Spil afgebroken ^^^^^^^

en met een Gat doorboord.

De knobbelagtigheid van de Rug en de die-

pe infnyding aan den bovenkant der platte

Gieren, geeven aan deeze den naam van Ge--

voorde Bultjes. Sommigen, wel is waar, heb-

benze tot de Kasketten t'huis gebragt, gelyk

d'ARGENviLLE dezelven tot de Belhoorens

betrekt ; doch geen van beiden heeft eenige

eigenfchap. Men vindt een aanmerkelyk ver-

fchil

(469) Bucclnum Testa laevi , Anfradlibus Can.ili plano dis-

tin6l:is, Columelld abtupta perforata» M» L. U 611. N, iCs*-

Column. Purp, i5« T \6*U 2* Bonann» Recr» lll f*

370 en 70. RUMPH* Rar, T* 49* f» C, D^ GuALTH.
Test^ T, 5T» f. B. Contabulata» AR gen v, Conch. T» ao*

(17) f. N« REGEN F. Concb, T. 10. f* 4J« S F.B. Kah^ «II*

T. 73* f» £1-26. KNO Ra rsrgam,lU !>• PU 6. f» 5» lU*

D. PI. 3. f* 4.

I* D£SE«. XVI. STUK,
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yr^ fchil in de Vlakken , die in eenigen als Slangs»

Apdeel. wyze loopen , in anderen vierkante Plekjes

Lil. formeeren ; en , zo zy die Oranjekleurig of

STUK. hoogbruin hebben , dan is deeze Hooren in

taamelyke agting. Zy komt uit de Middel-

landfche Zee, zegt Linnteus.

ccccLxx» C470) Kinkhooren, die de Schaal uitermaate

gUh^JtZr:^ gZfl^ heeft , met de Gieren naauwlyks

Ghddc onderfcheiden . den Grondfïeun van on^
Kuipers.

, d • *• 7 j
boor» deren Buisagtig verlangde

Sommigen noemen deeze de Ifahelle^ ando*

ren de Ceele^ doch de eigende benaaming is

de Gladde Kuipersboor. Van onderen, naame-

lyk , zweemt deeze Hooren niet kwaalyk naar

zulk een Werktuig en komt daar in met de

andere Kuipersbooren ^ die wegens de gefteld-

he'd van de Schaal tot de Blaashoorens be*

* zie trokken zyn * , overeen : doch in de Geflalte
Wa(jz,i32.^gj.^^j^.jj.

2,y y^Qi ^aar van, gelyk uit de Af-

beelding van GuALTHiERi blykt. De ande-

re Afbeeldingen duiden andere Hoorens aan*

Men kan 'er ook wel, wanneer zy hoogkleu-

rig is , den naam van Oranje Kuipersboor

aan

(470) Bueclnut» Testa glaberrima , Anfractlbus obfoletls,

infimo Bafi fubcanaliculsto produdlo* M. L. U. 61 1» N. 26«,

3BONANN. Recr^ UI. f, 149. male» "List, Conch, T* 982*

G u A L T H» Test, T« 43» f» T» A R G E n V. Conch* T. 12^

(9) f. G. prior. Dipfacus. Klein OJirac^ 37. T* 2» f. 47»
KNOSR Ferzam, Ih D. Il 16, f. 4> 5. V» D» n. lU f, 3*
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ian geeyen. Gemeenlyk vertoonen zy zig zo VX.

g]ad , of zy met Boter gefineerd waren» De ^^n^'
afkomst is uit Westindie. Hoofd-

stuk,

C47ï) Kinkhooren , die de Schaal Eyrond ^^^^^ ^^^^^

glad en zwart heeft , aa^i den Top uit- Suu-num

geknaagd f
de Spil by idtftek glad (*) zwarte'*

Boon,

By de Waterleiding van Sevilie in Spanje

is dit Schülpdier ontdekt door den Heer Alt-
STROEM. Het heeft de Schaal van grootte

byna als een Boon , geheel zwart en ruuw ,

den Top Wormfteekig uitgeknaagd en als af-

gcbeeteri.

VIL 'DïQ hoekig zyn en niet reeds be-

fchreeven.

(472) Kinkhooren , die do Schaal Eyrond cccc-lkziu

''e^t>pp.

(471) Bucclmm Test^ ovata Isvi atr^, Spira carlofa , Co- T^J^fgl/
lumel!^ glabemma» Syst, Nat. XII.

(*) 't Gene Linnzeus hier en elders Columella noemt,

heet ADAKTSON de Stinker Lip in de Hoorens , verbeelden-

de zig. die met den Top nederwaards voor zig té heb-

bén; des anderen hetzelve de rt'_g;f(?r /,?;> noemen. Oen deeze

verwarring te ontgaan , en de eenvoudigheid te betragten ,

noem ik het de Spil, en, 't gene de Franfchen CUvicule hee«

ten , den Top van de Hooren*

(472) Buccinum Testa ovata , ftrils transverfis ekvatls gla«

S)ris, Ventre obtuiè qiiinquangulari , Labro intus ftriato, M»
L» U» éi2*, N» 268. Buccinmn Undofura» Rumph» Rar^

T* 29» f. 0« Ar GE NV. Conch. T* 12. (9) f. N» KLEi n

OJlrac, T. 3, f. (5i* Seb. Kab, IIL T* 52» f* 26* Knore
Verzétm* II. D. PI. 14* f. 4 , 5. UI» !> fU H* f. §

P
I> Deel, XVI. Stuk.
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VI. heeft , met gladde verhevene dwdrfö
Afdeel.

Strsepen^ het Lyf Jlomp vyfhekig^ds

Hoofd- Lip van binnen gejiuept,

STUK»
Een zonderlinge naam is die van Boeten

Jongen , of Batavifche Boeren Jongen , voor

een Hooren. Rumphius hadc dezelve ge-

noemd Buccinum undofiim , dat is Gegolfde

Kinkhooren ; zeggende , „ het is een kort bul-

3, tig Koorentje , een Lid van een Vinger

„ lang , dik van Schaal , met vyf Ruggen

55 dwars over de Gieren , verbeeldende eenige

a. Zeebaaren ^ en langs de Gieren fcherp ge-

55 voorend , aan den Mond met fcherpe Tand-

je jes. De Ruggen zyn zwart of Brandver-

3, wig ; het overige is vaal. Een tweede Soort

3, is meest rond zonder Baarea , doch mede

55 gevoorend en bezet met eene V^olagtig-

3, heid, die daar vast aan kleeft. Een derde

33 beftaat meest uit een groote ronde Gier^

3, agter met een kort rond Staartje, dun van

3, Schaal , en omgeeven met veele Ribben,

33 als Draaden daar om gebonden. Deeze is

3, zelden te vinden 3 maar de twee eerflen

3, zyn gemeen."

ccccLxxnu (473) Kinkhooren , die de Schaal rondagtig
Buccinunt

Bezoar. ë^'

Moskaat. ("^"^Z) buccinum Testd fubiotunda rugofa , Anfraéiibus an«

tice lamellatis, Columella perfoiaré. Syst^ Nat* XIU AR-
GENV. Conch. T. 18, (15) f. G. RUMPH» Rar, T. 23» f.

D. K N ORR Kerzam, III, D. Pi. 7. f* 3. V. D. Pi. 4. f. 2.

VI. D. PI. 24. f. 2; PI. ZS^f^Z*



DE KlNKHOORÊNS. 2^7

gerimpeld , de Gieren van vooren met VI.

Plaatjes , en de Spil met een doorloQ'
"^^liP*

pend Gilt heeft. Hoofd-
stuk»

Hier Ichynt Linn^us in *t algemeen die

Hoorenis te v^rflaao , welke met) Njote Moskaci»

ten noemt ; doch waarom dezelven Bezoar 9

daar zy geen de minlie gelykenis naar heb-

ben , getyteld ? De eenigfte, welke hy aan-

haalt ^ is een byzonder raare Soort, veel ge*

lykende naar de Stekelige Kaskec van Rmm»
P H I u s , die zelfs op Amboina zeldzaam was.

Van deeze heb ik ^er die geelagtig wit zyn en

veel hooger getopt dan de gewoone Noote

Moskaaten , onder welken men 'er heeft die

wit , die zwartagtig bruin , en die Kaneelkleu-

rig zyn. Deeze drie Soorten zyn ook in my*

ne Verzameling. Waarfchynlyk komen zy uit

Westindie.

(474) Kinkhooaren, die de Schaal effen en ee- ccccl^k^v,

nigermaate geflreept , langwerpig Ey ^^^^v/f
rond heeft , met de onderjte Gier eeni' spitsberg*

germaate gekield,

ïn de Noorder Oceaan ^ tot aan Spitsbergen

toe , onthoudt zig deeze , volgens Martin,
en heeft daar van den naam. De Schaal is

dik,

^474) Èucdnum Têst^ laevi, futiftnataj ovato-oblongS 3 AU'

Iraftu infimo fubcarinato, FaM, Suss, zi€i,

P a
I, De«l. XVI. SfüK,
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VI. dik , . van grootte als het uiterfle Lid dei?

^Tïf
^' Duims 5 bleek , langs de Gieren heen flaauw

Hoofd- geflreept , gefpitsc , van boven Kegelvormig.

STUK* De onderite of grootfte Gier is eenigermaate

gekield , doch deeze Kiel verdwynt in de ver-

dere Gieren 3 opwaards, daar zy de Naad of

Voeg van wordt. Van onderen is de Schaal

bultig uicgerand, hebbende de Opening ovaal,

de Lip dik ; wyd gaapende mee opleggende

Streepen.

cccc-Lxxv. C475) Kinkhooren , die de Schaal langwer-

mdaTuZ, P^Si 'TU^'^v , overdwars gejireept , de

wuik» Gkrm gekromd veelhoekig heeft.

Dat de Hoorens van onze Stranden, die

men Wulken noemt, van verfchillende grootte

zyn , is blykbaar. Men vindt *er minder dan

twee Duimen en over de drie Duimen lang.

Dus bepaalt Lister de grootte en ik heb 'er

ook zodanigen : maar in de Noordzee vallen

Wulken , die groocer zyn ; gelyk hy 'er eea

afbeeldt van vyf Duimen op 'c minfte lang»

in 't Engelfch Whelke genaamd , hoedanigen

by Scarborough gevifchc werden in diepe Zee.

Deeze zyn echter niet met zodanige Gegolf-

C475) Buccinum Testa oblongd rudi fransrerfim ftriatÉ, An-

fraótibus curvaro-multangulis» Faun. Suec* 2163» Iïonann»
lieer» III, T, 189, ipo. LisT.Angl, 15Ö. T» 3. tz. SElt»

Ka[7, III. T« 39, f* 78, 79 , 80, KNÜRR Ferzm, 1V« D,
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de Streepen op de Schaal voorzien als de klei- Vï.

riere, daar men in Zeeland, in 't midden van ™j^^^

de Zomer , gebruik van maakc tot Spyze. Hoofd-

Sommigeo, die daar Liefhebbers vanzyn, ee-sTux»

tenze met Azyn en Peper ^ inzonderheid het ^^"^'^*

agterfte deel 5 dat zagt is, en in fmaak veel

overeenkomst heeft met de zogenaamde Drek

of Herfens van gekookte Kreefcen, fxrhryfc

my de Heer Baster»
Gaarn een Afbeelding willende ^eeven van Het Dier;

pi cxxn
dit inlandfche Schulpdier 3 zo heeft my zyn jj^V, 3 , 4.!

Ed. , op myn verzoek, cenige frisfche Wul-
ken toegezonden. Inmiddels was reeds de Af-

beelding, Pl/ïat CXXIL Fig. 3, 4; naar een

fraay geprepareerd Voorwerp , het welk my
dé Heer Juliaans, voornaam Apotheker

te Utrecht, gundig jn liqueur hadt toegefchikt,

vervaardigd. Hier in vertoont zig de rimpeli^

ge Gellalte van de Hooren, uit welker Ope-

ning de Voet en Kop voorkomt van het Dier,

met nog een ander Deel, opwaards uitftee-

kende. De Voet heeft aan zig, van onderen,

hangen, het ovaale Dekzeltje , en is zeer fa-

mengefronfeld van boven, alwaar zig de Kop
van de Slak , met zyne Höorntjes en Oogen
voordoet, hebbende agter zig een Geutswyze

Punt of Vingertje , en boven zig de kromte

van een pkitZeisfenvormig Lighaamsdeel, dat

met een klein Klaauwtje is voorzien. De
Kleur van ^ dit geheele Voorwerp is bleek geel-

^' 3 ag"

I. Deel» XVI, Srvii,
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VL agtig , doch aan het Dier zyn eenige zwarte

UL^* Viak^es, volgens 't gene de Afbeeldingen aan-

HooBD. wyzen.
STUK. De gedagte frisfche Wulken heb ik, in al-

Wuik. Ie deeze opzigten , nader onderzogc. De Kleur

van de Hoorens was, met eenige verandering,

na dac menze van de uitwendige ruige Korst

hadt fchoon gemaakt , bruinagtig » en in fom-

migen zelfs roodagtig geel. Het Dier ver-

toonde zig 5 wanneer het uitgehaald werdc,

zuiver Melkwit^ zonder Vlakjes of Stippen,

doch 5 die eenige Uuren in de open Lugt la»

gen 5 na dat zy uit de Schaal gehaald waren ^

wierden , door bederf , wel haast geel , ja

Oranjekleurig. Het Dekzeltje was bruinagtig

graauw. De Voet was in allen eveneens; zo

ook de Kop, met zyne Hoorntjes en zwarte

Oogjes , gelyk in de Afbeelding : maar in de

Slak van ééne der twaalf Wulken , die ik on-

derzogt , kwam onder den Kop een Vleefch*

kleurig Deel te voorfchyn , van dikte als een

Schryfpen en wel een half Duim uitfleekende

;

waar van ik onder andere Koppen geen het

minde fpoor j, en zelfs naauwlyks een Ope-

ning , tot uidaating van zulk een Deel , kon

waarneemen. De Mantel , die het Dier als

een Scheede omkleedt, in de gedagte Afbeel-

dingen niet zigtbaar , was in alle de Wulken
duidelyk , doch het platte bogtige opwaards

uitfleekende Deel^ dat tegen het Lighaam aan

gekromd en als geklemd was binnen de Hoo-

ren.
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ten , vond ik: flegts in zes van de gedagte VI.

Wulken. Deszelfs gebruik en de reden van ij^^*
dit verfchil te onderzoeken, laat ik over voor Hoofd-

de genen , die gelegenheid hebben tot hec be- ^^"^*

komen en behandelen van levendige Dieren ^^"^^^

van deezen aart. Vermoedelyk zal hec laatst-

gemelde Deel tot de Paaring dienen, en dan

kon hec van gebruik zyn om elkander vist te

houden, of eenige Kictelino; te - eroiizadivcn,

fchoon zy ook Hermaphrodieten waren.

Aangaande de Voortteeling van deeze Schulp- Eijernest*

dieren zyn wy thans genoegzaam verzekerd.

Onze zeer geleerde Vrind , de Heer Dodlor

BASTER5 te Zirikzee, heeft voor verfchei-

de Jaaren reeds bekend gemaakt , dat die zo-

genaamde Druiftrosfen, v/elke men aan onze

Zeeftranden vindt , de Eijernesten zyn der

Wulken. Zyn Ed. befchryfc uitvoerig, hoe

dezelven uit een menigte van Blaasjes famen-

gcfteld zyn; hoe het toegaat met de uitwer-

ping van deeze Nesten, en met het uitkomen

der Jongen ; als hebbende dit naauwkeurig na-

gegaan (*). Een groot Eijernest van deezen

aart is ook door den Heer Nozeman be-

fchreeven en in Plaat gebragt (t) • hebbende

zyn Eerw. aangemerkt, dat 'er, volgens zy-

ne rekening, over de vierduizend Blaasjes in

v/a-

(*) Natuurkü^dife Uitfpanningënk ! D« bladz» 4».

Ct) Uitgszogte Verèandelingen^l, DeeL 1757.PI. VII« P.46U

P4
I. Deel. XVL Stuk,
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VL
Afdeel.

Lil,

HÖOFD^
STUK*

Groote

waren , ieder voor 't minfte dertig jonge

Wulkjes bevattende: des men zou 'mogen den-

ken , dat zulk een Eijernest meer dan honderd

duizend Jongen inhieldt. Dit zo zynde , zou

men een verbaazende Voortteeling in deeze

Schepzels moeten onder (tellen. Hy befluit

uit de grootte van dit Eijernest 3 dat het bui-

ten de Wulk, in Zee, merkelyk moet toe»

neemen; doch de Heer B aster heeft zulks

veel begrypelyker verklaard.

55 Het Dier, (zegt zyn Ed.) moetende zyn

,5 Eijers leggen,' begeeft zig op of tegen eea

Steen, en legt eerst twintig, veertig of zes*

„ tig Blaasjes ; een Dag vier of vyf nader-

5, hand , een diergelyk getal op of naast de-

35 zen ; een Dag of vyf daar naa al wederom

3^ andere , tot het alle zyne Ëijers uitgelegt

5, heefc: deze Eijers, zagt en flymig zynde,

„ kleeven op en aan elkander
,
gelyk de eer-

5, fte aan den Steen, en zetten zig ook nader-

,, hand wat uit en worden grooter" (*).

Onzen Vrind verzogt hebbende om eenige

opheldering ten aanzien van het gene door

zyn Ed. gezegd was van de groote Zee-WuL

ken^ daar hy het Eijernest, nevens dat der ge-

woone

5?

(*) De Keer Ig L L i s heeft in zyn Werk over de Kornï*

lynen , dat in 't janr 1755 te Londen uitgegeven is , reeds

de Eip-enCclmp verklaard van deeze Eijernesten , die hy ^ee

ÏVafch'Ballen noemt , om dat de Zeelieden 'er als Zeepbal-

len gebruik van maaken , tot het wasfchen hunner HandeUe

-Zie p. 84«
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woone Strand - Wiilhn , ook van afgebeeld ^
^^'

hadc 5 zendt my de Schaal van een groote. ^yi.

Deeze is volkomen met die van Lister, Hoofd-

welke LiNNiEUs niet aangehaald heeft , over stuk.

eenkomltig, uitgenomen , dat die van Lis- ^"^^*

TER, op gedagte Plaat , even als ik van veele

Plaaten in S e b a en R u m p h i u s aangemerkt

heb 5 zekerlyk door toedoen van den Plaat-

fnyder , links zyn verbeeld. Zy flrookt ook

met die Afbeelding van Bonanni , welke

hier mede aangehaald is , zo veel de Opper-

vlakte aangaat , welke geene gegolfde Rim-

pels heeft, gelyk de andere, en flegts als met

fyne Draadjes, nevens elkander langs de

Gieren loopende 3 is overtoogen. Deeze groo-

te of Zee-Wulk is door Linn^eus, gelyk

wy zien zullen , in het volgende Geflagt en wel

onder de Spillen
, geplaatst.

Onder de drooge VVulken komen 'er voor

die geheel blaauw zyn. Men vindt zodanigen

aan onze Stranden , inzonderheid aan die van

't Eiland Ameland; naar 't gene in de Hoog-

duitfche befchryving van 'c Werk van Knorr,

alwaar zulk eene op Plaat XD^, in 't Vier-

de Deel, vertoond is, gezegd wordt. Gedag-

te frisfche ¥/ulkhoorens, niet regt gezuiverd,

eenige Dagen in Water hebbende laaten leg-

gen , waren die ook ten deele blaauw gewor-

den. Den Heer Doktor B aster derhalve

hier over raadpleegende , fchryfc zyn Ed.

^ s ipy
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VI. my in deeze Maand Augustus 3 des jaars 1771

:

Afdeel.^^
jl^ heb nooit kleine levendige Wulken ge-

HooFD- 99 zien 5 dan graauwagtig of vuilwit van Kleur,

STUK. ^^ Zyn zy blaauvy of geel geworden 5 zo is

5, zulks by toeval van bederf, verrotting enz.

55 gebeurd/'

crccLxxvT* (476) Kinkhooren, die de Schaal Imgwerpig

ÈricuiZ Eyrond , overdwars geftreept en in de

'"'"• langte rimpelig heeft y met de Opening
^woo e?.

getand.

Dit zou de Kinkhooren zyn , daar de Ouden

de Purperverw uithaalden, volgens Colum-
3SfA« Adanson verzekert, dat de gene 5 die

hy aan de Kust van Senegal vondt , Covet ge-

naamd 5 volmaakt met die der Middellandfche

Zee overeenkomflig waren, Deeze laatfte

noemt Bonanni een Turbo ^ die met Golfs-

wyze Gieren verlangd en ruuw is door dwarfe

Kartelingen , zo dat dezelve met een gefron-

zeld Lywaat fchynt bekleed te zyn : zynde

meest veelkleurige fomtyds wit ofElpebeenag-

tig , fomtydvS zwartagtig of uit den groenen

ziende. Volgens Adanson valt deeze Kink«»

hoo-

(476) Buceinum Tcsta ovsto oblonga tramverlTm ftriata,

longitudinaliter rugola , Apertiira dentati* Syst^ Nat. XII*

G IJ A L T H4 Test. T. 4+* f» C , D , E* B o N A N N, Recr,

III. f. 62. List. Conch* T. 966. f» 21. Pet. Gaz. T. 64*

f. 8. & T, 'js* f. 4. Mem^ AcaL Paris, 1710. p. 463* T. lo*

f is*& 1711. p. 199. T* 6. f* 9» Adant s» 5^M^^» ! T, 8»

f« i?» KN OSR P^erzam, II, D. Tl» 27» f* 3 ?
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hooren, die men wel de Geroojterde mag noe* Vi;

men , omtrent een Duim lang en een halfDuim ^
lÏi/'*

breed. Zyne Afbeelding maakt dezelve zeer Hoofd-

fpits getopt 5 en verfchilt ten dien opzigte aan-^"^^^*

merkelyk met de Geftalte , zo als zy door

Reaümür is vertoond. Van de Kaap der

Goede Hope komen zekere Hoorentjes ^ die

naar de laatflen zeer gelyken , alzo zy met dik

Netwerk bevlogten zyn, en veelal bleek Vleefch-

kleurig ; doch ik weet niet of deeze een Ptcr'

per-Slakje bevatten , en 't verfchil van de eerst*

gemelden, met die aan de Kust van Vrankryk,

waar van wy bevoorens fpraken "^
, fchynt niet * zie

groot te zyn. Linn^ï^us geeft 'er flegts ^^q^^^^^* ^^^'*

grootte aan van een Hazelnoot, en zegt, dat,

volgens K jEULEHy het daar in woonende Dier

een Triton zy.

(477) Kinkhooren, die de Schaal langwerpig cccclkxvu^

Eyrond en glanzig , in de langte ge-^ZZ
bajideerd met ruuwe Streepen , en de^^^^^'^^'

Lip van hinnm eenigermaate getand

heeft.

Deeze , ook uit de Middellandfche Zee af-

komftig, verwisfelt zeer in Kleur en Banden,

zynde dikwils omringd met een zwarten Gor- '

del;

(477) Bucdnum Testa ovato-oblongS , nltida , fasclata Ion-

gitudinaliter ftriaêo-rugofd , Labro intus fubdentato, Syst. Nat^

XIU GUALTH. Teit^ T. 5z» f» C* KNORl^ Ferzam, V*

D. PI. 10. f. s ?

L DF.r.L. XVI» STUK.
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VL del ; en de Lip aan de Spil is ia *t minfte niei:

^^£^^^* omgeplooid.

Hoofd-
stuk. C47iO Kinkhooren , d'e de Schaal langwerpig

ccccLxxvm Eyrond heeft en glanzig , met bruin ge-

UviZtum, Jlreept, effen i de Opening niet ééne Lip
G^^^d^^ pn ongetand.

Uit de Middellandfche Zee was insgelyks

deeze , die naar de voorgaande zeer geleek,

doch bleeker was en flaauw geylak-t met donke-

rer Streepen. Zy verfchilde daar van, door de

Opening geenszins getand en de Spil zonder

Lip te hebben. Ook waren de Gieren geenszins

geplooid.

VUL Die Pieramidaal zyn, glad en efFena

Elsvormig, genaamd

Pennen.
R u M P H I u s ÏDegrypt de volgende onder den

naam van Stromhi ^ d^t is, zegthy, Naalden

of Pennen. De naam van Naalden zou eigener

zyn, om dat zy altemaal, compleet zynde;

een fpitfe Punt hebben ; doch de naam van

Pennen is in algemeen gebruik. Om dat

de meesten als een Schroef gedraaid zyn, noe-

men de Franfchen haar Fis^ dat is Schroeven.

(479)

078) Bucclnum Testa ovato-oblongd nitida fusco-fliiatd liC»

Vl, Apertura edentula unilabiaiA» S-jst, Nat^ XII. G U AL "ï H^

Test, T. 5£. f. B,
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C479) Kinkbooren , t/fe de Schaal getoorend ,
^^*

,

en eenigerinaate Spüagtig heeft , met m^
de Gieren effen ^ onverdeeld en niet f«- Hoofd-

gefneeden,
^'^"^''

CCCCLXKIX',

^ ,
Buccinum

Deeze merkt die A utheur aan als de groot- macuu^

ile in het Geflagc der Pennen, Zo hy de Lig- MSpriem.

haamelyke grootte en dikte gemeend heeft,

kan het v/aar zyn ; doch men vindt ander flag

Yan Pennen ^ van weinig minder of zelfs meer

langte, en de Trommelfchroeven vallen moog-

lyk wel zo groot en zwaar. Hy zegt dat dé

Marlpriemen^ die hy ook Elzen noemt, op 't

meefte een Hand lang zyn. Zo hy een Hand
overlangs meent, dan zou het by komen; doch

een dwarfe Hand of Handbreed overcrefren

zy zeer veel. Zy hebben, aan 't Mond- end,
eene aanzienlyke dikte en zwaarte. De Grond-

kleur is als Fvoor , en ieder Winding heeft

tweederley flag van Plekken, die in 't ronde

om de Hoorea loopen, grootere en kleinere,

beideft op ryën geplaatst , gelyk Bonanni
te regt aanmerkt , die 'er byvoegt , dat de

Franfchen deeze Hooren de Verrekyker noe-

men*

(479) Buccinum Testê Turrltl fabfufiformi , AnfracTrlbus lar-

vilnis indiviiis integerrlmls. M* L, ü, óis» N. 169, BoNANN'^

Recr. ÏII* f<. 357. Srrombus» RUMPH, B.ar, T, 30* f* A:

GöALTH* Tfiic T* 56. f, I, ARGENv» Conch* T* 14,

(11) f. hy SE B4. Kah, III. T, 5öt fc 6* KnQKR Verzam^

Hl. D. pi» 2 3* f» 2, s*

L DEEL» XVL STïiïC*
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VI. ment Gedagte Plekken zyn in eenige Marl-

•'^^jjj'^'pnemen' zvvartagtig blaauw-briiin , in anderen

Hoofd- foodagtig ; doch veeltyds lege 'er als een wic-

•TüE. agtig Vlies over heen. ,, Het Dier (zegt

3, RüMPHius) is wie 5 zeer hard en taay van

^, Vleefch, onbekwaam tot eeten ; het fluit

3, zynen Mond met een dun klein Dekzeltje^

3, 't gene het Dier echter kwaalyk bedekt : in

3, zyn Vleefch zit een Venynig Beentje ,

„ welks Steek voor doodelyk gehouden wordt;

35 gelyk het ook groote Pyn verwekt , als

3, men zig aan den fcherpen Mond der Schaal^

jy of aan derzelver Punt, bezeert.'*

ècccLxxx. (480) Kinkhooren, die de Schaal getoorend^

SMaTum. Elsvörmig ^ effen , onverdeeld en niet

Tygerpeii. ingefneeden heeft.

Deeze zou, met meer regt, den naam van

Els voeren mogen ; dewyl zy veel dunner is

en zig dus ook veel puntiger vertoont. Wy
noemenze, echter^ Tygerpeny wegens de Vlak-

ken waar mede zy getygerd is«. Men vindt

roode en zwarte Tygerpennen , en de Wit
Geplekte Pen , die gemeenlyk uit den rooden

ziet, of zelfs geheel rood valt, by Rümpkius

de

(480^ JBucdnum Testa Turrita Subulatd Isvl indivira inte-

geniintl» Syst^ Nat^ XII. liONANN» Recr. lil, T» Ii8^

RUMPH. Rar* T. 30, f, B, D* ARGENV« Conch* T« 14.

(II) f» X. Seb* Kai. Illt Tt 55* U 21, 16. KnoÊR J^cr»
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de Vierde , hoort zekerlyk hier meer t'huis VL

dan by de voorgaande Soort, alwaar zy door
lii,

den Ridder was geplaatst. De Tygerpennen Hoofde

Vallen ook wel een half Voet lang. Zy komen stuk.

insgelyks uit Oostindie.

(481) Kinkhooren, die de Schaal getoorendy^^<^(^^^^^^*

en de Gieren in tweeën gefneeden^ aan crenuU-

den Rand gekarteld heeft. Gekartel-

de F£n,>

Deeze noemt men de Gekartelde Pen j om
dat zy aan den rand der Gieren een foort van

Stompe Tandjes heefc. Men vindtze ook by

RuMPHius, onder den naam van Gekartel-

de Naaide , zynde lichtbruin van Kleur , en

langs de Gieren met dunne Streepen verfierd.

LiNN^us, niettemin, ftelt de woonplaats

in de Afrikaanfche Zee.

(4823 Kinkhooren , die de Schaal g-etoorend^Sf<^^^-^^^ïin j r^' . .. 7 7 t
Buccinu/a

Jieejt , de Lrieren m tweeen verdeeld , He^ku^.

met den bovenjlen Rand J'amengedrukt^^^\''^fJ

verdund.

Dee-

f4Sï} Buccinum Testa TurrltS , Anfra<aibus bifïdis , Margine

enatls. Syst^ Nau XII* M, L» U. tfis» N. 270. Gualth*
Test» T* 57* f» L. AR GE NV. Cond* T. 14» (n)f.Y. SEB,
Kab. UI. T* 56* f. 35. Knoiir Verzéim. I. D. PU 8. f.7.

(48aj Buccinum Testa Tiurita , Anfradlibus bifidis > Margine

fuperiore compresfo-attcnuato* Syst^ Nat^ XII. GUALTH»
Tesu T. 56, f. C. SEK. ^ah llh T» s(h f» 21* KNO BR
rerzam, I. D. PI. 23. f. S.

I. DEEL. XVI. STWK,

ex
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^. Vh Deeze verfchilt van de gene/ die Omwon-
^^^jj^^'den Pen by Rumphiüs getyteld worde, door-

Hoofd- dien de Rand der Gieren zig als Ingekneepen

sïUK. vertoont. Linn^üs geeft 'ér de zelfde woon-

plaats aan.

ccecLxxxm (483) Kinkhooren ^ die de Schaal getoorend

rittaturd^
^ ^fT' eenigermaate gejireept heeft , tnei de

Gefnoerde
^X^fla^ der Gieren dubheld en gekarteld.

Dit is een korte dikke Pen , volgens de af-

beelding van Klein, witagtig van Kleur,

hebbende als een dubbelen Koord 5 toe affchei-

ding der Gieren.

ccccoxxiv (484) Kinkhooren , die de Schaal getoorend,

btrigiia^ ^^^ft i d^ Gieren in tweeen verdeeld en

Nalide-
/c:^Mmj- gejireept.

ren.

ccccLxxxv^ (4^5) Kinkhooren , die de Schaal getoorend

duplka^' ^^<^rft , de Gieten in tweeen verdeeld en

gejireept.

(486)

f483) Ilutctnum Testê Turrita fubftrïata; SuturSAnfraauum'

duplici crenulata. Syiu 2iat^ XIU Klein OJirac, T\ 7. f,iii.

(484.) Buccinum Testa Turrita; Anfraftibus bifidls obliquè

finatis. M» L» ü» 614. N»17U Strombus granulatus; R u m P h,

Rar^ T. 30« f. H» B o n A N N. Recr^ III» f* 1 10. G u A L T H.

Test, T» 57. f* O. All G EN V. Conch, T. 14. Cii) C R.

(485) Buccinum Testa Turrlta , Anfraólibus bipariitis ftjiatlg*

M. L. U. 614. N. 272* BoNANN. RetrAlU^' iio. GuALTH»

T<?5^ T, 57* f. N* KNo&R r^rz<a». VI» Dt ?! 24» f. 4*

turn
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(4O6) Kinkhooren, die de Schaal getoorend en Vï.

effen heeft ^ de Gieren onverdeeld^ met ^lu^"
overlangfe Tegelroode Streepen*. Hoofd-

stuk.

Deeze drie , re^t het tegendeel van de voor- ccccLxxm"

gaande, voeren, wegens haare ongemeen e dun - /^>j^^«r«w.

te en kleinte , den naam van Naaldepennen,^^^^^^^^^^

RuMPHius gaat evenwel wat ver, wanneer

hy ze by Naai-Naalden vergelykt. De laatfle

Soort noemt hy de Piekenier, om dat de me-

nigvuldige overlangfe Streepjes , daarop, een

menigte van Pieken verbeelden zouden» Van

de Naaide-Pennen hebben wy nog andere Ver-

feheidenheden.

(487) Kinkhooren , die de Schaal gefoorend ccccl-axkvj^

heeft ^ met de Gieren in P.veeen verdeeld dimiTa^

en effen. ^^'"^*

Omwona
den ren»

Ëier worden alle de genen gemeend, die

men Omwondm Pennen noemt , mids dat zy

op de Gieren niet gekarteld zyn. Men heeft

*er van veelerley Kleuren, fommigen rood,

anderen geel of witagtig, met bruine, rosfe

of

f486) Buccihum Testa Turrlta la^vi , Anfracllbus Integris li«

ncis longimdinalibus testaceis* Syst,. Nat^ XII. R u M P H,

Rar* T« 30. f. G» Argenv* Conc/j,T» 14. f'. Z» fCNORR
Verzam, VI» D* PU 2^» f, 5.

(4^*7) Buccmum Testa Turrita, Anfra^libus bifidis lasvibus,

Syst. Nat^ XII* SEB. "üTa^. III. T. 5/j» f. 16 , 19, 23, 24-3

27» KNORK Verzann VX. D» H* ig. f» 5, ö,

Q
I. Deel. XVI, Stuk.

"
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Hoofd
STUK.

VL of zwarte Vlakken , naar 't gene uit de aan-
#1 P Ti F F ï

Ljj^
' gehaalde Afbeeldingen van S e b a blykt. De
reden der benaaming is, dat zig de Hooren,

tusfchen de Gieren ,• als met een Bandje of

Lintje omwonden vertoont. De zodanigen,

zegt RuMPHius, zyn de gemeenften onder

de Pennen, ,, Sommigen witagtig met Lood-

35 verwige Plekken en Streepen, eenigenwit,

55 met zwarte Stipjes langs den kant der Gie-

35 ren ; eenigen Homp van Top
, gelykende

3, naar een Zwik of Deuvik , en anderen , we-

55 derom, met rosfe en kromme Streepen, als

3j of *er verward Garen op lag."

CCCCLXXXVTTX

Buccinum

Gedoom-
de Fen»

C488) Kinkhooren , die de Schaal getoorend

heeft 5 met de Gieren eenigermaate Hoe'

kig en drie gedoomde Streepen.

Deeze , zo wei als de voorgaande Soort

,

volgens LiNNiEüSj uit Afrikaafkomftig, heeft

de Schaal zwart , bultig aan de Mond-ope-

ning, en de Gieren dikwils van onderen wit.

LUI. HOOFD.

f488) Buccinum Testé Turrltè , Anfraftibus fubangulatis,

Striis tribus muricatis, Syst» 2iat^ XII, G U A L T H# TiSh T,

57» UV,
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UIL
LUL HOOFDSTUK. l^ocvj^^

STUKt

Èefchfyving van 't Gellagt der Vleugel-
hoor e n s , waar onder de Krabben en derge»

lykefiy en de eigentlyke Vlerkhoorens, alsook

de Gevleugelde Pennen, g^/jy^^eBasterd-Zee-

tonnen^ enz. begreepen zyn,

't'XliTooYd Stromhiis , dat van verfcheide Naam*.

^^ hedendaagfchen op de Pennen , in 't

byzonder, is toegepast, wordt hier door Lin-
NiEUs gebruikt tot een Geflagtnaam voorde
Vleügelhoorens. Het heeft, by de

Ouden, zo het fchynt, geen bepaalde beteke-

nis gehad 3 dan dat het gebruikt w erdt voot

Hoorens, die in een gedraaiden Top uitlie-

pen, gelyk de meeften doen. Welk een Schulp" .

dier Plinius 'er door begreepen heeft, is

duifter. Men kon het derhalve onverfchiilig

neemen voor eenig flag van Hoorens , doch

het luidt wat vreemd voor deeze, die anders

den tytel van Alato! voeren»

De Kenmerken, aan dit Geflagt gegeven , Kenmej^

zyn: dat hetzelve de Schaal eenkleppig, fpi-
^^^^'

taal gedraaid, op zyde verbreed heeft, en de

Opening doorgaans met eene uitgebreide Lip,

lütloopende in een Kanaal aan de flinkerzyde.

Dus bevindt zig in dezelven het Sleufje of

Q, 2
.

Gaat*

I» DSEL. XVI. STUK»
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VI. Gaatje aan de andere, zyde van den Mond,
'^

Lin,^'
^^" ^^ ^^ Kinkhoorens.

Hoofd- I^it Geilagc is lang zo/ groot niet als het
STUK. voorgaande. Men vindt 'er negen en-twintig
Soorten. Soorten in, die in vier Afdeelingen , waar van

de laatfte wederom eenige Pennen bevat, zyn
onderfcheiden.

L Gevingerde , wier Lip in lange fmalle

Strooken uitloopt.

ccccLxxxix C4Ö9) Vleugelhooren , die de Schaal gmo-

Fu°'"!"''
'^^^^^

'
^^^^ *

'meuene Elsvormige Staart
,

s'tarcpen. ^^ ^^ Lip getand heeft.

Hier worden de Starrepennen bedoeld, wier'

Geflagt moeielyk te bepaalen is^ zegt de Rid-

der: want door haare gladde of efFene Schaal

zyn zy volftrekt afgefneeden van de Stekelhoo-

rens , en de regte Staart doetze van deeze ook

een weinig afwyken , daar zy door de Getande

Lip 5 echter, mede overeenkomflig zyn. Men
vindt 'er tweederley , gelyk uit de aangehaalde

Afbeeldingen van S e 13 a blykt ; naamelyk die

dunner zyn met eene lange, en die dikker zyn
met eene kortere Staart^ De laatften 3 waar

van

f489) Stromhas Tcsta Turrita kvi , Cauda fiibuIatS , Labro

dentaro. Syst, Nat^ XII. Gen, 324* Murex Fufus» M, L» U..

638* N. 3if5» BoNANN, Recr* HU f* izi, Fufumi 'AR-

G E N v. Concè^ T, 13. Cio) f4 1). KLEIN OJirac, T* 4» f»

77* SKB» KaK III, T« 56t i, 1,2, 3« KnORB F^rzm*
V. D« PU 6 , 7.
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van ik eene in 't Werk van Knorr heb ge- Vr:

bragc, zyn de ongemeenften : zy vallen vij
'^^^ii^"

groot en zwaar, met eene dikke Schaal, bruin Hoofd-

geel van Kleur. In 't kruipen lleekt dit Schulp- stuk,

dier de zogenaamde Staart van de Hooren voor

uit, en fleept den Top agter zig, gelyk ge-

meen is aan alle Hoorens. De afkomst is uit

Amerika.

(49p) Vleugelhooren , die de Lip der Schaalccccxo,

met vier regte Vingeren gepalmd en de 'pl^PeL

Mond'Opening effen heeft. ^^^^*
^

tje°

Van fommigen worden deeze, die nooit groot

vallen, Scorpioentjes , van 2indQVQn Didvelsklaauw"

tjes geheten. Men kanze ook Vyfvingert] es
noemen , om dat zy , met den Top , doorgaans

vyf uitfteekende Punten maaken: doch, om al-

le verwarring te ontgaan , met de volgende

Soorten , noem ik dezelven Vogelpootjes, B o-

^ A N N I merkt aan , dat menze aan de Oevers

van Europa, in de Middellandfche Zee, vindt.

Hy hadt 'er , die wat dunner van Schaal waren^»

de Lip naar de Vlerk van een Vledermuis gely-

ken-

f490) Stromhus Testse Labro tetradaviylo, paIrn:ito, Digitis

angulato , Fauce Ixyi, Faun^ Suec. 2164. M. L U ói3» N»

273. K O ND» Test, 92. X 1 , 2. I] o N AN N, Recr^ IlL U

85, 87» List. Conch, T. 866. f* min» Gualth. Test,

T. 53. f. B, C, A* ARGENV. Conch, T. 17. (Ï4) f. M.

SEB. Kab. UU 1\ 6i. f. 17. GïNANN. Adr, ïi. T» 7»

f. 5B.60. K N o a R ViTzam, III. D. Pi. 7, f« 4,

'

Q3
LDêEï., XVI» STUK»
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VI. kende, van de Kust van Portugal, by Lisft-

Afdeei.*
|3Qjj^ bekomen. Zy onthouden zig , volgens

HoofdI Li n n ^ ü s , ook in de Zee van Noorwegen en

STUK. in de Westindiën.

ccccxci. (4913 Vieugelhooren , die de Lip der Schaal

cliTagtL met zes kromme Fingeren en de Staart

Êootshaak,' ffaakswyze omgekromd heeft*

Dat hier de Bootshaak of Duivelsklaauw be-

doeld worde , is uit de Kenmerken blykbaar ,

niettegenftaande men, verkeerdelyk, ook de

Witte Krab van Güalthieri aangehaald

vindt. Dezelve, immers, heeft de Vingers,

en vooral de Staart, zodanig niet, dat men die

krom mag noemen'. Daar is ook een misllag , in

de aanhaaiingen van Bonanni en van Seba,
hier door my verbeterd.

Van deeze maakt Rumphius de eerfle Soort

van zyne Vleugelhoorens ^ die hy aanmerkt naar

de Kinkhooren te gelyken door haaren Top,
en naar de Tooten of Voluuten door haar Lig-

haam , dat langwerpig is , met een langen fmal-

len Mond. Tot een byzonder Kenmerk van

dit Geflagt ftrekt, volgens hem, dat het Dier

der

f491) StTomhus Testse Labro hexadadyIo> Dïgltls curvis ,

Catida recurvatS. M. L* U» 615. N» 274. B eL l o n. Aq, 422«

Bah REL. Rar^ 1327» r". l* BoNANN. Recr^llU f. 314,

315. Harpago. Rumph. Rar^ T« 35* f. A, B. 5 eb* Kah^

Ili. T. 82. f. I , £. G U ALT H. Test^ T. 35. f- A, E. & T»

S6. f. E. KNO II II Verz&m. I. D. Pi, 27. f» I ; II» D. Pi.
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der Vleugeihoorens een lang Beentje draagt , VL

van Kleur en zelflhndigheid naar de Owyx ma- ^^j
*

rina^ die men dikwils Blatta Byzantma noemt, Hoofd-

en welke in de Indien tot Reukwerken gebezigd stuk.

wordt 5
gelykende ; aan de buitenzyde mee

fcherpe Tandjes als een Zaag. Dit Beentje is

van onderen fpits, en van boven zie het vast

aan een hard Vleefch , en gelykt dus naar een

Handje, waar mede het Dier niet alleen zynen

Gang vervordert , van plaats tot plaats zig

voortpalmende , maar ook hetzelve als een

Zwaard gebruikt, om daar mede te icherraen,

en al het gene hem tegen is weg te flooten.

Men kan begrypen, dat deeze werking van

groot geweld moet zyn in de Bootshaaken ,

die ongemeen groot vallen. Hy rekentze voor

de grootften onder de Vleugelhoorens ; zynde

een Hand of een Span lang , wanneer men de

Takken mede rekent. Ik heb 'er één, die ik

op ver naa niet kan befpaiinen ; als hebbend©

dezelve, van het end der kromme Staart toe

aan het end der bovenfte Punt, de langte van

een Rynlandfchen Voet, Het Lighaam is vyf

Duimen lang en heeft dus een aanzienlyke

Mond-Opening , zeer fchoon Vleefchkleurig

rood. Niettegenftaande zulks fchiec dezelve,

wat het Lighaam aangaat , nog te kort , wan-

neer men haar by fomniige andere Vleugel-

,

Vlerk- of Liphoorens vergelykt. De Takken

zyn hol, tot inneeming van de byhangzels,

Q 4 die

!• Deel. XVI« Stuk.
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"^'"^I' die 'er aan de Lap zyn van het Dier, welke

Lïlï* ^^^^^ ^^ ^^ Mond ziet ; zynde v/eek , dun , uit

Hoofd- den groenen en witten gefchakeerd. Op Ban-
ÊTUK. ^^^ Q^ in de Zuidoofler-Eilanden , zegt hy,

wordt het Dier tot de Kost gezogt • men braadt

hetzelve in de omgekeerde Hoorn op Kolen

,

en de Schaal wordt vervolgens, om het daar

uit te krygen, in flukken geflagen.

Wyrj©, Behalve de lang Getakte , die men Mannen

tjes noemt, zyn 'er ook weinig Getakte of

ÏVyfjes Bootshaaken , zogenaamd. Het zal

^Bi. 88. daar mede, gelyk wy hier voor "^ ten opzigt

van de Porfeleinhoorens gezien hebben, gele-

gen zyn : dat men zulks , naamelyk , flegts

voor een benaaming en niet voor een wee-

zentlyk verfchil van Sexe moet aanzien. Het

Wyfje is dunner van Schaal, en inzonderheid

van Lip . hebbende maar eenige korte Pun-

ten ; doch , wat het Lighaam belangt , komt

hetzelve met de Mannetjes overeen.

stomp. Men heeft ook zogenaamde Stompen, die in

't geheel zonder Takken en byna zonder Lip

zyn; hebbende maareen dunnen, Zaagswyzen

en als afgebrokenen Rand aan den Mond. Der-

zelver Lighaam loopt fpitfer toe , en 't Hoofd
is vry breed. Zy zyn anders, op de zelfde

manier , met bruine Vlakjes en Stippen ver-

ilerd , als de gewoone Getakte Bootshaaken

,

in welken , wanneer zy oud worden , de hol-

ligheid der Takken byna verdwynt , zo ók
wolfde Autheur aantekent. De fraailten van

dee-



pE Vleugelhoorens. 249

deeze Soorc j zegt hy^ worden in de Banda* vi.

fche Eilanden gevonden.
^uu!'*
HOOFD-

C4923 Vleugelhooren 5 die de Lip der Schaal st\jk.

met zeven Knobbelige Vingeren heeft y ccccxciu

'^vaar van de agterjle de langfte is. ^iZ^pluL
Poddgca"

Gelyk de voorgaande in groocte , zo munt
^"'"'^ ^*

deeze Soort in kleinte \x\t ; dermaate , dat

RüMPHiüs haar voorftek als de kleinfte van

het Geüagt der Vleugelhoorens, Hy noemt-

ze Cornuta nodofay in 't Nederduicfch Podagra

of de Scorpioen , wegens haare lange kromme

Staart» Aan de Knobbelige Takken en Rug

zyn deeze kenbaar , en worden dus genaamd,

offchoon zy de Staart zeer kort hebben, ge-

lyk uit die van Gualthieri blykc. Haar

Mond is van binnen paarfchagtig bruin , met

verheven witte Ribben ter wederzyden , die

de Lippen zeer oneffen maaken ^ waar van men

iets weinigs in de Bootshaaken en niets in de

Krabben befpeurt. Voorts hebben zy den

Rand van de Lip Oranjekleurig, en zodanig is

de geheele Mond-opening gekleurd in zekere

Vleugelhoorens van byna de zelfde grootte en
^

Ge^

f492) Stromhus Testae L^bro heptadadylo, Dlgitis nod/ïils^

postico longislïmo, M. L» U. 6ió» N» 275. Cornuta nodoia»

RUMPH, Rar. 'l\ 3Ö* f. K» G U A L T H. Test. T» 36. tC.
Scorpio. AR GE NV. Conch, T. 17, f14) f, B. Bonann*
Recr* IIU f* 113. KNORR T^erzam, II, D* PI» 3. U \i

V, D* PU 4» ^» 3.

Qs
INDEEL. XVÏ. Stuk,



i$o Besciirïving van

VI. Geftalte , doch die de Vingeren geheel zonder

^^£jj^^* Knobbels hebben, de Staart en voorde Vin-

HooFD* gsr zeer krom en lang ; zo dat de afiland der

«TUK. Punten wel vyf Duimen , en de langte van 't

Lyf niet meer dan twee Duimen is» Deeze

mogen tot onderfcheiding de Scorpioen genoemd

worden, terwyl die anderen den naam behou-

den van Podagra- Kreeft, Zy zyn inderdaad

wat Kreeftagtig, en hebben de Takicen, wier

getal zeven is, naar evenredigheid langer dan

de voorgaande Soort.

ccccxciii. C4P3) Vleugelhooren 5 die de Lip der Schaal
strombus fjfyiQi zevefi hyfia regte Fimeren , en de

Krab, Keel zofider oneffe^iheden heeft.

Zeer overeenkom (tig zyn deeze Kenmerken

,

met die Vleugelhoorens , welke men io 't Ne-
derduitfch Krabben , in 't Franfch Araignées

of Spinnekoppen tytelt. Rümphius geeft

*er , zo wel als de voorgaande en volgende

Soort 5 den naam aan van Cornuta , om dat

zy, als 't ware, gehoornd zyn. In getal van

uitfleekende Vingeren of Takken komen zy

met

f493) Stromhus Testx Labro heptadadylo , Dlgitis r£i5lius«

culis, Fauce lasvi» M* L, U« Cij* N. 176* Aporrhais* Rond.
Teit^ 79. U 7.I» BARKEL Rar* I326* f. 7* Cornuta»

RUMPH. Rar. T. 35, 3<J» f. E , F, G , H» G U alth.
Test^ T. 35. f. C* T. 36» f. A» Lambis. Argenv. Conch^

T» 17» (14) f E. Regen P. Conch. i6.T«4*f* 45* Knorr
^éfzam, I. D, VU 28* U i : III» D, fU 7* f- ï*
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iBet de Podagra-Kreeften en Scorpioenen over- VI»

een. Op de Rug hebben zy twee of drie '^^^^]^'^'

fmalle Knobbels, en zyn bovendien overdwars hoofd-

geribd. Men vindc 'er Wyfjes en Stompen stuk.

of Stompjes van ^ even als van de Bootshaa-

ken. Van eenigen is de Kleur witagtig , mee

rosfe 3 bruine en zv/artagtige Plekken ; dat de

kleinften en fraaiilen zyn. Men noemtze Bonte

Krabben, In anderen is de Kleur van buiten

geel en deeze vallen grooter, wordende door

afhaaling gemaakt tot Witte Krabben. Deeze

vallen wel zo groot van Lyf als de Bootshaa-

ken. dik en plomp van Schaal, doch zyn zeer

kort getakt en veel zeldzaamer,

Het Dier der Krabben verdeelt zig in Lap-

pen, om de gedagte Pooten te vullen 5 maar

by de Snuit fteekt het een lang Vingertje uit^

dat rond en ftyf is , met een Kloofje in 't

Voorhoofd 9 zynde de Mond van 't Dier , en

hier agter ftaan twee Koorentjes met ronde

harde Oogen. gelyk de Krabben hebben. Zy
worden medef tot de Kost gezogt en zyn op
alle Stranden, in Oostindie, gemeen»

(494) Vleugelhooren, die de Lip der Schaal f^^^^^Z^"

met Millepeda.

Duizead-

(494) Stromhus Testje Labro decadatSiylo , Digitis Inflexis
,

Fauce fubftriaia , Dorfa gH)bere compresfo* M» L. U* 6i§, N»

277. BoNANN» Recu UU f« 3IÏ. List, Conch^ T, 868»

f. G3 Sc CÖ9. f, 24. Comuta millepeda* RUMPH, E.£ir, T»

Só. f, I. Millepeda, Ar GEN v* C^nch, T. ï8« (isj f* 21»

I DEEL, XVI. STUK,



i^52 Beschryving van

Vï. met tien geboogen Vingeren^ de Keel
r^FDEEu eenigermaate gejlreept heeft , en de Rug

HOOFD-* W2eJ een fmnengedrukte Bult,

De Duizendbeen , Cornuta millepeda , zege

RuMPHius^ is platter dan de Krabben , op

de Rug vaal en digt gefpikkeld , met rosfe

Streepen. De Lip verdeelt zig in tien en

en fomtyds in elf korte Takken , die allen naar

agteren, dat is naar 't Top-end, gekromd zyn

;

dewyl het Top-end , wanneer het Schulpdier

voortgaat, in deeze zo wel als in alle andere

Hoorens , agter naa fleept. Dus was deeze

kromming der Takken noodig , om het Dier

in zyne voortgang niet te verhinderen, en zy

kan bedenkelyk dienen, om hetzelve vast

te houden tegen den Stroom of flag van 't

Water. Aan de Snuit en Top zyn de langfte

Takken ; op de Rug heeft het veele Knob-

beltjes, en de Lippen zyn, van binnen, mooy
gefchilderd met witte en roode Streepen» Die

van ü'Argenville is een Wyfje , of qn»

volmaakte Duizendbeen»

IL Die fmal gevleugeld zyn.

Gcccxcv. (4P5) Vleugelhooren , die de Lip der Schaal

Strombus y^fi
Lentigino-

Sproetie. (495) Sircmhus Testó Labro antice trilobo incrasfato , Dorfo

Venucofo coronato , Cauda obtufa» M, L» U. 619. N» 278,

Turbo Auiltus* Rond» Test, 91. BONANN. Recr, lil. f.

300<> Bar HEL» £.ar, 132Ó. f» ^ & 1^27, f» s» Lentiginofa.

RUMPH,
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van vooren dikker en met drie Kwab- VL
hen, de Rug als met Wratten gekroond ^^?^^J^

en de Staart Jiomp heeft*. Hoofd-
STUK.

Deeze Hooren voert haaren naam naar de

gefchapenheid der uicv/endige Oppervlakte

,

welke Ringswyze als met een menigte van

Sproeten fchynt bezet te zyn. Anderen gee*

ven 'er ook wel den naam van Kikvorfchen aan ,

of die men dus noemt verfchillen weinig van de

Sproetjes. Men heeft 'er dun en dik gelipte

onder , doch zy vallen niet groot. Sommigen

hebben den Mond geel of rood , eenigen^ die

zeer raar zyn , zwart : men vindt 'er met gee-

Ie en met bruine Plekken ; doch de meeden zya

witagtig^ De Schaal is ^ zo wel by 't Top-

end 5 als by 't Mondftuk , ingekeept , en vaa

boven met eenige groote Knobbels gekroond.

L I N N iE u s merkt aan ^ dat het dekzel van

deeze Sproetjes de Blatta Byzantina zoude zyn;

doch ik vind geen reden , om hem zulks toe te

ftemmen ; aangezien Ru m p h i u s , die het be-

hoorde te weeten , dat Reukwerk toefchryft

aan de Krulhoorens.

C496) Vleugelhooren , die de Schaal heeftccccxcvu
.Strombus

'^^^ Gallus.

Wyzaa
RUMPH. Rar.T^ 37. f»Q- GUALTH. TesU T. 32» f* A.

ARG E NV. Conch, T. 18» f. C, Seb. Kab* IIT. T* 52» f^ ir,

KnoRR Kerznm* III. D, PU ï3» f* ^ : PU 26. f« 2 , 3*

(496) Stromhus Testaï Labro diiatato , antice mucronato

E. Deel. XYI. Stuk^



CL54- Beschryving van

VI. met eene uitgebreide Lip , welke van

"^Tm^* "^^^^^^ ^^^^ ^^^^ /^/ïg5 6^zfj- /^eeft; Je

Hoofd'- -^^^ê" g^krooiid^ de Staart regt,

STUK.

Aan deeze wordt, wegens haare languitflee-

kende Punt, de naam van W'^7.er gegeven, en

'c is zeker dat Rümphius de zodanigen be-

doelt, wanneer hy van Fugiles^ Schermers of

Wyzers fpreekt, die de Vinger bykans zo lang

als 't Lyf hebben; offchoon de Afbeelding van

de volgende Soort aldaar is aangehaald, die ei»

gentlyk maar pa'^t op zyne tweede Soort. Meti

vindt ook Wyzers die onvolmaakt zyn, heb-

bende dien Vinger niet of maar kort , en de zo-

danigen worden ook wel Vlerk- of Liphoorens

geheten»

Dat deeze Schelpdieren Schermers van hem
genoemd worden , komt daar van daan , dat zy

het Zwaardje, waar van hier voor op de Boots»

haaken gefproken is, gebruiken om daar mede

te fchermen , en^ 't zy men zulks alleenlyk als

een Natuurlyk gebruik, dat zy 'er van maaken,

gelyk gemeld is , aan te merken hebbe : het is

van die uitwerking , dat , zo menze in een Scho»

tel legt, die met andere Hoorentjes gevuld is,

weinigen daar van by haar blyven , wordende

de meeften door dit fchermen weggeruimd.

(497)

longIsCmo, Dorfö coronato, Cauda re^5» M» L« U. 619. N»

279. B o N A N N. F\.ecr^ III, f» 309 , 310. R U M P H. Rar,

T* 57. f* ^4 G U A L

T

H. Test^ T. 32. f» M. SE B, Kab^ IlIt

r, 6^. f, i, 2, KNORR VdTzam. !¥ D» PI» 12» U l»
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C497) Vleugelhooren , die de Lip der Schaal VI.

van noren ge/pitst , de Rug gedoomd ^m"
heeft 5 en eens regtopjlaande fcherpe Eoosq-
Staart. stuk,

CCCCKCVl

u

Dit is de gedagte tweedö Soort van Rüm.^^^',^*''*

PHIÜS5 welke dus van hem tot de Wyzers
^Q-^^^'^l'

trokken wordt, daar zy doch aanmerkelyk vanhaantje»

verfchilt. Wy noemenze 'c Kemphaantje , dat

van haar fchermen afkomftig zal zyn* Kleiner

vallen zy dan de voorgaande Soort en komen
nader aan de Sproeten of Kikvorfchen , waar

mede zy wel eens verward worden; alzo de

Kleur fomtyds veel naar die Dieren zweemt.

Grappig is 't , dat L i n n ^e u s 'er den bynaam

aan geeft van Atiris Diance^ en zulks op reke-

ning van d'Augenville te boek fielt, die

alleen gezegd hadt, dat menze noemt Oreille

d'Ane , 't welk betekent Ezels - Oor. Heeft

Diana^ de Jagtgodin, dan Ezels-Ooren gehad?

Ik vind zulks van dezelve nergens aangetekend,

noch befchreeven.

Deeze Kemphaantjes , zo wel als de Wyzers

en Sproeten, vallen in Oostindie, en zyn al-

daar

r '

-

(497) Str9mhus TestJE Labro antice mucronato , Dorfo mu-

ïlcato, Caudê ereéia acuta. M. L. U. r,io, N"» zSo* Pugiles,

R U M P H* R^r, T* 37. f. R, G U A L T H. Test. T. 32- f* H»

Auris Dianse» A R GENV. Conc^. T* 17. (H) f* 0« Kle ÏN

Ojirac, T» 6% f* io6» S E B* Kai>. IIL T. 61. f, I-4. & T»

«a* f. 13. ÏCNORR Verzam^ lU £> VU 15* f« l» 2«

I* Deel. xvi. Stuk;



2.$6 Beschryviwo var

VI. daar gemeen aan alle Stranden der Ambonfche

^^Tm^' Eilanden ^ wordende van de Inlanders gege-

HooFD- ten ; doch zy hebben dit gemeen , dat zy alle

STUK. de genen, die 'er veel van eeten, het Zweet

doen ftinken als een Bok.

ccccxcvin» (498) Vieugelhooren 5 die de Schaal met ee-

rT-n^^ 72e voorwaards uitjteekende geronde glad'

vieefch- de Lip heeft ; den Top aan de Gieren

gedoomd ; de Staart Jiomp met drie

Kwabben,

Die van deeze Soort worden in 't algemeen

Vleefchhoorens genoemd , om dat haar Kleur

meer of min trekt naar die van Vleefch. Ge-

meenlyk , nogthans 3 zyn zy hooger rood , geel

of zelfs Oranjekleur, en van agteren, by den

Mond , zo bruinrood ^ dat menze^ grappig.

Gebrande Billen , ja fommigen zelfs Zwart gs-

hrande Billen tytelt. Ik vind geen reden, om
den naam van Pugiles ^ of Schermers, op dee-

ze in 't byzonder toe te pasfen. De Keel is

rood, de Schaal Saffraankleurig ^ zegt Lin-
NiEUS. Dit heeft wel in eenigen , dpch op

ver naa niet in allen plaats, Zy zyn Goudkleur

of

f498) Strombus Testae Labio antice prominenfe romndato

lasvi , Spird fpinof^ , Cauda triloba obtufa, M. L. U. 620* N.

281. List* Conch, T* 90Ö. U26* B o N AN n» Recr, HL f.

299* GUALTH. Test, T. 32» f. B» All GE NV. Concb* T,

18* (15) f*A* Klein OJïrac, T* 6. £ loS» KNORR F^r«

tiam^ I. D.n. p, r. I : l\h D. Pl« löf U I.
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of wit van buiten zegt Bonanni, van bin- VT.

nen Sneeuwwit, met Rooze- of Vuurkleur^^^^^^^^

fchitterende. De afkomst is uit Westindie. Hoofd'
STUK»

C499) Vleugelhooren , die de Schaal met ee ccccxax*

ne uitjleekende Lip^ de Rug gerand en^l^"""'^

effen y de Staart onverdeeld heeft.

Hier kunnen gevoeglyk die , welke de Lip

üls een aangehecht Vlerkje hebben , deswe-

gen Flerkhoorens genaamd ^ tehuis gebragt wor-

rgma-
tus,

Vleikhoo»

ren»

den.

(500) Vleugelhooren , diè de Schaal met een d.

uitfleekende Lip, de Rug effen heeft, f^lf"*'luanuS;

de Gieren gerofid en egaal. -Loehoen
fcae Hoo«

Sommigen noemen deezeLa/^o^w^oormi'^doch

dit is zo min eigen als Loehaeneefche ; want

RuMPHius meldt uitdrukkelyk 5 dat menze

in 't Neerduicfch Loehoneefche Hoorentjes

noemt , in 't Latyn Luhuance , en daarom is

bet te denken 3 wanneer by verder zegt :

5 3 men

f499) Strombua Testx Labro prominuló, DoiTo marginsto

lasvi , Caud^ integia. Sj!,t^ Nat* XII» Knorr Ferzam^

III. D« PU II. f. i«

C500) Strombus Testöe Labro prominulo, Dorfo Jsevi , An-

fradibus rotundatis aqualibus. M, L* U. 621* N. 282. Lvihua»

na» RUMPH, iJ^zr» T» 37* f. S. AR GE NV. Conch. T* 17.

(14) f. N. Seb» Kab. III. T. 6ï. f. 20, ai, & T, 62. f.

31, 2>^* KNOUR Verzam* III. D. TU 13. f* 4! V. D. Pi.,

Ï5. f» 5»

R
! Deel. XVI, Stuk^

ren»
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VT. 3, men vindt ze veel op allerhande Strand'JÜ

,

^^fffr^* 3 5 doch nergens zo veel als op het Land van

Hoofd- 39 Loekoe ^ waar van zy den naam draagen":

STUE, dat zulks een Drukfeil zal zyn , en dat het

moet zyn ^ het Land van Lohoe, Ondertus-

fchen is 't blykbaar; dat hy^ door allerhande

Stranden , hier ilegts die van Oostindie , of

van de Ambonfche Eilanden 5 verflaat. Zy
gelyken veel naar de Tooten , haar Lip is

zeer klein , en van binnen rood , 't welkze

kenbaar maakt en van anderen onderfcheidt.

Ook hebben zy het algemeene Kenmerk van

deVleugelhoorens, teweeten, een ronde Keep

in de Lip, omtrent de Snuit» Zy vallen niet

veel meer dan een halven Vinger lang en zya

in weinig agting.

Dt (501) Vleugelhooren 5 die de Schaal met een

clh^rls. uitfleekende Lip , de Rug effen heeft,

Kanarkje. ^^ Gieren Bultig en ongelyk,

Deeze Hoorens voeren den naam van Ka-

naritjes ^ zegt RuMPHiüs, om dat zy veel

naar een gefchilde Kanary gelyken. Men be*

rigt my, dat dit een Oostindifche Vrugt is, als

een Ockernootj hebbende een harde Schaal. In

groot-

f5oï) Stromhiis Tcstse Labro prominulo , Dorfb laevi, An-

fradibus gibbofis inaequallbus. M, L, U^ óar» N. 283* Cana*

rium* RUMPH. Rar, T, 37. f» V. Ro NAnN* Recr^ III»

f. 150* SE B, Kab^ UU T. 61, f* 53. KNORR Verzam^ lU

D* PI. 14. f» 3 ^ III. l>4 Pi. 13» f* 5t
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grootte veiTchilïen zy weinig van de voor- VL
gaande Soort , doch zy zyn zo regelmaatig ^^lt^j^*

niec vati Geftake en hebben de onderde Zy- Hoofd*»

de placagtig zo Linn^eus aanmerkt ^ doch 't stue.

gene Bonanni veel beter befchryft; wan-

neer hy zegt : 5, zy zyn in 't wydfte deel des

5, Lighaams zodanig gezwollen ^ dat zy als de

35 Borst van een Duif, die te broeden zit,

3^ vertoonen"^ Inderdaad , die is zeer blyk-

baar in veele Kanaritjes. Sommigen hebben

den Mond wit , anderen zwart , en deeze

jnoemt men Zwartmonden* De uitwendige Op-

pervlakte is in eenigen gebandeerd , m eenlgen

gebloemd of Golfswyze getekend^ ja zy zyn,

in 't algemeen^ fraaijer gekleurd dan de Loc-

hoenfe Hooreetjes , hoewel flegts met ros-

agtig of bruin geel op een witten Grond> Men
vindt 'er ook , doch zelden , die geheel wit

zyn. 5, Zy zyn mede Schermers, en, als hec

3, regte Dier daar uit is, groeit 'er een Kreef-

„ tje in of Cuman C*)^ ^ocb daar in van an-

„ dere Cumans verfchillende , dat hy geen zo

5, groote Schaar heeft , waar mede hy de

„ Deur van zyn Huis fluiten kan, gelyk de

„ Cumam yu\ de Aliekruiken"*

(502)

(^) Cumm is de Maleitfche naam van de Soldaatjes ©f

Mluizenaars , ook KreeftJïakkfi^ genaamd*, die in het Dej-

tiende Stuk van deeze Nmuurl^J^z Historii , blad;5i 3^ï s

enz. befchreeven zyiv

R a
I. DEEL* XVI, SïÜK



ü(5o B E S G H R Y V I N G V A H

n.
Afdeel,

LUI.
Hoofd-
stuk.

DII.-

Stromhus
OnhcnSs

fisiebed»

DIIT.

Strombus
Lucifer.

Kan^eei-

Hooren,

Q02) Vleugeihooren , die de Schaal Eyrond-

agtig met Knohhelige Gordels , de Spits

Elsvormig en e§en heeft.

De Schaal is van grootte als een Hazel-

noot, en heeft drie Knobbelige Gordels , zyn-

de overlaogs ook bezet met Knobbeltjes. De
Kleur is bleek , met zwarte of bruinagtige

Vlakken; doch aan de Opening wit, die lang

en fmal is , met eene gladde Spil : de Top
ftomp.

lïL Die breed gevleugeld zyn.-

(503) Vleugeihooren, die de Schaal van voo-

ren met eene ronde niet ingefneeden Lip^

het Lyf dtihbeld gejtreept , de Gieren

gekield , met de bovenjie Knobbeltjeé

klein heeft»

De

{502) StTOmhws TestS oböVata CinguUs iiodofis, Mucrone

fubulato \xvu Sysu Kat, XII An GUALTH» Test. T. 22.

f» ! SEB. Kab. lil. T^ 55* f. S3* a— g. KNO SR Verzam,

IV. D. n. lü. f. 4,

f503 i Strombus Testa? LaTu-o antJce i-otundato integro , Ven-

tre dopliciter ftnato, Spird carinara , Tuberculis fupeiiodbus

minutis* Syst* tiat^ XII, LonANN* Recr* III. T. 303,304..

Barrp.l. Rat\ T. 1327. f, 7. RUMPH. Rau T, 49. f:

M. Ar ge n T. Conch, T. 17. 04) f» I* K L E ï W 07?r<2f. T*

4. f. 85. S EB. ir^^. IIUT. 62. f. 38, 39» GU ALTH. Tw$«.

T. SjT. C B. Kn O RR Verzara^ IIU D. fU ló» f. 4.* V«Di
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be VleücElhoorens. q6i

De Latvnfche bynaam, van Morgenüar ont- VL

ïeend, past niet op deeze maar op een andere
j jjj^

Soort van Hoorens , die lange fcherpe Punten HoofD-

hebben , en welke men oudtyds de Bonte Tak- ^'^^'^'

Hooren noemde *. Deeze plagt de Franfche ^^^^^^^'~^^^

Hooren geheten te worden , doch hedendaags

betrekt menze tot de KameeiJworejis y dus we-

gens de Geknobbelde Gieren genaamd , die *er

ibmtyds als een bultige Rug aan geeven. Een

der aangehaalden van Bonanni heet, vol-

gens Valentyn, de graauwe Westindifche

Moor of Mejties. Deeze fchynt een onvol-

groeide te zyn. Men vindt Franfche Hoorens

of Kameelhoorens , die byna als een Kaapfa

Ezel gellreepc, die rocjdagtig gemarmerd, die

geel geplekt en bruin gedippeld zyn, op een

witten Grond en meer andere verfcheidenheden.

LiNNJEUs fchynt tusfchen deeze en de vol-

gende weinig meer onderfcheid te (lellen, dan

dat zy de Schaal dunner en niet met zulke gyo-

¥6 Punten gekroond heeft.

(504) Vleugelhoorqn 3 die. de Schaal met eene dtv.

zeer cigas

{504) Stromhus Testa: Labro rotundato maxirno , Coronata ren,

Ventre Spiraque Spinis Conscis pstentibus, Syst, Nat^ X'tl,

BoMANN* Recr. IW, T- J2r, G07, GuAI-THt T^5f. SS»

f* A. Murex. Mamioreas. 'Il

o

nd» PUo. 76. Column»
jiquau T* 60. ï\ 5. Conchyliarn, G F. S N, Aquat 34O; Ma-

ï£x Marmoreus. ALD U, Exfung^ LlsT. Conch.T^ 86o» f, i7,

IS. & T. 882. f* 4. Olear Mus, T. 32» f. 5. /?. Gtjalth,

Test, 54. f. M. KNORR V?rzam>, lU O. Pi, 29. f» ï : UU
Do PI. 17. f. I.

R-3
L DEEL* XVI. STUK. j



aöa Beschryving van
VI* %eer groote ronde Lip , aan 't Lyf en

ïni^* ^^^^ ^^^^ "^^-^ '^^^ Zege/vor??ïf^^ gaapen-

EooiDl <^ö Punten gekroond heeft.

STUIC,

In ^t Kabinet van de Koningin van Sweeden

bevondt zig^ dac te verwonderen is, noch dee-

ze noch ds voorgaande Soorc \ des ook de Ken-

iTierken meest uit Afbeeldingen fchynen opge-

maakt te zyn , inzonderheid ten opzigt vaa

deeze laatlle , wanneer daar van gezegd wordt,

dat zy een zeer groote ronde Lip heeft. In de

aangehaalde is dit niet blykbaar, en die, welke

fommigen ook Getakte Switzers - Broeken noe-

men a hebben de Lip gantfch niet groot. Zelfs

fchynen die , welke men Roozekleurige VleiigeU

hoorens heet , tot deeze Soort betrekkelyk te

zyn , hebbende zo v^el Knobbels op het Lyf
als aan de Gieren , 't gene ik in de eerstgemel-

den niet waarneem. De Kleur van binnen is

levendiger en fchoonder Purperrood , naar dat

'er het Dier frisfcher is uitgehaald» Ik heb zo-

danig een Kroonhooren van een Voet lang , met

tien Verdiepingen of ryën van Knobbeltjes toe

aan den Top. In deeze is de Lip niet rond en

fteekt maar weinig uit.

Het nïer. A D A N s O fT merkt aan ^ dat de Jonge Vleu-

^.^^^'"'gelhoorens in 't geheel geen Lip hebben enTol-

rondagtig zyn ; weshalve zy door de Autheu-

ren, verkeerdelyk, tot onderfcheide Geflagten

zyn betrokken. Een dergelyke Hooren fchynt

die te zyn, waar van de Afbeelding op Plaat

CXXIII,
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CXXIII, met het Dier daar in, uit myneVer- VL

zameling is gegeven* Dezelve heeft eene fchoo-
'^^^i^

'

ne Appelbloefera - Kleur 5 doch de Punten zyn Hoofd-

meest wit, en de grootfte,, gelyk hier duidelyk stuk.

blykt, nog onvolgroeid. Ook heeft dezelve

de Lip zeer dan. Men zou ze een onvolmaak-

te Laphooren kunnen noemen. Zy gelykt veel

ïiaar de Murex Marmoreus van Rondeletiüs,

welke voor de Purperhooren der Ouden gehou*

den wordt. Het Dier , dat dan de Purper/lak

zou zyn , komt grootelyks overeen met de be-

fchryving , welke ons R u M ph ï u s geeft van

de Slakken , die in de Vleugelhoorens zig ont-

houden , en in 't byzonder met het Dier der

zogenaamde Krabben ^, Want, fchoon dee-^ * zie

ze Slak zig niet in Lappen verdeelt.om de hol-
'^^^^^' '^'^'^'

iigheden der Takken te vullen , fteekt zy doch

een lang Vingertje uit, dat van boven gekloofd

is , om tot Mond te verftrekken , en daar agter

liaan twee Hoorentjes met ronde harde Oogea

^an 't end, hebbende ieder , bovendien, een

foort van Klaauwtje. Van agteren is een der-

gelyk deel , als io de Wulken.

Wel alierduidelykst vertoont zig, in deeze Deszeifs

Afbeelding, het Zwaardje, daar de Vleugel*
^'"'''^j^'

hoorens mede fchermen, van het welke reeds

verfcheide maaien gefproken is. Wy hebben

gezien, dat fommige Hoorens zulk een Dek-

zeltje of Luikje in 't geheel niet ; dat anderen

hetzelve zeer klein en rond ; anderen , wederom,

R 4 groo-

I. DEEL, XVJ. STUK,
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VI. grooter en ovaal hebben. In deeze is het dun

Lin ^^ Vliezig of Kraakbeenig; doch in anderen is

Hoofd*' liet hard, dik en rond, byna zo groot als dé

ëTmu Opening , gelyk in de Knobbelboorens en der-

gelyke Rondmonden •, wordende alsdan Maans-

Oogen of Venus Navels geheten. Hier, in de

Vleugelhoorens, is het van middelmaatige dik-

te, glanzig bruin van Kleuren eenigermaate

naar de langwerpigheid van de Opening ge-

fchikt, zynde aan 't ééne End rond , aan 't an-

dere fpits. Dit geeft 'er nagenoeg de figuur

van een Zwaardje aan, en men begrypt, uit de

plaatzing, geraakkelyk, dat de Slak, door de

beweeging van haaren Arm , daar mede kan

Schermen 5 gelyk Rumphius het uitdrukt,

Mooglyk gebruiken zy dit Zwaardje ook wel

om zig voort te haaien : want dat gedeelte,

de Voec genaamd , 't welk in de Tepelbakkefl

en Wulken, op de voorgaande Plaaten afge-

beeld , zo groot en blykbaar is , maakt hier

zeer weinige Vertooning.

Tot meerder opheldering zal ik melden ,

wat Ad i\ NS ON zegt van het Dekzeltje van

de Purperhooren te Senegal gevonden , dié hy
Kalan noemt , en overeenkom (tig agt te zyn

met de gedagte Murex en Conchylkim van

RoNDELETius cn met de Purpura der Ou*
den. 5, Het is op het agterfte End van den

9, Voet gehecht , en houdt 'er maar aan met

55 niet meer dan een vierde deel van zyne

SS lapgte, en met één van zyne Randen, den

,5 vi^r-
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53 verhevenronden naamelyk. Het is Ovaal- Vi;

„ agtig ^ rond aan 't bovenfte en diklle , fpits ^'^^lih.*

3, aan het andere End , drie of viermaal lan- Hoofd»

,', ger dan breed 3 zwartagtig bruin 3 glad op^"^^^*

3, de buitenfte Oppervlakte 3 en van de flin»

3, ker naar de regterhand neergaande een wei-

33 nig krom. Terwyl de Voet van het Dier

^, uit de Schaal komt, draait dezelve zig zo*

33 danig om, dat de Punt van het Dekzeltje^

,5 welke zig om laag bevondt3 terwyl het

33 Dier daar in beilooten was 3 naar om hoog

3, ziet, en het ronde End, in tegendeel 3 naar

33 om ïaag'\

Dit Dekzèltje werdt van de Ouden Ungids^

Nagel of Welriekende Nagel geheten , en

deswegen noemen de Italiaanen nog deeze

Hoorens Ogniella., Het verfchilt van de Ovaa-

Ic Dekzels der eigentlyke Purperhoorens , in

de Apotheeken Blatta Byzantma genaamd , wel

ii^ figuur, doch komt in gebruik en eigenfchap-

pen daar mede overeen. Adanson merkt

aan, dat de Slak van zyne Kalan een Vogt uit-

geeft , 't welk tot Verwen zou kunnen dienen 3

gelyk 3 zegt hy , de meeile Purperhoorens

doen ('^).

(5'05) Vleugelhooren 3 die de Schaal i^^^t ^^^ str?Zus

(*) Seneg. p. HU Laphooren.

(jos) Stromhus Test.^ Labro rotundato mnxlir.o , Ventre

inermi, Spira ilibiiodofa* M« L. U. 6j2. N. 284. Alara lata.

'k u M P H, Rar, T* 3<S, f. L* S E k. Kah^ III* T. Ö3« f« I > 2,

I. DEF.L. XVI, STUSS.
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VI. groote ronde Lip heeft 3 het Lyf ongewa»

LIII^*
/?c«(i 5 den Top eenigermaate geknobbeld,

HOOFD-
gTüic. De zodanigen noemt men Laphoorens , die

ook ontzaglyk groot vallen , komende , zo wel

als de twee voorgaande, uit Westindie. De-

zelven zyn meer of minder fterk gekroond.

Men heeft 'er die de Lip zeer dik hebben

,

deswegen BikUppen genaamd. Jn fommigen,

wederom , is de Lip als om den Top gefla-

gen 9 zo dat de Top daar als ingedooken fchynt

te zyn , en dit is de Oostindifcbe , welke

RuMPHius vertoont^ zynde deeze nog in

de meefte agting.

DVï. CS^O Vleugelhooren , die de Schaal met een
Strcmhas

geronde korte Lip , het Lyf effen , den

Eezaantje^ Top wdt Knohhelig heeft.

Als men deeze met de Punt om laag houdt

^

gelykenze wel naar een Bezaantje , zegt R u m-

p H I ü s , en zulks geeft 'er den naam aan.

Bet Dier heeft 3 zo wel in deeze als in de

volgende, ook een Zwaardje.» waar mede het

fchermt. De Kleur is op de Rug geelagtig,

van binnen Melkwit. De Gieren zyn bezet

met Knobbeltjes , die allengs verkleinen tot

aan

f506) Stromhas Ter.tx Labro rotundato brevl , Ventre lacvi,

Spira fubnodoO. M. L. U. 6iz, N. 285. B A R Jl e l, ij^r*

1727» f". 2. Epidromis» RUMPH. Rar, T. 3Ö, f. U. Seb.

Ka^, UU T. 6 2. f, 21, K N o K R Verzam, VI» D* P]« 33* U 2*
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aaa den Top. Zy vallen in Oostindie, zo^^* ,

wei als de twee volgende Soorten. Llll/
Hoofde

($07) Vleugelhooren 3 die de Schaal Hart- stuk»

vormig heeft y met eene geronde, korte ^ ^^J^-

Jïompe Lip , en den Top zonder Knob- canarium^

hekjes.
^^^^'^^

De Hoorentjes van deeze Geftalte worden

Duifjes y en fomtyds ook wel Bultjes genoemdi*

Zy zyn korter dan de voorgaande, doorgaans

maar een Viogerlid lang , en zeer dik vaa

Schaal , inzonderheid aan de Lip. Op de Rug
hebben zj een aanzienh/ke Bult. De Kleur

is bruinder geel., verfierd met Slangwyze roo-

de Streepjes , die als van den Top naar de

Punt loopen. De Lip is fomcyds wat Lood-
kleurig. De Schaal vertoont zig glad en als

met Vet befmeerd , volgens de aanmerking

van LiNK^Eüs.

(508) Vleugelhooren , die de Schaal gerond en ,
dviti.-

Stromhus
kort Viltatus^

Opgerold

(507) Strombus Testa fubcordata , Labro rotandato brevi Bezaantje^

retufo, Spjraqvie I^vi. M. L, U. 623» N* 2S7. B onanie,
Recr^ Ilï. f* 146. PET Gaz. T. y8«f* il* RUMPH. Rar^
T. 3S. f N. GUALTH, Tester, 3Z,f,N, L. Argenv»
ConcL T. 17. ('4) f. C^» KLEIN ÖJlrac, T» 4, f. 73 Se B.
Kab, IIL T* 6z, U 28, 29, 24, 25. Knour Verzam^ ï*

D. ru ly* f. 5*

rsoGi Strombus Tcsea Labro romndato brevi , VenneJavi,
Spiras elongatae Anfraftlbus Sutura devata distinais* U, L»

I. DEEL, XVL STUK.
^*
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VI. kon heeft 5 het Lyf effen , de Gieren

LIII^'
rflTZ de verlangde Spits onderfcheid^n

Hoofde door een verhevene Naad,

Deeze, veel fmaller van Lip zyndfe en lan-

ger van Top, voert den naam van hec Opge*

rolde Be2.aantje> Men vindt dezodanigen zeld-

zaam. Zy zyn rosagtig van Kleur. Somtyds

is de Schaal effen , fomtyds eenigermaate ge-

plooid; doch altoos langwerpig.

Dix* (sop) Vleugelhooren , die de Schaal met eent

fZ7naL ^^^^^ Jiompe Lip, het Lyf effen heeft

^

^reef^e met vier bleeke Streepswyz' gefiippelde.
Kanary,

Gordeli^

De Latynfche bynaam zegt Gegordelde. Het

is , volgens R um p h i u s 5 een ^reede Kanary ,

dus genaamd , om dat zy veel uitgebreider

Lip heeft dan de gewoone Ranaritjes , reeds

befchreeven. Volgens Linn^us is de Schaal

effen , roodagtig , hebbende de Rug eeniger-

maate gekield en omgord met twee Paar wit

ge-

U!. 613* N» 287» Epidromis löngior» RumPH. Rar, T* 3<J»

f» O* A R G EN V. Conc/y. T. 12, (9) f, T, PET, Gaz, T 98

f. 12. Skb. ICaè, lil* T. 62. f. 18, 19, 20 & T. 79 f* 1.

KNORR Ferzam, UI. D. PU 20, f 2.

(5C'9; 5/r(?«z^«5 Testa Labro rotundaro retufo, Ventrelxvi,

Cïngulis quatuor pallidis lineari-pnndatis* E.UMPH. Rar,

T* 37. i. X* GlJALTH, 7>5f. T, 33. U B. AR GE NV.

Conc^, T. 13. (w) f. C. SEB. Kiïh^ T* 6u U 15 & T, 02»
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geflippelde Streepen i de Gieren zyn geltreept VI.

met een gekarteld Randje: de bultende Lip ^^^j^j|^'

is van binnen met Groefjes , zo v/el als de Hoofd*

Spil by de Punt, vertoonende zig gelyk een stuk»

omgeflagen Lip.

(510} Vleugelhooren , die de Schaal met eene
5^^^^^;^

verdunde , onverdeelde en eenigermaate spino/us^

geplooide Lip heeft , gekroond met fcher •

^e.
*^ ^

"

pe Doornen, langs den rand der Gieren»

Deeze komt zelden voor, dan onder de Ver-

fteende Zaaken. De Geftalte is als die van een

VespertiJje of Varkens-Snuit, maar zy heeft de

Tip niet uitgerand , noch de Spil geplooid-

Paarfchagtige, evenwydige Streepjes, die zeer

talryk zyn , oinringen de v/itagtige Schaal 5

welke van vooren hoekig is en met zeer fcher-

pe Doornen gekroond. VerwondcrJyk is 't,

dat de Kleuren fland houden in een Schaal

5

onder de Delffloffen, zegt Linn^eüs.

(511) Vleugelhooren 5 die de Schaal heeft dxi.
Stronil/us

"met Fisfurella,

Gefplee.

(Sio) Stromhus Test^ Labro attenuato integro fubplicato,

Coronato Spinis acutis , Spir^ aculeata» $ysu Nat, XII,

G UAL TH» Test. T. 55, f. E* AllGENV. Conch.T, 33*

(29; f. 10. PET» Gaz^ T» 78» f. 11. Conus Spinofus» Syst^

Uat^ X« p» 7ï5* N» ^7U

(511) Stromhus Testil Labro continuato In Carinam ösfant

longitudinalein Syu-^ Nat. Xït. Mina, Argenv» Conck^

T» 33» (z9) Lin» 2, N* (? Pet* Gaz* T* 73» f. 7» 8«

ï. D£lt» X7i» STUK,

tene,
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VI.

'Afdeel.
LIIL

Hoofd-
stuk.

DXTT.
StromhuS
Ureeus*

Gebulte

Kanaiy«

met een Lip , ivelke in een gefpkctefiê

Kiel overlangs uitloopt,

Deeze komen oök Verileend voor ; doch in

Oostindie zou de Natuurlyke Schaal gevonden

zyn , welke de grootte en geftalte hadt van een

gewoon Wenteltrapje, en wit was van Kleur,

met de Opening langwerpig , hebbende de bul-

tende Lip een weinig verbreed ^ de binnen fte

aan de Spil gegroeid. De Opening loopt , van

tusfchen deeze Lippen , over de zyde van de

Schaal, in een gefpleeten Kiel. uit, welke om-

gekromd is over den Top' der Hooren. Zy

heeft een korte regte Staart :>
door haare uit-

holling weinig van de Lip verfchillende.

('s 12)
Vleugelbooren , die de Schaal met eem

verdimde , korte , ftompe , geftreepte Lip^

het Lyf en den Top Knohbelig geplooid,

de Opening met twee Lippen en zondef

Tandjes heeft.

De aangehaalde van Rumphius voert den

naam van de Gebulte Kanary^ om dat zy naar

de Kanarirjes veel gelykt, doch de Rug bezet

heeft met vericheide Bultjes. Het Ly;f is , in-

zon-

(512) Stromhus resd Labro attenuatOj retufo, brevi,ftria-

jo, Ventre Spiraque pUcato-nodofiS , Apertiua bllabiata inermu

>I. L. U. 654* N, 288. Caiianum latunu Ru MP H. Rar* T*

37.f.T. PET. G^2.T*98. f. 19* GUALTH. Test. T. 32-

S. G. SEB, Kab. Ilït T. 60, f* 28, 29* ^ T. P2. f. 45,

41» 47*
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zonderhekl aan de onderzyde, ilerk geplooid : Vi.

de Kleur bruiner dan die der gewoone Hoorens
^"^^ffyJ*

van deezén naam: de Grootte verfchik wei-HoobDl

nigé Men brengt deeze ook uit Oostindis. stuk,

C513) Vleugelhooren 3 die de Schaal met eene DXiir.

verdunde y korte ^ getande Lip.^ het L'jf nlnTItus.

en den Top geplooid heeft»
Gewndc.

Dit zal mooglyk eene Verfcheidenbeid zyn

tan de naastvoorgaande Soort.

IV. Die getoorend zyn en z^er lang ge-

topt.

(514) Vleugelhooren , die de Schaal getoorend^ dxiv,

langwerpig ovaal en geknobbeld heeft^fJhlrfuL

met eene verdikte Lip, ^«^:
,^ Geknob-

, belde Fe]>-

In de Middellandfche Zee wordt deeze ge-^°^^^"»

vonden. Haar Schaal is ruuw , als met Kalk

beilreeken, hebbende de Gieren met ryen van

uitfteekende Hoornagtige punten. De Lip is

wegens de Naad als bultig : de Opening ovaaU

de Staart zeer kort en omgekromd.

(51^)

($1%) Stromhus Testa Labro attenuato brevi dentato, Ven-

£re Spiraque plicads* Syst^ Nat, XII.

(514) Stromhus Testi Tanid ovato oblonge mbercuIatS,

Labro incrasfato. Syst^ Nat, XIL KNORR Virzam, Vt ]^*

PU 22. f, 5»

I. Deel» XVI, Stuk,
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VL
Afdeel.
LUI,

Hoofd»
STUK.

DXV.
Strombns

Basteiü

Zee-Ton

C5Ï5) Vleugelhooren 5 die de Schaal getGormd

en gladagtig , met de Lip van agteren

los heeft.

Wegens de Lip noemt men deezQBasterdZee'

'paiuflrii. tonnen , en onderfcheidtze dus van de gewoone

Zee Tonnen, zo genaamd, die in 't vervolg

onder de Tollen voorkomen. Rumphius
geefc 'er den naam aan van Stromlus Palujlris^

Om dat zy zig veel onthouden in de Moerasfi-

ge Sagoe-Bosfchen , woi'dende van de Indiaanen

tot Spyze opgezogt. Men vindtze veel , zegt

hy , op Ceram en Boero of Celebes ; doch op

Amboina zyn ze onbekend. Zy zyn zwartag-

tig bruin van Kleur , en Ijebben gemeenlyfe den

top een vireinig afgebroken.

DXVL
Stromhus
4tter.

Zwarte
Vleugel»

Pen.

(516) Vleugelhooren j die de Schaal getoorend

en effen , met de Up van vooren en van

agteren los heeft*

De aangehaalde van Rumphius wordt f^lak-

ke-Pen genoemt, en heeft de gewoone Geflalte

van de Pennen, doch is dik van Schaal, met

een kleine Keep aan den Hoek van den Mond

;

van

15) Strombus Testa Turrud I^vluscula , Labro postice

foluto* R u M P H» Rar^ T. 30» f Q,, S E li. Kah^ lïl. T. 50*

f. 13, 14 , 17, IS. KnoRR yerzam» III. D. Pi. i8. f« L
{si^) Siroinhus Testd Turrita Ixn, Labro antlcc posdceque

foluto. M. L. U. 624» N. 289. RUMPH» Rar^T* S^» ^ ^*

Kn üRR J^erzam. V. D. Pl. 13* U 8»
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vm Kleur ^lad zwart ofdonkerbruin. Dezelve ^
VT.

vak mede aan Moerasüge Rivieren , by de Wor- liil
tels der Boomen , en is ook goed om te eeten. Hoofd-

stuk.

flii?) VlemGlhooren 9 die de ScJiaal 8:et007'end dxvit.

^7^ eemgermaate Hoekig , meJ Knobbelen Hvidus,

gedoomd heeft ^ de Lip van vooren los,
^^ll''^^'''

De Schaal is effen 3 doch heefc de Gieren

bezet met een ry van Kegelvormige fcherpe

Doorens. De Kleur is blaauwagtig met Roest-

kleurige Vlakken : de Opening langwerpig ^

van onderen niet vernaauwd: de Lip, boven

aan , door een Keepje van de Gieren afge-

fcheiden» Men vondtze in 't Kabinet van haa-

re Koninglyk Sweedfche Majeiteit»

M'ê

m
^

LIV* HOOFD-
(517} Siromhus Testa Turiiti fubangulata Nodofd-Spiöofl 9

Labro antice foluto. M» L, U* 625, N. 290»

s
I. DEHL. XVI. 5tük,
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Afdeel.

moZ^ ^ï^- HOOFDSTUK.
STUK.

Sefchryving van 't Gefïagt der Stekelhoo-
RE N s ^ ivaar onder ^ behalve de Spin- en Snip-

pekoppen , de Krulhoorens , Padden , Olie-

koeken, Voethoorens, Eeddetyken, Agaate

en andere Peerhoorens , de Spillen ^ Snuitpen-

nen en dergelykeft^ begreepen zyn,

Hasm* 'c T atynfche woord Murex ^ van ouds her^
•L' een fcherp gepunc Werktuig , en wel

in 't byzonder een Voet-Angel of Minkyzer

betekend hebbende , werdc ook , by overdragt,

voor de fcherpe punten van Rotfen en Steeo-

klippen genomen ; des men Muricatits , in 't

algemeen , voor Gedoorend of met fcherpe

Punten bezet, gebruikt. Hier uit blykt dan.»-

dat alle die Hoorens , welke van deezen aart

zyn , te regt kunnen begreepen worden on-

der den Geflagtnaam van Murex ^ zeggende

zo veel als Stekelhoorens. Men beeft

nogthans goedgevonden , dezeïven mee het

woord RotshoorenSy dat veel onduidelyker is,

doch waar van de afleiding ook uit het ge-

zegde blykt , te beftempelen. In 't Franfch

noemt men dergelyke Hoorens Murex of Ro-

$lieff.' RoMPHiüs merkt zyne Murices als

getakte Doornagtige Kaskettenaan, hebbende

i^ts gemeen met de Casfis en Buccimm ; dat

is 5
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is, met de Kasket en Kinkhooren. d'Arge n* VI.

viLLE brengt hier zelfs de Bezoars en ande-
^li-^^*

ren t'huis, die in 'c geheel niec gedoomd zyn. Hoofd-

Zyn Geflagcs - Kenmerk der Miirices of Rots- ^'^"^^«

hoorens is , dat zy de Mond-opening naauw

en getand hebben: zo dat hy 'er ook de Krab-

ben en andere Vleugelhoorens onder begrypt.

Ey anderen wordt die GeHagt als voor een

Hok of Hoek gehouden , daar men inwerpt, 'c

gene men elders niet weet te plaatzen. Adan-
soN maakt ^ in tegendeel, de Murices tot een

gedeelte van 'c Geilagt der Purperhoorens,

als hebbende veel overeenkomst ten ópzigt van

het Dier, dat in deeze, zo wel als in de zo-

genaamde PurpurcSy een Purperkleurend Vogt

uitwerpt. De Ouden hebben zulks aan de

Murex toegefchreeven (*) , en Pater Plu*
MIER merkt aan, dat men dezelve, in Ame-

rika i lé Pisfeiir noemt , wegens het vaardig

uitwerpen van haar Purpcrvogt.

De Kenmerken van dit Gefiagt , volgens Kenmcf*

LiNN-^us, zyri; dat het de Schaal eenklep-
^^^'

pig, fpiraal, en ruuw van Oppervlakte heefc

door Vliezige Naaden : de Opening uitloopendé

in een onverdeeld Kanaal , 't v/elk regt is of een

weinig opklimmende : het Dier , als in de voo-

ïigen, een Slak.

Zes Afdeelingen zyn, door Kern , in die Ge- soorten^

flagt

(*) TyrioquC ardebac Murlce Lana, "^IRG. JËneld^ Libf. 4.»

S a

I. Deel* XV i„ Stuk.
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HöOFD
STUK,

Vi. ilagt gemaakt , waar van de Eerlte die Uoo^

^^lAV^^
rens bevat, welke gedoomd zyn, met een uit-

fleekende Staart, gelyk de Spinnekoppen , enz

:

de Tweede de genen die met Krullen zyn ver-

iierd ,
gelyk de Krul- en Purperhoorens : de

Derde zodanigen 3 die als met Wratten bezet

zyn, gelyk de Padden, Olykoeken, enz: de

Vierde die geen Staart hebben en eenigermaa-

te gedoomd zyn, gelyk de Beddetyken, enz:

de Vyfde , die een Staart hebben en niet ge-

doomd zyn, gelyk de meefte Spillen : de Zes-

de die een zeer kort Staartje hebben, gelyk

de Snuitpennen enz. 't Getal der Soorten is

derhalve , in dit uitgebreide Geflagt , zeer

groot , naamelyk een-en-zestig.

L Die Gedoomd zyn, met een uitftee-

kende Stdart.

DXVIU*
Murex
HauJkL'
ium.

Snippe-

kop.

(518) Stekelhooren , die de ScJiaal Eyroftd en

gebiohbeld heeft , 772^^ eeiie lange Els^

wyze regte gedoomde Staart,

Onder zyne getakte en Doornagtige Kask^t-

ten ftelt Rumphiüs deeze voor , by den naam

van

fSI 8) Murex Testd ovata Tuberculata , Cauda elongat^-

Subulata reftit muricata, M. L. U» 626. N* 291. Syst^Natl

XIL Gen» 325» B'.oNANN. Recr, UI f» c68, Hauflellum;

RUMPH» Rar, T. i6* f* F. GUALTH, Test. T* 30, f» E,

la Becasfe» ARGENv» Conch, T. 19* (16) f, B* Klein
OJlrac, T, 4. f. 8l« SF. B, Kab, T, 78» f, 5 5 (? KN OES
Terzam^ ! D» TU iz. £ ^ 3 3»



van Hauftellum , in 't Neerduitfch een Schep- Vï.

pertje. Van dit Werktuig, inderdaad, drukt ^^'^j^^>'

deeze Hooren de Gefralte niet minder uit , Hooi-d-

dan van een Snippekop, gelyk men ze gemeen- s'^^^^i^^»

i^^k t3^telt. Anderen noemenze ook wel Snip-

pehekken ; docii dit kan eigentlyk maar op de

Steel of Staart zien. De Franfche naam is

la Becasfe of CotirU, Zy beftaat uit een rond

Lighaam, dat een ronde Mond-opening heeft,

welke uitloopt in een Kanaal of Sleuf van de

Staart, die in fommigen wel drie- of viermaal

zo lang als 't Lyf is , en boven een weinig

sedoornd. De Hooren heeft dikke Naaden

,

o
dwars over de Gieren heen , en is , op een

geelagtigen Grond, doorgaans met zwarte en

Rooze-roode Vlakken en Knobbeltjes uitgemon-

Iterd. Zy heeft ook den Mond paarfch of

blaauwagtig Roozckleur. De afkomst is uit

Oostindie. B o n a n n i , evenwel , hadt ver»

ftaan , dat de zyne in de Roode Zee geboo-

ren was. Van de Getakte en Gedoomde zal

ik ftraks fpreeken.

(5-19) Stekelhoorcn , die de Schaal Eyrond pxix,
Murex
Trih-dui

Spinnekop

Irih-duu

(yip) Murex Testa ovat^ Spin's SeMceis trifarils , Caada

elongata Su'oulata , refta , {mijlher SpincO* M» L. U. 616^

N» 292. Purpura davata. Column» Aq» T* ^o, f. 6*

OleaB» Mus, T» 39 r> i. L i s T. Conch* T« 902. f. 2 2»

Hyftrix marina. Eonann» Recr^ III. f. zö;» Tribulus*

RUMPH. Rar, T. z6. f» G. N» 3» G U A L TH» Tett, T.

S 3
SI,

ï. Deel. XYI. stuk.
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' LiV.
•

H00;FD-
STUK.

met drie ryën van Borflelagtige Door-

nen ; de Staart lang , Elsvormig regt

en insgel^ks gedoomd heeft,

Spinnekop is de algemeen bekende naam van

deeze Hoorens ; doch men onderfchefdtze in

enkeldeen dubbelde Spinnekoppen. De eerst-

gemelden hebben de Takken , die aan 't end

fcherp als Doorens zyn 5 enkeld , kort en on-

gelyk ; de laatstgemelden hebben die lang,

evenwydig en egaal ^ nagenoeg als de Tanden

van eene fyne Kam pp drie ryën gefchikt.

De eerllen zyn gemeen ; de laacfleo zeldzaam

en kostbaar, inzonderheid, wanneer men die

ongefchonden aantreft» De Geftake verfchilr,

voor 't overige ^ niet zeer veel van die der

Snippekoppen. De Hooren bedaat uit een

rondagtig Lighaam , met een ronden Mond

,

en een lange byna regte Staart, die uitgehold

is. Het Dier heefc, zo wel als in de voor-

gaande en volgende Soorten , een Ovaal dek-

zeltje , dat tot Reukwerk wordt gebezigd.

Het Neetekammetje of de dubbelde Spionekop

valt te Napels, volgens Bonanki.

"DXT. (520) Stekelhooren , die de Schaal rondagtig
Munx

heeft

Getakte '

Siiippekop.SI. f. A, I?* ARGFNV, Cmch, T. 19» fiö) f. A» SeB,
Kah^ III* T* 7B. f. 1-4. KNOllR Verzam 1. D. PI» lU U
3, 4» f^ V. D. TL 27* f. I.

(520) Murex Testa fubrotnnd^ , Spinis Subulatis obliquis

dnaa 5 CaudÉ elongad , Subulata reda , Spinis fparfis» M. L.
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heeft , omringd met fcheeve Elswy%€ VL

Doornen , de Staart lang , Elsvormig
,

^1^'"'

regt , met Stekels hier en daar, HoorD»
STUK.

Deeze kan men eigentlyk de Getakte Snip-

pekop noemen ^ om dat zy de Doornen veel

langer dan de volgende heeft , zodanig , dat

zy als naar Osfehoornen gelyken, en hier van

de Latynfche bynaam^ Op de aangehaalde

Plaat van Se ba is zy wel afgebeeld, doch

duidelyker op die van G u A l t h i e r i. Die

van Adanson, v/elke hy Bolin noemt, aan

de Afrikaanfche Kust voorkomende, behoort

baarblykelyk niet tot deeze maar tot de vol-

gende Soort, niettegendaande Bonanni ge-

tuigt , dat de zyne, met lange Stekels, ge-

bragt was uit de Zee van Afrika. Van bin-

nen was deeze, in de Mond, Roozckleurlg,

van buiten of geheel wit, of bleek, hooger

geel en Purper gemengeld. Wy hebbenze geel--

agtig en ook bleek blaauw.

(521) Stekelhooren , die de Schaal Eyrond- dxxu
^ .. Afurex

Gedoomde
ü, 617. N, 293* Purpura cornuta. Column, ylq. T, 60. Si^ppekop»

f. 3. Pet. Caz, T. 68. f. 12. RumPH. Rar^ T. iC f» 5»

GüALTH. Test, T. 30. r. D, D. E o N A N N. Recr. IM,

f. 283* K ï K C H. Mus. T* 901. f. 2 1. A D A N s. 8et7eg T. T* ,

S. f,20. SEB. 7^7^. III, T. 78» f,7, 8, 9. KnoRR Verzam,

VI. D. PI. 17. U I.

C521J Murex Testa fubovata Spinis re6ï:is cinfta, Caudi

sncdiüCïi SubuIatS. reda, Spinisque oblique circumtlatd, Syst^

S 4 -'V'^^-

I. Dkel. XVI. Stuk.
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VI.

Afdef.t-4

LïV.
Ï^OOFD-

CTüK.

agtig heeft , met regte Doornen , (!ê

Staart middelmaatig ^ Ehvormig regt^

met Doornen fcJmins omgeven,

Deeze kan men , tot ondeiTcheiding , met:

regt de Gedoomde Snippekop noemen. Zy ver-

fchikj volgens Linn^eus, door twee of drie

yyën van Ebvormige Doornen om het Lyf te

hebben, of twee ryën van Kegelagtige Door-

nen. De eerst aaijgehaalde van Bonanni,
zynde de laatstgemelde , was van het Afri-

kaanfe Strand en rond van Lyf; de andere uk
de Middellandfche Zee ; die van Ginanni
uit de Adriatifche of Golf van Venetië. Dee-

ze was wit van Kleur : de eerstgemelde Been»

agtig 9 wordende in de Spaanfche Zee fomtyds

bruin gevonden , en zeldzaam zwartagtig

blaauw , zo Bonanni meldt.

Jtfurex

1.yunculuu

Hoog.

(522) Stekelhooren 3 die de Schaal E'yrond

heeft

Kat, XIL Murex Turpura. Rond. Test. 64. Ronan N, Recr^

f. 20r. f>) 282. (iê) RUMPH. Rar.T, 26.' f. 4. (y)
G UAL TH. Test, T. 30, f. F. ( JS) REGEN F. Cotich. 20»

T, 6. f 67. Pet. Gaz, T. 68. f, 12. G I N A N N. ^dr, V^

T. 8. f. 61 , 62. Knor II F'erzam. II. D. Pi. 18. f. i , 2:

Pl« 22, f. 4, 5.

(522) Murex Testa ovaifl nodofü , anterius Spinïs cln(fla ,

Csuda breviore truncatil perforata. M. L. U. 6^7, N. 294.-

COLUMN, Purp. T. 13. f. i. B O N A N N. Recr,U}»f„

274,277,271. GUALTH, T^5/. T. 31. f. C. Ar GF. NV.
Conch, T. 19. f. G.? Klein Oflrac,t,6A 104. Kno.br
/^*rz^«f. iir. D. PI. p. f. i: PI. IS, f. I. V, D» ru 13. f<.

4; PI. 19. f. Ö.
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heeft en knohbelig , van vooren met ^^'

Doornen omringd , de Staart korter , ^^^^^^*

gek7iot en doorboord. Hoofd»
STUK.

Volgens de aangehaalde Afbeeldingen moe-

ten hier de Furper- en Brandhoorens , zo wel

als die men Roogftaarten noemt, en mooglyk

ook anderen , inzonderheid de Ongetakte brui-

ne Krulhoorens , die de Mond-opening geel

hebben, t'huis gebragt worden; zynde dezel-

vcn uit de Middellandfche Zee , en uit de

vVestindiën, afkomftig. In deeze allen is de

Staart kort, dik, en meer of min opgewipt,

doch de Hoog (taarten hebben zulks by uitnee-

mendheid 5 en zyn ook met dikker fterker

Doornen aan den rand van de grootfle Gier

bezet. Het fchynt my toe, dat 'er een aan-

merkelyk verlchil tusfchen de één en ande-

re zy.

IL Die de Naaden met Gebladerde Tak-

ken verfierd hebben ^ welken mea ge-

meenlyk noemt

P U R P E R H o o R E N S.

Naauwlyks zal men iets vinden , dat in de

oude tyd vermaarder geweest en hedendaags

pnbekender is , dan de Purpura. Doch hoe **

vermaard ook die Verw was en in hoe veel

I. DEEL. XVI, STUK*
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VL agting de Stoffen , daar raede gekleurd (*)s
Afdeel. .j- jg blykbaar dat de Ouden zelf zig ten op-

HooFD- z^g^ ^^^ ^^ Schulpdiercn, welke dezelve uit»

STUK. leverden , in groote onzekerheid bevonden.

Sommigen hebben de ConcJtylium , Murex en

Buccinim , als altemaal dergelyke Verw uitgee?

vende, met de Purpura verward of ten min-

fle niet behoorlyk onderfcheiden. Anderen

neemen doch Murex en Purpura voor een en

't zelfde 5 als beiden met Stekels voorzien

zynde. Aristoteles verhaalt, dat men in

de Noordelyke Wereldsdeelen zwarte , in de

.Zuidelyke grootendeels roode Purperhoorens

heeft. IsiDORUs fchreef , dat de Verw , d\Q

van de zwartagtige Purperhooren in Spanje

gemaakt werdt, Roestkleurig ware. ,, Ik heb

5, wel roode Purperhoorens en zwarte, doch

., zeldzaam mogen zien, Qzegt Aldrovan-
3, DUS ,) maar ontelbaare zodanigen als Ron-
5, DELETius afbeeldt, zeggende: Onze Pur-

5, perhooren is van grootte als een Ey (ik

„ ontken niet, dat zy elders veel grooter

35 voorkome :) zy heeft de Schaal rimpelig,

3, ruuw , Afchgraauw en fomtyds geelagtig
,

,3 fomtyds uit den groenen graauwagtig, van

95 binnen geel. Zy is met Knodsagtige Door-

3, nen,

(*) Cum Regia Circi convexum gradlbus vencramr Pur-

pura vulgus. Claudianus» Non illum Populi fasces

non Purpura Regum. ViRGiLius. Vestem Purpuream

ceneris Meca:natibu3 aptam. JuvENALis»
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3, nen, die in orde gefchikt zyn , gewapend; VI.

9, weshalve Plinius haar Clavata genoemd ^^^^^'^

3, heeft. Van deeze Doornen zyn de eerflen Hoofd-

5, klein ; de middelden veel langer , en zy stuk.

5, maaken ongevaar zeven ryën tot aan den

5, Top. De Snuic is lang, als een Pypje uit-

9, gehold 5 waar door men zig verbeeldt dat

^, zy de Tong uitfleeken. Daar voor is een

3, rond Gat 5 met geen Dekzeltje geflooten.

5, Hier uit blykt , hoe ver van de waarheid

5, de Aftekeningen van de Purperhooren by

,, anderen zyn> waar van fommigen de Snuit,

^j anderen den Top hebben weg gekiaten.

;, Het Vleefch van binnen, of het Dier, komt •

„ me.t dat der andere Hoorens overeen".

Bellonius fchryfc aldus. ,, De Schaal De Pur-

,, der Purperhoorens zou volkomen naar een'''""^
*

9, Slakhooren gelyken; indien zy niet geknodst

», was, en aan de zyde een Kanaal, daar het

^5 Dier zyn Tong uitileekt, hadde. Het ver-

2ï heft zyne Hoorens gelyk de Slakken , en

5, kruipt op de zelfde manier , zig den Weg
,, wyzende met die Hoorens. Het heeft een

55 Tong , uit een Buisngtig Pypje aan de zy-

35 de voortloopende , welke aan dat Eeltagti-

35 ge deel kleeft; waar mede het Vleefch ge-

3, hecht wordt aan de Schaal. Dit Vleefch,

,, nu , is zekere flerke witte Spier , aan 't

3, midden van de Schaal verbonden ; waar door

9, de Purperflak, als door behulp van zeker

,5 aan*

I Deel, XVI. Stuk.
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VI. 5, aangeboren Dekzel, tegen het open Vleefch

lAV^' 5, overgedeld , zeer lang buiten 't Water

Hoofd* aJ leeft: want het behoudt dus het gefchepte

STUK, ,» Zeewater, waar door het verfcheide Dagen

^,
gekoellerd en gevoed wordt. Het heeft

55 den Kop Kraakbeenig en hard : den Bek in

3, dat gedeelte, daar het aan de KHppen me-

5, de kleeft , met een rond Gat doorboord ^

„ waar mede het de Steenen aflikt , en

,5 het opgezoogene in de Maag doorlaat. Ik

,5 heb, door de Ontleeding van dit Dier, in

,5 het Buisje , waar door het zyne Tong uit-

3, fleekt 5 twee Gaatjes gevonden , die naar

,, verfchillende deelen des Lighaams gaan ,

5, zo dat zy tot aan de Kieuwen kwamen
,

(waar van hy zes in het bultige gedeelte des

Lighaams , overdwars ^ onder een groote Pees-

agtige Spier leggende vertoont: doch R on-

de letïus berispt hem daar in te regt, alzo

de Schulpdieren geene Kieuwen hebben.)

„ Wat laager is de Maag en een rondagtig

,5 Hart , benevens de Lever, taay als Lym.

,, Dit Ingewand heeft Auistoteles Pa-

^, paver geheten, aan welks zyde zig een Pur-

5, perkleurige Slym vertoont , daar men eer-

,, tyds mede verwde , doch welke uit het

,, frisfche Dier aanflonds gehaald moet'wor-

,5 den, dewyl zy door 't Itcrven geheel ver-

,5 dwynt. Ook vindt men ze niet dan in Pur-

3, perhoorens van middelmaatige grootte, om*

„ trent als die van een Ey , en dan wordt-

ze3>
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35 ze nog fomtyds in 't geheel niet gevon- Vi;

Hen" Afdeel,
3, den

Liv.
De Afbeeldingen 5 welke d'Aiig envillehoofd-

geeft van het Dier der Purperhoorens , waren stuk.

te onvolkomen, om die hier te gebruiken. Ook
is het Dier derzelven , zegt hy , zeer gelyk aan

dat van de Rots- t'n Kiokhoorens; 'c welk dan

zulks onnoodig maakte. Adanson fchync

'er geen ander pnderfcheid in te ftellen, dan

dat in fommigen de Oogen net m 't midden vaa

de langteder Hoornen, in anderen wat laager,

in anderen j wederom , wat hooger geplaatst

zyn. Hy begrypt de Belhoorcns , Kinkhoo-

rens , Rots- of Stekelhoorens en de Purperhoo-

rens , in een zelfde Geflagt. B o n A n n i doet

ons, met de gedagte befchryviog overeenkom-

ftig zien , dat de Krulhoorens en dergelykea

behooren tot het Geflagt der Purperhoorens;

waar toe dan ook gemeenlyk, hedendaags, alle

die rond van Lighaam en van Mond zyn, met

Knobbels , Takken of Stekels bezet , en dus

zelfs de Spin- en Snippekoppen , betrokken

worden.

(5^3) Stekeihooren ^ die de Schaal met drie dxxïïi.
.. Murex

(523) Murex Testa trifariam frondofa , Spira contigus ,

Cauda truncatd. M. L» U. 6z8» N. 295» Column, ^q*
T. 6o» lioNANN, Recr^lil^i^ 275, 276'. Muiex ïamorus,

3UMPH, Rar^ T* 25* A» N. i. G UAL TH. Test^ T« 38^

f, A» & T» 37» U G , üi I, D , L, Purjmra ramola. AR-

I l^fiEL. XVÏ. STUKi
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. VI. rfm van Krullen , den Top daar tegen

^TlV^*
aaTZ en de Staan geknot heeft.

Hoofd-
stuk. By R ü M p H I ü vS maaki: deeze de eerde Soort

Kruihoo- uit, van de genen, die hy Getakte Kaskeiten

pucxxiii.nóemt; doch wy geeven haar, in 'c algemeen,

%• -• den naam van Krulhoorens , wegens de menigvul-

dige Krulagcige Takken , waar mede zy bezec

zyn. Die Autheur merkt de ryen van deeze Krul-

len aan , als overblyfzels van nieuwe aangrocijin-

gen, willende dac hec Dier zig t'elkens een der-

de van den Omloop yergroote. Dus wordt men^

in de gewoone Krulhoorens, altoos drie volle

ryën gewaar van Krullen , en drie Snuitjes

,

welke in de Staart uitloopen. Ik heb 'er doch

zeer fraaije bruin gebandeerde, mee vyf volle

ryën van deeze Krullen , en zodanig eene heb

ik, om de zeldzaamheid en tevens om te too-

nen, dat die geen regc Kenmerk tot ondsrfchei-

ding der Krulhoorens van de Brandarisfen is,

hier in Plaat doen brengen.

Onder degenen, die uit Bonanni aange-

haald zyn, is de laatfte , volgens Valen-
TYN, de groote rosfe en geele Brandaris. De
eerfle , uit den Perfifchen Zeeboezem , is door

zyne fleile Takken van de Oostindifche onder-

fchei-

GENV* Conch* T4 19. (ï6) C C, £ I< LEI N OJïrac, T. 4»

f» 8. RegeNF» Conc^^ T. I. f. 6. S E B. -STtf^. III. T» 77^

f* I, 2, 7. KNoRK Verzam. ! D. Pi. 25. f» l, 2, ; Pi.

a6* f. I , 2; PU 30. f. 4 , 5. III» D. PI. 9* t li 3» V, D.

?1. IX* f. I» VI. D. PI. 40c f. Ö3 7«
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fcheiden. Deeze vallen wie of geel, en fom- VI.

ryds van groocte als een Kinderen - Hoofd, ^r^^'
Men noemtze , in 'c Franfch Chausfetrape , Ci- Hoofd-

chorée of C^ev^/ ^^ Frife^ naar dat de Punten ^"^^'^

meer of min gekruld zyn. Daar komen ook

witte of geelagtige voor, met Vleefchkleurige

Takken , die raar zyn ; genaamd Argynfe

Krulhoorens. Voorts heeft men *er kleinere

5

die graauw en bont zyn, als ook zodanigen,

die men Hartehoorens noemt, zynde de kost-

baarden. Men vindt deeze zelden langer dan

een Pink.

De Krulhoorens zyn rond van Lyf , dat , be-

halve de gedagte Takken, geribd is en met

kleine Knobbeltjes bezet , van boven Tolag-

tig getopt , van onderen een dikke kromme
Staart hebbende , welke zig als geknot ver-

toont. De Takken hebben geen gemeenfchap

met het binnenfte van de Hooren, die van

binnen wit of blaauv/agtig
, glad en blinkende

!s als Porfelein , aan den Mond bleek rood of

Vleefchkleurig.

Van het Dier vind ik niets gemeld; wr^t- BUtta By^

fchynlyk zal het niet veel van de in onze Fig. ^f^t"^ f,
I. afgebeelde Purperflak verfchilleni Het is ^

inzonderheid aanmerkelyk wegens zyn Dekzel-

tje , dat de regte Blatta Byzantina der Apo-
theeken is. Deeze Schulpluikjes zyn ook wel
ovaal , doch aan 'c end zo puntig niet , als de

Zwaardjes van de Vleugelhoorens. Zy moe-

ten ^

I, DÉEt. XYï, STÜïS;
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VI. ten 5
gelyk blykbaar is, in dikte en grootte

-^^"'^^5^- ongemeen verfchillen, naar de grootte van de

Hoofd- Hoorens. Veelen komen 'er voor, die in

sTiTK. grootte naar een Schelling of Ryksdaalder ge-

lyken en een Stroobreed dik zyn. In Indiè

wordt deeze Blatta, die men ook On'yx Ma-

nna en Unguis odoratus y dat is Zee- Nagel of

ruikende Nagel noemt, onder de Reukwerken

gebruikt, welken zy, fchoon op zig zelf niet

Aangenaam zynde , een byzondere kragt byzet»

Lemery merkt de Reuk van deeze Drooge-

ry , wanneer menze verbrandt , als een goed

Middel tegen de Opilyging aan. Alle de Krul-

hoorens hebben dergelyke Dekzeltjes , doch

die van de kleinen , welke dikwils niet groo-

ter dan eens Menfchen Nagel zyn , worden

voor de aangenaamflen tot Reukwerk gehou-

den.

Dxxiv, (5'^4) Stekelhooren , die de Schaal met vier

Murex j.p.g-y^ -y^;^ Krullen y dm Top geknopt, dè
Scorpo. J

7 7 r
r t> I 9

ï>üodje. Staart geknot heep.

Dit Koorentje is van de Krulhoorcns aan=

merkelyk verfchillende , doordien het de Gie-

ren van zyn Top niet tegen het Lyf aan
,

niaar'

(524} Marex Testa quadrifariam frondofa, Spir.i capitata,

Cauda truncara. M» L* U. 628. N* 256* ScoiplÓ» R u M P H.

Kar* T, 16» f. D. G U A L T H. Test. T» 37. C M« AR G E i^ V.

Conc/,^ T. 19* (ie; f. D. SEB. I<:a^' UU T. 77. f. i3-i6.

yAL* ^mi, f. 363^7* Knoi\R V^rzam^ lhl>* ïU Il»f.4sf5*
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niaar als tot een ronde Knop daar van afge- VI.

Jcheiden heeft. Ook zyn de Takken eigent- ^^^j""^^"

lyk niet gekruld , maar loopen breed uit, desHooFD-

het nader overeenkomt met de Harcehooren.sTUK.

tjes. Deeze Takken worden dus by de Poo-

ten van een Pad vergeleeken. Rümphius
noemt hetzelve 't 5'cör/)fo5wr;>, en daar van is de

Latynfche bynaam ontleend , doch wy geeven

het den naam van Doodje, Daar zyn witte,

bruine of donkergraauwe en zwarte Doodjes;

ibmmigen breeder, fommigen fcherper getakt,

en allen zeldzaam. Men heeft onlangs meer

dan zestig Guldens zien geeven , voor een

groot, ongemeen fraay, breed gevleugeld en

dubbeld getakt bruin Doodje. Zy komen uit

Oostindie.

(525) Stekelhooren , die de Schaal met vyf dxxv^

ryën van gefronzelde Takken , de Gie- sax^iuu

ren tegen 't Lyf aan en de Staart kort ^^''"^"«i^ris,

heeft,

Dewyl LiNNiÊus hier de Erandarisfen ver-

ftaat, zo is het zonderling, dat hy dien naam

gegeven heeft aan de Gedoomde Snippekop-

pen.

(525) Murex Testa quinquefaiiam frondoft, Spira contiguaj

Cauda abbreviatS* M. L. U. 629, N. 297. Murex niinor«.

Ru M P H» Rau T* 26. f» C» N* 2» A R G E N V» Cokc/m T» 19.

{16) f» F» SEB» Kab. 111. T* 77. f» 4, S, 6* Re GEN F*

C«Keb, IL T^ I» f^ 6. & T. 9. f, a5» KNORR Ver;^amAh

D. PI 7» f» 4» 5 : V* D» Pi. 4« U U
T

h D£SL, XVI* STUK,



spo BesciiryviHg van

VI. pen. De aangehaalde van d'Arcenville^

lTv^*
immers, voert den naam van la Rotie; en be-

HooFD- hoort 5 zo wel als die van Letter H, la Brulés

STUK. genaamd 5 tot de Brandarisfen. Wy hebben

reeds opgemerkt, dat het getal van de ryën

der Takken niet genoegzaam is , om dezel-

ven van de Krulhoorens te onderfcheiden.

Daar is zekere byzondere gedaante, meest be-

ilaande in het fteil opftaan en de puntigheid

der Takken, die de Brandarisfen kenbaar maakt*

Men heeft 'er ook , die dubbelde genoemd

worden» Die van d'Argenvilt.e, Letter

F, hadt zes ryën van Takken. Sommigen zyn

wit van Grond en bruin getakt ; anderen ge.

heel zwart , en deeze zyn de gemeenften*

Sommigen hebben den Mond blaauw , ande-

ren Purperagtig. Voorts zyn zy, ten opzigt

van de Gellake, niet gemakkelyk van de Krul-

hoorens te onderfcheiden , tot welken de aan-

gehaalde Afbeeldingen van Se ba behooren.

Zy komen ook uit Oostindie.

Bxxvi» (526} Stekelhooren , die de Schaal veelvou-

^rinaceus. dig KriilagUg gedoovud ^ de Gieren met
Granaat- fiompe Puutjes gekfoond heeft en de
^^^*"

Staart kort.

De

f526) Mun:^ Testi multifariam fubfrondofb-fpinofa , Spiras

Anfraftibus retufo-coronatïs , Cauda abbreviata. Syst,Nat^XlU

GuALTH» Twf. T. 49» f. H. K N o R R ^^rs^»» IV* D»

lU 30. f. 2; VI* D. PL 23. f. 3»
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De aangehaalde van Gualthieri heeft Vï.

Weinig dat riaar de Krulhoorens gelykt. Hy
^Lfv!**

hoemt het een grooce Kinkhooren , en de Af Hoofb':

beelding is zeer klein. Hy merkt aan, dat^'^^K.

bet de Oppervlakte Netswyze oneffen heeft,

door uitpuilende Streepen , en wit is van Kleur,

Ik heb een bruingeel Hoorencje van dien aart,

dat ronder is en hier fchynt t'huis te hooren.

Doch niet ongevoeglyk kunnen wy tot deeze

Soort betrekken , die voor weinige Jaaren aan

de Magellaanfche Eilanden opgevifchte Hoo-

rens , welke de Franfchen Buccins Feuiltetées

getyteld hebben ^ by fommigen thans de Gm-
naat'Appel genaamd. Zy zyn rond van Ge-

ftalte, met een donker paarfchen Mond^ van

i3uiten groenagtig Afchgraauw , en hebben de

Oppervlakte Netswyze bezet met verheven

Plooijen 3 die meer of min Bladeragtig zyn.

By geen Autheuren vindt men ze geboekt of

afgebeeld.

IIL Die Wrattig zyn , met dikke ronde

Naaden.

(527) Stekelhooren, die de Schaal ruiiw heeft dxxvïi^,

^ Murex
'^^et Rana,

Pad»
(si7) Murex TestJi Varidbus oppofitis compresfïs fcabrS,

Ci'ngulis muricatis, Apertura fub-edentuLi ovata. M. L. U.

«5:9, N* 298. BONANN, Recr, IIT. f* i8z. Petiv, Gaz,

f, IQO» U 12. RUMPH. Rar, T. 24. f. G. GUALTH,
Test* T. 49» f. L. AR GE NV. Concb. T* 12. ("9; f. P, R^
Seb. Kab» IIU T* 60. f» I3-20* Re GEN F. CoMC^* T. 6*

f. 64-. K. N O E R I-^erzam» IL Ih PU 13 f* 6 , 7 : UI» D*PJ, 7, f. 5*

T2
I. Deel. XVu stuk.



»^a Beschryving van
VL

Afdeel.
LIV.

Hoofd-
stuk.

met Knobbelige Naaden tegen elkander

over en gedoomde Gordels; de Opening

ovaal en byna Tandeloos.

Men noemt deeze Padden , Paddetjes of Pad'

dehoorensy wegens de Wrattige Knobbeltjes op

de Rug , en dat de Geftalte eenigermaate

zweemt naar die van een Pad» Men vindt

^er die Vleefchkleurig wit , die vaal en die

bruin zyn; ook flerk gedoomde en zelfs die

men Getakte Padden noemt. Sommigen zyn,

op een graauwen Grond , met ryën bezet als

van witte Pareltjes, 't welk dezelven groote-

lyks verliert. Haare platheid onderfcheidtze

genoegzaam van de Kinkhoorens, tot welken

zy gemeenlyk betrokken worden , zo wel als

van de andere Soorten van dit Geflagt. Zy
vallen aan de Stranden van Amboina.

Bxxvin. CS^^) Stekelhooren 5 die de Schaal met dikks

Murex Naaden van aan één gefchakelde Knob-

vorfchen- heitjes ^ met ronde Slippen gebandeerd
^°^'

heeft y de Opening rond en Tandeloos*

Zekere kleine Koorentjes , die in Geftalte

veel naar de Padden gelyken, doch naauwlyks

de Grootte hebben van een Hazelnoot, wor-

den

(528) Murex Testl Variclbiis oppofltls contlnuatis, Punftis

mberculofis fasciata , Apertura edentula orbiculari» Sysu Nau
Xll» SEB. Kab^ nu T* 6o* f* 25-27» KnorR V^rzam*

yu D* PU 25. f* 5, <J«
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den hier ^ niet onaartig , voorgefleld by den Vi;

naam van Gyrmusy dat is Vorfchen-Pop. 't Is ^/y
^*

een geheel ander flag , dan die by Rumphius Hoofd!-

Kikvorfch heeten , met een hoog opgewipt stuk.

Staartje. Dit hebben deeze niet. De Kleur

is witagtig met zwarte, bruine of geele Ban-

den van dubbelde Stippen , over elke Win-

ding één. Zy onthouden zig in de Middel-

landfehe Zee, zegt Linkje us.

C529} Stekelhooren , die de Schaal met de i)xxix«

dikke Naaden omtrent tegen eikander LaLplu

over , hultig met K72obbels heeft , die
*^"^^^^""'^^

p ' wederom overlangs geknobbeld zyn , de

Opening Tandeloos.

Van ideeze zyn wit- en geelkleurige en ook
fchoon roode , die een Vuurigen glans in de
Mond hebben. Van R um p h t u s worden dee •

ze laatften uijax ^ en de wit geknobbelde Hec-

ti)r getyteld ; want de Indiaaoen fleeken ze uit

bygeloof onder den Gordel , en verbeelden zig

dan byna onkwetsbaar in 't Gevegt te zyn.

Men kan dit vergelykea by de Hollandfche

fpreek-

fJ29) M«t?^ Testa Varicihus fuboppofitis
,

gibbofa tuberi-

bus longitudinaliter tuberciilofis , Apertura edentiila. M* L, U;*

630. N. 299» ROND. Test. 2» p, Su Gu ALTH. Test. 1>
50. f* D. Heaor, Rumph, Rar. T. 28, f. C Ajax.

R u M P H» Rar, T. i^S» f. D. K N o R R Verzam, lU D. Pi,

s8. f. I»

T3
! Deel. XVI, STUK.
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VI. fpreekvvys , van iemand een Hart onder der^

^TlV^* Riem te fteeken. Die fterk geknobbeld zyn

Hoofd- en groot, worden dubbelde, de anderen en-'

^'^^^*
kelde OUekoeken genoemd. Hier van komen

'er voor , die meer dan een Vuist groot zyn.

Zo zy zwarte Vlakken op de Knobbels heb=

ben , dat doch zeldzaam gebeurt , dan heet

men ze Oliekoeken met Rofynen, en anderen,

die deeze Vlakjes kleiner hebben , met KoreU'

ten, Deeze benaaming heeft eenige overeen-

komst met de Geflake. Zy vallen in Oost-

indie.

Dxxx* CSSQ^ Stekelhooren , die de Schaal met een

"olarlum^ vncfilgte vuu byna heiirtlingfe Naaden
Marshoo- geknobbeld , de Rug van agteren zonder

J^nobbels en gejireept y de Opening Tan^

deloos heeft»

De aangehaalde Afbeeldingen zyn hier zo

fchrikkelyk verfchillende , dat ik naauwlyks

begrypen kan, welke Hooren Linn^eus be-

doele : doch zyn Ed. heeft ADANsoNin dee-

zen nagevolgd, die ook de twee gedagte Af-

beel-

(530) Murex Testa Varicibus fubnlternis numerofo'tuberca-

!ata , Docfb postice nnitico ftriato , Apertura. edentnla* Syst^

Nat^ XII Rond» Test, 2, p. 88» Column. Aquat^ T.

5Z* BoNANN» Recu llh f» 2S9, loS» L I S T. Conch* T»

531. f. 17 i 3 I s 3-» A D A N s. Seneg^ I. T« 8«. f» 12. S £ B#

Kah, Iir» T« 51» i\ 299 31, 'RUMPH, Rar^ T. 49. f« H*

GuALTH» Test, T, 5o»f. A« KnoRR F'erzam^ VI. D. Vl

^4» f. ^»
"

ren
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èeeldingen van B o n a n n r aanhaak , waar VL
van de eene, volgens Valentyn, een Voet-

li^v^*
hooren is, de andere ^ en wel de eerfie, een [IoofdI

vreemde Soort van Oliekoeken, met een bree- stuk.

de Lip en met groote dwars-Ribben , hem on-

bekend , fchoon uit Indie afkomflig. Ik geef

^er, derhalve, den naam van Marshooren aan,

die ook wel aan de Oliekoeken gegeven wordt.

De aangehaalde 5 immers, uit Rumphius^
welke I moet zyn, niet H, is een ongemeene

Oliekoek'Hooren gety tekl. A d A n s o n betrekt

tot zynQl^ojety de Buccinum van Rondele-
TIUS5 welke die Autheur leCor de Mer noemt,
dat is de Zee-Blaashoorn ; gelyk men zegt Cor

de Chasfe^ dat is Jagthooren. Hy getuigt 'er

van, dat zy, wat de uitwendige gedaante aan-

belangt 3 ongemeen verfchillende is , naar de

grootte. Men vindt 'er, die in de volwas-

fenheid agt Duimen , en anderen , die maar één

Duim lang zyn. Het Haairige Vlies , dat haar

bekleedt, raaken zy dan geheel kwyt. Lin-
2sr-ffius Itelt de woonplaats in de Zuidelyke

deelen van Europa, in de Middellaadfche en

Afrikaanfche Zee.

f530 Stekelhooren , die de Schaal met dikke v>xKyj.

Naa-
Murex

Femo rale

VoethoO"
f531) Murex Test^ Varicibus deciisfatis trigona rügofajien»

atitice nodulofa, Apeirura edentuM , gntic^ transvejfd. M. L»
V, 6zo, N» 300, Gv.-Lvi . Mus, T. ii. f. 7 , g» L i ST* Conch,

T4 T.

I. Deel. XVL Stuk,



2p6 Beschryving van
VI* Naaden kruislings gerimpeld ^ driehoe-.

lAV^' ^/g' , van vooren Knobbelagtig heeft »

Hoofd* met de Opening Tandeloos ^ van vooren,

^"^'üi^. dwars.

Die Hooren, welke wy thans de Voethooren

noemen , om dat zy als op het platte van den

Voet nederlegt , heeft Valentyn de Var^

kens-Bek getyteld: doch dit is hedendaags niet
^-

in gebruik : wy hebben andere Varkens-Snuiten.

De aangehaalde van d'Argenville is geen

regte Voethooren : men betrektze tot de Ge-
braade Peeren» Ik twyfel , of men van die

van RuMPHiüs dit ook niet mag zeggen.

De afgebeelde by Bonanni en Güalthie-
Ri zyn regte Voethoorens 5 meest aan haare

Mond-Opening kenbaar en aan de dik geknob-

belde Naaden. De Kleur is bruinagtig ros.

Dxxxii* (53 'O Stekelhooren , die de Schaal met een

CutZ^eus,
enkelde dikke Naad , met Knobbels ge-

vcihooren» hoekt en rimpelig , de Opening gezand

en de Spil met een Gaatje doorboord beeft.

De

T. 941* BONANN» Recr* III. f. «.50. Murex Snxatilis,

RUMPH. Rar» T. 2Ö. f. B. Gu ALT H. Test^ T. 5o*f C»
ARGENV. Conch^ T. I3. (lo) f, B. Re gen F. CokcJj. 6^

T. i. f. 2.U S F. B. K,ib, uu T« 63. f. 7, 8, KN o R R rer»
%am, IV. D. PI. ló. f. I.

(532^ Murex Testa Varlce folitaria , Nodis angulatls fiibni-

gofa » Apertura deatata , Coluraelli perforata. S)st^ Nat. XfI,

'^EB» Kab. III. T, 49, r» 72*
•
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De Latynfche geeft aanleiding tot den Ne- VI.

derduitfchen bynaam. Mooglyk zal dezelve ^^liv**
afkomftig zyn van dat ruige Vlies , 't welk Hoofd;

veelen der naastvoorgaande en volgende Hoo-stuk.

rens omkleedt» Deeze is wit en van grootte

als een Ockernoot, en heeft maar ééne Naad

tegen de Lip over. De Staart is taamelyk

lang.

C5333 ^tekelhooren , die de Schaal door ge- dxxxiiu:

kruifte dikke Naaden. hoekig heeft , de f^tZ^^nü
'

K7ioopen overlangs geknobbeld , de Staart «Gebraden

met Bogteiij de Opening getand.

Hier toe behoort de Gebraden Peer van

RuMPHius, en die van d'Argenville,
by Letter B , zo wel als Letter M. Wegens de

Geftalte worden zy dus genoemd en verfchil-

len door den getanden Mond kenbaarst van

de Voethoorens, aan welker figuur fommigen

nabykomen : des men ze dikwils met elkande-

ï^n verwart.

(534) Stekelhooren, die de Schaal met gekrui- t^'^^^^^*

Jte Pileare,

Gedroogde

(-533) Murex TcstS Varicibus deeusfatis angulata , Nodis

longitudinaliter tuberculofis , Caiida flexuDfa , Apertura denta-

ta. M. L U. 63U N. 301, RUMPH. Rar, T, 16. f. B?

A R G E N V» Cmc^* T. 1 3. Cio) f. M ? K N o K R Verzam^

II. D. PI. 7. f. 2, 3: VI. D. Pi. 2Ó. f, 2.

CSS^) Murex Testa Varicibus dccusfatis fttbnodoft-rugofa

,

T 5 Aper-

I. DEEL. XVI. STUK.
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VI,- Jle Naaden knohbelagtig gerimpeld heeft,

hjv" ^^ 0/?^ramg getand, de Staart eeniger-

Hoofd- maate opgewipt.

êlVK,

Hier fchynen die t'huis gebragt te moeten

worden , welken men Gedroogde Peeren noemc

;

doch het is moeielyk deeze van de voorgaan-

de en volgende naauwkeurig te onderfcheiden.

Ook zyn de aangehaalde Afbeeldingen van

Seba geenszins overeenkomftig. Deeze Hoo-
rens vindt men, volgens LiNN-ffius, in de

Middellandfche Zee.

Dxxxv. (S35) Stekelhooren , die de Schaal met dikke

s*yrlm, Naadcu y Eyrond , overdwars gegroefd
Leeuwen- ^^ knohhelig , met eene lange hogtige

Elsvormige Staart heeft,

Deeze zou eigentlyk meest naar een Peer

gelyken; weshalve 'er ook, niet ongevoeglyk,

de Latynfche bynaam aan gegeven is; doch

het fchynt my toe , dat de genen , die men
Leeuwenkoppen noemt, om dat zy zo dik van

Top

Apertud dentata, Caiida fub-adfcendente* Syst» Nat. XII.

GUALTH. Test. T. 49» f, G. Seb. isT^^. III» T. 57* U
-9 > 3' > *3 j 24* K N o R R Verzam» V. D, Pi. ai, f. i»

(535) Murex Testa Varicofa ovatÉ , transverfim fulcata no-

dofa, Caiida lorgiore flexuofa {nh\x\^tsi. S-jst» Kat. XIJ. Py-

mm. exficcatum. Rumph» Rar* T. C6» f. E? Gualth.
Test, T* Z7* f» ï"* Ar GEN V,. Conch T. 13. (10} f. O*

He GEN F» Cóncb, T. 5» f» 50. KNoRR Fetzavi, il, D*

PI. r. £ z , 3»
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Top zyn 3 hier tehuis behooren. De aange- VI.

haalde Afbeeldingen , ten minfte , duiden de
^^^ly^

zulken aan. Zy vallen zeer fchoon Vuurldeu- Hoofd*
?ig rood , doch men vindt 'er ook die geel stuk.

en witagtig zyn,

(536) Stekelhooren, die de Schaal met ^l^e^xxvr^

kruislingfe Naaden , fiomp 7net kmhhe- Rubecuia*

I lige Rimpels , het Lyf gelyk, de Ope^^^^'^^^;^

ning getand heeft*

't Zyn deeze, die men Livrey-Hoorens ty-

telt wegens de fchakeering der Kleuren 3 die

zig als een Livrey vertoonen. Men vindtze

rood met geele en geel met witte : ook bruin-

agtig met zwarte Banden , en de Oppervlakte

is egaal bezaaid met fyne Pukkeltjes. De dik-

ke Naaden, die kruislings geplaatst zyn 3 maa-

ken deeze Hoorentjes , die niet groot val-

len, kenbaar»

C537) Stekelhooren, die de Schaal met dikke dxxx^h,:
Murex

^^ Scrobila-^

tor.

f530} Murex T&sta. Varicibus decusütls, obmfl mgis noda- Dog^er-

iïs, Ventre jequali , Apertura dentata. M. L.U.63I. N. 30a, zander,,

Ar GE NV. Conch. T. 12. f. K» GUALTH* Test, T. 49* f. II

Seb. Kah^ III. T* 49* f^ 1.5, KNORR Verzam^ I. D. VU
33- f» 3 , 4-* lïï» I^* PI» 5» f. 2 , 3>

{Zs7) ^»rcx Testa Varicibus fcrobiculatls fub-oppoHtis ^

laevigata, Apeitard dentata. Syst^ Nat. Xil. GuALTH. Test,

T. 49. f. B. SE B* Kab^ III. T. 60. f, 13, 15. lAST^Conchi

T. 939* f. 34, 39- ^^t. G/z^. T. 100. f. 12. ADANS.^fw*
I. T. 8. f. 13» KNORR. Verzam, III. D. I^ 9 f* 5»

I, DEEL, XVI. STUK»
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Vï* gegroefde Naaden^ byna tegen elkanden

Livt* ^^^^ ' S^^^'^^^^S ^^^fl » ^^ d^ Opening

Hoofd- getand.

STUK.

Volgens de Kenmerken fchynen hier de Hoo-

rens, die men Doggerzanders noemt, te behoo-

ren , hoewel zy van de aangehaalde Afbeel-

dingen verfchillen. Linnjeus ftelc de woon-

plaats in de Middellandfche Zee. Die van

A D A N s o N 5 Jabik genaamd , aan de Kust van

Afrika waargenomen, was vaal, fomtyds om-

ringd met twee bruine of Violette Banden.

Hy merkt in 't byzonder aan , dat het Vlies

,

^t welk deeze Hooren omkleedt , geen Haai-

righeid hadt. Men neemt het tegendeel daar

van waar in de Doggerzanders, die, als men

ze uit Zee krygt, zeer Haairig zyn.

DxxxviiT, C53B) Stekelhooren, die de Schaal met hyna

-^^«r^J tegemverjiaande Naaden^ Netswyze ge^

groef

d

, met knobbelige Vlakken , de

Spil byna Tandeloos heeft en da Staart

opgewipt.

In het Distelhoorentje van Rumphius,
dat hier aangehaald is, zyn deeze Kenmerken

niet

(538) Marex Testa Vaticibus fub.oppofitis reilculata , Ma-

cnlls tuberculatis , Columclla fubedentiiÜ, Caud^ adfcenden-

te» M. L. U. 6S2. N» 303. RUMPH. Rar, T. 29* f. N.

B o N A N N* Recr. III. f, 193* G u A L T H. Test. T. 49* t

M* KNOHii Kerzam^ VI. Dt Pi» 24. f. ö> II» D. PI, 27. f. 3-

ris,

Keihoo
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jniet te vinden. Het komc ook geenszins over- VI.
^

een met de aangehaalde Afbeelding van Güal- ^£iy^^
T H I E R I. Die van B o n a n n r , welke V a- Hoofde

LENTYN een vreemd Soort van Trompet stuk»

noemt, voldoet aan den bynaam, als de Opper-

vlakte Netswys hebbende, en den Mond, die

rond is , zo hy aanmerkt , met een dikken Zoom.

LiNNiEUs ftelt de woonplaats in Karolina.

(539) Stekelhooren , die de Naaden en de dxxxix.

Lippen van de Schaal uitgebreid ^Us-'^^^l^

%ig heeft , zynde huUig en Netswyze crimas-

gekmhheld , met eene hoekige Opening

en hoog opgewipte Staart,

Dceze noemt men wel Oreüjes, met eea

Franfchen naam , dat zo veel zegt als Oorhoo-

rens , doch de gewoonlyke is Grimace of Gri'

mas'Hooren , afgeleid van de zonderlinge fi-

guur, welke de Opening maakt, als ware het

een fchecf getrokken Mond. Haairige Ooren

worden zy genoemd by R um p h i u s , om dat

zy , uit Zee komende , over 't geheele Lyf

,

doch

(539) Murex Testa Varlce Labiisque diIatato-meml)ratiaceis

gibbofa , reticulato-tuberculata , AperturA finuofd , Cauda
ereftil. M. L» U» 632. N. 304» Bon ann« Recr^ Iir» f 279
280. Aiiris hirfuta. R u M P H» Rar, T. 24, f. F. Pet» Cazl
T» 74. U 9i velT. 99» f» lo- Gualth» Tes% T» 37* f»

B, E» la Grimace» Argenv. Conch^ T» ii« (9) f, H»
Seb» Kab^ IIL T. 60. t* 6, 7^ KNüftR Verzam, UU D»
PU 3. f. U

3* Deei., XVI. STUK,
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VL doch voornaamelyk op de Rug , tnet Ityve

LiV^ Haairtjes bekleed zyn ^ gelykerwys de Dogger»

Hoofd- zanders. De Hooren is , van binnen en van
STUK. buiten , ongemeen Knobbelig. Zy hebben den

Mond witagtig en glad , en de Oppervlakte

^

wanneer zy fchoon gemaakt zyn^ voor een ge-

deelte uit den geelen bruinagtig ros, 't welk

haar niet onaanzienlyk maakt. De afkomst is

uit Oostindie»

IV. Die Staarteloos zyn Ên eenigermaate

gedoomd.

BXL. C540) Stekelhooren , die de Schaal zonder

^^[^^^
Staart , Eyrondagtig 7net Elsvormige

Moeibey* 'Doomeu ; de Opening en Lip getand

heeft.

De aangehaalde Afbeeldingen zyn in 't geheel

niet toepasfelyk op deeze Soort ^ wyzende dat

ilag aan , die men Geelmonden noemen kan mee

RüMPHius, én welke groocelyks van dereg-

te Moerbeijen ^ die de Mond-opening Violeé

hebben en wederzyds getand, verfchillen. Dat

de Mond -Opening doorgaans geel en fon>

tyds doch zelden Violet zou zyn, gelyk Lin-
N^us in de befchryving van 't Kabinet der

Ko.

(540) M^fsx Testa ecaudat.i obovata , Spinis fubulatis

,

Apevmra dentat^, Labro dentato» M» L» U. 633. N, 305. Os

luteum. RUMPH. Har» T. 14» f» E, GüALTH.Tw?. T.

aS» f» N. SEii,, Kah III. T. 50. f, 37, 39, ^Zi KnoRK
f^erzam* I. D* PU 25» f* 5? ^.
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Koningin van Sweeden zege , kan ik ten opzigü
^^^|*

van deeze zelfde Soort niet toeftemmen. Hier jj^^*

getuigt zyn Ed. billyk , in 't algemeen , de Hoofd-

Keel is Violet, en zegt, dat dit Koorentje uit^'^"^*

Oostindie afkomftig is.

(^4.1) Stekelhooren . die de Schaal zonder t>XLi*
Mtirex

Staan y Eyrondagtig met Kegelvormige Nodus,

Doornen , de Lip getand ^ de Spil gladl^^
en gekleurd heeft*

Deeze noem ik, wegens de Roozekleurige

of rondagtige Mond - opening , en wegens de

uitwendige gedaante , Braamboos. Men vindt

van die Vrugt geele en roode
, gelyk bekend is.

Dit Koorentje is van buiten geelagtig , geknob-

beld , met fcherpe Doornen. Waarfchynlyk

zal bet uit Westindie afkomftig zyn.

Cl4^) Stekelhooren , die de Schaal zonder dxlïï>

Staart , Eyrondagtig , met verfcheide Nerhou

ryën van Knobbeltjes , de Lip hoekig^^'^'

en de Spil hyna vlak heeft, Meerbey.

De.

(541) Murex Testê ecaudata obovata. Spinis Conicis, La»

hro dentato, Columell^ laevi coloratd. M* L. ü. 63S. N. 309»

KN o R R Verzam^ VI. D» Pi. 24, f» 7^

^542) ^i*rex Testa ecaudata nodofa plurlrais ordinibus, Ls«

bro angulato , Columella planiusculé. S^n. Nat, XII. Nerits

nodofa, S'jst, Kau X. p. 777. N. óaS. lï o m a n n. Recr> IIï^

f. ï73> 174» List. Conch. T'»8o4. f. 13» GUALTH. Ten>

T. 66. f. B, B. KLEIN OJirae^ 17, T. I.f» 30* KNoRB
P'erzam^ IV. D. Tl. <J. f* 5»

Za D££L» 2YI. STUK,



HH Beschryving Vi^I^

STUK*

yi. Dewyl 'er witte Moerheijen zyn , zo is deeze

UV^' benaaming niet oneigen voor die van deezQ

Hoofd* Soorc , welke men gemeenlyk Moerbeijen noemc»

Zy zyn geheel witagtig ^ met twee of drie

zwarte Plekjes aan de Spil, zo Gualthieri
aanmerkt. Onder de aangehaalde van Bonan-

Ni wyst dé eerfte Afbeelding de regte Moer-

bey aan, hier voor befchreeven, en de andere

is deeze Soort, die hy getuigt ofwit of Vleefch-

kleurig voor te komen. De grootte is, gelyk

die der voorgaande , byna als de eigentlyke

Moerbeijen of Braamboozen.

DXLIII.
Murex
Hyfirix^
Getakte.

C543) Stekelhooren , die dé Schaal zonder

Staart y Eyrondagtig met fcherpe Door*

nen y de Opening wyd en Tandeloos

heeft.

Hier fchynen , eigentlyk, die men Getakte

Moerbeijen noemt, bedoeld te worden, waar

aan men ook wel den naam ]can geeven van

Braamboozen. R ü m p h i u s heeftze onder de

Pimpelt]es geteld gehad* De afkomst is uic

Oostindie.

(544) Stekelhooren , die de Schaal zonder

Staart^

DXLIV*
Murex
Mancinel"

la*

Geele ^543) Mi*rex Testa ecaudata fubovata , Spinls acutis,Aper-

Moerbey.
j^^j.^ edentula repanda* M, L. U» 635»N* 310* Herisfon blanc.

A R G EN V. Conch. T. 17» Cu) f* A« S EB. Kab, III. T.60.

f. 38*

(54+) Murex Testa ecaudati ovati, Spinis obfbletis ,' Aper*

tmk edentuia, Colu^ielU tiansverfiw ftriatsl* M, L,U* <J3<.

. ^*.
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Staart y Eyrondagtig met flaauwe Door- YJ.

;^i Tien , de Opening Tandeloos heeft , de \,i^^*
Spil overdwars geftreept. Hoofd.

Hier behooren eigentlyk de Geelmonden vati

RiJMPBius, die men ook wel Geele Moerheijeti

noemt, om dat zy van binnen en van buiteii

geelagtig zyn ; doch met roode Knobbeltjes

aan den Top en dergelyke Streepjes in dé

Keel : aan de Spil ontdek ik deaelven iri dé

mynen niet*

Cf45) Stekelhooren , die de Schaal zonder j^^^'^"

Staart , Eyrondagtig , gejlreept met Hippocas.

vier ryën van Doornen y de Opening ^^-j^^^^^:^

overdwars gejlreept heeft.

Volgens de Afbeeldiilgen fchynt Linn^eus
bier zo wel zodanige Hoorens, die voorheeri

onder den naam van Getakte Noote-Moskaat

opgegeven zyn , te bedoelen , als de genen

,

welken Rumphius yooritelt onder den naam

vau

f^ 20» (17) C H» KNOBR Verzam^ UU t>. PU 29» f. 6<,

IV. D. VU 26* f. 2. .

(545 J Murex Test4 ecaudatS ovatS, ftnatft , quadrlf^IaiTS

fiibfpinofa, Apertura transverfim ftriatS. M. L. U* 6^6* N,
^12. Pimpeltjes van Banda» R u m p H» Rar, T* 24. f. 4»

CUALTH. Tesu T. 3u f» F» Argenv. Concb. T. i^

C14) f. L. Klein 07?r/iw T. 7. f, 112. Regen F. Coneké,

3 2. T, 13, f4 3»* Knorr Verzm^ !! P, H, a» f, ^4

I. DEÏU XVt STUK,
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VI. van Pimpelt]es f afgeleid van zekere ouderwet-

^^nv^' fe geknobbelde Brandewyn- Glaasjes. Hier

Hoofd* ïi^^^e komen eemgen> die men Getakte Schild-

$füE# padjlaart of Beddetyk tytelt , ook niet kwaalyk

overeen. De Schaal is van buiten doodfch,

zegt hy , Aardverwig en aan de Knobbels

zwart : voorts zeer dik en hard , als of het een

Knobbelige Steen was: aan den Mond zynze

vuil wit, en het Dier fluit denzelvenmet een

langwerpige Ünguis , donker Honigkleur en

tot Reukwerk eenigszins dienende. Zulks heefe

In de meefte Hoorens van die Geflagt plaats*

Men vindtze aan Cerams Zuidkust , daar de

Stranden vol kleine zwarte Steenen zyn. Die

men getakte Moerbeijen noemt, zyn by hem
de Pimpeltjes van Banda ; want ieder Eiland

van dezelven , zo hy aanmerkt 3 byna byzon-

(dere heeft»

BXLVï* (546} Stekelhooren , die de Schaal zonder

Senüc^ofuü StaüTt , eemgeTmaate getoorend , over-

Disteihoo- langs geribd en overdwars getralied

heeft ^ met de Opening gejlreepu

De Distelhoorentjes , die wegens de onge-

meene Stekeiigheid deezen naam voeren, zyn

hier

(S46) Murex Testa ccaudata fubturnt3 , longïtudinaUter

eöstati , transvei'fim cancellati, Apcrmd ftriata» Sysi, Nat*.

XII. BöNANN. Reen III. f. 35. G ÜALTH. Test, T* 51»

f. G, I. Ar GEN V. CóKC^, T. 12* (o) f. O. SEB» iCtf*. T.

49. ^« 453 '}<5, 47^ Kn O ER Ferzamt iV» D* H. ssJ«^/5^
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hier befchreeven. Het is verkeerdelyk a gelyk VI,

ik aangemerkt heb 3 hier voor aangehaald Bo-*^^livV
KAN NI getuige, dat zy in de Adriatifche Zee Hoofd*

Toorkomen: doch 't is zeker, dat menze ook^'^^^*

in Oostindie vindt. De Kleur is in fommigea

bleeker, in anderen fterker bruin. Ook fchy-

nen fommigen, indien men de aangehaalde Af-

beeldingen gadeflaat, veel llaauwer gedoomd
te zyn, dan anderen. •

(547) Stekeihooren • die de Schaal zonder ^^xLvir.

Staart , J^^rondagtig , met de eenige Meiongena.

Gier gedoerend, den Top een weinigver-^^^ ^^

heven en de Opening effen heeft.

De gelykenis, v^elke deeze Hoorens hebben

naar de Staart van een Schildpad , heeft 'er

den naam van Schildpad-Staart aan doen gee-

ven ; doch hedendaags noemt men ze meesc

Èeddetyken , om dat de Oppervlakte dergelyke

Streepen heeft. Men vindt 'er die met drie

of vier ryën van flerke Doornen op de groot-

Ite Gier gewapend zyn : men vindt 'er met

minder en in 't geheel zonder Doornen» Vaa
fom*

(^47) MuTfx Testa ecaudata obovatS ghucS, Anfra^lufub»

fïünofo, Splrd piominuia, Apertuta Imvi. M. L, U» 637. N^

313» B O N A NN. Recr^ lïL f. 295 , i86'. R u M P H, Rau T*

24, f, 2, 3» G UAL TH, T(?if« T, a6» f» F^Argenv. Conc&^

T* :8* (15) f. H* R E G E N F» ;cö«cj6* 20» T. 5» f« 49* & T.

ïo. f. 3<S, Si:b* Kab, III. T»72. f. I-S» KNORE V^rzar?^.

I, D*VU 17, f. 5; II. D»PU 10, f» I,

V2
ï, DEFX. XVI» STUK,
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Vï. fbmniig€a wordenze met de Noote Moslcaatea

"^'^j^^^^' verward ; van anderen mee de Hoogftaarten^

Hoofd- Zy bebbeö de Kleur bruin , naar *t blaauwe
STUK. trekkende, door *c afhaaien van hec buicenfle

Vlies, dat deeze Hoorens, even als de mee-i

Hen van dit Geilagt, wanneer zy uit Zee ko-

men, omkleedt. Men krygtze uit de West-
indien^

1/". Die een lange , Elsvormige , regte Staare

hebben en ongedoornd zyn , genaamd

Spillen.
De naam van Spil!/ en is wel hedendaags

voor geen Geilagtnaam in gebruik. Men plaatst-

ee onder de Kinkhoorens , in navolging van

d'Argenville. Adanson betrektze tot

de Purperhoorens 5 dje een Blaasagtig uitgezet

Kanaal hebben. Van anderen, evenwel ^ fchy-

nen zy als een byzonder Geflagt voorgelteld

* zie 't te zyn * , en, als men aanmerkt , hoe zeer de
XV stu« Geftake van fommigen verfehilt van die der
blaas» ƒ 7*

Kinkhoorens , zou *er mooglyk , zo wel als

van de Pennen , een byzonder Geflagt van

kunnen gemaakt zyn ; te meer nu men zo vee-

Ie Soorten heeft van Spillen. De Latynfchc

naam is Fiijusy de Franfche Fufeau. Men ver-

itaat 'er zodanige Hoorens door, die in *t mid»

den dik zyn en over 't geheel Cylindrifch

Tond , doch naar de beide Enden afloopendc

of tot in eene byna fpitfe Punt wed^rzyds

ver-
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verdunnende 3 of ^ wil men liever, die van Geftal- VJ.

te, als een Spinrok zyn. Das behooren 'er
^^'^v^*

dan ook de Gebandeerde Mooren ^ -^ga^tePee* j^oofd-

ren en veele Jinderen onder, welke door Lin«stuk.

N jEüs tot deeze Afdeeling zyn t'huis gebragt.

De meeden hebben iets , dat haar naar de

^tekelhoorens doet gelyken.

{"548) Stekelhooren , die de Schaal zonder üxlviit*
>^T -'

-' Murex
Staart , eenigermaate geplooid , Eyrofid^ Cario/us*

gefpitst , aan den Top JVormJkeki^J^™^^'

heeft.

Deeze fchynt by tosfchen- invoeging hier

geplaatst te zyn. Zy is in eene VVacerleiding

,

by Sevilie in Spanje, door den Heer Alt-
STROEM waargenomen. De grootte was als

die van een Boon ; de Kleur Afchgraauw ,

doorfchynende»

(549) Stekelhooren, die de Schaal getoorend ^ dxltx,

met fcherpe o-evlakte Gordels en een ^J^/-^^

regte Staart heeft; de Lip gefpketen. nius,

pv Babylonfd
•''^^ Tooien.

fS4S) Murex Testa ecaudata i^^»pIicat(l ovata, acmninatag

Apice cariofo. Syst, Nat, XII.

(549) Murex Testi Turritd, Cingulis acuds raaculatls > rec-

to-Caudaia, Labro fisfo* m. L. U. 639. N. 317» List. Concb,

T. 917* f. II» Turris Babylonica^ R U M P H. Rar. T« 29. f,

L. GUALTH. Tesh T* 51. f* NN, la Tour de Babel. All<-

GENV. Conch.T. 12» (9) f. M» REGEN F. Conch, T. l. f.

9. SKB, Kab, nu T. 79. % later. KNORR Verzam^ IV*

D, ru 13» f* 2*

V 3
I, Df.fï.» XVI. Stï;^,



3ÏO Beschryvïnc van

VI.

Afdeel
UT.

Hoofd*
STUK.

De zonderlinge naam , van Bahyhnfe Tooren,

is door RüMPHius reeds aan deeze Spilagti-

ge Hooren gegeven. Zy loopc met veele

Gieren naar den Top fpits toe , als de Pen-

nen, en is langs dezelven diep gevoord; heh^-

bende den Grond wit met zwarte vierkante

Vlakjes, op ryën ilaande, v/elke als de Gaten

in een Tooren a'ffchetzen. Een byzonder. Ken-

merk is , die Keep of uitfnyding boven in den

hoek van de Mond-opening, door welke de Lip

zig dan gefcheurd vertoont. Het Dekzel is een

zwartbruin Nagekje. Men vindtze zelden lan-

ger dan een Pink j het Staartje mede gerekend^

dat Sleufsxvyze van den Mond afloopt. De af-

komst is uit Oostindie.

"DL.

Javanicus»

Spil.

C550) Stekelhooren , die de Schaal getoorend

heeft met ongevlakte kmhhelige Gordels^

de Lip door eene Keep afgefclieiden^

Zeer veel gelykt deeze naar de voorgaande,

uitgenomen de Kleur , als ongevlakt wit zyn-

de, en de Gieren eenigermaate gellreept heb-

bende , die met een Kiel omringd of knobbelig

zyn of gehoekt. De Lip is by den Grondfteun

gefpleeten , maar met een breedere ftomperq

infnyding. Sommigen hebben de Staart kor-

ter , anderen langer. Zekere Noordgreen
nam deeze op Java waar.

fssoj Murens Testa Tiimta Cingulis nodofis immaculatiSj

Labro Siriu feparato, Spu Jiau Xü»
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C551) Stekelhooren , die de Schaal getoorend^ Vi;

mét eene byna regte Staart , Jireepig , ^^^^^^*

knobbelig ^ gekield heeft , de Lip ge- Hoofd-

karteld, stqk.

DLT»

Hier fchynen, in de eerfle plaats, de zo-cX^
genaamde Frafifche Spillen^ en vervolgens ook^^^^^^

die genen bedoeld te worden , welke men,
wegens de ongemeene langte en dunte vao de

Staart, ten opzigt van het Lyf , Tabakspypen

noemt. Zy vallen wel tot een Voer Jang ,

en zyn aan de Enden bruin of zwartagtig,

gelyk RüMPHiüs aanmerkt. Zodanigen heb

ik 'er van vyf en gewoone Franfche Spillen

van tien Duim lang , byna drie Duim op 't

dikfte , met negen Gieren tot aan den Top,

Deeze zyn geheel Sneeuwwit en üerk geknob-

beld. Anderen zyn ros en geelagtig bont, -

anderen bruin en van binnen geelagtig , belioo=

rende altemaal tot deeze Soort.

Van de Spillen heeft men zo wel West- als f^^t Dier;

Oostindifche , en daar komen onder dezelvenF/j. 3.

voor , die rond zyn en niet geknobbeld op de

Gie-^

(SSi) Muréx Testa Tum'til, fubredlo-Caudata , flrIata-no«

dofa carinat^ , Labro crenulato» M. L. U. 639« N» 317. Bo-

NANN. Recr, llï» T. 350* Fufus. Rum PU. Rar^ T. 29,

f. F. G U A L T H. Test, T. 52» f L. A R G E n V* Conch* T^.

12. (9) f» C» KLEIN OJlmc^ T« 4, f. 78. Regenf*
Conch^ T. 12. f. 61. Seb» /f«^* llï. T» 79. f. Cenaalis^

Knorr Verzam, lil, D, ?1. 5- 1 i: H^ Ho U i.

V4
I, DEEL. XYI. STÜKi
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Vï. Gieren , hoedanig eene door d'Ar genvi li»^'

^Tfv^'^chync bedoeld te worden met de Afbeelding^

Hoofd- welke hy van het Dier der Spillen geefc ^

STUK. onder 4en naam van Biiccinum» Deeze Af-

beelding is hier overgenomen in Fig, 3 , doch,

wat de Hooren belangt, naar een der mynen

verbeterd*

5, Geen Dier, zegt hy, komt menigvuldi-

,5 ger uit zyne Schaal. Zyn witte Mantel,

„ bezaaid met zwarte Stippen, ftrekc zig aan-

3, merkelyk verder uit dan de Punt van de

„ Schaal , zo dat hy plooijen en golvingen

3, maakt. In *t midden van deezeri Mantel

„ komt een rond Lighaam uit , 't welk zig

,5 gaat inplanten in een witte, gezwollene,

3, en wederzyds verlangde Plaat , die den Voet

„ maakt van het Dier , maar op hetzelve

,5 kruipt. Aan 't ééne End van deezen Voee

„ is de Kop , welks Oogen klein zyn , de

,3 Hoorntjes dun, kort en zeer fyn, de Snuiti;

5^ dik, gezwollen en taamelyklang, aan wel-

5, ker End men een gedeelte' van den Bek ont-

,V dekt. Het Dekzeltje , aan 't andere End

,

j, is langwerpig en geftraald".

5, Het Dier heeft eene byzond^re Eigen-

3, fchap. In plaats van , gelyk de meefte

,, Schulpdieren , op de gantfche uitgeftrekt-

„ heid van zynen Voet voort te kruipen , rust

2, het doorgaans alleenlyk op de agterfle helft,

„ terwyl de voorfte opgeligt wordt, en geegi

53 Grond raakt. Dus draagt de geheele zwaar*
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^, te van zyne Schaal niet dan op een Punt, VL'

3, het welke, uit aanmerking van de grootte -^^1^^*

,^ en 't gewigt van deszelfs Lighaam, niet ge- HooFijt

5, uoegzaam is, om het altoos in een behoor- '^'tuk^

^, lyk Evenwigt te houden. Deeze om (tan-

55 digheid maakt hetzelve het omvallen onder-

^5 hevig : maar het fchynt niet dat de wry-

^, vingen , die het dus in zyn loop ondergaan

3, moet , 'er ongemak aan toebrengen : het her-

3, vat, in plaacs van deswegen in zyne Schaal

3, te kruipen , zyn voorgaande postuur oni-

p zynen gang te vervolgen",

(55a) Stekelhooren , dk d^ Schaal breed ge." dltt^

Jiaart heeft en zwart met een witten Morh^

Band^ de Gieren eenigermaate knobbe-^^^^'

lig gerand y de Spil met rimpels. Uoou

Om dat byna alle de Hoorens, van dee-

ze Soort, zeer affleekende Banden hebben ,

noemt men ze thans" gemeen lyk Gebandeer-

de 5 en wegens de Kleur Mooren , doch die

Kleur is byna nooit geheel zv/art: men vindt

^QX zelfs die rosagtig vaal zyq en ook een en-

kele

C552) MurËx TéStd patuIo-Caudata nigrê Fasdi alba , Spirac

Anfra£tibus fubnodofis , Columella rngofa» M, L. U. 640. R»

3I9» BoNANN» Recu III, T* 357. ReGENF. Conc^^ T»

II» f. 6l* AB ANS» Seneg. T. 9. f, 31» SE B. Kak UU T*

^8» f* omnes & T» 52* f« 5» <> KnoRR ^êrz&mt hï>,

iu 20» f. i: II. D. Pi 6, f» 2.

y s
I^ DEEL. XVX» §TUKi
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Vh kele witte Moor, Daarom is evenwel die bs-

U
v^* ïiaaming niet minder toepasfelyk. Adanson^

Hoofd- die deeze Hoorens overvloedig aan de Kust
êjuK. van Senegal vondt, noemt dezelven Nivar

^

en betrekt daar toe , doch ten onregte , de

Hooren van Letter A , op de Negende Plaac

van d'Argekville. De Afbeelding van

BoNANNi is naauv7kem*ig , om de regte West-

indifche of Kurasfaufche Moor , gelyk Va-
LENTYN dezelve tytelt^ uit te drukken. Hy
fpreekt 'er dus van.

,5 De bruine Huid van een Moor wordt

5, nage-aapt door deeze Hooren , die met twee

5, Banden omgord is , waar van de eene twee-

„ maal zo breed als de andere» Beiden loo«

s, pen zy langs de Gieren heen, en worden

5, langs hoe fmaller , hoe meer zy den hoo-

3, gen Top naderen , waar de zeven Win-

5, dingen van de Schaal, opwaards, in eindi-

3, gen. Zy behoort tot het Geflagt der Tuv'

5, hinesy en heeft een zeer naauwen, hoewel

5, overlangs uitgerektcn Mond. Van den

5, Grondfteun tot aan den Top is zy in de

3, langte gerimpeld, met zeer fyne Groéfjes

3, overdwars".

Ik kan 'er byvoegen , dat , gelykerwys in

Kleur 5 zo ook in grootte, deeze Hoorens on-

gemeen verfchillen. Ik heb *er van minder dan

drie Duimen en van byna zes Duimen lang.

^ Ook zyn de Banden ia fommlgen geelagtig, ja

byna Oranjekleurig,

Ü53)
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C553) Stekelhooren 5 die de Schaal breed ge* Vï.

Jlaart heeft ^ de Gisren van hoven plat. ^^^^^
Hoofd-

De platheid der Gieren niet alleon , tot aan stuk»

den Top , maar de langheid van de Staart, dliii,

pnderfcheidt deeze Oostindifche Hooren gQ-coThiu

noegzaam van de Mooren. Zy is zeer juist
^'"J!*-

by d'Arg'Enville, op de zo even gemelde

Letter 5 afgebeeld ^ en komt volmaakt met de

aangehaalde by S e b a overeen, Zy is ros of

roodagtig van Kleur en niet gemeen. Wy mo-
gen 'er den naam van Indiaan aan geeven. Ik

heb 'er één , van meer dan vier Duimen langte,

(554) Stekelhooren , die de Schaal gejlaart '^'^iv^

heeft en de Gieren aan den Top verhc" splriUusi

venrond met een Puntje,
ftaa«e

"'

KnoU

In Tranquebar is deeze door S?iiengle*r
waargenomen. Zy heeft l]et Lyf van onde-

ren Buikig , van boven verhevenrond , mee
een ftomp Puntje aan den Top uitfteekende

:

7

de Gieren aan de bovenkant fcherp gerand i

de Staart Rolrond m naar 't Lyf toe niec

ver»

(553) Murex Testa paüulo-CamlatS, Sfiïx Aufhaibus fii.

pra planis» M« L* U« 640. N. 320* A r G e n v* ConcL T« 12*

(9) f. A* SEB. Kak UU T» 57. f» 2/» 28» Kn ORR Fer»

^am^ VI. D. PU id* f. i*

(554) Murex Testa Caudatl , Spirae mucronat.'e Anfraéèibus

fupia convexis. SpU Nat XII* Kn o R u F^rzam* VI. D* ïL

I. Deel. XVI. Stuk,
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VI. verbreedende , maar met een dwarfe kreuk a^n
Afdeeu de SpiL Die alles komt met de J^ang gejlaar^

Hoofd* ^^ Knolletjes overeen.

STUK.

RLv, Cj55) Stekelhooren , dk de Schaal breed ge^

'cX'aiieu^
y^aarf heefty de Gieren hoven aan door

latus, een Geutje afgezonderd.

Deeze verfchillen niet alleen door het zeer

kennelyke Sleufje of Geutje , dat de Gieren

van de Spil afzondert , maar pok door de

grootte 5 van de voorgaande. Men noemtze

Haapen , v/aar van zy de Geltalte immer zo wel

uitdrukken 3 als de voorgaande Soort die der

* 2ïe Knollen of Papieren Knollen *. De eerst aan-

bhdz.x 30. gebaalde Afbeelding fielt de Gedal te van dee-

ze Hoorens onvcrbeterlyk voor. Als een by-

Soort brengt Linn^üs hier , onder den naam

van Granum , en onder de Kenmerken vaa

Stekelhocren y die de Schaal half-Klootrond^glady

doorfchy?iende , met een regte Tregterswyze Staart

^

den Top Tepelagtig heeft , de jonge kleine Hoo-

rentjes ter baan, waar van Ellis de afbeel-

ding met het Eijcriiest geeft, welke door den

Heer B aster is overgenomen en door my
tzie'txv.befchreeven f* ^och 't is blykbaar, uitdene-

ï^l'^i vens*

(555) Murex Testa patuIo«Caudat3,Spir$ Anfradibus fupra

Canaliculo dlstintais. M. L. U« 64i,N»32I* Gualth, Test»

47, f* A* S EB. Kah, III, T, 68. f» as. ELL 1 s Corall, 85»

T* 33* f. ^, ^* E ASTER TJitffam» I» D. Pi* 6. f, 2, E;

K N O R R Vtrzam^ V* D. Pi* 21. f. 2*
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Vensgevöegde A£beeldmg van 1 Hoorentje door Vi;

ListEÈ, dat het een foort van Vygen zyriy^^^^^^'^

wordende door hem genoemd Flefch^ of Am- Hoofd-
pul-agtige Kinkhooren. Zo die de oude vanSTüK*

die Jongen in Natuurlyke grootte is, dan be-

reiken zy nagenoeg de langte van een Pink

en komen dus nader aan de voorgaande Soort.

Die, welke men Getakte noemt of Gedoomde

Haapen, zyn misfcluen tot deeze Soort betrek»

keiyki

(556) S^tekelhooren , die de Schaal Tregters» Ditr,

'jj/3^j-* geflaart heeft , en den Top met ^rZmu
Doornen gekroond» Getakte

^
Vyg.

Zonderling is 't, dat Li nn jeu s die, geïyk

uit de befchryving van 't Kabinet der Konin-

ginne van Sweeden blykt , een Getakte Fyg
gehad heeft , dezelve kon gelyk Hellen met de

Trompet van Aru by Rümphius gemeld: als

waar van zy, volgens de opgegevene Geftal-

te, grootelyks verfchillen. Niet minder ono-

vereenkomftig is die Hooren, welke Bonan-
KI afbeeldt, eneene Aroeefche Trompet fchynt

te zyn , met de Getakte Vygen, Deeze Kink-

hooren, naamelyk, bellaat als uit twee met

de

(556) Mure^ Testê patulo- Caudati, Spii^ Spinofb-coron?-

t.1. M» L» U. 641» N. 3ia» Ruccinum Aruanuiiu Rumph>
Rau T» 28* U A, G U A L T H. Test* T* 47. f.B» B o n A N N*

Recr, UT, T* loi, K it O R R Vimm^ Vit © Pl^ ^7. h 1,

1} DEEL, XYI, STUK,
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., vi. de Grondftéünen tegen elkander aan gevoegde

LIV^*
Tollen; zo Bonanni aanmerkt, en is wel

HooFiï- overdwars geftreept , doch niet geknobbeld;

fXüÉ. ten minlte niet gedoomd of getakc. Rum-
?H I u s merktze aan ^ 'als de gi;ootfi:e en plomp-

ile van allen , die hy kende ; zynde zwaar en

dik van Schaal, ruim anderhalf Voet lang en

een Span hoog , met weinige Gieren en een

korte Staart. Zy was over 't geheele Lighaam
Schilferig of geborften , Wit en zonder Glans

;

doch haar Onyx of Dekzeltje werdt geteld

Onder de beste Reukwerken, De Getakte Vy-

gen vallen ook wel groot en ruuw van Schaal

,

maar zyn van een geheel andere Geflalce, ge«

lyk de Afbeeldingen van Güalthieri aan-

toonen» Ik heb 'er één van zes Duimen lang

en drie Duimen breed, met eene Mond-ope-

ïiing van anderhalf Duim wydte, en by de vyf
Duimen langte , die geheel Oranjekleurig is.

Ik heb een kleine, van anderhalf Duim lang^-

die fierlyk in de langte blaauwagtig bruin ge-

ftreept is^ en overdwars een breeden witten

Band heeft. Dit heeft ook meer of min in

de grootere plaats. Deeze Hoorens zyn nog

ongemeen, en taamelyk hoog getopt, loopen

-

de de Doornswyze Takken opwaards , langs

de Gieren, naar den Top.

DLviT. (557) Stekelhooren, die de Schaal Tregters'

J>erverfus, ^^3^^

Xiïikfe

vVyg. f557) Murex TestS patulo repandoque CaudatS, Spira con-

traria fubcoronata, M» L. U« 6^i* N» 323* G UAL TH. Test^

ir. 30, f« ü. l'ünique» AR G E n v, Cm^* T« ï8, (isj f. f»
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wys* en wyd gaapende geftaart 3 links VI»

gedraaid en eenigermaate gekroond heeft, liv^*
Hoofs-

Deeze maaken een aanracrkelyke byzondef- stuk.

heid uit onder de Hoorens^ Men noemt ze

VUniquey dat is de Eenige, zegt d'Argen-
VILLE5 om dat haar Mond, tegengewoonlyk,

van de regter naar de flinkerzyde gedraaid is , en

zy heeft haaren Top zo laag en plat 5 als de

Staart lang en puntig is. Veel platter, inder-

daad, is de Top in deeze dan in de voorgaande

Soort, en naauwlyks getakt of gedoomd. Lis-

ter fchreef, dat deeze Vyg de eenigfte was,

onder de Zee-Hoorens, hem bekend, die de

Gieren van de regter naar de ilinkerhand om- * i{&

loopende * hadden. biadzus^v

Deeze kundige Heer moet daa de OfferJiooren oifer-

niet gekend hebben, van welke, zo wy wee-^^®^^^*^

ten, ook linkfe zyn, en reeds lang bekend zyn

geweest, doch ongemeen zeldzaam. Omtrent

de Paarlvisfchery van Toetecoryn , aan de

Kust van Ceylon , worden veelen van deeze

JHoorens gevangen , zoValejstyn meldt

,

die de Inlanders aan Hukken fnyden tot Arm-

en Duim -Ringen, gebruikende de laatflcn tot

bet fchieten met de Boog ; welke Ringen witter

en fchoonder dan het beste Yvoor zyn* Onder

deeze nu, komt, mooglyk om de honderd Jaa*

ïen eens , een Kofiings- Hogren voor , die van

Geftalte wel eveneens is, doch anders om ge-

dramd^

1^ DsELt XVI* sruïi«
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VL draaid , èn vati buiten groen , vari binnen rood
Afdeel. gekleurd. By de Jentieven plagt deeze linkfe

Hoofd- ^j^nko, (want zo noemen zy dezelvenj in zo

STUK. veel agting te zyn , dat men 'er eenige honderd

Ryksdaalders voor gaf, en de Koning van Gol-

conda werdc oudtyds, toen dit een Ryk op zig

zelve was, daar uit gezalfd. De regtfe of ge-

woone Offerhooren , die V A l e n t y n zelft

niet bezat, is ook niet gemeen. Zy behoort^

-«^regens de geplooide Spil aan de Mond-opening,

tot de Voluuten , en moest in de befchryving

van die Soort, welke Linn^us Peer noemt

6ladz^i^ ff

* * gemeld zyn , alwaar zy uit G u a l T H i E r r

'is aangehaald , zeggende die Autheur daar van;

dat het een Hooren is van volmaakte of wel

geproportioneerde Geftalte. Zy vallen Sneeuw-

wit en ongemeen dik van Schaal ; zo dat men
'er niet alleen een fchoonen Glans aan geeft

,

door 't polyften , maar zy laaten zig ook :, op

den Draaybank en met den Beitel , zeer fraay

bewerken en verfieren.

' DLviïi. (55^) Stekelhooren, die de Schaal Tregters'

^"l^^^j
"iyys' gejlaart heeft en langwerpig , mti

zee-Wulk, agt ronde Gieren.

De Zee Wulk van onze Stroomen, daar wy

* zie r^^^s van gefproken hebben *, wordt hier bo-

5>Iadi6,232,^Qeid. Zy gelykt wel eenigermaate naar de

fi;8) M^TÈic Testa patuio-Caudata oblonga , Anftaftibus
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gëwoónê Strand-Witlkén, doch is veel hooger ^^'

getopt en ronder van Lyf :
des ook Valen-

Ti'^!*

TYN haar, met de benaaming van KnolJwo- Hoofb-

reUi fchync te bedoelen, die hy zegt te val- stuk,

len op het Doggerzand: want de zogenaamde

Doggerzanders hebben gantfch geene Knolrori-

de Geflalte. Geen agt Gieren , evenwel ^

heem ik in de myne waan

(559) Stekelhooren , die de Schaal Tregteri' dll?*

wys' eenigermaate gejtaart langwerpig; defpertuu

met agt Gieren heeft en twee verheven
^°jjf^^^^^

Streepen.

Deeze noem ik , om dat zy in dé Noordfr

Oceaan, én by Ysland zelf, zig onthoudt, de

Noordfche Wulk* Het zou die zelfde zyn,

welke Li STER afbeeldt, met zeven Gieren.

Agt heeft 'er die, waar LiNNiEus de Af-

beelding van geeft in zyn Westgothifche Reis-

tógt , mer':ende haar als de allergrootde der

aldaar vallende Coachyliöii , en tevens als de

zeldzaamfte^ aan.

(560) Stekelhooren ^ die de Schaal Buikig , dl\%
7 Murex
l'^^^g' Trhonh.

TïiiohV

(559' Murex Testa patuïo fiib-Caudata oblonge, Anfraóli*

bus ofto: lineis duabus eleviuis. Faun, Suec, 2.166, lu IVtn^

gor^* T* y* f, 8. List* ^?2^A T. 3» f* I*
;

isCo) Murex TestA Ventricofa oblonga Isevi, AnfraiSibus

ïótiindatis , Apertura dentata , Cauds brSYU M^ L» U/ 64^

X ^'

r. DEEt, XVlt STUK»



32S B 12 S C H R Y V I N C 7 A N

VL langwerpig , effen , met fonde Gieten ^

^Tr^^' ^e Opening getand heeft, en eene kot'

Hoofd. ^^ Staart,

Zeer bekend , en thans ook zeer gemeen,

zyn deeze, die men Tritons of Trompethoo^

fens noemt , komende uit de beide Indien.

De Oostindifche zyn langwerpiger en zo Bui-

kig of dik van Lyf niet als de Westindifche^

doch veel fi-aaijer gekleurd. Het byzondere

Kenmerk van de Tritons is, dat haare Gieren

door knobbelige Naaden van elkander afge=

fcheiden zyn. De Tekening gelykt naar die

van bruine Penneveeren op eenen geelagtig

witten Grond of liever naar die van Turkfch

Papier, zegt Rujsïphius. Van binnen is de

- Mond of Keel fchoon Oranjekleurig in de

Oostindifche 5 die den Top Vleefcbkleurig

paarfch hebben en de Spil aar tig bruin en wit

bont geilreept. Dat zy ongemeen groot val-

len blykt 5 dewyl ik 'er heb van ver over den

Voet lang 5 met tien Gieren ^ en eene Mond-

opening van zeven Duimen in de langte en

vyf Duimen in de breedte : des men begrypt

,

dat de zodanigen een Onyx kunnen uitleve*

ïen 5 van grootte als een geheele platte Hand,

Heü

N« 324. Baccinum. Rond. Test^ 8i» Buccinum Tritonis»

R Ü M P H, Rar^ T« 28* f* B. G u A L T H. Tesu T* 48» f« A*

S E B* Kah III* T* 8i, £ omnes» K NO R R Vsrzam^ II> D,

rl. lö* f. 2y 3. V» D. PI. 5» f« U
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Het Dier heeft een grof llerk Vleefch, zegt Vl.

il üM ? H I u s , ter dikte van een Arm , rimpe-
^^tV^*

lig als de Hals van een Schildpad , bruin en Hoofd-

ros gefpikkeld , waar aan vast is een langwer- ^tuk.

pig Schild vyf Duimen lang , drie Duimen

breeds en een Mesrug dik, 't v/elk de Onyx

is 5 zo even gem^ld, Van zodanige Tritons

echter, heb ik veel kleinere , ja kleintjes van

naauwlyks een Vinger lan^:^

In Oostindie , zelfs , plagren deeze Hoorens

onder de Rariteiten geteld te worden op Ara-

boina vondc men ze weirig : zy kwamen meesü

uit de Zuidooster Eilanden, onthoudende zig

diep in Zee. De Alphoreezen ' an Ceram ge-

bruikenze tot hunne Trompetten ^ maakende

in de middelfte Kling een Gat, waar dcor zy
blaazen . om de Negers by een te roepen , en

dergelyke Hoornen Trompetten worden ook

by de Tartaaren, in Afrika , en in de West-

indien gebruikt 5 om dat derzelver Geluid zig

veel verder uitflrekt , dan dat van Boks- of

Ramshoorens. De Oorlogs -Trompet of Ba-

zuin der Ouden C') zal waarfchynlyk uit een^

dergelyke Hooren befcaan hebben.

{561) Stekelhooren 5 die de Schaal Buikige fyj^^^

lang' ^""''^

f*) Buccina jam prïscos ccgebat ad armn Q,iimtes*
Gnerrjoe-

fS^l) Murex Testa Ventricofa oblonga Isevi , Anfraéiibus
'

ïotundatis Spiré ^riata , Apermra Ixvi , Caud^ brevi» Syst^

Nat, XIT* Iioi>TANN* Keer. Ilt T, 40» GUALTH, Tm^
T» $%. U I* IC NOR 11, Verzam, ÏU D» Tl* 3»

X a
la DEEL; 2iVI, STUK*
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^^' langwerpige effen ^ met ronde Gieren

^^

LIV.* ^ ^^''^ gejtreept , de Opening ongetani

KooFo- lieeft^ met eene korte Staart.
STUK»

De aangehaalde van B

o

n a n ni is , voigens

Yalentyn, een Gnemoe-llooren* De Schaal

heefc de grootte van een Hazelnoot , zege

L I N N ^ u s , en is uit den Zeegroenen blaauw-

agtïg , met graauwe gegolfde Banden over-

langs en enkele Naaden. Zy valt in de Mid-

dellandfcbe Zee*'

DLXiu Cyö2) Stekelhooren , die de Schaal Buikige

Tulipa^ ' langwerpige eJeUy de Gieren rond met
^saate g^fi^ dubbele Naad , de Openi?ig met

êéne Plooy , de Staart Tregterswyze en

gejlreept heeft*

Schoon Valentyn de aangehaalde van

BoNANNi een korte dikke, hem onbekende

,

Trompet noemt , is het doch niet onwaar-

fchynlyk, dat dezeH^e die Hooren verbeeldt,

daar wy den naam aan geeven van Agaate Peer,

Zy heeft een zeer regelmaatige en fraaije Ge-

ItaL

f^Cz^' idurex Testd Ventiicofa oblonp^ Ixvi , Anfraéèibuf

ïotundati's Sutura gem'natd , Ap-^rturi unlplicata , Cauda pa*

tula ftriata, Sjst^ Hat, XII» BONANN. Recr^ III. T, 187^

JLlST. Coneb, T. 91!. R U M P H. Rar» T. 49 f» H. ©U AiTH,
•Test, T, 46, C A4 A R G E N V. Conch. T. 1 3* f» K» Ü E G E N F,

ConcK T. 9, f. 35 Seb. Kah. III. T. 71, f. 2S-3I» KNOR®
Verzam^ V* D. Pl. i8, f, S» VI, D. Tl. a^* f« i.
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)

italte 5 niet kwaalyk naar die van een Peer ^ï*

gelykende en de verfcheidenheid van Kleuren lj^^^

is ongemeen groot. Men vindt 'er, die, ge- Hoofd»

]yk d*Aroenville zegt, door eene fchoo- s"^^^»

ne marmering, van bruin op een witten Grond,

de Kleuren van de Tulpen naarbootzen; docb^

gelyk men onder de Tulpen veelen met een

enkele Kleur vindt, zo komen onder deeze

Hoorens ook geele , rosfe, en bruine voor,

in veelerley trappen van verhooging of ver-

flaauwing. De Tekening der gemarmerde over-

treft alles in deeze Agaate Peeren , wanneer

zy gepolyst zyn. Dus kan men de Naams-
^

reden ligcelyk bevroeden. Anderen noemunze

ook wel Gehande Agaat-Hiorens ^ wegens de

zwarte Streepjes, waar mede fommigen omgord

zyn t doch die benaaming is Vv-a algemeen. Zy
vallen w^el een half Voet lang en komen uit

Westindie»

(5^3) Stekelhooren , die de Scliaal langwer- 5^-'^^^^*

pig en gefiaar^t heeft , met vecle Vlie- cuthra'

zige plooi]en o erlangs. Geplooide
Schroef*

In Geftalte en Grootte komc deeze naby
aan de gemeene of Scheveninger Wenteltrap-

jes , maar heeft een klein Staartje. Jn de

Zee,

f363) Murex Testa oblong-l Caudatê, VVich longitudinali*

bus fubmembranaceis fulcaca, Syst^ 2^m, XII, KLEiN OJtrac^

1% 3. f 67.

I. I)E|kL, XVI. §Tua.

X3
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^^ï- Zee 5 aan 'de Kuiten van Ysland, heeft mea

^^^^i^y^' ze gevonden»

Hoofd-
stuk. (564) Stekelhooren , die de Schaal Eyron(i

pLxiw met eene Tre^terswiv^e Staart ^ de Gie*

Boiarimn, Ten met eeuïge verhevene jiompe GoV"

TÏÏp^. ^ dels heeft.

Hier fchynen die Hoorentjes , welken men
gemeenlyk Bordestrappen noemc, als mede de

basterd- Bordes ^Trappbn bedoeld te worden.

De eerllen zyn witagtig, de anderen rosagtig

geel van Kleur. De grootte is omtrent als die

yan eene Mos^:aat- Noot of grooter in de laat-»

ften. Zy hebben een Gaatje in de Spil. Die

van BoNAKNi kwam van de Kust van Por-

tugal.

Bitv, CS'^S) Stekelhooren , die de Schaal langwef'
'^^"'"^

pig ruiiw met de Randen der Gieren

ïdeui'igc»

Cor leui, _

ïïoorn-^ plat j den Top kmhhelig , de Ope-

ning Tandeloos heeft en een opgewipte

Staart*

Ia

(564) Murex Testa patuIoCaudataovataj Anfra^^ibus CIn-

gulis aliquot eleratis obtufïs. Syst. Kat* XII. B o N A N N,

Keer, III. f» 347, KnoRK Verzam. II. D, Pi, 24» f. 5: III.

D. PI. 7. f* 2 : V. D. PI. 3. f: 5*

(S<55) Murex Testa oblongl rudi, AnfiaiSlmim raarginibus

complanaus, Apice tuberculofo, Apertur^ edentulS , Cauda

adfcendentc. S)st, Nat, XII» Fosfilis, It. VP^cstgotsh* p. 200»

T. 5. f« 6, GUALTK. Tesf^ T, 45. f. F. Ll&T. ^«^/» 157.

T* 3« f» 4» K K o R R F^zm^ VI. D» l\, 33. f, 3»
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In de Bergen van Westgothland worden een VI.
^^

menigte van deeze Koorentjes, onder andere Ljy^/

Conchyliën, uitgegraven» Deeze Schulpber- Hoofd-

gen leggen , op veele plaatfen , wel een Kwar-STUK,

tier gaans van de Zee, op 't Vaste Laad.

Onder de Aardkorst, die zelden meer dan een

half Voet dik is , komt een Bedding voor van

Conchyliën, twee of drie Vademen diep, en

daar onder legt een zuivere Kley. Deeze Bed»

ding beüaat dikwils een uitgeftrektheid van

verfcheide Snaphaanfchooten. De Schaalen,

die men daar vindt, zyn geheel rein, wit en

onveranderd , alleenlyk met eenig Zand en

Gruis, gelyk zy door de Zee opgeworpen wor-

den , vermengd, 't Zyn meest zodanige Hoo-

rens en Schulpen , als aan de Stranden van

Noorwegen en Sweeden in de Noordzee , aan

de Kusten van Engeland, Holland en Vrank-

ryk, voorkomen. Men gebruikt deze Schaa*

len , die eenigermaate verkalkt zyn , om de

Vloeren, Muuren, en Wanden, door wryving

of fchuuring , te witten : ook brengt menze

op de Wegen , om den Grond vast te maa-

ken; doch wel het voornaamfte is, datzy die«

nen tot het branden van Kalk, die echter zo

beftendig niet is in de open Lugt, als anders

Kalk. De Lederbereiders maaken 'er het mee-

fle gebruik van , om het Haair van de Huiden

af te laaten byten.

Zodanig een Hoorentje, door Lïnn^us
X 4 afgc-

ï. Deel, XVI. stuk.
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K^ï' afgebeeld , is merkelyk verfchillende van die

Lsy ' van LisTER , by Scarborough verzameldj

IIooFD- welke agt Gieren op 'c minfte hadden , en het

f^'^^' andere rnaar vyf (*}• Dit v/as zeer grof en

die Engelfche fyn geftreept ; ook veel gedron-

gener van Lyf en minder fpits. Het Snebagtig

Staartje , dat zy beiden hebberj , vind ik naauw-

lyks in de Afbeelding van Gualthifri,
waar in de platheid van den Rand der Gieren

zig duidelyk openbaart Ik heb 'er zodanigen

,

die geheel vat en die bruinagtig zyn. De zy
nen waren met bruine Stippen en Golven gete»

kend op een witten Grond: zy hadden de Mond*

opening wit, doch de Keel zwanagtig of don-

kerbruin. De aangehaalde van LisTER,even-
. wel y wordt door nem ook daar oiede verge-

ieeken,

£>L^vL (^66) Stekelhooren 5 die de Schaal lamwer*

L'igneiriM, pig TUiLW , de GiBTen Jtonip geknobbeld ,

H«utag.
^^ Opening ongetand heeft , met eem^

korte b^na regte Staart,

Peezcj zo wel als de voorgaande j aan de

Kus-

(*) Coclilea Spuis quinque utïinqiie produ(rra , Striisacutis

smbricatis» /? PVestgotk Hoogd, p, 230.

(S66) Murex Testa oblonga rudl , Anfraftibus obtufeiwdofls

Apettura edentula, Caud.i brevi reótiuscala. Syst- Nat^ XII,

lioNANN» Recr.Wl, T» 32» GuALTH* Teit, T. 52. f. S?

S E B Kah* lil» T 52» f 4. i^ N o R ï^ P'trzam, VI. D» Pi.

s^ f. 3»
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Kusten der Zuidelyke deelen van Europa ^^ï-

voorkomende, heefc naauwlyks de langte van ^u^^*
een Vinger, mee efFene Gieren, en eene en- Hoofd-

kelde ry van flompe Knobbeltjes. De Kleur, stuk.

mooglyk, geefc 'er den bynaam aan.

(567) Stekelbooren , die de Schaal lans:wer''^'^^^^'

pg enjtomp gehoekt^ de Gieren eeniger' Trape-

maate geknobbeld en de Opening getand J^onr^g

heeft ^ met een kortere regte Staan spU.

Die van deeze Soort worden Stompe Spillen

geheten, om dat zy de Staart veel korter heb'

ben dan de Franfche Spillen, Sommigen heb-

ben dezelve zo kort, dat zy, met Staarten

Top 5 in doorfnyding nag;enoeg de gedaante uit-

drukken van zulk eea Scheefzydige Ruit, als

men Trapezium noemt. Sommigen tyr.elt men
gtompe '3andjpillen^ om dat zy mee dubbelde

fyne Streepjes , die bruine Bandjes om de Hoo-

ien formeeren , getekend zyn. Zodanig is die

van Bon A NNI, welke V al ent yn noemt

de Groote Basterd - Fiirpiira , uit den Golf van

Per-

fsö^') Murex Testa oblonga obtufe angulat^, Anfradïbus

fubnqdofis, Apertura dentata , Cauda breviore re£l3, M. L»U*

643. N* 325, B o N A N N. Recr, III. f» 287* Pfeudo- Purpura,

RUMPH. P^-au r* 29» f. E & T, 49* f- K* GUALTPI,

Test, T» 46, f R. A R G E N V. Conch, T» 13. 10) f. F , H>

K NORR Verzmm !! D. PU 15. f. 3 : IV* D« H, 2«' U II

\\ D. Pi. 10. f. 4,: VI. D, PI. IS. f. 5»

xs
I. Deel, XVL Stuk*
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VI. Perfie. In 't Franfch heet menze Ie Tapis of

^^uy" ?^ -^^^^ ^^ •^^''/^ > om dat zy de Kleuren yau

PooFD- een Perliaanfch Kleed naarbootst. Zodanig

STUK» eene is ook die van Gualthieri , en de

aangehaalde op de Negenenveertigfle Plaat,

in \ Werk van Rumphius ; die aldaar de

Gehande Knohbelhooren geheten wordt ; doch

Rumphius hadt de Oostindifche , die fterk.

geknobbeld is, de Basterd-PtirperJIak getyteld.

iiy fpreekt 'er dus van.

Btisterd „ Deeze noem ik zoo ^ om dat zy eenigs-

Ikkv^' 3» ziï^s de gedaante van de Purperflak uit de

5, Middellandfche Zee , en van binnen een

55 rood Bloedig Vieefch heeft , gelyk-men aan

5, geen andere Slakken ziet , doch of daar uit

5, een rood Sap te haaien zvs waar mede rnen

35 zou kunnen verwen, is nog niet onderzogt.

5, De langte is vyf of zes Duimen. Van voo-

55 ren is de Hooren uitgefpitst met veele Gie-

55 ren en van agteren met eene taamelyk dun-

55 ne Snuit. De randen der bovenfle Gieren

55 zyn met Knobbelen bezet ^ fomtyds als

55 flompe Doornen: het overige van de Schaal

55 is effen donkergraauw of Aardverwig, zon-

^5 der Glans, Als men het bovenfle Vliesja

35 affchraapt 5 't welk niet gemakkelyk ge*

35 fchiedt, dan is de Schaal wit, met zwart-

5, agtige Draaden overdwars. De Rand van

.3, den Mond is dun 5 met fcherpe Tanden

35 Zaagswyze bezet: daar tegenover is hy glad

ij5
en purperveiwig: de bionenfle Vlakte met

j3 dun-
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55 dunne Ribbetjes ge voord. Het Dier, daar ^^^

3^ in , is iiard ea rooi als raauw Vleefch , ^^liy]'

55 goed om te eeten. Het draagt op den Kop Hoofd'^^

3, een langwerpig Schildje , dac een Lid van ^^^'^»

,, een Vinger iang is en krom als de Klaauw

5, van een Becsc, net ilaitende op den IMond,

3, van buiten vuilgraauw en effen, aan de bin-

5, nenzyde donkerbruin en wat gerimpeld."

Dit Dekzel wordt van de Inlanders voor de

beste Onyx ii^arina gehouden, en Uitam Cas*

tiiri 5 d-it is Onyx Mofchata genoemd j doch

ssy hadt de minfle Geur niet van Mcskeljaat^

en hy zoude de Unguïs van de Trompet var^

i^ru boven deeze verkiezen.

Onder de Kinkboorens, naamelyk, zyn de

Spillen t'huis gebragt door Rumphius, die

aanmerkt^ dat men deeze taamelyk veel in de

Amboinfche Inham vindt. Zy komenby Troa-^

pen voor den dag , doch ilegts in zekere Maan-

den , en vertrekken dan wederom naar de

Diepte. Die men voor Rariteiten bewaarea

wil 5 zegt hy^ moet het gedagte Vliesje niec

worden afgehaald ^dewyl de Oppervlakte zig

dan altoos ruuw vertoont.

Van dergelyke ftompe Bandfpillen heb ik 'er

die Oranjekleurig zyn van Grond* Iterk ge-

knobbeld 5 en met Kastanjebruine Streepjes

fierlyk gebandeerd. Deeze zyn aan 't Staart-

end zeer ftomp , do:h hebben een hoogen

Top. Een andere Soort is laogs de Gieren mei-

brui-
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VI. bruine Sleuven en v^itre Ribbetjes fraay sfete-

LIV. ï^'^nd, zyade ongemeen iterK en ais over de

BooFD' gelieele langtevan de Hooren geknobbeld, met
sTuu:. diepe Groeven tusfchen de Knobbels in. De

plaats der afkomst is iny onbekend.

TiLxvnu (S^S) Stekelhooren , die de Schaal langwev"

^r^' t^^ ^'^^-^^ ' '^^^^ ^'^P^oofa'^ m g^ftreepte

^^-^ Gieren . die Kmhhelagtig gekield zyn ,

imdCche^ d^ Opening ofigetand en een korte

Staart,

Deeze, uit de Middellandfche Zee, heefc

dit byzonders, dac de bovenkant der Gieren

bruinrood is , de onderkant wit, V a l E n T y n
zegt, dat de aangehaalde ^'an Bonanni ee^

fooi't van lange CnemoeHocrens waren , hem
onbekend. Bona^nni zelf getuigt , dat zy

veel voor komen in de Zee van Syracufa

,

zynde wegens haar maakzel en de verfcliei-

denheid van Kleuren vermaard. Ieder Gier,

naamelyk , fchynt uit tvyee flukken van eèn

Schaal te beitaan , waar van het eene wit

IS 5 het andere uit den rosfen Purperagtig.

BLxix. (s^p) Stekelhooren, die de Schaal langwer^
:Murex •

Craticula» r^'öS

HoV'ir'e. iy(>^) Murex Testa oMonga , Anfras^ibus ftriatis plicatis,

tuberculofo-carinatis j Apercura edenmla, Cauda brevi. S^^jr^

Nat, XII BONANN* Reer, lil ?. 80.

{Z^9^' Alurex Testa oblonga , Anfiradibus rotundaris plica-

%h transverfim ret/ciilatis , Apertura deiua^a , Cauda bievi,

Syst, Nat, XiU Turbo angulatus« RQND« Test, 8g^*
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i)2>, de Gieren rond^ geplooid ^ over- Vï.

dwars Netswyze gejlreept heeft , met j^j^^*

een getande Opening en eene korte Hoofd*

Staart, stuk»

Hier wordt de Hoekige Turho van Ronde-
LETiüs, aangehaald 5 uit de Middeilandfcfie

Zee* De Schaal , met verhevene Streepen

langs de Gieren , is witagtig van Kleur, heb-

bende de Hoeken rosagtig, de Opening van

binnen geftreepto

C570^ Stekelhooren , die de Schaal byna on- dlxx,

gejlaart , Spilrondagtig , effen ^ en bleek
Xl7ü'!ls,

van Kleur heeft , iii£t Virfcheiderley Geftrceptc»

o^rerlangfe bruine Streepen; de Lip g^-

tand,

Deeze , ook in de Middellandfche Zee voor-

komencfc > is weinig grooter dsn een Garfte*

koorenfje, overal efFen, lanr^werpig, naauw-

Jyks geflaarc ^ bleek witagtig , bevlekt met

cverlangfe kromme bruinagtig zwarte Stree-

pena

VI. Die Getoorend zyn en Elsvormig mcS
een zeer kort Staartje»

f570

(57^) Marex Testa fub-ecsiüdati TuüTckmi Ixn pallidit ,

Stdis fuscis longitudinalibus ymis , Labio deataÉOt Sjsh

h DP-EIL, XVI, STUKi
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g^^' Cs?!) Stekelhooren , die de Schaal getoorend^

ïlV^* J5 Gieren aan de bovenzyde geplooid ,

Hoofd- en een opgewipte Staart heeft ^ de Spil
^^"'^* van binnen met een Plooy,

DLXXL

v'^ltagus. Onder de ïlaalden of Pennen Icomen 'er

snuitpen, vooi' , die aan de Mond -opening een klein

j^^^^J^^^^' Snuitje of Tuitje hebben, 't welk zig als een

Staartje vertoont, en zodanig opgewipt is,

dat hét byna dwars ilaat. Deeze noemt menj

om die reden , Sniiitpennm. B um f ii i u s en

Valektyn heeten dezelven Tuitjes. Zy
vallen omtrent van langte als een Vmger en

zyn taamelyk dik , fommigen op de Gieren

maar weinig, anderen Knobbelagtig ingefnee-

den en als gekarteld. Men vindtze , geineen-

lyk, wie van Kleur, of geelagtig, ja bruingeel

én fomtyds met geele Streepen, of met rosfe

én bruine Ringen , gelyk die van onze Af-

beelding Fig, 4, zeer fierlyk gebandeerd»

ï>eeze is ccluer , op den Rand der Gieren,

2,eer weinig ingefneeden,

DLxxiT* C57^3 Stekelhooren j,
die de Schaal gètoorerd

jiiuco. .
heefh

fauie- (571) Murex Testa tun'rA , Anfrai^üms fuperne pllcatis,

kioon, cmdi adfcendente, CoUimella intus plicata. Sysi^ Nat..XlU

BoNANN* Recr^ III* f. 84. Strombus Caudams albus»

HUMPH* Rar. 100* T. 30* f, K« FET« Caz. T« $6. f» 4,

Argenv. Ccné, T, 14' Ol} f* P GVAi.ru. Test» T*

S?. ^. D, Kn ORR Verzam. 111. D* Tl. 20. f. 3» V% D. TU

35» f* 6: VI. D, P!. 40» f, 4, 5*

(572} Mursx Test4 tunita , AnriaiSlibii's tuberculatls , /?ria

ir. f.
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heeft y de Gieren geknobbeld , met een VI»

Doornige ftreep op "t midden y de Spil^^^^^*

met ééne pkoy en de Staart opgewipte Hoof».
STUK,

Gedoomde Tuitjes worden deeze genoemd

van Valentyk, doch wy geeven 'er den

naam van Basterd-FaiifekrQonen aan , en de

Franfchen heecenze Chenilks , dat is Rupfen.

Hoe zeer ook deeze benaamingen uit malkan*

der loepen , hebben zy allen doch eenige be-

trekking. Die 3 welke de Franfchen Clmiilles

noemen ^ om dat zy als zekere Rupfen gete-

kend zyn, heeiQü wy Basterd-Faufekroonen'y

dewyl zy naar de echte Paufekroonen veel ge-

lyken , en die andere ^ welke hier ook t'huis

gebragt zyn, noemen wy, tot onderfcheiding,

Westindifche Basterd • Paufekroonen 5 of Taxis^

DooTfien Spillen: want zy^ door haare Knob-

belagtigheid , veel naar een Taxis Boomitam

gelyken. Deeze beiden j hoewel door L i n-

Nisus tot ééne Soort betrokken 5 zyn echter

grootelyks verfchillende. Ik begryp de reden

van den Latynfchen bynaara niet; noch ook^

hoe hy de woonplaats ftellen kan in de Mid-

dellandfche Zee.

C573)

inedia Splnofa , CoIumelM' unïplicsta , Caudl adfcendente»

M. L» U-, 643* N. 326* B o N A N N* Recu IIÏ» f* 69 , 83«-

Strombus angulollis* R u M P H» Rar» T» 30* f O , N.

GUALTH» Test, T* 57» f. G , A» Chenille» AR GEN V*

Conch, T. 14. (ii) f. H, SèB* Ka^^ UU T* SU f* 25,

KïSr ORR Verzam^ III» D, VU lö, f, 5: I* D, P^ 16. f^ 4*

! DBSL. XVI, STÏfK,
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1^ Q VA

m.
Afdeel.

LiV,
Hoofd-
stuk.

DLXXIÏL

fuscatüS,

Getakte
Eezaaa-

J'Iurex

Gordel»

Jtf-urcx

Radula*
Kasp,

(573) Stekelhooren , die de Schaal gemrend

heeft , met de Gieren door Tandjes mn
de hovenjte Streep gekarteld.

Dceze, die naar de laatstgemp'den veel go-

lyken , noemt men Getakte Bezaanknoopen.

Doorgaans vallen zy b^uin, en foaityds zyn

ze geel gebanJeerd langs de Gieren. Zeer

dikwils komen zy aan de Puntjes der Takken

of aan den Top , door afflycing van de bui-

tenfle Korst . eenigszins wicagtig voor. De
afkomst is uit de Middellandfche Zae , zegt

LiNNJEUS'.

C574) Stekelhooren 5 die de Schaal getoorsnd

en de Gieren van boven met een dikken

Gordel gezoomd heeft , de Staart kort.

Deeze, zig in het Kabinet van den Heer

G Y L L f. N B o R G bevindende , liadt de Schaal

wit en maar weinig overlangs geftreept, docli

de Gieren met een dikken , ftompen , Zoom ge-

gordeld en den Top geplooid»

{57$^ Stekelhooren, die de Schaal getoorend,

d9

(573) Mf^rex Testa tumtd ^ Anfradlbiis crenulatis , flria

fiipenore denticulata. Syst, Nat. XIl. GuA L t H. Tei^ T*

£5. f, h; AR GR NV* Conch, T» I4» (u; f. & KNoRR
P'^erzam. IIU D. Pi. 26* f* 4 , 5-

{574] Murex Testa turrita , Anfractibus fuperneZona toru-

lófk, Cauda brevi. Syst. Nat. XU»

(57S) Mtnex Testa turriti, AiirraiTnbus tuberculatis , Mis

dijplici fenc puni^-atisr 3j«. K'ï^ XII. GuALTH» TèiWt^'

fè, f F*
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de Gieren geknobbeld heeft en fieflreepv Z^'^-

met eene' dubbelde ry van Stippelt. lh?^'
Hoofd*

Deeze, uit de Afrikaanfche Zee, heefc desTUK.

Schaal roodagtig , van onderen flomp , de

Stippen der Gieren dikwils wit getopt, en de

Schaal zo oneffen , dat 'er de bynaam van

J^asp aan gegeven wordt,

C576) Stekeihooren , die de Schaal getQofe7}dnLKxvu

heeft y de Gieren met Sleuven , over- ^^pir!"

dwars gejtreept en gedoarnd^ de Staan^^^"^^

opgewipt.

Uit de Bogt van Guinee was deêze a[fkoin.

flig , hebbende de Schaal Melkwit , Elsvor-

ïtiïg y met twaalf of veertien overlangfè Sleu-

ven en korte Doorentjes aan den Mond : de

Spil platagtig en met ééne Plooy»

(577) Stekeihooren , die de Schaal getoorend dlxkyiü

efi kruislings bezaaid heeft met Knob^ Cr^v^u^
heitjes y de Staart /pits m opgewipte '"^-j,

ren.

De

{S76) Murex Test^ tarrit^,' Anfraótibu's iUIcatis franwerilm

ftriatis rauricatis, Cauda adfccudente. Syst» Nat, Xll»

Ol7) J^^*rex Testa turrira, Tubercuüs decusfatim adfper-

, Cauda acuta adfcendente. S-jit^ Nat, XII. B o n a n N.

liécr* III. f* 81. Strombus Caudatus angulofus. R u m P H» Rai\

T. 30» f. L. ARGENV» Conch*T^ 14. (11) f. K. KLEipc
OJïrac, T. 7, f» lïp. KN O R R Virmm^ YL D» Ht 26, U s-

t
L DêSL, XVÏ« StuS,
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VL De aangehaalde Afbeelding vaiï B o N a n n ^

An)REL.
fchync de volgende te moeten zyn , naamelyk

Hoofd* N. 82, zynde een foort van Gedoomde Tuit-

STUK* jes, volgens Valentyn: want N. Si, met

N, 120 van Klein overeenkomftig , is een

geribde Gnemoe-Hooren* De Knohhelpen van

E-UMPHiusis aanmerkelyk van die van d'Ar-

GENviLLE verfchillende 3 en heeft de Knob-

beltjes zodanig niet in 't kruis geplaatst. Die

Ik van deezen aart heb zyn witagtig Vleefch-

kleur en hebben op den bovenkant van ieder

Gier een ry van groote y en daar tusfchen

drie ryën van kleine Knobbeltjes. Zy zyn
naauwlyks een halven Vinger lang , en gely-

ken veel naar deBasterd-Paufekroonen. Nog
kleineren heb ik, die zwart zyn. Beiden zyn

fey uit de Westindiün afkomftig.

ïjLxxvin, (51^) Stekelhooren, die de Schaal getoorend

Murex heeft 5 de Gieren overlangs met Plooyag^

Geknotte» ^%<? Skuven^ aan den Top geknot,

In het Kabinet van den Kamerheer de Geer
bevondt zig deeze , die naar een geknotte Top°
flak geleek , maar de Schaal aan den Grond-

Iteun uitgerand hadt, zynde de bovenfte Rand
dun van de Gieren , die overlangs geflreept wa-

ren met Geutswyze Plooijen, en zwarte don-

kere Sleuven daar tusfchen. Zy heeft den Top
geknot en de Opening ovaalagtig.

LV. HOOFD'.
(S?8) Mtireic Testa turrita , Anfnflibus longltudinalfter

{.ilicato-fuleatis , Apice decollato, Spt^ Kat, XII»
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A-FDEBL.

LV. HOOFDSTUK. g^y^.
' . STUK*

•

Sefchryving van 't Geflagt der Tollen ,

waaronder de Zonnehoorens , Zee-Tonnen en

de eigentlyke Pennen of Penhoorens ^ hegree-

pen zyn.

Zodanige Hoorens , die van eene Kegelvor- NasiW

iTiige Geftalte zyn , en dus naar zeker

Werkcuig van 'c Kinderfpel , dat men een Tol
noemt, gelykcuj voeren, in 't algemeen, den

naam van Tollen. Men noemtze , in 't

Franfch, om die zelfde reden, Sahots^ en in

\ Latyn Trochi. Deeze benaamingen zyn by

de meefte Autheuren in gebruik.

De Schaal is Spiraal gedraaid en loopt vanKcnmet.

èenen breeden Grondfteun allengs opwaards,^'^"*

met byna regte Zyden, tot aan den Top, die

wel niet fcherp is , doch taamelyk fpics in de

meeden» Zy hebben eene vierkantagtig ge-

ronde Opening , die als door neerdrukking

vernaauwd is en de Spil ftaat fcheef, Hec

Dier is een Slak.

Dit Geflagt bevat niet zeer veele Soorten, scturer..

Men beeft 'er maar zesentwintig in gebragt

,

welke in drie Afdeelingen onderfcheiden zyn,

waar van de Eerfte de genen bevat, die de

Spil met een Gat doorboord hebben ; de Twee-
^e de genen die digt zyn , m de derde de ei-
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VU gentlyke Pennen of Penhoorens , als met ds
Afdeel.

gg^agte X<^eamerken overeenkomende.

Hoofd-
stuk. 1^ Genavelde met een doorboorde Spil.

iitxxix» C579) Tol, die de Schaal Kegelvorm'g^ glad-

moticus, <^g^^§y ^^^ eerdgermaate genaveld heeft.

llagyue

^^^"*
Zonderling is de benaaming 5 die men aan

dit ïlag van Tollen geeft, en niettemin eeni-

germaate overeenkom (tig met' de Geftalte, in-

zonderheid in de genen , die de ééne Gier als

op de anHpre leggende en de onderfte veel bree-

der of grooter van omtrek hebben, dan de

evenredigheid vordert in eene wel gefatzoe-

neerde Pieramiedy gelyk fommigen van deeze

Soort ook wel genoemd worden. De Bagyne-

Drollen vallen wel een Handbreed hoog , en

niet minder^, breed van Voetftuk. Men heeft

''er ook die veel kleiner zyn. De Schaal is

, zwaarwigtig, niet zeer fpits aan den Top, en

aan de Zyden met gegolfde Streepen ^ of Baa-

ren , in fommigen wit en rood , in anderen

wit, rood, bruin en groen, gemarmerd. Som-

migen > CU die aan den Top byna ongefchon-

den

(579) Trochus Testa conici lajviuscula fubumbillcat^, Syst,

If&t, XII. o L E A R* Mu^. T* 29. f. 5. B o N A N N, Recr, UU
f; 102. RUMIPII. Rar^ T. 21. f« A. GUALTH, Test. f,

59» f. B , € A R G E N V. Conc^, T* H, (B) f. C. R e g ENP»
Conch^ T» 4. f. 42. K N O RR Verdam. I. D. PJ« 12, f. i, H,.

P* FI* 5. f. I ; PU ö* f. 1 : IVf E>. Pi. 28. U i , 2»
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den zyn , neemen een ongemeen fchoonen vr;

Glans door 'n polyften aan. Inde meeften zyn^^^^^^'

de Gieren , aan den Top , merkelyk geknob- Hoofd»

beid. De Mond is heerlyk Paarlemoerkleur,sTUK»

en de geheele Hooren laat zig van buiten Paar»

lemoeren. d'Argenville zegt, dat men
dezelve Bouton de la Cliine noemt, 't welk

mooglyk zien zal op de kleine Drolletjes^

De afkomst is uit Oostindie,

(580) Tol, die de Schaal Kegelvormig en ge- dlxxx»

knohheld heeft, met een fcheeven Na-r^^Zh/uH

vel^ de Unnenfte Lip flaauw tweekwab-f^^^^'-^l^^.^

Mg.
'"""''' '

Uit de Kenmerken is af te leiden , "^at hier

de Getakte Fieramieden bedoeld worden, wel-

ke men dus noemt , om dat zy aan alle de

Gieren, en inzonderheid aan de onderde, mee

Takagtige Knobbels bezet zyn. In de aange-

haalde Afbeeldingen van BoNANNienGuAL-
T H 1 E u I is het gezegde blykbaar. Ik heb

'er zodanig eene, van drie Vingeren breed en ^^

hoog. De aangehaalde van Rumphiüs be-

hoo-

(580) ^roc^«5 Tesd Conicd tuberculatê, Umbilico obll-

quo, Labio interiore obfolete bilobo. M. L, U. 64.4. N. 307;

B o N A N N* Recr, UU f. 96, Trochus maculoPas* Ru M P H»

Rar» T. 21» f* 1?, 4, 3. GUALTH. Teit^ T* 61* t. E.

ARGENY. Cencfy. T» II, f. C» K N O 11 H Verzam I« D. Pl^

12. f. 4 : IV. PI. 4, f- 5*

Y3
I DEEL. XVI. STUK.
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yi. hooren tot de voorgaande Soort , v^elke L i N-

^^r^*^^"^ niet van naby fchynt gekend te heb-

Hoofd- ben , alzo alleenlyk deeze zig bevondt in hec

ÊTuip Kabinet van de Koningin van Sweeden. De
kleintjes, die gegranuleerd zyn, hebben wee-

zentlyk Tandjes aan de Spil 5 v/elke in de Ge-

takte Pieramieden ontbreeken. Men vindt 'er

die geel^ Vleefchkleurig , groen en rood, ea

op veelerley wyzen gemengeld zyn.

Het Dier. Tot dceze of dergelyken moet her. Dier bq-

l^^jf^' hooren van onze Afbeelding Plaat CXXIV,'
' ' Fig. 1 5 die uit het Werk van d'A 11 g E n v i l-

LE is ontleend. Want, fchoon óls Autheur

meldt 3 dat het de Platmondige Slakhooren

zyn zoude , die men in Bretagne Sorciére of

i ovenaar noemt , blykc echter uit zyne aan-

gehaalde Figuur S, Plaat 3, genoegzaam, dat

dezelve een andere zy. Hier heeft hy een

weezentlyke gegranuleerde Tol of Pieramied

doen aftekenen, waar van het Dier volkomen

met dat der drie volgende Geflagten overeen-

komflig is 5 uitgenomen de Kleur en Grootte.

3, Deszelfs Vleefch, zegt hy, vuilwit en naar

5, 't geele trekkende , wordt ingenomen van

3, een donkerbruine Zak of Beurs , met ee-

3, nen bruinen Mond. Het heeft groote zwar-

3, te Oogen, in de gewoonlyke plaatzing, en

3, Hoorn tjes van de zelfde Kleur, die in de

53 geheele breedte door een bruine Streep ge-

3, fneeden zyn , 't welk dezelven dik maak^

33 en zeer Itorap van Punt.

5» Drie



ü E T o t L E n: 343

53 Drie byzonderheden komen in dit Schulp- VI.

3, dier voor» De eerfte beftaat in een klein "^y^^*

5, Vleezig Tongetje, dat vast en gegolfd is , Hoofd-

je van ecoe witagtige Kleur. Het fchynt aan- stük»

,5 gehecht te zyn en af te komen van den bo-

„ dem der Beurs 5 voegende zig langs dQn

5, Hals. Het vertoont zig niet, dan dooreen

5, gedeelte van de Schaal weg te breeken ,

3, gelyk hier is gefchied. De tweede byzon-

,, derheid beftaat daar in, dat de Vleezige

5, Grondfteun , waar op het kruipt , in zyn

55 omtrek een foort van Zoom heeft , famen-

5, gefield uit kleine Sagrynagtige Stippen, die

5, bruin zyn , en dus als een Galon formee-

3, ren. Zyn Dekzel maakt het derde onder-

55 fcheid. Dit is dunner dan inde anderen en

^, zeer glanzig. Volmaakt rond zynde, fchync

,5 het een ovaale Opening niet volflrekc te

5, kunnen fluiten ; maar het buigt zig om en

5, voegt zig dus gemakkelyk aan de Wanden

„ van de Schaal.

5, Het voordeel , welk dit Platmondige

53 Schulpdier boven de beide volgende heeft

,

5, is 5 door de Gellalte van de Schaal en de

,5 evenredigheid van den Voet tot de zwaar-

3, te van zyn Lighaam, het omvallen niet zo-

5, danig onderhevig te zyn , wanneer het op

„ fteile plaatfen kruipt : terwyl de anderen

3, door de overtreffende zwaarte van hunne

5, Schaal, weinig ge-evenredigd met de kragt en

Y 4 s, groot'?

ï. Deel. XVI. Stuk,
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^M. 3, grootte van den Voet, ligt omver tuimelen

j

i^FDEEL.
^^ j^jg kwetzen en kneuzen; eer zy zig, door

ïlóoFD- 35 het intrekken van hunnen Kop en Hoor-

fTüS. „ nen binnen de hollighéid van de Schaal >

3, daar voor hebben kunnen beveiligen. Die

„ heb ik, met myn eigen Oogen, verfcheide

;,y maaien gezien en waargenomen".

r>LX.v'XT. CS^i) Tol, die de Schaal verhevenrond
, Jiomp,

Flrfe&i'
gerand heeft , met eenen doorboorden ge->

vus. kartelden Navel,

Hoeren.

De zonderlinge gedaante van den Navel,

wiens Opening allengs verkleinende inwaards

loopt, tot aan den Top, geeft den naam van

j^erfpectief ' Hooren aan deeze. Om dat haare

Banden als in Graaden verdeeld zyn , noemt

men ze , in 't Eranfch, niet alleen VEscalier

of Wenteltrap, maar ook k Cadran, dat is

c]e Zonnewyzer. In netheid van Tekening en

Trekken is deeze Hooren , hoewel thans ge-

ineen , een Pronkfluk onder de Conchyliën.

Il^rp breedte is yry grooter dan de boogtq.

't h

fs3i) Trockus TestÉ convexe obtufa margJnata , Umbiüco

pervio crenulato* M. L* U. 64.6* N» 3*9» G 11 e av» Mus* T«

ï I. f. 3 , 4» List. Cenc^h* IV. S. s. C* 3» T# i , 2. B O N A N N*

B.ecr* IIU f* ü7 , 28. Umbilicatn. R u M P H. Rar» T. 270

f. L» Pet. Amb^ T. 2. f» 14. GiJALTH. Tesu T. 65. f,

O. Solarium. A R G E n V» Concb^ T. 1 1 . (8; f. M. R E G e N p.

'

Conch^ 26. T, 6. f. 6l« S ï B. Kab» III. T. 40» f, i, 2 , 13

14, aa^ 4«s 4-2. Knorb. V^rzam,!* D. Pl. ii» G I9 2»
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\ h geene Land- maar eene Zee-Slak^ heb- Vi;

bende haar afkomst uic Oostindie , maar te- ^^^^^*

vens veel by Alexandrie gevonden wordende , Hoofd-

zo LiNN-sus melde «tuk,

(552) Tol, die de Schaal gemveld verheven- dlxxxit^

rond 5 de Spil met twee Tanden , de Hybridus^

Navel gekarteld heeft» wmei-

Deeze heeft de Gellake van de Perfpeétief-

hooren, doch is kleiner en ongekield, en niet

in 't ronde fcherp gehoekt; effen, bont van

Kleur, met de Opening rondagtig; de agter-

ÜQ Lip uitloopende in een ftompen rimpeligen

Hoek, Zy heeft den Navel mef: een itompen

Hoek omringd , en is mooglyk een loutere

Verfcbeidenheid van de voorgaande Soort ^

maar viermaal zo klein , geel en niet door-

fchynende, met den Omtrek naauwlyks ge-

rand en de Oppervlakte effen , zegt LiNNisus,

Zy onthoudt zig, volgens hem^ in de Mid'
4ellandfche Zee.

(583) Tol, die de Schaal genaveld verheven- DLxxxnr^

rond^ met Streepen van Eeltagtige Stip^^^^'f^'^^

pen en de Spil met één Tandje heeft, Kruishoo-
? ren,

Dee -

f582) Trochus Testa umbüicata convexa ,CoIumelld bidcn-

lata , Umbilico crenulato. M, L, U, 6+^» N. 330.

(553) Trochus Testa umbilicata convexa , Strils callofb»

punólatis , Columellft unldentata» Sy^r» Kat^ XII,

Y5
L D^FX. XVI» Sttjk» .
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Vï. Deeze hadt de Schaal kleiner dan een Ha-

•^^Lv^^'zelnoot 3 Roestkleurig , met vier Witagtige

HooFi). Banden overJangs getekend. Deeze Banden

STUK. zullen waarfchynlyk het Kruis maaken, naar

het welke dit Hoorentje den bynaam voert»

Het was ook uit de Middellandfche Zee af»

komflig.

DiLxxxiv» (J84O 'ï'öl , die de Schaal Eyrondagtig ge-

^TarMni- fi'^^^P^ ^'^^f^ 9 ^^^^ ^^^ elkander gefcha-

cus. kelde ronde Knobbeltjes , de Spil en OpQ'

Robbeits ^ing geland ^ de Navel gekarteld.

Knoop.

De oirfprong van den Latynfchen bynaam

is afkomftig van Bonanni, die zegt, dp.t

deeze Hooren , volgens den Audieur va.x c

Mujéum Cospianimip in de Roode Zee gevon-

den , en van de Visfchers, aldaar, Pharaoos*

Slakhooren getyteld wordt. De reden hier van

zal waarfchynlyk toe te fchryven zyn aan de

cmgemeene fraaiheid, waar mede de keurlyk-

ften van deeze Soort praalen : dewyl Pharao

inet al zyn kostbaarheden in de Roode Zee

ver-

(584) Trochus Testa fiibovata ftrlata, Puii^is concatenatis

globofis , Columelld apeituraque dentata , Umbilico crenato*.

M. L* U« 647. N. 33 u Bon ANN* Recr, I4i» p. 3. f. 222*

Umbilicus varius* Rond» Test» 104* LisT» Conch* IV. S. 8.

C. 4» T. I. 'Sv.r.,Gaz, T. 14.. f. lO» GUALTH. Test.T,

63. i. R* Bouton de Camifole. Argenv. Conch* T» ii»

(8) f. L, c^» ADANS. Seneg. I. T. 12. f, 2. KNO KR F^r^

^fn^ It D» fl. 30, f« 6^ IV* D* PU 2(5. f. 3> 4»
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%;;^rzQnk. Zy zyn , op eenen Purperagtig roo- VI.

den Grond, als met Paarkjes verfierd, die in^^£,^^^

zwarte Snoertjes Itaan. Deeze Koorentjes , Hoofd-

naamelyk , vallen niet veel grooter dan de^TUiu'

naastvoorgaande Soort. Bonanni liadt,

evenwel , van een geloofwaardig Man ver-

ftaan , dat zy ook kwamen van de Kust van

Brafil. Adanson vondt dergelyken aan die

van Senegal , in Afrika. Men noemtze in 't

Franfch Boutons de Camijole^ in 't Neerduitfcfi

^rins Rohberts Knoope?i.

0?5) '^^^ ' ^^^ ^^ Schaal fclieef genaveld dlxxxv«

yerhevenrond heeft ^ met de Gieren van m^I^i^^lUSt

loven flomp gek?10bbeld. Tovenaar,

Een platagtig Tolletje , dat geknobbeld is

pp een witten Grond , met Vleefchkleurige

Vlakken , wordt van de Inwooners in Bretag-

ne Sorciére geheten , zegt d'Argenville,
pn daarom voert het den bynaam van Magus^

dat is Tovenaar. Het is in Geftalte ook eeni-

germaate Knoopagtig, en onthoudt zig, vol-

gens LiNN-ffius, in de Middellandfche Zee,

(586) Tol, die de Schaal genaveld en gejlreept J^i-'^'^xYii

j r Trochtis
ntejt ^ Modulus^

.
, ^ ,

Malletjee

f585) Trochs Testa. otUique umtnlicata convexa, Anfradi-

biis fupra obtufe nodulofis» M. L. ü* 647. N.332. Gualth*
Test^ T. 64. f. C. ARGENV. Concb. T. 11. (S) f. S. RE-
iïENF. Conck* 12. T. 3* f* 27* SEB* Kak III» T, 7S*

KnoRR J^erzam, VL D. PU 27. f* 4.

(586) Trochus T&it^ umbilicata ftriata, fupra plicata, fub-

I» DF.EU XVI. STUK» tUS
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VL heeft , van hoven plat en met Phoijen ,

Afdeel. y^j^ onderen ronder^ de Opening oyaal,

HoQYU' ^^^^^ ^^^ Tandje,

ÊTüK,

DLXXXVn

Uit het Kabinet van den Heer Te s sin

was deeze ontleend. De Schaal, van grootte

als die der Prins Robberts Knoopen , is witag-

tig , met Purperkleurige Vlakken , en byna van

geflalte als een Lens : gelykeqde hierom veel

naar de Vorm van een Knoop.

C5S7) Tol, die de Schaal eenigermaate gena-^

Tmhas y^u Eyvond heeft , met gedoomde Knob*
Jïuricntuu

-, 1^ -

Gedoomd, heitjes»

Dit Hoorentje, de grootte van een Hazel-

noot hebbende , witagtig van Kleur en fpits

getopt, is overal bezet met puntige Knobbel-

tjes , zo dat het zig, op 't gevoel, als Ge*

doornd voordoet. Het heeft een klein lang-

werpig Naveltje.

r^SS") Tol , die de Schaal miaveU en eenim-»

Trochus
,

maate ^yrond heeft , met heurtlingfe.

Ruuwl ^1'^^^ '^'^ groote en kleine Knobbeltjes.

Dee-

fds convexiore, Aperturi obovatd unidentata. Syst* Nat XIU

SEB. Kab. III. t. 7S*

(587) Trochus Tcsta ruh-urabillcata ovata, tuberculis mu-

ïicatls» M. L, U. 648, N. 333. Gualth» TesuT. 64 f H.

(588) Trochus Testa umbilicata fub-oratil , Sulcis alternis

majoribus Moniliformibus. M. L« U ó-^-g^N. 334» A R G E n v*

Conck T, n, (D) f. T* KWORR Ftrzam, II» D* Pi» 2. f, 4, 5,
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i3eeze, die zig in 'c Kabinet van deKonin- VI,

gin van Sweeden bevondc , was van grootte lv«

als een Erwt en bruin. De aangehaalde van Hoofd-

d'Argenville hadt veel meer grootte, ^^^^'

C589) Tol , die de Schaal fcheef genayeld ver- ^^^^^^^'

hevenrond^ de Gieren eenigermaate ge-varius,

rand heeft,
^''^^'

i)eeze uit de Middellaodfche Zee , met een

üaauwen Rand omringd , was bleek met Afch-

graauwagtige Banden»

(590) Tol, die de Schaal fcheef genaveUEy dxq
rond, de Gieren rondagtig heeft, dnerarm:,

Afch-

Tn de Middellandfche Zee en aan de Kust^^^^'^^*

van Noorwegen komt dit Toiletje voor , dat

ook geteld wordt onder de Sweedfche Dieren.

Het heeft de Schaal Afchgraauw, met fchuin»

fe bleeke Banden.

(591) Tol 5 die de Schaal eenigermaate gena- "sxcr.

veld Eyro7id heeft ^ met de laagfie Gier cUvartf'

vcfdcr af^ en de Navel byna toegefloQten/^^^^^,^^^^^

DêToUerjs»"'

f589) TrQchas Testa oblique umbïlicata convCxa, Anfra(^U

bus fubmarginatis» Syst^ Nat» XII»

C590) Trochus Testa oblique umbilicata ovati, Anfraótibus

rotundatis» Fattn^ Suec. 2167.

(591) Trochus Testa fub.umblliGatö ovata, Ahfradu jjügir^

jetTïotiore, UmbHko fubf^onfolidato, 6^it, Nat^ Xll^

I. DfcSL. 2VI. STUK,
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^j De Schaal van deezc is groen ^ gebandeerd

Afpeel. met Bloedkleurige Stippen. Zy onthou4t zig

LV.
JQ de Middeliandfche Zee,

HOOFÖ-
^'^"^'

(592) Tol 5 die de Schaal Cylindrifch gena^

TrS* • veld en Ke'gelvormig verhevenrond heeft^

VMica- ^gj ^g Qi^j. eenigermaate getand,

Navelflak»

Deeze fchynt veel naar de Perfpedief-Hoo-

ien te gelyken , die men ook wel Navelflak

genoemd heeft. De Schaal is gemeenlyk Roest-

kleurig gewolkt : de afkomst uit de Middel-

iandfche Zee.

scuT* (S9o) Tol, die de Schaal genaveld en Kegeh

Trochus
*

vormig verhevenrond , de Gieren Doorn-

lonS
^

^gtig gejlraald, de Opening half Hart-

"hooien. vormig heeft^

In dit Geflagt begrypt Linn^us niet al-

leen de Groote Zonnehooren , maar ook de

kleinen , die men gemeenlyk Spooren noemt,

in 't Franfch Eperons. Van deeze laatften zyn

.^er, volgens Rümphius, Verhevene als de

Aly-

(59^) 2>öt^«5 Testa cylindrlco umbilicata conlco-convéxa ,

Anfrafta fubmarglnato» Syst^ Nat* XII.

(593) TrochusTeiü umbilicata convexo conicê , Anfraaibus

Spinofo.radiatis, Apertiua femi-cordata. M* L» U» 6-45. N 328.

JioNANN* Recu III. f* 366, 367, mala, Zonnehooren,

RUMPH. Rar. r. 20. f.K* ARGENV. Conc^.T. % i6)

f* K. Gu ALT H* Test. T» 65. f. N, P, KNORll FerZ^'»'

111. D» PU 25, f. 1 , 2 • VU r>* PU 26»
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Alykruiken y èn Platte 5 die volmaakt naar het VL

Radje van een Paardefpoor gelyken. De Groo- ^^^^^^^^

te Zonnehöoren , hoedanig ééne ik 'er heb van Hoofd.

twee Duimen middellyn , is veel zeldzaamer stuk,

dan de Spooren of kleine Zonnehoorentjes^

die veel langer Punten hebben. Men vindt

ook dergelyk llag van Hoorens , als de groo-

te , doch zonder Punten en hooger getopt of

verhevenronder. De Navel-Opening is gantfch

klein 5 doch zigtbaar, in dezelven. Zy komen

tilt Oostindie > en men gebruikt, aldaar hec

Dier tot Spyze,

IL Die de Navel geflooten hebben en

overeïid' ftaan.

C5P4) Tol 5 die de Schaal niet doorloord heeft Dxcm
en Kegelvormig verhevenrond , den Grond-

'^"sfi"^ius

fteun met een Eeltagtige Bidt^ de Ope^^^'^^^^H'^*

*ning hyna Hartvormige

Hier worden die kleine gladde Slakhooren-

tjes bedoeld, die meestal groenagtig zyn, en

fommigen fraay Roozekleurig, vangrootte als

de Prins Robber ts Knoopen of Roode Meir

Koorentjes en ook veel kleinder» Zy komen

uit Oostindie ^ doch men vindtze ^ volgens

LlN-

(594) Trochus TestI" imperfortitt conlcoconvexa, BalS^iS-

ïbofo-callofd , Aperturd fubcordata. Syst, Nat^ XIÏ, PET, Gnz*

t. luf, 6» GUALTH. Tesu T, 65- f» Ej F, G. KnoRB

I» Deel» XVI, Stuk»
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VL LiNNiEUs, ook in de MiddeÜandrche Zes.

Afdeel. J3ee2e hebbea van onderen, aan de Navel,

H^Id- ^at Eeltagtige Bultje ; weshalve wy ze Buld-

ETUKé y/a^jex mogen noemen.

Dxcv» (595) 'Tol, ^ie de Schaal niet doorboord i Èy*

Trocj>us vormig , en eenigermaate gejireept heeft,

.Tulbanj^» dè Spil met een Tandje,

Die Hoorens^ welkeri wy turkfche Tulbau'

den heeten , zyn in Geflalte aanmerkelyk vah

de Pieramieden of Bagynedrollen verfchillen-

de, Zy hebben de Gieren ronder, en medr

gelykende naar den Wrong van zulk een Hoofd-

dekzel: zynde ook, op ver naa, niet zo fpics

setopt. Van de Soldaaten verfchiilen zy, zo

wel als van de gemelden, doordien zy de Ka-

vel digt hebben.' Men vindt 'er die laager en

die hooger getopt zyn; doch gemeenlyk komc

• de hoogte omtrent met de mkldeilyn der Grond-

vlakte overeen. Zy laaten zig zeer fchoon

Paarlemoeren , en de groene Rok , daar door

fchynende , verfraait haar niet weinig. De

meesten zyn fchuins over de Gieren geftreept

geribd , en eenigermaate , doch anderen ,

éfi

(595) Tróchus Testa Impeiforata ovata fiibftrlata , Columella

unidentata. M. L. U. 649* N* 335. LisT. Concè. 4. S. 8*

Ci 4»T« 3* Lahio. Rumph. Rar^T» 21 f. E. GUAL'J'H.

Tm. T. 63» f» D, E, G* AUGENV. ConcL T» 9. (ó) f,

K/R E G E N B. Conch^ T. 1 o* f. 39» K N O K R Verzom^ I. D,

VI 10. f. 6, 7: IV* D. VU S» f. a; y* D» ?! 3» fV i
:
PH

ia. f* 3»
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èn wel de raarften , zo fcherp geknobbeld, Vï;

dat men 'er den naam aan geeft van Getakte ^^**^

Tulbanden. Het Tandje , aan de Mond-ope Hoofde'

ning, is altoos zo zigtbaar niet, en ontbreekt stus*

in fommigen , zo wel als in eenigen der Prins

Robberts Knoopen , die van dergelyke Geftal-

te zyn , t'eenemaal. Men vindt de Tulban-

den, volgens LiNN^EUs, inde Afrikaanfche

en Oostindifche Zeewateren. Een menigte

van Tulbandjes, die klein, ja zelfs zeer kleid

zyn , en veelen fierlyk getekend , behöoren'

töt deeze Soort»

(JP<5) Tol , die de Schaal niet doorboord eri Dxcvr,

laag getopt heeft , met de Gieren , die ^^r*^
èenigermaate gekield zyn^ aan den f?o- ^^knob-

ven- en onder-Rand Knobbelig, Tulband»'

Zodanige Tulbanden , die op deeze manier

geknobbeld zyn , kunnen van dé anderen ge-

voeglyk onderfcheideri v/orden , te meer die

de Mónd-ópening , welke in de voorgemelden

ovaal is , rondagtig hebben. Gepaarlemoerd'

zyn deeze , wegens haare Knobbeltjes , zeer

#raay , en ongepaarlemoerd , door eene men-

geling van groen en bruin, liiet minder fraay.

De

(S0) Trcchus Tesi4 imperforatt depresfiuscuia , Anfradibua

fubcarinati5 , Margine fuperiore inferioregue nodulofis^ 5;^ir«;-

Nau XII. ARGENV* Conch. T. ii. (8; f. R* RKGENF>'
Concb^ T. 3. f. 27« Kn ORR t^nzam^ U £> H» 3» ^' »>

Z
!v DlCEL» XVI. STU^*



3^4 Beschryvinc van

VI. De afkomst lleltXii^N-ffiUs uit de Middel-

^^^laadfcheZee.

HOOÏD-:
stuk;.

, 'C5P7) Tpl, die de Schaal ondoorboord iCegeU

Dxcvii»
^ I

agtig , met de onderjle Gier eeniger»

jililtuu ,

'

m(iate hoekig , en de Opening ovacd
Gcftreept.

'

.

J^^^fU .

Van daar was ook dit kleine Toiletje af-

kom ftig , dat de Schaal wit hadt met fchuinfe

zwarte Streepjes overlangs. Dat van GuAL-
T h i e r i is ongemeen klein Mooglyk behoo-

ren ook anderen, die geflreept of gebandeerd

zyn, tot deeze Soort.

Dxcyni. (fpS) Tol, die de Schaal ondoorboord Kegeh

cZuiZ. ag^igi ^ffs^i de Gieren met een verhe*

Gefnocrd*
y^jj^ Streep van één gsfcheiden heeft,

Deeze Kenmerken dienen genoegzaam tot

onderfcheiding van de voorgaande en volgen-

de Soort. Zulke gefnoerde komen dikwils

zeer fraay bont voor.

(599)

(S97) Trochus Testè imperforat^ Conic^ , Anfrafïru infimo

' fiibangulato , Apertura obovat^. Sysu Nat, XII» G u A LT H#

Test* T* ér. f. N. K N O R K T^erzam, III. D. PI l^, f« 2»

(508) Trochus Testi imperforata Conica Ijevi, Anfraftibus.

linea elevad interftinais Syst, Nat, Xlh Bonann» Rcer^-

III, f. 91, 99, List. Angl, 166. T. 3. f- I5* GuALTH^
T(f^» T. 6u f. N , M* K N O R a Ferzm* IV. D* PI, \$* f, 5*



(5^) Tol, die de Schaal mdoorhoord Kegel- ^^'

agtigi blaauw en effen heeft ^ met ge- ^y^'

ra7ide Gieren. Hoofd»
sTur.

Deeze lolletjes vallen fomtyds Loodkleu- dxci£

rig, fomtyds fchoon Hemelfchblaauw, fomtyds ^^'^^^^^^^

mee brain gewolkt. Gualthierï noemt ^^*

het eene Jujuben-Eesfen-Kleur , en daar van'ToUetje^

ïs de Latynfchè bynaam afgeleid. Hier toe

evenwel worden ook andere Toiletj es , die

rood en wit zyn^ aaiï dé Engélfche Kust voor*

komende, t'iuiis gebragt. Datby Rumphiüs
was heerlyk lichtbruin , met een dunnen wit-

ten Band , als van fyne Paareltjes, omringd.

Die van Klein hadt, in 't midden van elke

Gier, een fmal Zoompje. Dit ontbreekt we-
derom fn het aangehaalde Tolletje van d'Ar-

GENvltLE, 't welk Vleefchkleurig was , met

eenige flaauwe Streepen, De afkomst zou

derhalve zyn van de Europifche Kusten,

HL Die getoorend zyn met de Navel liitf

puilende, zo dat zy niet overend kun-

nen Itaan»

(600)

(599) "Trochus TestS imperfovati Conic^ lividi kvi, An-

fiaftibus marginatis. Faun, Suec, 2ï6§» M. L. U. 65°. N»

336. BoNAN N* Recr. I1I« f^ 93, RUMP^H. Rat. T, 2l>

f. !• List, Angh i55» T* 3. f. 14. GuAlth; Test. t*

61. f. B, C. AH GEN V. Conch, T» II. ("8) f. N? KLEI M
Ö/?r. T. z, f. s6. KNO RH VéTZi(m<> lil* X>* tik 14* ft §

S

n. D;ru 27* u u '
'

'''' *" '-'' '' '-
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Afdeel.
LV,

Hoofd*
STUK.

DC.
Trochus
TeUsco'
pium»

ZcQ Ton*

(6ö0) Tol, die de -Schaal niet doorboordy ge-»

toorend , gefireept heeft ; met de SpU

Spiraal uitfteekende*

Aan deeze geeven wy , wegens de Geftake,

den naam van Zee - Ton. De Franfchen noe-

menze , misfchien om dat zy als uit in elkan-

der gefchüoven Leden beftaat , doorgaans Ie

Telescope , dat is de Verrekyker. Bonanni
geeft 'er eene Paarlemoeragtige Kleur aan,

na 't afhaaien van de buitenfte Schorsv Wy
hebbenze bruin met geelagtige Banden , en ook

die geheel bruin, die rosagtig en ten deele wie

zyn. De breedte der Leden , waar zy oog-

fchynelyk uit beftaan , is zeer verfchillende.

De grootften vallen ongevaar een Vinger lang,

en aan 't dikite End anderhalf of twee Duim
breed. Zy zyn volmaakt Kegelvormig, loo*

pende aan 't andere End fpits toe. Zy komen

uit Oostindie.

DCï. C6aO Tol, die de Schaal genaveld y geto&rend,

Vlaggetje. (600) Trochus Test^ imperforata Tiirrha ftriati , Columelll

exferta Spirali. M. L. ü« 650, N, SGr» Bonann. Recr.tlU

f. pa. List. Conch, 4* f. 8* C. i* T* 5. f» i. RUMPH,
Rar. T* 21. f. 12. G UAL TH» Test, T. öo. f.D,E. Ie

Telescape. Argenv. Conch, T. 14, (11) f»B. Seb, Kah^

III. T. 50. f. i.ja» Knorr Verzant, III. D. PU aa. f.2,3.

(601) Trochus Testi. umbilicai:& lurrit^ glabrft ^ ColumeH4

exfetta recurvato-contorta , plicata. M. L. U. 65Ï.N.338U

ARGENV. Conch, T» H» ÓO f» !* KN o S R Kctzam VI%

©» Ht ap» U a.
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glad heeft , de Spil uitjteekende en krom ^^K
.^

omgedraaid met Plooijen, ^y
Hoofd.

Deeze wordt fomtyds geteld onder de Staa-sTUK.

ten Vlaggen, doch zy is daar van aanmerke-

lyk verfchillende , doordien zy alleenlyk geel,

ros- en bruinagtige Banden heeft, die echter

zodanig gefchikt zyn , dat men 'er den naam

van Vlaggetje niet aan kan weigeren. De
Staaten Vlaggen zyn , hier voor , tot ééne

Soort met de Prinfe Vlaggen betrokken *. * zie

Het is een Land - Slakhoorentje , dat zig in
^ ^*

'

Afrika onthoudt, volgens Linn^eus»

(6023 Tol, die de Schaal ondoorhoord^ getoo* dcti.

rend en glad heeft , de Gieren anders pJ'Xe^f^s,

om gedraaid y met een dubbelde ry r^/i verkeerd»

uitgeholde Stippen,

Dit Tolletje of Pennetje , uit de Middel-

landfche Zee, is weinig grooter dan een Gar*

flekoorntje en byna Hoornagtig van Kleur.

Het heeft de Opening vierkant , de Spil van

onderen uitfteekende en de Randen van de

Gieren gekarteld.

(603) Tol, di^ de Schaal ondoorhoord. moo' dctil
. Trochus

rena
Si pun&atus,
Geftippeld

{601) Trochus Tesd imperforata turrita glabra , Anfraftibus

contrnriis fcde duplici excavato punftatis, Syst. Nat, XIL

C693) Trochus Testè imperforata turrita , AnfraiSfcibus ferie

triplici pun^orum prominentium, S-jst^ Nat. XI I»

z ?
I. DHI., XVI. JtüK,
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yi. - rend , t^^ Gieren met drie ryen van uit»

[^FDEEL.
-puilende Stippen heefu

HOOFJS-
sïüic. Dit is weinig grooter , Roestkleurig en heefc

de Opening even als 't voorgaande, komende

uit de Zuidelyke deelen van Europa.

t)Civ* .C604) Tol , die de Schaal getoorend en on*

7^°f^%^ ^(^orboprd heeft i met eye7iwydigefchuijis»

öefti-eept; ff^güge Stfcepen overlangs.
Pennetje*

In de Middellandfche Zee onthoudt zig dit

Pennetje , dat de Schaal ook zeer klein , Els-

vormig wit heefc , aan den Top Violetkleurig,

LVL HOOFDSTUK.

Befchryving van 't Geflagt der Maanhoo-
KENs. die men ook Rondmonden zou ku?inen

meme^i , en waar onder dus de Wenteltrappen

en de Trommelfchroeven begreepen zyn.

IfAmu Tl^^ Hoprens, welke naar de gewoone Slak-

-L-^ hoorens meer of mii^ gelyken, zyn door

de Franfchen, zeer bekwaamelyk, naarde Ge-

halte der Mond Opening verdeeld geworden.

Duf

(604.) Treehm Testa turrita imperforata, Striïs longitudins»

lihm panallelis obliquatis» Syst, Nat. XII»
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Dus beeft d'Argenville drie Geflagten VI*

geformeerd, waar van het eerfte de geneii ^lv?*
bevat , die den Mond rond ; het tweede die Hoofd-»

den Mond halfrond; het derde die den Mond '^tuk#

platagtig of plat gedrukt hebben *. ^^^ze ^* ^ie^'f

laatften zyn de Tollen of Navelhooi*ens vanbi/64*

ons voorgaande Geflagt: de middelften de Ne*

rieten , verder volgende : de eerden die van

dit Geflagt, welke men dus gevoeglyk Rond»

monden zou kunnen heeten. Om dat , nog-

thans , die benaaming dezelven verwarren zou

met de Helices of eigentlyke Slakhoorens van

het naafte Geflagt , en om den gewoonen trant

te volgen , zo heb ik 'er den gebruikelyken

naam van M a A n h o o r e n s , die reeds lang

bekend geweest is , en op de rondheid der

Mond-Opening ziet , met den Latynfchen naam
LMTzar^i" overeenkom (lig, aan gegeven. L.in-

N^us begryptze onder den naam van Turbo,

welke van ouds bekend is in de Conchyliën-

kunde, doch niet te duldelyk van Trocto on-

derfcheiden ; dewyl dezelve, zo wei als die,

een Tol betekent.

De Kenmerken der Turbines, welken ik danKenmeï-

Maanhoorens noem, zyn volgens Linn^us,^^^"'

dat zy de Schaal eenkleppig , Spiraal en fte-

vig hebben. Dit laatfte onderfcheidtze van

de Slakhoorens. De Opening hebben zy niet

wyd uitloopende, gelyk veelen der voorgaan-,

de Geflagten ; niet plat of hoekig, gelyk de

Z 4 Tol,
L Deel, XVI. Stuk,



360 Beschrtvincvan
VI. Tollen ; maar rond en zonder eenige uitfny-

Afdbbl» %•

* LVl. ^ii^g-

Hoofd- Zy worden in vyf Afdeelingen onderfchei-
STUK.

^jgjj . ^^^j. y^p ^g eerfte de genen bevat die

^ooït^n» Nerietagcig zyn; de tweede die geen gaatje in

't midden van den Grondfteun hebben : de der-

de die hetzelve al hebben: de vierde die ge-

tralied zyn ,
gelyk de zogenaamde Wentel-

trappen: de vyfde, eindelyk, die men Pennen

noemt en wel de zodanigen , daar van , als

wegens de Vleugejs, Stekels, Snuitje, of an-

ders, niet tot de yoorige Geflagten betrokken

syn, genaamd Trommelfchroeven.

L Nerietagtige ; die de Opening met ee-

nen K*olomsvvys* platten ondoorboor-

den Rand hebben.

Dcv. (^05) Maanhooren, die de Sehoal rondcigtig

Tbtllltus. ^^ ^^'^^ ' ^^^ hoven Buikagtiger en uu
storapagti- termaate [lomp heeft , met eenen Ko-
st Maan*

, ,
•'^

r» t

hooien. lomswys platten Rand*

Deeze onthoudt zig , volgens Linn^eüs,

in de Noorder Oceaan.

DCVL (6c6) Maanhooren , die de Schaal Eyrond
Turbo „7^1
iieritoideu g*^»
Neïietag.

tige, ^605) Tarit Testa fubrotundS ïjevi , faperlie Ventricofiore

obtufisfimi, margine Coliimnari plano. Sysu "Hat* XII.

iCo6) Turh Testd ovata glabra obtulmsculS, margine Co^

ei plano» ^yst^ Nat, XlU QUAJLTH» Test, T, 45» ^.Fi
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glad en ftompagtig heeft ^ met eenen VI,

Kolomswys' platten Rand.
^^vi^*

Deeze, iiic de Middellandfche Zee, gelykts-ruK.
'

zeer naar de Nerietep , doch is ongemeen pi qxxiv.

klein. Men kan 'er, ten opzigt van het Dier, ^^^' ^*

de Afbeelding Fig, 2 , op onze CXXlVite

Plaat, mede vergelyken.

(607) Maanhooren, die de Schaal hyna Ey- dcvïi. t

rond ,' fpits getopt en gefireept heeft ^l^^^ll^^^^

' met eenen Kolomswys' platten Rand, Aiiekmik.]

Naauwlyks zal men een Hoorentje vinden

,

dat gemeéner is aan onze Kusten, en aan die

der Noordelyke deelen van Europa, dan dee-

ze , die men Aliekruiken noemt. Li ster
getuigt, dat dezelven aan de Kusten van En*

geland , inzonderheid op Klippige Gronden,

ongemeen veel voorkomen Zy bedekken, als

't ware , de Oevers v. ,1 den Oceaan in Swee-

den en Noorwegen, en, wanneer zy hooger

dan gewoon iyk aan de Rotfen hangen , ver-

beeldt het Landvolk zig , dat *er een Storm

uit den Zuiden op handen zy. De Sweeden

fioemenze Kupunge j de Engelfche Visfchers

,

by

(607) Turh Testa fubovatS aciita ftrlata , Marglne Colum*

nari plano. Faun» Suec^ ii6^» It, JVestgoth^ 169, 199* T. 5»

f, 4. SWAMM* BïbU Nat, 183. List. An^L 162. T, s,

£ 9» GUALTH, Teit, T. 45. f. G. Tiubo littoralis, BAST*
Subs^ UU p. iio* f» I,

l« DE£i.» ;svi. Stuk*
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Vï. by Scarborough , Couvins: in Vrankryk wor-

^Tvi^* ^^" dergdyke Zee - Hoorentj^s Fignot o£ Bi^

Hoofd- gourneau geheten (*^.

STUK. ^an de Oevers van den Wester-Oeeaan,
-AHekruik. by Marftrand, vondt Linn^üs, op zynen

Westgothifchen Rei.stogt, alle de Steenen daar

mede zo digt bedekt , dat zy overal op niets

anders dan dergelyke Hoorentjes traden. ,, Zy
5, zyn niet veel grooter , z:egt hy , dan een

,, Hazelnoot, byna Klootrond, meteene zeer

5, korte doch tevens fcherpe Punt. De viwars-

y^ flreepen hebben zy zo vlak , dat men die

3, naauwlyks, erkennen kan ; zynde daarente-

5, gen m.et veele bruinagtige Banden befchil-

5, derd, die den Slangtrekkigen draay van de

,, Schaal volgen , welke van onderen niet

3, doorboord noch genaveld is. Haare Ope-

5, ning is geflooten met een klein dun bruin

,3 Dekzeltje , of Zeenaveltje, dat in 't mid-

5, den een Spiraalvormig teken heeft. De
3, Rand , aan de Opening van de Schaal, is

3, niet verwydj doch heeft, als 't ware, een

33 donker Boordzel. Van binnen is de Schaal

3, bruin.'*

LisTER vondt de Schaal der grootften eea

half Loot zwaar , zynde dezelven iets meer

dan een Engelfche Duim lang. Hy nam waar,

dat de Banden , langs de Gieren heen 3 in de

jonge en kleine Kruikjes uitpuilden ; en dus

dee-

(*) Volgens ADANSON Hist, des CoquiU. su SenegtL p. 170,
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deeze Hóorentjes eemgermaate ruuw maak- VI»

iten. Die wStreepen waren zwartagtig bruin, ^^^|^*

en de tusfchenruimten witagcig. „ De Schaal Hoofd-

5, heeft die byzonders, dat de laaglle Randen stuk.

3, van de Opening een weinig over Zyde val- ^/'>^^«ï'^»

3, len ; anders dan in de meefte overigen ,

^, waar zy byna regthoekig aangeveegd zyn (*,/'.

Die zal den Kolomswys platten Rand beteke-

nen , waar van in de Kenmerken gefproken

wordt.

De Heer Docior Ba ster heefc eenigevoorttee-

keurige Aanmerkingen voorgefteld aangaande
^"^'

de Zeeuwfche Alickruiken. ,, Het zyn, zegt

,, hy , volmaakter Dieren dan de Oesters,

35 IVIosfelen en andere tweefchaalige Schulp-

55 visfchen; want zy kunnen kruipen waar zy

3, willen, en hebben twee Gogen om te kun- '

3, nen zien 5 die by haar niet boven op de

55 floorntjcs liaan , gelyk in de Landflakken,

33 maar een weinig laager op een byzonder

93 klein Hoorntje , dat op zyde vast is aaa

3, het groote". In de Afbeelding , welke

zyn Ed. van de Aliekruik, met het Dier daar

in, geeft (f), vind i|c deeze kleine Hoorntjes

^
niet»

(*•) lUud in hac Tests fingulare est , Apertur^ imas Dras

paalulum per Latus dhnitti ; aliter qunm in aliis pledsqu?

fieti folet, ubi ex ad Angoios fere redos commlttuntur» Hist^

^r.hn^ Angh p* IÖ2» '

(f) Natuurkundige Uitfpminmgen» I» Deel. Pi, V* Tig» 5*

A, noch ook op de zelfde Plaat , ingevoegd in 't IV, Deef

4èr HolUnd/che Maat/chappy ^ bludz» 487,

h Deel» XVI. STu^,
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VI. niet. Dewyl haare Teeldeclen veel overeen-

^Tvi^*
komst met die der Slakken hebben , zo fielt

Hoofd- zyn Ed. waarfchynlyk , dat zy ook Herma-
sTUK* phrodieten zyn , en op gelyke manier als de
Aïiekruik, Land-Slakken voortteelen : doch de Paaring

hadt hy nooit kunnen waarneemen. De Heer

JüssiEu heeft aan den Heer Adanson,
* XV. gelyk wy gezien hebben *

, de beide Sexen

biid"^7
^^^^' <^^^^^^yk onderfcheiden getoond in de

Aliekruiken. Het fchynt my toe, dat hy daar

mede zeggen wil, dat 'er Mannetjes en Wyf-
jes onder deeze Schulpdiercn zyn. Lis ter
zelfs, die de Paaring van de Aliekruiken, in

Juny, op het drooge , waargenomen heeft,

verbeeldde zig, dat één van beiden maar een

groote Schaft had (*},

Kijerieg- De Afbeelding van de Tong, zo als een
^'"^* leevende Aliekruik die uitfteekt, (welke, beter

zoude zyn dan de Tong derdoode, uit Swam^
M ER D A M O ^ooY oTiZQU Vrind op zyne Vyf-

ticnde Plaat beloofd , vind ik nergens. Zya
Ed. heeft de Eijerlegging naauwkeurig nage-

gaan , en bevonden , dat zy de Eytjes niet

boops- of tropswyze , maar los nederleiden.,,

zodanig, dat dezelven, door de fchudding van

het Glas, op den Grond vielen. Deeze vertoon-

den zig als fyne doorfchynende Zandkorrel-.

t|es , waar van ieder een graauw.agtig Stipje,

in 't midden hadt. Wat moeite, echter, hy

ook

f*) Coeuntium aU;eri tantum ,, nl fallor, infignis fcniSf.
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öok aanwendde, het was hem niet gelukt , die VI.
^

Eytjes te doen uitkomen , of leevende Jongen
^lVi!**

daar uit voort te krygen. Hoofd»

SwAMMERDAM merkt aan, dat deeze Die- ^^u^-

ren wel tien of twaalf Dagen in de open ^^'*^^*'^*

Lugt, buiten het Water, leevcn kunnen. Ook
fchynt het, dat zy niet gaarn altoos daar me-

de bedekt willen zyn: want hy bevondt, te

JPetten zynde , dat zy , aan de Paaien , dage-

iyks droog wierden met het afloopende Wa-
ter. 'Men vindtze, zegt hy, zeer overvloe*

dig op de Mosfelbanken. Hy nam ook, zo

wel als Li STER, waar, dat de j-onge Schaa*

ien veel rimpeliger dan de ouden zyn, welke

tevens in Kleur vcrfchilden. Ten minfle vondt

hy 'er die bruinagtig zwart waren, en die ee-

ne mengeling hadden van groen, afchgraauw,

paarfch, rood, blaauw, wit en andere Kleu-

ren. Als iets byzonders merkt hy aan, hoe

de Schaal van deeze Floorentjes, aan den Top,

dikwils doorknaagd wordt van zekere Wormp-
jes, dat Zee-Duizendbeenen zyn. Hy vondt

'er zeven in ééne Schaal Zy zyn zigtbaar,

doch zeer klein en dun. Deeze Wormziekte

oordeelt hy aan die Schulpdieren gemeen te

zyn ; alzo men 'er weinigen vindt , wier Schaal

niet aan den Top befchadigd , of met eene

Kalkagtige StofFe , waar zy in nestelen , be-

groeid is. Mooglyk zal dit ook de ïeden zyn ,

dat men de minfle Zee-Hoorens van boven

gaaf of Topfchoon aantreft»

Hec
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VI. Het Lighaam van dit Schulpdier agt hy%^

LV?
* ^^ ^^^^^ opzigten ^ met dat van de jongwer-

Hoofd- pende Slak * overeenkom [tig te zyn. Het
STUK. hadt^: ten minde, den Kop en Bek bynaeven-
Miekruik. eens 5 als ook de Hoorntjes en Oogen» Al-
uitwendi-

iggjj ^as de tekening van de Huid verfehillen-
gedeelen. °

* Zie ^^ » ^^^ ^^'^ zwarte Streepen en Vlakjes , wel-

xv.srui^ke op een witten Grond geplaatst waren, be-
* '^'

ftondt. Dit neemen wy ook waar in de lee-

vende Aliekruiken; hoewel zy niet allen van

eene zelfde Kleur zyn. Agter op den Voet

is het Dekzekje geplaatst, waar mede dé Slak

zeer fchielyk de Opening toefluit , wanneer

zy , door iets ongewoons gewaar te worden,

óf fchielyk iets te zien
,
genoodzaakt is haar

Lighaara binnen het Hoorentje in te trekken.

Ook h^dt hy, zeer duidelyk, bet Gezigt der

Aliekruiken waargeaömen , 't welk hem niet

gelukt was in andere Slakken ; fchoon de üo-

t zie gen , in allen , van eenerley maakzel zyn *.

xiv.^TUK,
^^ inwaards , tegen den Rand van de Hoo-

„ ren aan , is een Zoom, in de gehéele om-

,, trek van het Lighaam geplaatst, die geene

,, Opening heeft voor de Lugt, gelyk ik (zegt

,5 hy3 in andere Soorten van Slakken heb aan

-

„getekend. Alleenlyk heeft dezelve , inde

5, regter zyde , twee andere Openingen , de

35 eene om de Uitwerpzelen door te loozen,

5, de andere om de Teellederi door uit te

„ brengen, welke, benevens de gemelden, al-

^;,
,1e de uitwendige Lighaamsdeekn in dit Dier
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Aangaande de Inwendige deelen fpréekt hy .

VK
als volgt. De Deelen van de Keel en hec^^^^^^*

Gehemelte zyn alle Bloedrood en Purperagtig Hoofd!.

gekleurd. In 'f midden van den Mond ziet stuk.

men de Tong geplaatst, die in een byzondere -^^H?-*

holligheid opgeflooten is , en geheel buiten ^"^^^^^^

het Lighaam fchynt gebragt te kunnen wor»

den» Deeze verfchilt, in maakzel en kleur,

niet veel van die der Zeekatten ^
: dan daar * zie

In, dat zy byna twee Duimen lang is, en J/J;^^^*^'

binnen de gedagce holligheid als de Veer van

een Orlogie opgewonden legt , gaande , te ge»

lyk met de Keel , onder de Herfenen heen

,

efie , agter de deelen van den Mond en het

Gehemelte geplaatst zynde , aan de Tong als

tot een Katrol dienen, om daar over te pas-

feeren. Het maakzel van deezé Kraakbeenige

Tong was zo verwonderlyk, dat hy dezelve

in geen tien Dagen , by Vergrooting , zou heb-

ben kunnen uit tekenen; doch aan hetuiterfte

was dezelve van een zagter zelfflandigheid.

Nevens de Tong lagen twee Kv/ylvaten , en

onder de Keel zag men wederzyds de Zenu-

wen uit de Herfenen voortkomen , waar van

de Gezigt'Zenuwen de aanraerkelykften waren.

Voorts waren de Oogen , Maag en andere In-

gewanden , meest met die der Slakken over-

eenkomftig.

Dat de Aliekruiken tot Spyze dienen is be-ggj^^^ji^

tod, 5, Alle tydea van het Jaar^ evenwel.

Si wor-
h DEEL, XVI, STUK,



S<53 Beschryviko VAÜ
Vï.

LVI.
Hoofd-
stuk*

55 worden zy niet gegeten , maar alleen vaij

j, Paafch tot Pinkfteren , of eenige Dageö

5, daar over. Geduurende dien tyd worden

„ zy, met geheele Tonnen vol, m de Steden

j, gevoerd , en aldaar , na dat zy in Water en

,5 Zout gekookt zyn , by de maat verkogt»

5, De Zeelieden , en Menfchen die gewooii

,, zyn hunne Dorst door een ziltig Kostje aan

55 te prikkelen , eeten dezclven het meeile,'

53 hebbende de manier, om deeze wSlakken met

^5 een Naald of Spild uit haare Hoorntjes te

5, haaien , en dan een frisfchen teug daar op

3, te zetten. Wat my belangt , ik vind in

55 haar Smaak geene aancrekkelykheid ; maar

3, wel datze ziltig en ook een weinig garftig

5 5 in de Keel zyn. De Lever alleen is hec

,5 fmaakelykfte : voor 't overige verfchaffen

„ zy flegts een taay en hard V'oedzel , dat

5, meer tot verfnapering dan tot Lighaams-

3, onderhoud gegeten wordt. Ook is haar In-

55 gewand met Kley en Zand vervuld , dat

55 tusfchen de Tanden kraakt (*).

;iïcviii* {6z{\) Maanhooren , die de Schaal genaveld

ZZkaiuu Eyrondagtig ge/pitst, met Streepen yan

Gedoorn- uitpuilende Stippen omringd heeft en,

met eenen ftompagtigen Kolomswyzen^

Rand, Som»

C*) SWAMMERDAM Bykl ér Katuuu I* DEEL,
bladz. i8o»

(6o8; Turho Testa um^ilicatd , fubovatd , acuti , cln^É'

StEÜs piin^ls eminentibus , mnrgine Columnari obtuliusculfV'

€:jsu Nau XIL G u A L T H» Teü, T. 43» f. E»
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Sommigen geeven aandeeze, ^ie in de Zul- ^^^^'^^

,

delyke deelen van Europa voorkomen, den lvi/
naam van Ryftenbry - Koorentjes , doch, daar Hoorn,

zyn andere 5 die deezen naam eigentlyk draa-^^^^"

gen , gelyk wy gezien hebben. Deeze zyn

,

fpits getopt en van figuur byna als de Alie-

kruiken, Afchgraauv/agtig wit van Kleur, en

van weinig meer grootte»

II. Die dik van Schaal zyn en geen opeil

Navel hebben.

(óop3 Maanhóoren , die de Schaal Eyrond rp^^f^^*

heeft 5 met gekruijle Streepen van uit' cimex^

puilende Stippen.
weegluis,

Dit is een zeer klein Hoorentje , uit de

Middellandfche Zee , witagtig van Kleur , doch

met bruine of roode Streepjes langs de Gie-

ren , in dat aangehaalde Hoorentje van A d a n-

sóN, Soni genaamd, 't welk maar de langte

hiadt van een zesde Duims^ Mooglyk zal dé

Geflalte naar die van een Weegluis gelykéii;

nlzo het 'er den bynaam vaii di-aagC.

C610) Maanhóoren ^ die de Schaal ondoor- Dcii
Turbo
IWlus.
Bokjes

j j Turbo
hoordp^ii^,^

f609) Turh Testa oblongo-ovata , Strüs decusfatis , Pundis

eininéntibus. Sysu Nat^ XII. Gualth. test^ T. 44. f» X»

AbANSi. Seni^, I. f. 10. f. ö.

(610) Turbo Tesra imperforatS dvata laevi, A|)ertuïa Mi%
füiluda. 3yst. N^?, XII.

l, DESi.. XVI* STöK#
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y^* hoord Eyrond en effen y met de Opening

^LvT^ van vooren wyder heefu

iioOFD-
fiTüK. Dit Hoorentje is niet grooter, doch op ver-

fcheide wyzen , met paarfchagtige , bruine^

witte. Banden, Streepen en Vlakken gete-

kend ; des wy het Bokje noemen. Het gelykC

in 't kleine veel naar de Nasfauwers. De af-

komst is ook uit de Middellandfche Zee.

ijcxi* (6 II) Maanbooren , die de Schaal ondoor»

Per/ona- loovd , verlievenrond en effen ^ mei de

ïee-slafe.
Opening verwyd heeft.

Volgens de aangehaalde Afbeelding uit het

Werk van Rumphius, worden hier de ge-

nen bedoeld, die men Zee- Slakken noemt, en

van welken een ongemeene verfcheidenheid

ten opzigt van de Kleur is : doch, die zig

bevondt in het Kabinet der Koningin van

Sweeden, hadt ilegts de grootte van een Ha-

zelnoot , was Afchgraauw mee bruine Stip-

pen, taamelyk rondden naar een Neriet gely-

kende , met de Mond- opening van binnen Paarl-

kleurig.

pcxn. C^ia) Maanhooren , die de Schaal ondoof-

(oii) Turho Test^ imperforata convexa laevi, Apcrtura oi-

dufta» M. L. U» 65Z» N. 339- RUMPH. Raut, ip» f, i.

KnoRR rerzam. I» D* Pi. 10* f. 3^

(öiz) "ïïurbo Testd imperforata ovati l«vi nitida, Anfrafti-
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boord , Eyrond , effen en glanzig heeft ,
Vf;

.

wtfJ de Gieren aan de bovenkant ^^ï-
lvi!**

germaate gehoekt. Hoofd-
stuk.

De Latynfche bynaam van deeze Hoorens ^

is, volgens Rumphiüs, afkomftig van een

Maleitfch Kleedje , genaamd PetJiola^ of van

den grooten Slang Öelar Pethola , en hierom

noemc menze ook wel Petoolheorens, De al-

gemeene Kleur is fierlyk bruinrood ; doch de-

zelve trekt, in fommigen, naar hoog of Roo-

zerood, in anderen naar Leverkleur, in ande-

ren naar donkerbruin. Op zulk een Grond ;

nu , zyn zy of enkel met zwarte en witte

Plekjes getekend, of gebandeerd. De Banden
3;

die 'er om heen loepen , zyn of groen , of

bruin met een Borduurwerk , van groene of

andere Vlakjes en Stippen. Men vindt 'er

ook, die geele of groene Banden hebben mee
zwarte Vlakjes : m en vindt 'er die , boven-

dien , fraay gewolkt zyn : om kort te gaan

,

deeze Hoorens munten niet minder uit in ver-

fche!°

bus furruin fubangulatis, M» L» U» 652. N» 340. Cochlus five

Ümbilicus, Bellon» ^f, 340* Cochlea petholata» Ru mph.
Jiar. T» 19. f» D , N, 5,6,7» Cochlea variegata» A R G e N v.

Concb» T. 9» (6) f. K. Klein 0/irac^ T» a» f* SU S E E»

Kab* IIL T* 74» f. 23-29. Regens. Concb^ T, 8» f- iS,

éc T. 9. f. 25* Knorr T^erzam» I» D. PU 7. f. 4 : II. D»

ïl. 22. f» Ij 2: 111. D» PI. 3. f» 3: fU 23» fo 4 o B. %È.

L a.y»

Aa 2

t Dik., XVI, Stu^»
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VT. fcheidenheid dan in fraaiheid van Kleur en Te-

^?vi^* ^^^^i^ö» ^^ ^^^ ^^ ^^^^" ^y ^^^ ^^^ Neder-

HooFD- duitfchen naam, kan ik niet verzekeren. De
STUK. Mond is van binnen Paarlemoer , m.et eenen

groenagdg geelen zoom. ilec Dekzel is een

van de fchoónfle Venus-Navels , rond van om-
trek, aan de eene zyde plat en aldaar, naar ge-

woonte, met een Navel getekend, aan de ande-

re zeer verhevenrond , en groenglanzig als een

Oog, Het Dier is wat hard van Vleefch, taay

en flymerig , ei^ daarom tot Spyze niet bekwaam.

Men plagtze zeldzaam te vinden, maar federt

cenigen tyd zyn zy gemeener geworden. Die,

evenwel , welke groot en fchoon gekleurd zyn,

blyven nog in veel agting, De afkomst was

uit Oostindie. L i n n ^ë ü s Helt de woonplaats

aan 't Eiland Barbados.

DCXIII.
Turbo
Cochlust

Groene
Zilver-

mond»

(613) Maanhooren , die de Schaal ondoov"

boord y Eyrond en gejirèept heeft ^ met

eene dikkere Streep op de Rug,

Hoewel veele Hoorens de Mond -opening

Paarlemoer , en dus Zilverglanzig , hebben

,

zyn 'er doch eenigen, aan welken de benaa*

ming van Zilvermond^ deswegen, by uitflee-

kend*-

C<5i3} Turk Testa imperforatA ovati ftriat2, Stria unict

Dorfali crasfiorc. Syst, Nat. XIU L l S T. Conc&, T. 584' ^* 40.

RUMPH. Rar. T. 19. f. 4» ARG ENv. Conch^ T. 9* (6J

f« I. RE GEN F. Conch. T» i* f. 12. SEB» ICah UU T. 74*

f. so j 21 a <* K N o R R Verzam^ I. D. Pl» 3« f. 3.
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kendheid wordt gegeven. Onder deeze is we VI.

dcrom een aanmerkèlyke verfchil , zo ten op- ^^lvI^
zigt van de Kleur, die eenigen fchoon groen , IÏoofd'

anderen bont hebben , als ten opzigt van de stuk»

Oppervlakte der Schaal, welke i_n fommigen

alleenlyk geribd of geringd ^ in anderen door

dwarfe Streepen als gerooderd is. De laat-

Iten 9 die een doorgeboorde óf open Navel heb-

ben , betrekt Linn^eus tot een volgende

Soort. De eerden zyn gemeenlyk dan groen,

of worden ook door afhaaling van 'buiten ge^

paarlemoerd. Zy zouden het, volgens hem,

zyn , waar van de Venus-Navel der Apothee-

ken afkomllig is; een rondagtig gebult Dek-

zeltje, op zyde geflreept. Hy fielt de woon-

plaats in Oostindie , te Alexandria en aan de

Kust van Ysland. Zy vallen klein en ook wel

een Vuist groot.

(614) Maanhooren , die de Schaal ondoor- dcxiv.

hoord , Eyrondagtig , gerimpeld heeft , cZt/os^

de Gieren met twee ry'én van gewelfde ^^^omu%,

Doorentjes omringd hebbende» mond»

Om

f6T4) Turbo Testa imperforaia fubovata riigofa 9 Anfraóli-

bus blfariam fpinulis fornicatis ciiiö:!. M. L* U, 633* N.

34I, RUMPH» Rar^ T. 19. f» E. GuALTH. Test^ T* 62.

f. H. Bouche d'Or« AllGENV* Cor.c/j, T* 9« (6) f. D,

Klein 0/^rac* T. 7*^ 126. SE B. Ka^. UU 1% 74. f* 9 ,

10, II. KNORR Verzam^ 11, D. Pl« 14. f, 2 : V« D, Th

13. c 3.

Aa 3
! DEEL. XVI, STUK*
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^^« Om de zelfde reden woi-d t deeze de Goudmond

LVl^* ^"^ ^^^ ^^^ Gloeijende Oven gecyteld. Van bin-

|t[.óófd- nen naamelyk , heefc zy, zoRumphtus aan-

f?B^* merkt, een geelagtig Paarlemoer , waar door zy

naar een Gloeijende Oven gelykt. In volwas»

fenen is de Keel doorgaans Goudglanzig zegt

L I N N iE u s. De Gloed , inderdaad , van haare

Mond' opening inwaards , is ongemeen. Van

buiten is de Schaal , fchoon gemaakt zynde,

bleek graauwagtig met bruine Plekken en ruuw

wegens eenige ryëa van uitfteekende Schubben,

die op de Ribben flaan , zo dat ze byna Steke-

lig zyn. Zy vallen in Oostindie.

-Dcxv. (^15) Maanhooren 5 die de Schaal ondoot'

^^^^^ hoordy Eyvormig, met Jtompe nederge-

Terficum, dvukte DooTuen , ym onderen ^etepeld

^" ? heeft.

Waarom deeze van de volgende afgezonderd

zy, verftaa ik niet: want, in de befchryving

van 't Kabinet der Koningin van Sweeden , wordt

zy ook Kegelvormig gezegt te zyn en fpits van

Top, d'A RcjEfJviLLE merkt de zyne als een

}cleinej*e aan , en mooglyk kon het ook wel een

jongere zyn. De Geftake zweemt ruim zo

veel naar die der Pagoden of Heidenfche Tem-
pelen. Het Dekzekjc is de roode Venus-Navel

yql-

f615) Turh Testa imperforota ovnta , Spinis obtufis depves-

fis, fubtus papiilofa* M. L. U» 653, N. 342» AR GE NT.
€m^, T* n^ (g; f. P* KNORR Ferzam^UD* PI, 25» f. 3»
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volsens Li NN^üs: doch RuMPHius merkt VI.

aan, dat het Schildje der Langleevende Tol- ^ ,j^

len 5 tot welken deeze behoort , zo wel als Hoofd-

dat der Bagyne Drollen of Pieramieden en stuk»

dergelyken, als een dun Blikje is»

C6i6) Maanhooren, die de Schaal ondoorhoord dcxvi,

Kegelagtig. met fiompe aan één gefcha pZ/das.

kelde Doormn. van onderen met r^peZ- Langiee-

„ 1 r vendeToU
tjes gejtreept heeft.

De Franfchen noemen deeze Ie Toit Chinois^

Pagode of Cul de Lampe, De beide eerde naa-

men hebben betrekking op Heidenfche Tem-
pelen der Chineezen en Indiaanen: de laatfte

ziet op het Onderfluk of den Voet van eene

Kerklamp. Wy geeven 'er den naam van

jLangleevende Tol aan , om dat haar Dier zo

ongemeen taay van Leven is. Dus noemt

R uM p H I u s haar Trochus Fapuanus Jive Ion»

g(BVUs, DePapoewen, dat is de Ingezetenen der

Papoes-Eilanden , zeggen, volgens hem, dat

het Dier een geheel Jaar zonder Kost of Drank

kan bewaard worden. Aan die Eilanden vindt

men ze wel ter grootte van een Ryksdaalder,

doch

(6\6) Turbo Tcsta i'mperforata Conicé , Spinis obtiifis

eoncatenatis , fubtus papillofo ftdata, M. L U. 654. N. 343-.

Trochus Papuanus iivc longxvus. Ru M P H, Rar, T, ai. f« l>,

G u A L T H. Tesu T» 6z. f. B , C. Pagode. A R c e n v. Conch^

T, U. (s; f. A. KnoKr Verzam. I* D* Pi. aS» f« 4.

Aa 4
I, DEEL* XVI. STUIL
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yi doch op Amboina komen zy niet grooter dan

f^FDEEL. een kleine Schelling voor. Zy houden zig
LVi.

^^jgj. Qpjei- Water op , maar hangen aan de

ITüKq
'

il^cile Klippen 3 daar de Zee tpgen aan bruifcht.

Het Dier zelf is zeer hard en taay va^

Vleefch, tot Spyze onbekwaam.

ïïcxviu (ÖÏ7) Maanhporen , die de Schaal byfia on-

^Ticlr
doorboord en platagtig ^ de Gieren ruuWf

$PQOi\ yan hoven met gewelfagtig famenge"

drukte Doornen heeft.

Die Hooren a welke by R u m p h i u s Spoor

genoemd wordt, is aanmerkelyk van de Zon-

nehooren verfchillende , en komt volmaakt

overeen met die van Klein, welke hy zege

den naam te voeren van Nerita parvulus by

List EU. Hoe kan de Afbeelding H van

d'Argenvïlle , Plaat ii (8), welke een

Zonnehooren is , hier aangehaald zyn en als

een goede Afbeelding te boek gefield. Dat

hier eenige verwarring plaats heeft , blykt

,

doordien op deezen naam , in de befchryving

yan 't Kabinet der Koningin van Sweeden
,

niet de gedagte Afbeelding van d'Argenvil-

LE3

(61,7) Tnrbo Test^ fub-imperforsta d^presfa , Anfraélibus

fcabris, fupra Spinis fornicato-compresfis» M, L. U» 654. N«

344» List. Concb» 4. S. 6. T. i* f. 3,4* Calcar. Rümph^
Rar. T. ^o. 'f* L l'Eperon» ABGENV. Concb^ T. ii* (?)

f* H, KLEIN Ojirac, T. i.L 27, KNOR 11 Verzam^ IVi

!> PU 4» f. 3 , 4 ; PI. ö. Uz<,
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LEj maar R, Plaat 9 (6), is aangehaald, die Vï,

een weezentlyke Spoor affchetst. Mooglyk
^i^^L

komt het van den haam , dewyl de Franfchen Hoofd-

aan de Zonnehooren ook den naam van Epe*^'^^^* -

ron geeven ,
gelyk ik hier voor heb aange-

merkt, en de kleine Zonnehoorentjes zeer naar

de Spooren gelyken. Deeze laatften zyn op

Amboina gemeen.

(ói8) Maanhooren, dk de Schaal ondoorboord dcxvuu
Turbo

Eyrondagtig gejlreepi. heeft , met de ru^o/us.

Geiiin

de Tu
band.

Gieren van hoven rimpelis:, Geiimpel-
-^ ^ de Tul-

Om dat LiNNiEus *er dien bynaam aan

geeft , noem ik ze ook Gerimpelde Tulband;

alzo zy, wegens de Geftalte, tot de Tulban-

den behoort. De Schaal is van boven aartig

gefronzeld, 't welk aan deeze Hoorens, wan-

neer zy gepaarlemoerd zyn, een groote fraai-

heid byzet. Düs waren die der Afbeeldingen

van GuALiHiERi; doch die van S e b A wa«

ren maar half gepaarlemoprd : in welk geval

het groen, tusfchen de Ribbetjes, haar nog

meer verfiert. Van binnen is de Mond ook

Zilverkleurig. Zy komen uit Indie.

{619)

(Ö18) turbo Tcsta imperforata fubovad ftdat^ , Anfraftl-

bus fuperne rugofis. Syst, Nat^ Xlh Bonann. Recr, Uï^

T. 12» G UAL TH. Test, T. 63. f. C, F, II. SE B. Kak
UU T. 74* f. 13, 14* Knorii Verzam. IH.D* Pi. 20. f. i*

Aa 5 ,
.

I, Deel. XYL Stuk,
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¥1. {6ip) Maanhooren, die de Schaal ondoorhoord

LVï^*
-E3;ro;2(ia^Jf^ en effen ; de Gieren met

Hoofd» ^^^^ O'^'^ '^^^ Knobbels gerand heeft ,

STUK» <ie iSr^örJ r<372 agteren plat uitgebreid.

DCXIX.
Turbo
m&rmora' Uit den bynaam blykt , dat L i n n ^ u s hier

^f- ^
de zogenaamde Slangevelle ^ Hoorens bedoeld

Veile heeft , hoewel de Kenmerken met die der
Hooien* Knobbelhoorens door elkander loopen Klein

noemt de gene , die van hem aangehaald is,

het Groote Maans-Oog, het Reuzen - Oor ^ de

lonte Knobbelhooren. Die van S e b A en G u a l-

THiERi zyn eigentlyk zodanigen , als v^y

Slangevelle Hoorens noemen. Nkn vindt van

deeze , die zo groot als een Vuist zyn. De
eene Afbeelding van Rumphius vertoont

ook een zodanige , de andere een groene Knob-

belhooren. Deeze beiden worden aldaar te

famen befchreeven, niet alleen , maar ook met
de Reuzen=Ooren vermengd, zeggende.

5, De Schaal is gemaakt van twee dikke

5, Huiden 3 waar van de buitenfte graauwag-

5, tig is, doodsverwig, wat ruig en vol Scheii-

3 5 ren, doch hier en daar geplekt als deSlaa-

9» gen ;

(öip) Turh Te-ta imperforata fubovatd larvi , Anfraélibus

trifariam marginnto nodulofa , Cauda postice explaiiata» M. L*

U. 655* N* 345» Cochlea Lunaris major. R u m l» H» Rar^

T* 19. f. A, B» GüALTH. Test^ T. 64» f» A, KLEIJ*
OJirac, T. 7, f, 124. S E B» Ka^, IIL T. 74. f. i , 2. RE-
UEN F. Concè, 20. T. 5. f» 52* Knor» Vtrzaru* III. D* PU

Ui S7, f. I*
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j, gen ; met zwart , bruin , en fomtyds ook vL

5, Spaanfch groen. Hoe kleiner de Hoorens
^[^^T^

j, zyn^ hoe fraaijer dat ze geplekt en hoe ef« Hoof©**

5, fener dat ze voorkomen. Men vindt 'er^'^^K.

^, ook ganfch graauwe, zonder Plekken, die

5, men voor flegt agt. De binnenfte Huid is

3, fchoon Paarlemoer , niet blank , maar de

35 Kleuren van den Regenboog vertoonen-

„ de, te weeten , groen, rood enblaauw. Zy
3, laat zig ook in Schilfers verdeelen, als men

5, de^ Hooren aan Hukken flaat , welke allen

3, de zelfde Kleur behouden. Deeze worden

^, van de Japanders gebruikt, om 'er de Bloe-

35 men 5 Starren en andere Sieraaden, in het

55 zwarte Lakwerk van Kasfen, Kisten, Kof-

3, fers en Doosjes , uit te formeeren, dewyl

3, zy fchoonder Kleuren geeven dan het op-

p regte Paarlemoer."

(620) Maanhooren , die de Schaal ondoorboord ,i>cxxi
TurboSaf

en Smnp verhevenrond heeft; de Gie- „iat:cus.

iioorca.
ren van hoven Knohhelig en door eenf!^^'^^^^'

Groef van elkajider gefcheiden.

Dit heeft plaats in fommige Knobbelhoorens^

welke derhalve hier tot een byzondere Soort

ge-

({)ao) Tufho Testa Imperforata convex! obtufa , Anfraótlbus

fupra nodoüs Canali interlHnftis. Syst, Kat. XII. A R G EN v»

Onch^ T. II. (8) f. B* Knorr Ferzam, U D. Pi. 3. f,

I : IL D. PU 9. f. I.

|, Deel. xyt» Stuk.



38o Beschryving van

VL gemaakt zyn. De aangehaalde van d'Argen»
-AfJ^^j^^'viLLE hadt den Top fchoon Oranjekleurig.

Hoofd- Dé Latynfche bynaam is afkomftig van ze.

STUK. kere Cochlea Sarmatica^ dus genaamd naar de

Zee, in welke die zoude gezien zyn. J on-

ston heefc dezelve reeds, wegens de onge-

woone figuur des Lighaams en dePooten, die

aan de overige Slakken ontbreeken , voor fa-

belagtig gehouden. Ondertusfchen geefc hy

'er de befchryving uit anderen van op ; vol-

gens welken dezelve een Lighaam heeft van

grootte als een Ton , met Hoornen als een

Hert , die oogfchynlyk met Paarlen getopt

zyn; de Nek dik, Oogen als Vuurvlammen;

de Neus rond en met Knevels gelyk aan de

' Katten ; een wyden Bek , waar onder een af-

gryzelyke Vleefchklomp hangt: vier Beenen,

met breede kromme Voeten. Thevetüs^

meldt 5 in zyne CosmograpJde ^ dat hydit Mon-

fters eens in Deenemarken hadt gezien. Het

is ook by Bon A NNI afgebeeld (*>

Dcxxi. (6^0 Maanhooren , die de Schaal ondoorboord

Turh en flomp verhevenrond , JweMg, effen

\ heeft

^

Hier zouden eigentlyk de zogenaamde j^ezi-

Olearius,

Reuzen
Ooï.

zen-

(*) Recreat, lil. f. 230*

(óii) Turbo Testa imperforata convejra obtufa ?,ngulato I«.

vi. Syst. Nat, XII R o N D* Test, 96» lioN A N N. Recr, IIU

T. 9. G U A L T H. Test, T. 68* f. A. A R G E N V. Conch, T#

so. (17; f<, B* KLEIN OJirac, T» 7* U I25*
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^en-Ooren fchynen bedoeld te worden , aan ge- VI»

zien LiNN-ffius van de ongemeene grootte ?^^.^*

en zwaarte der Gepaarlemoerde , welken hy Hoofb-
alleenlyk gezien hadt, gewaagt: doch de^an-sTUK,

gehaalde van d*A rgenville, U Cordon bleu

genaamd , is een geheel ander en zeldzaam

Stuk. Die van Bonanni wordt een byna

ongekleurde Petoolhooren genoemd door Va-
LENTYN, van grootte als een Soldaat: maar

die van Gualthieri is een regt Gepaarle-

moerd Reuzen-Oor. Deeze vallen, gelyk wy
weeten , van grootte als een Kinderen-Hoofd.

Het Dier , daar in , is naar evenredigheid

groot, van vooren een hard wit Vleefch heb-

bende , doch de agterfte Krullen zyn enkel

Vet , en tusfchen beiden een groote Papaver

of Zandzak.

De Knobbelhoorens , iti 't algemeen, wor-venus-

den van de Maleijers Maans-Oogen genoemd , ^afeu*

wegens het ronde-, dikke. Steenharde Schild,

dat het Dier op zynen Kop draagt, en, met

zyne buitenfte Zyde , als de Volle IMaan ver-

beeldt. Indien alle die van dit Geflagt zulke

Dekzels hadden , zouden zy dan te regt

Maanhoorens genoemd zyn. Het komt fom-

tyds een Handbreed in middellyn voor, zyn-

de de grootfte en zwaarfte van alle Zee-Na-

vels. Het Dier draagt dezelve op zyn Kop,
doch komt zo ver niet uit de Schaal ^ dat de

geheele Navel buiten de Opening zy ; hebben-

dg
I. DKEU XVI. STUK,



382 BÈSCiiRYVIWC VATÏ

VI, de zo veel kragt, dat geen Menfch in (laat

^FDEEL.jsj om hetzelve, aan dit Schild gevat zynde^j

Hoofd- ^^^ ^^ Schaal te trekken.

étuK, Deeze Schulpdieren onthouden zig op Stran-

den , die fteile Klippen hebben , waar de Zee

Herk tegen aan bruifcht , en zyn derhalve

moeielyk om naar te duiken, doch als menze

vindt komen zy altoos by Troepen voor
, ge-

lyk men zegt van de Sjankoos of OfFèrhoo-

rens aan de Kust van Koromandel. De In-

diaanen maaken 'er veel werks van tot Spy-

ze , kookende dezelven lang in heet Water,

tot dat het Schild zig opent , en dan wordt

het agterile, of Vetj voor 't beste gehouden.

De Koningen van Boeton eigenen zig deezé
' Spyze alleen toe ; weshalve hunne Onderdaa-

nen hun deeze Hoorens als eene Schatting

brengen. Het Schild wordt, tot glad maaken

van Linnen, als een Likfleen gebruikt.

III. Die dik van Schaal zyn met een open

Navel.

pcxxii* CÓ22) Maanhooren, die de Schaal genanU ^

Ptca,

Soldaat.
^^^^^ ^^^^^ ^^5^- umbllkata Conico-rotunda Ixvi , Den-

ticulo umbilicalU M. L* U* 655. N» 346* B o N A N n» Recr^

IIU T. 29, 30. RUMPH. Rar^ T. 21, f. A» GUALTH*
Tesu T* 68» f, B* Ia Pie» ARGENV. Conch^ T« ii. (8>

f* G* Pet. Caz, T, 70. f» 9. List* Conch^ T« 640. f. 3o.

ADANs* Seneg» I. T. 12. f. ? Regen F. Conch, T. 6* f*

6Ó. & T» II. f. 57. KNORR Vtrzanu ! D. PU lo* f» 2*;
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Kegelagtig rond en effen heeft , met een VÏ,

Tandje by de NaveL ^^^^^^

Hoofd-
De Kleur moet aan deeze den Franfchen stue*

naam van Pie y dat is Aak (Ier, geeven. Op
een witten Grond is dezelve met zwarte Stree-

pen en Vlakken , inzonderheid gepolyst zyndej

lierlyk uitgemonfterd. Van waar de zonder-

linge Nederduitfche naam, van Soldaat ^ af»

komflig zy , is my onbekend. Bonanni
zegt , dat zy van fommigen de • Tyger gehe-

ten wordt, en , wanneer men aanmerkt, dac

de eigentlyke Tygers niet gevlakt zyn , gelyk

de Luipaarden , maar geftriemd , of breed ge-

Itreept , zo is deeze benaaming niet oneigen,

Valentyn, evenwel, noemt dezelve een

Groote gewaterde fchoone Doijer^ die zwart

van breede dwarsbanden is , op een witten

Grond. In 't Franfch noemt menze ook Feu-

ye^ dat is Weduw ; als zynde oogfchynlyk in

Rouwgewaad. A o a n s o n , dieze aan de Kust

van Afrika , by de Eilanden van Magdaleen ^

overvloedig vondt , geeft 'er den naam van

Livon , en de langte van vier Duimen, aan;

doch fielt de Grondkleur zwart , met witte

Vlakken. Dit maakt geen weezeulyk verfchiL

De Navel , zegt hy, loopt tot aan den Top
toe door 5 dat ook in de mynen plaats heeft,

doch het dubbelde ftompe Kanaal, daar LiN-
fJiEüs van fpreekt, is niet zo blykbaar. Ook

heeft

I. DEEI.. XVI. SÏUIS.



^4- B E S C H R Y V I N G VAH
VL heeft de aanhaaling der Bagyne Drol , uit

Lvf
" R uM p H I u s , geen eigenfchap* Daar zy ^

volgens B o N A N IS I , voorkomt in de Inham
van Malabal-, is het te verwonderen, dat, by

onzen Ridder ^ de woonplaats gefield wordt

in de Sardinifche Zee.

Hoofd
STUK.

DCXXIIL
T^urbo

Sangui'
neus»

Bloedje.

(623) Maanhooren » die de Schaal eenigermaa-

te genaveldj Kegelagtig verhevenrond
, ge-

Jlreept en effen heeft ^ met de Gieren

ivat uitgegroefd.

lil de Middellandfche Zëe , aan de Oevers

van Algiers 3 is deeze door Brander waar-

genomen. Zy heeft de Schaal van grootte als

een Erwt, Bloedkleurig , verhevenrond, met
de Gieren Homp gefleufd , de Navel in éenigen

al , in anderen geenszins doorboord.

DCXXIV*
Turbo

Jicmus,

Geribde
Ziiver-

mond*

(Ö24) Maanhooren , die de Schaal genaveld ^

Eyrondagtig heeft , met verhevene Rib-

ben op de Rug^ die overdwars gejireept

zyn.

De

(èii) Turbo Testa fub-umtillcata Conico convexe , ftriatl

Ixvi , Anfradibus fubfulcatis. Syst^ Nat. XII.

(624) Turbo Testa umbilicata fubovata exarata llneis doE-

falibus elatioribus transverfe ütlatls. M. L» U. 656^ N* 347,

List» Conch* T» 584» f. 40. RUMPH» Rar, T. 19» f. 3^

G UAL TH* Test, T» 64» f. D. Bouche d'Argent» ARGfiN%

Cmcb» T. % (C) f. F. SeB* Kak UI. T. 74. f* 6» Regenf»

Cmcb.Tt ï o. f,43» KnüRR Verzam, HL D* Pi. 15. f^ Si
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De Navel - opening onderfcheidt deeze ge- Vi;

l^oegzaam van de Groene Zilvermond , hier ^^y^^-^'

voor befchreeven , en de zwaare Ribben doen Hoofd-^

'er te regt den naam van Geribde Zilvermond *tük.

kan geeven , maar of zy genoegzaam van de

volgende onderfcheidcn ware , om 'er twee

Soorten van te maaken , is zeer twyfelagtig.

Ik ontdek ten minde in de mynen , of m
de aangehaalde, gedagte dwars- Streepjes, die

de Ribben oneffen zouden maaken, niet. De
afkomst is uit Indie^

(625) Maanhooren 9 die de Schaal genaveld , dcxxv,

Eyrondagtig heeft met verhevene Rib -

JZrgart-

hen op de Rm^ die effen zyn» ^^'''^''

vermond»

Deeze kunnen wy dan de Bonte of Geplekte

Zilvermond noemen , als witagtig groen zynde

met bruine Vlakken , volgens het Exemplaar

,

dat zig bevcndt in de Verzameling van de

Koningin van Sweeden. De voorgaande was

Roestkleurig met witte Streepen overlangs^

De manier en trap van afhaaling der buitenfle

Korst maakt veel verandering in deeze Hoo*
rens , wier Dekzel overeenkomt met dat van

de KnobbelhoorenSo

(625} ^urh Testa umbillcatA fiibovata , linels Dorfalibiïs

^lationbus Ixvihvs, M, L* U« 656, N* 34S. B o N A N i^> Recr^

III. f* II. RUMPH, Rar. T. 19. f. 3» ARGENV* GKf^^

Ti 9. (6) f* A, S E B. Kak III. T. 74, f* 3»

B b
I. DEEJL. XVI. STUK»



3S5 Bes€HRYving van

WL (éi6) Maanhooren , die de Schaal Stekelig

^Tvi^*
g^/mv^W heeft y de Gieren voorzien met

HooFD' Takkige DoorneUo

STUK.

ncxxvu Deeze plagten weleer Lobbetjes genoemd te

mpLus. worden, doch die benaaming geeft men thans

Getakte aan anderen , en deeze voeren den naam van
^ '^"'

Getakte Dolphynen ofDolfyiitjes ^ want zy val-

len niet zeer groot. Sommigen zyn zeer lang,

anderen kort , anderen digt getakt. De Kleur

is paarfchagtig en de Mond flerk Paarlemoer*

Haar Dekzel is een rond Schyfje, dun, don-

kerbruin, van buiten hol met een Kuiltje, van

binnen uitpuilende ; de grootflen van grootte

als een Ryksdaalder , de gemeenen als een

Schelh'ng. Op de aangehaalde PJaat van Se-

BA worden veele Verfcheidenheden van deeze

Koorentjes , die men aldaar ook Baardmanne-

tjes noemt, vertoond.

Dcxxviï. (627) Maanhooren , die de Schaal genaveld
Turh
dijlortus^ ^^
Geribde
DoJphyn. ('626) Turbo Testa umbilico hispido / Anfradibus Spinis

lamofis, M« L. U. 657* N. 349. Grew* Mus^ T, ii, f. 5,

6. B o N A N N. Recr^ III. f. 31. Coclilea lacinlata. R u m P H.

Rar^ T. zo* f. If. PET* Amb, T« a. f. i. GüALTH. Test^

T, 68. U C. Ie Dauphin» AR gen v» C«nch, T. p. (6) f. H.

Seb» Kab* n. T. 59. f. 12-27. Regenf. Concb^ T. 3,

f. 14. K N O R R Verzam* I. D. Pi. 22» f. 4 , 5.

(627) Turbo Testd urabilicat^ fubmucionatd undique Spinis

laevibtts. M. L. U. 657» N. 350. LiST. Cench* 4. S» ö. C.-

é. T. I. f. 1 , 2. G U A L T H. TeiU T. 08. f. D. K N O R K
yerzam^ IV. D. Pi* 7,f. 2 , 3: PI* 8» t !
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en eenïgermaate ge/pitst , overal hezet VI.

heeft met effene Doomeiu \^n*
HoOFIfe.

Öf deeze , die byna niet getakt zyd , een stuk.

enkele Verfcheidenheid van de voorgaande

Soort uitmaaken, zou men mogen twyfelen.

Zy komen zo wel als die, uit öostindiej en

deeze zyn het eigentlyk,daar men in 'tFranfch

öok wel den naam van Lampe de Pagode aam

geeft» Dewyl de overlangfe Ribben zig in

dezelven fterker vertoonen , zo noemen wy ze

Geribde of kort getakte Dolphynen. Zy heb-

ben een paaiTchagtige Kleur , daar wit door '

fpeelt^ en zyn van boven dikwils afgefleeten

Paarlemoer. Dus komt ook de Mond-Opening

met die der voorgaande Soort overeen.

IV. Die getralied zyn.

(628) Maanhooren , die de Schaal pïatagtig ocxxviiiL>

heeft met een open Navel , de Gieren CrcKdUs^

rondy met gekartelde Streeperh
fen-'e^°°"

De Schaal van deeze ^ van gi'ootte als een

Erwt, is ftevig, van boven pïatagtig verhe-

venrond , van onderen bolrond , met een zeer

wyden Navel. Zy heeft d@ Gieren rond ^

overlangs gelbeept, en de Streepen gekarteld^

waar van de naam»

(629)

(628) Turbo Têsta VmhiVico patente phnm$cuU ^Aïi fndiibv!^

«eretibus ftriis crenatis. Sysj, Kat, XII,

Bb a
ï. I)£EL. XV!. STUK,
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308 B E s c n R Y V I N c van

VL (629) Maanhooren, die de Schaal genaveld^

^Tvf" laiigwerpig , Jtomp heeft y met de Gie-

Hoofd- ^^^ ^ond en effen.

STUK. /

Dcxxfx. i]y t]e Baden van Pifa, in de zoete Wate-

Tkerlaaiis.rQn y is dit Hoorntje gevonden, dat weinig

^em'^e""
g'^'ootGx dan een Koolzaadje was en wit, met

een ronde Opening en klein Naveltje,

ncxxx* (^530) Maanhooren , die de Schaal getralied

J^"^^"

.

heeft en Kegelvormig , met de Gieren

Ambon-* van elkander af,
fche Wen-

De trapswyze omwindingen geeven aan ee-

nige Hoorens den naam van Wenteltrappefi , en

onder dezelven fpant de Amhonfche ver de

kroon. Men geeft 'er deezen naam wegens

haare afkomst aan ; hoewel die zo zeker niet

fchynt te zyn , als men wel onverhoeds zou

denken : des fommigen deeze llegts de Wen'

teltrap , by uitmuntendheid , ty telen. Voor

vyftig jaaren was zy nog zeer zeldzaam

:

men vondt 'er , gelyk de Aantekenaar op 't

Werk

(629) Tutho Testa Umbilïcata oblongiuscula obtu(a, An-

fraóllbus teretibus Ia:vibus. Syst^ Nat. XII.

(630) Turbo Testa cancellata Conica, Anfraftibus disiasi-

tibus» M* L* U. 658. N. 351. Wenteltrap» Scalare* Rumph»
Rar* T»49«f. A. Pet. ^mb. T. 2. f. 9» Gu ALTH* Test^

T. 10, f» Z Z. Scalata» A R o e n v* Conch* T. 14* (11) f. V»

Knorr Verzam. !? D» Pi 20. f. 2 , 3* V» D» PU 23» f* i:

ÏL 24. f. 6,
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Werk van Rumphius meldt 3 maar drie , VI.

ZO veel hy wist, m Europa, waar van de ee-
j^yj^

ne was in 't Kabinet van den Groot Her-Hoofd-

TOG van Toskanen, de andere in dat vanden^TUK,

Heer la Fatlle, Hoofd -Officier der Stad

Delft 5 en de derde ergens in Engeland, zynde

gekomen uit het Kabinet van den Schilder

Ovens. Men hadt toen, te vergeefs, vyf-

honderd Guldens voor zulk een Hooren ge-

booden. Sedert zyn nog wel eenigen , uit

Oostindie, overgebragt, doch^ die compleet

zyn , fehoon van Kleur , en ongevaar twee

Duimen lang, vallen nog zeer kostbaar , om
dat zy zeldzaam voorkomen , en de meeden

een Gaatje hebben of ergens befchadigd zyn.

De witten worden zo veel niet geagt als de

genen die de Gieren, tusfchen de witte Tra-

liën of opflaande Zoomen , bruin of roodag-

tig hebben. De kleinere zyn naar evenredig-

heid minder, doch niettemin ook kostbaar, en

zeer duidelyk onderfcheiden van de Europi-

fche of Scheveninger Wenteltrapjes ; des d'A r-

GENviLLE t'onregte aanmerkt, dat de klei-

nen van weinig waarde 'zyn en zeer gemeen

in de Adriatifche Zee (*;, Dit zyn de Euro-

pifche , naast met de Scheveninger overeen-

kom-

(*) Il faut que h Scalata alt plus d'un Fouce de haut pour

ctre reputée belle.- il n'y a rien de ü conimun que les peti-

tes, qui fe trouvent dans Ie Golfe Adïiatique» Coach* Pait,

I. p« 233»

Bb3
I Deel. XVI. Stuk,



393 Beschryvïnc van
VI. komdig, gelyk uit de Afbeelding van B o n an.

^yj NI blykt (*j.

HcMDFD- De Ambonfche Wenteltrap is in verfcheide

ETüK. opzigten zo duidelyk en weezentlyk van de

Europifchen veiTchillendc^dat menze'er geens-

Siins volmaakt naar kan zeggen tegelyken ; noch

ook, met reden, dezelve voor eene Verfchei-

denheid daar van houden. Behalve de afzon-

dering der Gieren komt in dezelven een ronde

Opening voor, daar men door heen kan zien

tot aan den Top : terwyl de Scheveningers digc

van Navel zyn. Deeze zyn ook byna drier

maal zo lang als de breedte is aan 't dikfte

End, en de Ambonfche nog niet tweemaal,

ja fomraigen naauwlyks anderhalf m^aaL Wy
hebben 'er hier één zien verkoopen, die twee

Duim lang was en vyf Kwartier Duims dik,

met agt Windingen , voor honderd Guldens
^

en een kleinere , die compleeter was , voor

honderdtagtig Guldens (f). De myne heeft

nagenoeg die zelfde grootte. Ik heb 'er nog

ééne , van een Duim lang en omtrent drie

Kwartier Duims breed. Die van Gualthie-
U I was weinig grooter, doch zeer fpits getopte

DCjiXiu (631) Maanhooren, die de Schaal getralied^

CUthrus. gf-
Gemeene
Wentel- (^; R^cu III. f. iii.

"^'^P* Cf j Verkooping van Lf.ers, in Mey, Anno 17^7*

f631) Turbo Testa canccUata tHirita exiunbilicata , An-

fradiibus contiguis larvihus F^un^ Suec. 2170. M. L» B. ósS*

N* S52« il O ND. Teit^ Z% f« 5. List» Conch^ T* 588. f*

5I>
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toorend en cngenaveïd heeft ^ rjiet de ^^-

Gieren vegen elkander aangeveegd en ^^^
effen. Hoofd»

STUK.

De Europifche of Gemeene Wenteltrap is^»cxsi¥,

op onze Plaat CXXIV, in Fig^ 3, met het
'^' ^'

Slakje daar in, afgebeeld, volgens de Figuur,

welke P L A N c ü s daar van aan *t licht gebragt

heeft; zeggende , dat aan de Oevers van Ri-

mini drie Soorten daar van voorkomen : de ee-

ne groenagrig met breeder Ribbetjes 5 de an^

dere witagcig groen mee fmaller Ribbetjes ;

de derde uitermaate klein van Stuk. Hy
noemtze Turbines Virgati^ en merkt aan, dac

derzelver Dier driehoornig is, en een platag-

tig Spiraal gedraaid Dekzeltje heeft, gelyken-

de naar een Ammons-Hoorentje , weiken men
aldaar veel in 't Zee-Zand vindt , met ande-

ren van grooter Hoorenflakkeo. Voorts geefc

hy berigt, dat dezelven zeker Vleefchkleurig

Sap bevatten , 't welk de Vingers en Papier

met eene fchoone Purperkleur befmet. Dan
fpreekt hy verder aldus.

5, Weshalve, alzo het hedendaags niet regt Purper.

,, bekend is , uit welk flag van Conchyliën vogu'^

„ voornaamentlyk de Ouden die kostbaare

„ Pur-

51» BONANN* Recr^ III. f, III. GUALTH. Test. T.58.

f. H» Klein OJirac T, 3 f* 66. Plan c. Conch. T. 5»

ff 7, 8. GINANN. ^dr, II. T. 6. f. 54- KNORR Vsf-

zam, I. D. n. II. f. 5: IV. D. Pi. 20. f. 4, 5, 6*

Bb4
ï. Deel. XVI. stuk.
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VI. 5, Purperverw bereidden, daar de Gewaaden
-^^I^^?^ *

^, der Koningen en Grooten mede gekleurd

KoofdI 99 werden , en het buiten kyf is , dat in dee*

STUK, ^^ ze Konst het Volk van Tyrie en Phenicie,

5, aan de Middellandfche Zee woonagtig, by-

35 zonder uitmuntte; welke Zee met de onze

5, overeenkomt, die 'er, als 't ware, een Arm
„ van is : zo moeten wy gelooven , dat die

3, Luiden uit verfcheide Soorten van Kink-

3, en Slakhoorentjes en andere Conchyliën ,

,, de Purperkleur bereid hebben : niettegen-

5, flaande de befchryvers der Natuurlyke His-

5, torie hedendaags een byzonder Geflagt van

,, Hoorens daar door verdaan , van het wel-

,, ke by ons ook verfcheide Soorten zyn ;

,, gelyk die zeer gemeene , Kromlnuit ge-

5, naamd ; welke doch het allerminfte niet van

5, dat vermaarde Sap vertoont. Onze Gis-

5, iing wordt daar door niet weinig bevestigd

,

,, dat eertyds ook te Ancona , een Stad ons

55 zeer nabuurig , Purperkleedeo geverwd wer-

^, den, en dat de Inwooners daar in niet min-

3, der beroemd waren dan de Oude Pheni»

3, ciers, gelyk uit het Gedigt van Silüis Ita*

3, licus blykt (*). Weshalve , aangezien te

^5 Ancona byna de zelfde Conchyliën als by

3, ons voorkomen, zo is het geloofbaar, ge-

^^ lyk ik gezegd heb , dat de Ouden uit ver-

„ fchei«

l^) Stat fucare colus , nee Sidone vilior Ancon*

Miaice nee Li!)ycü. Ubu Viil* Veïs* 437*
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3, fcheiderley flag van Hoorens die Purper- VL

5, kleur vervaardigd hebben , waar van de ^^^^^*

35 Voetftappen nog door my, zeer gelukkig. Hoofd-

,, in deeze Hoorentjes ontdekt zyn. Ten laat- stuk.

„ ften moet men in aanmerking iieemen, dat

,^ derzelver Sap donkerrood van Kleur is ,

55 waar uit blykt , dat men het voor de ech-

„ te Purpura der Ouden houden moet: want

55 by hun waren de Purpere Gewaaden niet

55 van die zelfde Kleur , als hedendaags de

5, F'iri FiL'-purati mede praalen. Deeze onze

5, Kleur voerde by de Ouden den naam van

35 Puniceus of Spadiceus: maar hunne Purpura.

3, was een donkeragtig Violette met rood ver-

3, mengde Kleur- in welke zin de diepe Zee,

5, van Homerus , Mare purpurmm geheten

35 wordt 5 en deeze Kleur drukt men tegen-

5, woordig uit, met het Engelfche woord hlew

55 of het Franfche hleii 5 [dat is blaauw of

55 donkerblaauw ]' Wy ontkennen nogthans

35 niet , dat by de Ouden de Color Coccineus
,

55 die zeer naa komt aan Puniceus^ fomtyds

5, voor Purperkleur genomen wordt (*}"

Of, nu 5 dit zelfde Purperkleurige Vogt ook Gebruik.

gevonden worde in het Slakje , dat de Wen
teltrapjes van onze Stranden bewoont, is het

onderzoek \^an de Liefhebbers der Natuur

ruim zo waardig, als het opzoeken van de le-

dige

{^j De Conchis minus notls. Cip, 12,4

Bbs
I, DEEL. XVI. STUK,



394 Beschryving van
VI. dige Hoorentjes , die al vry overvloedig moe-

LVl!^*
^^" ^y^' aangezien menze^ hedendaags, by 't

Hoofd- Pond voor een Gulden kan koopen. Zonder-
STUK. ling is 't, dat dezelven, onder de Gegravene

Conchyliën, in ons Land, zo zeldzaam voor-

komen 3 als de Heer Dodlor B e ii k h e y meldt

(*). Dat de Entalia , in de Apotheeken , ei-

gentlyk deeze Wenteltrapjes zyn, kan ik niet

toeftemmen : ten minfte heeft men 'er anderen

voor gehouden (f) : doch het is wel mooglyk,

dat zy daar voor geplaatst worden in fommi-

ge Winkels en in fommige Simplicie-Kabinet-

ten ; terwyl men hedendaags niet twyfelt of

de kragten , die de Dentalia & Entali:i heb-

ben , komen nagenoeg , ten minfte wat het

Unguentum Citriniim belangt, met die van an-

dere Conchyliën overeen,

Dcxxxii. (632) Maanhooren , die de Schaal getralied ^

"^^^'^.^
geloorend en genaveldy met de Gieren

Basteid- ugen elkander aan gevoegd en effen
^'"''^'

heefttrap. ^^t^H/ '"

In de Middellandfche Zee, zegt Linn^eus,

ko.

(*) Natuurh Historie van HollarJy Ih Deel, bladz* iio^,

(t) Antaliutn Tubulus est testaceus, in Mari prognatus,

Digitum minorem longus, foris ftriatus, intus Ixvis nc conca-

vus» Piscicii'us videtur is esfe, quem ATHENiï;us Solenem

Bominavit, &c. Renod« de Mat* Medica» Libr. III» Cap. 26.

(632) Turbo Testa canseUata turrita Umbilicata, Anfradii»

bus contiguis kvibus» Syst^ Nat^ XII»
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komen Hoorentjes voor, die naar de laatstge- VL

melde Wenteltrapjes zeer gelyken , doch door
^^^'i^*

eens zo veel Vliezige Ribbetjes of Traliën Hoofd-

verfchillen, hebbende ook de Gieren niet wie stuk.

maar bleek , men twee of drie Roestkleurige

Strcepen langs de Gieren, en aan den Grond-

iteun genaveld zynde. Ik ken zodanigen niet ; \

maar , indien het verfchil alleen beftond in

de menigvuldigheid der Traliën en de fpits-

heid van den Top , die in de Scheveninger

altoos ftomp is; dan zou ik hier de zogenaam-

de Oostindifche Basterd -Wenteltrapjes t'huis

brengen; hoedanig één by Rumphius is af-

gebeeld , dat niet tot de voorgaande Soort be-

hoort, ik heb 'er van de zelfde grootte en

geftalte, uitgenomen de verkeerde Tekening,

links in plaats van regts, welke alle Hoorens

op die Plaat zeer mismaakt. Onze Schevenin-

ger hebben , zo wel als de -Ambonfche , dik-

wils ook maar agt en deeze Basterd-Wentel-

trapjes zestien of zeventien Vliezige Ribbe-

tjes, doch zy zyn, zo min als dezelven, ge-

Daveld.

(633) Maanhooren , die de Schaal eenigeV'^^^^y^w.

maate getralied en getoorend, met de creZtus.

Gieren tegen elkander aan gevoegd en <^^i<a"ci.

van hoven gekarteld heeft.

(^33) Turho Testa fubcancelhta turrira , Anfraaibus con«

tiguis fupra crenatis. M. L. U« 659. N» 353»

I« DEEL. XVI. STUK,



35>ö Beschryving van
VI. (Ö34) Maanhooren , die de Schaal getralied

£yj
'*

en getoorend heeft , met verhevene Stree*

Hoofd- pen, digt aan elkander y overlangs,

«TUK.

Dcxxxiv» Deeze, uit de Middellandfche Zee, gelykt

z^k'L veel naar de Wentelcrapjes , maar is kleiner
Meikwme,^^^^ een Gerftekoorentje, met verhevene , niet

Vliezige Streepen, en Sneeuw- wit van Kleur»

Dcxxxv. (^35 ) Maanhooren , die de Schaal eenigev

J^^*^^ ,
maate getralied» getoorend; de Gieren

otriatutus^ ij u

Gtftreep- tegen elkander aan gevoegd y met Knoh'
^^*

lelige Banden omgordeld heeft.

Deeze, van weinig meer grootte ^ kwam
insgelyks uit de ^!'iddelland^che Zee. De Ope-

ning is niet volkomen rond 5 maar ovaalagtig

en van onderen eenigermaate gehoekt.

Dcxxxvu (Ö3Ö) Maanhooren , die de Schaal getralied^

^^^ fiomp Eyvormig ^ met de Gieren tegen

Gebakerd dJ^,
Kindje,

(65^) Turho Test^ cancellatd tunita, Stnls longitudijialibus

elevatis confertis, Syst. Nat^ XII. GinANN. Adriat» JI*

T, 6. f, 55*

(635) Turho Testa fubcancelhtd turrita, Anfraftibus con-

tlguis CinguUsque Varicolis interceptis, Syst, Nat, XII.

(636J Turho Testa canceliata ovata obtufa , Anfradlbiis

contiguis, Striis longirudinalibus imbxicatis. M. L. U. 659. N*

3 54» Olivads ftilata fasciata. Pet. Ga%. T. 27. f. 2. B o*

NANN. Rccr* UI. f. 140. Gij AL TH. Test. T. 5S. f. D*

SE 15. Kah. lil. T. 55» f* 21. N. a—h. KNO SR Virzam^

VI. D. n. 25. £• 4»
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elkander aangevoegd heeft , en Dakpans' ^l*

wyze Streepen overlmigs,
LVI^'

HOOFÖ-
Men zou deeze Hoorntjcs Byekorfjes kun- stuk.

nen noemen of Kinderwiegjes , dewyl fomini-

gen derzelven naar t'een of andere geivken;

doch de algemeene naam is Gebakerde Kinder^

tjes, Zy bebi3en , inderdaad , ook daar eeniger-

maate de Geftake van, en de Opening is mee

één Tandje gewapend ; de Kleur graauwag-

tig wit ; de langte ongevaar een Duim breed.

Men krygtze uic Westindie»

C^37) Maanhooren , die de Schaal genaveW^cxxxvu,

en fpisagt^g gerond heeft^ met de Gie-c^n?7us,

re7i rondagtig kruislings gejireepty j^ '^ooj^nig^»

Openijig omgehoogen.

(^638) Maanhooren , die de Schaal genaveld^^^^^^'^ï^ï^

en verhevenrond uitpuilende heeft , metrepLs.

de Gieren rond en eenigermaate ^e-*^'"^^^^''°'

Jlreept y de Opening omgeboogen,

Deeze onthoudt zig in de Zuidelyke dcelen

van Eui'opa.

C6393 Maanhooren, die de Schaal langwerpig ^^^'^^'^i^-

f. Turbo
jtomp Lh;dna,

Breed
{62,7) Turho Testa umbilicntl rotundad acutiuscula ,• An-gesrande

fraótibus teretibus decusftro-ftnatls , Apertuid reflexa» M. L^^^'^^^öO"

U. 660, N» 355»
^^^*

(638^ Tar^fi» Testa umbllicata convexo-prominula , Anfnéèi-

bus teretibus fubfiriatis , Apertur^ reflexa, Syst. Nat. XII»

(639) Turbo Testa oblonge obtufé rugoib-ftdata , Aperturi

ï. Deel, XVI. ^tuk, iimba



SS)8 Beschryving van

VI. . Jlomp en rimpelig gejtreept ^ de Opening
Afdeel.

y^,,^j g^^ breeden platten gekartelden

Hoofd- Rand heeft.

STUK.

Dit is een Aard-SIakhooren, op 'l Eiland

Jamaika voorkomende , daar men by Sloa-
NE en Brown de Afbeeldingen van vindt.

LisTER en Klein hebbenze ook in Plaat

gebragt.

V. Die getoorend zyn als Pennen , of de

zogenaamde

T R o M ïvl E L S C H R o E V E N.

Alzo de enkele uitwendige Geftalte niet tot

bepaaling der Ceflagten van LiNNiEus ge-

bruikt is , zo heeft hy ook geen byzonder Gq^

flagt gemaakt van de Pennen, of Penhoo-

rens, die men in 't Franfch F'is, dat is Schroe-

ven, noemt, en waar aan fommigen ook wel

den naam van Toorentjes plagten te geeven :

maar dezelven t'huis gebragt in de GeHagten

van Stekel-, Lap-, Kinkhoorens, Tollen en

Maanhoorens, naar dat zy, om de één of an-

dere reden , tot deeze Ceflagten behoorden.

^Bladz* Dus hebben wy , onder de Kinkhoorens *i
tz6*

j-eej^s van de Pennen gefproken , en agter de

Vleu.

limbo dllatato plano cienato» 5)f5/» Nat^ XII» List* Conclu

T» a6* f. 24. SLOAN» Jam» U, T. 240. f, 12 , 13» K LE i '^

ÖJIrae^ T. 3» ^ 71» URovv N* Jam» T* 40. f« 5*
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Vleugelhoorens Gevleugelde Pennen , agter de VT*

Stekelhoorens Stekelige Pennen befchreeven. ^^^j^

Het Hoofdftuk van de Tollen is met de genen HoofdI

die Tolagtig zyn, en dit wordt met de overi^sTUK.

gen 3 of met de zogenaamde Trommel-
schroeven, befloocen.

(Ó40) Maanhooren , die de Schaal getoorsnd dcxl.

heeft y met de Gieren nederwaards ge- imbrieatus^

Platte

bonte»
^lOöid.

^^^"^

Dewyl deeze gemeenlyk bruin bont zyn , zo

noemt men ze honte Trommelfchroeven, De
Gieren zyn plat , leggende als nederwaards over

elkander, en dit geeft *er den bynaam aan. De
afkomst is, gelyk die van de volgende , uit

Westindie.

(64 1) Maanhooren , die de Schaal getoorend dcxlt.

heeft y met de Gieren opwaards geplooid. T^pitcatus.

Gladde

Deeze heeft , in tegendeel , de Gieren zeer
"^^^^^^

rond , en knobbelagtig , leggende als opwaards

over elkander. Veelenzyn, gelyk d'A r g e n-

VILLE zegt, wit met geele Streepen, doch

men vindt 'er ook die bruin zyn en niet dan

naar

(640) Turbo TestÉ turrita , Anfradiljus deorfum imbricads*

M* L. U. 660. N. 356» G u A L T H* Tesu T» 58» f. E. S E B,

Kab* III4 T. 56* f. 32» Knor 11 Verzam, VL D. Pl.2 5»f» 2*

(641) Turh9 Testd turrita Isevi , Anfra(aibus furfum imbsrk?»

tis. M* L« U» 661. N* 357* ARGENV. Cmch^ T* 14» Q.i}

£^ E. K N O R R Vtrzam, VI* D» PI* ss» f* 3»

I* DEEL* XVI* STUK.
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VL naar de Punt geelagtig. De Gieren zyn geheel

^Tvï^' glad en effen. Men kanze de Gladde ronde cy-

HooFD- telen.

STUK.

rcxLii. (642) Maanhooren, die de Schaal getoorend

tanguius, heeft met eenen grooten Jcherpen kant
^^^^^^P aan de Gieren.
geribae,

Deeze heeft een fcherpe kant of Rib langs

de Gieren , en is witagtig geel of bruin van

Kleur. Zy geiykt zeer veel naar een Schroef.

DCXLiir. (<^433 Maanhooren , die de Schaal getoorend

Jupikatu,, heeft ^ de Gieren met twee fcherpe kan-
Dubbelde. ' ten.

Volgens BoNANNi werdt deeze gevonden

in de Perliaanfche Zee-Boezem , doch het fchync

de zelfde te zyn , als L i s t e r eenige reizen

kogt van de Vislchers van Scarborough , en

hem derhalve toefcheen in het diepfte van de

Noordzee te huisvesten. De Kleur is witagtig , ^

volgens d'Argenville naar geel en rood

trek-

(ó+a) "turbo Testa turrita, Cadr.a unicé majoie acuta. M,
' L* U. 661. N. 35S. Bon ANN. /^?<:r. lIT.r. 117. GUALTH.

Teir. T. 58, f, B. KNORR Verzam. VI. D* Pi. :9, f* 5:

n. 39. f 2.

(643) Turbo Testa turrita , Anfra-51:ihus Cari«iis duabus

acutis. M. L, U. 662. N. 359. B o N A n N. Recr.lll.ï^

l!4* List. AngK léo. T» 3. f. 7. GUALTH, Test* "f.

53. f. € Ar GE NV. Conch. T. 14. Cu) f» C» SEB* Kak^

Jll. T. 36. f* 7 , 8, KNOB.R Verzam, HL D. Tl, 19. ^ S»
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trel^kcnde. Zy vallen dik van Sehaial en taa- ^L
-^11 ^4. AfDEEL,
melyk groot. ^yj

HOÖFD-

(64/^.) Maanhooren , die de Schaal getoorend stuk.

heeft, de Gieren met twee Jtompe Rib dcxliv.

hen ver van elkander. exdeLs.
F'aauw

De Banden van deeze worden by die , daar

men het Voecftuk der Pylaaren , in de Korin-

thifche Bouworde, mede verüert, door Bo.

is'AKNi vergeleekem Deeze Soorczou, vol-

gens LiNNTEus, in de Zuidelyke deeien vaa

Europa huisvesten.

(6453 Maanhooren 5 die de Schaal getoorend dcxlvV

heeft , de Gieren met zes feherpe Ribben, Terchra,

Witte

In Geftake geïykèn deeze , door de rond- icIm'SÜ^,^"'

heid van haare Gieren, veel naar de Tweecie

Soort van Trommelfchroeven ; doch de veeie

Ribben of fcherpe kanten , langs de Gieren

heen , onderfcheidenze genoegzaam. Dewyl
zy meestal wit of witagiig voorkon^en , noemt

men

(644) Turbo Testa tuuita , Anfraflibus Carinis dusbus oblufis

distantibus» Syn^ Nat* XI ! B o N A N N. Recr, IIU f. 1 13*

(Ch5) Turbo TestS turrit^, Anfraéïibus Carinis fex aciuis.

Faun* Suec» zi7U M. L. U. 6Cz. K. 360. Column. ^^'.

t* 53*ƒ 2* lioMANN* Recr. III. f» 113, Ru MP H, Rar:

t* 30» f. M. GUALTH. Test.. T, SiJ. f. A ARGKIÏV^
Conch, T* 14. (11 j f» D. Ad A N S. Seneg, L T« 10. f«ó» SE B,

^ab, UU T'. 56. C 40, K N ORR P^trxam l* ö» 1*1 8> f. fe

Cc
'

i> DifL, XVÏ. Stüïs,
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VI. men haar de Witte Trommelfchroef : alzo dié

^^hVl' jDt^Z?^e/^e 5 van de Vierde Soort , gemeenlyk

HOOFD» bruiner en niec zo wit zyn. Ook geeft men
^'^^^^

aan deeze wel den naam van Enkelde Trom-

melfchroef. LiNNisus itelt de woonplaats

in de Europifclie Oceaan ^ doch A d a n s o n
vondt dergelyken aan de Kust van Senegal en

R üM p H ï u s in Oostindie , alwaar zy aan de

Kusten van Java en Sumatra grootcr dan aan

die van Amboina voorkwamen» Zodanigcn

heb ik van vier Duim ^ doch de Dubbelde

wel eens zo lang.

Het Dier» Van dcrgelyke geeft d'A rgenvïlle de

Afbeelding met het Dier, zeggende dat het

, een zeer lange Pen of Schroefhooren is , heb-

bende zeventien Windingen of Gieren , die

zeer uitpuilen efi van elkander afgefcheiden

zyn , met verfeheide zeer diepe Streepen ge-

tekend. ,, Deeze Pen kruipt op een Vleezi-

5, gen Voet , gelykerwys andere Schulpdie-

3 5 ren , die zig op een Voet voortfleepen y

55 maar deeze Voet ^ in plaats van rond te

5> zyn 5 is in zyn Omtrek uitgefneeden , en

55 het voorile gedeelte, dat een Kraag draagt,

55 is dwars afgefneeden met kleine Rimpeltjes,

„ die zig niet vertoonen , dan wanneer het

3, Dier van zyn geheele uitgefrrektheid ge-

5, bruik maakt. Zyn Hals is zeer lang , en

3, de Kop heeft twee Hoorntjes, die aan den

5 5 Grondfleun taamelyk dik zyn , doch zeer

55 dun aan de Enden. Onder aan deeze Hoorn-

55 tje?
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j, tjes ziet men de Oogen , die vry groot zyn, VI.

5, als gewoonlyk geplaatst. De wSnuit is uit-
'^'^Vï!'

3, waards gezoomd met een kleine bruine Hoofd-

35 Franje , welke een beurtlingfe beweeging ^^ük,

3, lieeft j den Bek bedekkende en dien voor

alle Toevallen befchuttende. Het Dekzel-

tje is uitermaate rond 3 bruin van Kleur en

gepaarlemoerd , vertoonende zig op Zyde

aan den Voet gehecht,"

35

3»

(64Ó) Maanhooren , die de Schaal getoorend dcxlvï*

heeft , de Gieren platagtig^ met zeven ^ariel^^

flaauwe Streepen. ^«^•
-^ ^ Bonte»

Deeze is wit , volgens B o n a n n ï , met

foode of rosfe Adertjes. De aangehaalde van

Seba fchynen weinig van de eerde Soort van

Trommelfchroeven , dan door de kleinte , te

verfchillen.

(64.7) Maanhooren , die de Schaal moorend dcxlvil
r T/r^- n o Turbo

heeft , de Gieren met tien flaauwe Stree^ UnguUnu.^

ten.
N^nelag-

Deeze 3 mooglyk wegens de grootte Nagel-

agtig

(Ó46) Turho Testa turrita, Anfraiaibus planiusculis , Stdis

feptem obfoletis, S-jst^ Nat. XII. Bonann* Recr» HL f«

112. Seb» Kalf. lïl* T. 5<5. f, 26 , 34 1 33, 3ï* KnoeR
Verzam^ VI. D. PU lö» f» 8^

(6+7) Turbo Testl turrita , Anfraftibiis Stdis decemexoktïsa

S:jst^ Nat. KlU
Cc a

I, DeeLj XVL Stuk»



404 Beschryvïng van

VI. agtig genoemd , onthielde zig in de Europifcb?

^ LVL '

^^^^^^^

Hoofd-
stuk.

DCXLVIII.
Turbo
Annulatusi

Geringde,

Turbo
èidens.

Tweetan-
dige.

CÖ4B3 Maanhooren, die de Schaal getoorend

heeft 5 met een uitpuilend Ra7idje aan

de Naad der Gieren.

Dit uitpuilend Randje , in 't ronde omloo-

pende , maakt dat het Iloomtje zig als Ge-

ringd vertoont. Het heefc, volgens GuAL*
THIERI5 naauwlyks de grootte van een Gar-

llekoorentje. LiNNiEus badt hetzelve niet

gezien.

(649) Maanhooren , die de Schaal getoorend

en doorfchynende heeft ^ "met de Gieren

links om gedraaid; de Naad eenigermaa-

te gekarteld ; de] Opening van agieren

- t'lveetandig.

Een rosagtig bruin Hoorntje wordt hier be-

doeld , dat de grootte nagenoeg van een Ha-

verkoorentje heeft , en tot de Land-Slakken

behoort, voorkomende in de Zuidelyke dee-

ien van Europa.

f648} Turh Testil tum'tS, Anrra<amim Sutuii nia^ginata

prominente t» GuALTH. Tes-t. T. s'o* f. L»

(649 j Turbo Testa turrita pellucida , Anfraólibus contrarüs,

Sutura fubcrenata , Apertura postice bidentata. Syst, Nat* XÏI»

B o K A i^'N. Recr^ llU f. 41. Vergcoot, G u A L T H, TesuT.

4» ft C,
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(65'o) Maaniiooren , die de Schaal getoorend VL

en doorfcliynende heeft , met de Gieren "^Vvr*
links om gedraaid 3 de Opening Tande- Hoofd-

moot. STUK»

DCL»

De bynaam past zo wel op de voorgaando ^"^"//^^^^^

als op deeze, die van Li ster, in het Land- '''cikeeide»

fchap omfcreeks Cambridgej dik wils aan de

Stammen van oude EsfclicnbooiTien was ge»

vonden. Hy hadt, tegen *t End van Maart,

veelen derzelven gepaard gezien, doch altoos

de één grooter dan de andere ; waar uit hy

beOuiten wil , dat zy van verfchillende Sexe

zyn. Het Hoorntje was geelagtig en zeer

teer , en wat kleiner doch dikker dan het

voorgaande; 't welk door hem als een links

Hoorntje ook was v/aargenomen , komende al-

daar in de Scheuren en holligheden van oude

Boomen , en aan de Wanden of Muuren om
de Tuinen voor,

(651) Maanhooren, die de Schaal Eyvormig^ dcll

fionip 5 doorfchynende 5 met zes regtfe
^^'

SUkje,
Gieren^ de Opening Tandeloos heeft. mo':.

Die""

fó"5o) Turbo Testa turrlta pellucida , Anfradifjus contrarüs,

Apertura edentulS. Faun, Snec^ 2172* LisT« Angl, 124» T^

?.. f, II.

(651) Turho Tesïit ovatd obtufa pellucida, Anfrad^lbus Senis

fecundis, Apertrira edentiila» Faun, Suec, 2173* /?• 0^1, ip*

Ltst. Ak^I, 121. T. 2, f* 6.

Cc 3

L DF.KL, X7I. Stuk*
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VL Die zelfde Autheur hadt deeze aan oude

-^j^.^j^^Tuin-Muuren, die met Mos begroeid waren.

Hoofd- overvloedig in zeker Vlek of Gehugt van 'c

êtuk. Land van Lincoln, waargenomen. Het Koo-

rentje was naauwlyks half zo groot als een

Garftekoorntje en groenagtig geel van Kleur.

In een zeer oude Muur op Oelandvondt Lin-
NJEüSy door 't afbreeken van eenige Steenen,

dergelyke Slakhoorentjes , die in de Reeten

zaten, van grootte als Tarweg.aaii.

DGLIT»
Turbo
Auriscal'

Oorlepel-

tje.

(65sj) Maanhooren, die de Schaal getoorend^

wit en zeer glad heeft , de Opening met

een ititjieekende , platagtige ^ holronde^

fiompe Lip,

Dit is een foort van zeer kleine Pennetjes

,

niet langer dan Haverkoorn en zeer dun. uit

de Middellandfche Zee of ook uit Westindie.

I>e Opening gelykt naar een Oorlepeltje.

"DCLTiu CÖ53) Maanhooren^ die de Schaal getoorend

J'f^'^^
ondoorboord en uitermaate glad heeft ^

Likfteen- fitet de Opening ovaaU

In de Middellandfche Zee komt deeze vQor,

zeer

(652) Xurlo Testa turrita alba Isvisfima , Apertura labio

poirefto, planiusculo, concavo, obtufo* Syst^ Nat.XlU AR-
Gp:nv. Conch, Tc 32>(28) f. 19?

C653) 1'urbo Testa tunita imperforata glaberrima, ApertutI

ovata. Syst^ Nau XIL
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zeer wit en glad, doch niet doorfchynende ^ VI,

hebbende de Gieren met een fmal uitgehold "^^lvu^*

Streepje onderfcheiden. De grootte is als een Hoofd-

Gerflekoorentje. stuk.

(654) Maanhooren , die de Schaal platagtig ^cuv.

heeft y de Gieren geringd ^met een Kam- hautUeus^

meije op de Rug, - ^^^^

Wegens de ronde Mond- Opening fchynt dit

zonderlinge Posthoorentje, dat men in flaan-

de Wateren op een foort van Vyverkruid,

Ceratophyllon genaamd , ontdekt heeft , hier

t'huis gebragt te zyn. De Schaal is naauvv-

lyks een twaalfde Duims breed , en op de

Eug met Punten bezet. Linn.^^us hadt het,

te vooren^ in 't Geflagt der Naytilusfen ge-

plaatst*

-W'

LVIL HOOFD-

(054) Turk Testa planiusculd , Anrra(Stïbus annulatls,

Dorfo criftatis t« ^y^^' ^<^^* XII. Nautilus crifta» Syst. Nat^

X. p, 709. N. 234. A^, Helvet, IV. p. zi2* T. 9» f, 21 , 2a,

ROES. Ins, III. p. 599. T. 97. f« 7.

Cc 4
I. DEEL* 3(Vi, siruic
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'mVL

UoIrD- Lyil' HOOFDSTUK.
STUK»

*

Befchryving van 't Geflagt der SlakboO'
R E N s 5

gemeenlyk zogenaamd en dergelykei; ^

iie hyna altemaal op 't droogt , of in de Zoe-

te Wateren^ huisvesten.

ïJaraiï»

kea.

't '^"ST'oord Helix ^ dat Linn^eus hier tot

yV een Geflagtnaam gebruikt , is door

Pliniüs voor de Plant genaamd Klimop of'

Aardveil genomen , zo men in de Woorden-

boeken aangetekend vindt. Anders fchynt het

,

by de Latynen , van geen gebruik te zyn ge-

v/eest 5 doch by de Grieken hadt dit zelfde.

wQord yeelcrley betekenisfen. Men noemde

dus den binnenden draay van het Oor : mea
nam het voor gekrulde Haairlokken ^ voor de

Klaauwieren van den Wyngaard: om kort te

gaan voor allerley dingen , die Schroefswyze

gedraaid waren. Dus v^?'orden die Ornamenten

der Kapiteelen in de Bouwkonst, welke men
anders Voluuten noemt, ook wel Helices ge-

tyteld. Met reden dan kon dit Woord ge-

bruikt worden om het Geflagt der Slakhoo-

rens tp beflempclen, die uit een zo zigtbaarea

Krultrek bedaan : want de Latyniche benaa-

ming van Cochlea was ,
gelykerwys de FraU"

fche Liniagon, wat algemeen»

De Kenmerken, aan dit Geflagt gegeven,

beftaan in eeqe Eeokleppige, Spiraale, eeni-

ger-
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s^rmaace dooiTchynende Schaal ; die broofcb ^^-

i? , en eene vernaauvAie Opening heeft , van uju^
binnen Maanswyze of rondagtig , met een Hoofr-

fluk van den Cirkel afgenomen. stuk»

Uec hcefc zes Afdeelingen ; waar van desooütcn*

eerfbs de 1 weefnydende bevat ; de tweede de

Gekielde , dat is niet fcherpkantige Gieren

;

de derde de genen die de Gieren rorid heb»

ben , en genaveld zyn ; de vierde zodanigen

niet doorboord : de vyfde die Getoorend als de

Topflakken ; de zesde die Eyvormig en on-

doorboord zyn. De eerde Afdeeling bevac

ééne, de tweede vyftien^ de derde zeventien,

de vierde zeven, de vyfde vyf en de zesde

vyftien : dus dit Gcilagt in 't geheel zestig

Sporten
p

L Tweefnydeade , me'c de Schaal oveiv

langs aan belde zydcn gehoekc.

C^55^ Slakhooren , die de Schaal Eyrond en dclv.

eemgermaate twee/nodende ^ me't de Oj)e* sca^aU:.!

ning getemd heeft, Tovcna*,

Twee*

(.635) tiJlx Tcsta övnta fub-aiicipki, Apertura clentad. M;?

L» U* 663. N. 36U Li ST, Conch, 4. S- 5- C. 5, T. i. f*

I, 2. BONANN. Rccr. HL f. 385» Cochlea Imbrium*

^UMPH. Rar^ p. 91, T. %7Tr^ 1, PeT. Gaz„ T» 4, f. 10^

G UAL TH. %st» T* ^» f» S» Ar GE NV. Concb^ T* 12.

(9) f. T, K L E ï N OJirdc, T. i, f, i3» K N O Jl 1\ Virzam^

VI. D. PU 19. f. 2 , 3.
'

Cc 5
I. Deel. SVI. Stuk.
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yjf. Tweefnydende worden deeze genoemd, om

L\ni
* dat de Opening aan beide kanten wat fcherp

Hoofd* is, volgens RuMPHius^ die 'er den naam
sTgic* van Cochlea Imhrium ^ dat is Slagregen -Slak,

aan geeft , als werde zy door zwaare Regens

voortgebragt. Hy merkt aan , dat menze op

de Bergen ^ in Oostindie , aantreft ; hoewel zy

ook aan den Zeekant, onder verrotte Bladen,

flukjes Hout en andere Ruigte voorkomen»

Het is een platagtige Slak, zegt hy, meteen

fpits Hoofd en een naauwen Mond; van bin*

nen diep gekarteld en aan de kanten opgev/or-

pen ; doodfch van Kleur met donkerbruin be*

fchilderd , en aan de zyden met breede zwart-

agtige Streepen, als of het Voeten waren, zo

dat zy naar een platte Kikvorfch gelyken;

wordende , niettegenftaande zy gantfch niet

mooy zyn , van fommigen bewaard, om dat

Bien de gedaante van een Dier met Pooten

daar uit kan befpeuren. Moogiyk is dit ook

v/el de reden van den naam van Tovenaar ^ die

door fommigen aan deeze Koorentjes, welke

groot en klein vallen , en van de voor be»

fchreevene Toverhoorentjes v/einig verfchil-

len, gegeven wordt.

BüNANNi noemt het uit hem aangehaalde

,, een Slakhoorennje, in de Indifche Zee ge-

,, boren en zeer ligt , hebbende draaijen als

35 een Turbo ^ doch een Schaal, die men uic

5, twee famengevoegde helften zou zeggen te

j, beitaan, vormende als de Geftalte van een

„ Aman»
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p Amandel, Goudgeel van Kleur. Alleenlyk VI.

dat gedeelte 3 daar de Opening is , vertoont
lv^j^^*3,5

3, zig van binnen wic^ met een verwonderlyk Hoofd-

53 geftel van Tanden , die als tot haare be-sxuK.

,5 fchutting ftrekken."

IL Gekielde , met een fpherpen kant aaa

de Gieren.

(6j6) Slakhooren , dk de Schaal gekield en pCLvu

genaveld , wederzyds verhevenrond ,. de Llpfddai

Opening gerand en dwars ovaal heeft»^.^.^^

Op Steenrotfen, in Westgothland, Oeland

en eldersj kwam deeze Slakhooren overvloedig

voor. Zy hadt de Schaal bont, als een Schild*

pad, doch het Dier was witagtig, met twee

zwarte Streepen, welke van de groote Hoor-

nen af over de Rug liepen. Die van Lis ter
was drie vierden Duims breed , en bruin van

Kleur , met een Gaatje in 't middelpunt dei-

Gieren. Het is, zegt hy, een fraaije en aar-

tige Schaal , welke hy in de Bosfchen van 't

Land van Lincoln, 's Winters, onder den Bast

van oude Boomen , by Zomer in het Kruid,

menigmaal gevonden hadt, hebbende den ui-

lerftön Rand der Gieren fcherp. Linn^eus
merkt

(656) Helix Testa Carinata Urabilicat^, utrinque convexa,

Aperturi marginata transverlali ovata. Faun* Snee* 2174» M*-

L. U. 36z* lu IVeitgoth^ 27* L ï 3 T* /Ingl^ jz6» T, s,

f. 14.

h DEEL. XVI. STUK,
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VI. merkt aan , dat deeze Slakhoorpn , gelyk de

Afdeel. Wormen 't Hout, den Kalkfleen knaagt.

TJOOFD-

STÜK.

BCLVir,

Oculus

(657) Slakhooren, die de Schaal eenigermaa-

te gekield ,
ge?iaveld ^verhevenrond heeft

^

met de Opening gerand.

Deeze Oostindifche voert den naam van

Beljlak en onthoudt zig aldaar in het Ge-

boomte.

r CL vin, (6j8) Slakhooren, die de Schaal gekield plat-

^^'jf^'j^^ agtig^ van onderen bultig heeft ^ met de

witagtige. Opening half Hartvormig,

Op Oeiand werdt deeze van Link^U5;j

'^ocb zeldzaam 5 tusfchen Stcenen gevonden ,

aanmcrkelyk door haaren fcherpen Rand. Die

van GuALTHiERi was klein doch fraay van

Kleur, wegens een band van rosfe Stippen

over de Gieren loopende , en dergelyke Vlak-

ken, op eenen witagtigen Grond.

rcLix* (^59j Slakhooren, die de Schaal eenigermaa-

iJeVtx
^

te

Geltreepte» ^^^^ j^^/i^ Testi fuhcarinata , UmI)iHcata, convex3j Aper.

turd marginata. M, L. U. 654. N* 363. RUMPH. Rar» T^

cj, f* O? All GE NV» Conch, T. II. (8) f. I- Pet. Caz,

T» 76* t 1*

{6585 Helix Tcsta Ccirlnata UmbiUc;^ti\ planlusculi, fubtus

fn!>b^, Apertuïa femicordat^. Faun, Suec, 2175. lu Oeiand*

65. G U A L T H. Test, T. 3» ^. Q. K N o JklkVerzam. Il» D« Pi,

ló. f. 4^

(659) Helix Testa riibcarinata Umbüicata convexa ftrlati

,

fabtüs gibboiiorCj Apertura. rubrotundo-lunntfi.Sjsr. iV^ï,Xir.
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te gekield heeft en gefireept , genaveld 5
^I.

yerhevenrond , doch van onderen hul-
lvii^'

tigstyinet de Opening rondjgtig Maans- Hoofd*

WyZS, STUK,

Deeze, te Algiers door Brander waarge»

Domen ^ heeft de Schaal graauw en de Gieren

overdwars gefireept, meteenen wyden Navel.

(.660) Slakhooren , die de Schaal eenigermaa' cclx,

te hoekig
j
genaveld^ yerhevenrond ^ met Aigim,

7.es Gieren en de Navel doorboord heeft, rjfg^'^"

Deeze verfchilt, door het getal der Gieren,

van de naastvoorgaande, die maar vier Gieren

heefu De Navel is zeer wyd , lïiet een flaaii-

wen hoek der Gieren , niet gaapende^

(661^ Slakhooren, die de Schaal eenigermaa.- bclxl
te gekield^ genaveld ^ verhevenrond^ef^-fl^^^^

fen heeft ^ van onderen hidtigy met een^^^f^^^'^"

zeer klein Naveitje: de Openi^.g roiuh''^^*

agtig Maa?2swyze^

Deeze onthoudt zig in Afrika volgens Bran-
der. Zy heeft de Schaal witagtig, van bo-

ven gebandeerd, van onderen met paarfchag-

cige

C<5/5o) Helix Testa fubangulatd Umbilicari convexe y An-

fiaftibus lenis , Umbilico pervIo> Syst, Kat, XII.

(66 1) Helix Testa fubcarinata , Umbiiicata comt^t Isvi

fubtus gibbofa, Umbilico njinutisfimo , Apsrtmi fuhi;oümc!«>

iunata, ,SJ^^ Nat* XII»

I, Deel» XVI. Stuk»
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VI. tigê Streepen. De voorgaande was door hem •

^Ivnl" ^^ Barbarie waargenomen.

Hoofd-
stuk, (662) Slakhooren, die de Schaal eenigermaa'

DCLXiu
jg gekield ,

plat ,
gemveld , van boven

rtnorhis. holrond heeft ^ met de Opefiing fchuim
Schyfje»

^^^^^^ ^^ wederzyds fcherp^

Tot de inlandfche of Europifche Posthoo-

rentjes zou deeze te betrekken zyn , indien zy

Biet zo plat en fcherp van Rand ware , dat

menze , deswegen , Plmorbis of Schyfje ty-

telt. L I s 1' E R geeft 'er de breedte maar van

jets meer dan een half Duim , de dikte van

een agtfte Duims aan, beftaande hetHooren-

tje uit vier Gieren. Het is bruin van Kleur;

zo hy aanmerkt, en het Dier zelf zwartagtig

met twee zeer fyne roode Hoorntjes. In En-

geland is hec in Rivieren en Staande Wate-

ren overal gemeen, en, omtrent het midden

van Mey hadt hy deeze Soort gepaard gezien.

Men vindtze in de ftille Wateren, Vyvers,

Slooten , Moerasfen^ of Meiren en Rivieren

van Europa.

(663)

(661) Helix Tesia fubcarinata Umbilicatè plana , fupra con-

cave, Apertura oblique ovatè, utrimque acuid. Faun. Suec^

11176* LIST» Angh I4J- T. £ f. 27* AR GE NV. Conch. 2.

T* 138' f. 42. PET. Caz, T, 10, f* it. G UALTH* test»

T« 4. f. EE. KLEIN OJirac^ T* ! f» 8»
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(6^3) Slakhooren^ die de Schaal nederwaards VL
gekield engmaveld, verhevenrond ; van Yvj^'^
onderen plat heefz ^ met d§ Opening Boo^d-

half Hartvormig, stuk.

DCLXIir*

Op de Waterplanten 5 in de Rivieren eupia^^Ja^

Moerasfen van Sweeden , komt dit Hoorentje t'""V°'n'

overvloedig voor. Het is uitermaace klein en

zeer dun van Schaal , van onderen in 't mid-

den een weinig uitgehold. Deeze en de voor-

gaande noemt men wel Ammons-HoorentjeSé

(Ö64) Slakhooren , die de Schaal eenigermaa' dclxiv^"

te gekield , ondoorboord • verhevenrond ^"^"'"

heeft ^ met de Opening omgeplooidy f^^ooJtin-

Lip van agteren vierdubbeld, Laiupjc

Tot deeze Soort zyn ^ buiten twyfel , die

Posthoorn-Slakken betrekkelyk , welken mea
Oostindifche Lampjes noemt , omze van de

volgende te onderfcheiden. De Mond-Ope*
ning heeft aartig geplooide Lippen ; die dezel-

ven nog meer naar een Lamp doen gelyken,

dan de enkele uitwendige Gellalte. De Kleur

is bruinrood en wit 3 met eenig geel of ros

ge-

(663) Helix Tes!^ deorfum Carlnata Umbilicata convexe,

fubtusplana, Apertura femi-cordata* Faun* Süec^ ^i77.

(664) Helix Testd fubcarinaia imperforata convexa , Aper*

turd rcfupinata, Labio postice quadruplicato» Syst^ Nat» XI r«

ÜONANN. Recr^ III. f. 330. ARGENV. Conch^T, 52,

08} f* IS. K NO R R rerzarii* V. D* VU z6, f* 5, $, 7.

! DEEL, XVI, STUK»
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^ VI* gemengd , en Bandswyze volgens de Dfaaijeff

^LVli^'
gefchikc. Zy vallen wel een Duim of ander-

ÈooFD- h^^^ breed , en hebben den Top v\rat verhe-

STUK, venj doch zyn van onderen plac. Linn^ï^us

befchryftze uit het Kabinet van den Heer

Te s SIN 5 doch betrekt 'er ook een Eir/opi-

fche toe, welke by d'Argen ville is af-

gebeeld» Die van B o N A K N i hadt vier Tan-

den in de Mond.

die de Schaal gekield en

wederzyds verhevcnrond

De grootte onderfcheidt deeze van de ge-

ne 5 welke Steenbikker getyteld is ^ genoeg-

zaam : want dezelve is fomtyds als diQ van

het Vlakke der Band , zegt L i n n te u s. Wy
geeven aarr deeze Westiodifche, naar de voor-

gaande gelykende , doch de Opening eenvou-

dig hebbende 5 den naam van Basterd-Lampjes.

Zy vallen bruin van Kleur en laaten zig heer-

]yk polyflen, als wanneer zy glanzig paarfeh-

kleuria; zvn«^

DCLXV» {66$) Slaklioored ,

IldlX
Carccclla^

ondoorboord ^

Basterd- heeft.

BCLXVi» C666) Slakhooren, die de Schaal eenigermaa'
Helix
Cornu te

Kaïluil, fóój^ Helix Testa Caiinata nnperroiata utnnque ccn/exa»

2^ï L» U, c6^» N. 364* Lampe antique. AllGF, nv. Conuh^

ï'» ïl. (8) f, D. KNO RE. Verzam, IV, D. Fh 5. f. 2, 3:

TU 13» f* 4"

(666) Helix Testa fubcniinat^ imperforata convexa , Apcr*

tiua patülo-ïnargliKua. M, L, !) 665. N. 365. GuALTH.
Test, T, Z, i,l. K N ORR Verzam, VU D« ïU 2>i, f. 2.
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te gekield Bn ondoorhoord verhevenrond VI.

heeft y met de Opening wyd en gerand, j^^^
Hoofde

Deeze worden Karkallen genoemd* Zy ^ynsTUK»

feeer fraay wie met de Opening vaal of bruin-

rood , even als of die gefchilderd ware , en

hebben ze Trompetswyze, waar van de by-

fiaam.

(Ó67) Slakhooren , die de Schaal gekield en dclxvii^

van hoven holrond heeft ^ '''^^^ ^^^^ P^^^'' r!rtex.

te ovaale Opening, slangetje^

bit is een klein Europifch Pösthoorntje 5

dat van Lister in fommige Staande Wateren
:

of Meiren van Engeland overvloedig werdt

gevonden. Het was maar een derde Düim^

breed en ongemeen dun ; bruin van Kleur met

vyf Windingen. Dergelyken komen ook voor

in onze Staande Wateren.

(668) Slakhooreri, die de Schaal eenigermaa- 'oci.xvnu

te gekield heeft en ondoorhoord , Eyvor-fdiZ^

mig Spits geflreept.
Ruuws^

De Schaal heeft bruine Banden , die ver»

deeld

{667) Helix Testa. Carinata, fupra concava , Apertura ovali

Jïlana. Faun* Suee, 117 ^* L 1 S T, %AugL 145. T* 2. f. 28.

G U A L T H. Test, T, 4. f. G G«

(668^ Helix Testa fubcarinaü, imperfoiati, ovata, acis*

minad ftriatS» Syst» Naf. XII.

Dd
1. DEïL. XVI. STUKi



418 Beschryving van
VT. deeld zyn , en op de onderfte Gier een ver-

'lvII.''*
heven Streep.

Hoofd-
stuk. •

C<5(5p} Slakhooren , die de Schaal gekield ,

DCLXix» wederzyds verhevenrond en Hoornagtig

Gochi-'** heeft i met Roestkleurige Banden,
fche.

Deeze onthoudt zig in de Bosfchen van

Sweeden.

DCLXX, (670} Slakhooren , die de Schaal gekield en

rianl
^'

ondoorboord heeft , platagtig , kruislings

Sanfchc*
gejlreept , met de Opening aan beide

kanten fpits*

Zo gemeen als de drie voorgaande, zo aar-

tig en zeldzaam is deeze Posthoorn-Slak, die,

als nergens anders voorkomende, de Gualthe-

riaanfclie genoemd wordt. Het is, volgens de

befchryving , een Zee -Slak, wel anderhalf

Duim breed , veel naar de Lampjes gelyken-

de, doch taamelyk dik, witagtig van Kleur,

en als met Netwerk overtoogen.

III. Die de Gieren rond hebben en gena-

veld zyn.

(660) Helix Testa Carinati iitrinque convexa Cornea

,

Fascüs fubferrugineis. Syst* Nat. XII.

(670) Helix Testa Carinatd imperforat^ depresfl , decusfa»

thu ftriata , Apertura utrimque acuta* S;^s:, Nat^ XII#

G u A L T H. Test, T. 68* f, E.
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((5713 Slakhooren , die de Schaal van hoven VT.

genaveld , plat en zwartagtig heeft , j^m^
met vier ronde Gieren» Hoofb-

STÜK.

Deeze worden eigentlyk Posthoorns of Post- dclxxl
hoorntjes genoemd , naar dat zy grooter ofklei- ^';^^^

ner vallen. Men heeft 'er die anderhalf Duim^Europifche

en ook die naauwlyks een half Duim breed

zyn. Zy woonen overvloedig in de Zoete Wa-
teren , zo van Rivieren als Meiren en Slooten,

in ons Wereldsdeel. L i n n iE u s getuigt zulks

aangaande zyn Vaderland, in de befchryving

der Sweedfche Dieren. In Vrankryk komen

zy ook, volgens d'Ae.g en ville , in me-

nigte voor. De Modder van de Slooten , in

onze Provintiën , is 'er mede opgevuld ; doch

vermengd met die van de voorgemelde Soort

welke ik het Slangetje genoemd heb. Deeze

,

zelfs zeer klein zynde ^ zyn veel dikker, en

aan den Mond ook een weinig uitgezet , en

bruin van Kleur. Li ster vertoont de Ge~

ftalte zeer duidelyk en maakt van eene aan-

merkelyk byzonderheid , aangaande deeze Post-

hoorentjes, welke ook in die Slangetjes plaats

heeft, gewag.

„ Zo

(671) Helix Testd fupra Umbilicata plana nigricante , An»

fradibus cjuatuor teretibus. Faun, Suec* z^79' M. L. U. 665*
|

N. 3(56. L IST. JlngL 143. T, 2. f« 26. Exercit, IT. p. S9*

G U A LT H. Test» T. 4. f. D D* A r g E N V. Conc&^ T. 31,

(27; f* 8. Kn ORR Ven'^m. V. D. PU 22^ f. 6»

Dd 2
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VI* ,, Zö men een Korreltje Zout, een weinig

^LAal^* 5, Peper of Gember, in de Opening doet van

Hoofd- j» het Hoorentje , daar het leevende Slakje.

STUK. ^^ zig in bevindt , dan fpuwt hetzelve een
Hoogrood

^^ Hoogrood Vogt uit. Of nu dit Vogt uit de
''*

_,, geheele zelfilandigheid van het Lighaam

5, voortkome, gelyk Bloed door een Aderlaa-

3, ting , zou men mogen twyfelen ; doch het-

„ zelve fcheen my zo wel voort te komen

„ uit een Hoorntje, dat nevens den Kop af-

3, gefneeden was, als uit een Wonde aan het

,, Lyf ; hoewel dat flag van Proeven niet ge»
^

„ makkelyk werkftellig te maaken is, zoda-

35 nig, dat men zeker zy , of het uit de Won-

^, de zelf uitbarfte of niet. Waarfchynelyker

5, is 't , dat het of Kwyl zy , omtrent de

„ Keel en Maag , of een byzonder Vogt in

„ zyn eigen Vat begreepen. Getergd zynde

,5 geeft het Dier dit Vogt in 't geheele Jaar,

3, zekerlyk in April en September, uit. Men
„kan dit Vogt gemakkelyk in groote veel-

,3 heid vergaderen ; mids men een menigte van

„ deeze Hoorentjes in een Linnen Zakje doe,

3, en. daar een weinig Zouts op fprenge; dan

3, zal aanftonds dit Hoogroode Vogt rykelyk

3, daar afdruipen. Maar, zo men daar een wei

-

3, nigje Poeijer van Aluin infprengt, dan zakt

3, al het Kleurige naar den Grond , en het

53 Vogt wordt helder als Water. Als men,

3, op de zelfde wys, met Aluin en Zout, de

^3 proef neemt op het blaauwagtige Vogt

,

« dat
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,, dat fommige Aardflakken, door Infnyding VL

i, gekwetst zynde , uitgeeven ; zo zakt 'er
^lvii^*

35 niets door, maar alles wordt tot een blaauw- Hoofd.

5, agtige Lym verhard. Bovendien kan het stuk.

3, gekleurde deel , uit het roode Vogt der

3, Posthoorentjes , door Vloeypapier worden

3, afgefcheiden ; doch dan gaat de fchoonheid

5, van de Kleur weg , en zy wordt in vuil-

3, bruin veranderd. Indien men *er Azyn on-

5, der mengt , of Brandewyn , of Loog van

3, Potafch, of Pekel, zo raakt ook dat hoog -

3, roode V^ogt zyne fchoonheid , zo wel als

33 door den Aluin , kwyt. Op zig zelf be-

3, waart men die mede niet gemakke[yk. Ik

33 heb het te vergeefs getragt te doen , in

3, kleine Flefchjes met een naauwen Hals

,

3, digt geflooten 5 maar het veranderde van

53 Kleur zelfs fchoon ik 'er Olie op gedaan

,

33 of om de Flefchjes Honig gegooten had."

Deeze uitlaating van een hoogrood Vogt in

onze Posthoorentjes , is , zo wel als die van

een Purperkleurig Vogt in de Wenteltrapjes,

het nader onderzoek der Liefhebberen en Na-

tuurkundigen dubbel waardig.

((572) Slakhooren , die de Schaal wederzyds viCLxxiu

holrond
, plat , witagtig , met vyf ron- spir'lrhis.

de Gieren heeft, Diizaadje*

(673)

(67a) Helix Testa utrinque concava planS albidé, Anf^ac-

tibus quinque tereribus. Faun* Suec^ 2180»

Dd3
l, DEEt. XVI. JTUK,
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^^' CÖ73) Slakhooren, die de Schaal eenigermaa-

LVIU ^^ genaveld^ plat ^ wederzyds gelyk ^ met

Ï500FD- eene fmalle Boogswyze Opening heeft.

STUK,

DCLxxnr. Deeze beiden, zeer klein van Stuk, zyn in

Kooilaad- ^^ Staande Wateren van Sweeden gevonden.

J^* De laatfte Soort , ter groote van Koolzaad,

kwam aan de Wortels der Waterplanten voor.

Het Slakje heeft een zwart Lighaam , met

lange dunne Hoorntjes. Wanneer het, onder

Water , uit de Schaal kruipt , dan vertoont

zig de Schaal , van boven befchouwd zynde

,

als of zy verguld ware, zegt LiNCs'^us.

DCLxxiv. (674) Slakhooren , die de Schaal genaveld

Cornu platagtig , met eene ovaale Opening

heeft»

De famengedrukte Zee Slak van List er
wordt hier toe betrokken ; daar het doch eene

Rivier -Slak is, volgens Klein. In 't Werk
van Seba noemt menze een Navelhooren,

die wit is, met ros-geele Banden, of Purper-

kleurig met zwarte en geele Banden omflingerd.

Zy is van beide zyden genaveld. Men kanze

ook een gebandeerde Posthoorn noemen.

(673) Helix Testa fub umbillcata plana utrinque a^quali

,

Apertura lineari arcuata. Faun. Suec^ ai3i,

(Ó74) Helix Testa urahilicaté planiuscula, Aperturfi ovali.

M. L- U» 666* N, 367. Cochlea marina compresfa» L isT*

Cor.c6. r* 136. f. 40. Klein OJirac, T« i, f. 7. S E b. Kak,

lil. T, 39. f. 14, 15* KNOH R rerzam» l, D« VU 2* f. 4, 5»

Kaïus-
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C^'JS) Slakhooren , die de Schaal gemveïd ,
VI.

verherenrond ^ Stekelige doorfchynende ^ LA^I^*
met vyf Gieren heeft , de Opening rond- Hoofd*-

agtig Maanswyze.} stuk.

DCLXXV,

Op de Boomen en Planten van Sweeden^J^'^^,

komt deeze Soort voor , die zeer klein is , stekelige,

van Hoornagtige Kleur, met zeer korte dun-

ne Haairtjes, welke haar, als 't ware. Ste-

kelig maaken.

(676) Slakhooren, die de Schaal eeni^ermaa-'^c^^^'^i^
yj 7 7 T • /r

Helix Am-
te genaveldi bolronaagtig ^ effen , metpuiUcea,

de Gieren van hoven gezwollen , de iVa-Q^J^"'^*

vel omtrent toegedekt , en de Opening

langwerpig ovaal heeft.

Dit zyn Zee - Aliekruiken , volgens 't Werk
van Seba, komende uit Oost en Westindie.

Men noemtze Os/en- of Kalfs - Oogen , naar

de byzonderheden , die 'er onder deeze Hoo-
rens voorkomen , en fommigen naar het één ,

anderen naar het andere , meest doen gelyken.

De

(675) Helix Testa ümbilicaté eonvexÉ hispidi diaphana,

Anfradibus quinis, Apertura fubrotundo-lunad, Faun^ Snee,

2182.

*(676) Helix TestS fub-umbllicata , fubglobofa glabra , An-
fraftibus fupra Ventricofïoïibus , Umbilko fub-obteélo, Aper-

tura ovato oblonga* M. L* U. 666, N* söS* Rum PH» Rétr^

r, <27» f. o. Gij ALT H. 7>if, T. i. U R» Seb. ICak, UU
T, 58. f» I-5* K N o R K Verzam. V* D. f! $ f. 2»

Dd4
I* Deel» XVI. ^tuk«
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VI. De Kleur is groen
,

geel en blaauwagcig of

^£yj^j^* Purperkleurig , met de Gieren overdwars ge-

HooFD- ftreept en overlangs fmalle bruine Bandjes

STUE. hebbende.

§hkrSkk. Hier mede fchynen naast de Slyk- Slakken

overeen te komen , daar R u m p h i u s van

fpreekt, als die men op Makasfer graaft uit

het Slyk der Rystvelden , en op Tombocko uit

de Slykerige Oevers der Rivieren, alwaar zy

zo groot worden als een kleine Vuist. Men
ïioemtze Sis/o ^ en zy worden niet alleen, ge-

kookt zynde, tot Spyze, maar ook haar Dek-

zel tot Reukwerk gebruikt. Dit Dekzel , van

de groote Cochlea Lutaria , is langwerpig als

een ftompe Halve Maan , ter dikte van een

Mes, van buiten vuilgraauw, van binnen wit-

agtig als ongepolyst Zilver. Men kanze,

zegt hy, volgens het Griekfch Pomatics noe-

men, dat is Dekzel -Slakken, om datzy, on-

der de LandOakhoorens 5 alleen een dik Dek-

zel hebben. Men vindtze op de Oostindifche

Eilanden overal in de Slykerige Rystvelden,

alwaar zy zig, als die uitdroogen, indedroo-

ge Slyk verbergen , en daar blyven^ tot het

Regen - Saizoen wederkomt. In Waterbakken

gedaan kan menze leevend houden en over Zee

voeren , gelyk de Romeinen eertyds deeden

met dergelyke , die voor hun uit Afrika ger

haald werden. Zy worden inzonderheid als

^en goed Voedzel voor Koortfige Menfchen,

^n vooï de genen , die het begin vau de Tee-
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ring hebben , aangemerkt. Ook zyn zy , voor VI.

de Indiaanen , eene lekkerny.
''^LvTl*

HOOFD-

C^l?) Slakhooren , die de Schaal genaveld^ stuk.

Eyrondagtig , Jtonip en wankleurig heeft y DCLxxvn.

7net de Opening rondagtig Maanswyze, pltaüa-,
Wyngaaxd-
Siuk

Niet minder werks wordt van deeze Soort, '
"

in fommige Landen , tot Spyze gemaakt. Ges-

NERus noemde ze PomaticB, om dat zy Vrug-

ten en Druiven eeten , doch haar gewoone

Voedzel zyn Moeskruiden. In Duitfchland en

Vrankryk worden zy gem^enlyk Wyngaard-

Slakken genoemd , om dat men ze veel op de

Wynbergen aantreft , en op zodanigen als

deeze liadt de Pastoor Schaeffer gedeel-

telyk zyne Waarneemingen , ten opzigt van

de vreder-aangroeijing van den afgefneeden

Kop 5 -in 't werk gefteld , daar ik voorheen

omftandig berigt van gegeven heb *. * xiv.

Deeze is ver de grootfte van alle Slakhoo- biadJ^^iócï^

rens in Groot Brittannie , zo Li ster aan-*^"^*

merkt , vallende fomtyds byna zo groot als

^en middelmaatig Hoender-Ey, De Schaal

heeft

f677) Helix Testa Umbilicatd fubovata, obtufa decolore,

Apertura fubrotundo-lunarü. Faun, Suec. 21^3* Bonann*
J^ecr. pag. 221, cum fig» Pomatia, Gesn. ^^* 255. Coch-

lea terreftris Gypfo obferatn. Aldrov. Ex/ang 389 LiST.-

^ngl, III. T. 2. f. I* S w A M M E R D, B't^L Nat» T. 4i f. 2^

GüALTH. TeiU T. I. f. A. Pomatia: AKGENV, Conch^

ï*. 32. (28) f. I.

Dd 5
L DEEX., XVI» SXUKi
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VI. heeft eene Afchgraauwe of witagtige Kleur

LV^I^*
en om de Gieren loopen breede bruinagtige

Hoofd- Banden , die flaauw van Tekening zyn. Zy
STUK. beftaat flegts uit vyf Gieren- De Randen van

^y^^ de Opening zyn een weinig omgeflagen, en

Slak, bedekken ten deele de Navel , daar men een

Provetje een half Duim diep kan infteeken.

^ Die van Schaeffer waren fier]yker rood

en geel gekleurd , en niet langs de Gieren

maar overdwars geftreept of gebandeerd.

Kaïkagtig 't Geen deeze Soort van de andere Hoorn*
Dekseltje,

^^j^j^^^ onderfcheidt , en 't gene zy byzonder

heeft , waar van zy ook wel den naam voert

,

is een Kalkagtig Dekzeltje , dat de Opening

's Winters fluit. Alle Land - Slakhoorens heb •

ben dan wel een Dekzeltje, maar het is in dezel-

ven dun en Vliezig , fluitende op ver naa

niet zo digt en vast. Omtrent het begin van

April 5 wat vroeger of laater naar 't Saizoen

,

wordt het los , en dan floot de Slak het weg,

om de Kost te zoeken ; hebbende zig van het

Najaar tot het Voorjaar , en dus by de zeven

Maanden lang , zonder Voedzel of beweeging

in die Gevangenis opgehouden.

S WA MMERD AM heeft zyne keurige Ontlee-

ding in *t werk gefield op dceze Wyngaard-

Slakken. Ik heb van derzelver uit en inwen-

dige liighaamsdeelen, meest met die der naakte

of Kelder -Slakken overeenkomende, genoeg

* xïv. gezegd *, zo wel als van de Paaring, Eijeren,

bi^z.%z,Teeldeelen, en v/at meer tot de Slakken be-

«nz» hoort.
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hoort. Alleenlyk zal ik hier, ten diende der ^^^•

Liefhebberen 5 die de beweeging der Ingewan- jjjfl^
den in de Slakhoorens mogten willen befchou^ Hoofd -

wen 5 de Handgreep melden, welke die fchran-
^'^""^•

dere Natuur-onderzoeker , ten dien einde, heeft ^^^^^^

gebruikt, j. Wanneer men de buitenfte Schaal «^'M.

5, afgenomen heeft , zegt hy , dan komt het

35 weeke Lighaam te voórfchyn, dat de zelf-

3, de figuur heeft als de Hooren , doch zagt

35 en buigzaam is , zonder de minfte hardig-

3, heid. Meest alle de Ingewanden vertoo-

3, nen zig door het doorfchynende Vlies , 't

3, welke het Lighaam van de Slak bekleedt,

3, en met veele Vaatjes doorweven is. Het

35 wordt zeer ligt gekwetst , en dan loopt het

3, bleekblaauwe Bloed van de Slak, als eene

3, lymige Vogtigheid , daar uit. Dit komt

j, daar van daan, dat het gahtfche Lighaam,

„ overal, met veele Aderen en Slagaderen ge-

3, borduurd is. Derhalve , indien men met

3, een Schaartje een gedeelte van den Voet

33 der Slak vaardig affnydt, zal men Straalen

3, Bloeds daar zien uitfpringen. Om de Schaal

3, af te ligten moet men een Nyptangetje met

3, platte Lippen gebruiken, daar men de Hoo-

33 ren allengs mede breekt en afknypt , tot dat

3, men op de plaats komt , waar de Spieren

3, haar inplanting hebben. Derzelver Peezen

33 fcheidt men dan met een plat Spadeltje af,

^, en breekt verder de Hooren 3 tot men digc

$3 aan

If Deel. XVI, Stuk,
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VI. „ aan den Top komt , alwaar zy nog maar

LVn!" " ^^" ^^ ^^^^ draaijen heefc,* dan volgt het

Hoofd- „ Staartje, daar het Lighaam in uitloopt,
STUK. ^^ zeer gemakkelyk."
Gebruik» Deeze Slakhoorens zyn het eigentlyk, waar

van het Dier , van ouds tot heden , in ver-

fcheide deelen van Europa , gegeten wordt.

Ik heb reeds daar van gewag gemaakt, en

aangemerkt, hoe zy by de Romeinen gemest

STUK^'
werden *. In Silezie leezen wy, dat de In-

biadz.i7ö. gezetenen de Slakhoorens thans nog voeden

mei: zekere Planten , om ze vervolgens tot

Spyze te gebruiken. Ook verdaan wy, dat

in zekere Tuinen van Brunswyk de Slakhoo-

rens, in de Zomer vergaderd, gedaan worden

in vierkante Greppels of Kuilen , waar van de

kanten met Hout befchooten zyn en de Ope-

ning gedekt met fyn Yzerdraadwerk, om dus

de Slakhoorens te bewaaren tot Voorraad te-

gen den Winter (*). In de Zuidelyke deelea

van Vrankryk worden deeze Wyngaard-Slak-

ken ook genuttigd , en te Parys komen zy,

in de Vasten, menigvuldig op de Markt. Men
kooktze in Rivier- Water, en maakt 'er dan,

met Olie, Zout en Peper, lekkere Geregten

van , zegt L i s t e r ^ die ons verhaalt , dat

het Dier zeer Vleezig en niet onaangenaam is

van Smaak, komende in de Zuidelyke deelen

v^a

(*) Hist. Nat^ des ^nimaux
, par N o B L E v i L L E & S A-

Ï.KRNE, Mededns d'Öüeans, a Paris 17 56, Tom. I.p. z5^
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van Engeland , doch niet in de Noordelyke ^
VT.

Afdept
deelen, overvloedig voor. LVlu'

Hoofd*

(678) Slakhooren , die de Schaal genaveld stuk.

rondagtig en ge/pitst heeft j 77iet de LïpDCLxxviii

gerand en de Opening ovaal. ^la^a^
koe- Oog,

'

Deeze kan men , om dat zy eenigermaate

naar de Osfe- Oogen , voorgemeld gelykCjden

naam van Km - Oog geeven. De wyde Navel

doetze daar grootelyks van verfchillen. De
Schaal is bleek Vleefchkleurig , met eenige

bruine Banden , langs de Gieren heen , en de

Mond- Opening Oranjekleur»

(679) Slakhooren , die de Schaal genaveld ^Tycx^xxix,

verhevenrond , Jiomp geelagtig T^^^fl ^chrfna.

met een bruinen Band. Naveiflak»

Van deeze 5 die men gemeenlyk dochtenon-

regte Zee-Slakken noemt , alzo het Westindi-

fche Landflakken zyn , komen aanmerkelyke

Verfcheidenheden voor , ten aanzien van de

Kleur 3 welke zy , gelyk onze Slakhoorens^

zeer

(678) Helix Testaumbilicatafiibrotunda acuminat3 , Labro

marginato , Apertura ovali» M» L» U« 6Ö8. N» söp» S e B, KaK
III* T» 33* f. 58, 59* Knor 11 Verzam. V» D. Pi» 5. f* 3»

{dl^) Helix Tesra Umbilicata convexe obtufd flavescenteg

Fascia fiisca. M. L. U. 667. N. 370, G u A L T H» Test. T* z»

f. D. AR GE NV* Cench, T. 32. (28) f» lo* S E B* KahllU
T, SO,f. i«(J» K N O R R Verzam^ V, D, Pi, 22* f* 7»

I. DEEL. XVI* STUK*
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"^^I* zeer verfchillende hebben. d'Argenville

LvIl^ noemt die Agaatkleurig , met twee Streepen y

Hoofd- de eene bruin, de andere wi't, langs de Gie-
STÜK. jen. LiNNy?ius zelf, fchoon de Kenmerken

dus bepaald hebbende , zegt , dat 'er Lever-

kleurige voorkomen met een witten Band , witte

met een geelen
,
geele met een witten Band , in

't midden paarfchagtig , en geelagtige met een

witten Band. Men vindt nog meer Verfchei-

denheden van deeze Navel - Slakken, Zy zyn

veel laager en vlakker getopt dan de voor-

gaande.

i .,. C^8o) Slakhooren , die de Schaal genaveld

'Helix Ar» yevhevejirond en fpits heeft , met de

Bwm-'"* Opening rondagtig diibMd gerand , van
Slak. vooren uitgerekt.

Een foort van Slakhoorens , zo fraay geban-

deerd , geborduurd en gemarmerd , dat d*A r-

GENviLLE haar la Livrée^ dat is Livrey-Slak,

noemt, komt hier op het Tapyt. List er
vondt deeze , in Engeland , meer op vogLige

Velden , dan in lommerryk Geboomte. Hy
onderfcheidtze van de gewoone Slakhoorens,

met reden , ook daarom , dat zy niet met

dezelven paaren, d'Argenville merkt

aan^

((J8o) Helix TcstI Umbilicata, convexd ,acumlnata ,Aper-

tura fub-orbiculari. bimarginata , antice eloiigata, Faur., Suec*

Cl 84. M, L. U. 668. N. 371. List* AngU lip^ T. 2. f. 4.

Regl NF. Cor.ch, I. N* 52. AR GENT» Concb* T# 31.

(28) f* tl» Knorr Verzam^ IV» D. Pi. 27. f. 3.
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aan, dat menze in Vrankryk op Heijen en op VT;

de Bergen vindt. L i n n te u s , niettemin , /vil^*
geeft 'er den naam van Boomjlak aan. Zy isHooFD-

door de Navel , welke zy , volgens hem , wyd^"^^^»

heeft , wel duidelyk van de Tuin-Slakhoorens

verfchillende ; doch ik word zulks in de Af-

beelding van Lisi ER niet gewaar , en vind by

hem ook van den dubbelen Rand geen gewag

gemaakt. \ Schynt dat men 'er een omgefla-

gen Rand door moet begrypen.

(681) Slakhooren 5 die de Schaal genaveldy "dclxxxt

en platagiig verhevenrond heeft y metzoliaria^

eene langwerpige gerande Mond-Ope-^^^^^'

ning. Posthoorn»

Deeze behoort onder de Land-Slakken, en

komt in de Zuidelyke deelen van Europa voor.

Zy heeft de grootte, ongevaar,van de gewoo-

ne Tuinflak , maar is van boven plat, met

eene wyde Trom.petswyze Mond-opening , en

de Navel van onderen tot aan den Top toe

doorboord. De geheele Oppervlakte is zeer

fchoon glanzig , de Kleur wit of geelagtig,

met twee breede bruine Banden op de onder-

üe Gier , waar van de eene over de andere

Gieren voortloopt naar den Top. Wy noe-

menze

(681) Helix TestS Umbilicad convexa depresfiuscala,Aper-

turl oblongluscuia marginata» «Syj?* Nat^ XIU Gualth,
-TVi/» T. 3* f» L, LL» KNORR Vsrzam. V» D» Pi. 2U
f^ 3 , 4«

I» DEEL. XYI» Stuk*
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VI. menze de Gebandeerde Posthoorn. Van Geflal^

^j\m^
te zweemt zy veel naar de Belflak, hier vooi^

Hoofd- befchreeven y doch heeft den Rand der Gieren

STUK. niet fcherpagtig.

DCLxxxii* (682) Slakhooren , die de Schaal genaveld eil

Vngruina, verlievenrofid , de Opening rondagtig y

indiiche gerand y van hoven uitgerekt heeft.
Posthoorn

tiier wordt een Koorentje bedoeld , dat

RuMPHiüs het Slangetje getyteld heeft, doch

het verdient eigentlyk den naam van Poj-f/zaom,

en wel van Indifche , tot onderfcheiding , als

uit Tndie afkom (tig zynde. Dat Exemplaar,

't welk zig in 't Kabinet van de Koningin van

Sweeden bevondt , hadt eene geelagtige Na.

gelkleur, waar van de bynaam.

DCLxxxin. C^Ss) Slakhooren , die de Schaal genaveld eii

^^^1^ Jiomp verhevenrond heeft , met vyf ron •

Italiaan- de Gieren^ een open Navel en de OpS'

ning rondagtig.

Dit is ook een Landflak, uit de Zuidelyke

dee-

C6Sz) Helix Testa Umbilicatil convexa , Apertara maiginata

fub-orbiculara , fupra elongata. M. L» U* 668» N. 371*

Rum PU* Rar, T. zj* f. R. Planorbis Indica» PET. Gaz^

T« I. f. 6. KLE I N OJIrac. T, I. f. lU

(683) Helix Testa Umbilicata convexa obrufa , Anfradibus

«juinque tetetibus , Umbilico patulo , Ap?Ituri luborbiculati,

Syit^ Nat, XII*
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Öeelen van Europa. Zy heefc de Schaal wit- VL

agtig met éénen bruinen Band : de grootte is
lvIï!"

als die van een Hazelnoot. Hoofd*
STUK.

(684} Slakhooren , die de Schaal geiiavetd ^ r>cL\Kxiv^

doorboord y Jiomp verhevenrond heeft ^/tJnkay,

met vyf ronde geelagtig witte Gieren ,^^^^^^^^'^-

en een wyden Navel,

Die is een taamelyk groote Land-Slakhoo-

rèn , uit de Zuidelyke deelen van Europa,

wit, zonder Band, maar op de Rug een wei-

nig geelagtig. De Navel-Opening is zo wyd,

dat men alle de draaijen der vyf Gieren, tot

aan den Top toe, daar in befchouwen kan,

LiNN-ffiUs noemtze de Portugeefche^

(685) Slakhooren 5 die de Schaal genaveld dclxxxv,

Eyrond^ met drie gefireepte Gieren y en ^^f/i^^f//^'

de Opening ovaal , aan den Top aati- Gerepelde*

gegroeid heeft.

in de Rivieren van Afrika onthieldt zig dee-

ze, die eenigermaate naar een Neriet geleek ^

maar

(684) Helix Testt Umbilicato-perforata convexa obiula

,

Anfradibus quinque teretibus flavescente-albidis , Umbtlico

patuïo* Syst» H&t* XII. G U A L T H. Test, T. 2» f. T.

f685) He/ix Tesd Umbilicata ovat^ , Anfraftibus tribus ftria^

its ,v Aperturd ovata , apici adnata» Syst. Nat, XIL A k G E n v,

Conch, T. 3i» (27) f* Vm* x« N. 7, nimis raucrQïiatsr»

Ee
I. Deel» ^VI. Stuk,
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VI. maar de Opening groot hadc,zynde overdwars

^^yfl^ zeer fyn en digc , overlangs wat ruimer ge-

Hoofd' fti'eept. De Opening was ovaal , met de bin-

étuk. neaite Lip van vooren aan de Gieren gehecht.

DCLxxxvi. (68^) Slakhooren, die de Schaal genaveld en

Bispana. verlievenTondheeft^ met vyf ronde Gie-

spaanfche» yen ^ de Navel fyn- doorboord^ de Mond-
Opening rondagtig.

De Schaal van deeze is Hoornkleurig. Zy
onthoudt zig in de Zuidelyke deelen van Eu-

ropa.

DCLxvxvm (687) Slakhooren3 die de Schaal genaveld en

Lutaria, Ungwevpig Eyrond heeft ^ van binnen
siykerige. Kleuriger j de Mond»Opening ovaalagtig.

Van deeze is de Woonplaats , zo wel als de

reden van den bynaam, onbekend.

IV» Die de Gieren rond hebben en geen

open Navel.

ïfeK^^^"^ (688) Slakhooren, die de Schaal eenigermaa'

perverfa^ tC
Topflak.

(68(5) Helix Testa Umbilicata convexa,Anfra6libus quinque

tcretibusj Umbilico tenui perforato, Aperturfl fuborbiculata*.

Syst^ Nat, XIU
(687; Helix Testa Umbilicata ovato oblonj^a , interne colo*

ratiore , Apertui^ fubovata. M* L. U. 669. N» 373*

(688JI Htlix Testa lub.umbilicat^ ovato oblonge, contrarie,

Stvlphurea, M. I. ü* 66% N. 374t GREW. Muf^ T* lo. f. 9*

£9-
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te genaveld , langwerpig Eyrond , dik- VI*

wils links gedraaid en Zwavelgeel heeft, {yff^
Hoofd»

Hier worden de TopJIakken bedoeld. L in- stuk*

K^cjs, fchoon ia de Kenmerken maar van

Linkfe die geel zyn fpreekende , heeft nog-

thans Verfcheidenheden daar van gekend : want

hy verhaalt , in de befchryving van 't Kabinet

der Koningin van Sweeden, dat'er ook Regt-

fe zyn ? en dat de Kleur in fommigen geel is

;

in anderen geel met een of twee Purperagti-

ge Streepen ; in anderen bleek met digte brui-

ne Banden. De Roozekleurige evenwel, de

groen- en bruinagtige, en van andere Kleuren,

fchynen hem niet bekend te zyn geweest. Veel

hooger is ook dikwils de Kleur dan Zwavel-

geel. Ik verwonder my , dat hy van de ge- •

rande of omgeboogene Mond» opening en van

de aangezoomde Schaal niet fpreekt. 't Is

een Rivier - Slakhoorn , waar van de linkfe en

fraay gekleurde nog in veel agting zyn. De

witte Rand om den Mond is eigen aan deeze

Hoorens. Sommigen hebben vyf , anderen zes

Windingen of Gieren. Zo fraay als de Af-

beeldingen van GüALTHiERi zyn, zo flegt

zyn die van d'Augenvï^le. Linn^üs
zegt

BoNANN* Recr^ III. T. 11 6* PET. Caz, T« 44, f* 7*

G UALTH* Test, T* s» f» P, O. Uniqiie» AR GEN V. Conc^,

T. 12. (9) f. G. KNORR Ferzaw^ I. D* pl^ 16* f. S: IV*

D, PI» 28. f. 4, SJ y» D» PU as» f. 4i 5.

Ee 2 ^

I» DEEL. XVI. STUK,



43^ Beschryving van
VI. zegt met reden, dat de Top/lakken eeniger-

j^v^I,^
i"^aate genaveld zya; want zy hebben, by den

Hoofd- Rand, een klein Navelgaatje, üe Afbeelding
STUK. yjjQ BoNA NNI 'vertoont de Topflak niet.

bctxxxix. (<^89) Slakhooren, die de Schaal eenigermaa»

^^^'^, te 07idoorboord. rondapiti^. (lomp ^ door

^

Kwaüe. fcliynende en zeer hroojch heeft , met
^^'^^J^* de Opening agterwaards bfeeder en de

Lip uitgerand.

Dit is een Zeê-ülakhoorentje^ dat alom aan

de Kusten van de oude Wereld , doch byzon*

derlyk in de Middellandfche Zee voorkomt,

zegt LiNN^us. BoNANNi vcrliaalt
,

' dat

*er, na een geweldigen Storm, twee aan den

• Oever van den Kerkelyken Staat , by Rome ,

gevonden waren, die hem zyn Vrind gebragt

hadt , zynde de eene geel ^ met een donkere

Streep over 't midden van de Gieren, de an-

dere uit den bleek Roozekleurige fraay paarfch-

agtig. Of dit nu de zelfden zyn, als die by

R^üMPHius, welken wy Kwallebootjes noc"

men,

(689) Helix Testd fubïmperforata , fubrotunda , obtufa ,

diaphana fragilisfimi , Apertura postiee dilatata, Lako en)ar-

glnato. M» L» ü» 670. N. 375* Column» Aauat.. 23. T,

22* Purp, T. i3c f* 2» BoNANN* Ps.ecr^ III. T» 5. Sloan»

Jam^ T. ï* f* 4» & T» S72* C 23» RU MPH. liar.T* 20^

f* 2, GuALTH» Test* T* 64* f, O. Cochlea colore fpecio»

. Hou P&ii* Trans. 301» p, 2051. Cochlea purpurea tenui«

Ore ampUore. Rrown. Jam* Z99* 'i\ 39* f» i» K N o R R P^ef^

zara^ II. D* Pi, 30* fi s , 3#
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men , kan ik niet zeggen. Men wil dat zy 'VI,

deezea naam hebben, om dat het Dier beilaac ^y^^^^*

in een Slymige Worm , naar de Kwallen ge- Hoofd.

lykende, die met zyn End tot de Opening ^'-J^uk.

der Schaal uitfteekt , terwyl dezelve als een

lioorje op het Water dryft^ gelykerwys de

Nautilusfen. Sommigen hebben 'er , om die

reden , den naam van 't blaauwe Nautilusje

aan gegeven. Zelden vallen zy een Duim-

breed groot» Het Slakje, levendig zynde, is

met een Violetkleurige Vogtigheid bekleed

,

welke de Handen, van de genen, die het be^

handelen, befmet.

X^9o) Slakhooren, die de Schaal ondoorboord ^
^^^c*

hyna Eyvormig , Jlomp , Hoornagvig , T^:v,par,r,

met bruine Banden , de Opening ^^ni'^'^^^^H^y^

germaate rondagtig heeft.

Het eigentlyke Kenmerk van deeze Rivier-

Slakhoorens beftaat daar in , dat zy leevende

Jongen voortbrengen, en dit geefc 'er den by?

naam aan. Hier in zyn zy van de meeste an-

dere Hoorens verfchillende, die altemaal Eijer-

flokken , uit een menigte van Eijertjes famen-

ge-

(Ó90) Fielïx Testa Imperforata fub-evatS , obtufa , Gornea

,

Cingulis fuscatis j Apertur^ fub-orbiculari» Faun^ Suec, i\%s.

List» AngL 133- T, 2. f* i8» Exerc» II. p. 17, T. 2*

Conch, 2. T. 126. f- Ifu GUALTH» Test. T. 5« f» i»

SwAMM. BibU T- 9» U S-I3. Seb. Kab. UU T. 3S, f»

J2. KnOBR Vcrzrm. V* D Pi, 17, f. 4,

Ee 3 ^

! DREu XVL Stuk,.
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VI, gefield , of Eijertrosfen , of losfe Eijeren ,

-^^^jj'-^'baaren '^. De Oesters en Mosfelen evenwel.

Hoofd- en misfchien ook veele andere Doubletten ,

STUK. brengen insgelyks levendige Jongen voort f.

Jongwer- SwAMMERDAM heeft ccn geheel Vertoog
pende Slak. .. -. . , . i j

* Zie 't
^^^^' ^^^ ^^chepzel uitgegeven , onder den naam

XV. Stuk, van een Wonderbaarlyke , leevendbaarejide , Kri*
^^^'^^'^"*

fiallyite Slak, De andere Slakken, naamelyk,
' *

"^^^^
wel onderzogt hebbende , meende hy derzel-

ver Eigenfchappen genoegzaam te kennen,

om daar uit algemeene Regelen op te maa-

ken; doch aan de Ontleeding van deeze Slak

komende , ontdekte hy nieuwe Wonderen ,

die hem over de ondoorgrondelyke Wysheid
van den Schepper deeden verbaasd ftaan. „ Het

5, is, zegt hy, een Wateriflakje, dat men in

,, Holland in de Slooten, als ook in Rivieren

5, en Zoet Water op Steenagtige en Zand-

3, gronden , menigvuldig vindt. In de Slooten

3, kruipen dezelven op de Waterplanten en

3, in de Modder , die zy tot haar Voedzel ge •

3, bruiken , als ook de Kley, daar ik ze de

„ eerfte maal in gevonden heb : waar door zy

55 zo vuil bekorst worden , dat alle de fraai-

3, heid van haare Hoorentjes verdwynt." Hier-

om hadt hy hetzelve naakt afgebeeld, zonder

Huisje , dat men voorzigtig moet wegbreeken

:

want dit Slakje heefc , gelyk de Purperhoo-

rens en anderen , een Dekzeltje , aan zyn Voet
zittende, daar het, zo dra het de minde be-

'

weeging in 't Water verneemt , ^de Opening

zo
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ZO digt mede toefluic , dat men 'er geen Naald VI.

kan inbrengen , en overzulks niec in ftaat is Jlffi^'

om het Slakje uit zyn Hoorentjc te krygen , pjoofd-

zonder dat men 't zelve, van boven, aan fciik-sTjiw

ken breekt , m.et een platten Nyptang , nee j'jn-^iver-

mende als dan bet Slakje, zagtelyk, daar nltJ'^"''

Dus wordt men gewaar , dat het met zeer.

fterke Spieren of Peezen gehecht is aan zyn

Hoorentje.

L TSTEii , die deeze Soort in 't eerst de zeer oeHooren,

groote , bruin- of zwartagtige 5 gebandeerde

Slakhooren , getyteld hadt, geeft 'er vervol-

gens den naam van Groenagtige aan» Moog-
lyk waren die eerflen, als gemeld is, meteen

Korst van Vuiligheid begroeid. Hy vondtze

ten minfte zo groot als de gewoone Tuinflak*

ken, dikker van Schaal en langwerpiger, fom-

tyds anderhalf Duim hoog» In verfcheide Ri-

vieren , Meiren en Moerasfen, van Engeland,

waren zy hem overvloedig voorgekomen , aa-

zende op het Fonteinkruid en andere Water-

planten. Den Afgang nam by waar, ongemeen

klein te zyn , van grootte en gedaante als

Zaad van St. Jans Kruid, die van het Dier,

even als van de Schaapen en Konyncn, by

veele Keutels agtereen, uitgeworpen werdt.

De Slak is geelagtig , met bruine Vlakjes Het Dier,

digt befprenkeld. Zy heeft een breeden plat- ïi^^^^^^

ten Voet, waar mede zy , even als de Aard-

flakken, op den bodem der Rivieren en Wa-
teren kruipt. Ook gaat zy met dien Voet

Ee 4 ibm*
I. Deel» XYU Stuk.
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VL fomtyds aan de Oppervlakte van het Watei;

^J^^^^*
hangen , en zwemt daar mede. Zy heeft de

Hoofd- Hoorntjes, op den Kop, niet met Knopjes,

STUK. n:iaar fpits, gelyk de Slakken der Zeehoorens,

jongvjer- cq de Oo2,en Haan , even als in fomraieen der-
pen e

^^'^given , onder aan de Hoorntjes. Tot den Bek

geeft zy een Snuit uit , van taamelyke langte.

Tanden zyn 'er niet in gevonden. Het Dier

heeft witagtige Kieuwen , en werpt door zeke-

ye Opening, gelyk de VisfGhen,het ingenomen

Water uit.

De Inge- Dit nam L ï s T E R in deeze Slakken uitwen*
\/audeiu

^j^ ^^^^ ^ ^^ dezelven openende , door het

doorfnyden van het Rugge vlies, ontdekte hy

een SafFraankleurig Tepeltje , dat de uitgang

was van de Lyfmoeder , waar nevens die vaö

den Endeldarm zig vertoonde , veel wyder dan

de Keel. Dit fchryft hy daar aan toe , dat het

Dier door enkele zuiging zyn Voedzel nuttigt;

hebbende, in tegendeel, een groote Maag, die

van de Lever t'eenemaal omv/onden wordt.

Als menze in de Winter ontleedt , dan is de

Maag, zo wel als het Gedarmte, geheel ledig:

zo dat zy, in dit Jaargety, geen Voedzel fchy-

nen te gebruiken. Ook wierpen deeze Slakken

,

in Maart uit de Rivier gehaald zynde, en in

witte Kommetjes gehouden, geen Excremen-

ten in 't geheel uit. De Lever, die groenag-

tig geel is , beflaat de geheele Krul van de

Hooren. Het Dier heeft een zeer klein Hartje,

even als de andere Slakken.

De
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De Lyfmoeder heefc dit byzonders, dat zy VI,

JDuiten de Slak geplaatst is en leevende Jon-^'^Lvfl';

gen bevat. Zy maakt een langwerpigen ZakHooFo-

uit 5 die byna drie Gieren vult van de Hoo ''tuk.

ren. Tegen 't end van Maart zodanig eenJ;j-^^7^

Lyfmoeder van een gekookte Siak openende ^ ^^ Lvf-

vondt hy daar in vyftien Jonge Slakhoorntjesji^^eaeü

die geheel los waren, zo van de Lyfmoeder

als van elkander, en in 'c klein volkomen ge-

leeken naar de oude Slak, hebbende zelfs ee-

ne hardagtige en gebandeerde Schaal. Voorts

bevonden zig daar in nog een menigte van

Eytjes of onvolmaakte Jongen. In een ande-

re 5 die ongekookt v^ras, trof hy wel twintig

Siakhoorentjes aan 5 van grootte tusfchen Maan-

zaad en Peperkorrels. In 't begin van Aprii

bragten zodanige Slakken , in Glazen bewaard

zynde, twee of drie Jonge liodrentjes voort.

Öp 't laatst van July 'er eenigen ontleeden-

de, vondt hy in de Lyfmoeder omtrent dertig

Siakhoorentjes : maar in 't begin van Decem-

ber zulks werkftellig raaakende aan een Slak,

die een half Jaar van hem in Potjes was ge-

houden , befpeurde hy dat de Lyfmoeder ge-

heel vol was van kleine Koorentjes. Zouden

dit die Kryftallyne Bolletjes niet zyn, waar

mede Swammerdam zeker Ingewand in deeze

Slakken gevuld vondt '^ Hy twyfelde nader-

hand , o , het gene hy voor de Lyfinoeder

hadt aangezien ook de Maag ware, en vondt'

die Bolletjes, als Zand, ook in de Lyfmoeder,

Ee <j De
L DEEL, XVI. STÜIU
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VI. De Nedèrduitfche Leezer kan dit in *t Werk

V^vt' van dien fchranderen Natuur^onderzoeker zeif

EooFD* nazien. Ik vergezel gedagten Engelfcliman,

STUK^ die tegen 't end van Juny, des Jaars 1694, in

j'oKgwer. vyf Rivierflakken van deezen aart , welke ge-

^ ^.. kookt waren, te famen vondt 33 jongen in de

üQk, Schaal, en 241 nog m t üy begreepen: dat

is in ieder tusfchen de vyftig en zestig Jongen,

Hy oordeelt , dat de Winter de tyd der

Vrugtmaaking in deeze Slakken zy , en de on*?

volmaakte Jongen houdt hy voor eene Over»

bevrugting. Eindelyk fpreekt hy van den

Eijerftok als volgt, ,, In dit Dier is zeker

5, gevorkt Ingewand ^ of uit tv/ee Zakken be-

5, flaande, op de wyze van de Kuit der Vis*

3, fchen. Het is fmal en van maatige uitge-

35 ürektheid , met een uitpuiling in 't midden,

3, Het legt naast onder de Maag, en deszelfs

5, fpitfe deel is aan den bodem van 't Lyf-

3, moeder-Zakje gehecht : weshalve ik in 't

3, vermoeden ben gekomen, dat het gemeen-

35 fchap met de Lyfmoeder heeft , en dus de

33 Eijeritük zy. Ook wordt myn vermoeden

33 daar door bevestigd, dat dit Deel alleenlyk

3, in de W^yfjes plaats heeft, en in de Man^

„ netjes t'eenemaal ontbreekt."

verfchii Dit verfchü van Sexe maakt eene andere

netS^""
byzonderheid in deeze Hoornflakken uit, te

van de aanmerkclykcr , om dat men van weinigen

l-'^i'e maar 5 dienaangaande, zekerheid heeft * ,, Dq

fZ'iJT^^^
Mannetjes (zegt Li ster; zyn in deeze

?nz» Ri'
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35 Rivierflakken door de Lyfmoeder en Teel- VL

3, ^eelen gemakkeiyk te ondeifchelden Be- J.^^L*

5, geert men , echter 5 eenig uitwendig Ken- Hoofd-

je merk^ zo moet raeo weeteti^ dat de Man-^'^"^^*

35 netjes doorgaans kleiner zyn, en dat in d^- JS'^/S
5, zeiven het regter Hoorn tje eens zo breed

3, is als het flinker en in een ftompe Punt uit-

35 loopt. Dus fchynt dan , in dezelven , de

9, regter Hoorn ^ om zo te fpreeken, Manne*

„ lyk, de flinker Vrouwelyk te zyn, en nog-

3, thans zyn zy geenszins Kermaphrodieten of

s, van beiderley Sexe.

5, In het Mannetje loopt^ fchuins over den saffraan*

35 Kop en de Schouders heen, een foort vanyo-^'i"^

3, Schaft (Penis) of zeer Vezelagtig Kanaal,

„ dat vol is van zeker Saffraankleiirig Vogt,

3, zo dik als Honig , 't welk een fchoone

3> Verwilof is, wanneer men 't zelve op Pa-

3, pier itrykt. Zo men deeze Slakhoorens in

33 wit Porfelein houdt, dan zyn zy gewoon

33 eenige Druppeltjes neder te laaten van die

3, geele Vogt3 'c welk de Potten kleurt. Als

33 gy 3 anders 3 den gcheelen Kop met de

33 Hoornen in eenig Mannetje doorgefneeden

33 hebt, zo kunt gy^ door dat Kanaal zagtjes

35 te drukken, het Safiraankleurige Vogt op-

3, waards doen flygen , en dan zult gy het-

3, zelve zien uitgaan door den Top van de

33 regter 3 maar geenszins door dien van de

33 flinker Hoorn, noch door de Snuit; 't welk

3, tot een klaar bewys verflrekt 3 dat in die

33 Hoorn
I. DEEL. XVI. STülC*
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441 Beschrïvinc van

VI. „ Hoorn de Teeldeelen vervat zyn^ waarvai;!

Afdeel.
^^

,j. gezegde Rugkanaal een groot gedeelte

ho^^/d' ,, is. In de Mannetjes van deeze Rivier-

^'^'^"^* „ Slakken , bovendien , is digt tegen de Darm-

^^IT/k^» Lever een ander Ingewand, 't welk d?
^en e a>^.

^j^aaijen volgt van de Lever. Dit Ingewand

heeft een heldere Goudgeele Kleur ^ en ik

gis dat hetzelve de Hom zy, die in gedag-

^^ te Vezelagtigc Buis fchynt uitgeltort te

7, worden, ja, in 't midden van Juny dat deel

„ in Mannetjes doorfnydende ^ vloeide daar

,, op ftaande voet een dik geelagtig Vogtuit^,

5, even als uit de Hom der Visfchen, wanneer

3, die gezwollen is , voortkomt. Dus fchynt

5, de dikte van dat Saffraankleurige Vogt, in

„ het Vezelagtige Kanaal vervat , een groote

overeenkomst daar mede aan te wyzen."

Biaau%vLc- Zo ziet men dan, dat Swammerdam
rensvogt.

^giyi^ j^^jj.^ wanneer hyzig over debyzondere

Eigenfchappen van deeze Rivierfiakken groo-

telyks verwonderde. Men kan zyn Vertoog

dienaangaande nazien , en overweegen of de

leevende Worrapjes , door bcm in deeze Slak-

ken gezien , ook tot het Mannelyk Zaad be-

trekking hebben. Leevende Jongen te baaren,

terwyl de andere Hoorens Eijerleggende zyn

,

is het niet alleen ., maar bovendien het verfchil

van Sexc, daar men die in de andere Slakhoo-

rens vereenigd vindt, en het uitgeeven van een

SafFraankleurig Vogt; 't welk dezelven aanmer-

kelyk maakt. Hier komt nog by , dat uit.dee-
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ze Slakken, in 't midden van den Winter door- Vï;

gefneeden , volgens de waarneeming van Lis- lvii.

TE u, een Levensvogt vloeide, 't welk fchoon Hoofd-

blaauw was , byna met den glans van een ^tuk*

Elementfleen. Ongevaar een Once daar van
Jj^f^"^;^^

op 't Vuur zettende ^ ilolde hec , door een

zagte kooking, als Eywit , blaauwagtig van

Kleur.

(^691^ Slakhooren, die de Schaal ondoorboordy dcxct,

rondagtigy effm ^ doorfchynendt ,
gehan- ^Vmoraiis;,

deerd^ met de Opening rondagtig Maans-* Tuinüak*

wyze heeft.

Dit laatfte heeft , volgens dien zelfden Au*

theur, ook plaats in de Tidn- Slakken^ die door

een Sneedje, in de Huid gemaakt, een bleek-

blaauw Vogt uitgeeven, 't welk Itolt en hard

wordt in Wyngeest. Schoon menze in de
Tuinen aantreft, zyn zy doch in deBosfchea

niet ongemeen
, ja komen overal voor, daar

men Geboomte en Groente vindt. In West-
gothland vondt Linn^eüs haar op de Steen-

rotfen. Aangaande de ongemeene verfcheiden-

heid van Kleur, die in dezelvcn plaatsheeft,

is door List ER opgemerkt, dat zy niet zel-

den

(Ö91) ffelix Tesd ïmpeiforati fiibrotunda ijevi, diaphana

fasciata, Apertura rubrotimdo-Lunatè* Faun* Suec, 2i\i6» hU
L. U. 670, N» 376. It* OeU ia7. //. Westgoth, 84. List*.

AngU 1 16» T. a, £ 3^ A R G E N V, Conch^ T* U N, 53t P E ^\

Mus, 5. N, 14.

I. DEEL» XVI. STUK,
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VI. den eenkleurig Citroengeel zyn of Afchgraauw ^

LVII.^'^^^^
dikwils met één^ twee, drie of vier en

Hoofd- meest met vyf bruine Banden getekend» Zy-
STUK. jie naauwkeurige onderfcheidingen ^ van die
Tuin/iak* Tekening, zal ik niet ophaalen; maar alleen

aanmerken , dat ik in de Kleur vry veel ver-

fchil heb waargenomen , in byzondere deelen

van ons Land. In vette Landsdouwen , Kiey-

gronden en vrugtbaare Boomgaarden vond ik«

ze grooter, op fchraale Gronden kleiner, en

in 't Zand der Duinen ledige Hoorens , byna

Roozekleur. De Slak zelf is ook op de eerst-

gemeldeplaatfen lyviger en vetter 3 op delaats-

ten fchraalder.

raaiing, Li STER, ondertusfchen , heefc opgemerkt,

dat dit verfchil van Kleur geen Soortelyk on-

derfcheid uitmaakt , alzo hy geheel verfchil-

lende 3 ja ongebandeerde met de genen die ge-

bandeerd waren > gepaard vondt» Het zyn de

eerIIen, zegt hy, die na den Vorst te voor-

fchyn komen en gaan kruipen. Zy paaren in

Mey, doch geenen doen dit, dan die volwas-

fen zyn of van behoorlyke grootte. Haare

Paaring gefchiedt, dewyl zy Hermaphrodieten

zyn , op de manier der naakte of Kelderflak-

* Zie 't ken *. ,3 Indien gy,met een Pennemes, den

feSz^H^!?) geheelen Hals , die buiten de Schaal uitge-

5, ftoken wordt, affnydt, dan zult gy Czegt

5) Li ster) behalve het begin der Zwelgkeel

5, ook de Teeldeelen en den Endeldarm heb-

55 ben. Dit was de reden , dat by de Romei-

9> nen^r
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5, nen de Halzen der Slakken onder de din- VI.

,3 gen, die grootelyks toe opwekking van de ^£°
^t^*

„ Minnedriften ftrekten^j geteld werden. De Hoofd-

3, Lyfters hebben 'er grooten Smaak in : zy stuk.

,, pikken de Schaal van onderen met den Bek Tmnjiak^

3, door, en haaien 'er het Dier uit,'*

Gelyk onze Tuinüakken , in de uitwendige verfchu

Geftalte, van de Wyngaardüakken '^ verfchil- wyngLd.
len , zo hebben zy ook eenig verfchil in de slakken,

* Blad'
inwendige deelen. Swammerdam geeft ons 425,

^'

daar van, door vergelykinge van de een met
de andere , een omftandig Berigt. Egter fchynt

dit onderfcheid niet van veel belang te zyn,

doch in de manier van Paaring vondt hy een

groot verfchil ; „ alzo de Roede (Penis) in

3, de Tuinflakken veel verder omgeftroopt en

„ ge«erigeert wordt ; weshalve zy ook aan

55 haar begin mede bezet is met dergelyke

„ Kliertjes als de Huid. De Paaring duurt

„ by haar ook veel langer, dan in de Wyn-
„ gaard-Slak, en de geheele Roede, tot haar

„ uiterfte End toe ^ wordt van de eene Slak

3, in het Lighaam van de andere ontvangen,

„ die men dan 5 fomtyds , zeer aartig doot

5, eikanderen geftreogeld ziet. Het is ver-

3, wonderlyk, hoe de Roede van de eene Slak

3, zig 5 om de Roede van de andere Slak om-

,5 windende, in derzelver Lyfmoeder inplant;

„ terwyl haare Lyfmoeder tevens die van de

5, andere inneemt. Zoo men de Slakken op

,3 dien tyd van elkander trekt , dan ziet men

f5 de
I. Desi.. XVI» Stuk.
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vu „ de wederzydfche Roeden uit de Opening

ÜFDEEL.
^ ^ ^QY Lyfmoeder van ieder Slak te voorfcliyn

Hoofd- r.?
komen, welke zy dan, inwaards omftroopen-

STUK. 5, de en wonderlyk beweegende, weder bin*

TuwM* ,, nen een korten tyd in haar Lighaam trek-

ken. En, aangezien de beide Slakken haa-

re Teeldeelen in de regterzyde van den

Hals hebben , zo fluiten de Koppen , ge-

„ duurende de Paaring, byna kruislings tegen

„ elkander ; waar door ook het Lighaam en

de Hoorntjes van ieder Slak eene byzonde-

„ re plaatzing hebben.

DCXcii. C691)
Slakhooren, die de Schaal ondoorhoordy

Helix rondagtig , effen , gehandeerd heeft ^

Bokhn^* tnet eene langwerpige bruine Opening,
slak,

.

GuALTHiERi haalt de tweede Aardflak

van Li STER aan, die 's Winters huisvest in

de Scheuren of holle Stammen van oude Doo-

rnen • doch 's Zomers het Moes en allerley

Kruid in de Tuinen vreet , ja de Vrugten zelfs

niet onbefchadigd laat* Men zou ze derhalve

zo wel een Tuinflak mogen noemen , als de

voorgaande Soort en beiden komen zy ook in

de Bosfchen voor. In de Boomgaarden is zy

maar al te gemeen. Ik heb deeze> die veel

groo-

(691) Helix re&ti impetfom^, fubrotunda , kvl , fasciaï.

ia; Apermra oblonge fusca* Sysu Nat* XII. GuaLTH'/

Tff^ T* I. f. C*
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grooter zyn dan de gewoone Tuinflakken , VI,

hier buiten Arafterdam gevonden ; twee daar ^/v^t^
van tot de Proefneemingen van Sch^ffer hoofd-
gebruikt^ en die eenige'Weekcn met Siaa^-bJa- stuk.

den gevoed. De uitilag vóldeedt my niet ^Q.Bo/ch^

noeg, om niet nog eens herhaald te worden. ^ "

LisTER z-egt , dat deeze naauwlyks half

zo groot is als de Wyngaard'Slak; doch dan

beoogt hy niet de hoogte en breedte ^ maar

de Lighaamelyke grootte : want in zyne Af-

beeldingen is de eveoredigheia omtrent als drie

tot vier. Ook zyn ^ noch deeze , noch de

voorgaande, altoos net even groot, in haare

Soort» De Kleur, zegt hy, is bruin of Kas-

tanje 5 met eenige breede Banden m veele

geelagtige of Afchgraauwe Vlakken als ge-

marmerd. De Randen der Opening zyn een

weinig om.geboogen , wanneer de Hooren haa-

re volkomeoe grootte bereikt heeft. De Schaal

heeft Vyf Gieren en haare Top puilt weinig

lïit. Het Dier komt met dat der andere Tuin-

Boom- en Bofch -Slakken nagenoeg overeen*

't Verfchilt van de voorgemelde Rivierflak-

ken *5 daar in, grootelyks, dat men 'è Win-* Biadz,

ters ook haare Darmen met Vuiligheden ge-'^^'^'

vuld vindt , die hard zyn , en zekere figuur

hebben. In 't end van Mey of in 't begin

van Juny paaren zy , en men kanze, dus ge-

paard , opneemen , zonder dat zy elkander los-

laaten. De Pylrjes van de Roeden, die in

haar Halzen ingelaten waren , beftonden uit

F f Qm
ï* DEEi.. XVI. Stuk,
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VL een broofehe Aardagtige zelfflandigheid , van

'^ïïH^* eene fraaije Gedalte. De Eijeren voudt hy.

Hoofd- Jn July , in de Tuin , overvloedig onder 't

STUK* Kruid; ^ynde taamelyk grooc, een weinig fa-

Bofch- menliangende , wit, met eene Vliezige zagté

Schaal. In 't begin van de Herfst waren de

Jongen reeds zo groot als Hazelnooten.

ntt Kwyl. Omtrent het Kwyl , welk deeze en andere

Slakken zo overvloedig uitwerpen 9 dat het

den Weg , dien zy gegaan hebben , en dus

haare verblyfplaats aantoont ; nam gezegde

lieer dit volgende waar. 5, Het fchynt een

5, ander Vogt, en grootelyks verfchillende te

3, zyn van dat gene, 't welk door een fteek

55 in 't Lighaam van de Slak , of doot eene

5, mfnyding in de Huid gemaakt , uitgelaten

j, wordt : want dit laatfte is blaauwagtig en

35 veel dunner» Dit Vogt, dat zy van zelf

„ uitfpuuwen, is dikker 3 taaijer, en eenv/ei-

3, nig meer gekleurd , naar 't geele trekkende

;

,5 misfchien van de afgeknaauwde Kruiden ini

„ de Maag , uit welke het voortkomt , dus

3^ geverwd zynde." Van beide die Vogterf

deedt hy in een Flefchje, en fchuddende die

wakker ondereen, Holden zy tot een Klomp,^

als van geele LIL Het blaauwagtige Vogt,

in tegendeel , op zïg zelf alleen even zo ge-

fchommeld^ ftolde nimmer. Eenige Slakhoo-

i-ens in een Doek gedaan hebbende , bellrooi-

de hy die , nu en dan , met een weinig Zouts

:

^us gaven zy wel veel 5 doch geen ander dan

taay
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taay geelagtig Speekzel ^ en wederom van dit VJ.

blaaiïwagtige Vögt tot een gemaakte Wonde ^|"?fry
iiiti ,y Hier üit blykt (zegt hy} dat liet hoog- HooföI

5, roode Vogt van eenige Rivierflakken [gelyk stuk*

5, van de Posthoorentjes^ hier voor befchree* ^ö/^^v

3, ven *5] van zelf uitgekwyld , de natuur van
""gj'a^ig^

3, Speekzel heeft, niet van Bloed: daar de Ou^ 42o»

I, den geheel anders oordeelden van de Pur-

5, perverw»"

5, Laat het blaaüWagtige Vogt^ [voor heen j Het Bloed,

i, in de Jongwerperide Slak, het blaauwe Le»

„ vensvogt genoemd fj] ^oot de Infnyding t niadz»

5, van de Huid uitgelaten , in een Lepel , zag-
'^'^'**

3, telyk , een weinig op een gloeijende Kool

„ uitdampen ; zo verandert hetzelve, byna

,5 oogenblikkelyk 5 in een witte Lil, gelyk de

„ Wey van Bloed ; waar mede het , zo ik

33 oordeel , een groote overeenkomst heeft,

„ Men kan, in het ontleeden van deeze Die*

„ ren , ontelbaare Meikaderen . die rondom

55 de Darmen loopen , niet anders dan in de

3, Bloedvoerende Dieren ^ waarneemen, üii:

„ deeze Chyl , nu , door het Lighaam ver»

3j fpreid , zal , door de werking der Ingewan-

,, den, v/aarfchynlyk , dit blaauwe Vogt ein-

5, delyk bereid worden: tè meer, dewyl hec

,, loopt door een ander flag van Vaten."

Dan fpreekt hy van eenige niet zeer beken- Gebnüi:.

de Gebruiken 3 waar toe dit Vogt, en de Slak-

ken zelf, door de Konftenaars gebezigd wor*

den , aldus. „ Hc£ eerfte is ^ dat wy , in 't

I DSEL, XVL STUK,
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VI* „ wit maaken van Wafch , te Montpellie^*

LVII.
*
>' ^^^ eigen Oogen gezien hebben. De Hou-

Hoofd- „ ten Vormen beftryken zy met Gekneusde
STUK.

^^ Slakboorens , en Heeken die dan in de ge-

^ifj^^'
55 fluolten Wafch : dus belet de Etter der

55 Slakken de al te flerke aankleeving van de

5, Wafch , op dat zy , door een zagte Klop-

„ ping op de Vormen
j,

een dun Viiesje van

,5 Wafch bekomen mogen: terwyl het overi-

„ ge van die Konst door lang leggen in de

5, Zonnefchyn en geduurige befproeijing wordt

^, volbragt. Het andere Gebruik is in deBeeld-

„ houvvery^ Neem ongeblufchte Kalk zó veel

3, gy wilt : meng dat met even veel wit van

5, Ey en Vogt van Slakken , dat door een (leek

5^ is uitgelaten , en laat het wryven op een

„ Marmerfteen. Dit wordt gehouden voor

3, een uitmuntend Middel, om gebroken Stee-

„ nen weder famen te lymen , alzo het als in

5, een oogenblik vast en hard worde,"

De Tan- Van de overige Gebruiken der Slakken en
^^^' Slakhoorens , zo in 't algemeen als in 't by-

zonder 3 als mede van de Slakken Steentjes en

Zoutbeentjes , die ook in fommige Hoornflak-

ken voorkomen (*j, reeds gefproken hebben*

* zie XIV» de *; zal ik hier nog maar verhaalen wat

i^j^J^/\^p^Hoovic zegt van de Tanden deezer Slakken.

ï75t „ Uit het boven Ite gedeelte van den Bek heb

5, ik een hard , krom , Beentje genomen , dat

W SWAMMESDAM Bybel der Naiuur, bladz» iS^i-
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,, my toefcbeen gcfatzoeneeed te zyn als een VI.
Afdfft ^

„ ry van Tanden , die op orde in de Kaak lviu
5j öaan, en verdeeld te zyn in verfcheide, klei- Hoofde

3, ne en groote ^ zwarte Tanden. Het was s^^^^»

5j egter één onverdeeld Beentje , waar mede

„ ik deeze Slak zelf Roozebiaden zag eeten,

„ en daar kleine halfmaanswyze Deeltjes uit-

5, fnyden , die van Geflalte waren als een

5, Kapitaale Letter C. Het bovenfte gedeel-

55 te, nu^ van dit Beentje, is veel witter dan

,5 het onderile, *t welk zwarter is, en meer

,5' uitgefneeden. Het heeft een fcherpen Rand,

5, en negen uitpuilende deelen , als Tanden

,

3, die io het Beentje famengevoegd zyn.'*

Dit alles wordt 5 door een zeer fraaije Afbeel-

ding 5 van gezegden Autheur opgehelderd C*).

(6p3) Slakhooren, die de Schaal ondoorhoordypcxcin,

ovaalagtig , fiomp en graaiiw heeft , grifel.

met twee bleeke Banden , de Opening
sM^^^o^t

langwerpig, ren.

Dit IS een Aardilakhoorn , voorkomende ia

de Zuidelyke deelen van Europa, zege Lin-
Tv iEus, en getuigt, dat die van Sweeden drie- ^

maal zo klein is als dezelve. Ondertusfchen

vind ik, dat zonderhngis, door hem zyne be-

fchry-

f^) Li STER ^nim AnglU, p 113—-uö»

(693) Helix Tesil imperforata fub-ovatS obtiifft gnfea

,

Fasciis duabus pallidis, Apertura oblongiuscula, Syst^Nat.Xll^

GUALTH. Test^ T« I. i\ ü.

Ff 3
l, 1)3-;? L, XV j. Stuk,
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VI. fchryving dei: Sweedfche Dieren op deeze,

'^LVIl'
^^^^^ ^^^^ aangehaald. Güalthieri geeft

ïlooFD* 'er den tytel van gewoone rosagtige, geban-

STUK. deerde, Aardljakhoqren aau.

Dcxciv» C^94) Slakhooren, die de Schaal ondoorhoord^

TIjhmaT rondagtig , hruin , met eenen witten

Rood. Band overlangs i en de Opening Pur-

ferkleurig heeft.

Van deeze was de plaats der afkomst onbe-

kend. Zy bevondc zig in 't Kabinet der Ko-

ningin van Sweeden.

V. Die van figuur als Pennen of getoo-

rend zyn.

Bcxcv* (^pj) Slakhooren, die de Schaal getoorend^

dccoiiata» niet doorboord heeft ^ den Draay als af'^

Geknotte*
gebroken geknot , de Opening fclieef

ovaal,

Gualthip:ri geeft zeer fraaije Afbeel-

dingen van deeze HoorentjeSa waar van ik 'er

één 5

(694) Helix TestI impetfotatd fubrotundA fasca , Fascia

longitudinali albS, Apcrturi piirpare^, M, L. U*67i« N* 377,

Knorr Terzam» I. D. Pi. 21» f. 3,

(695) Helix TcstS imperfcsrat^ turritS , Spjra mutilatoc

truncatS , Apertiui obovata* M» t. U« 671. N. 378. B ö-

?: A N N. Recr^ IH. T» 5<ï» PRT. Gaz^T» 66, f* i» G u A L T H.

Test, T. 4. f» O , P , Q. A R G E N V4 CcKch^ T. 31» (27) f,

S» Knorr Verzam'. VL D» PI. Si. f» 3*



jéén , volmaakt met het eerfte der zynen over- VI.

eenkomflig, gekreegen heb, dat aan de Kus- ^^^^^j^'

ten van de Adriatifche Zee gevonden was.HooFD-

BoNANNi zegt van 't zyne , 'c welk ook vry stuk.

wel gelykt ; dan zy van Elpebeen-Kleur zya

,

fsn in de Sponfen huisvesten. d'Argénville
getuigt van 't zyne^ in de Seine gevonden,

dat het wit en geheel effen is (*}. De eerstge-

melde geeft ze op voor Aard- of Land-Hooren-

tjes. *t Is zonderling, dat zy, dus geknot,

haare volkomene Geftalte hebben. Zy zyn on-

gevaar een Duim lang.

(696^ Slakhooren, die de Schaal getoorend ^ ^cxcvh

met doorboord , Rolrondagtig , Jtomp , ni-mdriL'

met vier Gieren en de Opning ovaaZ ^"l^"^'^^"

heeft.

In de Zoete Wateren der Noordelyke deelen

van Europa treft men dit Koorentje aan , 't

welk de grootte maar heeft van een Rogge-

Graantje , Hoornagtig bleek zynde van Kleur*

De Top is rondagtig, zeer flomp: de Opening

heeft een omgeflagen Rand.

(697) Slakhooren , dis de Sclmal emigermaa- dcxcvii;
Heiix

*^ Stagnaliu

C*i Toute ank ^ ieusf fruj?e* Dit laatile vtïÜ22 Ik niet. reane*

(696) Hslix Tesd imperforat^ turritS fubcyKndiica obtulT^

,

AafiradJbus quaiuor, Apermra ovaïi. Syst. Nat^ XII.

{697) Helix Tcsta ftibperforati , fubtarritS , Anfradlbus

-pinque i Apertura ovad. Syst* Nat. JU. Ta?l>© SsagnalJs*

i^ASTX» Vitfpafm» 51. p« 8!. T. 7^ f. ü*

Ff 4
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VI. te getoorend en eenigszins gejiaveld

-^J^^^^* heeft 5 met vyf Gieren , de Opening

HuoFD. ovaal

Hier wordt dat Hoorentje bedoeld, 't welk

de geleerde Heer Doktor B a s t e r in Zeeland

gevonden , en op zig zelf befchreeven heefc

onder den naam van het Dryvertje of Dryfhoo'

rentje. Dien naam geeft zyn Ed. daar met re-

4en aan 3 dewyl het, zelfs in een Glas met
Water , by het minlte goed Weer , altoos mee

den Voet om hoog , gaat dryven en zig dus als

in de Zonnefchyn blakeren. Die zelfde echter

heeft ook, volgens Li ster (^)^ in de Jong-,

* zie werpende Rivier-Slakhoorens plaats *. Zyn Ed.
biadz» i39> fchryfc 'er zes dikke Ringen of Draaijingen aan

toe; doch de Heer LiNNi^us maar vyf: waar-

fchynlyk om dat 'er in de Afbeelding niet meer

telbaar zyn. Het is flegts één of anderhalve

Lyn lang, en derhalve nog kleiner dan 't voor-

gaande. Men vindt het in brakke Wateren,

omtrent de Stad Zirikzee, menigvuldig, zynde.

de Schaal gemeenlyk met vuil begroeid, doch

anders v/it van Kleur. Het Slakje heeft de

Snuit , naar evenredigheid der grootte , wat

langer dan hec Dier der AHekruiken, en deOo«

gen ilaan niet op zyde van de Hoorntjes ^ die

het heeft, maar onder tegen dezelven aan, ge-
- lyk

C^) Irao vero , exp^nü. Pedis vlrtute , fummis Aquis fefe

Kqiie bene fuspendere folent , ac per medias Aquas natare

... perque rundiim repere, Exercit» 4^.aior:,h U* p. I9*
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iyk in de Aliekruiken - Slakjes» Dit Dryfhoo- VI.

rentje is niet Rolrondagtig, maar veeleer Tol- "^lvil"
agtig of PieramidaaL Hoofd-

stuk.

(6gS) Slakhooren, die de Schaal eenigermaa- dcxcvih;

te doorhoord en getoorend heeft , 772^^ agt ^|f,,^^

Gieren y de Openiitg rondagtig, Agidraay^

Volgens de Afbeelding is deeze nog kleiner

dan de naastvoorgaande , en niet grooter dan

een Kanarie-Zaadje. Men vindtze in de Moe-
rasagtige plaatfen van Sweeden , ter grootte van

een Rogge -Graantje, Hoornagtig van Klear^

Dat van G Ui\ lthi E Ri v^as een RivierhoQ^

rentje.

(609) Slakhooren, die de Schaal ondoorboord^ncxcu,,

Eyvormig ; ge/pitst heeft . overdwars ge-
^^/^^^

Jireept en bruin ^ met geele Banden, EruintjCfr

De bynaam moet zekerlyk pidla , niet pella^

zyn. Op Ysland is dit Hoorentje waargeno-

men y dat nog kleiner is ^ hebbende de grootte

VM Steenzaad *,en bruin van Kleur zynde uit * Setn,

den rosfec , met de Gieren overdwars geftreept. J'

De Opening is half ovaal.

Vï.

f698) Helix Testd flibpetforat^, Tunlta , Anfraaibus 0^0,

Apertura fubrotunda^ Syst. Nat* XIU GUALTH, Test» T*

6, f» B B.

f699) Helix TcD(4 imperforat^ acuminata oyata, transverfê

Mztk , fusca Fasciis fiivls* Syst, Kat, XII.

Ff^
I» DEEL. XYI. Stuk.
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VI. VL Die Eyrondagtig zyn en ongenaveld.
4fdeel. .

'

Hoofd- C7PP) Slakhopren , die de Schaal naauwljks

STUK. doorboord y langwerpig ovaal en ruu^v

DCQ heeft ^ met zes Gieren ^ de Openingfmal

f^'pl^ Malfmaanswyze.

Dcci. O'^O Slakhooren^ die de Schaal niet door-

•^'^',-^^ boord , langwerpig , ruuw heeft ^ met

Karbaiy.' ügt Gieren , de Opening rondagtig

Halfinaanswyze^
fche.

Deeze beiden zyn , in Barbarye, door dea

Beer Brander waargenomen» De Schaal

der laatfte is aan die der andere gelykvormig

,

maar de helft kleiner, dat is, maar weinig

groQter dan een Gerile-Koorntje, hebbende

deMond-opening, aan den onderkant^ dikwils

omgeven met een grsiauwen Band.

Dcciï. C70O Slakhooren , die de Schaal langwerpig,

SmfruUs. ^^^^ doorboord , de Gieren met Tands-

Ji'^j.«r- >^yze Stekels bezet heeft,

^-^^«» Wy

(70©) Heüx Testi fubimperforatS ©vato.oblong! rudi , Aa«

fradibus fenïs , Aperturi Lunato oblonga* Syst» Tlnt^ XII»

(701) Hdix Testd imperforatÉ oblonge rudi , Anfradlibui

ei^oiiis, Apertuta fubrotundoLunatH» Syse^ Nat. XIU

(702) HeUx Testi imperfora? a oblongd , Anfra(9:ibus fpinolb»

deiitatis* M. L* U. 67a» N* 379* Voluta fluviatilis» Rum PH.

i?^r. T. 33^ f* FF* ASGENV» CoHck, T. SU (^7) f. 6^

N. 6>
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Wy hebben , hier voor * 5 van de zoge- \%
iiaamde Paufekroonen gefproken. De gelyke- /vil!*
nis van Geftake en de plaats der afkomst , Hoofd-

geeft aan deeze den naam van Rivier -Pmije -^"^^^^^

kroontjes: wanc zy vallen klein. De Kleur is^ ^^* ^^'^*

zwarcagtig bruin, en de Smaak van het Dier

bitter ; waar van de Latynfche bynaam. In

Oostindie onthouden zy zig in de Mond van

diepe Rivieren , volgens R um p h i u s , die

aanmerkt , dat de Doorntjes fomtyds flap zyn,

fomtyds ilyf en flomp. Men vindt witte van

dit llag, die zeer raar zyn. Dat van d'Ar-

GENviLLE, vuilwit van Kleur, fchynt cea

ander te betekenen.

(703) Slakhooren , die de Schaal niet door» i^ccuu

höord^ Eyvorrmg met een fpitfen Top ^ st'lgnaiis,

eenigermaate gelnekt heeft ^ met de Ope» ^^'^^^'^

ning ovaal. sikho©*

De bynaam geeft te kennen , dat deezq Soort

zig in Moerasfen , Meiren , Vyvers , en an-

dere Staaüde Wateren onthoude. Ik heb ze

iiier, by de Stad, in Slooten rykelyk aange-

troffen, van anderhalf Duim lang, hebbende,

gedroogd zynde, cene ongemeen broofche,

dun-

(703) fisifx Tcsta iiaperforata , ovato-Subuhia , fubangulata,

Apermri ovata» Faun^ Snee, 2188» Pst. Muh 82» N. 805»

List. Angl, 137. T. 2» f» ai. Cms/^, IL T. 123» C 21.

Gu AL TH. Test, T, S. U U FRlsCii /«/ Vlil» T, ; ^i?*

Hilvet, \\ p. a83« N. 4. T. 3. f« 1' , z€.

1, DEII,. XVL SXMKi
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VT. dunne. Schaal, die aan de frisfche levendige

^LVII^'
§^^^^§^^§ ^^ doorfchynende v^as. Die zelfde

Hoofd- merkt Gualthieri, in de aangehaalde,

ïTUK. aan , die echter veel te Homp van Top is,

Sp!t/è om deeze Water-Slakhooren^ welke ik dQ Spit-

§ukkooren.fy nocm , tc betekenen. Die van Frisch,
genaamd Kivier-Slak, met het fpits toegedraai*

de Huisje^ komt nader met de onze overeen.

Li STER vQndtze overvloedig in deZuidelyke

deelen van Engeland , en fommigen zeer groot.

Door Ontleeding van het Dier ontdekte hy

,

dat hetzelve de Maag uit zeer Iterke Spieren

famengedeld hadt, van grootte alseenPeper-

korrekje , en oordeelde zulks eigen te zyn aan

die Slakken, welke Kruiden vreetcn^ 't welk

uk de groenagtige Kleur der ExcremenÊea

blykt, die als Wormpjes zyn gefatzoeneerd.

Faaring* 3, In 't midden van September , fzegt hy)

5, vond ik deeze gepaard , en bewaarde 'er

,5 eenigen in een wyd Glas ; welke toen

,

„ door 't Water zwemmende , haare witte

,, Teeldeelen uicflaken uit de regterzyde van

„ den Hals. Om dat zy de Schaft gelyk in

„ de Landflakken hebben, zo blykt het, dat

„ zy ook Hermaphrodieten zyn (*). Zy paa-

5, ren insgelyks in 't Voorjaar, dat wy dikwils

,, gezien hebben. In 't voorst van Mey heb-

„ ben

(*) Penis Glavlculatus est , ut in Cochlels Terreftribus

(Ijii^ura ; ita has qiicque Cochleas Fluviatiles Andtogynas eslê

iatis coiift'jit, Exercit, Anat^ Iï« p» 52,

4
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„ ben wy in zekere Vyversj daal* deeze Slak- Vï.

^, boorens overvloedig geweest waren, en {y™"
,5 weinig anderen gevonden zyn , derzeiver Hoofd-

,, Zaad in groote veelheid waargenomen. Het stuk»

'^, kleefde aan alle Waterplanten, en hadt
^^l^Jl^.,

„ volgende gedaante. De langte der Klom^- siakhoorené

„ jes was één of fomtyds twee Duimen, de

5, dikte als die van een grootagtige Ganze-

5, Schaft : zynde zeer rond , doch aan beide

„ Enden wat dunner en (lomp ; als Kryftaï

„ doorfchynende ; vry vastop 't gevoel. Wan-

3 5 neer gy dit Zaad tusfchen 't Licht en de

j, Oogen fielt , zullen zig daar in, aan Uw
3, Gezigt, ontelbaare kleine Lidtekentjes 5 van

55 ovaale figuur, openbaaren, dié in orde ge-

3, fchikt zyn, en allen, nevens den Rand van

,, het Lidtekentje , haare geelagtige Stipjes

3, hebben. Deeze Slakhoorens geeven , wan-

^, neer zy met een Naald gedoken of met een

5, Pennemes gefneeden zyn , geen Vogt uit

,5 dat het Water kleurt."

Frisch heeft ook zyn gedagten laaten gaau

over het Schot van deeze Water-Slakken. Hy
geeft 'er de Afbeelding van , en zegt dat het

naar een Worstje gelykt , waar in , naar de

grootte deezer Slakken, van twintig tot over

de honderd Kogelronde Eytjes vervat zyn*

„ De buitenfte Stoffe , om deeze Eijeren

,

„ zegt hy, is dik en taay, gelyk Kikvorfchen-

„ Schot : de binnenfle en naafte aan dezelven

5, is helderer en dunner; zo dat ieder Eytje

ï. DïÉL» XVI. STUK,



4^'2 Ij E S C H R Y V ï IT G V A N

VL 3> zig, als de Appel van het Oog inzynWitj
Afdeel. 3, van buiten vertoont.''

^y^l\ 33 In 't Voorjaar verzamelde ik vah deeze

STUK. 53 Slakhoorens eenige Paaren, die ik aan ch

Spit/e s, kander hangende, en dus Mannetje en Wyf-

erf/'" 35 je 5 aantrof» Ik voedde dezelven in een wie
tlakhoonn,^ * ^ tot -n-

5, Suikerglas, m 't zelfde Rivierwater, waar

5, in ik ze gevonden had , met een weinig

3, Meel. Na verloop van weinige Dagen lei-

5, den de Wyfjes haar Schot tegen 't Glas

j3 aan. In ]uny kroopea de Slakjes uit het

5, zwarte Oog in het dunne Vogt, datomde-

i, zeiven was, en bewoogen zig eenigen tyd

j, in dat Vogt, maar gingen 's anderen daags den

5, iiaaftèn weg, door de beide Vógten heen,

3, in 't Water. Het fchynt als of voor haar,

^, in het Eijerleggen, een opening gelaten zy,

3, om dus te kunnen doorkruipen. Nadat zy 'er

5, alle uit waren , bleef doch het Worstje

5> nog een geheele Maand ^ in zyn geheel,

5, aan 't Glas hangen , eer het afviel , en al-

3, léngs in ^c Water verfmolt. Ik kon de

5, Slakhoorentjes in 't Glas niet meer zien,

i, docfi flrooide fomtyds een weinigje Meel

5, op het Water, en deed 'er geduurig eenig

3 5 frifch War.er by: waar door zy in weinige

3, Dagen zodanig toenamen , dat menze over-

3, al zien kon : zy zwommen aan de Opper-

55 tlakte van *t Water en vraten het daar op

3, leggende ISieel. Naar maate de Slak in haar

,5 Huisje gro eide , maakte zy een nieuw aan-
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5, voegzel aan de Opening van hetzelve, als Vi;

5, een Zoom. Dit doen zy door middel van^/R5|^^

„ de taaije Slym , v^elke zy om en aan zigHooFo.

3, hebben i en daar van formeereri ook de stuk.

5, Aardflakken, tegen den Winter, een Imvde sph/e

j, Deur voor haare Huisjes. Het ondQïiÏQ^sukhoóm;

5, deel, of de Punt , blyft, gelyk dezelve by

„ het komen uit hec Ey geweest is : zo döt

„ men daar aan zien kan, hoe groot dit Slak-

5, hoorntje in 't eerst ware* Men kan alle

,, Aanvoegzcls , gelyk iü de andere Hoorens

,5 en Schulpen , van 't Ey af tot aan den ui-

5, tericen Wasdom, tellen; doordien zy tel-

j, kens met een wat dfkkere Streep . eindigenji

^, die zig op de Oppervlakte als een Naad

,, vertoont. Het overige Werk is gantfch

55 fyn eri doorfchynende ; zo dat men hec

55 blaauwagtige Slakje duidelyk in zyn Hoo-

„ rentje kan zien leggen en zig beweegen»

5, Ook maaken die witte Naaden het geelag*

j, tige Hoorentje , zo lang het vogtfg blyft ^

^, niet onaartig."

;,, Om deeze Sïakhoorens ia \ leven te hoii-^

s^ den , moet men ze dagelyks ^ ten minile

s, driemaal, frifch Rivierwater geeven; want

3^ door het Meel wordt het Water wel haasü

g, troebeL Ander Voedzel , dac bekwaamer

3, voor dezelven ware , heb ik nog niet ge-

,j vonden. Men giet bet met voorzigtigheid

j,, af, om de kleine jonge Slakhoorentjes niet

5(, te verliezen. Wmmcx aan dm M^ad van

't
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Vï. 3, 't Huisje wat afbreekt ^ zo bl^ft de Breuk

^/vn!" ^* "^ verfcheide aanvoegingen nog zigtbaar.

Hoofd- 5> I^e Slakken laaten , aan de ééne zyde van
STUK. ^^ haar Lyf , als zy tot aan de Oppervlakte

u^Mir- " ^^^ Waters opwaards kruipen , om Lugt te

siakhoorsh, ^^ fcheppen 5 eene ronde Opening 5 waar door

3, men ver in 't Huisje inwaards kan zien.

3, Dit openen gefchiedt dikv/ils met een hel-

3, der Gefnapa gelyk wanneer men de Lippen

. 53 met geweld van elkander doet. Zo dra zy

33 het Water aan dit Gat befpeuren , wordt

5, hetzelve toe , en bygevolg de Lugt inge-

55 flooten 3 door middel van welke Lugt zy

,5 vervolgens weder opwaards üygen, om het

^, gene op de Oppervlakte des Waters dryfc,

33 en haar tot Voedzel dient 3 in te neemen.

j, Haare Hoointjes op den Kop zyn plat en

„ maaken een fpitfen Driehoek : het Lyf is

3, graauw met kleine zwarte Vlakken. In Au-

„ gustus zyn zy my akemaal 3 jong en oud

,

3, afgellorven: waar tegen ik geen hulpmiddel

3, heb kunnen uitvinden."

Onder de grootften van onze Waterllakhoo-

rens kan deeze geteld worden, zegt Linn^us,

Zy heeft geen de minfte Tekening; maar is

zeer veranderlyk in Kleur. Eenigen hebben

de Schaal geheel zwart, anderen Afchgraauw,

anderen witagtig, anderen graauwagtig; doch

in allen zyn de Gieren met kleine dwarsftreep-

3es voorzien 3 naauwlyks zigtbaar voor het

blGot€ Oog: met eene witagtige Vlak hier en

daar
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«iaüi, als wèrde dus dè Jaarlykfe gröey aan- ^'ï.

, .
AFDEEt,

geweezen. Lyy^
HOOFD-

(704^ SlakhOoreii , die de Schaal niet door- stuk*

hoord , Eyvormig met een fpitfen Top , dcciv.

Spilrond , doorfchynende heeft , de Ope-fragfih.

ning langwerpig ovaaL Broofche*

Veel minder weet ik by te brengen aan*

gaande deeze Soort, die in de Moerasfen van

Sweeden voorkomt ^ zynde ongemeen dun ea

broofch van Schaal. In Geftal.te zweemt zy

veel naar de Tuinflakken j doch is driemaal

^o klein.

{705) Slakhooren , dk de Schaal niet door* dccv,

boord Eyvormig fiomp en geel heeft '^putris,

met een ovaale Opening. Rottige,

In de Rivieren en Meiten van Sweedeo

kwam deeze voor ,, die geeler i3 van Schaal

dan eenige andere ^ aldaar gevonden. De Schaal

was doorfchynende en byna zo dun als een

Vliesje , hebbende een Itompe Punt , en be-

ltaan«i

004) lïelix Testa impÜrforatS ovato-fubalafa , tereti, peU

lucida, Apertura ovato^oblonga. Faun. Susc^ 21S7,

C705) Helix Testa imperforata ovatajobtufa flavê , AperturS

ovata. P^»»« Suec^ 2189. 30NANN. Recr. UU t* 54
1'

TUL^. Oh* Med» p. 201» List. <^ngL i4g» T. z* f» 24^

tsncè» T. 123» f. 23- K L E i N 0/irm^ T, i, f. 7^.é

G U A L T H. 7i$t^ T* 5t f* F.

h Deel, XVZ. Sïuii,
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VI. flaande uit dri-e Gieren , mee zeer fyne fchuin-

^i\fu"
fe Streepjes. Li ster maakt van een derge-

Hoofd* ^Y^^ geelagtig Ploorentje gewag, ruim eenhal£

STUK, Duim lang zynde , mee een zeer wyde Ope-

ning. Dit kwam in Rivieren van zeer helder

Water menigvuldig , en ook in flilflaande Wa-
teren , in Engeland 5 niet zeldzaam voor. Het

is, getuigt hy, een Dier, dat ook buiten 't

Water leeven kan: alzo het by Zomer de Ri-

vieren gaara verlaat, aazende op 't Kruid, ja

de hoogde enden van de Takken der Wilge-

boomen beklimmende.

5, Deeze Slakhooren is, zegt Li ster, zo

55 van de Rug- als van ds onderzyde, keurlyk

3, afgebeeld door den zeer geleerden Tul-
„ pius , die daar van iets wonderlyks ver-

„ haalt. Een Oude Vrouw , naamelyk , in

55 haar negen- en^tagtigfle Jaar gaande , welke

3, drie jaaren lang met ongemeen geduld een

„ Steen , die drie Oneen en twee Drachmen

,5 woog, in haare Waterblaas gedragen hadt

,

5, raakte denzelven eindelyk zeer gelukkig

5, door de Waterloozing kwyt , met twee

„ Koorentjes , die ook van buiten met een

3, Steenige Korst begroeid waren. Voorwaar,-

5, zo veel ik uit de Aftekening kan oordeelen,

„ zyn deeze volftrekt van onze Koorentjes

5, geweed." De Tekening , evenwel , ver-

fchilt , myns oordeels , grootelyks van de zy»'

ne, en niet minder de grootte: daar niettemin

die van Klein een namaakzel fchynt te zyn

vafï
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tan de aangehaalde van Lis ter, welke door VL

onzen Ridder niec goed geoordeeld werdt. Lra^*
Die van Bonanni en Güalthieri zyn Hoofd-

met deezé laatfle ook zeer overeenkomitig. stuk.

ik begryp de reden van den bynaam niet; ten

ware daar mede op 't Geval van Tulpius
ge-oogd mogt zyn»

{,7o6j Slakhooreri , diè de Schaal niet door* Dccvr»

loord 5 eenigermaate langwerpig , door» Lhlo/a.

fchynend ^ fpits heeft ^ en de Openiitg
f^^^^^'

ovaal.

De aangehaalde vaö GuALtHiëri is klein

en zeer wyd van Mond, hebbende maar drie

Gieren : deéze in Sweeden gevonden , heeft

vyf Gieren. De Schaal is zeer dun en tedere

Zy komt in de Moerasfen van Europa voor.

(707) Slakhooren , die de Schaal niet door- occvrr,

hoord , Éyrond , Jtomp , onzuiver , de ^afJaZT
Opening omtrent ovaal heeft» Gefprktte*

Öe

(705) Helix Testa impsrfoiata oblongiuscula j pellucida ,

acuta, Apenura ovad» Faun, Suec^ 2190, GUALTH» Tesi*

T. 5. f> H.

(707) Helix Testa imperforata ovato obtufa impur^ , Aper,*»

tud fubovnt^» FauK^ Snee. aipi» BONANN, Recr^ III, f^

2ol. LIST.- *4i^l. 135. T» a« f. 19. C&nch^ 642. f* 33, 34,

SS. KLEIN OJlrac. T. 2* f. 53, 54» ADANs. Seneg, I«

T. 12» f. I» KMORR Ferzam^ lU. D« Pl* 4» f. ^

I. DÊtL, IVL STUK,
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VI. De aangehaalde Afbeeldingen zyn hier der»

^LV^II^*
^^^^^ verfchillende^ dat ik uit dezelven niets

Hoofd- weet op te maiaken : te minder, devvyl in de
STUK. befchryving der Sweedfche Dieren gezegd

wordt , dat deeze Soort viermaal kleiner is

dan de voorgaande. Die van Klein en Bo-
iM A N N I , ondertusfchen , vertoonen zig zó

groot als de gewoone Tuin-Slakhoorens , naar

welken zy ook wél wat gelyken. Die van

X. ï s T E R hadt maar de grootte van een Paar-

deboon en was geelagtig van Kleur 3 hebbende

vyf Gieren. Men vondtze overvloedig in vee-

ie Rivieren en Staande Wateren, 't Schynt

dat de dunne Hoorntjes op den Kop, groote-

lyks van die der andere Waterflakken verfchil-

lende, en naar de Sprieten der Infekten gely-

kende, 'er den bynaam aan geeven. In de

Afbeelding van A d a n s o n zyn deeze zeer

blykbaar , doch de zyne behoort tot de Tol-

len of Maanhüorens y vvaa? toe ook die van

GuALTHiERi, door hem aangehaald , betrek-

kelyk zyn ^ en deeze waren wel fraay gete-

kend (*>

Dccviuv (70B) Slakhooren > die de Schaal niét door.

Jvluizeri«

Oortje.
C^) Cochlea Trochlformis IïbvIs albicla , maculis intemxptls,

per feriem dispofïtis, pullis, aliquando rufis, fignata, & feu

"'

vermiculato quodam opere depida , intus Argentea. Test^ T.
'

(53. f. D, E,G.
(708) Helix Testa imperforati ovatS obtufa , Spir3 acuta

bïcvisiima, ApeumS ampiiaté. Faun^ Sascaic/z^GVAiiTii»
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mrd 5 Eyvormig , Jiomp , met eene zeer VI.

korte fclierpe Spits y en de Opening wyd lviP*
heeft. Hoofde

STUK»

De aangehaalde Afbeeldingen verfcbilleQ

Irier wederom grootelyks. Die van d'Ar'

aENviLLE,* welke goed zou zyn, duidt een

Hoorentje aan, uit de Marne, dat vaal was

van Kleur, en wyd van Mond; weshalve het

Muizen- Oortje geheten wordt. Onder de Meir-

en Rivier-Slakhoorens , in Sweeden, is deeze

Soort, volgens LiNNiSUs, de grootfte, en

zöu derhalve grooter moeten zyn dan de Spit-

fe Water -Slakhooren, hier voor befchrceven

*. Dit komt met de gezegde A fbeeldingen * Bladz.

ia 't allerminfle niet overeen. De onderfte
"^^^

'

^''^*

en buikigCte Gier was overdwars zeer fyn ge-

llreept. Men hadt 'er tweederley in Swee-

den, beiden van binnen Sneeuwwit, doch de

eene ftomper de andere fpitfer getopt; gelyk

dit ook in de Franfche , by d'Argenvil-
LE, blykbaar is« Volgens de aanmerking van

den Heer Doktor Berkhey, zyn deeze

Muizen - Oortjes van de algemeenften , onder

de Water- Slakhoorentjes, in, ons Land C^)*

Lis-

Test, T. 5. r. F. LïsT. /ir.fjj 139. T. z. f» 23. Exerc, H.

p. 54* Conc/j. II. T. 123. t. Z.z* ARGENV. Conc/j, T. 31,

f. 7, bona. Klein Oj^rac* 54. T, 3, f, 69» ^<.7. Helvei^

V. p« 2S3. N. j. T* 3. f. 27 ,28. . [

('^) Naiuurl^ Jlist, van Holland. lU Deel, bladz, iiOf. 1

,
Gg3

L Dei^l. XVI. Stuk. •
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VI. LisTER betrekt de zyne cnder de Kinkhop-

£^rjï^'rens en geeft inzonderheid agc op de Mond-
Hoofd- Opening, die, daar de gcheele Hooren naauw-
STUK, lyi^s vyf Kwartier Duims lang is, de langte

OmT' ongevaar van een Duim en de breedte van

iets meer dan een half Duim heeft* Het Dier

zelf is geelagtig, gelyk de Schaal, en heeft

twee breede , platte ^ gefpitfte Hoorentjes

,

welke hier den dienst van Vinnen fchynen te

verrigten. Aan derzelver Wortels flaan we-

derzyds de Oogjes , als zwarte Stippen met
een Pen gemaakt. Het Vogt , door een Kwet-

zuur uitgelaten 3 geeft geen Kleur.

Het Schot* Deeze Slakhooren^ menigvuldig, in de Ri-

vieren en Staande Wateren, door geheel En-

geland voorkomende, hadt Listepv, in de

Maand April , een groote veelheid van der-

zelver Schot, aan allerley Waterplanten zit-

tende, gevonden, dat met kleine bruinagtige

Oogjes bezet was, geiykerwys het Schot der

Kikvorfphen. By kreeg daar, even als Frisch

uit dat der Spitfe Water-Slakhoorens , voor-

gemeld , jonge Slakjes uit. Naderhand , die

Schot nader onderzoekende, fpreekt hy 'er

aldus van.

p^jpngen. ^, Het is ongevaar van dikte als een Een-

,5 den-Sciiaft ; en byna een half Duim lang,

^, Spiirond , aan de beide Enden wat fpits;

,, fomtyds regt, fomtyds krom gcboogen. In

,, de Mey- Maand is 't veel dikker, en dan

:,5 komeii 'er, zeer duidelyk, kleine Hooren-

5> fjes.
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^, tjes, als Papaver-Zaad, in voor, die 'er in VI.^^

35 beilootenzyn, ja wier Schaal, en derzelver
l^yi{^*

,, Geftalte, ligt te onderfcheidcn is mee het Hoofd-

5, bloote Oog. Na de uitwerping, derhalve, ^tuk.

„worden zy in 'c Water- allengs grooter :

^^*'^~J""

jj want y zo men het verfch gefchooten Zand,

5, van deeze Slakhoorens , met een Mikros-

55 koop befchouwt, dan zal het uit zo veele

5, Siakhoorentjes , die aan elkander hangen ,

„ fchynen te beftaan: als zig, voor *t bloote

3, Oog, Wolkjes of Stippen daar in vertoon'

5, den. In 't end van April, wanneer zy reeds

y^ al haar Zaad gefchooten hebben, is deeze

3, Lyfmoeder geheel verdroogd, en daar blyfc

,, niets over, dan een aanzienlyke Hom, van

35 Mieragtige figuur en Vleefchkleurig : ter-

,, wyl , niettemin , het beftaan van de Lyf-

,, moeder, door haare zwelling in 't Water

^

,, waar in menze wreekt, genoegzaam blykc.

,, Uit deeze Slakken, naamelyk, doorgefnee-

5 5 den en in Koud Water geweekt zynde ,

,, ontflaac zo veel Slym , dat men 'er Draa-

3, den uit kan trekken tot de langte van een

5, Voet , en dit Vogt moet men voor Lyf-

,, moederlyk houden. De Slak isHerraaphro-

3, diet , gelyk die der Spitfc Water-Slakhoo-

,, rens , en derhalve kan men de Teeldeelen

,, daar mede overeenkomftig agten,"

„ Hier zou de Vraag in aanmerking kiijinen Re:i,m der

3 5 komen; waarom deeze Hooren, en die haar '^^^'-^i^'*

5, gebyken , een zogroote Opening hebben : als

i-
Gg 4 5;, ook,.

t\ Deeï.. XVI» StcïC,



4^2, B^sciiR/viNü y h fj

Vï. ., ook , waarom in de meefte Watexflakkeq

/vil'^*"
geen Dekzel^je plaats heeft, dat^an naauw-

HüOFD- 1» lyl<^s eene Zee-Slak, :lo veel ik weet, ont-

sTviu ,^ breekt '^^ ? Ik antwoord , dat de Dekzeltjes

* 2:ie^
,j inzoriderheid tot beveiliging , om niet ge-

biadz; 46! ,5 duurig van fchadelyke Water-Diertjes ge-

u^lto^^*9' piaagd te; worden 5 aan deeze Dierei^

ao3> „ moeten gegeven zyn. Hier uit kan men

,, gisfen , daf; de Hoorens in Zee veel meer

55 last ten dien opzigte lyden , dan in Rivie-

55 ren , wegens de menigte en verderflykheid

5, haarer Vyanden. Dat ook dezelven in ds

5>,
Jongwerpende dienen kunnen ^ om het Kroost;

„ by zig te houden: als ook in fommige an-

5, 4ei*en, die van byzondere Sexe zyn, om te

55 maaken. , dat het V7yfje niet ontydig be-

55 kroopen worde van het Mannetje.

,, Wat de wyde Opening aangaat : men ziet

^, dat in de genen , die zulk een w'ydQ Ope-

55 ning hebben , de Spil kort, dun is en vaq

35 weinig Gieren. In de Patellen heeft, om
3, die zelfd? reden , in 't geheel geen Spil

5, plaats» In die , welke een zeer naauwe

„ Opening hebben , daarentegen ; gelyk in dq

5, famengedrukte Purperhooren van onze Ri-

„ vieren 5
[weike men Posthooren noemt, J

53 is de Draay zeer lang."

Bccix. (709) Slakbooren , die de Schaal niet door'

hoordf

(7v09) llelix Testd iraperforata , obovntd , obmfisfimS, pel-

lucida, Ixvisfim^, Syst^ Nat* XIU KNORH P^erzam* VI. D.

PI. 23» f. 8, 9.

Mvigata,
Erwt.
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boord
, fcheef Eyrond , uhermaateftomp^ ^^•

doorfcJiynende^ en zeer effen heeft* Lviu'
HOOFD-

Ö'eeze heeft de grootte van een Erwt, is stuk,

doorfchynende zeer glad en glanzig , naauw-

Jyks genaveld , met een groote Maanswyze

Opening; Hoornkleurig met flaauwe Streepen

ovei'Iangs en de Lip van binnen wit. Die,

welke men Geele We'sïindifche Erwten noemt

,

ook aan onze Kusreir voorkomende , fchyneu

byna hier t'huis gebragt te kunnen worden.

C7103 Slakhooren , die de Schaal niet door^^ Dcc?*

.

boot:d, Eyvormig, ge/pitst heeft, metBM^ca.

verheven Rimpeh^ de Opening ovaal en ^?^^^^^'

%'yd»

Op dq Oevers van Gothland, san de Oost*»

zeCy is deeze waargenomen door Linn^us.
De Schaal is klein en buikig, met drie of viei*

Gieren , en heeft op 't midden der bult een

Naad. Het Slakje, daar ïn huisvestende, was

zwart.

C711) Slakhooren 3 die ds Schaal niet doof' dccxt,

boord , ritoidea.

Neriecag^

{710) Helix TcfAk imperfotatS ovati acuminata, Rugis ele- tige,

V3tls> Apertiua ovata a,in?liata» Faun, Saec^ 2193. It, Goth*

land, üöï.

"(711) IMix Tesra impeiToiarl cosivexa , longitudinalltec

i^rlata, rlma ümbiUcaH, Apermnl fubionmd^» 1%, L, U, 672,

N. 33o» G ÜAI.TH, Teit.T, 64. f* I»

L Deel. znu Stuk.



474 Bèschryving van

VI. boord ^ verJnve7irond ^ overlangs gejlreept^

}VU^* 77ie? een Spleetje genaveld , en de Ope-

Hoofd- ning rondagtig heeft.

STUK,

Deeze kan men , te regt , onder de Oorhoo-

rens betrekken ; alzo de Opening zig byna ge-

lyk de Opening van een Oor vertoonc. Men
zouze dan a om dat zy dik van Schaal en ge-

ftreept zyn , de Nerietügtige Oorhooren kun-

nen noemen. De Schaal is wit , doch aan

den Top, en in de Mond, blaauwagtig. De
Draay loopt uit in een Eeltagtige Stip. Go-
ALTHiEiir noemtze Neriec met Tepelagtige

of zeer fyn g^ekarteldc Streepen , zeer netjes

getralied, platagtig, met een wyden Mond en

wit van Kleur*

vccxih (71'^) Slakhooren , die de Sclvial niet door-

p^rjpicm, '^^ord , yerhevenro7id Eyyormig heeft ^

Ds-aïfdiy. • zonder Lip , de Opening aan den Top

toe gaapende.

De Schaal is Melkwit, zeerbroofch, door-

fchynende, en gelykt veel naar d'iQ der Zee-

Ooren, doch is niet doorboord. Tusfchen de

Slak» en Blaashoorens kan raenze in 't midden

plaatzen. De afkomst is uit de Middelland-

fche Zee.

(713)

(712) J.iW/x Testdlmperfoiara, conrexo-ovata
j^
La^ro nul-

lo, Apcitui?. ad :5pice;ii usque hhnte. M. L» U, Ó73.N, sSr.
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(713) Slakhooren , die de Schaal niet door" VI.

hpord , nedergedrukt platagtig heeft , A-^^^,ï^

met gegolfde Streepen , de Opening ovaal^ Hoofd-
wydmondig tot aan den Top. stuk.

Dccxïir*

Bekender is deeze, die men gemeenlyk Oor- ^ottjea^

Jielp noemt of 'c Melk-napje^ wanneer zy wit^o^^^^ip,

zyn» Zodanig was die van Rümphïus en

GüALTHiERi; doch d'A R c E

N

V

I

L LE merkt

aan, dat de Kleur van boven, in 't algemeen,,

vuil graauw en vaal is. W"y hebbenze blee-

ker en byna wit. Adanson, die deeze on-

der den naam van Sigaret opgeeft, fpreekt 'er

4us van.

5, Haar Schulp is niet gepaarlemoerd noch

„ doorboord, gelyk die der Zee-Ooren. ; maar

53 derzelver Opening is byna even zo wyd,

5, doch minder lang. De flinker Lip heeft

5, een veel breeder en minder dikken Rand,

5, en aan derzelver begin wordt men fomwy-

„ len een klein Naveltje gewaar. Zy is ge*

ji formeerd door vier zeer duidelyke Gieren,

5, die omgeven zyn met een groot getal

^i zeer fyne digt geplaacile Groefjes, welke

?> van

(713)1 Helix Tcsia iraperforatS , deprs^fa-planiusculft , Striis

ündatis , Anernira ovnli dilatat^ usquc In Apicem» M. L» U»

673. N« 332. TET, Caz.. T. 12. U 4» RUMPH. RauTi
40. f. R» G U A L T H, Tsit, T4 69. f» F» A R G E N V. Concb^

f:. 7. f, C. Li sT. Conch, T« 570» f. 21» B O N A N N. 2te<rr,

475. N« 404. Klein OJirac* T« 7« f" 114» A D A N S» Seneg^^^

T» 2. t 2* KNO RE Verdam, IV. Di PU !? f» 3t

. h l)£EL. XVL STUa»
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VL 3, van andere byna on^igtbaare Groefjes ov^e-

^^^v^n^'«'
dwars gefneeden worden. De Kleur is fom-

irooFp- S7 tyds wit , en fomtyds , zo van binnen als

sTuiv, ^'5 van buiten 5 vaal. Vaal zynde v/ordt zy

3, gekruist door vyf of zes minder donkere

55 Banden» Ik heb deeze Soort, vry over-

5, vloedig , in het Zand aan den Mqnd vaa

„ de Niger-Su'oom gevonden,"

7>ccxiv. (714) Slakhooren 3 die de Schaal niet door*

#^^!'^
'

'
' lo(frd verhevenrond heeft • met famenp-e'

Wit Half- drukte Ribben ver van elkander ; de.

^''"^'-
Opening halfrond.

De Schaal van deeze is zeer klein en Ne-

TÏeta^tig, wit, verhevenrond. De zydelingfe

Draay, die flomp is, wordt geheel omringd

door zes tot a§t fcherpe, verhevene Ribben.

De Opening is halfrond en dus ook als in de

Nericten, maar niet de binnenfteLip omgefla-

ncn. In Jongere heeft een open Navel, doch

Tn volwasfene geen Navel in 't geheel plaats

,

zcf^t L I N K iE u s. Het aangehaalde Koorentje

van Adansopü, |'oi/ar genaamd , was niet

meer dan een zesde of een vyfde Duims breed,

en Melkwit zo wel ais het Dier. Niettegen-

llaande gcdagte Rimpels of Ribben, fchynen

my doch onze Witte Halfmaantjes tot deeze

Soort te behooren. LVIII. HOOFD-

(714) Helix Test^ fuh.imperlbrata convcxa , Sulcis remo.^

t]5 compi-esi^s , Aperturf remiorb.'pulari, Syst^ Nat, XIU

ADKfis. Saieg, I« T. 13» V* I. KNoRR rcrzam. I. D. PU

ó. f. ó . 7*
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Afdeël»

LVIIL HOOFDSTUK. Hoofd^

Befchryving van 't Geflagt der Nerieten,
o/ Halvemaan Hoorens, waar onder Jö Eijer-

doijers begreepen zynó

*t /^^eefc weinig bedenken, den Latynfchen Naam.

^J naam Nerita door het basterd-woord

Neriet , dat met het Franfche woord Nerite

overeenftemt, uit te drukken. Hoewel, naa*

melyk, fommigen Iiier, uit hoofde der Half-

maanswyze Mond-opening , de benaaming van

Halve Maan Hoorens gebruiken , fchynt doch

die van Nerieten meer gewettigd te zyn, en

de Geftalte genoegzaam aan te duiden. Men
plagtze weleer , altemaal , onder den naam

van Doijers te begrypen. Ik ontken ook

niet, dat 'ér in dit Geflagt voorkomen, die

men naauwlyks Nerieten noemen kan ; maar

zulks heeft hetzelve gemeen met andere Ge-

flagtcn. Ook wil ik zo ver niet gaan , van

lïiet de Duitfchers 'er den naam van Schwim-

Schnecken , dat is Dryf-Slakhoorens , aan te
'

geeven; uit hoofde, dat de Nerciden Water»

Nymphen waren ; of ook , om dat zy met de

Opening om hoog op 't Water dryven zou-

den ,
gelykerwys de Nautilusfen C)^ Nog

é niin-

(*) Navigant ex lus Nerit^e , pïxhtMc^qae concavam fui

partem, et alterani Aura? oppoiiSJires, p?x famm^l «quorum

L Vmu XYÏ, STUK» vti»



47'^ B F. S C H R Y VING VA N

V-L minder behaagt my de benaamiog van Fifcli-

^\\rui"
•^^^*^' ^^ ^^^ ^^^ Lip'Hoorens^ door de Duit-

ilooFD* ^chers uitgedagt, ziende op de gedaante van

élüK. den Mond. Ook zullen wy op de overtref-

fende grootte of fchoonheid der Conchyliën,

die men Nerieten noemt, waai* van fommigen

dit woord insgelyks afleiden (*) , niet flaan

blyven Ct)-

Kcnmer- De Kenmerken van dit Geflagt zyn , eene
^^'^' Spiraale, Bolrondagtige, van onderen eenigs-

zins platte Schaal , die eene halfronde Ope-

ning heeft 5 en de Lip , aan de Spil , dwars

afgefneeden en platagtig. In de Mond der

Nerieten, naamelyk, vertoont zig, aan de bin-

ïienzyde, een platte, regte, in fommigen als

met Tandjes gewapende Lip , die een Ken-

merk van onderfeheiding uitlevert. Zy heb-

ben

veliScant» Plin* Hht^ Nat^ Libr. 9. Cap. 33, Neritas apud

Ariftotelem daza Natices convertit, Natice Piscis a natando

diftus videtur. A l d R o v«

(*) Ergo, lïquis Nenteii Coclileam a magnitudiné vel pul*

chritudiné, qua alias ejusdem Generis excellat, nominatara

velit , bene Judicat Zoographus» Idem^ De Testaceis* Libr^

III. Cap. g6.

(t) liONANNi i van de ongemeene fraaiheid der Nerieten

fpreekende , hadt niet dezelven in 't algemeen op 't Oog ,

gclyk d'Argenville zulks verftaan heeft, maar alleenlyk

een byzondere Soort , die veel voorkomt aan de Oevers van

Brafil, by de Indiaanen Caramugio ^ by de Italiaanen Fraga

. genaamd , die als met zwarte en roode IJandjes en Snoerües

van v/itte Paarlen , gelykerwys de Prins Robberts-Knoopeny is

«itDgeven» Recr^ p» göt
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ben tot baar Dekzel een Halfmaanswys Schild» Vï»

je , dat aan de gekookten sig niet intrekt ,
"lv^i^j*

maar ter zyden afvvykt. Hierom worden zy. Hoofd*

van de Amboineezen, Matta Cahettul^ dat is'-TUE»

van zelf open gaande 5 geheten , zegt R u m-

i>Hius, die ze^ wegens dit Klepje^- Valvam

noemt , om dat hetzelve , als een Valdeur,

de Opening volkomen fluit; terwyl de andere

Hoorens haare Dekzeltjes, die veel kleiner

dan de Opening zyn , ver moeten intrekken >

willen zy zig daar mede befchutten voor ui-

terlyk geweld, Men noemtze in 't Maleitfch

'Bia Tsjonckil , dat is Peuter Schulp, om dat

men 'er, wanneer zy gekookt zyn , hetDier^

dat een Slak is, met een Speld moet uithaa-

len , gelyk hier te Lande gefchiedt met de

Aliekruiken.

' Drie Afdeelingen zyn In dit Geflagt gemaakt, soorten*

De eerde derzelven bevat de genen die Ge-

naveld zyn, dat is een Opening ^ als een Na»

vel 5 van onderen hebben : de tweede die de-

zelve niet hebben en eene Ongetande: de der-

de aan wien de Navel ook ontbreekt , met

eene Getande Lip. In de eerile Afdeellng zyn

vyf, in de tweede zes, en in de derde veer-

tien Soorten: zo dat dit Geflagt in 't geheel

begrypt vyfentwintig Soorten»

L Die genaveld zyn> dat is een Gat by

de Opening van onderen hebben»

(7i5>
i, DEEL, XVI, $Tt7K»



480 Beschryving van

VI. (715) Neriet, die de Schaal genaveU effsnl

Vvm^* t/m Top eenigermaate gefpitso y de Nü'

Hoofd- '^^^ Knobbelig en in tweeën verdeeld

STUK,- heeft,

DCCXV»

canrena, ^^ bynaain is afkomftig vanRuMPHius,
Eijeidojer die deezc Soort Canrena noemu Hy betrektze
met het

, ,
__ .

,

Klootje, onder de Falvatcs , en wy geeven 'er, wegens

de Knobbelagtigheid van de Navel , den naam
van Eijerdojer met het Klootje aan. Sommigen

betrekkenze tot de Slakhoorens , gelyk B o-

NANNi, wiens eene Soort, hier aangehaald,

ros was van Kleur, met Wafchagtige Stippen

€n witagtige Vlakken ; de andere 5 van den Oe-

ver by Syracufa^ Goudgeel met vaale Stippen,

en als met een blaauwagtig Vlies overtoogen.

Die van Adanson aan de Kust van Senegal

waargenomen, en Fanel genaamd, was wit van

ÏSrond, met bruinagtige Stippen digt befprengd.

Het dubbelde Klootje , weshalve zy , in 'c

Franfch 5 ook les Testicles genoemd worden,

maakt het voornakmfte Kenmerk uit van deeze

Soort. Zy valt ook ia Oostindie.

C716)

(71 S) Nertta Testa umf)UIcata \xy\y Spira fubmucronat^

,

Umlnlico gibbo bifido. M, L. U. 67+, N. 383. Bonann.
Recr. T. 224, 228* Valvata* Rumph. Rar. T. 22. f. C.

GUALTH. Teit»T,67* f. E
, Qj R,S,V,X. ARGENV.

Conch^ T. 10. (7) f. C. Re GEN F. Ccncb. lo. T. 3» ^* 34.

Adans. Seneg, I. T. 13. f, S» KNORB V^rz^m^ 111* XÏ4

ÏL iS» f; 4; H» 20. f. 4.»
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C?^^) Neriet, die de Schaal genaveld effen ,
^^*

.

den Top taamelyk Jiomp ^ de Navel half Lviil/
^ejlooten heeft^ met e.ene bultige Lfp Hoofd-

van twee Kleuren» ^^^^'

DCCXVI.
.

, . , , ..,,., Nerha

Volgens de aanhaalingen worden hier
^^-Q^^^f'

llreepte, Geftippelde Eijerdoiren , of dergel y-

ke Hoorentjes bedoeld , zelfs die aan onze

Stranden en aan de overige Kusten van Eu-

ropa gemeen zyn. Dit toont duidelyk de

aangehaalde van Li ster , welke byna rond

was 5 op 't grootfte naauwlyks een Duim lang,

met vyf Gieren. „ Deeze,. (zegt hy) is uic

5^ den witten rosagtig , doch heeft aan hec

55 laagfte gedeelte , voornaamelyk van de eer-

5, fte en tweede Draay, als eene rosfen Band,

,^ die uit eenige feheeve rosfe Vlakkea be-

5, Haat 5 en zodanigen zouden 'er veelen kun-

„ nen zyn , over 't geheele bovenfte gedeel-

,5 te: maar van de Kleur, in 't leevende Dier,

,5 kan ik niets zeggen , als hebbende alleenlyk

„ oude Schaalen , die door de beweeging der

,3 Zee fterk afgefleeten waren j daar van ge- ^

„ zien,

(716^ Kertta Testa Umbilicata lazvi , Spird obtufiuscuUa

Umbillco femiclaufo, Labio gibbo dicoloie* FauK^ Suec. 2197»

M» L» U. C74* N. 384» Valvata kvis. Rümph. liar* T*

22. f. A, GuALTH» TesuT, 67. f* M, P,T* LiST, Angl^

163. T. 3» f* lo» AdANS. Seneg, ! T» 13^ f, 4. KNO RE
Vtrzam^ ! D* Pi. lo^ f 3 , 4 , 5 : Vit D. Pi. ;ö, i, 7>

,
Hiï

i. Deel» XVI. Stuk,
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,
Vl» ,^ zien^ en eenigen daar van, dodi zeldzaam,

^LVIIl"" aan 't Strand gevonden." Die van Adan-

HooFD- soN was zeer fraay, en met rosfe Streepjes

STUK. Golfswyze getekend. Het Slakje was wie en

hadt een wit Steenagtig D#:zelt}e. De drie

van GuALïHiERi, hier aangehaald , ver-

fchillen zeer van eikander, en die van RuM-
pHius gelykt naar de één noch de andere,

0CCXVIT» C7^7) Neriet, die de Schaal genaveU en BoU

^'"'Jf^
rondagtig heeft , het Gat van de Na^'

Éijcidoijer* i^el zonder oneffenheden.

Dit zyn de gewoone Eijerdojen^ dÏQ men

doorgaans uic den rosfen Goudgeelagtig , met

bruiner Band en witte Stippen getekend aan-

treft. Zy vallen veel grooter dan de groot*

üe Land-Slakhodrens. Men vindt 'er ook die

Leverkleurig zyn> met witte Banden, of an-

ders op verfcheide manieren getygerd en ge-

ftreept. De afkomst is uit Oostindie.

DccxviiT. C718) Neriet, die de Schaal gmaveU verhe»
JVerita

^t ^ »j

jllhumen, Ven^
Katte.

(717) Nerita Tfiat^ UmbillcatI fubglobofit , Umbllico perfo-

rato scqualu Syst, Nat. XII. Valvata quinta. Rumph. Rar»,

T. 22. f. D. Xn ORR Verzam^ I. D. Pi. 7* U z: II. D. PI.

8. f, 5: PI. 10. f. 5: PI. II. f. U
(718^ Nerita Testa UtnbillcatS. convexe, Umbllico fubcor-

dato, Lobo explanato. M. L. U* 675* N. 385. List. Cokcó^

4» S* s» Cs. f. I, 2. Vkellus comprcsfus. Rumph. Rar^

T. 22» f. B. G U A JL T H. Test^ T. 67. f. A , B. A K G E N Y*

Concè^ T. 10. (7) f. T. E.KGENF* Conci^ 20«T« S.f* 54V

Knorr Vsrzam. 17, I>. PI. 7. f. 4a 5.
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venrond heeft , de Navel Hartvormig '^^*

met een vlak uitgebreide Kwah tYlli'
HOOFD-

De platheid 3 om welke Rümphiüs haar stuk,

P'itellus compresfus noemt , onderfcheidt dee-

ze ten duidelykfte van de andere Eijerdoiren,

In de andere aangehaalde Afbeeldingen, even-

wel, is dezelve niet zeer blykbaar. 3, Deeze

35 gelykt best naar een leggende Doijer (zegt

55 RuMPiiius,) want hy is platter dan de

„ voorgaande , plat , Leververwig ^ zonder

5, Spikkels, de Mond laugagtig fmal, met een

^, dun donker bruin Schildje," VVy hebben-

ZQ , die zeer plat zyti , en van aanzienlyke

grootte, bleeker of bruiner Leverkleurig. De
.afkomst is uit Oostindie.

(719) Neriet, die de Schaal genavetd^ Ey-nccxix.

minig , glad heeft , mes een gedekte S^;//^,^
Navel , de Opsnifig ovaal. Gctcpcide,

Te regt kan déeze Gelepelde Ëijerdoijer ge-

lieten worden, alzo haar fterk uitpuilende Top
een

(719) Nerita Testa Umbill'éhtS; ovata {^jlabrSj Umbilico ob»

tefto, Apesturi ovaia. M. L* U» 673» ^ 3&<5. Cochlea nivea*

Column» *Aq* T» 52* f« uit. List* Conch* 4» S» 5. C»

3. T* ! f. 3 , 4. Valvata feptima , albuh. R u m P h~ Rar,

T» 22» C F* G UAL TH» Tf^r. T» 67+ f» C, D« Mammelon

Wanc. ArLGENV. C(?«c^. T* lo» (7; £ X» Seb. Kab* IIU

T» 3«» f- 9» i°« Knorr Verzam^ iV, © PU 6« f* 3, 4'

II. 8. f. 4 : VU D» PI. 40» f* 2, 3.

Bh 2
I. DEEL, XVI. STÜX^
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VL een Tepelagdgc gedaanie heefc. Rümphius^

Lvm^' die ze als zyne zevende Valvata ^ Klephoo-

HoQFD. ren, oï Alhula^ dat is Witagtige, befchryft,

sïüK* merkt aan , dat dezelve weinig Gieren heeft,

de Punt wat verheven, met een wyden Mond,

daar een donker bruin of Konigverwig dekzel

op zit , dun als een Hoorne blik. De mee-

Iten , zegt hy , zyn fpïerwit ; eenigen hebben

alleenlyk aan den Mond een zwarte Plek

;

doch anderen zyn ronder, en over 't geheele

Lyf Oranjegeel, met dergelyke Dekzels. Wy
hebben 'er die geheel wit zyn^ om die reden

wel Eijerfchaal getyteld, en die geheel rosag-

tig geel of Vuurkleurig zyn , als ook bruiner

en Leverkleurige, altemaal aan de Tepelagti-

ge uitpuiiing van den Top , en aan de lang-

werpigheid van het Lyf te onderfcheiden. Zy
voeren een byzondercn naam by de Amboi-

neezen , als meer Vleefeh hebbende dan zy

bergen kunnen ; dewyl de Slak uit de Hoo-

ien te voorfchyn komt met veel grooter Lig-

haam, dan de vatbaarheid fchynt te zyn van
^ de Hoorén : doch zy kruipt niettemin t*elkens

daar weder in , en fluit de Schaal met het ge-

zegde bruine Dekzeltje. Sommigen hebben de

Navel doorboord: by anderen is dezelve digt

of toegedekt. Voor de woonplaats vind ik

Barbados en Alexandria aangetekend : doch

de voornaamfte afkomst is uit Oostindie,

It
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IL Die geen Navel - Opening hebben en Vf.

niet getand zyn.
^[^^l^*
HOOFD-

(720} Neriec , die de Gieren van de Schaal stuk.

met Doornen gekroond heeft en de Lip- dccxx»

pen Tandeloos, Corona,
Rivier-

Hier wordt een zeer aartig Koorentje be-
^"'"^ *

.doeld , dat men Rivier-Doomtje noemt , vol-

gens RuMPHius. Hetzelve is in alle Rivie»

ren van Amboina gemeen , en plaagt de ge-

nen zeer , die met bloote Voeten daar in gaan

baaden. Wat de grootte aan belangt, dezel-

ve is als een Erwt: de Kleur bruinagtig of

bleek groen. De Giei-en zyn gekroond men

kleine Doorntjes. Het wordt door de Amboi-

neezen Eekd gehetenv

(721) Neriet, die de Schaal geribd heeft met i^ccxxu

gelyke Knobbeh , de Lippen Tandeloos. Rljut,
Ruuws»

De Schaal van deeze is verhevenrond , on-

gevlakt wit en zeer ruuw , doordien zy zes*

entwintig Ribben heeft , van uitpuilende Knob*

bekjes 5 die van gelyke grootte zyn. Dit

doec-

(720) Nerita TestS Anfraftlbiis coronstis Spinis , Labiis

edenmlis, M. L. U. 676. n) 3B?. Valvata fpinofa. Rum ph»

Rar, T, 22. f, 0« Pet. ^mb^ Tab, 3. f. 4. A r G E N V*

Conch, T 10. (7; f. N* 2»

fyai) Nerita Testa fulcatd tubercuus squalibus , Labiis

edcntulis. M, L. U. 676. N. §88.

Hh 3
L Df.FX. XVI» STUK»
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VI. doetze naar een Rasp gelyken , waar van de

4--{-; bynaam.

Hoofd-
stuk. (722) Neriet , die de Schaal met flaauws

pccxxii* Streepjes heeft en de Lippen Tandeloos.
X^erita -

Cornea^^

Dunne Deeze komt van veiTchiilende Kleuren voor s

- " * geheel wie of paarfchagtig met witte of rood-

agtige Banden , of ook zeer fraay geftippeld

en gevlakt ; ja fomtyds geheel bruin» Zy heefc

de Schaal zo dun als Hoorn. De aangehaal-

de van d'Argenville ^ die geel van Grond

was met drie zwart geflipte Banden , fchynt

veeleer een Eijerdoijer of Maanhooren te zyn.

Zy komen uic Westindie.

pccxxiis. (723) Neriet, die de Schaal rimpelig heeft

Fiuvil' en de Lippen Tandeloos.

NerSl Tot deeze Soort wordt die van Li ster
betrokken 5 welke hy noemt. Rivier - Neriet ^

die uit den blaauwen groenagtig met Vlakken

Isj hebbende een rosagtig , Maanswys en fle-

kelig Dekzeltje : als ook een andere , met het

Dekzeltje SafFraankleurig , en die van Peti-
vER, genaamd Klein Netswys bont Nerie-

tje uit de Theems. Een dergelyke komt voor

in

(722) Neriia Testa obfolete ftrlat^ , Labils cclentulls» M»

L. U. 677. N. 389. ARGENV* CoKc/}^ T» 10. (7) f, M*

KNO RR Verzam, VI. D* Pi. I7. f. 8.

(7^3) ^erka Tcsta rugofa , I:ibiis edentulis. FauKi Sue\

S1944 Liet. Angl, 13Ó. T. 2, U ^0* Cünck^ IT. p. i. f. 3Ü.

I>ET. Mus, 67^ N< 718.
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lp de Rivieren van Sweeden, doch de Opper- VI.

vlakte mee putjes , en van eene blaauwagtige Vvifj^
Hoornkleur; de Opening byna zo groot alsHoorD-

de Schaal, de binnenfte Lip plat, het Dek- stuk.

zekje halfrovaal hebbende»

Volgens L.isTEPu is deeze Neriet iets lan-

ger dan een Kwartier Duims , doch niet zo

breed , hebbende de Schaal , hoe klein ook

,

veel dikker en fterker dan alle andere Rivier*

Hoorens , zeer laag getopt 5 en maar uit twee

of drie Draaijen beftaande. De Opening is

halfrond: het Dier witagtig, met twee Draad-

wys dunne Hoorntjes. Men vindtze, in En-

geland , op Steenige Ondiepten in de Rivieren.

(724) Neriet- 5 die de Schaal effen heeft, dcfiDccxyjv,

Top ingevreeten ^ de Lippen Tandeloos, fl^l'^^^ns.

Strand-

Deeze Strand -Nerieten ^ dus genaamd, om ^^^"^^'

dat zy aan de Oevers van ons Wereldsdeel

menigvuldig voorkomen ;, zouden , volgens de

aangehaalde Afbeeldingen van Gualthieri
maar zeer klein zyn , doch Lis ter merkt

aan , dat zy ongevaar de grootte hebben van

een Hazelnoot 5 . zynde de Schaal zeer dik en

?.waar , ongevaar een half Duim lang» Som-

tyds,

(ji'^) Nerlir. Tcsta l.-evi, Vert'ce canolo, Labiis edentulis:?

^am. &uec^ 2195» It, Oeh i6\* List. .Angl. 164.. T, 3»f. lU
Conch» T. 4. S. 8. f. 35» PET» ^/«;, 67* N. 717» GUALTH.
Test, T. 4. ^' L ^'

Hh 4
I. Dkel XVI. Stuk.



488 Beschïiyvïng van

yi. tyds , zegt deeze Autheur , zyn zy geheel

^/v^?f" S^^^ ' fomtyds llerk naar 'c rosfe trekkende

,

ïiooFD-* en fomtyds uit den bruinen groenagtig. Op
sTw. alle Steenige Stranderi van Engeland , zegt hy,

komen zy menigvuldig voor. Ily hadtze^ in

!c begin van Juny, qu eens twee geelen, dan

een geele en bruine, op 't drooge, na 't af-

loopen van de Zee, gepaard gezien.

Niets meldt deeze Autheur van den inge-

vreten Top, waar van ook Güalthieri
geen gewag gemaakt s en de uit hem aange-

haalde waren Rivier - Nerieten , van allerley

Kleur i 't welk Linn^us ook aangaande dee-

ze Soort getuigt, zeggende dat men een klei-

nere vindt, in de Zoete Meiren, van de zelfde

Soort. Die genen , welken hy aan'c Strand,

van Gothland vondt , waren ged^kzeld, en

het Dier, dat zwart was, gaf cwee Borftels,

als Pooten , aan ieder zyde uit»

Tfccxxv* CZ^S) Neriet, die de Schaal gladagtig Hoor-

Lallfirh, ^^S ^^^^fl 5
^^'^'^ ^^^^^^^ volmaakten Top ,

2'idr- de Lippen Tandeloos,
' ' '

Keriet»

Deeze j wier Schaal naar de voorgaande wel

gelykt, doch. zeer blykbaar getopt zynde, is

l^roofch , zwart met witte Stippen , volgens

GüALTHiERi, door wien dezelve, naauw-

lyks

(yas) Nerita Test^ IxvIusGuIa Cornea , apice exquifito ,

Labiis edentulis* Faun^ Suec, 21 96* GUALTH. Test, f» 4<,'

f, MM. 5
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lyks een Peperkorrel groot , in zekere Bad- Vi.

\y^ateren was waargenomen. Linn^eus fchynt
^lvuiT!

dergeiyke gevpnden te hebben in Sweedfche Hoofd-
'

Meiren. «tux,

III. Die ongenaveld zyn met een getan-

de Lip.

(726) Neriet, die de Schaal effen heeft doch bccxxvï,

niet glad , met een uitgeholde Draay puii!gera,

ge-oogd , de hinnenfle Lip effen en ge- Jons^^'^»-

kQrteld.

"Deeze heeft haaren bynaam van een zonder*

linge eigenfchap, welke in geen andere Hoo-

rens , die gedraaid zyn , maar wel in de Patel-

len plaats heeft. Op haare Rug is zy dikwils

bezet met zo veele vuilwitte Wratten , als

Korrels , dat men de Schaal naauwlyks beken-

nen kan; 't welk haare Jongen zyn, die daas?

pp blyven zitten , en daar aan vast bellerven.

Wanneer men deeze Wratten aan ftukken

drukt, vindt men reeds een Slymerig Diertje

daar in. Hierom, dan, wordt zy de Jong'

draagende Neriet getyteld. De Jongen , wat

grooter geworden , verlaaten de Schaal van de

Moer y en kruipen aan ÓQ Klippen» Men vindt

(716) Nerifa Tgstd Ixvi rudi, Sp'rula excavato-ocuIatS,

Labio interiore I:svi crenulato» Sysu Nat.Xll* Valvan decima,

flaviatilis, lïye rubella» RuMPH. Rar, p» 76. T« zi. f»H»

KnüRR Verzara. VI. D. ?1. 13. f* 3«

Hh 5
I. Diri.. XVI. STUK.
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VI. 'er ook, aan welken deeze Wratten afgewree*

''Vvill''
^'^° zyn, nalaatende veele geele Kringetjes,

liooiD' die haai* dan verlieren. Anderszins is de Schaal

sjvK^ yuuw en doodfch, zwartagtig van Kleur, dun

met eenen wyden Mond , die aan de kanten ros

is, en daar van worden zy, in 't Maleitfch,

Bia mattacou , dat is Rood-Oog
, getyteld.

fJet Schildje is halfmaanswyze
, glad en blin-

Kende, mee een uitileekend hoekje als een

Tand. Aan den Mond van groote Rivieren

komen zy in redelyke overvloed voor; docb

.de regte Roodmondjes groeijen aan harde rosfe.

Klippen of ook in Kuiien van roodagtige Aar-

de. Die men in Moerasfige Rivieren vindt heb-

ben v/einig of geen rood aan den Mond , of-

jchoon zy mede aan harde Steenen zitten , waar

zy aan kleeven, gelyk de Patellen, doch men
kanze 'er gemakkelyker af krygen. 't Geheel

Strand op Hitoe, byAmboina, wordt, wegene

zulke roodagtige Steeoen en deeze Hoorentjes,

Mattacou genoemd. Zy zyn zeer bekwaam tot

Spyze en zoet van Smaak, wordende deswe-

gen ook op de Markt te koop gebragt, en die

van Moerasüge Rivieren houdt men voor de

jekkerften. Dit meldt ons Rumphïüs aan-

gaande deeze zonderlinge Jongdraagende Ne-

rieten , welke hy cnder den naam van Aliekröi-

ken tot de ongeitreepte Klephoorentjes t'huis

brengt. De aangehaalde van Gualthieri
is ^en Rivier-Neriet, geel van Mond meteen

zwarte Vlak, en v/ic van Schaal.

C727}
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(727) Neriet , die de Schaal effen , rondag- VI,

tig ^
Melkwit heeft\ de Gieren ^^

^lViiï"
evenwydige zwurts dwars Streepen. Hoofd-

stuk.

Een niiddelflag is deeze tusfchcn de zeven nccxxvu.*

honderd-vierentwintig en dertigfte Soort ^ zegc^^^'^f

LiNN^us. Zy is van grootte als de Strand- ^^pp^^A

Neriet , met de Lip geheel plat en effentjes

getand. Zodanige kleintjes heb ik , onder het

Speculatie-Goed , doch dezelven zyn geel van

Mond

(728} Neriet , die de Schaal effen ^ groen y ncc-^ivm^

de hinnenfle Lip tweetaiidig heeft, f^^
Tweetan*

In het Kabinet van de Koningin van Swee-'^'^^*

den kwam deeze , de grootte van een Erwt
hebbende, en, dat zonderling is, eenideurig,

of zwart of geel voor. 't Woord grot??? zal der-

halve hier, by misvatting, onder de Kenmer-

ken ingevoegd zyn.

(7 29) Neriet, die de Schagl effen ^ groen; denccxxix^

kinnenjle Lip in 't middengekarteld heeft. ^iriË.

f727) NfnV^ Testa \xn fubiotnnclA Lactea , Anfraauum
Striis transvei-fis siigris parallejis» Sy$t, ni-'-U XII,

(72B) Tierita Test.^ laevi viricli, Labio interiore bidentato»

M. L. U. 677. N. G90.

(729) Kerha Testa WyI viridi , Labio interlore medio ere»

ntilato. Syst^ Nat. XII. Ncrita minima vindis» Broy/N#
Jam* 399*

I; DEEL, XVI. STUK,
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yi^ Die kleine, groene, gladde Nerictjes, v^el-

•Jfdeel. ke men ook onder het Speculatie-Goed plaatst^

J--^'^^* 'worden hier bedoeld» Zy hebben naauwlvks
Hoofd-

, ^ t^ i i

fcTUK. ^^ grootte van een Peperkorrel en zyn onge-

meen dun van Schaal.

Dccxxx. C730) Neriet , die de Schaal effen , Ejvor^
Nerita

llloedige

Tanden*

^'ir^Jnea^
^^5" ^ ^^ Mmenjle Lip bultig en met

moedige Tandjes heeft.

Zo LiKN^us hier die gene bedoelen mpgt,
welke wy Bloedige Tanden noemen , dan vond

ik eenige reden voor den Latynfchen bynaam.

Die ik van deezen aart heb, voldoen nage-

noeg aan de opgegevene Kenmerken. Zy zyn

ook met veele Streepen, Zigzagswyze, op ee-

nen witagtigen Grond gqtekend , byna gelyk

d*Argenville meldt, ten opzigt van de

aangehaalde , Letter P. Die , daar ik van

fpreekj is echter by hem, op Letter 'H, af-

gebeeld , onder den naam van Qusnotte , met

een Mond vol Tanden. De mynen hebben

maar twee Tanden aan de binnenlte Lip, die

als in bloedig Tandvleefch ftaan. Hoe 'c zy,

de Afbeelding van Bonanni verfchilt groo-

telyks , en L 1 N N ^ u s telt verfcheidenheden

op van Kleur en Tekening, in deeze Soprc:

als,

(730) Tierlta Tcsta Ixvi oyata , lablo intenore gibbo dcn-

tjculj^to, M. L. U. Ö7?» N* Z9U B ON A N N« Recr^ IIL T.

204. Iet, G^z. T, 11. f, 3' AR gen v. Conch, T» lo« (7)

U P. KNO l\ R Vifzam. V, D« lU 3» f» 2»



ï

13 E N E H I E T E n/' . 493

als * I. een braine met witte Banden over-' ^'^*

dwars: a. een bruine met witte bogtige dwars- lviü.*
Streepjes : 3. een bruine met geele gegolfde Hoofp.

dwars - Streepjes : 4. een andere met zwarte'^^^^^*

Banden en bleeke Sxreepjes. De afkomst was

uit de Middellandfche Zee.

(731) Neriet, die de Schaal effen, byna zon-^^^^^^^*

der Top; de beide Lippen getand heeft,poUta.
Gladde
Neriec,

De aangehaalde van Rümphius is rond,

en dik van Schaal, met een wyden Mond;
zonder verheven Top , en zeer fraay als met

Bergjes getekend» Deswegen noemt hydezel-

ve Alpina, De Schaal, naamelyk, is naauw*

l^ks geftreept, maar met zwart aartig gefchil-

derd, als of het verwarde Takkebosfchen

,

zegt hy , of een wild Gebergte ware. De
Mond heeft een dikke Lip , die aan de kanten

lichtgeel is. Het Schildje is lichtgraauw ^

blinkend. Steenhard en gegranuleerd, aan de

kant met een Tandje. Drie verfcheidenhedeh,

daar van, geeft hy op, die altemaai zwartag-

tig waren: des het verwonderlyk vooorkomt,

dat LiNN^us hier Nerieten van zo veeler-

ley

(731) 'Herlia Testa la;vi, Vertice obllterato , Labüs utils»

que dentatls. M. L» U. 678, N, 39^' Bon ANN, Recr^lll^

T. 221. Valvata Alpina. RUxMPH, Rar, T. 2i, f. I, N. 2»

-G U A L T H, Test. T* 66. f. G, A R G E N v. Conch. T. 10. C7)

f« K, R E G E N Ft Comh^ ïé, Tt 4. f» 43^ S K B* Kd* 11%

Ti 59. ^' 1-3.

U DEEL. XVI. STVïC,
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VI, ley Kleuren, Afchgraauwe, witte, rosfe,met

^^^^il^^* donkere 5 witte of roode Banden, t'huis brengt :

Hoofd* tlie veeleer zouden fchynen tot de volgende

STUK. Soort te behooren.

Dccxxxiï. C73^) Neriet , die de Schaal gejlreept en de

pZTonta. Lippen getand heeft ^ de binnenjie plat-

J^oeiqron- CLgtig ^
gerimpeld»

tje.

De aangehaalde noemt Rumphius Poeïo-^

fontjesy om dat zy weinig anders dan op Poe-

loron en andere Bandafche Eilanden voorko-

men. Zy zyn op de zelfde manier 5 zegt hy,

als de voorigen gefchilderd , doch met één,

twee of drie, roode Banden. De fraaiden,

die wy hebben , zyn op eén witten Grond

groenagtig gemarmerd , met Roozekleurige Ban-

den. De Mond-opening vind ik in de mynen,

wat de buitenfte Lip aangaat, niet, en de bin-

nenfle maar weinig getand.

Bccxxsiii. (733) Neriet, die de Schaal gejlreept heeften

^ihttua, de Lippen eenigermaate getand y de hin^

Jwart nenfie Lip met Knobbeltjes,

Dee-

f732) KeritaHe-hiz firiata , Lablis dentads interiore planius-

culo riigofp. M. L. U* 679. N. 393» Valvata fecunda , flisciata,

HUMPH. Rat* T. 22. f* K» Knor 11 Verzam. III. D,

ïl. I. f* 4*

(733) Ner'it/i Testa ftïiatÉ, Labiis fubclentatis , interiore

tubercLiIato. M. L. U. 679. N'/394» Rumph» Rar, T» 22#

f. N» 8* KNO R R Virzm^ Vi» D* PÏ. I3» f. 4.
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Dceze , die men eigentlyk Zi^an bonte kan Vï.

noemen , hebben den Grond ^ zo wel als de lviiu'
Opening , geheel Melkwit ^ met git zwarte iïoofd-

Vlakken 5 't v/elk dezejven^ hoe gemeen ook stuk.

zynde, niet onaartig maakt* De Tandjes van

de Mond-opening zyn niet zeer blykbaar. Zy
komen ook uit Indie ; maar Linnteus fchynt

zig door fchielykheid vergist te hebben, met

dezelven voor de Agtite Soort van Rumphiüs

aan te zien, en op Hitoe te plaatzen.

C734) Neriet , die de Schaal gegroefd heeft o'ccxxxir,

en overdwars geflreept^ met de binnen- j^fsfrls,

Jte Lip getand, yecikici>

Dertig overlangfe Groeven heeft de Schaal

van deeze , met zeer fyne dwars - Streepjes.

De Kleur v/as , of bleek Afchgraauw met drie

bruine Banden in de langte, of roodagtig met

kromme, of geelagtig met bogtige witte Ban-

den overdwars. Dit zal aanleiding gegeven,

hebben tot den bynaam.

(735) Nedec, dis de Sshaal gegroefd te/^occ_xxxV.

eUplicata,

Geploiö-i-

(731-) N?nV^ Testa fulcati transverfeque ftrlata , Labio *

iuterlore dentaco. M» L. U» 68o, N« S93» RuMPH* Rar*

T, Z2. f» N. tj.

(735) Neriia Testü fulcata 5 L?,biis dentatis, interiore ro«

ïundato , exteriore lurinquc Dentibos acufss coiiid?. M» L.

U. ö8o» N. S9Ö»



490 Besöhryving van

TI. de Lippen getand^ de hinnenfle rondag-

LVlir*
^^'^* ^^ hiiitenjte wederzydi met Kegel'

Hoofd- vormig fpitfe Tanden.

STUE*

Deeze Soorè, zig in 'c Kabinet der Konin-

ginne van Sweeden bevindende, was ongevlakt'

wit , en hadt omtrent twintig diepe Groeven»

De buitenfte Lip hadt in 't midden vier platag-

tige , op ieder zyde een Kegelvormigen groo-

teren Tand; de binnenfte was verheven.rondj

overlangs gerimpeld met yleuitfteekende Knob-

beltjes : de Rand inwaards gerond , met drie of

vier diep ingefneeden Tanden. Opk yondt men
*er Verlcheidenheden van, met kleine bruine

en eenige roodagtige Vlakjes, over de Ribbe-

tjes der Groeven verfpreid.

Dccxxxvi. C73Ö) Neriet, die de ScJiaai gegroefd heeft ^

^'^'}a,
e^ de Lippen getand , de hinnehjte rim*

Ge|)ik- pelig verhevenrond.

De aangehaalde van Ru mphi us is diep ge-

voord of ingegroefd, met uitfteekende ronde

Ribben , zwart van Schaal en Mosagtig , maar,

al§ men ze zuivert , kotnen 'er witte Streepjes

op de Ribben voor den dag, waar door ze Ge*

fpikkeld worden , doch altyd blyft het zwarte

mees*

f736) Tierlta Testa fulcata , Labiis dentatis , intcriore coc-

véxo rugofö. M. L. U. 68! N» 397* R U m P H, Rar* T 22»

f. Kr* GÜALTH» T«f.T. 6Ö. f* V. KNORR Verzam, IIU'

D» ru I. f. 5*
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ineègter. Deeze Groefjes maaken dat de Rand ^^^^'
.,

dqr bultende Lip ook gekarteld is : de Top lVIIL

fleekt niet uit. Hec Schild is zwartagtig ^ Hoofd-

aan de buitenzyde met een Tandje. De Am-^"^^^*

boineezen noemenze Kima Ahoesfen , om dat

de Slak , te veel gegeten , eenige Jeukt of prik-

keling in de Keel veroirzaakt , en dus lastig

is voor de genen, die met Hoest bezet zyn.

C737) Neriet , die de Schaal gegroefd heeftr>ccKxxviU

met twintig Ribben , de Lippen getand^ chamdem<.

de binnenfte rimpelig geknobbeld,
Kameiotje^

De naam van Kamelotje ^ welken Rum»
PHiüs aan zyne derde der Geribde Nerieten

geeft \, is daar van afkomllig , dat zy over-

dwars gefchilderd zyn met zwarte Golven ;

doch fommigen 5 zegt hy5 zyn geelagtig ge-

golfd 5 in plaats van zwart. Mooglyk zal hier

de bynaam , ChamcBleon 5 van ontleend zyn.

LiNNjEUs geeft *er twintig Ribben of Groe-

ven aan , en zo veel tel ik 'er omtrent in eea

Roozekleurige , met zwarte Golven en wit^

doch geel getopt , nagenoeg met de aange-

haalde van d'A R GE NViLLE overeenkomen-

de^

(737) 2ie>-ita Testi fulcatd Sulcis vigïnti , Labüs dentatis,

interlore rugofo tuberculato. M. L. U. 6Öi. N. 398* Valvata

tertia undulata» Rumph. Rar^. T» 22, f. L* Argenv*
Cencb, T* 10* (7) f. Q.. RegiiNF. Coneh^ -ï2, T. 3» f^»

26« KnoRR Verzam, V, D» PI. jj. f» 4,

II
h DEEU XVI. STUK.
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VI. de , en dus ook zeer fraay. De^ze , en de drie

^Lvln
* °^ ^^^^* voorgaande , vallen zo groot niet als

Hoofd.' de volgende» De twee laattten komen zeker-
sTüK»

lyj^ ^^jj, Oosticdie. In deeze Roozekleurige is

V het Mondje, wegens zyne Tandjes, aartjg te

befchoLiwen.

Dccxxxvui .(73'0 Neriet, die de Schaal gegroefd heeft

^''-'ji^ met dertig Ribben , de Lippen getand ,
Undata^ ~^ .

« -t o 3

Gegolfde. . ; de binnenjte rimpelig geknobbeld,

Deeze verfchilt van de voorgaande, ook,

doordien haar Top meer uit(leekt , en door-

dien zy de Banden brceder heeft, zegt onze

Ridder , die deswegen haar dan de Gegolfde

zal genoemd hebben , v/elke benaaming zo wel

op de voorgaande past als op deeze. Ook is

de Kleur in de myne, die dertig Ribbetjes

heeft , byna geheel zwart , met Golfswyze

geele Streepen , en zou men ze 5 derhalve,

wel tot de Kamelotjes betrekken mogen.

De aangehaalde van Gualthieri fchynt

veel minder geribd te zyn.

BCCXXX12. , (739) Neriet , die de Schaal gegroefd heeft ,

Exuvia.
,

^^^
Wrattige*

fySf.) Nerita Testè fulcata Sulcis triginta, Labiis dentatis,

Interiore rugofo tuberciilato. M. L. U. ó82. N. 399. RuMtH»

Rau T« 22» f» 4» GUALTK. Test. T» 66, f* X. KNORft

Verzam. VI. D« Pi. 1$ f* i*

(739) Herita Testa fulcatS , Labiis dentatis , interiore tuber»

culato. M L. ü» 68z* N. 400. B oNANN. Recr. UI. f. 220*

List» Comk^ IV* S. i* C. u T, a.» f» S» B.UMPH# Rar.
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:• 572^^ getande Lippen ^ de hinnenfie ge- Vi;

hiohhdd.
LV^III^

Hoofd»
De Falvata granulata van Rumphiü s ^ stuk,

hier aangehaald , is wie van Schaal , maar door-

gaans mee ruige Wratten of Korreltjes bezet ^

welke op ryën flaan , en tusfchen beiden ,

langs de Gieren, Vooren maaken. Die ruuw-

heid, zeer aanmerkelyk in deeze Soort, doec

'er ons den naam van Wrattige Neriet aan gee-

ven. Haare Mond -Opening komt volmaakt

met die van Gualthieui overeen, de Rug-

zydc met die van Bünanni, doch de aan-

gehaalde van D*A R o E N v ï L L E fchynt tot de

voorgaande Soort te behoorcn. Volgens R u m-
pniüs zyn 'er nog twee verfcheidcDheden

van, aan de Stranden van Amboina gemeen;

maar de eerfte , zegt hy , wordt zelden ge-

vonden. Tusfchen de Korreltjes of Wratten

ziet men aan de verfche eenige korte Borftel-

tjes of Haairtjes; dat 'er mooglyk den bynaam
van ExuyiOf aan heeft doen geeven.

LIX. HOOFD-
T. 22» f. M« Pet* Gaz» T» loo. f* 6* GUALTH. Tesi,

T. 66» f. CC. All GEN V. Concè, T, lo» (7) U J« See«

Kab, III. T» 59. f. 4—9*

lis
I. Dee^l, XVI. Stuk,
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Afdeel.
LIX. Lix. HOOFDSTUK.

Hoofd-
STUK

Befchryving van 't Geflagt der Ze e-O o re N»

Naaiö, -T^hans komen wy tot de Ze e-Oor en, ia

J- 't Franfch Oreilles de M(?r genaamd , dat

van gelyke betekenis is, en waar voor Lin*
NiEus^t Griekfche woord Haliotis tot een

Geflagtnaam gebruikt. Deeze benaaming is

thans algemeen : des ook de Duitfchers Meer-

Ohren zeggen, niet Meer-Chreen^ gelyk Adan-
€0N, uit Langius, zeer grappig aanhaalt. Dit

zal een Drukfeil zyn ,- doch van waar d*Ar-

GENViLLK het heeft, dat wy Hollanders

dezelven Stockfiche ^ of, gelyk het elders

overgenomen is (*), Stockfifche noemen zou-

den , kan ik niet begrypen. Geloofbaarer is

"'t, dat menze, op fommige plaatfen van Vrank-

lyk Ormeau^ Ormier of Bourdin noemt. Zo
de Engelfchen den naam van Mother of Pearl^

in 't afgetrokkene , daar aangeeven, flaan zy

zekerlyk den bal mis: want deeze Conchyliën

zyn noch Paarlemoer , noch de regte Paarle-

moer- Schulpen, en, hoewel 'er dikwils Paar-

Jen , PaarJgewasfen of Zaad van Paarlen , in

voorkomen , zyn het doch de Paarl-Oesters

of Mosfelen niet , die men eigentlyk noemen

kan,, Moeders van de Paarlen, Zodanigen, die

vaa

(*) Di&ionn* des Antmaux^, Tom» III» p» 280»
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van binnen zeer glanzig Paarlemoer zyn ^ wor- VI.

den echter in onze Taal nog wel Paarlemoer- ^^^
^'

Schulpen gecyteld. Het Paarlemoer is in de-HooFo-

zelven flegts een dun Vliesje , dat de Schaal stuk,

van binnen bekleedt , en ten opzigc van den

weerfchyn, dien het heeft, naast overeenkomt

met het Paarlemoer van de Knobbelhoorens

en Reuzen Oorcn *. Oudtyds plagt menze, * zic

in navolging vaff Aristoteles, die den
^^^^*^'^*

naam van Afa-^s ay^fn gebruikte , Wilde Pa-

tellen of Groote Patellen te heeten , en zy

fchynen ook, van hem, met het woord Jpor-

rhais bedoeld te zyn (*).

De Kenmerken van de Zee-Ooren zyn zeerKenmec-

blykbaar. De Schaal heefc eenigermaate de^"^^"*

figuur van de Schulp van eens Meofchen Oor,

en heeft op zyde een verborgen Krulletje , dat

de Draaijen der Hoorens eenigermaate uitdrukt.

Bovendien is het vlakke der Schaal , over-

langs, met een reeks van Gaatjes, waar van

altoos vyf of zes open zyn, doorboord. d'Ar-

GENviLLE merkt aan, dat het Dier, de

Schaal wegens zyne vergrooting uitbreidende,

t'elkens een nieuw Gaatje aanvoegt en een

ander fluit.

Die zelfde Autheur geeft ons de Afbeelding Het Dier^

van het Dier der Zee-Ooren, zo als hetzelve

in

(*) Natices Saxis atlhsrescunt more Patcllaium & Apor-

tliaidura» De Hisi, Lihu IV*

lis
! Deel, ^Vl. Stuk»
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VI. in de Schaal zit en langs Steenen of Rotfea

LIX^'
kruipt 5 en in een omgekeerd postuur ; gelyk

Hoofd- wy dit in Fig 5, 6, op Plaat CXXIV ver-

STUK, toonen. De Zee Oor, door hem afgebeeld,

^-t^^-'^-'^^^- is een Europifche of Franfche, vm de Rus-
tten van Brecagne. ,, Men heeft ze anders,

35 zegt hy, in Vrankryk niet. Doorgaans zyn

^, zy aan de Rotfen gehecht , ftrykens met de

5, Oppervlakte der Zee, en houden 'er zig zo

5, vast aan, dat men nog meer m.oeite heeft

5, om ze 'er af te krygen , dan tot de Patel-

5, len. Op Itaande voet, na dat menze daar

5, af gewrikt heeft, fterft de Vifch of Slak,

3, maakende fiegts , door het uiciteeken van

y^ den Kop en van de Hoorntjes, eenige be-

55 weeging. Het Vlecfch is geelagtig en ftrekt

5, tot Spyze voor de Menfchen. Men wordt

5, daar aan een ronden Kop gewaar, benevens

3, een Bek die met vier Hoorntjes is voor-

5, zien , welker twee grootflen weinig afftan-

5, dig zyn van de twee anderen. De twee

5, Oogen, of twee zwarte Stippen, flaan op

3, den Top der twee klein (Ie Hoorntjes. Het

5, Dier ontlast zyne Vuiligheid door de Gaten,

j, die in de Oppervlakte van de Schaal zyn , en,

3, zyne voornaam (te Ingewanden zyn gehuis-

3, vest op den rand der Schaal, die inwaards

3, uitfpringt. Wanneer de Zee Oor kruipt,

3, (leekt haare Voet ver buiten de Oppervlakte

3, van de Schaal uit , welke bekleed is met

5j fiaauw uitgeholde Groefjes, die langs heen

99 lOO!
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5, loopende in den Spiraalen top verdwynen, VI.

35 Dit openbaart zig duidelyk in Fig. 5, wel- '^j^j^^'

,5 ke de Zee-Oor aan een ituk Rots kleevende Hoofd-

3, voorftclt. In Fig, 6 ziet men dezelve daar stuk.

3, af genomen en omgekeerd , als wanneer zig

„ de Voet ingekrompen en het Lighaam gely-

5, kerwys een Zak vertoont. Ook zyn aldus

5, de vier Hoorentjes , benevens de ingetrok-

5, ken Kop 5 nog zigtbaar."

De Zee-Ooren, merkt Linn^eus aan , soortcs,

zyn elkander zo gelyk^ dat men ze naauwlyks

door bynaamen onderfcheiden kan, Veele oog-

thans, ja wel de meeden van zyne zeven op*

gegevene Soorten, hebben haare blykbaare Ken-

merken, gelyk wy thans zien zullen.

(740) Zee-Oor , die- de Schaal rondagtig en nccxu

wederzyds glaitzig heeft, jiVT^
Groot liol

Hier moeten wy die Groote holle Zee Ooren'^^^'^^'

plaatzen, welke van de anderen zo blykbaar

verfchillende zyn. Gualthieri geeft 'er

een zeer goede, fraaije. Afbeelding van, en

meldt , dat de Schaal , zo wel van binnen als van

buiten , blaauw Zilverkleurig is ; zo dat de zyne

dan 5 van buiten , is gepaarlemoerd geweest. Daar

op doelt zekerlyk onze Ridder in zyne Kenmer-

ken : doch dit flag van Zee-Ooren heeft Natuuiiyk

de

(740) Halioüs Testd labrotiinda, utrlnque nitidA, M. L.

U, 683« M. 401, 6yst, Nat, XIU Geix, 33e, GüALTffi^
Test, T« 69, f^ B,

li 4
! Deel. xvi. Stuk,
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VL de Schaal zodanig niet Door Wormgatigheid
Afdeel. ^^Yt dezelve doorgaans zo ruuw en leelyk,, dac

Hoofd menze moet affchraapen , en dan komt het Pkar-

gxuiu lemoerWolkagtig en Schiiferig ,doch met fraaije

verandering van Kleuren , te voorfchyn. Ik

heb verfcheide zodanigen, van vyf of zes Duim

lang en over de vier Duimen breed, wier holte

of diepte meer dan anderhalf Duim bedraagt.

De Wormgatigheid geeft oorzaak tot de groei-

jing van Paarlen^ Zaad van Paarlen of Paarl-

gev^asfen , die zeer menigvuldig en groot voor-

komen in deeze Zee-Ooren. Ik heb 'er zodanig

één met een Paarlgewas , dat de grootte van

eens Mans Duim te boven gaat. De Schaal

van deeze , deerlyk ingevreeten ; waar door

myn denkbeeld , ten opzigt van de groeijing

^ 2,;e 't
^^^ Paarlen , nog meer bevestigd wordt * , is

XV. sTDK^vYf Ouim lang, vier Duim wyd en byna twee

Duimen diep.

lige.

DCCXLi* C74O Zee -Oor 5 die de Schaal langwerpig

Haiioth ^
rond^ met de Rug overdwars gerimpeld

lata» en geknobbeld heeft.
Knobbe- yojj

(741) IJdUoUs Tesra fubovata , Dorfb tr.msveifim rur^ofo

,

tubejculato. Faun, Suec, 2198. Haliotis ftiiata rugofa. Faun,

Suec, 1326. Auiis marlna. Rond. Pisc, 5» Hell* Aq. 395.

Patella major five fera. Gesn* Aq. S08 & 807. Aldr. Ex-

fung. 551. f» 1,2. RUMPH. Rau T« 40. f. G, H, BO-
NAMN- Ricr, 1» T, lü, lU LiST. ^ngU 167* T, 3. U
j6. Conch, T. 6n, f. 2-6, G I N A N N. Adr. II. T* 3. t 27*

Adans. Sene^.'U T* ? f» U KN OllR Verzam, \, D, PJ^
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Van de voorgaande Soort zyn de gewoone ^'^ï*

EiLropifche Zee-Ooren, hoedanigen aan de Fran- nx,'
fche Kust en elders voorkomen , door de fi Hoofd-

guur en gedaante aanmerkelyk verfchillende.
^"^"^^^

Derzelver langte , naamelyk , ftaat tot de

breedte , als drie tot twee. De uitwendige

Ribben, die Spiraalswyze naar den Top loo«

pen, vertoonen zig ook van binnen, en maa-

ken aldaar het Paarlemoere bekleedzel geribd.

Uitwendig worden zy van dwarfe Rimpeltjes

gefneeden, waar door de Schaal wat Kfiobbe-

lig is. In dezelven groeijen ook Paarlen en

Paarlgewasfen of Zaad van Paarlen. De Rok

van buiten, fchoon gemaakt zynde, is groen-

agtig bont met bruinroode en bruine Vlakken,

doch deeze afgehaald zynde worden zy van

buiten ook gepaarlemoerd.

Zie hier wat A dans on aangaande de ver-

blyfplaats van dergelyke Zee-Ooren zegt.

5, Alle Rotfen , aan de Kust van Senegal,

,, voeden eene verbaazende menigte van dee-

3, ze Schulpdieren^ Ik hebze vergeleeken met

5, de genen , die op de Kusten van Vrankryk

,, voortkomen en geen verfchil , noch in de

5, Schaal, noch in het Dier, dat dezelve be-

5, vat , gevonden. De Smaak is ook de zelf-

j, de, en de Negers, die aan 't Strand woo-

5, nen, gebruiken *t zo wel tot Spyze , als

„ de Franfchen van onze Kusten. Zie daar

3, één flag van Schulpdieren , dat wel ver-

55 fchillende Klimaaten bewoont. Ik hebze

^i S sy aan
h DEEL. XVI» STUK»



$o6 Beschryving van

VI. ,5 aan de Kanarifche en Vlaamfche Eilanden

MY^^* 5, waargenomen : men heeftze in Sweeden ge-

HooFD. 39 zienj zy bevinden zig dan aan alle Kusten,

sTuif. j, van de Linie tot den negen en zestigften

3, Graad Pools hoogte, en misfchien nog ver-

' 3, den Moet dit niet doen vermoeden, dat

3, 'er eene byna gelyke trap van Warmte plaats

5, heeft in de Zee , onder zeer verfchil lende

„ Lugcftreeken V Deeze gemaatigdheid zou

3, misfchien te vinden zyn op zekere Diepte,

3, welke het niet onbiliyk was dat de genen,

5, die aan de Kust woonen, zig de moeite ga-

5, ven te onderzoeken."

Dat deeze gemaatigdheid op zekere Diepte

in de Zee te vinden zy , is niet ongeloof-

baar ; doch dat zy in de Oppervlakte plaats

zou hebben , aan de P^^otfen , waar de Zee-

Ooren zig onthouden , valt niet ligt te begry-

pen. Ook meldt Linn^üs maar, dat hy ze

met de Schaalen uit den Wester-Oceaan , aan

den Oever van Sweeden opgeworpen, hadtge-

kreegen(*). Zy moeten aan de EngelfcheKust

vallen , alzo Petiver 'er onder den naam

van Engelfche , en S i b iï a l d , onder dien van

Schotfche Zee-Oor, van gewagen. Li ster,

nogthans , fchyntzc aldaar niet gevonden te

hebben: want hy zegt alleenlyk, dat menze

op de Eilandjes, by Guernsey, dat is aan de

Kust van Vrankryk , overvloedig vindt , en

dat

(*) Habitat in Mari Occidentali , cum Testis ad iittora

le^ertis habuimus. Faun, Suec, Ed, !! }> 534*
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;dat by 'er ook op den Italiaanfchen Oever, VI.

hy Pozzoli , hadt verzameld. Mooglyk zul- ^'

j^jx^*
ien zy aan de Westcr - Kusten en Eilanden Hoofd-

van Grooc Brittannie , die Klipagtiger zyn,^'^^"^*

meer voorkomen, dan aan die van de Noord-

Zee.

LiSTER zegt, dat de langte vier, de breed-

te byna drie Duimen is , en dat zy dertig Ga-

ten hebben ^ waar van in fommigen zes , in

anderen , en v/el in de grootden , zeven altoos

open zyn. Adanson getuigt dat de groot-

Hen van de Zee-Ooren, die hy gezien hadt,

over de vier Duimen lang waren 5 twee en

een Kwartier Duims breed, en ongevaar een

Duim diep. Hy moet dan die Groote holle ,

van de voorgaande Soort, niet gezien hebben,

als welke veel grooier en dieper valt : of-

fchoon de gedagte Afbeelding van Gual-
1 HïERi door hem is aangehaald. En, wat
de gelykheid van de Senegalfche met de Fran-

fche of Europifche aangaat , die kan ik niet

befpeuren : want de zyne hadt drie groote

Kibben , van buiten , in den Top uitloopcn-

de . en van binnen ook aan diepe Groeven ^

zigtbaar ; 't welk geenszins in de Europifche

plaats heeft. Voorts was de Kleur van zyne -

Senegalfche Zee-Oor, uitwendig, Vieefchkleu-

rig rood, fomtyds met eenig wit gemarmerd.

Het een en andere is blykbaar in die Zee-

Ooren , welken wy krygen van Guinee of van

de Afrikaanfche Kust.

I, Deel. XVI. Stuk,
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VI. C74^) Zee-Oor, die de Schaal ovaal ^ Roest*

^?rJ^ ^/ewrfg- , overdwars gerimpeld en over-

Hoofd- , ^«^^^ geftreept heeft,

STUK.

DCcxLii. C743) Zee -Oor, die de Schaal ovaal heeft ^

stiilll
'^^^^ Streepen overlangs y de.grootfienge-

Rimpelige* knobbeld,

dccxluu

Bonte,

DCCXLIV*

(744) Zee - Oor , die de Schaal ovaal heeft ,

met Streepen overlangs en zeer flaauwe
Marmora- dwars-Streepen.
ta.

Cemar<-
merde. Deeze drie fchynen als Verfcheidenheden

aangemerkt te kunnen worden van Indifche

Zee-Ooren. Of 'er die Soort, welke d'Ar.
GENViLLE by Letter D afbeeldt, hebbende

zeer verheven Rimpels volgens den Draay ,

ook onder begreepen zy, zou men mogen
twyfelen. Deeze is buitendien kenbaar, door

de vlakheid van de Zyde tegens den Top
over, welke een ongelyken Rand maakt; door

de Knobbeligheid van het Paarlemoere be-

kleedzel inwendig; de platheid van den ande-

ren Rand en de Kleur van buiten, zynde rood-

C74a) Halioth Testa ovaté Fcrruginea , transverfim rugof^ ,

longitudinaliter ftriata. M» L U« 684. N._403.

(743) Halietis Testi ovata, Striis longitudinalibus, majori-

bus tuberculatis. M. L. 17.684. N« 404» Knorr Verzam,

V. D. PI. co. f. 3.

(744) H^/2ö/«Testd ovali> Strils longitudinalibus, trans-

verfis obfoletis. M. L. U. 685. N. 405. A R g E N v. Conch* T«

f» {%) f. B* K N O RR Vtrzam, \\% D« Tl, 17. f. 4 , 5*
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agtig of uit den groenen gemarmerd. Tot de Vi;

middelde Soort zou deeze naast te betrekken
'"^Lix"^*

zyn, wegens den ongelyken Rand: maar van Hoofd»

deeze en de laatlte meldt L i n n^ u s , dat zy ^'^^^*

beiden klein vallen ; daar ik doch van deeze

heb , meer dan een Handpalm groot. Nog
vind ik 'er aanmerkelyk in, dat zy zeven of

agt Gaten open hebben. Aangaande de Ge-
marmerde tekent onze Ridder aan, dat dezel-

ve dertig open Gaten heeft ^ doch dit fchynt

een Drukfeil te moeten zyn , ten v^are men
die Gaten opgehoord had. Deeze laatfte zou
aan de Kust van Afrika, de eerde van de drie

in Oostindie zig onthouden, 't vsrelk d'Ar-
GENviLLE toefchryft aan degene, die uic

hem aangehaald is op de laatde .Soort.

C7453 Zee - Oor , die de Schaal gladagtig ^ ^^<?^p\

langwerpig, aan den Rand eenigmnaate A/tninZ

Zeisfünsw^ze ^ en de Rug met verheven^^^QQ

Streepen heeft.

De langte , die in deeze meer dan tweemaal
de breedte overtreft , doet 'er met regt den
naam aan geeven van lange Zee Ooren. Som-

migen

(745) Halioüs Tesia Ixviuscula oblonga , Margine fubfal»

cnto. Dorfo nervis eJevatis. M* L» U, 685, N,4o6. Rumph»
Rar* T. 40. f. £ , F. G U A L T H* Test» T. 69* f» D* A R«
G E N V. Conch. T. 7« (3) f» E. R E G E N t, CoKCk^ T. 9* f, 2©>>

KNORR Ferzam» III» D. PU IS. f* i,

I. Deel« 7i\U Stuk*
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Vi» migen noemenze, wel is waar, lange Paarle-

'^UX^ moer-Schulpen , doch die benaaming is te al-

Hoofd* gemeen en heefc weinig eigenfchap Rum-
sTüK» p H I ü s rekent deeze voor de mooifte en groot-

ite Soort. Zy zyn tevens zeer dun en fyn

van Schaal, en haar Paarlemoer is ongemeen

helder Zilverkleurig, niet met een zodanigeri

groenen en purperen weerfchyn , als in de an-

dere Soorten. Van buiten zyn zy byna ef-

fen en als een Slangevel bruin gemarmerd,

Deeze vallen in Oostindie»

BccxLVï. C746) Zee- Oor, die de Schaal ovaal, van

furva' luiten rood heeft ^ den Bidk met een

Koodzee- verheven hoek.
Oorije,

Door den verheven hoek , hier gemeld , ver-

üaat onze Ridder dien uitwaards verheven

Band 5 welke nevens de Gaten heen loopt, en

Spiraal in den Top eindigt. Zodanig een Band,

echter , hebben deeze Zee-Ooren aan beide

zyden van de verheven Rib, waar in de Ga-

ten flaan , en draagen dus de eigen Kenmer-

ken van die Senegalfche of Guineefche, waar

f'zie Adanson van fpreekt *, welke van binnen

,

bhdz.sojejjj
j^ej; Paarlemoer, aan diepe Sleuven ook

zeer kenbaar zyn. Dit onderfcheidtze , zo

wel als de Kleur van buiten , die in fommigen

Menie-

(746} Haliotis Testa ovata rubrS , Ventre angulo elevatö*

M» L. U. 6SÓ. N» 407. K N OR R Verzam, U D. Pi, zo» U 5>
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Menie-rood is , van alle anderen. Om dat wy vx
'er maar kleinen van hebben, kunnen wy 'er Afdeeu

den naam van Rood Zee- Oortje^ billykerwys,
^^^^^^'^

aan toe-eigenen, ik vind in de mynen zeven stuk»

open Gaatjes.

Dus hebben vï^y gezien, dat 'er vyf wel on-

derfcheidene Soorten van Zee-Ooren zyn; te

weeten de Groote Holle , de Europifche of

Franfche, de breede geribde en de lange fmal-

le effene Cost-Indifche, benevens de roode

Guineefche of van de Afrikaanfche Kust.

LX. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Patellen,

Schilden, Kapjes en dergelyken,

De benaaming van Patellen^ die het Latyn- Naaai.

fche woord Patella uitdrukt, in 't Franfch

Patelles , is in algemeen gebruik, en veel dui-

delyker dan die van Schotleis of Schotteltjes ^

gelyk fommigen dit woord verduitfchen. Zo-

danig Huisraad , immers , is door zyne plat-

heid kenbaar, welke geenszins in alle, ja moog-

lyk wel in de minfte Patellen plaats heeft (*j.

Men

(*) Patella, reduit eh Franjois, fïjnlfia un petit Plat; or il

y a peu de Lcpas , dont la Coqiiille ait cette figure ; la plupart

même s'en eloignent asfez, les unes etant pcrcces, les autres

ccailleufes, OU faues en bateau , &:c^ A D A N S* Sine^* h p* 26«

L Deel. XVI* Stuk.
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V^I. Men zoude ze dan veeleer Kommetjes mogen
Afdeel, noemen ; alzo zy allen meer of min hol zyn

,

Hoofd- en fommigen zeer diep: of Schilden, of Kap-
STUK. jes, naar welken de meelten meer gelyken dan

naar Schottels. Ook betekende eigentlyk Pa-

tella y by de Romeinen , meer een Drink- of
"^ Zie Offerfchaakje met eene aanmerkelyke holte ^5

biac£457:dan een Schottekje of Tafelbord. De Griek-

*fche naam Lepas , welken 'er de Franfchen

aan geeven , die da-ar van afkom (tig zou

zyn, dat zy als Schubben aan de Rotfen klee-

t zie ven , is tot een ander Geflagt gebruikt f. Men
^^^^^"^"^ noemtze in 't Franfch ,. volgens Toürne-

'forTj ook wel Oeil de Bouc, dat is Bokken*

Oog (*)i doch, in de befchryving van zync

Reize naar de Levant , voeren zy den naam
van Osfe-Oogen. In Provence noemt menzè
Arapede, in ^orm^néAO. Berdin of BerUn;Jaim.

hle in Poitou en in het Land van Aunis , op

andere plaatfen Be>.nicle, zegt d'A r gen vil-

LE. Zouden, echter, hier ook de regte Le-

paden , die men Ganzen Mosfelen tytelt , en

anderen , te verdaan zyn. De Venetiaanen

noemen ze Pantalena^ de Engelfchen Lmpet-

fish (t), d^Dukfchevs ScImsfel-MufcJileii, An-

dere benaamingen^ welke zeer dubbelzinnig

zyn,

(*) Mem* de L'Acad^ Royale des Sc, de Paris , 1700» p*37*

oaavo.

(t) Dat Schepzel echter , 't welk onder den naam van Pa»

tella of Limpetfish^ PhiU Trans. VoL L* p» 859, is voorge»

field , fchynt niet tot onze Tatellen te behoorea.
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xyn j gelyk die van Klipkleevers , ho.e eigen VI.

öok , gaa ik voorby ; om dat zy of te alge- ^xJ"
meen zyn, of ten opzlgt van andere Conchy- höofd-

iiën in gebruik. stüe»

De Patellen zyn , om dat zy geen Spiraale Kenmer.

Draay hebben , van fommigen tot de Schul-
^®"*

pen t*huis gebragc geweest, Aldrovandüs
jekende , dat de Oppervlakte van de Rots,

waar zy zodanig aan vast kleeven door mid-

del van het Dier , dat menze niet dan met

een Mes of iets dergelyks daar af kan kry-

gen, haar tot een wederhelft verftrekte, om-
ze Doublet te maaken. Hoewel dit ver gezogt

is, zou mendaar door echter myn voorgemelde

denkbeeld, dat zy gevoeglyk tusfchen deHoó-
rens en Doubletten geplaatst konden worden *, * x\\

mogen billyken. Het gemis der Draay, naa.^i^^j"/'^,^

melyk ^ onderfcheidtze varii de Hoorens ge»*

noegzaam , en de Eenfchaaligheid van de Dou-

bletten. Haar Schaal is , in 't algemeen ge-

fproken , meer of min Kegelvormig : voor 't

overige ten opzigt van de Oppervlakte , den

Rand en den Top , zeer verfchillende» Men
heeft 'er wel enkelde onder, ik beken 't, die

aan den Top wat krom of Spiraal gedraaid

zyn 5 maar zulks maakt weinig ten öpzigt vaii

't algemeen.

Het Dier , dat in de Patellen huisvest , ea Het Dief.

zig zo vast aan de Rotfen, Klippen en Stee- ^V^^^''g*

nen zuigt, is, zo wel als dat der Zee-Oor^n,

een Slak. Dit blykt uit de naauwkeurige Af-

Kè béel-
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VI. beelding van hetzelve in de gedagte Reiz6

-^^P^^^'van To'üRNEFORT naar de Levant, in 't

Hoofd- voorfte deezer Eeuw 5 en uit de omflandige

sTüK^ befchryving (*) ; waar men tevens uit ziet

,

dat het op de Griekfche Eilanden gegeten

wordt. Behalve de Slak der gewoone Euro-

pifche Patellen ; vertoont hy ook die van een

andere Soort, welke den Top doorboord heeft.

Onze Afbeelding Fig, 7, S^ Plaat CXXIV,
jiaar de Franfche Patellen verbeterd , is voor

't overige van i/Argenville ontleend;

doch men kati 'er maar v/einig van het Dici:

in befchouwen; dat hy in een andere Afbeel-

ding , van onderen , vertoont. Zie hier hoe

hy daar van fpreekt.

„ Men vindt het overal aan de Rotfen zit-

„ ten , die van de Zee befpoeld worden , en

5, veel Strandvolk gebruikt het tot zyn ge*

5, woone Spyze. Het Dier beflaat de hoUig-

5, heid van de Schulp, en, wanneer men die

5, omkeert , dan legt hetzelve van onderen

,, bloot, zonder DekzeL De Kop heefteene

5, Peeragtige figuur, met een Bek, die van

5, Lippen , Kaaken en Tanden voorzien is ,

3, aan het Puntigfte gedeelte. De twee Hoor-

3j nen met twee zwarte Stippen, welke zyne

5, Oogen zyn , aan derzelver binnenkant ge-

„ plaatst , dienen het om den Grond te be-

5, voelen , waar het op gaat» Door dit Ka*

,5 naai

(*) Int 't I, Deel,' bladz, 99 , nn 't vertaal^Ie Wwk,
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^j iiaai zuigc en drukt Hat zyn gewooae Voed- .
VI.

i, zei in, dat niet is dan Slyk^ kleine Wormp- ^^^^^'

^, jes benevens een groenagtig Zee-Kruid , dat Hoofd'.

„ men Wier noemt. De Vuiligheden werpt stuk*

^5 het boven den Kop uit door hét Aarsgat ^

35 dat aan de zyde van de deelen der Voort-

^, teeling en op een kleinen affland van dee*

5, ze twee Hoornen geplaatst is. Een groot

„ Vleezig deel , in *t midden , de Voet ge-

3, naamd, dient tot zynen voortgang langs

^3 de Rotfen en Klippen. Het heeft eene

35 langzaame beweeging , gelyk de Slakken,

35 die hetzelve noodig is tot de Ademhaaling

„ en tot het opzoeken van zyn Aas. Men
35 ziet het 3 inderdaad j zig losmaaken^ lig-

5, tende zyne Schulp twee of drie Lynen op

,

5, en kruipen op een Soort van Tepel of Vlee-

3, zigen Voet 3 donkerer van Kleur dan het

33 overige des Diers. Zyn Mantel is voorzien

33 met drie ryën van platte Vleezige Draa-

55 dên 5 welke 'er een foort van Franje aan

33 geeven3 in de geheele Omtrek van de Schaal,

„ waar het Lighaam met verfcheide Banden

,3 aan gehecht is» De Schaal fluit zo digt

33 aan de Klippen 3 dat men den tyd dient

35 waar te neemen, wanneer het gaapt, dat

53 is de Schaal opligt 3 als gezegd is , om 'er

3, een Mes of ander fcherp Werktuig tus*

3^ fchen te kunnen fteeken 3 en het dus daaï

35 af te wrikken. De Voet 3 daar het op kruipt^i t

3, vertoont zig Sagrynagtig ruuw^ doch heefc

Kk a 33 zy-
1. DEES.» XVU ST^K,
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VI,
^, zyne Oppervlakte flegts bezet meteen me-

•"l^^^'^'j,
nigte van Slymkliertjes en Waterblaasjes

,

Hoofd- 3, welke bemtlihgs tot aankleeving dienen ,

stüK. ^^ en tot losmaaking door verdunning van die

5, Lym." Jn Fig, 7. wordt de Schaal van

boven gezien , met den uicgeftoken Kop eil

Hoornen , en dus in een loopend postuur: in

^ig, u 9 ziet men ze van ter zyde , zo als

het Dier de Schaal opligt, en daar zyn Kop
benevens een gedeelte van zyn Lighaam uit-

brengt, om voort te kruipen; beiden op een

Steen verbeeld.

pe schtiau ^> Deeze Schulp overtreft , op Iiaar aller-

9> grootite , de maat van twee of drie Dui-

5, men niet» Zy is ovaal van Omtrek en

5, heeft ondiepe Streepen, met eenige dwarfe

^, Banden, welke een ÏCegel formeeren, waar

3, van het middelpunt niet regt in 't midden

5, is, maar wat nader aan het Kop-end, om-

5, trent op een derde van de langte. Van

35 binnen is zy glad, met een Afchgraauw

55 Paarlemoer." Men ^eeft Patellen die hoog,

men heeft 'er die laag getopt en byna vlak

zyn. In fommigen is de Omtrek effen rond,

in anderen Iterk getand of diep uitgefneeden.

De Oppervlakte is in eenigen, van buiten,

flerk geribd , gebladerd of als met Doornen

gewapend» Sommigen en wel de meeften heb-

ben den Top flomp, in eenigen is dezelve als

^
afgefneeden en met een open Gat doorboord:

ook zyn 'er die aan den Top een kromme.
Haaks-
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Haakswvze of gekrulde Punt hebben. De ^
^^'

Kleur aangaande, die is groenagtig , rood, j^^^

bruin , geel ; in fommigen met eene onver- Hoofd-

beeldelyke mengeling van Roozekleur , by ^"^'^^^

Streepen , Stippen , op alle bedenkelyke wy
zen gemarmerd.

• Niet minder verfchïl heeft . vokens de Waar- y^rf^i^ij*

neemmgen van den lieer Adanson, plaats

in de Slakken van verfchillende Patellen.

„ Dit Geflagt, (zegt hy,) bevat Dieren, zo

„ wondèrlyk en zo weinig beftendig, zo wel

,, in hunne figuur als in hunne Schaal, dat

„ men hen nooit tot een vastfleiling zou kun-

55 nen brengen , indien men niet agt gaf op

„ het famengevoegde van derzelver betrek-

„ kingen , en , dat ik het naast aan de Zee»

3, Ooreri geplaatst heb, is zo zeer niet om
5, dat zy naar dezelven in zekere opzigten ge-

., lyken , als om dat 'er geen Scbulpdier is

5

„ waar mede zy nader overeenkomen. Het

,, Dier der Patellen heeft fomtyds twee Oo-

5, gen en twee Hoorntjes, fomtyds ontbree-

3, ken 'er die aan (*): fomtyds zyn deszelfs

„ Oogen aan den binnenkant der Hoorntjes

5, geplaatst, fomtyds bevinden 'zy zig aan

,, derzelver agterzyde. De Schaal is dik»

„ wils geheeU dikwils van boven open, ge»

„ kamcrd of Schubagtig.'' Hy maakt 'er dus

vier

(*} Te weeeen in de Zee - Plstèbedd^ , Chltons^ die hy

tot de Patellen betrekt»

Kk3 ^
:

V
I. DEEL. XVI. STUK.

'
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Vh vier Afdeelingen van, welker laatfte de Zee-

^'y^^^* Pissebedden, die onder de Veelfchaaligen be-

Hoofd- trokken zyn *, begrypt (*)•

STUK. Onze Ridder ftelc vyf Afdeelingen onder de
* zie >t Patellen. In de eerfte itaan , die van binnen
XV.STUK, - ,1 , 1

biadz. 88* een Iborc van Lip hebben , welke er als een

SQQrten. Kamertje in maakt i in de tweede die den Om- •

trek getand ; in de derde die den Top fpits en

omgekromd ; in de vierde die denzclven ftomp

^n geflopten ; in de vyfde die hem met een Gat

doorboord hebben, waar door het Dier, zo

fommigen willen , Water fpuit. De eerile A£i

deeling heefc vyf, de tweede negen; zo ook

de derde ; de vierde agt , de vyfde vyf Soor-

ten : des dit Gellagt in 't geheel bevat zesen-

dertig Soorten.

I. Die van binnen met een Lip voorzien

zyn.

öccxLvif» (747) Patelle , die de Schaal geheel en rond-

E^J'^itris
'

^S^^S ' '^^^^ buiten doorgebladerd heeft ,

viich. '
ffiet de Lip loodregt aan 't Gewelf.

huifje.

Voor deeze is de gebruikelyke naam Fifch •

huif-

(*) CoquHU de Senegal, p» 26.

(747) PateÜA Testd integra orbIculatA extus perfoliat^ ,

Labio fprnicali peipendifulari, SysuNat. XII* Gen. 331* M»

L. Ü. 687. N. 408» Rum PH. Rar. T, 40* f, P» Q. PET*

Amh, T* 15. f* 28. GU A LTH. Tat^ T» 9» f. X. Cabochon.

A R G E N V, Conch, T» 6* (2) f. K» K N O R R Verzam* VI.

D. PI. 35» £ 4, 5*
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huifj es y om dat zy naar zeker ouderwets Hul- VI»

zei of Regenkap der Vifchwyven gelyken» ?^^^*

Men heefc daar, tenonregce , Vifchkidfjes van hoofd*

gemaakt, 't welk geene eigcnfchap nog bete- stuk.

J\enis heefc. ,, Orlamjes of Vifchhuiven
, (zegt

,, RüMpHius op de aangehaalde Afbeeidin-

3i gsiij) zyn vuilwitte Wratjes 5 met de Tuit

5, wat overhangende , gelyk de Orlamfche

s, mitjes der Matroozen of de Huiven der

,5 Vifchwyven. Binnen hebbenze een rond

,, Beentje , gelyk een halve Pyp en met de

5, opene zyde zittenze vast tegen de Klippen.''

Zo de Franfche naam , CabocJion, een Ruiters^

Kap mogt kunnen betekenen, dan zou ik heb-

ben kunnen begrypen » van waar de bynaam
Equestris , die op dit kleine Goedje niet zeer

roèpasfelyk fchynt, afkomilig ware. Ook zie

ik niet 5 dat Rumphiüs 'er den naam van

LamS'Ooren aan geeft, volgens de befchry-

ving van 't Kabinet der Koningin van Swee-

den, alwaar men van CahocJion gemaakt heeft

Chahackon»

In dat Kabinet bevonden zig vier Verfchei-

denheden van deeze Soort. De eene hadt Ho-
rizontaale Plaatjes over elkander : ik denk,

gelyk die van Letter S, by d'Argenvil-
lE , hoedanige ik ook heb: de tv/eede hadt

dwarfe Rimpels, gelyk die van Rümphius;
de derde overlangfe Streepen en was aan den

Rand getand, als die van Gualthieri,
T. 9, Letter X: de vierde overdwars effene

Kk 4 Stree-
! Deel. xn. Stuk.
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"^J. Streepen , gelyk hec Borneöfch dun geoord

LX.^*
Pacelletje van P E t i v e r. Deze laatften wor-

HpoFD- den ook wel Sot^kapjes of Mutsjes genoemd*
sTux. Zy zyn altemaal klein , dun van Schaal , en

hebben eenig blyk van de gezegde Lip of

Biiisje , in de Top»

Dccxt-vih (743} Patelle, die de Schaal geheel ^ Eyvor-

Neritoidea, Wg 9 ci4n dm lop eefiigermaate Spi^,

Een Nerietagtige Patelle , uit het Kabinet

v.an de Koningiq van Sweeden^ gaf aanleiding

tpt deeze Soort. Dezelve heefc de Schaal

ruuw , van grootte als e^n Kers , en wit. De
Top is Itomp en vertoont zig eenigszins Spi-

raal» Van binnen , aan dq zyde 3 heeft
, gely-

kp'wys in de Nerieten, een roode Lip plaats,

welke de helft van de Schaal 3 ove^dwarSj ia-

neemt: weshftlven ik ze Roodlip. noenio

©ccxLT3£. C749) Patelle , die de Schaal geheel , l'jna

Chinen/is» Kegclvormig , effen heeft > met een foort,

f he^M^t^
y^?2 Lipje aan de binnenzyde.

Sclioon

C748) J^atel/a Testt Integra ovatS , qpice fubrplrali , Labio

lateraiu M. L. U. 688. N* 409»

(74-9) Patella Tesri integra fubconica Isevi, Labio fiiblate*

rali» M» L. U* 688* N. 410. lioNANN* Recr^ I. T, 12;

List» Cvnch, 4* ? i» C. 7» f. 3 Bonnet Chinois; AK-
GEifv* Conch* T» ö» (2) f. F. KnoHR ï/'erzam^ \U D*

Pi, Z2« U 1.
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Schoon wy deeze Ghmeefche Muts noemen, VJ,

om dat zy daar de Gedaante zeer wel van ^^^^^"

uitdrukt, moet men doch daarom niet den-HooFo-

ken 5 dat zy uit China afkomüig is. De woon- stuk.

plaats llelt LiNNiï:üs in de Middellandfche

Zee,- maar Bonanni verzekert, dat men die

ilag van Kapjes , die naar een Tepel gelyken,

van binnen en van buiten Melkwit zynde

,

aan de Kanarifche Eilanden vindt. Nooit

worden zy grooter , zegt hy , dan omtrent een

Duimbreed ; volgens de maat van zyne Af-

beeldingen,

(750) Patelle, die de Schaal geheel en ovaal dccl.

heeft , met den Top omgekromd en van pZldUna,

agteren een platte Lip, Nootedop.

Volgens de aangehaalde Figuur noemt men
deeze Nootedop^ doch de Tekening geeft 'er

den Latynfchen bynaam aan. "Rumphius
zegt, dat zy naar een holle wSchulp gelyken,

en op de Rug als met Hoenderveertjes zyn

befchilderd. De Schaal van 't Exemplaar,

dat zig b^vondt in 't Kabinet van de Konin*

gin van Sweeiden , was Eyrondagtig verheven^

rond , met witte Kegelvormige als over elkan-

der leggende Vlakken , de Oppervlakte met

blaaa-

(750) Batelïa Testa integra ovall , Apice reciirvo, Labb

postico plano» M. L, U, 689» N,- 411» B. ü M P H. Rar^ T^

40» C O. ^^

Kks
I DEEL, XVL STUÏl,
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VI» blaauwe Golfswyze Streepjes overdwars gete-

"^^j^^^^'kend. De Opening heefc aan 't End een

HooFp. kromme llompe geele Punt , die voor Top
vrm. verftrekt. De holligheid is wit . en heefc aan

den Grondfteun een dwarfe nagenoeg horizon?

taaie Lip.

T>cpLT» (751) Patelle, die de Schaal geheel enovaal^

For^a^ta. 'y^i^^ agteren fcheef orngekromd heefp ,

Pan tof-
yy^ej ^^j^g holronde Lip^

Tot deeze Soort behooren zekerlyk die Kap-

jes, welke wy niet oneigen Pantoffeltjes noe-

men : want zy hebben nagenoeg de figuur van

Vrouwen Muilen en de gedagte Lip , waar

onder, als 'c ware, een Opening om den Voet

in te ileeken is , maakc de gelykenis nog groo-

tcr. De aangehaalde van d'Argenville
drukt 'er volmaakt de Geftalte van uit, zo
wel als die van Adanson, .Szi/m genaamd,

welke deeze Autheur overvloedig vondt aan

de Klippen van 't Eiland Goeree , by Kaap

Verde. „ Het fchynt , zegt hy, dat dezelve

3, *z meefte behaagen heefc in plaatfen , daar

5, de Zee met het grootffe geweld tegen aan

3, bruifcht. Ik ken geen Sqort van Patellen,

„ wei-

CrSi) PatelU Testa Integra ovali
,
postice oblique recurva ,

Labio postico concavo* Syst^ Nat. XII. Li sT* Conoh^T, 54.5«.

f. 34. AR GE NV. Conch, T* 6. (2} f. N» A D A N S» Ssneg,

T. T. 2. f. 8» KNORR l'h-zayn^ VL D^ Pi ii» f. $: 2U

Cl. f;s.
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,5 welke men meer moeite heeft vaü deS^ee- VI.

j^ nea los te maaken : zy kleeft 'er zo vast ^^^^^^

5, aan ^ dat men 'er dikwils brokken afrukt Hoorji'

5, van de Schaal, met het Dier, welks Lig- stuk.

„ haam grootpndeels in het Kamertje gehuis-

,, vest is» Hetzelve heeft de Hoorntjes geel

5j en de Oogen zwart, Zyn Voet is van on-

j5 deren vuil wit en met een groot getal van

5, zwarte Stipjes getekend , zynde het overige

,, van zynLighaamAfchgraauw, naar 'tzwar?

„ te trekkende.-'

3, Wat de Schaal belangt , die is een Ovaal

„ Bekken ^ van vier derden Daims lang, eerf

„ Duim breed 5 en byna een half Duim diep-

9j te. Zy is taamelyk dik, van binnen en van

„ buiten glad , met de Rsnden zeer fcherp,

^5 Zeker middelfdiot daar in , evenwydig

„ aan den Grondfteun, doch wat naar binnen

„ ftaande, bedekt de halve Holligheld, wor-

„ dende van den Voet des Diers, terwyl het

,, voortgaat, t'eeneTnaai gedekt. Dit middel-

„ fchot , hoewel dun zynde , is zeer hard*

„ De Kleur van de Schaal is zeer verander-

5, lyk: im eens bruin, nu eens ros, zo in- als

5, uitwendig : fomwylen groen , met kleine

„ bruine Stippen. Het grootfle getal heeft

5, van buiten een witten Grond , doorzaaid

j, met lange Vlakken die roodagtig feruin zyn,

5, en van binnen den Grond wit of Vleefcht

„ kleurig, zonder cenige mengeling*"

Deeze Soort , merkt L ï n N ^ ü s aan ^ ver-

(
fchilt

I. Deil» xvi. Stvk^
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VI» fchilt van de voorgaande , door den Draay of

LX^^' Top op zyde te hebben en eene bolronde v/itte

Hoofd- Lip. Hec een en andere is in de mynen zeer

*T^^? blykbaar , cjpch ik verwonder my , dat onze.

Ridder de woonplaats aan 't Eiland Uva 3 en

doorgaans in de Middellandfche Zee, ftelt;

fpreekende aan den eenen kant niet van 't ge-

dagte Eiland aan de Kust van Afrika , by Kaap

Verde , en aan den anderen kant die van G u-

AI.THiER.1 (*), daar dir zekerlyk van afge-

leid is, tot de naastvolgende Soort betrekken^

de 3 en daar den n^am van Crepidtila of Muiltje

«an geevende. Hoe 't zy , die van Güal-
THiERi komt, volgens de Afbeelding, vol-

maakt met deeze Soort overeen, en de Heer.

A D A N s o N heeft niet alleen dezelve ^ maar

ook die van Rumpiiius, Nootedop genaamd;,

tot de Soort van zyne Siilm t'huls gebragt.

II. Die Getand zyn ,. of den Omtrek , ^an

den Rand, met Hoeken hebbeq.

pccLii» (75's) Patelle , die de Schaal ovaal y platag-

Cr!^/a, tig , effen heeft , met een platte Lip
sdiairje, y^j^ agtereu.

Ik

(*) Paielia- {ltu£lara pcculiari donata , fntisdcpresfa, lasvls,

frsgills ,
pellucida, candidisfima , Petrü Michelio Crepi'iw

la diaa, ex Infiila llv^r. Test. ad Tab, 9. %. T. C)(), H.

(752) Pntella Testa ovali planiuscula L-ïvi , Lablo postice

plano» M. L. U, ólip. N* 412» Crepidula MIchaüi, G u A L TH»

T:sU 2* T. 69, f. H. A D A N s, Ser.egs 3. T. i. f» i.
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Ik kan deeze Soöit , om dat Adanson VJ.

de aangehaalde in zyn EeiTte Geflagt, dat den £^^^'*

naam van Cymbium of la Gondole voert , ge- Hoofd*

plaatst heeft, met reden Schuitje heeten. „ Plaar 'tük,

,) Schaal, zegt deeze Heer, gelykt ongemeen

„naar de Nagel van een 's Menfchen Hand,

55 Zy is ovaal i uitermaate dun 5 en zeer klein

^, naar het Lighaam van het Dier te rekenen,

„ dat van dezelve naauwlyks half bedekt

„ wordt, zynde op deszelfs agterite gedeelte

„ aangehecht. Van buiten is zy verheven ^

5, van binnen een weinig hol, byna rond van

3, Omtrek en doorfchynende ab een Vifch-

55 fchubbetje. Haar langte is omtrent een

5, half , de breedte een vierde Duims. Men
„ wordt in dit Dier niets gewaar, dat naar ^

,, Kop, Hoorntjes, Oogen, Mantel, gelyk in

5j de andei-e Hoorenflakken , zv/eerat. Zyn

5, geheele Lighaam is, eigentlyk gefproken,

„ niets dan een ftuk Spieragtig taamelyk vast

5, Vleefch. als een halve Rol, die aan de bei-

5, de Enden rond afgefneeden is, van boven

3, verhevenrond, van onderen plat zynde. Hec

3, flrekt zig, in langte, byna een Duim uit,

,^ en heeft de breedte van de Schaal. Aan 't

„ voorde End wordt men een groot rond Gat

55 gewaar, dat voor Mond vorllrekt: op de

33 zyde is een dergelyke Opening tot Adem-

5, haaling en Ontlasting. De Voet is alleen

„ door twee diepe zydelingfe Sleuven van het

^, overige des Lighaams afgezonderd. Het

,j heeft
I, DEEL, XYï, Stuk,
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VI.
,5 heeft eéne vuil witte Kleur, en de Schaal

^
LX^^* „ trekt een weinig naar Hoorn, Het leeft iii

liooFD- „ Zeewater , omtrent twee Duimen diep on-

^^^*
^5 der 't Zand."

Dit Schuitje verdiende, öm zyne zonderling-

heid 5 oiize aanmerking; alzo Linn^eus het-

iselve, by naame, aangehaald heeft op deeze

Soort : doch ik kan niet zien , in wat opzigt

het tot dezelve, of tot deeze Afdeeling, be-

trekkelykzy, en nog minder, hoe het geplaatsC

Jcome by de gedagte Patelle vah Güalthieri,

daar het Hemelsbreedte van verfchilt. In dat

Voorwerp j 't welk zig bevondt in het Kabi -

net der Koninginne van Sweedeh ,• was dé

Schaal wit, doorfchynende platagtig; van ag-

teren en van onderen met eene Halfmaanswy-

ze platte Lip , tusfchen welke en de Schaal

een zeer kleine fcheeve Hólligheid plaats hadt.

De woonplaats wordt door onzen Ridder ge-

field in de Middellandfche Zee, en voornaa-

melyk aan de Barbaryfche Kust. Hier vind

ik ook, van Tandjes of Hoeken aan den Om*
trek van de Schaal ^ een diep flilzwygen.

j)CCtiiT. (753) Patelle , die de Schaal heeft met vet-

-T^/^/^^ hevene ono^ehke Straalen . welke uit'

^editia- ^aards dikker en Jtomp zyn,

Aan

C753) patella Testd Radlis elevatis inarquallbus , extus

crasfioribus obtufis. Syst, Nau XII. Rumph. Rar. T. 40'.

f. C. ARQKN V. Concb, T. 6, (%) f, O» KNOR R Férzam

ilU D. PU 30. f. i#

ïioüid.
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Aan deeze geeft men , wegens de zonder- Vi*

linge Vertooning, den naam vdXi Medufa-Hoofd.^'^^^^'^

Onder de Zee-Sterren hebben wy ook die be^HooFD-

naaming gebruikt gezien, en van derzelver af.stuk.

leiding omftandig gefproken *. Niet minder* ziext-

fchync dezelve op dit flag van Patellen toe- *^'^"^^.>

pasfelyk te zyn , doordien men 'er, behalve

de Schildvormige platte gedaante, en de ori-

gelyke dikke Punten, ook aan den Top twee

Oogen in waarneemt, in plaats van één, zo

d'/^ RGENviLLE zcgtj en uit zyne Afbeel*

ding, zo wel als uit die van Rumphiüs, blykti

Hy meldt echter niet, of die Oogen open Ga-

ten zyn, dan niet: maar zegt, dat deeze Pa-

telle dit byzonders heefc. Zy komt uit Oost-

indie en wordt, groot en fraay getekend zyn-

de, in veel waarde gehouden. Men heefc 'er

voor één, dat wit en brum geribd was, op de

Verkooping van 't Kabinet van Leers, in 't

Jaar 17(57, betaald dertig Gulden.

(754) Patelle , die de Schaal hoekig heeft, dccliv.
met zeven gekielde ftompe Ribhen. ^yf^.

llonetje»

De

{754) TatelU Testa angulata , Costis feptenis cadnatls ob-

tiïfïs M. L. U, 690, N. ^ï3* KoNANN* KiTcK ! T, S^t

t ist. C(mch> IV. S. !• C» 3*Tt i*f,i ,2. Rumph. Rar,

T. 40. f. B* PET» Amh^ T. 3. f* 3» GUAI.TH» Ten. 9» f*

I, M,0. AllGKNV* Qonch^ T* ö* O) f. M. Klesw
Oflu T, 8» f. 4, K NO R R Vir%am, ÏIL D* TL. %% U S»

I. DEEL. XVI. STÜK^
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yi. De Latynfche bynaam fchynt daar van afge-

LX^^*
leid te zyn, dat deeze veel naar een Klontje

Hoofd- Suiker gelyken zoude. Het is een Kapje met
STUK. ^cven Ribben 5 die aan den Omtrek als een Ster

formeerenj en daar van wordt zy ook AflroU*

pas gebeten , doch wy noemenze , om dat zy ,

door haare hoogte, naar fommige hoekige Bó-

netten gelykt 3 het Bonetje. Zy valt zo groot

niet als de voorgaande Soort. De Schaal is

Melkwit, zegt onze Ridder, en hy geeft 'er

van zeven tot elf fcherpe Straalen aan , met

zeven kleinere Tanden daar tusfchen , die met

Roestkleurige Vlakken befprengd zyn. Hy
zegt, dat dezelve aan 't Westindifch Eiland

Barbados zig onthoudt.

èccLV* C7553 Patelie , die de Schaaf getand heeft ^

]ia%ata, '^^^ negentien verhevene Gewelfswys' ge-

G^i^* doomde Ribben,

Dewyl deeze veel naar zekere ruige Müt-

fen, die men Grasjes noomt ^ gelykt, kan men
'er, in vergelyldng met de voorgaande, dien

naam aan geeven. De Schaal is witagtig geel,

vei'heven , en heeft den Rand naauwlyks uit»

gefneeden, maar fterk getand.

(755) Patfïla "festa déntata, Costïs nóvendecim elevatis

,

^ornicato-muiicatis» M. L. ü* 690. N. 414* KNORli f^tr*

zam V. D. ?! i3» f. S«
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(75Ó) Patelle, die de Schaal getand , met ver- ^^l^

heveney hoekige^ Geutswyze Streepen lxT*
heeft. Hoofd-

stuk.

Men kan deeze, wégefis de Geflalteen Te-DccLjf»

kening, mee fommigen de Fortres noemen ^ oïcranuu*

het Sterre-Schild; want zy verdient den naam
j/J^^j-gs^

van Schotel nibt , als te hol daar toe zynde.

In fommigen is de Rand maar wéinig; in an^^

öeren zeer fterk , en op een regelmaatige wy»

ze^ getand. Een groote bruine Vlak, die derl

Top van binnen en van buiten kleurt, maakt

bovendien een Kenmerk van deeze Kapjes üit.

Zy zyn öp een witten Grond, met zwarte

hoekige Streepjes, inzondèrlieid aan den Rand^

getygerd en als gevlamd of geborduurd : 'c

welk haar, hoe gemeen ook zynde, een fraay

aanzien geeft. Men vindtze aan de Kusten

der Zuidelyke deelén van Eiifopa, volgens

LiKN-ffius. Zy vallen zeer groot.

(757) Patelle , die de Schaal hoekig heeft ^^y^^'^^^^'

met menigvuldige gedoomde Streepen. Cranaunfi^

., Ge.'oaiau?
iiet Kapje.

f756) P^ïf//-^ Tesü dentata , Strlis elevatis, anguhtis, im-

fcricatis* M. L. U. 691. N, 415. List. Conch, IV, S, ! C*

3. T. 3. f. 2* GUALTH, Test, T, 9. f. F* A R G E N V*

Concb* T* 6. (z) f. G, R e G E N F, Ccnc&, 8» T. 2 f* 24,

K N O R R VerzüT^» I. D» PL 30. f, 2.

(757j Patella Testd angulata Striis numerofis muncatJs* M,

L. ü. 691* N« 416. List. Conch, 17* S. i. C, 3. T. a. f,

3 ^ 4* A B G K N V« Conch» T* 6. (zj f. H, I\ E G E N ^^ Conch^

L i
•ï'-"
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Yi,
Het aangehaalde van d'Argenvillé was

Afdeel. bruin , hebbende de Streepen met kleine witte
LX. Puntjes gewapend. Dit is de reden, dat wy

sTüK.^' 't zelve Gedoomd Kapje noemen. In het Ka-

binet van de Koningin van Swoeden was de

Kleur als Hoorn , gewolkt met bruiae Vlak-

ken, den Top van hjnnen geelagtig ros, glin-

Iterende. Hier noemt onze Ridder het geel

met witte Puntjes op de Streepen en fielt de

Woonplaats aan de Kusten der Zuidelyke dee^

len van Europa.

€et^)(l Tot deeze Soort fchynen my naast de Ge*
Kapje.

j-ijj^g Patellen te behooren, w'aar d'Argen*
viLLE, by Letter B, een goede Afbeelding

van geeft, zeggende dat het groote Streepen

of Ribben heeft , die vaal zyn en den Om-
trek getand maaken : maar de Top is geheel

wit en gecepeld. Men noenltze , vjpegt hy 'er

by , Bakken 'Oóg. Of deeze de genen zyn,

* 2,ie *^^^^ ToüRNEFORT van fpreekt * , kan ik

Liadz.. 5i2«niet verzekeren. Ik heb 'er eefn, dat geheel

wit is, van dergelyke figuur en grootte.

Magei- Ook zal ik hier de fraaije Kapjes t'huis bren-
Uanfche.

^^^ ^ welke wy de Magellaanfche noemen.

Deeze zyn federt weinige Jaaren bekend ge-

worden , na dat zy door de Franfchen , aan:

de Eilanden by de Straat van Magellaan , ge-

vifcht waren. Natuurlyk zyn zy Hoornkleu-

rig

T. 9. f. 31. Knor» Verzam^ IV. D. PI. 9» f- i , 2 : 11. 29*

f. 3: PU 30. f, 5. V. D. Pi. 8. f. 4 > S , ö ; PU !$; f. 2^ 3 f

VI. !> PU 33. f» 4.
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ïig en flerk geribd , dooh door afüypen en Vf.

polyflen v/örden zy doorfchynende , met een ^lX^^
Glans van buiten 5 als of zy bruin gebronsè HooFr?-

ivareh, en van binnen Paarlemoeragtig glinlte- stuk»

rende» Dé Top heeft inzonderheid die door-

fchynende Bron$kIeur. Ik heb 'er van drie

Duimen I^ng , twee Duimen breed en omtrenc

een Duim diep : meii vindt öok kleinere , die

iierlyk geftreept zyn: zo dat deeze Kapjes iii

fraaiheid byna alle anderen overtreffen.

In dit opzigt moeten wy , evenwel, ookRooze..

geen geringe plaats vergunnen aan die RoOze- ^^^""S®^'

kleurige Kapjes , federt twee Jaaren eerst hier

gemeen geworden , en waarfchynlyk van de

Kaap der Goede Hope afkomftig. Dezelve

kunnen niet nader betrokken worden dan tot

deeze Soort , alzo zy den Rand ongelyk heb-

ben, en geribd zyn, met een geflooten Top.

i)e grootflen, die ik daar van heb, zyn drie

Duim lang , twee Duim breed eïi één Duim
ëiep ; doch ik heb 'er ook die vlakker zyn 9

of laager getopt 5 en van allei-ley mindere

grootte , tot die van een Duim en kleinder.

Tegen 't licht gezien vertoonen zy zig vaö

binnen wit, met roode en geele Straalen;

doch van buiten heerfcht by dezelven een on-

gemeene verfcheidenheid van Kleuren , wel

meest in die van minder grootte. Het Appel-

bloefem of Roozerood, met wit, geel, bruin

en andere Kleuren gemengeld 3 verfraait de

LI 2 T©»
ï» DÉFI« XVÏ, SiuSi
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VI. Tekening derzelven onverbeeldelyk, en boven

^Tx^^*
alle befchryvinge.

Hoofd- v»
STUK. .C758) Patelle , die de Schaal eenigermaate

DccLviri» gehoekt heeft y met veertien flaauwe hoe*

^uigatl, ^^^> ^^^ ^^^^^ verbreed en fcherp.

Gemeend
PateUe»

j^^^. ^^^^ voeren deeze den naam van Ge*

meene Fatellen ^ alzo zy op alle Kusten van

Europa, die Rots- ot Klipagtig zyn, aan den

Oceaan, voorkomen. Buiten twyfel zyn het

deeze, daar d*Argenville zyne Afbeel-

dingen van ontleend heeft, om het Dier der

Patellen te vertoonen ; zie Fig, 7 en 8 van

onze Plaat CXXIV. Men noemtze in Enge-

land F/ff//er , Limpet of Papshell volgens Lis-

ter, wiens Afbeelding echter niet al te veel

overeenkomst fchynt te hebben met de Fran-

fche Patellen. Hy geefc 'er eene geflreept

Afchgraauw blaauwagtige of gevlakte en bonte

Kleur aan. 't Voornaamfte gebruik van den

daar in zittende Vifch, by de Engelfche Vis*

fchers is, volgens hem, dat zy dien voor Lok-

aas aan den Hoek flaan.

LïNNjEUs befchryftze aldus en zegt. , ^ De
„Schaal is Kegelvormig, met veertien ver»

f758) PaUiU Testa fubangiilatS!, AnguIIs quatuordeclm ob^

foletis: Margine dllatato acuto. Faun% Suec,ziij^,h\&T, AngU

i9f). T« 5. f. 40, mala, Gualth. Test^ T. 8* f. L. Gt.

KANN. tAdu II» T» 2. f* 17, KNOIlR Vsrzam* VI. DV
ïl. a7. f. §.
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,, hevene en geknobbelde hoeken uitgewerkt, VI.

^y waar tusfchen in even zo veel kleinere ver- ^S^^*
5, vat zyn. De Top is zeer Homp, niet in Hoofd-

3, 't Middelpunt, maar nader aan het fiTialfleSfUK.

55 End: de Rand van onderen zwartagtig met

55 witte Tandjes " Dit laatfte neem ik niet

zodanig in de gemeene Franfche Patellen waar.
;

Veeleer zou ik zeggen, dat die den Rand

breed hebben , van onderen blaauwagtig met

witte Streepjes : maar mooglyk behooreq zy

tot de volgende Sport. *

(759) Patelle , die de Schaal eenigermaateDCcux^

hoekig mtgeknaagd heeft y met menig- ^^^ll'l^

vuldige oj7gelyke Streepen , van onde* i^iaauwe.

ren hlaauw»

Van deeze wordt alleenlyk gezegd , dat zy

wAg in de Middellandfche Zee onthoudt» Moog-

lyk zullen die, welken Tou riste fort op

de Griekfche Eilanden waarnam , hier t'huis

behooren.

(760) Patelle, die de Schaal eenigermaate ge- dcclx.

tand , Kegelvormig met Knobbeltjes , £^f//^,

van agteren Jiomp heeft, ^^^^'

^ belde
Dee-Pateüe,

(759) Fatella Testa erofo fubangulata , Striis muraerofls

jn^qualibus, fubtus cxruleü. Syst^ Nat, XIÏ,

{160) patelU Testa (ubdentata ,ConIco tubcrculatd , po5tice

ïetufa; M. L. U. (592« N^ 417.

LI 3
I. Dr^EL. XV ï. STUK.
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VI. Deeze hadt de Schaal bleek, met witagtige

LX
^* Knobbeltjes , die op ryëü gefchikt waren ; dea

Hoofd- Top rqgt pverend: den Rand een weinig ge-

^TPK. tand, meest van vooren en van agteren^ me^

<den agterflen Rand korter en opgewipt: vol-

gens het Exemplaar, dat zig in 't Koninglyk

Sweedfche Kabinet bevondt.

III. Die den Top fpits en omgekrpnid

hebben.

pcctxu (f6ij Patelle , die de Schaal niet getand
^^

mgarla. Kegelvormig fpit^ , gejlreept, met den
Zotska;)-^ j*op Haakswjze omgekruld heeft.

Van waar de bynaam Ungarica in deezeq

afkomflig is, begryp ik niet; ten ware hec

op een foort van Kap of Huik, in Hongarye

gebruikelyk , mogte zien. Wy noemenze

,

wegens de zonderlinge Geftalte, Zotskap-Pa^

telle. Die van binnen Appelbloesfem-rood zyn,

komen zeer zeldzaam voor. De Kleur van

buiten is geelagtig. Men vindt 'er in de Mid-

dellandfche Zee, die van binnen wit zyn.

DccLxiï. (7i52^ Patelle, die de Schaal niet getand

,

éimiquata. *^^^§'

Verouder-

de, f760 l^atdla TestÉ inrcgra , Conicq acuminata ftriata^

Vertice hatiiofo revoluto, Guajlth» Test^ T, 9. f. V, W,
X L K I N OJirac, T, 8» f. 10. G i N A N N» ^dr, !! T. 3.

f* 24. KNORR Verzam. Vl. D. Pi. 16» f. 3.

(762) Patella Test! iniegra oblor.ga ijnbrkata , Vertice

po.tico recurvato, Syst^ Nat. XIU
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langwerpige Dakpanswyze^ met denag- VI.

terftsn Rand omgekromd heeft. lx
^*

Hoofd-
Deeze heefc de Schaal Melkwit , ondoor- stuk.

fchynende, de Opening ovaal, zegt Linn^üs»

(7(^3) Patelle, die de Schaal niet getand, iTe- dcc^xiij,

gelvormig , gejlreept en eenigermaate Makmii-

doorfchjnende heeft ^ met den Top effen ^^'j'^*

j^
en omgeboogen,

Deeze heeft den Top maar weinig omge-

Jcruld, Die vali List er was uit Afrika

afkomftig. Linn^us fielt de woonplaats

In de Middeilandfche Zee.

(764) Patelle^ die de Svhnal eejiigermaate ge-i^ccLxiv,

flreept 5 van vooren met dm Kielen ; Tylcarma,

den Top agterwaard^ omgekromd heeft, ^^\ ,

.

,,

De Schaal van deez^ is Eyvormig , van

grootte als een Hazelnoot, wit, van buiten

geflreept, van vooren drie onderfcheiden Kie-

len hebbende , die in een Rand uitloopen ,

welke van daar hoekig is. Den Top heeft zy

fcrom en van agteren geplaatst.

(753) Pafella TesÜ integrt Conica ftriata fubdiaphanS ,

Vcrtice refiexo Ixw'u Syst, Nai, XIJ. Li&T. Concb^ T. 537»

f. 17» Klein Oflras^ T. 8. f. i*

f764-} Patdld Testil fubftriaia, antice tdcarlnata, yerti(^

revoluto. S'/jr. Nat, XII.

LI 4
INDEEL. XVLSTU5,
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¥1. (7^5) P^telle , die de Schaal niet getand^
Afdeel. Eyvormig heeft ^ met eenigermaate Tak'

Hoofd* ^^^^ rimpels , den Top, die een omge'

STUK. boogen Spits heeft y hyna in *t middel-

DCCLXv* - punt.
PatelU

^

«ïeivamde, Jn de Middellandfche Zee woont deeze

,

die de Schaal ondoorfchynende , van binnen^

effen en Schildpadagtig , van buiten met on-

telbaare Streepjes heeft ^ diq van ongelyke.

langte zyn.

BccLxvi. 'C7Ö6) Patelle , die de Schaal niet getand. ,

Fnieiia ovaal , verhevenrond l gejlreept heeft ,

qedagtjge, den Top met een omgeboogen Spits ^ hy

den Rand,

Deeze hadt de grootte van Pompoenen-

Zaad , en was aan den Top met een rood

vStreepje omringd. Hy is geheel naby den,

Rand geplaatst. De Kleur is geelagtig bruin.

Men vindtze in Oostindie.

DccLxviu C7Ö7) Patelle , die de Schaal niet getand ,

^:'''^i^

'

lang.

^ * f765) Patdia Testa Integra ovata, Strüs rugofis fubramo-

fis, Vertice fuhcentrali reflexo nmcronato, S-jst, N.n, XI U
'- (70Ö/ Patella Testa integra ovali convexa firisré , Vertice

fabmarginali reflexo mucronato. M. L. U. 69Z, N* 41a*

Ru M p H. Rar. T. 40. f. i.

(767; Patella Testl integerrima oblonga , margine antico

retiifa, Vertice mucronato carinato. M. L» U» 693. N« 419,

B.UMPH, Rar* T. 40» f* L* Pet. Gaz^T^ 22« f. 9»
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langwerpig. , met den voorjlen Rand VL

fiomp^ den Top fpits en gekield heeft. ^^^^^

Deeze heeft van haare gelykenis naar eens stuk,

Menfchen Nagel den bynaam. Men vindtze

op den Oever van AmtJoina^ in het Zand.

(7(58) Patelle , die de Schail met een omge-
^J-YIta^"^

boogen Top, , de Rug gekuifd heeft en Gekuifde*

. gekield»

Deeze, in het Kabinet van den Heer Ly-
ON NET zig bevindende, heeft de Schaal door-

fchynende. Kegelvormig omgewonden, famen-
gedrukt en zeer dun , met talryke dwarfe

Sleuven, als Ribben. De Rug is gekield met

een zeer dun dubbeld Vliesje , met Tandjes

uitgefneeden. De Schaal heeft een bogtige

Zoom , en de Opening aan de Rug met een

fcherpen hoek. 't Gedagte Vliesje, als een

op(taande Kuif of Kam, geeft *er den naam

aan*

(769) Patelle , die de Schaal niet getand , nccLxiyo

ovaal heeft en Vliezig , den Top met een Moeia"*^'

omgehoogen Spits. Pateiie»

Dit

(768) Paiella Testi Veitice revoluto, Dorfo criftato cirina*

to» Syst^Nat» XÏI.

(769) Patella. Test^ integerrima ovali Membranacea , Ver-

tlce mucronato reflaj-io. Faun, Sues. 2200» LisTt ^ngl, 15 j«

T« 2. f. 32» GUALTH, Test, T» 4» f» AA,

LJ 5
I. Deel. XVI. Stur.



5S& Beschryvinc van

VI» Dit is een klein Patelletje^ dat in de zoete

^T?^' Wateren van Europa zig onthoudt, aan de^

Hoofd- Waterplanten kleevende. Linn^eus heeft

s^im* het, jn Sweeden, voornaamelyk op het Rui-

terskruid waargenomen. Gualthieri geeft

een dergeJyke Rivier -Patelle , in Italië, op,

Li STER befchryfc omftandig de zyne in En?

geland 9 alwaar hy ze op Ondiepten in de Ri-

vieren vondt. De grootflen hadden iets meer

dan een derde DUiims langte; de Top was als

een Haak geboogen: de Kleur was in de lee-

vende bruin; doch de ledige Schaaltjes waren

doorfchynende , dun en uitermaate broofcb.

De Voet van het Dier, dat in dezelven huis-

veste , vras rond. Voorts fpreekt hy aldus.

„ In 't laatst van September heb ik daar van

„ het Schot, overvloedig aan de Steenenklee-

„ vende , waargenomen. Dit was in kleine

„ Bolletjes als Lil verfpreid; kunnende ik

3, reeds in ieder Bolletje verfcheide kleine Pa*

„ tellen, uit de Geftalte zelve, onderfcheiden

„ en erkennen* In de Paaring klimt de. eene

„ op den Top van de andere, en blyft 'erop

,, zitten. Op zodanig eene wyze heb ik dies-

„ tyds veelen gepaard gezien.'*

IV. Die gelyk van Rand en digt van bo*

ven zyn, met den Top niet gefpitst,

pccLSX. C770) Patelle, di^ de Schaal geheel heeft en
Fatella rif
feiiucidfi. Jcheej

Iien4e,
" (77°) P^i^^^^ Testa IntegerrlmS , obovsta, gibbaj, pdlud«"

da , Radiis quatuor cxiiüeis. Syst, Nau XII.



DE F A T E L L E N, I39

fiheef ovaal is ^ hultig^ doorfchynende , v"!.

met vier blaauwe Straakn» Afdbéu
LX.'

Deeze, in de MiddeMandfche Zee door den!?!?^^-''

Heer Brander, m Noorwegen door den

Heer Martin waargenomen, komt in Ge-

italte mee de naastvoorgaande Zoet Water

Patelle overeen , maar is grooter eq niet ge-

fpitst ; Loodkleurig , zeer glad met heldere

Hemelfchblaauwe Straalen , hebbende aan den

agterften Rand als eeii flaauw Topje,

Hier uit blykt , zo Linn^eus aanmerkt,

dat de blaaiiwe Kleur ook 3 Natuurlyk, plaats

heeft in de Hoorens. Zyn Ed. hadt evenwel,

een weinig voorlyker, reeds eene Soort van

Patellen blaauw genoemd "^
; om niet te fpree- * zie

ken van de Kwallebootjes , die Purperagtig ^
^*^^^-

blaauw zyn f , noch van het Mondftuk der ,
t zie

Mennifte Tooten, dat ook blaauwagtig is. 't
''* ^'"^^^i

Is bekend, dat men veele Schaalen, door Sterk

Water , blaauw kan raaaken
, gelylc men dus

geheele Tootjes
,

" die fierlyk blaauw zyn , aan-

treft» Ondertusfchen blyft het zeker, dat de

regt blaauwe Kleur, van Natuure, onder de

Hoorens zeldzaamer is dan onder de Schul-

pen , hoewel men die onder de Mosfelen aan-

treft §. Ik heb een Oostindifch Mosfekje , zie

omtrent een Duim lang, van buiten rood^bi/fu"^^*

dat de Randen vaa binnen het allerheerlykst

Hemelfchblaauw heeft, welk men befchouwea

kan»

(77O
I. UcEL. XYI. Stuk;
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VI. (770 Patelle, die de Schaal geheel heeft^ en

^'ïx"^*
£3'vor7mg, effen ^ zeer glad»

Hoofd-
STUK. Deeze heeft volkomen de gedaante van een

P^,^^^;^^'* Schild, en de Kleur niet alleen, maar ook de
^^5f«ii«^- Tekening, doen haar naar eeneSchilpad-Schaal

Getygerd gelyken, doch men noemtze, gemeenlyk, Ge^
scküd. tygerd Schild y in 't Franfch Bouclier de Tor.tue.

2y vallen vry groot en zyn van de fraaiftea

onder de Patellen»
^

ïïGCLxxii» (77^) Patelle , die de Schaal geheel heeft ^

cotprnfa. langwerpig ovaal , fyn gejlreept en efi

^"^! fen^ mee eene famengedrukte Rug,

De geele Kleur en de diepe Sehuitswyze

holte , doet aan deeze den naam van Geeh

Kapjes toe-eigenen. Zy behooren onder de

grootften van alle Patellen , zegt Linn-^üs,

en befchryft 'er één, uit het Kabinet van

den Heer Ryksraad Te s sin, dat vier DuU
jïien lang , drie Duimen breed en even zo hoog

was. De mynen zyn meer famengedrukt. Ik

heb 'er qen, dat omtrent vier Duim lang is,

en

(77 t) Patella TestÉ integenima , ovata , l^vi, glaberrim^^

M.L. U» 693. N. 4ic\ LiST* Concè. IV» S» i, C. 2. T. *
G u A L T H* Test, T, 8. f. B. Bouclier de Tortue» A II G E N v^

Conc^, T. 6. C^} f» P. K N OR a Verzam, ! D. 'Si» 21. f. i.

(jji) Pt^tella Tcsta integenima ovali oblonge, ftriata,

lavi; Dorfo compresf^^ Syst^. Nat, XlUKHQTikVi Verzam^

VI* D» PU 28. f. !
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en een Kwartier minder dan twee Duimen Vt
breed, anderhalf Duim hoog. De Oppervlak- i^^-^^*

te is geftreeptjdoch niet ruuw : de Kleur bruin- Hoofd.
agcig geel: de afkomst uit Ooscindie. stuk.

(773) Patelle, die de Schaal geheel heeft , i^^>S^'"*
gelvormig y met vyftig fiompe Streepen. iiuj?-ca.

Plompe;

Volgens de befchryving van 't Kabinet der

Koningin van Sweeden was de Sehaal van dee-

ze grooter dan een Kinderen-Hoofd , des men
haar dan wel onder de allergrootile Patellen

mag betrekken. Zy is uitgeploegd met een me-

nigte van Sleuven, waar tusfchen itompe Rib-

ben zyn> doch heeft niettemin den Rand ge-

heel. De aangehaalde van Gualthieri
hadt de Streepen gekarteld ^ en was Aardkleu-

rig met drie bruine Banden.

(774) Patelle, die de Schaal geheel , Eyyor^-DccLxxir.

mig enflomp heeft ^ met verheven Stree- f,,'^''Jj''
'

pen. Bruine^

De Schaal van deeze heeft den Top zeer

verheven, byna Kegelvormig: de Kleur is uic

den

(773) Patella Testa iritegerrlma Conica , Strüs quinquagsn^

tl obtuHs. M. L. U« 694. N. 421, List. Conch^ IV. S, u
C» 4. T* I, G U A LT H* Ten. T, R. f, P ,• T. 9. f. C ?

(774) Pateik Testa integerumd ovatS obtufa , Stnis eleya»

tis. M. L. U. 694* N. 422» XnobR Verzam^ YU D* JPl>

20* f* 9,

h Deel. XVï» Stuk»
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Vi. 4en Afchgraauwen zwartagtig, met ongevaar

^^^S.^^* negen-en dertig •, zeer fyne , Draadswyze ^

HooFï)- Afchgraauwe Scraalen. Men vindt doorgaans
^TUK. (Jen Top als met een Band omringd.

nccLxxv^ (775) Patelie3 diè de Schaal geheel ^ en ge^

ïotlit ftreept heeft, den Top eenigermaate ge-

Getekeü- fpUst en overend fiaande , van binnen

mty met een zwarte Hartvormige Vlak^

die in 't midden witagtig is,

In de Middellandfche Zee komt deeze vóór,

die de Schaal heeft met verhevene elFene brui-

ne Streepen, van binnen wit, met een brainenf

gevjakten Rand.

Bccixxvi (776^ Patelle, die de Schaal geheel y ovaal

^

CrMiata* eenigermaate verhevenrond heeft en
Gekruiste. hriiin^ met een wit Kruis getekend.

De Schaal van deeze Soort, niet grooter dan

een Erwt, is bfi^in, doch aan den Top bleek,

en met een Kruis, dat uit gegolfde witte Ban»

den beflaat, gefchilderd.

óccLxxvii (777) Patellè, die de Schaal geheel ^ Kegel*
FaielU
Reticulatai VOT'

Geadelde. (775) Patella Testa integriï firlatS, Vertice fabmiicronato

erefto, intus alba, MacuU atrd Cordat4 medio albida. S;^st^

I!au XII.

(776) Patella Testft integerrima ovali fubconvexa fusca,

Cruce alb-i piita. M^ L* U. 695. N« 423»

(777) Patella Testa integr^ Conici compresfa, Venofa.

reüculata, M« L» U» 695* N, 424;»
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yormig famengednikt , Nètsw^zé geaderd Vf

.

heeft.
' AFDEELi

Van deeze^ uit de Middellandfche Zee, iSsTus»

de Oppervlakte doorweven met ronde witte

Vezelen, die Netswyze, Loodregt en water-

pas, doormalkander loopen.

V. Die aan den Top doorboord zyn»

{778) Patelle, die de Schaal ovaal ^ Netswyz^^<^<^ï-Ti'^mi

gejlreept heeft , met den Top omgekromd^ fTs/uZ,

en van vooren gefpleeten, Gefpiee:^

Deeze is aanmerkelyk wegens een Streepwys

Spleetje 5 dat van den vöorflen Rand tot het

midden van de zyde loopt. Het is een klein

Patelletje, dat aan de Kasten van Engeland,

volgens Lis TER, zeldzaam, doch, volgens

den Heer Brander, overvloediger voor-

komt by Algiers.

{779) Patelle, die de Schaal ovaal 9 iuhigver- j^^.^^^^^

hevenrond en Netswyze gejlreept heeft , p^^^^^f^

met den Top doorboord en den Rand ge 'Vv,m^

kartelde

Dee*

f778) Patella Test^ ovali fttiato-reticulatS; , Vertice reciii»

vo, amice fïsfa* Syst^ tiat^ XII. LisT. Conch» T« 543. f«2S.

Pet» Gaz, T. 7 3» C 2.» Patella retlculata , cxigua alba, Fes^

fura notabili in margine» Klein OJlf^ p* 11 6*

(779) Patella Test^ ovali gibbolb convexa, flriato-retlcula-

ta, Margine aenulato, Vertice perforato. Sy%t^ Nat^ XIÏ»

Pet. Caz, T« S» f- 22, K LE I N OJir^ T* 8. f* 3,

I. DESJ». XVI, STUl^
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VT. Deeze is , ül Geftalte en grootte , aan dé
Afdeel. voorgaande zeer gelyk , doch heeft de Opening

Hoofd- ^^^^^' ^^" ^^" agterflen Rand. Men vindtze in

STUK. de Middellandfche Zee, volgens Brander.

DCCLXXXi C780) Patelle, die de Schaal Eyvormig verhe*

Fateiia yewoud^ met den Kand inwaards gekar^

Grkkfche; ' teld en den Top doorboord heeft.

Hier wordt die Soort van Osfe-Oogen aange-

haald, welken Tduunefort op een Griekfch

Eiland at, en dezelve afbeeldde, tïoemendèdie

Lepas met den doorboorden Top. Zy heeft de

Schaal Netswyze geftreept, doch zeer gemeen
.. van Kleur. Dit getuigt ook Adansdn van de

zyne, zeggende dat men, deswegen , gemeen*

lyk den naam van Treillis geeft aan de Schaal

van deeze Soort. Hy noemtze , om dat die by-

zonderheid aan veele andere Conchyliën ge-

meen iSi liever Gival, en haalt verfcheide Au-

theuren aan ; zelfs Petiver , die zodanig eene

aan 't Eiland Barbados waargenomen hadt. Die

f
van Li STER was aan de Kusten van jamaika

g-evonden, Dus fchynt het zo wel een Afri-

, kaan-

(780) Patella Tcst3 ovata convexS , marginc introrfum

crenulato , Vertice peiforato. Sysi» Kat^ XII» Bonann»
Recr, I. T, 6^ T o U R N E F. lu ! p. 94» L I S T. Conch, Ti

êz7^ f. I, 2. AR GE NV* Conch^ T. 6. {z) f» I. KLe in*'

OJirac^ T. S. f. 3» A D A N S» Ser.eg, L T. 2. f, 7» G ü A L T H»

Test^ T. p» f. N. R E G E N F« Conch, VI* T» 2. i\ zz* K N ö R R'

Vitzam, ! D« PI, 30» f* s;*
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Itafinfche en Westindifche te zyn, als eene Eu- VI,

repifche Patellc. '

LX?**
De grootften , hier van , door A d a n s o n aan Hoofd-'

dé Kust van Senegül waargenomen 5 hadden an-^*^"^*

derhalf Duim langte, en de helft minder hoog-

te, ,5 De Kleur (zegt hy) lydc groote ver-

3, anderingen. Men heeft 'er witagtige^graau*

5, we, bruine: ik bezit zelfs een kleintje daü

3, blaauwagtig is. De bruine zyn gemeenlyk

3-, met wit getygérd* Dê witte hebben door-

35 gaans roode Vlakken, hier en daar zonder

,3 orde verfpreid , maar het is gewoonlyker

,

3, haar zeven breede Banden te zien hebben 5

3, die bleek graauw zyn, welke zig als Straa-

3, len van den Top naar de Randen van de

3, Schaal uitflrekken , alwaar zy breeder zyn

5, dan by den Top» De Mantel van het Dier

35 isniet gefalbalaad, maar alleenlyk gezoomd

33 m£t een ry van deftig kleine Knobbeltjes,
^

3, welke zig als zo veele witte Stippen ver^

5, toonen. De Kleur van het Dier is bleek-

,, wit. Deeze Soort is vry zeldzaam. Ik

35 hebze 3 in Mey, aan 't Eiland Goeree ge*

5', vonden»*'

(7 8O Patelle, die de Schaal Eyvormig^ g^-DcciKx-a^

'

^ Geftjaalde?'

(781) Tatelta Tesfa ovata ftrlatd rugofl fusca , Vertice

oblongo perforato. M» L» U* 696» N» 425» Lïst. Conch^

IV. S. I. C. I. T. I , 2. GUALT H» Test. T* 9» f. P, Q^,

R,S,T, ArGENV* Conch, T. 6» (2) f« € C O LU M N*

M m ^1^

ï. DEÉU XVI. STUIU
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VI. Jtreept ^ gerimpeld, bruin Jieefty meé

^^f^^ den Top langwerpig doorboord,^

Hoofd-
stuk* Tot deeze Soort betrekt LiNNiEUs de

Zesde Soort van Adanson, ï)afan genaamdj^

op welke door dien Heer de gedagte van

To URNEFORT en van andere Autheuren

worden aangehaald, welken onze Ridder tot

de voorgaande Soort betrokken hadt. De Schaal

was kleiner dan in de voorgaande Soort , zeer

dik , met een ovaale Opening , veel naar een

Sleutelgat gelykende, in de Top. Zy hadt

l^yftig Ribben, waar van de helft dikker, de

helft dunner waren , naar den Omtrek geftrekt»

Haar Grondkleur was van binnen groenagtig

wit; van buiten, nu eens wit, dan graauw^

dan rood, inzonderheid in de Jonge Schaalen;.

want die der Ouden waren altoos witagtig^

zelfs fchoon de Kalkagtige Korst weggeno-

men werdt ; fomtyds aan den Top een weinig

rood.

liet Dier. 99 De Voet van het Dier, zegt Adanson^
„ heeft eene byzonderheid , welke ik niet

„ waargenomen heb in de andere Soorten van

,, dit Geflagt. Deszelfs Randen ^ zo wel als

,j die van de Sleuf, welke 'er in de geheele

„ Omtrek plaats heeft, zyn verfierd met ee-

„ ne

A^' II. T. iz> f. 3» BONANN. i?«r* I. N» 3, Pet. Ga^*

T. 3. f. li« & T. 85. f. 8. G I N A N N. Adr, II. T. 2» f. 19^

Adans» Seneg^ U T. 2» f« ö. Knokr Tcrzam* IV* D* JiU

2p. U^*
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j, flë ry van zeer kleine Vezeltjes 5 digt aan VL

„ elkander. De Franje , die den Mantel
^^lF^'

^, zoomt 5 iDertaat alleenlyk uit eene fy van hoofd-

35 Takkige Vezelen , welke van drie tot vyf stuk.

3, Punten hebben. De twee voorde Enden

^, van den Mantel pasfeeren over den Hals

^, van het Dier , om de Opening te bezoo-

3, men , die in de Top van de Schaal is door-

ga gebooni : zy formeeren , zonder daar buiterf

3, te gaan , een foort van Kanaal, daar meri

3, dikwils Water ziet uitkomen mét de Vui*

53 ligheden.**

Dus vinden wf dan fiet denkbeeld vari

fommigen, ten opzigt van dit flag van Pa-

tellen, aangaande het gebruik der Ope-

ning, bevestigde Die van Bonaiïni Cy-

pria gétyteld werdc, om dat zy meest voor-

kwam in de Zee by 't Eiland Cyprus, in de

Middellandfche Zee , hadt de zelfde Eigen-

fchap , doch fehynt my llerk geribd en ge-

fleufd te zyn. Hier wordt oök de Kaapfche

van P E TI VER t'huis gebragt, en wy moeten

'tv nog anderen toe betrekken , die voor wei-

nige Jaaren eerst ontdekt zyn.

Die Magellaanfche , heb ik op 't oog , wel- Magci-

ke de Fra:nfchen, met en benevens de voor-
^'^''^'^^^"'

gemeldén * , nu zeven of agt Jaaren gelee- * Biadz»

den, op de Malouines Eilanden, by de Straat
^^'^^

ian Magellaan, vifchten, vindende daar van

die zeer groot en fchoon waren. Deeze mo-

gen te regt den naam van Geflraalds voeren

,

Mm 2 z\zQ'

h DEÏL. XVL STUK*
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VI. alzo zy , op eenen vuilwittea Grond , met

^^^^^•paarfchagtige, donkerblaauwe of zwarte Ban-

Hoofd- den , die als Straalen van den Top naar den
^tüK. Omtrek loopen , verfierd zyn. 't Getal dee-

zer Straalen in drie zodanige Kapjes, die ik

dians voor my heb , is veertien of vyfcien,

Zy verbreeden zig zoddnig , dat veelen aan

den Omtrek een Kwartier Duims breed zyn

,

en het witte , daar tusfchen , heeft ook om-

trent die breedte. Voorts zyn deeze Kapjes

zeer dik van Schaal en van binnen wit. De
Opening in de Top is wel een Kwartier Duims

lang en half zo breed , en heeft van binnen

een byzonderen Zoom. De Geftalte is in fom-

migeh platter, in anderen verhevener Ik heb

'er één , van drie Duim lang en twee Duim
breed , die een Duim diep is. Deeze vindt

men in 't Werk van Knorr afgebeeld. An-

deren a van de zelfde langte en wat minder

breedte , zyn maar eén half Duini diep. Zy
zyn veel zeldzaamef , dan de Geribde én Ge-

bronfte Magellaanfche , met een geflooten Top.

©CCL?fXXll. (782) Patelle, die de Schaal Eyrondagtig gé-

Tateiia Hmpeld , wit met roode Straalen , den

Gewolkte Top met een ovaale Opening heeft,

yatelle*

Met deeze Soort befluit Linnjeus zyn

Ge.

f78a) Faitlla Testd fubovatft, rugola, albl lubroxadiata 4

Tertice ovato*perforato* ,S^«. Nau XIÏ»
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Geflagü van Patellen. Hy geeft 'er den naam VI.

van Wolkje of Gewolkte aan, en zegt, dac zy
^^x^'

van de voorgaande verfchilt , doordien deHooFo-

Schaal kleiner, hooger, wit met roode Straa-STUK.

len is ; de Opening minder langwerpig en van

binnen bruin. Zy zou menigvuldig voprko-

men in de Middellandfche Zee.

LXI. HOOFDSTUK.
^efchryving van 't Geflagt der Tandhoorens,

dat de Olyphants- Tanden en Wolfstandea

bevat.

Aan die Schulpdieren , wier bekleedzeis Naam.

fommigen onder des naam van Pypagtu

ge Kokers , anderen onder dien van Pypen of

Zee-Pypjes, Tuyaux de Mer ^ Tuhuli Marmiy
begrypen , geeft Linn/eus den naam van

Dentalium. Die benaaming is oudtyds in de

Apotheeken bekend geweest. Men verflondt

'er eene Schaal door, naar een Tand gelyken-

de , waar in een Worm huisvestte , die 'er

Ibmtyds zyn Kop uitbragt om Aas te zoeken

cf Water in te neemen. Zulke Pypjes had-
,

den haare aanhechting op Steenen in de Zee,

en op de oude Schaalen van Schulpdieren.

Van deeze Tandswyze Geftake hadden zy

zekerlyk den naam bekomen* Ik geef derhal-

ve dien van Tandi^oorens aan die Geflagt.

Mms De
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Kenmer-
ken»

Soorten.

150 BïSSGHaYyïNO VAf^

yi. D§ Kenmerken beftaan h eene eenkleppige,

^Lkl' Pypagtige regte Schaal , die niet in Celletjes

HöofD- is verdeeld , aan beide Enden open. Het Dieir

puK. jg QQ^ Boorvvorm.

'p Getal der Soorten in dit Geflagt is agt,

waar van Ibmmigen in de Europifche^ ande-

yen in de Indifche Oceaan , of in de Middel-

landfche Zee^ gevonden zyn, als volgt.

pccLxxxtn (7S3) Tandhooren , dis de Schaal tienhoeki^

^jephan- Jieeft , eenigetmaate krom en gejtreept,
ilnum,

Ölyphants- TA. TT . 1 . ,

Tand» Uit Hoorentje wordt gehouden voor het

regte Bentalium , in 't Franfch dentale j ei^

men noemt het Olyphants-Tand ^ om dat c|e

Geftalte eenigermaate met de kromte en figuur

daar van overeenkomt; hoewel het nogthans^

door zyne Ribbetjesen Kleur, grootelyks daar

van yerfchilt. ,, De grootften vallen ruim

35 een middelflen Vinger lang, beneden fchaars

3, een Pink breed ^ boven fpits , doch zoda-

5, nig 5 dat 'er altoos een Opening blyft. Zy

a, zyn een weinig gekromd als Bokshoorneq

^y of wat regter als Qlyphants-Tanden, zege

^, RüMr

(783) Dentalium Testi decem-angulata,, fub-arcuatS, ftria»

ta. M. L. U. 699» N* 42(5. BoNANN, Recr^ L N, 8>

Xist* Ccnch, IV. S. ? f» 3, ölyphanis Tand. RUMPH.
pKar, T. 41. f* I- Pet. ^m^T. 16 f. 33. Caz. T. 13- f. 9»

GuALTH. Test, r, 10. f« I. Dentale» ARGENV. Cew^,

f, 7* (3) f. H. GiN^NN. Adn IL T. u f* i. KnOR^
Perz^m» I, D. fl, 2^. U Z»
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DE T A N D H O O R E N S, 55I

RuMPHius, en hebben uitfleekende ï^ib- VI.

ben: de Kleur is groen, aan 't dunfte End^|"^^^^ƒ"

witagtig. Een tweede Soort is dunner, lan-HooFo-

ger en bleeker groen. In alle zie van bin-^TUK.

nen een Slymerig Dier, en, als menze weg

legt 5 verfmelt al het Vleefch , dat geen

Tandjes heeft, maar een rond Mondje,

waar van een Buisje afgaat, daar men een

35 Rysje in kan fteeken. Door dit Mondje

5, zuigenze het Slyk en vuile Zand binnen : in

j,. Water gelegd willen zy het niet uitfteeken.

^, Men vindtze op vlakke Stranden , daar een

„ harde Grond en Itille Zee is, lleekende het

5, dikfte End in 't Zand en het dunfte daar

5, buiten uit. Wegens haare kleinheid wor-

„ den zy van de Inlanders tot Spyze niet ge*

„ zogt.'^

De Franfche Heer d'A r g e n v i l l e fpreekt ^^^ Dier.

pi» cxxv
van het Dier wat omftandiger, gelyk wy danF^. i.

ook de Afbeelding van hetzelve, in zyn Pypje

of Kokertje, naar één der mynen verbeterd,

van hem ontleend hebben •* zie onze Plaat

CXXV, Fig, I. Hy merkt 5 in de eerfte plaats,

^an , dat het Dier zeer los zit in deeze Koker-

tjes. „ Het groot fte deel van deszelfs Lig-

., haam^ (zegt hy,) is bedekt met ^cne witte

5, Kleur, waar verfcheide kleine Darmvaatjes,

,, die donkergeel zyn , doorblinken. Wanneer

,, het zig in het Kokertje verbergt, dan trekt

5, het den Kop geheel binnen ; maar , als het

55 denzelven qiLfteekt, dan vertoont het zig,

M m 4 „ ge.
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552 Besciïuyving va^j

A
^^^\ 3> gelyk in de Afbeelding. Als dan formeert

'^^LXu' 5? zig een Pieramiedaale Knop, die een foort

Hoofd- „ van Kap heefc , welke hem omkleedt, eu
|i'^?» „ aan 't End een zeer klein Gaatje , waar

3, door het Dier zyn Voedzel inneemt. On-

55 der dien Kap ziet men een Zoom , die als

3 3 gefalbalaad is, met zwarte Stippen , doch

3, niet buiten de Opening van het Kokertje

5, uitfteekt , om 'er des noods weder in te

,, kunnen gaan. Alzo dit Schulpdier byna al-

5, toos in *t Zand begraven blyft, ineen lood-

3, regt postuur , verlangt het zig van de eene

3, en andere zyde tot aan de Oppervlakte van

5, den Grond, zonder dat de Golven het kun-

3, nen verwrikken. Maar, buiten 't Zand zig

3, bevindende 3 doet het uit het dunde End

55 van zyne Koker een foort van Voetje uit-

53 komen , dat hy in den Grond fleekt, om
35 zyne Schaal vast te zetten , en dan breide

3, hetzelve zig uit, byna als eene Bloemkelk,

3, met vyf Punten. Dit Lighaamsdeel , dat

3, ongevaar een half Duim breed mag zyn

,

5, en door het welke, zi> het te denken is

3

5, zyn Voedzel pasfeert , is zeer wit en ver-

5, toont zig van buiten in zyne geheele uit-

53 geftrektheid niet , dan in zo verre het Dier

3, geen volkomen vry gebruik kan maaken van

3, zyn Kop. Het Dier heeft geen Dekzeltje,

3, en, om zig niettemin voor befchadiging van

„ buiten te beveiligen, duikt het zo diep in

^5 zyn Kokertje 3 dat men het onmooglyk kan

5, 'pq^ciken/* Dp-



©E Tandhoorems. 553

Dewyl de Olyphants Tanden , zogenaamd , Vï.

In de Europifche Oceaan zo wel als in de In-
^^lxI^*

difche gevonden worden , zal dit mooglyk door Hoofd.

dien Heer zelf waargenomen zyn. stuk»

(784) Tandhooren, die de Schaal tieiihoekigy^^^ci-^^^^^

eemgermaate krom en effen heeft, Aprinum;
Zwyus-

Dp Schaal van deeze, uic Oostindie afkom- ^^"'^*

Itig, is fmaller of dunner dan die der gewoo-

ïie Olyphants-Tanden , zegt L i N n^ y s , en

fvit van Kleur ^ met dieper Groeven zonder

Streepgn.

C785) Tandhooren. dk de Schaal met twin-'^^ci.KKXY^
• o • 7 /. Dentalis^

tig Stre-epen eemgermaate krom en fl/-Roodc/

gebroken heeft*

In de Middelkndfche Zee komt deeze voor,

hebbende de Punt der Schaal zeer fpits ea

rood.

(786) Tandhooren 5 dis de Schaal Spilrond ^-occix^xyi
• Entalis^

(784) Dentaüum TestS decem-angulatA fub nrcuatl ]xvi,

Syst, Nat, XIU

(785) Dentalium Te^tê. viginti-ftriat4 , fub-arcuata , interrup-

ta, Syst, Uat^ XII. RUMPH, Kar. T. 41. f. 6»

(7S6) Dentalium TcstA tcreti fub-atcuata , conjinua , Ixv'u

Faun Suec^ C20U M. L. U. 669* N* 427, lloN A NN« Recr^

I. N. 9» LïST« Cmch, IV. S» 2. U 3* Rumph, R^r T*

41. f. 5. GiNANN. ^dr, II» T» I, f» a. GU ALTIU Tcsi^

T. lo» f» F» Antale. A R G E w v. Conch, T» 7. (3 j f» C<,

K N O R R Verzam. I, D. TU 29* f. 4*

M m 5
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554 Beschr^vïng vaït

yï* eenigermaate krom , niet afgebroken $n
^
LXÏ^'

sjowfif^r Streepeji heefu

HooFp-
sTüK. Deeze noemen v/y JFff^e Wolfstanden. Zy

zouden de Entalia zyn , die kleiner vallen dan

de Dentalia , voorgemeld* Zulks fleunt op
bet Berigt der Autheuren , fchoon i/A r g e n-

yiLLE het tegendeel fchynt te Hellen (*);

doch hy overtuigt zig zelven wel dra, zo

door de Afbeelding , als door de befchryving,

daar hy van de Wormen , in deeze Kokertjes

huisvestende, fpreekt (f). Ook hebben fom-

migen het Entaliwn^ alleenlyk door de klein-

te , van het Bentalium onderfchciden. In

Duitfchland vertoonden de Apothekers daar

voor zekeraPypjes, als Been, wit van Kleur

en rond, geftreept, ongelyk door een of twee

dwars • Streepjes , de grootften vier Vinger-

breedten lang. Zy waren niet geheel regt

,

maar taamelyk geboogen als een Hondstand

»

vao eene Schulpagtige zelfllandigheid. Cor»
DUS zegt , dat het Entalium een Pypagtig

.Schaalig Zee-Schepzel is, van een Vinger lang,

uitwendig geftreept (§> Zo fchynen dan de

Olyphants-Tandcn , voorgemeld , en wel mis-

fchien

(*) l'Antale est plus gros que Ie Dentale , &c, Conci^ U
rarr. p. 193»

(t) On a deja dit, qu'il etoit moins gros que Ie Dentale,

& c'est la feule differencc , qu'on peut y trouver. Concb* II.

Part. p» 25.

($)Aldrovandus de Test, Libr» IIL Cap, V. de

Turpua: in AHquiv^ Synan»



pE TANDijfOOREKS* 5^^

fchlen verkalkc zynde, hoedanigen ik 'er uit VI*

Piemont heb, voor de Mntalia te zyn gehou- ^^^^
den. Ik heb Verfteende Witte VVolfstandjes,HooF^l

yan ongevaar een Duim lang, uit den St» Pie-sTUK.

tersberg , by Maaflricht» Ook komen deeze

pnder de Verkalkte Hoorentjes , in Vrankryk,

voor.

(787) Tandbooren , die de Schaal SpilrondDccLxxxni

en eenigermaate Boogswyze krom heefty corntum^

doch afgebroken en ondoorfchynende. 1]°^^^'

Deeze was de voorgaande zeer gelyk, maar

donker Hoornkleurig ,, en door verfcheide

dwars -Streepjes als afgebroken. Zy kvvan^

voor in 4e Afrikaanfche Zee; de naastvoor-

gaande in de Europifche en Indifche; de naa-

|le op één naa in de Middellandfche Zee. Ik

geloof dat men deeze drie Soorten , zeer ge-

yoeglyk, tot de Wolfst^nden kan betrekken.

(7 88} Tandhooren 3 die de Schaal eeniger- DccLxxxvnt

maate Boogswyze krom heeft , onafge-' q^^qm^
hroken; zeer dïgt bezet met Ringswyze

Streepen,

De

•787) JDentaïium Testa teEeti fub-arcuat^ interrupta opaca,.

^-ist. Nat, XII.

(jSS) DentaLlum TestS tereti fub-arcuat^ continul ; Stüij

Anim'aribüs confectisfimis. 5>jr. Hat* XIÏ» G üALTH» Test^

T. 10, f. F.

I. DEEU XVI. STU?:,



55^ Beschryving van
Vï» De aangehaalde van Gualthieri w?.s

LXI^*^^"
Rpo^erood Buisje, van grootte en geftal-

Hoofd' te als de gewoone Wolfstanden, zogenaamd,
STUK. en met eenige rondgaande Kringetjes flaauw-

tjes onderfcheiden. L i n n iE u s zegt , dat het

Melkwit en glanzig is, met onteibaare Rings-

wyze Streepjes , zeer digt aan elkander. Ik

heb 'er van deezen aart.

o^cLxxxix (789) Tandhooren , die de Schaal e^nigev.

EipebeenS
maate Böogswyze krom heeft , onafge-

broken , met de Ringetjes ver van eU

kander*

Deeze , zo wel als de voorgaande , uit In-

die afkomllig, is wit als Elpebeen, en heeft

onteibaare verhevenronde Ringetjes , op gely-

ke afftanden.

pccxc» C-jgo) Tandhooren , die de Schaal Spikoni.^
Mnulum, ^'

, f, , , , ,, .

Zeer hyna regtop Jtaande y
glad en zeer klem

^'"'^'^
heeft.

De Schaal van deeze is zo klein, dat men
het Gellagt daar van niet dan met een gewa-

pend Oog kao ontdekken, zegt onze Ridder.

Ik vind dit echter in de Afbeeldingen vari

Pla*i-

(789) Dentaltum Test^ tereti fubarcuata continua , Anni^IIs

ïemotis Syst^ Nat. XIU

(790) Dentalium Testa tereti ereftiuscula , \xn , müiuta,

%5r, Nat, XII. PLANC» Conch^ T, 2, f« 2.
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i^LANCüs niet. Het kleinfte Hoorent je , der- VL

zelven , was nog een Kwartier Duims lang , ^XL*
en met het bloote Oog zeer wel te onder- Hoofd'.

feheiden 3 en de grootiten in de ildriatifche^'^^^»

Zee, inzonderheid aan de Oevers van Iftrie,

gevonden , hadden de langte van drie Kwar-

tier Duims 5 en waren aan 't dikfte End on-

gevaar zo dik als een vierde van de langte.

5, Verfteend , zegt hy, of in de Natuurlyke

5, ftaat bewaard , komt dit Koorentje byna

i, op alle Bergen voor, en wordt van fommi*

,y ge zeer gemeene Artfen , by om 3 als een

5, uitmuntend Middel tot wegneeming en voor-

5, belioeding van de Keelziekte aangeprèezen;

„ mids men het , als een Bewaarmiddel , aan

3, dèn Hals hangende draagt. Van de Au-

j^ theuren wordt hetzelve, gemeenlyk,De«r^-

„ lis of Aiitalis geheten. Altemaal zynze

35 glad, en niet overlangs uitgegroefd, gelyk

„ de meeften , die onder de Delfftoffen voor- <

3, komen. Hoedanig de flruftuur zy van het

„ Diertje, dat binnen de Schaal zig onthoudt:

5, of het Hoorntjes en een Dekzeltje heeft,

3, gelyk de meefte Hoorens onder de Con-

9, chyliën ; kan ik niet zeggen : want leven*

3, dig heb ik het nooit gezien."

Voorts verhaalt die Autheur, datindeBer*

gen by Rimini dikwils Dentalia voorkomen^

die de grootflen zyn onder alle Conchyliën ^

Welken men aldaar aantreft. Een derzelven

bezat hy , van vier Parysfche Duimen lang^

mot
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j-jg BEscnii^viNG van

VI.
, met eene Mond -Opening van twee derden

"^LXI^'
^^^"^^* ^° ^^ Bergen oraftreeks Bononie hadt

Hoofd- ^Y zodanigen, toen hy aldaar op de Studie lag ,=

STUK* ook gevonden 5 béftaande, zo wel als veeler-

ley andere Hoorens^ van binnen uit een zeef

harde glanzige i'\gaat C^). Schoon hy niet

meldt, dat dezelven uitgegroefd waren, denk

ik doch dat deeze van die Hoorentjes , welke

men Olyphants-Tanden noemt , zullen zyn ged-

weest.

LXII. HOOFDSTUK^
Befchryving van 't Geflagt der Wormbuizen^
waar onder ook de Neptunus-Schafc is Vhuit

gebragt.

Ifeam. 'c *\ \7"^°''^ Serputa van het kruipen {a fet'

^ pendo^^ of van een Slang (^Serpens^)

afgeleid , wordt hier door L i N N^ ü s , niet

onaartig, tot een Geflagtnaam gebruikt voor

deWoRMBüizEN of Wormbuisjes , die men

ook (TubuU^Vermiculares) Wormagtige Ko-

kers, iVermiculi) Wormen, of Zee-Wormp'

jes (F'ermisfeaux de Mer) tytelt.

Kenmei'. De Kenmerken van dit Geflagt zyn niet tot

de Wormagtig gedraaide of gekrinkelde Pyp-

jes^^

•

e*) Be ConchiSy p« aj. Cap, i8,'fub titulo* Dentaks feu

Antalss minimi glabri Littoris Arimmi^

ken



jes 5 die men gemeenlyk door Wormbuisjes VJ.

verftaat, alleen bepaald. Onze Ridder zegt , ^^^-^j^*

dat zy de Schaal eenkleppig, Pypagtigen aan-HooFo-

kleevende hebben ; zynde de holte , in vee- stuk.

len , hier en daar door Veriloppingen afge-

broken. Het Dier is ook een Boorworm.

In dit Geflagt komen zestien Soorten voor, soorten,

als volgt.

(790 Wormbuis, die de Schaal regehnaatig, t>ccxci
Serptila

Seminul,

Zaadje^

Eyrond^ glad en niet aangehechz heeft. sJIhuium^

Het aangehaalde van Gualthieri is een

onregelmaatig gedraaid Wormbuisje, witagtig

van Kleur , waar in de famenvoegingen der

Draaijen een langwerpige Opening maaken ,

die naar den Mond der Porfeleinhoorens ge-

lykt. Plancüs befchryft een zeer klein

Koorentje van den Oever van Rimini, dat

digt in één gedraaid is , zeer wit en glad

,

uitwendig naar de gedagte Hoorens gelyken^

de. Dit Koorentje hadt eene zeer kleine

Opening aan 'c End , en was in zyn geheel

niet grooter dan een Koolzaadje. Dit ver-

fchilt van de volgende Soorten, doordien het

los en vry legt ia het Zand der Zee.

(792)

(791) Serpula TestS regulati, ovali, libeil, glabï^. S:jst»

N»U XII. Gen. 333. PLANG» Cknck, T» 2* f» ï ? GUAl'TH*

Test, T* 10. f. $

h Ï>EEL» XVIt ST¥K,



5(50 B E S C H RY V I N C VAN

,
yi. C/P^) Wormbuis , die de Schaal regelmaatig

^LXn
*

^^"^' ^^^^^ ^^ ^^^^ ^^^^/^*

Hoofd-
stuk. Op. dö Hoorens en Schulpen ^ in Zee ge-

DccxcTi^vifcht zynde of aan Strand gevonden, komen

pZSrtis^ dikwjls een menigte van witte Stipjes voor,
S"pje» die men door befchouwing met hec Mikros-

koop of met een goed Vergrootglas, ontdekt,

rond gedraaide doch tevens platte Wdrmbuis-

3 es te zyn. Inzonderheid openbaart zulks,

wanneer men de Plekjes , daar zy afgegaan

zyii , naauwkeurig bekykt , als waar op zig

evenwydige Kringetjes vertoonen. Anders-

zins, naamelyk,' belet het Kalkagtig aangroei.

zei dezelven te onderfcheiden. Dus zyn dee-

ze dan ook de blykbaare oirfprong van die

holle Stipjes, welke men in fommige Verileen-

de Conchyliën waarneemt.

©ccxciii. C7P3) Wormbuis, die de Schaal regelmaatig

%truhm. Spiraal i rondagtig^ doorfchynende ; met
Draaitje, ronde Gieren^ die allengs verkleinen^

heeft,

Deeze Soort vindt men óp Koraalgewasfeo

en andere Plantdieren in de Oceaan , zegt

LiN*

(79a) Serpula Testd rcgulari , orbiculata , planS , aequali.

Faun» Suec. 2202*

(7 S)2>') Serpula Tésta re^ulari Spirali' orbiculata pellucidJ

>

Aïifradibus teretibus fenfimque minorlbus^ Faun. Suec» 2203*'

P L A N C» Conch* T» ! f. 8« G I N A N N. Ad'r^ Ut T. ! f. 7*'



D E W o R M B ü I Z E N. 5*^1

LiNN^us. De aangehaalde van P L A N c ü s ^^t.

is een Hoorentje uit het Zee-Zand van Rimi- Yiy

"

mi 5 byna van grootte als een Koölzaadje , Hoofd-*

en zeer gelykende naar de Ammons-Hooren- ^^^k.

tjes , maar niet gekamerd of in Celletjes ver-

deeld zynde. Van buiten is het, gelyk dezei-

ven, ook rimpelig en geftreept. AanSteenen

en Hout kleevende wordt hetzelve , zo hy

aanmerkt, byna zo groot als de Nagel van een

Vinger. Hy meent , dat deeze van den zelf-

den aart zyn , als de genen die tot de dikte

van een Duim groeijen , en dus , na dat 'er

een Marmeren Kop aan gemaakt is , van fom'

mige bedriegers voor Verfteènde Slangen aan

'c Gemeen vertoond worden. Hier in zal hy

meer geloof vinden , dan wanneer hy oordeek

dat de Wormen , die zo veel fchade aan het

Paalwerk van onze Dyken hebben toegebragr,

niet anders zouden zyn dan de genen, die in

zodanige Wormbuisjes huisvesten. Wy zul-

len daar van ftraks j^ in 't volgende Hoofd-

fïuk, fpreeken.

("794) Wormbüis, die de Schaal regelmaatig ïjccxciv

Rond
(794) Serpula Testa regulati Spirali orbkuhta , Anfradibus Wormbuisö

fupra inirorfum fubcanaliculaüs fcnfimque minoribus. Faun» J^*

Succ* 2204. //« IVestgoth* p, 170. Pet. Caz^ T. 35. f. iJ*

Ba STER Uit/patin. I. D, bl. 91. T. 9. f* 3. Planc. Conch^

p. 18, N. 3. GuAlth. Tesu T. lo* f. O. GiNANJÏ*
Adi-, II. T* 1. f* 8. List. Conch^ IVt S« 3. T. 2*

Nn
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5^^ Be SCjtïRYVÏNO VAN

VL Spiraal rondagtig heeft , met de Giefefi

T?n^* Vflw &oye7j inwaards eenigermaate Buis-

Hoofd- ^g^^K gewonden en allengs verkleinende^

STUK.

Zeer kleine platagtige Wormbuisjes, maar

dunner, hadc Plancus menigvuldig aan heé

Wier of Zee-Ruy , in de Adriatifche Zee, waar*

genomeHo Deeze zouden echter naauwlyks

betrokken kunnen worden tot deeze Soort ^

indien dezelve driemaal zo groot als de voor-

gaande is, gelyk Linn-^üs zege. Aan dert

Zee-Oever van Weèt-Gothland, by Marflrand,

tondt zyn Ed. het Blaasdraagende Zee-Ruy,

dat by hoopen op het Strand gefmeeten lag,

ten deele met een Korstagtig Gewas begroeid,

ten deele als met witte Korreltjes beftrooid,

die men by naauwkeurig onderzoek bevondt

een foorc van Siakkenhuisjes te zyö, De Schaal

formeerde een Ring van vier Draaijen; zy
wierdt inwaards fmaller ,' en bygevolg in *t

midden der Oppervlakte wat bolrond; docb

de onderfte zyde was geheel vlak , en aan hec

Blad zodanig vastgegroeid , dat men moeite

moest aanwenden , om dezelven los te maaken.

Dergelyke Korflige en Pukkelige begroei-

zels heb ik ook genoeg aan het Zee-Ruy van
^ onze Stranden waargenomen; doch merk die

niet anders aan , dan als behoorende tot de

tweede of derde Soort van dit Geflagt. Zy
fchynen my aanmerkelyk te verfchillen van

die taamelyk groots ronde Wormbuisjes, wel-

kea
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leen ik aan fommige Hoorens en Schulpen aan* VI.

gegroeid viud , nader overeenkomende met die fy^ï^'
van den Heer Doktor B /i s t e r afgebeeld , hoofd-
welke hier aangehaald zyn. Deeze worden stük,

befchreeveh als Wormpjes , die in Steenen Ko-
kertjes huisvesten, welke men, in de gedaan-

te van Steenagtigè Pypjes , op uit Zee ge-

vifchte Steenen 5 Schulpen , Hoorens en ande-

re dingen, in Zeeland, aantrefto „ By fom-

,5 mige Soorten , zegt zyn Ed. 5 zyn deeze

55 Kokertjes rond , en als een Krulletje ge-

5, draaid. De Diertjes, in dezelven, zyn aan

,, haar Kop Ichoon rood of Oranje -Kleur,

„ hebbende wederzyds twee Pluimpjes, tus-

3, fchen welken zy , één of tw^ee Liniën ver

,

„ een Lid kunnen uitfteeken , dat als een Be-

^, kertje gefatzoeneerd en boven aan den Rand

5, met Tandjes bezet is. De Hals, agter dm
^, Kop, is graauwagtig wie, doch het overi-

3, ge van het Lyf Oranjeagtig rood* Het

5, heeft aan ieder zyde tien Pooten, op de

35 wyze der Rupfen." Dit Diertje fchync

derhalve meer naar de Zee-Duizendbeeneo

(^Nerëides) te gelyken , dan naar de Boorwor«*

men (Terehellce y) hier voor als inwooners van

de Wormbuizen opgegeven^

(7^5) Wormbuis , die de Schaal kruipend^ Bcc^r,
ios^ti^ efi driekantig heeft. s^rpmia

. _
,

Worm-
'il^S^ Serpula. Testa repente ficxupfl tuqaêtiè, Fmri'.St-ec^huisl^^^

Nn 2 ^-«^^-^

L dbel» XVI. Stuk,
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VI. By Marllrand, aan den Wester- Oceaan, in

^I^n' S^^^^^" > ^^^^^ ^"^^ Ridder dit ilag van

Hoofd- Wormbuisjes op de Rug der Zee -Krabben.
STUK. Zy zagen 'er uit, als of xvitte Wormen krom

daar op lagen , eö met de Schaal famenge-

groeid waren ; doch , als men»>naauwkeurig

toekeek , waren het Buisjes , van binnen hoi

en dunner aan 't eene End dan aan het ande-

re» De Opening was rond j offchoon de Schaal

driekantig ware , ten minlle aan de bovenzyde

met een fcherpe Rug. De Heer Ba ster
vondt deeze driekantige Zee Kokertjes regt of

maar toevallig met een Bogt , en merkt aan,

dat het Diertje een weinig van dat dei* ande-

ren verfchilde. Ik vind, dat zonderling is, op

ronde Mantel-Schulpen, dergelyke Wormbuis-

jes , van niet minder grootte, driekantig en

Spiraal gedraaid, wit van Kleur; en, op een

zelfde Schulp, Worrabuisjes, die dikker zyn,

en volkomen rond , byna regt , of een v/einig

geboogen, zynde Roozekleurig. Hierom zou

ik denken , dat de gezegde driekantige figuur

toevallig is , zo wel als de meer of minder

bogtigheid en draaij ing. Linn^üs merkt

aan, dat de driekantige op Schaalen, Steenen,

aan Schepen en Planten, in de Oceaan, voor-

komen.

(796)

2io5. M. L. ü. 698. N, 428. It» VP'eitgoih. p» 170, GüALTH.
'Tesu T. 10. f, P. Eph* Nat, Cur* Ann. 1727. p. 3IS» T. lo,

JJASTER Uitfpann» I. D» bl. 92» T. 9. f. a« K N O R 11 rerzsm^

V. D. VU 2I. f. 4,
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. (796) Wormbuis , die de Schaal Draadvor- VI,

mig y rmw , Spilrond en hogtïg heeft. ^V^^fl'*

HOOFD-
Deeze onthoudt zig, in de Middellandfche stuk.

Zee, op d,e Ham - Doubletten en andere din- dccxcvi.

gen , die aan 't Strand opgefmeeten worden, fJ^vX
door de Baaren. De Schaal is als een dunne ^^^^^^^

Draad op verfcheide manieren geboogen. Afch'

graauw, en vertoont zig zeer ruuw, wanneer

menze door 't Mikroskoop befchouwt.

(797) Wormbuis, metHaairagtige^ aanhon-cccxcvu

deltjes vereenigde , Takkig famengerolde plifrana,

en Netswys gevlogtene Schaalm, Geviogten,

Plancus vondt in de Adriatifche Zee,
menigvuldig, zekere Klompen van Haairagtig

dunne Wormbuisjes, die niet gelyk de voor-

gaande Spiraal gedraaid waren , maar regtuit

liepen , en eindigden in Bondeltjes , waar zig

derzelver Mondjes vertoonden. „ Deeze ver-

5^ wonderlyke famenhooping van Buisjes , zegt

{790) Serpulu Ttsx% Filiformi fcabra tereti flexuolt* Syit»

Nat, XII.

(797) Serpula Testis CapUlnrlbus fasciculatjs ramofb glome»

ratis canceUacisque. Syst^ Nat, XII. Reticulatara tophaceum»

IL A J» Hist. ! p. 65. Rete Mnrir.um. B o c c. Jïus. p, ziS^

T. 7. f, 2 8c T. 2* f. 13» Tubularia fiiogcana. Planc. Cö«c^*

adcU ad p. 18. SEB» /vT*^. III. T* loo. f. 8. Tubipora, ji^.

Fnrcfol. Vol. VIU p. 374» T» i6, f, 3. Serpuia Cotaiüfica,

PALL. Zoöph. p. Z39.

Nn 3
T. Deïl» XVI. Stuk,
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^ï* 3)^y » wordt, wegens derzelver fynheid ^n

IXil' i9 verfcheiderley dooreenvlegcingen, gemeen-

Hoofd- 35 lyk Filo^rafia geheten Naderhand bevondc

STUK. ^, hy 5 dat deeze Buisjes het Aas der Zee-

35 Appelen waren, en nam Diertjes waar, die

55 uit de Mondjes van deeze Buisjes uitftaken."

Filograna zal het zelfde zyn , dat men Fih'

gramme of Filigreiit noemt , zynde een gevlog-

ten Werk van t ^oud- of Zilverdraad. Daar»

om wordt deeze famenhöoping van Worm-
buisjes, door fommige Autheuren, ook onder

ien naani van Zee -Net befchreeven: anderen

maaken 'erheen Pypkoraal van, en de Heer

Pallas, die dezelve Serpula Corallifica noemt,

is van oordeel , dat de oirfprong der Pypko-

raalen hier door opgehelderd worde.

Dcexcviii i79^) Wormbuis , die. de Schaal SpUrond^

Gram" Spiraal gekluwend heeft , den bovenkant

lata. met drie verheven Ribben^
Gekorreld» •

In de Noordzee, op Steenen en Schaalen,

onthoudt zig deeze, wier Schaaltjes van groot»

te als Korianderzaad 5 digt aan elkander, maar

pnregelmaatig gedraaid zyn, zegt Linn /eüs»

Dccxcïx. Cl99) Wormbuis , die de Schaal halfrond,

ikata!"'
rimpelig 5 gekluwend en gekield heeft,

Samenge- DeC-
draaid»

(793) Serp'Ja Testa tereti fpirali glomerat^ , Latere fuperlo-

re Sulcis tribus eievatis. Spt. Nat, XIU

(^99) Serpula. Testa femitereii , rugofa
, glomerata carlnatS'.

Faun, Suec. 2205. M, L» U* 69a. N. 429» AH G E N V. Conc^

r. 2.% U) f. D.
,
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Deeze , die maar de dikte van een dikken VF,

Draad heeft , welke wonderlyk doorheen gedraaid
J^xil^

en geboogen is, komt voor in de Europifche HooFn-

Oceaan. stuk»

. (800) Wormbuis, die de Schaal rondy kruis- dccc.

lings gerimpeld en famengekhwend heeft, ta!"'^^'^'

Geklu»

Deeze komt , zo L i n n .e u s aanmerkt, van wormbuie-

de dikte van een Draad tot die van een gewoo- je*

ne Schryfpen , voor. G u a l t h i e r i heeft

•er een Klomp van gezien , die drie Palmen dik

v/as en vierentwintig Ponden zwaar. Zy valt

in de Europifche Oceaan.

Of deeze drie Soorten van dooreengedraaidè

en gevlogtene, dikwils als famen gekluwende

Wormbuisjes , 't zy dan de dikte van een Draad

of van een Schryfpen hebbende, zo weezent-

lyk in Soort verfchilien , als onze Ridder de-

zelven hier voorltelt , heeft zyn bedenken»

De Heer R e a u m u r fchynt haare Geüalte als

toevallig aan te merken. Hy zegt, „ dat zy

„ niet alleen de kromte aanneemen van de Lig-

,, haamen, waar aan zy gehecht zyn of vase

„ kleeven; maar bovendien verfcheide Bogtea

,, maaken , die zo verfchillend van elkander

3, zyn j als de verfcheiderley postuuren , wel-

, 5> ken

(800) Sfir/>a//2 Testd c^retidecusfato-mgoraglomeraiS Faun, '

Su,ee, 2207. M. L, V 699, N. -f30. GUAi.TH, Test, T^ lo»

i; T. A R G H N V. Conch. T» 29. (4) f* Q,

I. DEEI-. XVu Stuk,



Vh 3, ken een Aardworm , in beweeging zynde
^

"^^rxiT* " ^^^^^ ^*^'" ^^ oordeel ,
echter

,
dat 'er

ï^oofd' nieer befténdigheid in de figuur yan haare

sTyK. Buisjes zy : zo ziet men de Hoornflangetjes,

voorgemeld , altoos een Kegelagtig gedraaid

Puntje of Top-end hebben, het welk dezel-

ven kenbaar maakt : doch ten qpzigc van dee-

ze drie laatfte vSoorten kan de Stelling van

Reaumur wel plaats hebben. Dan gaat hy

voort en fpreekt aldus.

oirzaak 9y Om te verklaaren , hoe deeze Schaalige
der kiee-

^^ Buisjcs zig ZO naauwkcurlg vast lymen op

Irioorens, „ de Oppervlakte der Lighaamen , waar zy
Schulpen,

^^ aangeveegd zyn , is het genoeg dat men

_5, weete , hoe de aangroeijing der Schaalen

3, gefchiedt. Dit kunnen wy aanmerken als

3, een bekende zaak , na de verklaaring door

„ ons daar van gegeven , welke wy door zeer

5, beflisfende Proefheemingen betoogd hebben

„ (t). Wy merken het Schulpdier, kort na

5, zyne Geboorte, of hoe klein het ook zy,

5, als met eene Schaal bedekt aan. Zo dra

,, het begint te groeijen, is het niet meer ge*

3, heel door zyne Schaal bedekt, en een klein

5, gedeelte des Lighaams , niet omkleed zynde,

jj komt alsdan door den Mond van de Schaal

3, uit. Dit gedeelte, nu, geeft een Steenworp

sy denc(

(*) Mem. de l'Acad. Royale des Sciences , de l'Aii l;!!»

Octavo, p. róö.

ff) ^'^em. de 1709, p« 477. Qiiarto. Zie ons XV. SruK ^

bladz» 20, enz.
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35 dend Lyrnig Sap uit, 't welk verdikkende vï.

1, een nieuw Stuk Schaal rondom het Dier AJï^^^l<>

5, aanvoegt» Zulks onderfteld zynde, dan iSfjooFD*

5, het klaar, dat , zo het gedeelte, 't welksTUK^

,, de oude Schaal verlaat , en daar nieuvye

„ reepen by doet, zig op eenig Lighaam aan-

„ voegt ; (gelyk het doet in de Wormen,

,, die geduurig in een kruipende beweeging

,5 zyn:) 't is klaar, zeg ik^ dat het zelfde

„ Lym 3 ('t welk dit gedeelte verfchaft om
„ deszelfs Deeltjes , die de nieuwe ftrook

„ Schaal famenitellen , aan elkander te ver-

„ binden , en om dit nieuwe ftuk aan de ou-

„ de Schaal te hechten ;) de nieuwe Schaal

5, vast hechten zal aan het Lighaam, dat het

3, ontbloote deel des Diers aanraakte. Z9da-

j,) nig, dat, indien dit gedeelte in 't groeijen

^, altoos de Oppervlakte van dit Lighaam

5, volgt, en daar kromme Lynen op befchryft,

,, de Schaal in 't groeijen de zelfde Opper-

5, vlakte insgelyks volgen zal en daar aange-

„ hecht zyn, in haar geheele uitgeftrektheid,

5, Op die manier is het , zonder twyfel , dat

,j de Schaalen der Wormbuisjes zig vasc ly-

„ men a^n de verfcheiderley Lighaamen, waar

3, op deeze Wormen zig, kort na hunne Ge-

5, boorte, bevonden hebben."

Dit gefielde van den grooten Reaumur.
gaat niet in alle VV'ormbuizen door. Die ge*

heel kleine , welke ik Stipjes genoemd heb,

fchynen als het Spat te zyn of Zaad der groo-

Nn 5 te-
J. DF.ri.» XVI, STüJC,
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^'I* tere , even als met de Oesters plaats heeft

5

LJCn^^° dus wordt tot de verlanging van de Buis

Hoofd- ook eene verdikking vereifcht, welke insge-

ixüK, iy}rs plaats heeft in alle Conchyliën. Zo zul-

len dan, in 't Leven, de Wormbuisjes ook,

door de geheele Schaal , een Lymig Vogt uit-

zweeten , dat eigentlyk niet volkomen hard

w'ordt , voor dat zy dood of door 't Dier ver-

laten zyg: ten minfte, (even als, in de aan-

kleeving van den Voet der Patellen , doot

Reaumüu zelf aangemerkt wordt ,) voor ver-

dunning en weekmaaking vatbaar zyn ; en dus

kan het Wormbuisje zig niet alleen in langte,

maar ook in dikte uitzetten , als mede zig

verplaatzen, om die Geftalte en Kromte, hun

eigen , aan te neemen , welke men op zo vee*

lerley wyzen aantreft. Bovendien kan het

Levens Vogt zplf, dat de Hoorens en Schul-

pen , zo lang zy tot het leevende Dier be-

hooren , uit de Oppervlakte van de Schaal

uitgeeven , een voornaame oirzaak van de aan-

hechting deezer Wormbuisjes zyn (*}.

r>cccu (80O Wormbuis, die de Schaal Spilrond en

Lumhrica- " Q
lis.

Hoornfian- (^^) Vergelyk ons XV. Stuk, bladz» ay.

getje» (soi) Serpula Tesia tereti flexuofi , Apic? Spiiall-acuto*

M» L» U. 699. N» 431* List* Conch, IV» S. 3» f» i»

R u M P H. Rar, T» 41. N. i, G u A JL T H» Test* T* lo f, Q.

ARGENV. Cmch* T. 29. U) f. ! G I N AN N» -<4^/-, II.

T. a. f» 14a KNORa Verzam, lU D. PI. I3. f» l- 1V« D»

ru 17. f* ^*
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hogtig , aan het End Spiraal fpits ge- VL
draaid heeft. '

"

^^^^it
Hoofd-

vefproken hebbende van die Wormbuisjes , stuk.

^elken men zelden dan veeien by elkander

en ergens aangehecht vindt , gaan wy thans

over om die te befchouwen, waar van men
meest enkelde Stukken los aantreft. Hier

komt 5 in de eerlle plaats 5 dat flag van Worm-
buisjes in aanmerking , die men Hoornjlangetjes

noemt , om dat hun Lighaam als S langswyze
gedraaid is, en aan 't End zodanig, dat het

als een Hoorn zig vertoont. Dit heeft, dat

zonderling is, in zeker flag van Wormbuisjes

en in geene anderen plaats. Zy komen iiic

Oostindie, en zyn doorgaans wat geelagtig^

maar ook op andere wyzen, doch altoos eeni*^

germaate Slangswyze geboogen. Bus vindt

men 'er, die Gekrulde Hoornflangetjes gehe-

ten worden. Zodanig één is in Fig. 2, op

onze CXXV. Plaat afgebeeld , om daar in een

Dier der Wormbuisjes te vertoonen, volgens

den Fleer d'Ar g e n v i ll e , die *er dus van

fpreekt.

5, Het is van Geftalte als een gewoonenet Dier^

35 Worm , maar van het eene End tot het ^^•^^^^''*

^, andere in Ringen verdeeld, die van elkan-

„ der afgefcheiden zyn. Zyn Kop verbeelde

5, de Knop van een Eikel, en heeft aan zyne

3, Punt een ongewaarvvordelyk klein Gaatje,

,5 dat den Mond formeert, die met Haairtjes

5, om-
I. Deel. xvï, sjmU



Sirpida

polythala*

Venus-

§•^2 Beschryving van

yj^ „ omringd is, welke dienen om den Grond te

Afdeel. » betasten. Om zig in te trekken krimpt dit

HoOTD* " ^^^^^^ karnen, de Haairtjes leggen zig tegen

gTUK.
"
" ^^° Mond aan , het Dier ontlast zig en

,, kruipt door dit middel weder in zyn Buisje."

ncccrr. (802) Wormbuis , die de Schaal Spilrmd ,

doorfchyiiende , effen ^ byna regt en in

Vakken verdeeld heeft.

Onder den naam van Zandpypen ftelc R u m-
p Hl ü s zekere Wormbuizen voor, die in Vak-

ken verdeeld zyn 3 en fommigen byna regt,

anderen krom. Derzelver dikte is, zegt hy,

omtrent als een Vinger , en zy zyn in Vak-

ken verdeeld ter langte van een Vinger , door

zekere Middelfchotten , die geen doorgang toe-

laaten. De Schaal is ruim eenStroohalm, fom-

tyds ook een Penne-Schaft djk, en overdwars

met Kringen getekend, of met Scheuren, die

niet doorgaan. Omtrent den Mond zyn zy

altoos witst en zuiverst , maar by de Staart

vuil, zwartagtig en begroeid* Men vindt hec

op weinige plaatfen aan onze Oostindifche Ei-

landen. Volgens de Afbeelding moet het dat

gene zyn , 't welk ik onder den naam van

VenuS'Schaft bezit , zynde ongevaar drie vier-

de van een Voet lang , een Vinger dik , de

hol-

(802) Serpula Testd tereti diaphana IjcvI re<a:iusciili poly-

t'nalami.1. Sysu Nat. XII* 5oIen Arenwius, R U M P H. ^ar,

'T, 41. f. E>
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holte aan 't eene End als een Pennefchafc, aan VL

't andere drie agtften Duims wyd^, en in Vak- ^

l^^lï''

ken van een Vinger langte verdeeld. Van Hoüfi>C

buiten is de Kleur vuilwit en geelagtig» Doch ^'^^^•

deeze Pypen zyn op ver naa niet doorfchy-

nende.

("803) Wormbuis, die de Schaal zonder Leed* ^'^cciiu

jes 3 eenigermaate hoekig en van onderen innnhta*

platagtig heeft
^''*

Osle.

Daan.

ïn de Kenmerken van deeze Soort fehynt

eenige tégenltrydigheid plaats te hebben : des

omze niet te verwarren met de voorgaande

Soort , gelyk in de befchryving van 't Kabi-

net der Koninginne van Sweeden gefchiedt,

hier dezelven en de bynaam zyn veranderd. AI-

daar , naamelyk , blykt ten duiddykfte , dat

men onze Osfe - Darmen , zogenaamd , op 'c

Oog heeft, die ook, ik beken 't, volgens de

befchryving van Rumphius, flegts toevallig

van de voorgaande verfchillen zouden. De
bogtigbeid vafi deeze Zandpypen , merkt hy

aan, wordt door den tegenltand van Steeneij

en Boomwortelen , dien zy in *t voortgroeijen

ontmoeten^ veroirzaakt. Zy komen in Oost-

ijidie tot eene aanzienlyke grootte , zo dat

fom-

(803) Serpula TestS articiilata integra distinifèa fubtus ph^

riiuscula. M. L. U 700. N. 432. B O N A N N, Recr* I. T. 20«

f* C, B. GUALTH. Test. T- ic. f, Lj N. ARGKKV»
Cencb» T» 29. (^) f. IT,

I«D£EL. 2^VI.STi;s«
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,
fh Ibmmige Indiaanen dezelven voor Trompettefi

^LXn^ gebruiken, waar uit dan ook blykt^ dat dee-

HooFD- ze Osfe-Dairmen niet door Middelfchotten ge-

£Tüi2, ilooten moeten zyn. Zy zyn, waarfchynlyk

,

gedeelten of Mondftukken van deeze Zandpy-

pea , van wier manier van groeijing hy hed

volgende verhaalt.

Het Dier. ,, Het breedfte of dikfte deel, dat dunst van

5, Wanden is , ftaat onder , en is geflooten met

55 een dunne Schaal ^ die zeer ligt breekt, waar

„ uit men beiluit , datze nederwaards groeijen,

„ Het fmalfte deel ftaat boven , alwaar het

„ door een fcheiding in twee-en is gedeeld; en

,, uit ieder Opening gaat een Pyp opwaards,

„ wel twee Spannen lang , dewelke een weinig

,5 boven den Grond komen ^ kunnende uitge-

3, ftoken en weder ingehaald w-Oi*den ; naar

3^,
believen van het Dier. ITit ieder Pyp hangt

„ een klein Stukje Vleefch, waar dcor hetzel-

„ vc zyn VoedzeL zuigt: doch, als men *erby

3, komt, trekt het die in, en fpuuwt het Water

„ wel een Vadem hoog uit. Deeze Pypen zyn

„ zeer broofch en breeken ligt af, doch groei-

, jen weder aan. Dezelven uit het Zand graa-

5, vende, bevindt menze twee of drie Voeten

^, lang , aan 't voorfte End twee of drie Vin-

„ gerbreedten middellyns* Daar binnen zit een

5, Slymerige Worm ^ die door kooken wat hard

2, wordt en bekwaam om te eecen , zynde dan

„ van Smaak als de beste Mosfelen. Voor itf

3, de Mond heeft hy twee Beentjes, als een

w My.
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3, Myter tegen elkander fluitende, niet aan de vi,

^, Schaal maar aan 't Vleefch vast, 't welk
^^^^^^^f*

3, Tanden zyn , waar mede hy zig den wegj^^^^j^^

5, bereidt om de Schaal voort te zetten. De stuk»

5, Indiaanen plagten 'er weleer , als Genees*

5, middelen, of als Tegengiften, eenbygeloo-

ï> vig gebruik van te maaken , inzonderheid

j-, tot Behoedmiddelen in hunne Oorlogen onder

eikander/'
91

(804) Wormbuis , die de Schaal Spilrondag' dccciv,

tig en eenigermaate Spiraal heeft , 7net ^«Ciii
eene overlanfufe Spleet , welke als uit Hoender-

Lèedjes hefiaat.
Darmen.

Aangaande de Oostindifche Wormbuisjes ,

Solen Anguinus genaamd , vind ik by Rum*
PHiüs aangemerkt, „ dat zy de dikte vaa

„ eene Pennefchafc op 't meefte hebben , zyn-

„ de met veele zeldzaame Krullen in één ge-

^, draaid als een Slang; van buiten wit, wac

3, hoekig en met Korreltjes bezet > van binnen

35 met een dergelyk Slymerig Dier , dat ook

*5, een getand Mytertje voor aan den Mond

j, heeft. Zy groeijen niet in 't Hout, noch in

„ de

(S04) Serpula Testa teretiusculi riibfpirali , Fisfuil longitii»

dijiali fubarticulata» M, L. U. 701* N, 433, Solen Angdnus*

RUMPH^ Rau T* 41. f* H. Var* ^. LisT, Censk IV. S»

3* f. a. RumPH. Rar, T, 41. N* 2* GuaI-TH* Test^T*

19* £» Z. Knorr rerzam^ U D. iU i% f, 5: VU D^ iL

z8« f.' 5,
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Vl. „ de Grond, maar aan zodanige Klippen, die

^r^n^' „ vol Kuilen zyn en uitlteekende Knobbels

HOOFD- » hebben , (daar zig deeze Slangetjes om win-

STUK. „ den , met den Mond zig vast zuigende aan

„ de Klipj^en." Die Knobbeltjes zouden dan

de gedagte Leèdjes vertoonen. By G u a l-

THiÊRi vind ik, ten ópzigt van de aange-

haalde Figuur , alléén van zwarte Stippen mel-

ding gemaakt. In 't Exemplaar van 'c Sweed*

fche Kabinet wordt gefproken van een naauwe

Spleet overlangs , doorgaans aan een géfcHa-

keld, en als met Gaatjes doorboord. Begroot-

te is niet alleen zeer verfchillende , maar de

Buis ook fomtyds hoekig, fomtyds rond; zo'

LiNN-ffiüs aanmerkte

i)cccv. (265) Wormbuis , die de Schaal Spilrond ^

v'^^mkuia'^
7p/?^ uüloopende y krom en gerimpeld

heeft.rzs.

Slajigepyp»

De Heer Ellis heeft, in de van hém aange-

haalde Afbeelding , niet bedoeld een byzondere

Soort van Worrabuizen voot te ftellen. Hy
fpreekt 'er dus van ,, Fig. 2 vertoont één

5, van die Büisagtige Schaal Wormen, welke

„ men in menigte , op onze Kusten , vindt

3, vast zitten aan andere Conchyliën, en dik-

„ wils

(ao5) Serpula Testd tereti Sabalata , curvatê, rugo0. Syst,

Nat, XIL Tubus Vermicularis. Ell, Corali^ T» 38. f« 2V

XnorR Verzam* V. D. Pi. 22« f, i,
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3> ivils ook in Klompen vereenigd , die uit haar VI.

3, eigen Schaalèn famengefteld zyn. Fig. S is ^j^^^^'

5, hec Dier, dac daar in zyn verblyf houdt en hoofd«

3ï van hét flag der Duizèndbeèoen fchynt te stuk^

„ zyn. Het heeft twee Armen , die ieder

9, voorzien zyn met verfcheide Klaauwen , aan

9, de bovenkanten met Franje bezet. By de

i, inplanting v^n den flinker Arm ziet men
5, zig een Figuur verhefFen, die naai: een reg-

j, te Trompet, gelykc 5 welke. den geheelen

„ Rand met Tandjes heeft, Aan de andere ^.

3, zyde is een ilein Buisagtig regt Figuurtje^

5, een weinig gezwollen ea naby den Top
^, fpits. Het deel, dat in de Schaal beflootefi

9, is , gelykt naar een uitgeftrekte Bloedzui-

;, ger; maar, liet gene de fchoonheid van diü

„ Dier vermeerdert, is, dat zyne Kleur den

„ volkomen Glans heeft van het fchoonftè

^, Scharlaken, dat men zig kan verbeelden."

Zo dat dit Dier dan aanmerkelyk, niet al-

leen van die van d'A rgenville, maar ook

van die van Rumphius, fchynt te verfchil-

len; en waarfchynlyk zou men uit het onder-

icheid deezer Dieren , indien zy allen bekend

waren , béter hét veffchil der Wormbufizca

dpmaaken kunnen, dan uit derzelver Geftalte

en Grootte. Hoe 't zy , tot deeze Soort fchy-

een ïny een Soort van Zwarte Wormbidzen

betrekkèlyk te zyn , welke men , wegenis dë

Gedaante , roet regt Drollen zou kunnen noe-

men of W^or/w^ro/Z^fi , van buiten gerimpeld

,

O o vafV
t Deel, XVI, SïUK,
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^U van binnen glad en zo wyd , dat men in de

Llll"
Opening van de genen, die ik heb, ordent-

Hoofd*' lyk den Vinger kan infteeken. De plaats, vaa
STUK. waar deez;e afkom (lig zyn, is my onbekend.

Ticccvu (8063 Wormbuis, die de Schaal Spilrond e?p

f^i'/f ^^K^ ^^^rf^ y ^^^^ ^^^^ ^^^ gejlraald eji

Nepmnus' aldaar op de Schyf doorboord met RoU
ronde Gaatjes.

tl,cxxv. Déèze Kenmerken zyn niet zeer duidelyk,
^'S* 3. Qj^ (jg i-egte Geflalte te befchryven van die

Stukken , daar men den naam aan geeft van
J<IeptiLnüs'Schaft. Ik zou dezelve liever met
G u A L T H 1 É

R

I noemen. Zee Buis' , die regel*

Tuaatig gedraaid is en naar een Wortel gelykt ^

hebbende een foort van Aangezigt met een ver*

Jievenronden Kop , welke gekranst is en met klei*

ne Gaatjes doorboord; zeer wit en zeldzaam.

Evenwel valt op die befchryving ook nog

wel iets aan te merken. Men maakt van het

Spleetje, boven in de Top, geen gewag, dat

20 biykbaar is , gelyk men in onze Afbeelr

ding , van een der heerlykfte Neptunus-Schaf-

tQh^ in J/g.3, PlaatCXXV^befpeurt. d'Aii-

, ,,

GEN-

(iesy ^érpuUTesta. tereti leStl, extrémltate fkdiata ,^ Dis»

cö poris cylindricis. M. L, U. 702. N. 434. Bonann,
ITtrcif^ I. f* 38. XlST. ConcL IV, S. 3^ ^» 3* RUMph.
Rar^ T. 4K f. 7. GUALTH, Test^ T* lo. f. M, Pin9eau

de Mee ARGENV. Concfj\ T. 7, (3) f. G* KnoRR /4r^.

zam, IV. © PI. 28. f^ I : VI. D. PU /p* f. J*
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GENviLLE heeft hier, inderdaad, de Geftal- Vt

te het naalle getroffen, wanneer hy 'er aldus
^^^xilT

Van fpreekt.
,

Hoofd»

3, Deeze Zee -'Buis wordt het Zee - Pe7ifeel ^'^^^*

„ genoemd. Haar Kop, inderdaad, is voor-

3, zien 'met eene Kraag, en met een Eikel,

55 die doorboord is met kleine Gaatjes
, gevuld

„ met oneindig veele Draadjes, welke taame^

3, lyk naar de Haairtjes van een Penfeel gely-

5, ken» Zo dra de Vifch buiten 't Water is,

5, vallen alle zyne Draaden , en gy ziet als-

5, dan een witte , danfchaalige , holle i3uis,

5^ die allengs fmaller wordt naar het ééne

3, End , formeerende hier en daar eenige Plooi-

3, jen. Alzo zy aan 't dikfte End met onein-

„ dig veét Gaatjes doorboord is, kan menze,

„ zeer wel , de Gieter {VAnofoir) noemen , ea

„ niet , gélyk fommigen gewild hebben , de

„ Toorts van Cupido {Ie Brandon d'Amour')^

5, zynde een oneigene en aanftootelyke naam.''

Dit geeft eenig Licht ten opzigt van den

Worm, die huisvest in deeze Koker, of het

Dier , dat Linn^us zegt tot nog toe ge=

heel onbekend te zyn, Verwonderlyk is 't,

dat men by Rumphius een diep flÜzwyzenr

van dit llag van Wormbuizen vindt, daar zy

doch uit Oostindie afkomftig zyn. De Af-

beelding is 'er, door den Uitgeever, inge-

voegd. Valentyn bezat reeds driêNeptu-

Tïus- of Venus-Schaften , gelyk hy ze tytelt»

Niettemin zynze, zo 't fcbynt, in 't Kabinet

Oo 2 vair'

L DÉSL. XVI* Stü2S%
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VT. vari Seba, dac zo oneindig veele Zeldzaam^

^i x^n"
^^^^" bevatte, niet geweest: want in deszelfs

jBooFD- befchryving, of op de Plaaten, inzonderheid

STUK. PL XCIIÏ en XCIV , de Osfe- Darmen en zo

veele gekrinkelde Wormbuisjes bevattende ^

komen zy niet voor. Die gene , welke eea

breede Kraag hebben , gelyk die van onze Af-

beelding , voorgemeld , worden nog in veel

waarde gehouden.

LXIII. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Zee -Hout-
wormen, ook wel Paalwormen m Koker»

wormen of Boorwormen genaamd y om dat

zy de Paaien of ander Hout , en de Huid dei'

Schepen^ in Zont Water, do'orkndagen»

Verwbndei-lyk zal hét, in de eerfte opflag;

veelen voorkomen , dit Origediert , 't

welk ons Land, voor omtrent veertig Jaaren,

ïn zulk een ongerustheid bragt , dat men fiet

als een Plaag des Hemels aanmerkte , onder de

Conchyliën betrokken , of een Geflagt beklee-

dendé te zien onder de Hoorens etf Schulpen.

Indien meö , echter , eenvoudiglyk zig erinnert,

hoe meii hetzelve Kokerwormen plagt te noe-

men , om dat zy nooit dan in Kokers leevendé

gevonden zyn, die zy zig in 't Hout hadden

gefabriceerd ; zo zal men mbetéa erkennen,

dac
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du zy nies bekwaamer geplaatst konden wor* VI.

den, dan alhier; tusfchen die Wormen, naa- lxhU*
melyk, welke de Kokers of Buizen, daarzyHooFDc

m huisvesten, Schaalswyze hard en byna Kalk stuk,

of Steenagtig, en die Wormen , welke haare

Scheeden uit Zand ofGruis van Steenen , Schul-

pen en Aarde famengefteld hebben. De Hou-

tige Kokers , naamelyk , hoewel niet tot haar

Lighaam behoorende , fchynen zy zo wel noo-

dig te hebben tot hun beftaan en leven , als die

andere W'ormen hunne Pypagtige Schaalen of

Scheeden. Dewyl zy, nogthans, een geheel

andere Levensmanier hebben, inzonderheid wat

het maaken van hunne Wooning becrefc, dan

de gedagte Wormbuis-Dieren , en nooit anders

dan in Hout voorkomen ; zo behoorden zy van

de anderen j,
in een byzonder Geflagt, te wor-

den afgefcheiden.

Weinigen, die over dit Schepzel gefchree- Naam,

ven hebben , fchynen bedaardelyk hunne ge-

dagten te hebben laaten gaan , over een be*

hoorlyke Benaaming. Dit ftuk, dat weezent-

lyk het. mpeielykile is , wordt veelal als een

beuzeling over 't hqofd gezien. Sommigen

noemenze eenvoudig Zee - Wormen , anderen

Houtwormen of Houtvreeters ^ eenigen Paalwor-

men. Alle deeze Benaamingen , ziet een op-

lettende ligt, zyn veel te algemeen. Daar zyn

yeelerley Zee-Wormen , en deeze kunnen ei-

gentlyk geen Zee-Wormen genoemd worden

,

dewyl mepze piet vindt zwerven in de Zee.

Oo 3 Hout«
ï. Deel. xvi* stuk*



58a BEsqHRYVii^TG VAZ^

VI. Houtwormen en Houtvreeters zyn 'er ook vao

4j^ff^* een geheel anderen aart: zo wel als Koker-

HOOFD-: wormen , geivK uit het voorgaande en vo}-

fT»-'^* gende Hoofdfluk blykt. Men heeftze dan

Baaiwormen genoemd , en die benaaming zou

zeer eigen zyn , indien zy geen ander Hout,

dan Paaien , doorknaagden: doch 't is bekend^

dat zy ook groot nadeel doen aan de Huid

der Schepen en ander iloutwerk in Zee. lu

het vertaalde Woordenboek van B o m A r E

vind ik , op 't Artikel der Houtwormen , ge-

wag gemaakt van Wofmen^ die zig in Zee ont-

houden 5 knaagende en doorho.orende de Schepen

en Dyken; waar van men nader, als van den

regten ^oorworm , fpreeken zou. Ik hoopte

ergens eenig Berigt te vinden yan die zonder-

linge Eigenichappen deezer Zee-Wormen , doch

het is voor my , noch op dep Tytel van Wor-
men , noch op eenigen anderen der voorge-

leiden , te vinden geweest. Ook vind ik het

Artikel van Eoorworm in dat Werk niet ; 't

welk de eigentlykfte Vertaahng zou zyn van

'c Latynfche Woord T^redo en van 't Franfche

Taret y dat de Benaaming is^ die menaandee-

ze Wormen geeft Boorwormen , evenwel ^

kunnen zy pok niet met regc genoemd wor-

den 5 alzo 'er veelerley andere Bporwormeu

zyn. De Aardwormen doorbooren de Aarde,

de Maaijen het Vlcefch en Kaas; de Wormen
der Dopdgraaver-ïo'-ren de Krengen; de Mot-
wormen veelerley Stoffen i de Wormen der

JBok.
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Bokken en Hout-Torretjes het drooge Hout, VI.

enz* Geen Benaaming, derhalve, is my be* L^in**
kwaamer voorgekomen, dan die van Ze e- Hoofd-

Houtwormen : waar door aan den eenen^'^'^'^»

kant hunne voornaame Eigenfchap belchree-

ven wordt, van Houtwormen of Houtboor-

ders te zyn in Zee-Water ; aan den anderen

kant hunne Woonplaats bepaald wordt tot

Hout ; alzo menze , myns weetens , in geen

andere Stoffen vindt. Waarlyk , indien die

Benaaming altoos gebruikt, en v/el o\'crwoo-

gen was, zou men niet tot de grappige On-

derftelling zyn gekomen , dat deeze Zee-Wor-
men de Dyken doorbooren (*}.

By de Romeinen, lees ik, is het woord oude

Teredo reeds gebruikt voor eenen Worm, die^^^^^*^*

't Hout van Schepen knaagde en doorboorde

(f). Plinius zegt, dat de eigentlyke Tere-

dines niet vernomen worden dan in de Zee,

dat zy (Jen Kop zeer groot hebben , en met

de Tanden knaagen (§). Theophrastu»
sn$ hem ten opzigte van den Worm, dien

men in 't Griekfch r^^n^uf noemde , daar in

v,oorgegaaij. "Voor den aanvang deezer Eeuw,
ech-

C*} zie Europifche Mertmrius XLIIÏ, Stuk* II. D. biadz.

et) Ocoilta vitiata Teredine Navis. O v r d.

C§) Teiedines, Caplte ad portionem gravisfimo (kg* graii-

süisürao) rodunt Deiitibur* Ha: tantum in Mtnirentiuntur, nee

allam purant Tevedinem propriedici, Hiit^ Na^* Libr. XVi^

C?p.4i*

Oo 4
I. DBEL. XVI* STWÏt,
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Vï- echter , fchynt men niec zeer opmerkzaam eq

txill' ^y^ geweest op de Huishouding yan dit On-
IIóofdI g^diert. In de Werken van Valisnieri,
sTuiü ciie in 't jaar 1710 en 1715, te Venetië, uit-

gegeven zyn , vindt men een Worm , die iq

eenige opzigten naar qnze Zee-Houtwormen
gelykc , doch in anderen wederom daar van

yerfchilt , afgebeeld en befchreeven. Behai-

ye deezen Europifchen h^eft de geleerde Hee^-

Sloane, in zyne Natuurlyke Historie van

Jamaika, ook van een Westindifchen gewag

gemaakt. De vermaarde Rumvhiüs geeft

^

in zyn Werk genaamd de Amboinfche Rari-

teitkamer , insgclyks berigt van zekere Oost-

indifcbe Wormen, die in 't Hout booren.

ï)eMout. Ik haal dit laatfle alleenlyk aan, om dat

?a^n R^ïj M- RüMPHiüs, door deii geleerdjen S e l

l

i u s

,

PHius. bygebragt is onder de Autheuren , die van

den Zee-Houtworm gehandeld hebben. Want,

zo men de aangeweezen plaats van de Am-
boinfche Raritcitkamer (*) wel inziet, zal 'er.

duidelyk uit blyken , hoe hy door den Solen

Lignorwn , in 't Nee^duitfch Eoorworm ge-

naamd, een Die? of 3chepzel verft^an heeft,

dat een Schaal van aanmerkelyke dikte , als

diibbeld Parkement hadf , yan buiten fc.hopn

wit zynde , met fyne Kringetjes en op ver-

fcheide manieren door malkanderen gekrin-

k^d , maakende een foort van Wormbuisjes

va»

(*} II. Boek» 27 Hoofdft» bladz, I25«
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.van dikte als een Tabakspyp, ook dikker en VL

dunner. „ De grootften van deqze VVorm-Yxiit*
^5 buizen , zege hy , worden een Vinger dik. Hoofd-

3, Zy groeijen in rottig Hout , zo van Boo- ^tuk*

5^ men, die in de Zee dryven, als van Sche?

^, pen , inzonderheid die van inlandfqh Houc

^, gemaakt zyn , welke van deezen Worm zo^

33 danig doorboord worden , dat zy zinken

„ moeten,* indien men 'er, door deze!ven v\y?

„ tig met Kalk en eenige Olie te befmeeren,

,5 geen zorg voor draagt. Onder het dryvend

„ Hout vindt men geheele Boomqn met Py-

„ pen vaq deeze Wormen opgevuld, die ech-

5, ter doorgaans ledig zyn , om dat het Dkv
5, verrot, wanneer het de Schaal niet verder

3, kan voortzetten. Het is een Siymige Worm,

„ die voor in den Mond twee Beentjes als

3, een Myter heeft, tegen elkander fluitende";

gelyk die der Wormbuizen voorgemeld.

Deeze hardheid van de, Schaal onderfcheidtDeHout»^

den onzen ook van diea van V a l i s n i e r i ,^3j^^'"^^'jjt

welke Autheur getuigt, „ dat zy zig een ei-soN»

,5 gen Buis maaken of een Kanaal van eene

3, Schulpagtige zelfftandigheid en van Kegel-

„ vormige gedaante 3 aan beide Enden open

,, en zo lang als de Wormen zelf zyn." Dus
fchynt *er insgelyks die van Adanson wat

van te verfchillen , welke hy Teredo , in *t

Franfch Taret noemt, zynde zeer gemeen iq

de Wortels der Mangles-Boomen 3 in 't Franfch

Mangliers 3 in 't Engelfch Mmgvoves genaamd,

Ö o 5 aas
I. D£EL. XVI. "STUK»
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VI. aan de Oevers der Rivieren Niger en Gam-

^LXni
^^*^* ^^" ^^ ^^^^ van Afrika by Senegal. Dee-

Hoofd-* ze Boomen , zelf in 't Wacer itaande of over

gjuK. ^t Water hangende, laaten Wortels uit haare

Takken neder , die in 't Water zakken , en ,

aldaar grond vattende , tot nieuwe Stammen
worden; zo dat men ze, te Suriname, Bui-*

zendbeenen noemt» Zjulke Wortels worden, op

en neer 5 fomtyds toe twee of drie Voeten,

maar gemeenlyk zes Duimen boven den Grond,

en zelden dagr onder , van deeze Wormen
doqrboord, die hy aldus befchryft ("*).

^yne 55 Hunne Schaal is faraengefleld uit vyf
schaal of

^^ ^eer ongdyke Stukken , waar van het voor?
' * 3, naamfte en grootlle een byna RolrondePyp

„ is , die alle de anderen omkleedt en ver-

5, bergt. Deeze Pyp i§ aan de twee Enden

„ zodanig doorboord , dat de onderfte Ope-

5, ning, welke rond is, twee of driemaal meer

„ grootte heeft dan de bovenfle , die ovaal

„ is en in 'c midden vernaauwd , door twee

^, Ribben , welke inwaards uitfpringen. Dq
5, breedte van de Pyp verfchilt van drie toe

„ zes Liniën, en is doorgaans omhoog een

5, weinig minder dan omlaag ; zynde ongevaar

„ twintigmaal zo lang. Haare Wanden heb-

5, ben, inzonderheid naar beneden toe, wei-

3, nig dikte ; doch zyn ongemeen hard van zelf*

,3 ftandigbeid. De uitwendige Oppervlakte is

,5 door*
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33 doorgaans glad , om dat zy van het Hout VJ.

3^
gefcheiden wordt door eene Soortgelyke ^^nij

L Buis , die uitermaate dun is en zeer glim- Hoofd-'

„ mende; welke het Dier te vooren aan het stuk.

95 Hout gelymd hadt. Somtyds is deeze eer-

\y fte Buis niet afgezonderd noch onderfchei'

5, den van de gene, die het Lighaam van het

„ Dier onmiddelyk omkleedt ; en alsdan draagt

„ derzelver uitwendige Oppervlakte de in-

^, drukzels van de Houtvezelen , tegeji welken

„ zy was aarjgevoegd geweest. De plaatzing

3^ van deeze Pyp , door my waargenomen,

,, was op en neer in overendftaande , en by-

5, na waterpas in leggende ftukken Houts ^

5, maar > zy is 'er zodanig ingedoken , dat

,

„ fchoon zy dikwils een weinig bogt heeft,

3, haar bovenfte End altoos een weinig buiten

35 het Hout uitkomt, en met het Water ge-

,, meenfchap heeft, tervvyl het onderde End

., verborgen blyft in het hart van 't Hout»

; ^, Dit laatfte wordt in Eoorwormen , die hun-

,, ne volle grootte bereikt hebben , t'eene-

,5 maal verftopt door eene Steenige of Schulp-

j, agtige zelfftandigheid."

„ De vier andere Stukken van de Schaal, T%7ecsmk.

3, zyn twee aan 't eene ^ twee aan 'c andere
^^!J ^|^^' ^

'

„ End van de Pyp geplaatst. Wanneer men
"'

35 dezelve opent of met voorzigtigheid breekt,

^, wordt men, aan haar onderile End, twee

^, kleine Schulp] es gewaar , die zeer dun en

^ vry egaal zyn ;, volmaakt gelykende naar

,, t^ee
I» DiïEL. XVï» Stuk.
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yi. „ t.^ee Kleppen van de Pholade en Double|-

LxIlL " fchulpen. Deeze Kleppen hebben ieder de

HöoFD- j, gedaante yan eea Bolfluk, va^ binnen hol
^^^^'

P9
en aan 't End puntig zynde» Zy fluiten

,, pooic volkomen , laatende aan ieder zyde

„ een taamelyk groote Opening. Haar uic-

j, wendige Oppervlakte is verhevenrond 5 en

,5 in de langte ruuw door yyfentwintig ryën

j, van Tandjes j taamelyk naar die van een

„ Vyl gelykende, door middel van welken hét

3y Dier zyne Holligheid uitraspt in het Hout.

„ Van binnen zyn zy glad, hebbende alleen^

„ lyk een dun üitftekj.e, dat dient, omzeaan

,, 't Lighaam van het Dier te hechten. Aan

3^ het onderfte End van ieder Klepje wordt

3, men een kleine uitpuiling gewaar , die voor

^, Top verltrekt. Zy is van onderen uitge-

>, fneeden , en vocrp van binnen twee kleine

,, Kegelvormige Tanden, die fpits en taame-

„ lyk hard zyn, leggende kruislings over el-

5, kander. Men zou ze als het Scharnier der

,^ Kleppen kunnpn aaptperken , maar men wordtj,

„ daar beneden , nog twee anderen gewaar,

„ die vry lang zyn en krom , byna als die dey.

j, Pholade; in welke zy,fchoon elkander nooit

„ raakende, voor Scharnier ver|trekken.

Tv^ecTdcf- „ Aan 't bovenfte End van de Pyp vind^

TZtT^\^ men de twee laatfle Schaalige Stukken , ge-

„ lykende naar twee taamelyk dikke Paletten^

,, welke plat zyn en fpmtyds van binnen een

jj,
weinig hol, tlaauw uitgefoeeden of gerond

„ aan
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^, a^n haar Etid, en rustende op een Rolrond Vï,

^, Steekje , dat gelyk is aan haare langte.
'"^ijcilU'

I, Deeze Paletten zyn aan de bovenfle Spier Hoofd-

j, van den iVfantel aiangehecht , waar van y^^"^"^*

i, in 't vervolg zal fpreeken. Zy wyken af,

yy wanneer het Dier zyne twee Lügtpypen

j, uitbrengt, maar, als het die weder intrekc

j, binnen de Schaal , dan naderen zy elkaa-

5
j der , en bedekken dezelven , voegende zig

^, naauwkeurig genoeg famen , om deeze Lugt*

„ pypen alle gemeenfchap met het Water,

i, dat buiten is, te beneemen.

,', Het eeniglte deel , dat het Dier buiten De lhjïe.
,

^, zyne Schaal doet komen, zyn twee Lugt-IJ^'f^^c?

,5 pypen in de gedaante van Buizen, engely-

j', kende naar die der Tweekleppige Schulpen»

,^ Deeze Buizen zyn Rolrond en zeer kort , by

,^, hunnen oirfprong met elkander vereenigd, en

„ zy komen naauwlyks een twaalfde Duims^ dac

,j huar geheele langte is , buiten d'e Schaal. Die

,5 om laag geplaatst is, of van vooren, is een

„weinig grooter dm de andere, en gezoomd

„ met drie ryën van Draadjes, welke in 'e ge-

„ heel een getal van veertig uitmaaken. De
„ eerfte of binnenfte ry beftaat uit negen

„ Draadjes , welke eens zo hug zyn: als de an-

^, deren. De bovenfte Buis is eenvoudig eo

^, zonder boord. Zy dient om den Afgang vaa

,^ het Dier te loozen en het Water, dat de an-

^ dere Buis op nagenoeg gelyk© tyden in»

^, neemt.

^j Wa®.
t DEEt, XVI. STUK»
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^gO BïiSClïRYVIKC VAN
VI. 3^ Wanneer men de Schaal van deezen

LXIIL ^' Boorworm open breekt , dan ziec men

,

KooFD- 5) dat de twee gedagte Pypj'es zig, op eenea
STOK. ^^ aflland twee of drie maal zo groot als

De Mantel ^ haarc kngte , met den Mantel vereenisen»
<sii spieren»

^^
<- xt ö ,*•

3, Dit is een föort van Vliezige zeer dunne

3, Buis 5 welke ,. gelyk wy in het Dier der

5, Scheeden gezien hebben ^ de uitwendige

5, deelen van het Lighaam des Diers omkleedt.

3, Hy is niet aangehecht , dan by de twee

3, Enden van de Schaal , mèt twee Spieragti-

ge Vliezen , waar van dè bovenüe Cirkel-

rond 5 een v^einig dikker en naauwer is dan

de onderfte, die naar een klein rond Plaat»

^, je gelykt , en de plaats bekleedt van het

3, Ligament der Doubletten,' Deeze Spieren

3, maaken, dat de Mantel zig niet op en ne-

35 der beweegen kan in de Schaal , die tot

3, zyne verblyfplaats is beftemd.

ütt Lyf, 39 lo de geheele langte , tusfchen deeze
de Maag

^^ j-^yge Spieren , hangt de Mantel los in dq

3, Schaal 3 en die üitgeltrektheid kan men voor

^3 het Lighaam des Diers neemen 3 waar van

3, de bovenüe helft dunner, flap en grysagtig

3, of Afchgraauw op zekere plaatfen is; de

53 andere helft gezwollen, rond en witagtig;

5, zynde de Kleur van de Schaal doorgaans

wit. Wegens de doorfchynendheid van den

Mantel kan men 'er de Ingewanden , te

weeten de Maag en Darmbuis , in zien,

„ waar van de laatfte zig door de agterite

53 Ll3gt*

39

53



ï) É Z É E-H O ü T W O R M E N. 59X

35 Lugtpyp ontlast. Door de onderfte Ope. Vf.

3, ning vaii deri Mantel , en tusfchen de Klep- lxiiiT

5, jès , komt nog een klein , rond , Vleezig Hoofd-

5, Deeltje uit , dat overeenkomst heeft mee ^'^^^*

35 den Voet der andere Schnipdieren. Deeze

ji Voet is Lymerig^ zeer week, en van eene

5j Afchgraauwe Kleur.*'

Het Schulpdier, daar ik van heb gefpro-

ken, is een Soort d^r genen, die hec-Hout

der Schepen doorknaagen , en zo veel ver-

woeflingen , in de Zeehavens en aan de Dy-

ken 5 hebben veroirzaakt. Het boort üiec

in het Hout om zig te voeden, gelyk aile

de Autheuren , die 'er van gefchreeven

hebben, zig verbeeldden, maar alleen, om
zig daar in te huisvesten ; 't gene door my
beweezen is in een Vertoog , dat voorlee*

den Jaar in da Vergadering van de Koning*

5, lyke Akademie is geleezen. De manier

„ zelfs , op welke dit Dier het Hout door-

„ boort, fchynt niet zo zeer eene uitwerking

,<, . van zyn begrip te zyn , als van een Werk-

^, tuigkonftig Geflel, afliangende van eeiï

„ Natuurlyke beweeging, welke door den in- '^

„ gang en uitgang van het Water , daar het

5, zyn Voedzel uit hebben moet, worde ver-

35 airzaakt. Men kan jhet Vertoog nazien ,

^, waar in ik dit Werktiïiglyk Geftel verklaard

^5 heb , en de verfcheiderley Gevoelens der

,5 Autheuren overv/oogen , raakende de Eigen-

^ fehappen, Voortteeling, Manier van leeven

,5 ei»

I; DEEL, svi, sr^s.

3>

Si

55



59^ Beschryving van

Afdeel,
.LXllI.

Hoofd-
stuk.

Kenmer-
ken van

den Zec-

Hout-
worm*

Sooiten»

3, en werken van den Europifchen Hout-Boor-

5, worm , met dien , welken ik te Senegal

„ waargenomen heb^ vergeleeken."

De Kenmerken van den Zeé-Höutworm ,

volgens onzen Ridder, zyn, dat het Dier eén

Boorworm is, die twee Kalkagtige, half bol-

ronde Kaaken heeft, welke vaü vooiren uitge-

fneeden , van onderen gehoekt zyn : zittende

in een Spilronde, bogtige Schaal, welke het

Hout doordringt. , .

Dat LiNNiÊüs, door de èenigfte Soort in

dit Geflagt, den Europifchen Zee-Houtworm

op 't Oog heeft, dien hy echter uit dé Iff*

dien in ons Wereldsdeel agt overgebragt té

zyn ,* is blykbaar uit zyne aanbaaling van

Selliüs, door wien dat Ongediert wél het

uitvoerigfte is befchréeven» Zie hier de be-

ijaaming , daar aan te geeven , möoglyk in eea

Nieuwe Druk van de befchryving der Sweed*

fche Diereüe

ècccvii
Teredo

Séheeps-

ioorworm.

(8073 Zec-Hpuworm , die eene hogtig^ Schaai

maakt in het Hout.

In onze Scheeps-Boorwormen of Paalwor-

men , dan , heeft S e l l i u s waargenomen

,

dat zy binnen de Holligheid^ door hun in het

Hour

(807) Teredo, Sysi^ Nat, XII. Gen. 334'» Teredo intii

3Lignum Testa flexuoQ* Faun. Suec, VallisN. Nat» lU

T. 4* SELL. de Teredine Marina^ Ultraj. I73S» Qi?art*; IV

U PLAN C. CoKC^, p» 17, N. 2*
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tïoiit gebodrd, die niet regt en ook niet altoos ^ï.
,^

volgens den Draad van 't Hout loopt , maar £xni^
tiagenoeg van wydte is als de dikte van haarHooFo-

Lyf, in een Schaalagtige Koker zitten. Dee-sTüic;

ize Koker is dun èn broofch, zo dat men de-

ikelve niet dan by brokken uit het Hout kaïï

krygen ; uitgenomen aan het Staart-end, al*

waar zy zo hard en dik van Wanden is, dac

men ze iiaauwlyks met Duim en Vinger aan

Hukken kan drukken , ma^r verder gaat zy

met dunne Schilfers voort* Zy is niet aan

het Hout , noch aan het Lyf van den Wornx
vast , maar geheel los en vry , bevattende

tusfchen zig en den Worm veel Vogtigheid.

In alle Houtwormen is deete Schaalagtige

Koker niet eveneens; in de grootften dikwils

zeer zwak, week en byoa buigzaam, in klei-

liere en jongere fomtyds zeer ftcvig ; akoc»

eenigermaate uit Ringen beftaande , en ^qq-

vendcj wanneer mèn2:e onderzoekt, Kenteke-

nen van eenen Schulpagtigen aart. Zo dat zy

dan, van die der gedagte Hout -Boorwormen
van RüMPHius en Valisnieri^ alsook

van Adansön, meest in den trap van hard-

heid fchynt te verrchilled.

Plancüs wil deéze Houtwormen tót een^i^ereej^-

zelfde Soort brengen als de Dieren der ge- Ie"* oiei'Sf

v7oone Wörmbuisjes. ,, De Boorworm (zegc^^^^^"''^^"^

,, hy) der Schepen , die tot vernieling van de-

3, zelven flrekt , gelyk ook van alle Hout

,

,', da't wy tot bedwang der Zee-Baarerr ge*

Pp 3S brirï-

!. VUL^ XYI. SivKt



^9^f Beschryving vak

"^I. „ bruiken ; dien Valisnierius Bruma ty

-

LXilT**'
telt, waar van, in de voorgaande Jaaren,

Hoofd- ,> in de Nederlanden zo veel gerugts gemaakc
s'ivK,

^j werdc, wegens liet doorgevreeten Paalwerk

,, der Dyken ; agc ik een zelfde flag van

^, Wormpjes te zyn. Indien, naamelyk, hec

55 Wormpje aan Steenfen en hard Hout komt

s^ te kleeven 5 dan wordt het wel omwonden

5, en plat , gelyk men in onze Afbeeldingen

y^ ziet ; maar ,, zo het in weeker Hout byt

,

3, en daar in dringt , fabriceert het voor zig

3, een Schulpagtig Kanaal» Dit verfch zynde,-

35 gelyk in de Schepen, wordt het Brima en

„ Zee-Boorworm geheten; maar lang blyven-

3, de, gelyk in rottig Hout, dat op den Grond

„ der Zee legt, dan wordt het een Worm,
3, met een wydere en hardere Schaal. Ik heb,

3V naamelyk , in Planken van Schepen , en in

,5 ander Hout, waargenomen, dat deeze Buis-

„ jes iti geen- ander opzigt verfchillen , dar>'

3, dat in de Houten , door langheid van tyd,

,» de Buisjes wyder en dikker worden, zodat

„ medze ongebroken daar uit kan haaien , 'c

„ welk niet gefchieden kan met de Kokertjes'

,^ van de Scheeps Boorwormen."

De broofchheid der Kokers van deeze laat-

Iteti , naast met die van ons Paalwerk over-\

eenkomende, hadt die Heer in Italië dan ook:^

ondervonden. Voor 't overige zal , waar-

fchynlyk , in de aart van fommige Zeewate-

3!fen de voornaame oirzaak fchuilen van de

hard*
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hardheid der Kokers of Buizen ^ die van dee- Vli

èe Wormen gemaakt worden. In heete Lan- I^fS*
den, immers, is de Zee bekwaamer tot Kalk- HoofdI
agtige aangroeijingen ; gelyk men die ziet aan stuk. - ^

de Zeegewasfen. Ook broeit de Hitte van 't

Klimaat het Ongediert kragtig uit, en zee

hetzelve in zyne Wasdom voort.

De Geftalte van onzen Paalworm is zo onl- Geftaite
,

Handig voorgelteld door gedagten S e l l 1 ü s, p^"Jór^^
de Heeren Roüsset, Massuet, en ande«^?cxxy^

ren , ^ier Werken meestal in 't Nederduitfch
'^' ^

vertaald zyn C*")? dat myn Bedek niet toelaat

hun na te volgen. Men zoude noodwendig

hunne Afbeeldingen moeten inzien , om my
ie begrypen , en dan kan men ook zeer wel

de eigen Werken van deeze Heeren doorbla-

deren , en hunne befchryving der Lighaams-

deeien van den Worm met die van Adan-
soN, hier voor woordelyk ingevoegd, verge-

ïyken» Alleenlyk zal ik uit de Verhandeling

van den eerstgemelden ^ over dit Onderwerp,

^o veel ontleenen, als tot eenige verklaaring

en begrip kan dienen van onze Afbeelding

van een dergelyken Worm , welke in Fig. 4 ^

Plaat CXXV, vertoond wordt.

De Zee - Floutworm heeft eenen Schulpigen

Kop, uit twee deelen beflaande, die van voo»

len, onderaan, zodanig uitgefneeden zyn, dac

_; ;,^ .
.

zf

(*) Men vindtze opgeteld in de Voorreden van SEÉLiUf/'

óp de Agtfte en Negande Bladzvde in OiSlavo,

Pp 2
1. 0EEI,, XVI. STOE.
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VI» zy hem als met eenen Helm gewapend voor-

^^J^J!^^* ftellen. De kanten en punten van deeze dee-

HooFD-* l^ii zyn op het gevoel byzonder fcherp. De
STUK. Bols is Vleezig en caaijer dan het overige des

Lighaams , 't welk met een doorfchynende Huid
omgeven is; zodanig dat men 'er, metgemak^
de Ingewanden , als hy leeft , door heen kan zien.

Aan de regter zyde vertoont zig , in een voor-

over leggende Worm , kort agter den Hals ,'

een zwartagtig Ingewand; in 't midden van *t

Lyf een ander, dat grooter en rood- of ook

fomwylen geelagtig isj en daar nevens eene

vuilwitte, naar Vet gelykende Stoffe. Daar

tusfchen loopen twee Pieramiedaale Vaten ^

waar in zig eene bruine of zwartagtige StofFe ,

ia de leevende Worm , vry gezwind beweegt^;^

Deeze Vaten, naar de Staart toe allengs ver-

dunnende, verdwynen eindelyk in dergelyk ee-

ne, naar Vet gelykende, zelfftandigheid. De
Staart , die ver de grootlte langte heeft, is

wederzyds als met een Streng gefchoord, en

dus dikKer en vaster, dan in het midden, al-

waar menze eenigermaate ingezakt en flapper

vindÈ. Somtyds, echter, komt de geheele Staart

iec^ig voor, ^ en gelykt niets tezyn, daneene

Blaas of Zak , met Water opgevuld. Hoe
meer vastigheid de Staart heeft , hoe meer zy

trekt naar 't bruine, en, hoe flapper ;zy is,

hoe meer naar eene witagtige Kleur. Haar ui-

terfte End, dat byna Kraakbeenig is, heeft ee-

m Vleefchkleur^ en is met tweePypjes voor-*

zien^
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zien 5 die aan de Enden rood zyn , zeer zelden VL
bleek, het eene langer dan het andere /dat ook'^J"^^^^*

veel naauwer Opening heeft. In de leevende hoofd-*
Worm , maar zagtelyk aangeroerd zynde , trek- stuk,

ken zy zig zeer vlug in. Ter wederzyde van

het gedagte End der Staart vertoonen zig de

twee Schaalagtige Paletten, daar Adanson
van fpreekt, die op Stykjes ftaan, en voor een

gedeelte geelagtig , voor 't overige Paarle-

moer-Kleur zyn. Van het kkine Doorntje of

Haakje, op de Rug van onzen Worm, heb il^

nergens gewag gemaakt gevonden^

Het geheele Lighaam der Zee-Houtwormen Gtoot^,

is Slymagtig en heeft een dergelyken Reuk als

Oesters, Mosfelen en andere uit Zee gehaalde

Schulpdieren, De grootte verfchilt zeer; doch,

ten opzigt van de genen , die in Paaien gevon-

den zyn, bepaalt zig de dikte, in 't algemeen

genomen , omtrent tot die van een Tabakspyp

,

en de langte tot een halven of gehcelen Voet»

Men heeft , evenwel , van geloofwaardige

Menfchen hooren verhaalen, dat 'er gevondea

zyn van twee en drie Voeten lang. Indien de ^\^

zodanigen naar evenredigheid dik zyn geweest,

mogen zy wel de dikte gehad hebben van een

Vinger.

JNiettegenflaande dat dergelyke Wormen , iaNieuw«

het Houtwerk der Schepen, gelyk wy gezien
^'*^^**'^

hebben , reeds lange Jaaren bekend zyn ge-

v/eest, inzonderheid in Landen van een hee-

ter Klimaat ; heeft derzelver verfchrikkelykc

Pp 3 ^ uit;*

l. I>FEL. XVI. STUK,
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.

y^» uitwerking oj> het Paalwerk, dat de Vooi muuf

'Lxni ^^^ ^^^^ Dyken was in de Vereenigde Neder-

ïióoFD' landen, zig niet dan nu ruim veertig Jaaren geleQ-

ffp^^« den geopenbaart. Uit Zeeland kreeg men daar

van de eerfte berigten. Wanneer in de Maan^

den September en Oktober, des jaars 1730,

eenige Paaien van den Westkappelfchen Dyk,

door een kleinen Stormwind, omver geflagen

werden , en , toen men dezelven van Wor-
inen doorknaagd vondt , werdt verder onder-

zoek gedaan , en waargenomen , dat de mee(te

Paaien en Ryswerken , rondom het Eilan4

'?^' Walcheren, van dit Gedierte waren aange-

tast. In Holland werdt d;t kwaad eerst ia

de Nazomer van het volgende Jaar, 1731,

aan het Paalwerk van den zwaaren West-,

friefchen Zeedyk , omtrent Medenblik^ ontdekt;

zynde voorts door een Storm en hoogen Vloed,

op Kerstyd van dat Jaar, een- groot gedeelte

der Paaien , met Krebbingen en al, wegge-

rukt! zo dat die van de Vier Noorder Kog-

gen , alleen , meer dan dertigduizend Guldens,

zo aan Houtwerk als anders, in en na dieq

Storm , hadden moeten te koste leggen ; om
den Dyk , waar van vVestfrieslands behoud af-

hing ^ voor Doorbraak te bewaaren. Men be*

vondt vervolgens , wel haast , dat nagenoeg

al het Paal- en Houtwerk van onze Dyken,
door dit fchadelyk Ongedicrt, zyne kragt be-

pomen ware: een Slag, te zwaarder, om dac

m^!^ 'er te vooren nooit eenig bedenken op
"^'^ ^'

'
"

' hadc
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liadt gehad! Men verbeeldde zig, in 't eerst-, VI.

dat de Ouderdom der Paaien mooglyk aanlei
j^xil^f*

ding hier toe gegeven had ; gelyk men dit in Hoofd-

rottige Boomen ziet ; maar , hoe ftond men stuk*

verbaasd te kyken, wanneer onder de uitgefla-

gen Paaien zodanigen gevonden werden, die^

fiiet langer dan omtrent zeven of agt Weken
te vQoren, gantfch nieuw, in den Grond ge-

heid waren, zynde ter hoogte van het dage-

lykich Ty en nederwaards geheel doorboord

van deeze Wormen. De harde Vorst , van

December des Jaars 1732, nam dit kwaad,

gelyk veelen gehoopt hadden, in Holland en

Zeeland geenszins weg. Het openbaarde zig,

in de Zomer van dat jaar, ook aan de Dyken
yan de Friefche Kust. Zelfs werdt het Hout-

werk der Havens van Ooftende , en andere

Zeeplaatfen in Vlaanderen 5 daar van aanmer-

kelyk befchadigd.

De Paaien van onze Dyken dus vernield

zynde , zo zyn dezelven , niet zonder byfter

zwaare Kosten , eerst op de noodigfte plaat-

fen , en verder alom , met een Steenen Voor-

muur bezorgd geworden , en dus veel beter

en duurzaamer befchut voor den flag der Zee,

dan zy te voqren geweest waren* Ondertus-

fchen was dit Gewormte nog niet uit onze

Wateren : want men heeft van tyd tot tyd

bevonden , dat hier en daar Paaien en Hout-

werk, aan Havens en Hoofden, van dezelven

doorknaagd werden» In 't Jaar 1751 fcheeneo

Pp 4 ?>¥
h DEEL, XVI. Stuk.
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VI, zy zïg, op nieuws, aan de Noordhollapdfche

"^/xnt*
^y^^° > ^" menigte , te openbaaren. Op dö

Hoofd- Schepen vielen zy mee niet minder woedp

ITüic. aan ; zq dat men dezelven , tot heden toe

,

op de een of andere maniet daar yopr moet

jDeveiljgen,

voomet- -De gedagten der Natuurkundigen vielen ten% deezen tyde niet alleen op het onderzoek van

de uitwendige Geftalte en inwendige Deelea

yan den Zee-Houtiyorm , maar óok op zynp

Voortteeling , pm de B^hoedmiddelen tegen

deeze Plaag te ontdekken. Geenerley Hout,

hoe hard ook , rnids van Zeewater doorweek^

zynde , bleef van dit Ongediert onaangetast.

Aan onze Dyken hebben zy de Eiken Paaleq,

en vervolgens ook Greenen qn Elzen Hout

,

doorgevreeten. Men :?iag ^an dit Hout vaa

buiten niets dan eenige kleine Gaatjes 3 door

welken de Staartjes uitflaken der leevendq

Wormen. Zy konden derhalve van die groot-

te 5 als menze binnen de Paalqn vondt , nie^

daar in gekroqpen zyn. In Zeeland hacjt men
opgemerkt , dat by Zomer zekere Diertjes,

als Watervlooijen , aan de Paaien kwamen ,

die eenige JCuiltjes daar in fcheenen te maa-

ken. Men dagt of deeze ook hun Zaad wier-

pen in zodanige of andere Gaatjes en Scheur-

tjes van het Hout , en dat dan deeze Wor-
men daar uit geboren werden. Zulk eenq

Voortteeling hadt niets pngerymds 'm gehad,

i^pnngei' 'er fleg'ts eenige evenredigheid vaq

groot»
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grootte ware geweest , tusfchen die Diertjes Vï,

en de gezegde Wormen , of dat 'er eenige Lxml
fchyn ware, dat dezelven weder in zodanige hoofd-

Diertjes konden veranderen. Maar, dit zo stuk»

niet zynde, verviel deeze bedenking t'eene-

maal.

Wylen de Heer B E l km E e r , diestyds Dok?

tor in de Geneesknnde te Enkhuizen, en du?

pp eene plaats, alwaar hy de fchoonfte gele-

genheid liadt , om dit haatelyk Gedierte te on-

derzoeken , gaf daar over ook een uitgebreide •

Verhandeling uit. Hy vondt in het Slym,

waar de Paaien mede begroeid waren, met:

het Mikroskoop veele kleine witte Stipjes ,

die hy voor de Eijertjes hieldt van deeze Wor-

men, pn zodanig Flout, waar aan hy dit waar-

nam, hadt gemeenlyk ook byna onzigtbaar

kleine Wormpjes in , doch welken het hem zeer

'<?;elden gelukt was te befchouwen. Voorts hadt

hy gezien , dat van de Staartjes der Wormen^
door de kleine Gaatjes , die *er menigvuldig

in de Oppervlakte van het verwormde Hout

zyn , uitkomende , zig fomtyds dat van den

eenen Worm met dat van een anderen Worm
famenvoegde ; waar door die Staartjes niet alleeq

pikker en dunner wierden , maar ook van Kleoc

veranderden. Dit fcheen een duidelyke blyk

te zyu van hunne Paaring C*^, en fchoon zy

aï

(*) Dcrgelyke famenvoeglng d^r Staarten heeft de Heeï;

RoussET ook aan een Fregatfchlp in d« Hayen yaa MedêRblfl^s

70 hy verh«alt , waargenoihen.

Pp 5
h I>5El.. XVI. srvK,i



602. Beschryving van

t^I* al Hermaphrodieten waren, gelyk fommigeö

j^^^jjj^' onderftellen , zou doch in dezelven cenc der-

HooFD"* gelyke Paaiing , als in de Slakken p kunnen

^TW* plaats hebben , door welke zy elkander wedcr-

iyds bevrugtten. Voorts heeft men een me*

nigte van Eijertjes in derzelver Lighaam, ge*

iyk in dat der Aardwormen, ontdekt, die^

;!;vaaifchynlyk , in 't Water uitgeworpen en

door de Slymigheid der Zee her en derwaards

gevoerd worden , tot dat zy aan de Opper-

• vlakte van het Houtwerk uitgebroeid , als by-

ïia onzigtbaare Wormpjes, door deszelfs Po-

ren ingang vinden. Maar hoe kunnei? onze

Wormen huisvesten in Openingen en Kanaa-

len, die gemaakt zyn door zulke byna onzigt-

t>aar kleine Wormpjes ? Men zou dit aan de

Kegelvormigheid van deeze Loopgraaven kun-

nen toefchryven , indien zy geduurig voort-

gingen in het Hout; doch de Staart blyft, als

gezegd is , in het uitwendige Gaatje : zo dat

men onderflellen moet, dat de Worm, toen

hy in 't Hout boorde, reeds een Kop hadt van

omtrent die grootte, als de uitwendige Gaatjes

zyn , en dat hy die Gaatjes van buiten in het

Hout geboord heeft : want daar eens binnen

zynde kan hy zig niet omkeeren of terug gaan.

?oedzel, ^^ Heer Belkmeer. was van oordeel , dat

Jiet Hout wel degelyk tot Voedzel ftrekt van

deeze Wormen^ 't gene de Heer Adanson,
als gezegd is, volllrekt ontkent» Zo lang ik

de reden van dit laatile niet vernomen heb

,

ipoet
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poet ik het eerfle toeflemmen 5 en met gezeg- V|s

den Doktor het beiiuit dus opmaaken.
^^^^ljüiI*

de Worm het Hout , tot vergrooting van zyn Hoofd..'

Holligheid, met zynen Schulpagtigen Kop af-sTuK»

raspt j is zeker. Dit afgeraspte Hout mopt door

zyn Lighaam pa&feeren; alzo men in de Hei-

ligheid , buiten om den Worm , niets vindt dan

ziltig Water. Nu zou het de grootfle on-

waarfchynlykheid zyn , dat eene S toffe , toe

Voeding bekwaam, door het Lighaam vanden

Worm pasfeerde , zonder dat hy 'er Voedzel

yan trok : te meer , om dat geen ander Aas

blykbaar is, dat hem daar toe zoude kunnen

Itrekken, En ^ dewyl in de Huishouding der

Natuur niets dan tot zeker Einde gefchiedt ,

en ten diende van het Schep zei ; zo is de Vraag,

wat nuttigheid de Zee-Houtworm anders van

die doorbooringe des fïouts zou kunnen heb-

ben. Waarlyk, indien hy zyn Voedzel uit de

Zee of uit het Water trekken moest , dan was

•zyn Staart geheel verkeerdelyk buiten, en dq

kop binnen in het Hout geplaatst.

De Almagtige Schepper heeft zig alom van

Werktuigen voorzien , om de H^uishouding dei-

Natuur in eyenwigt te houden. Op dat het

tam Gedierte niet, tot elkanders nadeel , te

veel vermeerderen zoude , zyn 'er Roofdieren

:

pp dat de Rupfen niet altoos tot eene Plaag

zouden ftrekken , zyn 'er Vogeltjes en Wes«
pen, die daar van zelfs de Poppen en Eytje$

vernielen. Dus heeft Zyne aaabiddelyke Wys-
heid
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VU held fleeds Natuurlyke middelen aan de Hand^

^ï'^y'ïiT
'
^^^^ ^^ onmaatige Voortteeling der Schepzelen

Hoofd-' ^*" ^^ binden. Hy kan hec Menfchdom ftraffen

STUA. mcc allcrley Plaagen, zonder dat 'er eenWon-
derwerk gebeurt. Hy kan ons daar van we-

derom op 't onvoorzienst ontlasten , zonder dat

hec Menfchelyk Oog de reden of maqier, in

dfi eerfte opflag, uitvindt.

vynf]d der Dit blykt daar in , dat zulk vernielend Onge-
zechout.

(iiert, als deeze Zee • Houtwormen zyn. ook

zyne Vyanden heeft, Gedagte Belkmeeu
befchryfc ons en geeft de Afbeelding van een

5, zwemmend en kruipend Dier, dat gevonden

53 wordt in de Gaten door den voorigen Worm
„ in het Hout gemaakt , of buiten aan hetzel-

5, ve. Het oefent zyne Vyandfchap daar te»

3, gen op deeze twee manieren. Als het Hout

5, van buiten is afgemorteld, dan kruipen zy

„ in de Holligheden 3 door de eigentlyke Hout-

5, wormen gemaakt, de Wormen, die daar in

5, zyn , aan ftukken fnydende eq verpletterende

3, met hunne Nypers. Buiten aan het Hout

5, zynde, en in deszelfs wydde Openingen in-

„ dringende, kerven en vernielen zy de Staar?

3, tjes of uiterfte Enden der Houtboorwor-

3, men 3 waar door zy de Voortteeling van dit

3, Ongediert niet alleen beletten, maar zelfs

^, de Wormen doodcn , die dan een leelykeq

„ Stank van zig geeven."

Uit de Afbeelding en befchryving blykt, dat

dit eeq Soort van Zee-Duizendbeenen is,, en
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tvel juist dergelyk Dier, als de Heer Des- vl
LA ND ES vöör den Houtboorenden Worm ^/^'^^'^p

I XI I r

heeft aangezien (*). De Historiefchryvèr der ho-öfo**

Akademie getuigt, immers, dat de VVormen

^

stuk» -

welken deeze Heer in de Holligheden van het

doorboorde Hout der Schepen te Brest vondr,

hun geheele Lighaam uit Ringen famengefteld

hadden, en ter wederzyde van hetLyfonteU
baare Klaauwtjes of Pooten met Haakjes

;

hebbende aan den Kop twee Schulpjes, ieder

met een Punt als een Boor- of Dril-Yzer ge-

wapend. 3, Deeze Worm, (zegt Iiy verderf

,, gebruikt de verbaazende menigte van zynö

„ Pooten of derzelver Haakjes , om zig vast

^, te krammen aan de Vezels van het Hout,

,, op dat hy dus, £en Steunpunt hebbende j-

„ tefterker met zyn Kop zou kunnen werken.'-'

Dit ftrydt geheel tegen de Geftalte en Levens-

manier van den waarenZee-Houtworm, door

zo veel Autheuren nagegaan.

Geene nuttigheid van deeze Wormen kun- M-ddém

nende aanv^yzen , gaa ik over tot de Mid- ^tg^^SL^^

delen , die men in 't werk gefield heeft , om
het Houtwerk voor derzelver aanranding tebe-

fchutten. Tot behoud van dein den Grond ge-

ilagen Paaien heeft men geen voldoenend Middel

kunnen uitvinden , zynde alles , wat daar omtrent

In 't werk geiteid werdt, of onnut , of veel te

kost-

(*) Ilist, ds VAcai^ Ro-jak da Sckncts , de 1720, p. »4->

Oftavo. T
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^
1/1. kostbaar geweest, en het beftryken met Teef

'^/xiTT^'
of Harpuis, als ook het branden van buiten,^

Hoofd-* i^^^ Vuur , bewaarde die flegts eenigen tyd.

Itük, Ik denk, nogthans, dat, indien dezelven in 't

Voorjaar en ia de Zomer eens ftyf afgeboend;

werden , zulks van geen minder dienst zou

zyn, dan het fchoon maaken der Schepen, 't

welk men tegen de Wormen zo nuttig be-

vindt. Belkmeêr wilde, dat dergelyk Hout-

werk 5 in Zee ftaande , in de Zomermaanden

om de twee of drie Weeken , en 's Winters

om de twee of drie Maanden , met Yzeren

Schraapers zou worden afgefehraapt en dan

met ftyve Borflels gezuiverd. De Buid der

Schepen wordt , wanneer dezelven op zyds

gekrengd en dus afgefehraapt zyn, met zekere

Harpuis of . Teer , daar Vergiftige Stoffen ia

gedaan zyn , beftreeken. Bovendien heeft men
ten uiterfte noodig gevonden , de Schepen ,

om die reden ^ met een dubbelen Huid te voor-

zien ; gelyk door den Historiefehryver van de

Akademie der Weetenfchappen van Parys be-

rigt wordt , dat men voor vyftig Jaaren reeds,

daar tegen , den binnen-Huid der Schepen , wan-

neer die verfch gekielhaald , fchoon gemaakt

én geteerd zyn , bezorgde met geftooten Glas

in Koehaair , leggende daar dan den buiten-

Huid , van Greenen Planken , die ongevaar een

Duim dik zyn , om heen , welke men aanhecht

tnet Yzeren Spykers, wier Koppen byna een

Duim breed zyn»

LXIV. HOOFD-
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LXIV. HOOFDSTUK. hoofI*

Befchryving van 't Geflagt der Zandicokers ,

wier Dieren een Soort van Zee»Buizendbee*

Den zyn.

'£ "ITirö^^^ Sabelïd , anders niet bekend inNaami.

V V de Natuurl^ke Historie, is door Lik-

^Müs hier, niet oneigen ^ tot een Geflagtnaam

gebruikt voor Dieren , die hunne Wooningea

van Zand of Steengruis famenllellen (*).

Sabulum , naamelyk , waar van het afgeleid is,'

betel<ent , in 't Latyn , Zavel of grcf Zand.

Ik geef 'er , derhalve , in vergelyking met de

tVormbuizen, den naam van Z andkokers
aan»

De

(*) De Heer A d a N s o n verwerpt de Naameti die vaa

eenige betekenis zyn , ten opzigt van de Hoorens en Scbu!«

pen, en heeft voor dezelven , met opzet, nieuv/e Naamen,

die nooit in gebruik v/aren geweest , gefabriceerd 5- niet tv/y-i

félende , of dezelven zouden door de gevtf^oonte gemakkelyket^

worden, dan de oude Naanren» Ik denk dat het lang zal

duuren , eer men zyné Verkiezing hier in navolge, en dat hf

dus niet ligt hét genoegen zal hebben, van zyne verwagting

'in deezen vervuld te zien. Hy geeft van ter zyden een fteek

aan den Heer L 1 n n .E u s , die echter , myns oordeels , vee!

verftandiger hier in gehandeld heeft , met niet alleen de Ge«

flagmaamen , maar ook de Bynaam^n der Soorten , van da

voornaamfte Hoedanigheden af te leiden, en de genen, die

in g'Sbruik zyn , zo veel mooglyk te behoadea, Zi« AöAHf»,

Preface des Ccquill. p. XlV-XVï,

5; ÜEE£, XVI, 5tüK»
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VI. De Kenmerken zyn dus bepaald, ^t Dieï

l^xTv
* is een Zee-Duizendbeen , die den Bek mee

liboFD-* Nypers heeft, en twee dikkere Voelers agter

stuit, den Kop. Het huisvest in eene Pypagtige
Kenmer. Schaal, uit Zandjes famengefteld, welke digè

gedrongen op het Scheede-Vlies geplaatst zyn.

Vorming Aangaande de manier, op welke deeze Zand-

kt'u^"^
buisjes geformeerd worden, geeft Reaumur.

de volgende bedenkingen op. „ 2y wooneó

„ in het Zand, gelyk de Aardwormen in de

,, Aarde. Het Vogt , dat uit hun Lighaam

5, gaat , is niet in genoegzaam groote veel-

„ heid , of niet dik genoeg , om hun eene

3, Schaal te vormen: maar het is Lymig ge-

„ noeg, om de verfcheiderley Zandkorreltjes

„ en brokjes Schaal, die hun omringen, aan

„ eikander te hechten : hec doet den diensc

,, van een foort van Kalk of Sement , welke

,3 de Zandkorreltjes en brokjes van Schulpen

„ als zo veele Steentjes famen verbindt. De
5, kragt van dit Lymige Vogt is zeer kenbaar

„ wanneer de Zee, geduurende haare Ebbe,

„ zekere Zandbanken bloot laat , daar zulk

„ llag van Wormen huisvesten Alsdan ver-

3, toont de Oppervlakte van deeze Banken een

3, byzondere manier van Stekeligheid. De

,, Openingen van de Buisjes, waar in de Wor-

,,, men woonen, fleekt een l.yn of halve Lyfi

5^ buiten 't Zand uit, en deeze Buisjes zitten^

^j digt nevens elkander." Dat deeze Buisjes*

ko veel uitfteekenj fchryfc hy daar aan toe,^
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iJat het Zand, daar tusfchen, van de Zee is ^%
iveggefpoeld , en merkt aan , dat men 'er fom- [xiv!
tyds geheele Klompen van vindt, gelyk hy 'er Hoofd-

eene afbeeldt; welke blykbaarlyk zyn famen*^^'^^*

gefield uit dergelyke Wormbuisjes, waar van

men ^er ook fomtyds los op 't Strand vindt

leggen , die niet dikker dan een blad Papier

zyn» Hier uit, en tevens uit de Afbeelding

van het Dier, in deeze Wormbuisjes huisves-

tende , fchynt hy dat op *t oog te hebben

,

't welk door den Heer Baker, onder den

tiaam van Pypdiertje, is befchreeven, en zo-

danig, als men het aan de Kust van Engeland

gevonden hadt, afgebeeld (*) ; zynde op eene

volgende Soort van dit Geflagt aangehaald:

doch het Dier van Reaumüé, met een dik

Lyf , een dunne Staart en een platten Kop,

fchynt weinig te gelyken naarde Zee-Duizend-

beenen (f).

Nader komt met dezelvèn dat Dier van fom- ce'iaitG^ ^

mige Wormbuisjes overeen , waar van ik -de
q/J^.^^^^

Afbeelding ontleend heb uit het Werk van pu cxx'vV

den Heer d'Argen ville, gelyk die op on-
'^* ^*

ze Plaat CXXV, in Fig, 5, vertoond wordt.

5, Men zou hetzelve (zegt hy,) voor een

j3 waare Duizendbeen neeraen, indien het niet

iy ilegts,

(*) Zie Nuttig Cehruik van 't Mik.roshop i Amfterd, 1755 jf

(t) Zie zyn Vértoog, Mem^ de CAcad, Royale dei Scknèsï

dsTAn 171.', p 1Ö7»

Z,Dé£l. XVI. STUK»



êlO B E S C H R Y V I N C V A lï

tL 55 flegts 5 van den Kop af te rekenen , tot een

Afdeel. ,, derde deel van zyne langte met Pooten was
LXïV. voorzien. Aan dac gedeelte telt men vyf-
HOOFD- . p ._„.'=' 1. . ,

. ,

rïvK. 3> ^^^^ [zeventien] Ringen > die ieder op ^yde

3, een paar Pooten hebben. Het Dier icomt

,5 door behulp van deezé Pootjes uit de Schaal,

5, daar het ander gedeelte van zyn Lyf in

av blyft, en zyn Kop vertoont zig , onder de

35 gedaante van een langwerpig Halfmaantje y

„ voor aan den eerflen Ring. Deeze Kop is

^3 zeer klein, en heeft van onderen een lood*

5, regt Streepje, dac den Bek maakt, die met

„ verfcheide ryën van Haakswyze Tanden i^'

3, gewapend. Hy is omringd met vier Hoor-

3, nen , die van elkander wyken en elkander

3', naderen." Dit zullen de gedagte Nypers

en Voelers zyn. ,, De twee derden van het

,3 Lighaam, die niet uit de Pyp komen, zyn

3, effen en glad^^ en de Ringen, die hetzelve

3, famenftellen , zo fyn , dat menze naauwlyks

53 kan onderfehelden. Dit gedeelte, vol van

3, Ringen, is op zyne kanten donker wit; het

33 overige is bleekrood 3 wordende in de ge-

3, heele langte doorloopen van een gfoot Bloed-

33 vat , welks fcherpe Kleur door de Opper-

,3 vlakte heen fchynt en dezelve rood maakt.

33 Het is te vermoeden 3 dat deeze Wormen'

33 gémakkelyk uit hunne Pypjes komen, om
3, hun Aas te zoeken: men wordt in hun maak-

^3 zei nief? gewaar , 'c welk hun zulks zou kun-

3, nen beletten" (*). *
Ze-

(*) La Conchylhlo^iu Ut PJ^ct» p. 2^*
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Ëeven Soorten komeq in dit Geflagt voor , ^^'
.

^aar onder twee uit de Indien, en «^éne van "^ j^^j^^*

de Kaap der Goede Hope^ drie uit de Zee Hoofd-*

i-ondom Önè Wereldsdeel afkomftig; Voorts stuk.

vindt men 'er nog ééne Soort onder, die on-^°^^^°*^»

gemeen klein is , voorkómende in de Staande

Wateren van Europa,

(Bö8) Zandkoker, diè de Schaal op zig zelf ^ Dcccné»

los en yr7, enkeld^ gekromd heeft ^ hC'/rupTra.

Jlaande uit gUnJiereude Linsvormige yj^f^'^^^'^'

Ètorreltjeh

Déeze, in de Indiön huisvestende, heeft de

Sëhaal Elsvormig , Homp , taamelyk krom ,

van dikte als een Zwaanen Veder Schaft eti

daar boven ; famengefteld uit LinsvormigZaad,

dat wit en gepolyst is , eh van egaalq gtootce.

(809) Zandkoker, die de Schaal op zig ielf^ Ticcait:

los en vry, enkeld, gekromd heeft, he-^^^^j.

Jlaande uit bruine Zandagtige Korrel- Fynkoris.

tjes.
'^*

In de Noorder -Oceaan , op diepe plaatfen,

onthoudt zig deeze 5 volgens J. G. König.

(808) Saheila TestI foïitarI4 libed fimplici curvatS , Granïs

Lcntiforraibus nitidis» Syst» Nat. XU» Gen* 335. Sp<, i»

(809 ) Sahella Tcstk folitaria libera fimpUci curratS , Gianil

Arenaceis fHscis» Sysi^ Nat* X!I.

h DI5EL, XVI. Stok»
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VI. Zy heeft de Schaal van dikte als een Gairzeir

*lxlvl
^'^^^1* Schaft, van eene donkere Kleur. Der-

Hoofd- gelyke Kokertjes , van Zand en Schulpgruis
STUK. famengefleld , komen ook aan onze Stranden

voor.

Dcccx» C^io) Zandkoker^ die de Schaal op %igzelf\

f^abrl ^^^ ^^^^^ Grondjieim vastgehecht , en-

B.imwe*
. ^gid en gekromd heeft^ uit Korrels k-

Jlaande , welke Straalagtig nmw zyn,

In de Verhandelingen der Keizerlyke Aka-

demie van Petersburg, op het Jaar 1766,

komt de Afbeelding van deeze Soort voor

,

onder den naam van Dentaliztm , dat boogs*

wyze kronl is en fpongieus, hebbende de Op-

pervlakte ruuw wegens veele digt aan elkan-

der geplaatfte Knobbeltjes. Men vindt het ia

de Amerikaanfche Oceaan.

Dcccxu (811) Zandkoker, die de Schaal emigermaate

êahelU Tnh
T'mgens. ..US ..ïb:'.^.. .\

^^^'

Bloemen*
Polypen. (8io) Sahella Tesid folitaria Bafi fïx3 , {ïmplici curvata ,

Granis radiato-fcabris, Syst, "Hut, Xlï. Dentalium arcuatuiu

fpongiofum , Superficie Tuberculis contlgiiis exasperatd. A^.
FetropeL 17^6, p* 3S3. T. 9. f. i ,. * .

•(81 Ijl Sabella Testa fubramofa fixa ere£la'. Syst^ Nat XIT,

Sei-pula ringens. S^st^ Nat» X. p. j'è?,» N. 703. Baker-
Mikrosk. T, ia» f". 2, 3. Ba STER Uit/patiK. l. D. p^ 9i»

T. 9. f. 4- IJlumeh-PoIypen von fusfen Wasfer. SCHvUFF*
Menogr» 1755; ^hhand, von Infe&en I, l), N. VI. Pi. i, 'i,

Brachionus tubifex, Pallas Zoöph» p. 46. Lyit der Flanték*

Tm bladz. iiz.



BE Z A N D ir O K E R S. 6l^

Takkig , vast zittende en regtopliaaiide VT.

heeft
AFDEEBt:

neejt.
^^^^^

Hoofd*
Het Koker- Diertje van den Heer Ba ster, stuk.

iiier aangehaald, was^ zo wel a!s het P3?pizer.

tje van den Heer Baker , uit Zeewater af-

komftig 5 en zy fGhynen beiden aanrn^-rkelylc

te verichillen van de Bloemen Polypen van

Zoet Water, daar de Pastoor Sch^ffeiv
zulk eene uitvoerige befchryving enzofraaije

Afbeeldingen van geeft , wordende van den

Heer Pal las de Pypmaakende Arm-Folypus

getyceld.

Deéze is ongelyk kleiner dan de gemelde

Koker- en Pyp- Diertjes* Sch^ffer, die

ze by geval , terwyl hy zyne Groene Arm»
Polypen nazag, ontdekte, ftelt de langre op

ongevaar een twaalfde Duims en de dikte als

die van bet fynfle Paardehaair. By naauw-

keurige befchouwing bleek , dat zy Kegel-

vormig v/aren , dunst aan het onderite End

,

waar op zy Honden. De Kleur was meeiten-

deels bruin agtig , doch eenigen trokken ook

naar 't geelagtig groene, ja verfcheidene wa-

ren geheel wie en half doorfchynende» Wan-
neer hy het Glas een weinig bewoog, of op .

een andere manier het Water deedt fchomme-

len 5 zo bewoogen zig ook deeze Steekjes

heen en weder, of op en neer, naar dat zy
geplaatst waren , en konden ook door de Herk-

Qq 3 ,
ite

ï. Deei<. xyi. Stuk.
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VI. fte fchudding niet los gemaakt worden vaa

aïiV* ^^""^ Zitplaats.

HOOFD. Het Mikroskoop hielp den Pastoor wel haasc

uit de onzekerheid, waar in hy zi2 ten opziet

Tcijpsn, van dceze, nppit te yooren door hem geziene

Voorwerpen , bevondt. Hy wierdt gewaar,

dat zyne Steekjes Kegelagtig ronde , holle

Pypjes waren , van eene regelmaatige (truc-

tuur. De meellen waren eniveld , doch eenigen

hadden Zytakken, waar van fommigen regte^

anderen fcheeve hoeken maakten met den

Hoofdftam/ De Pypjes zelf waren gemeen-

lyk een \yeinig over den eenen kant geboogeq^

Haare Oppervlakte beflondt uit eene bynaon-

telbaare menigte van kleine Lighaampjes, die

zig als ronde Korreltjes vertoonden , zynde

evenwel zodanig tegen elkander aangeveegd,

dat 'er geene tusfchenruimte overbleef. Ool^

jTcheenen meest alle Pypjes aan 't boven end

pf Mondftuk nog onvoltooid te zyn , en fom-

rnigen hadden Knobbeltjes , Ringen of Uit-

llekken , waar uit derzelver aangrocijing blyk-

|)aar was.

Hoe zonderling ^ nu , dit maakzel van de

Kokertjes aan hem voorkwam , niet minder

aartig was de Vertooning van het Diertje.

By de minfte beweeging van het Water kwam
iets te voorfchyn , dat blyk van Leven gaf;

^och met zo oneindige vei'anderingen , dac

men 'er naauwlyks iets van wist te maaken.

^j Ten minljen moet ik bekennen , (zegt
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^, Sc il TE FF ER,) dat my tot heden toe geen VJ.

5, Diertje in de Natuur bekend geworden is, Ixw'
3, 't v/elk zig zo menigmaal veranderen kanHooi-'D-

„ als deeze Soort , en alle oogenblikken een stuk.

„ andere Geftalte aanneemen en onder dezel- ^^^''"^'^-"

5, ve zig vertoonen. Men mag daar van uic

5, de volgende Waarneemingen zelf oordee-

9, len".

Dikwiis zag men alleen maar een foort van cerzciver

Draaikolk in het Water , aan de Opening van k^jWer^

het Pypje , daar fomwylen iets witagtigs uit- to«n'^'''S-»«

puilde ; doch dit laaide kwam byna nooit

tweemaal onder een zelfde Gedaante voor.

5, Somtyds wicrdt men flegts twee kleine

,^ fcherp toeloopende Punten gewaar, die bui-

5, ten de Pyp iiitftaken Dan, wederom, ver-

3, toonden zig, in plaats van dceze Punten,

^, een of twee Roironde Staafjes, als Slakken^

„ hoornen , doch grootelyks verfchillende ia

„ plaatzing. Den eenen tyd kwamen zynaar

5, elkander toe, een anderen tyd ftonden zy

„ evenwydig, een anderen, wederom, wee-

,9 ken zy ver van één, en maakten dus byna

5, de figuur van een V. Ook kwamen de ge-

„ dagte Punten en de Staafjes wel eens ge-

„ zamentlyk te voorfchyn , en zulks met on-

„ telbaare veranderingen. In plaats van dee-

„ ze Punten en Staafjes zag men fomwylen

,jj een doorfchynend , Lilagtig, mismaakt Lig-

39 haam, dat zig als een Vierhoek of fcheeve

3, Ruit, of rond-Bladerig enook welHartvor-

Qq 4 3, mig
I. DEEL, XVl' STUK.
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^'ï- 5, mig vertoonde. Dit ronde Hartvorinige

'

LXIV.' 3> ^^^l zag nien dikwils geheel alleen uit de

Hoofd- „ Pyp voortkomen , doch het was ook dik-

fTUic. ^^ ^]|g jjiet- ^^^ Qf beide de voorgemelde Pun-

IfS-I", 3> '^^^"^ ^" Staafjes , en wel of maar met dee-

9, zen en genen alleen , of met beiden te ge-

,5 lyk , vergezeld. Wanneer zig de Staafjes

„ of Punten alleen vertoonden , dan üondea

33 zy , ten aanzien van dit mismaakte Lig-

53 haam, links 5 regts , in 't midden , op of

3, nevens hetzelve; doch, als zy beiden te-

,3 genwoordig waren 3 zo bevonden ^ig nu

CJ3 deeze 3 dan gene , in 't midden of aan de

53 zyden, nevens of agter elkander, enz»

3, Om kort te gaan, zeer dikwils kwam, in

^3 plaats der Punten en Staafjes, en in plaats

2,^ van het eerstgemelde Lilagtige Ligha^m,

33 iets Vliezigs , dat doorfchynend was , te,

3, voorfchyn , ziend 'er nu eens uit als een

33 reguliere Kogel, dan als een Puntig, daij

35 als een meerN of min rond ? uitgebreid of

3, gevouwen, en over elkander gefiagen Bloe^

33 men-Blad. En ook deeze Kogel , of die

,3 Blad, Honden niet alleen links of regts,

3, of in het midden ; maar men zag ook , hier

5, en daar, met dezelven teffens de meermaals

j, gedagte Punten of Staafjes, ieder alleen of

5, beiden te gelyk , enkeld of dubbeld. En,

3, menigmaal kwamen *er, twee, drie of meer,

^3 zodanige oogfchynlyk fpitfe of ronde Bloe-

aj mepbladen 5 allengs , uit de Pyp te voor*

?j fchyn.
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^, fchyn. Nu eens liepen dezelven, akemaal, ^^^'

boven , als in een Punt te famen , en had- ixiv*
den alsdan de Geflaltc van een Knop of Hoofd-

nog toegellootene Lloem- Dan eens flon-^"^^'^*

den de Bladen wat van elkander , en gaven i''!;'":T

'er dus de gedaante aan van een opengaan-

de Bloemknop. Dan, wederom, vertoon?

den zig alle Bladen volkomen uitgebreid,

en Helden aldus niets Natuurlyker voor ,

dan eene volmaakt ontlookene Bloem, van

drie of vier Blaadjes , waar van ieder ge-

duurig zyn figuur en plaatzing veranderde.

Dewyl , men, eiodelyk, hier en daar, in

plaats van vier, maar drie of twee Blaadjes

„ waarnam, gaf zulks den fchyn van een ver-

„ welkende of afvallende Bloem.

,5 Het maakte, nogthans, de aller-aartigde

Vertooning, wanneer boven gemeld wan-

„ italtig rond, hoekig of Hartvormig Lighaam

,, in *t eerst geheel alleen uic de Pyp voort-

,, kwam. Hetzelve, naamelyk, viel doorgaans

,, fneiler, dan in een oogenblik, tocregelmaa-

,5 tige Bloemblaadjes van één; juist op gely-

„ ke manier, als of eene noggeflootene Ploem

„ eensklaps open gaan en zig uitbreiden wil-

„ de. En, wanneer het my gelukte, dat ik

„ verfcheide Pypjes tevens in het Perk van

„ myn Vergrootglas had, dan was dit Schouw-

„ fpel te voortrefFelyker, naardien zig aan ie-

,, der Buis alles onder eene verwisfelende en

„ verfchillende Gedaante vertoonde» Hier by

Qq 5 w zal
h DEF.L* XVI, STWK,
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^X. 5, zal ik nog alleenlyk aanmerken^ hoe deeze

^LXW '' ^^ wonderbaare GeltakewisfeJingen . buiteq

Hoofd-* „ twyfel, den anders zo fcherpzienden Leeü-
sTüK. ,^ wENHOEK tot hct denkbeeld vervoerd kun-
^/öf«;^«'

5, nen hebben, dat hec Diertje zyn Bladen af-
"*

33 leid en van de^elven zyn Buis of Wooning

„ maakte."

Het maak- Dii's d.an de reden, dat ScHiEFFER dee-

rypjerof ze Schepzels Bloemen - Polypen noemt Hy
icpkertfes.

|^qjj j^j^j. twyfelen , of het waren Diertjes
,

doch , om zïg daarvan nader te verzekeren

,

l)ragt hy ecnigen , zo van de enkelde als fa-

mengeftclde Pypjes, in een druppeltje zuiver

Bronwater , onder 't famengeftelde Mikros-

Jcoop» Het eerfte, dat hem toen bezig hieldt,

was de nadere befchouwing van het maak-

sel deezer Pypjes of Kokertjes. Zy hadden

door de enkelde Vergrooting uit ronde Kor-

reltjes gefcheenen te beftaan , gelyk zy ooij

van Leeuwenhoek voor zodanig opgege^

ven waren; doch thans bevondt hy die Kor-

reltjes altemaal gelykzydjge reguliere Zeshoe-

ken en dus zeer bekwaam te zyn , om door

de famenvoeging een volmaakt geflooten Wand
te formeeren. In 'c midden vertoonde zig

§^en wat donkerer Stip, even als men in veel-

hoekige Zout- of Zandkorreltjes, onder 't Mi-

kroskoop 3 dikwils waarneemt. De Kleur was

bruinroodagtig of geelagtig groen , en alte-?

-iiiaal waren zy doorfchynende , doch meest

ïsn 't onderlig End j daar het Steeltje ergens

pp
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i>p was aangehecht, en. het kwam hem voor, VL

als of het Diertje zelf 'er door heen zig ver- lx\v7
toonde» Hoofd».

Zo dikwils de Pastjoor de Pypjes of vanon^^TUK.

«deren, daar zy vast gezeten hadden, ^^ ^Pp[f'^Z'

zyde ergens opende, bleeven 'er de Diertjes ^^ ^jj^

nooit lang in, maar verlieten deeze Koker-tics fp xig

zelf DC» '

tjes, en dit gaf hem de fchoonfte gelegenheid, fchouwd.

om zig van hunne Gedaante en licweeging

te verzekeren. Hoedanig zy ^ig, door fterke

Vergrooting, aan hem openbaarden, kan men

best uit zyne keurige Afbeeldingen opmaaken.

Ik zal alleen kortelyk melden, dat de Bloem-

blaadjes thans zig aan den Rand als met on-

eindig veele Haairtjes bezet vertoonden, die

zig ongemeen fnel bewoogen; zittende dezel-

ven aan eene heldere geheel doorfchynende

Zoom, die met den uiterften Zoom der Kieu»

wen , in de Kieuwenpooten en getakte Wa-
^ervlooijen door hem waargenomen , veel over^

eenkomst fcheen te hebben. ., Het overige

3, deezer oogfchynelyke Bloembladen is half*

5, doorfchynende , en jnen ziet verder niets

,

5, dan louter digt tegen elkander aan geplaat-

„ fle fyne Stipjes, die van een menigte fmal-

5, Ie Streepen , Plooijen en Rimpels begeleid

3, worden , en welke alle ten deele fcheef

,, overdwars 5 ten deele regt in de laagte ne- '

5, derwaards , naar het Middelpunt , daar de

5, Bladen aan elkander gevoegd zyn, toeloo-

,, pen."

Ijl

I; DgEf.» XVI. STVI?»
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^^* In de vry in 't Water zwemmende Dier-r

LXIV '
^^'^^ ' wierdt de Heer S cii ^ f f e r gewaar,

liooFD. dat de verecniging der Bloemblaadjes een Kelk
STUK. Qf Trechter maakte , die in een zeer lange en

pi/yT«
'^'^Sc^'^cen dunne Staart uitliep. ,, Het Dier-

,^y tje kan dit Deel zes- en meermaaleu langer

5, maaken, dan het uit zig zelve is: het kan

3, dit Deel ook ongemeen klein en kort fa?

5, mentrekken , en , zonder zig zelf in 't min-

5, fte te beweegen, de Staart zeer ver en fnel

r, van zig uitfchieten. Daar benevens is het

P, in ftaat , om dit zyn lange Deel , op alle

9y mooglyke wyzen ^ te krommen en te be-

weegen. Nu eens wordt hetzelve in 't ron-

de te famen gerold; dan laat het Dier die

Staart Slangswyze voortloopen ; dan lege

het dezelve, twee, drie en viermaal in de

langte , op of nevens elkander y en brengc

39

5)

5, die verder in zo verfchillende GeftaUen ,

3, Plaatzingen en Leggingen , als 'er te bQ -

,, denken zyn.'*

Ik zal niet treeden in de byzonderheden van

de Huishouding ofLevensmanier deezerBloem-

Polypen, ten opzigt van het gebruik van der»

zelver Lighaamsdeelen , door den Pastoor zo

omftandig nagegaan ; noch in zyne vergely-r

king van dezelven met de zogenaamde Bloe-r

men van het Rood Koraal, die dergelykc

Diertjes zyn: eensdeels om niet te breed uit

te weiden, en andersdeels, om dat het in 'o

naastvolgende Stuk de plaats zal zyn daar vaq

te fpreeken. (Bï2)
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(812) Zandkokerj die de Schaal famengejkld ^K

heeft idt menigvuldige Kamertjes , door ^

lx1\^*
€5w Gat gemeenjchap hMende» PIoofd.

STUK.

Onder den naam van Engelfch Bidsagtig occcxii

Zandkoraal geeft de Heer Ellis eene fr^^^ljc AiveoUta^

Afbeeldng van zekere Klompen , welke dik-
^yof^^*'

wils , by Stukken van aanzienlyke grootte,

aan de Kust van Engeland , by jarmouth

,

omtrent den Peil van Laag Water voorko-

men ; als ook op den Oever by Dieppe ia

Vrankryk, van welke laatfte plaats het Stuk,

waar van een gedeelte door hem vertoond

wordt , in zyne volle grootte gebragt was,

aan den Heer da Costa, Lid der Koningly-

ke Sociëteit, die hetzelve aan hem gaf. Het
was, in zyn geheel, ongevaar zes Duimen

lang 3 vyf Duimen breed en drie Duimen dik,

van eene donkere Zandige Kleur en broofche

zelfftandigheid , eer ligt dan zwaar, aan aiie

zyden poreus 3 doch hier en daar onderfchei-

den door byzondere Openingen.

35 Het bovenfte gedeelte der Klomp (zege

/, hy> is van een zeer aartig maakzel. Men
„ kan het vergelyken by eene menigte van

„ kleine en wat platagtige Tregtertjes, die

„ fchuins

(81 z) Sahella Testa compollta concamerailonibus numeroik

Poro coramunicantibus* Syst^ Nat* XIU Tubipora Arenofa^

Syst. Kat X. p» 790* Tubularia Arenofa AngUca, ELi^rs
CoralU AngU p» 90 T, aö,

h DfiÊL. XVI, STUK»
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. VI. „ fchuins boven en zo digt aan elkander gë*

LXIV^' „ plaatst zyn , dat de bovenfte rand van ie-

HooFD-* 9, der laagere Tregter verborgen wordt door
»ïUK.

^j den onderften rand van de gene, die 'er on-

T^'f^""' 5, middelyk boven is; Zy ilaaö zo febuins^

„ dat het Gaatje in de bodem van ieder, 't

„ welk mèn de Pyp van den Tregter kan

,5 noeraeni, duidelyk in 't gezigt valt. Dêzé

3, Pyp loopt van den bodem des Tregters tot

„ omtrent zyn halve diepte in den Steen ^

,5 doch niet altoos in eene regte Linie voort,

^5 of tot de zdfde diepte , of van de zelfde

„ breedte; maar een weinig fcheef of krom,

„ én zy is vaö tiieer of minder breedte of

3, diepte , naar de grootte van het Dier dat

„ den Tregter bewoont. Men wordt op de

„ mècften vatl de Holletjes een klein Dekzel-

^, tje van Zand gewaar ^ dat waarfehynlyk van

3, het Dier tot zyne veiligheid en befcherming

5, daar öp gemaakt v/ordt , wanneer zy zig

^, uit het wyde deel in de Pyp begeeven.

5, Deeze Pypen komen hier in overeen y dat

i, haare bodems digt geflooten zyn.

^y Het Dier, 't welk omtrent een halfDuim

5^ lang is, heeft een Kop, die uit drie ovaale

5-, ryën van platte ftyve Pennetjes , welke een

5, fchoonen Paarlglans hebben , beftaat. Deeze

i^ zyn beweeglyk naar deszelfs believen , in

,, verfcheide rigtingen en tot verfchillende

„ oogmerken. In de overlangfe Sleuf, welke

^, deeze drie ryën verdeelt, is de Mond, naar

„ wel^
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^, welken de binnenile afloopt. Ieder ry is VL

„in twee deelen verdeeld, en wordt doór^^^^j^"^

„ verfchillende Spieren bewoogeri. De tweeHooFD-

„ Spieren van de büitenfte ry vertóoneti zigSTuK»

3, onmiddelyk daar onder, en fchynen in het^CJ^JJ^

55 voorfte deel van den Hals ingeplant te zyn.

„ De Pennetjes van deeze ry zyn aan de En-

„ den haakig, én zodanig in ieder verdeeling

^, geplaatst, als of zy draaiden om elkandet

„ voorw aards te ontmoeten. Aan het boven-

^', fte deel des Lighaams zyn zes aattige Poo-

„ ten , drie wederïyds , van Geftalte als Vin-

j, ren, en beftaande ieder tiit zes Pennetjes,

,, als Riemen gefatzoeneerd. De kleine Poa*

,, tjes, wederzyds tot aan de Staart toe, be-

„ ftaan uit Kwastjes van kleine fpitfe glinfte^

,^ rende Pennetjes. Aan 't tnidden des Lig-

^, haams is eèn ronde Klomp, die waarfchyn*

^, lyk de Lyfmoeder of Eijerlïok zal zyn vaa'

het Dier."?i

(813) Zandkoker , dk de Schaal rotronda^''^cccxu%,-
, 1 1 r^ . Sabel/a

tig , en hyna van dunte als raperchry/odon^

heeft.
Güudtand^

In de Figuuren 6 en 7, op onze Plaat CXXV,^^.» ^^^^J
iebben wy de Afbeeldingen overgenomen van '^*

'
*

.;o .- dit

"

(81 S) Sahella Testa fubcylindraced , Testaceo Papyracdi,

SyiU Nau XIL Teredo Chryrodin. BeR(5, <.'^^, Smkholrpy

T765. P- 228. T« 9* f. 1-3,

U DïEt, XYI. STü»^
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.
yi. dit fraaije Zee-Schepzeltje , 't welk aan' 'i

^^^^j^^J' Strand van de Kaap der Goede Hope, doo?

ÏÏOOFD-* een geweldigen Stormwind, was opgefmeeten»

STUK. De eerstgemelde Figuur vertoont hetzelve in

Goudtand, 2yn Kokcr zittende , de andere zo als het zig,

daar uit gehaald , vertoonde. Het heeft dea

naam Chryfodon ^ zo veel betekenende als Goud'

tand 5 van zestien vergulde Tanden , die het we-

derzyds aan den Kop draagt , bekomen. In

Fig. 7 ziet men den Worm van boven , en in

Fig. 6 9 wat den Kop betreft , zynde de Staart

• ingetrokken : want de Scheede is aan beide

Enden open. Hier volgt de befchryving van

dit Schepzelj, door den Sweedfchen Heer Beu-
GIUS.

5, Zyn Lyf is een Vinger lang , platagtig

„ rond, week van zelfftandigheid , glad, mee

„ een zeer dunne veelkleurige Huid. De Kop

^, is een weinig dikker, van boven verheven-

„ rond, van onderen platagtig ; van vooren

„ met een dikke , roode , Haairigheid gekroond

;

3, van boven witagtig.; op zyde met Plüimag-

^, tig€ Kwastjes , die rood zyn en van langte

^, als de Kop. Onder de Haairigheid van voo*

5, ren is een platagtige Lip. Aan de onderite

„ zydé van den tip des Kops ftaan wederzyds

„ zestien Tanden overend , die Streepswys' ,•

„ fpits , eenigermaate krom zyn , van Koorn-

agcige zelfflandigheid , en van eene glanzige

Goudkleur , öp ééne ry , aan den Wortel

met een zeer tedere Huid bedekt. De bui-f

ten-

»y

5>
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;, tenfte zyn de groocften , ongevaar een zesde vr,

„ Duims lang; naar binnen toe worden zy ^Lxl\r
5, allengs kleiner, met den büitenflen kortst ^ Hoofd*

^5 in een tegenftrydige rigting. Vier Voelers stuk»

5, heeft het Dier op zyde van den Kop , we-

3, derzyds twee, Elsvormig,op zig zelf itaaii'

j, de , week ; waar van de bovenften , by de

^, Tanden , in de met Tandjes gehaairde Lip

„ ingeplant zyn : doch de onderften een wei-

„ nig boven de Kwastjes uitfteeken. De Rug
„ is glad , maar , naast onder den Kop , en

è, naar de Staart toe , met een tedere witagti*

5, ge Huid geplooid. De Buik is ook glad ,

55 alleenlyk naar de Staart toe geplooid. De
3, zyden des Lighaams, van den Kop tot aaa

„ de Staart, zyn gedoomd met bondelswyze

,, vergulde Tanden , die by den Kop eii

„ Staart in de Schubswys' over elkander leg-

„ gende Ringen of Leedjes, maar in 't middea

5, van heC Lyf wyd van een, ingeplant zyn. Dè
3, Staart is ovaal, zo week niet als het Lyf^

5, dikker, en van Vleefchagtige Kleur, met wit*

3, agtige Streepjes. De Koker, die het Dier

3, befluit , doch daar het los en vry in zit,

3, is Kegelvormig, regt, Buisagtig, aan bei-

„ de Enden open, overdwars met afgebroken

3, Streepjes , eenigermaate ruuw , byna zo lang

3, als het Diertje, van eene Schaalagtige zelf-

3, ftandigheid als Papier en broofch."

! DsEL. xvi. Stuk, .
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V"!. (8 14} Zandkoker , die de Schaal Vliezig ,

"^Lxlv"
r^gjq/j/ïaawc?^ m geworteld heeft.,

Hoofd*
STUK. Een bondèl van Pypjes , in Wyngeest over-

Dcccxiv. gebragt van 't Eiland Maltha , en door den

Jflmvi/Zai, Heer Collinson, te Londen, aan den Heer
zee.pen. Ellis medegedeeld, heeft aanleiding gege*

ven tot de naauwkeurige befchouwing en be-

fchryving van deeze Soort, onder den naam
van Maltheefch Buisagtig Korallyn, Toen El-
tis dceze Pypen en Dieren uit den Wyn-
geest nam 5 wierdt hy een klein Slymig Zakje

gewaar , waar in de Wortels of eerfte begin-

zels van verfcheide deezer Pypjes waren in-

geplant. 5, De Pypjes zelf worden (zegt hy)

3, allengs dikker naar dat zy in hoogte ryzen.

3, Haare bultende Rok beftaat uit Cirkelronde

53 Streepen van eene Afchkleurige Aardagtige

5, StofFe 5 met verfchillende Schaduwen , digt

5, aan een gelymd , en de binnen (te Opper-

3, vlakte, vast vereenigd met de buitenlte,

3, is gemaakt van eene taaije , Hoornagtige

,, doorfchynende zelfftandigheid , met eene

5, zeer gladde Oppervlakte. De holligheid van

3, de Pypen is volmaakt rond, niettegenflaan-

„ de het Dier, dat dezelve bewoont, en van

3, 't

(814) Sahlla Testh membranaced ere£bd radicata. Syst^Nat^

XII. Serpula renicillus. Syst, Nat. X. p. 7C8. N. 702. Rond.

7«/. 2. p. 76* Corallina Tubularia Melitenfis» E L L i s • Com

ralU Angl. 92. T. 34. Kokciï-Scolopendra» BA STEK U'n»

ffann. I. D, bladz» 8§» T. 9* f* x*
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,j, 't Geflagt der Duizendbeenen is, in Geftal* VI.

,3 te iets of wat naar eene uitgerekte en fa-
^Xivl*

„ mengedrukte Bloedzuiger gelykt. Het blykt Hoofd-

55 uit de indrukzels der Pooten, aan de bin-^'^^^'

55 nenzyde, dat het zig zelf vryel37k kan om-

55 draaijen en opheffen , of ook terug wyken

5, naar believen ^ om zyne Prooy te beter te

3, kunnen aantasten en zig daar van meefter

„ maaken. Deeze Duizendbeen heeft twee '

35 fraaije en aanzienlyke Armen of Voelers,

5, den linker veel grooter dan de regter. Zy
3, zyn dubbeld gepluimd, gelyk door Vergroo-

„ ting blykt. Het getal der Pooten , weder-

^, zyds, gaat de anderhalf honderd te boven.'*

Aan den Heer Doktor Baster, te Zirikr

zee, werden in February des Jaars 1759, uic

de Noordzee , eenige dergelyke Pypjes toege*

bragt, die bruingraauw Vliezig waren, aan 't

eene End van dikte als een Schryfpen , aan

't andere als de Pink , en ongevaar een Voet

lang. Hier uit , toen zyn Ed. dezelven in eea

Kom , met helder Zeewater , gelegd hadt

,

kwamen wel haast eenige Haairtjes te voor-

fchyn, die, door den Koker by een gehouden,

zig, met denzelven, volmaakt als eenPenfeel

vertoonden» Wanneer, eindelyk, de Kop van

'c Dier daar uit kwam, zag men duidelyk dat

het twee Armen waren, of twee Tregterswy-

ze Kwasten , uit een menigte van Pluimpje*

famengefteld , die zeer fraay , met een menge-

ling van hoog of ligter rood eii graauw- of

Rr 2 blaauw*
1, Deel* XVI. Stuk,
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VI. blaaüwagtig wit , gèkotèurd waren. Zyn Ed»

^/xlv" ^°" ê^^^ ondericheid in grootte tusfchen de

Hoofd» Armen van de eene of andere zyde befpeuren.

sTUEt De Wormen 5 uit dé Kokers gehaald, wareu

groenagtig pp de zyden^ en op de Rug, in \

inidden , geelagtig wit, zynde ^ over de gehee-

le langte, in kleine Vierkantjes verdeeld. Het

Pier hadt wederzyds meer dan honderd Poo»

ten 5 die aan hetzelve tot kruipen of zwemmea

dienden. De Kokers waren van buiten zeer

oneffen, en met Vuil begroeid, doch van bin-

nen zeer glad, zynde ten minile een derde lan-

ger dan het Dier, en van onderen, zo wel als

van boven , open ; doch of die Opening daar

van daan kwam , dat zy van haar Grondftuk

afgerukt waren , dan of dezelve hun tot loo-

zing der Vuiligheden diende, kon zyn Ed. niet

verzekeren. Het eerfte , niettemin , kwam
hem waarfchynlykst voor ; alzo het Dier zelf,

aan het einde van zyne Staart , een Opening

voor den Afgang fcheen te hebben. Ook wa-

ren deeze Pypjes door den Visfcher niet ergens

vast zittendCa maar los in Zee dryvende ge^

vonden.

LiNNiEus geeft aan dit Schepzel den naam

Van PenfeeL Zyn Ed. fchynt , uit het zit-

ten van de dunfle Enden deezer Pypjes, vol-

gens de Waarneeming van den Heer El lis,

Sn een Slyffiig Zakje , en misfchien ook wel

jtiej^t uit de Afbeelding , opgemaakt te heb-

ben , dat decze Pypjes natuuiiyk overend Iton-
'

• den
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jden en ergens op geworteld waren. Hierom VI.

fchynt zyn Ed. deeze Soort -als tot een over-
^^l^l*

gang gebruikt te hebben ; uit den Rang der Hoofd-

Schiüpdieren tot dien der Zèegewasfen , wel stuk,

Jcen ik in 't volgende Stuk van deeze Na-

tuurlyke Historie zal befchryven.

Alzo deeze Natuurlyke Historie niet alleen tot

yermaak der Liefhebberen, maar ook tot onderrig-

ting van minder kundigen gefchikt is , zo heb ik

dienflig geoordeeld, de gekleurde Afbeeldingen der

Vefznmeling van Hoorens én Sclmlpenj door Knorr
begonnen en door zyne Erven vervolgd, waarvan

BU het Derde Deel, 'm 'tNederduitfch, hy deErvei^

van F. HouTTUYN is uitgegeven, op haare plaatfen

nan te haaien. En , dewyl 'er nog veelen aan ont-

braken, heb ik, de Schikking en bezorging van het

verdere Vervolg van dat Werk, mét het Vyfdè èl

Zesde Deel, my overgelaten zynde, onder het be-

fchryven van dit en het voorgaande Stuk, dat ge-

brek eenigermaate getragt te verhelpen; waar door

die Verzameling thans eeB tamnelyk compleete Con-

chyliogie wordt. Dan de menigte van Voorwerpen

heeft my gedwongen eenige verandering hier in te

.inaaken; en dus ben ik genoodzaakt de volgende

yerfchikking en vervulling van de ^^anhaalingen op

te geeven; naamelyk

Rr 3 ïï»

! DEEL. XVl4 STUK.



- ïa het Vporgaande Xy* STUK mpest uitgelaten zyn;

OpBladz» 217* N. 64, KnoRR Verzam^ VI* D. PI. a8. f, 2/

268 N. 136. PU 28. f.u

336, N. 205. PI» 24» f. 4»

338» N, ao7^ PU 13» r.i,

S42, N. 21 ! PU 19. f»ï«

379. N, 24U PU 18. f. !

Daar tegen behoorde te ftaan of Ingevoegd te zyn ,

in 't voorgaande XV* Stüi»..

OpBladz. 2o6» N. 47. KnoRR Verzant* VI. D. PU 38. f. 4, .

217. N. 64. PL 37. f 3.

268. N, 136. PI. 37. f. 2^

304. N* IÖ7» PU 36. Ui, 2^

336. N. 205. PU 38. f, 5,

SS7« N. 206. PU 34. f. 3.

S61.N. 214. PU 13* f. i^

In dit XVr. STUK,

OpBladz. 2. N* 271. KNORR yerzam^ VI. D» PU 3 I, f. i;

lir.*N. 382» PU 27. f. 7»

133. N, 389* PU 27* C 6*

237. N. 479. PU 19. f^6*

286. N. 523* PU 19. f, u
394. N. 632. . , PU 39* f. 3.

«SSS5S5

DRUKFEILEN.
XV. STUK , bl. 17. PU CX V. Moest by 't kleine Koorentje de

Letter A ftaan,

bU 346. reg. 27* Voor rondagtig, Lus roodagtigt

bU 406. N. 250, Ltes die de Schaal hemclfchblaauw

geftreept, wz*

XVI# 5TUK, \^* 14a. reg. 16. Noeratze. Leti. Noemt men ze;

bU i88* reg, 13* Het is. Ltes» Het Dier is,

bl. 371. Aant# Lees. KNORR F<?rz.UD«PU3,f.4."

bU 592. N^ 807, Lets Zec-Houtwo«n»
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HOORENS ENSCHULPEN.
ï)e Letter p , voor de getalen , betekent het

pyftiende , en de Letter q het Zejiiende

Stuk, van deeze Natuurlyke Hjitorie*

jTXardbey-Doublet. p, 2^3
Aard-SIakhooren» (Graau-

we) . . ^•453
Adama-Doublet » h33S
Admiraal en. . ^.54
i\(lmiraaI.(We{lindirche)/7. 57
Agaate Dadel. . q. 144
Agaate Kliphooren (Ge-

wolkte) • q* 95
Agaate Kroonbak. "

q* 80

AgaatePeer. ^ ?. 324
Agaate Toot of Asfclie-

poefter. . q» 64
AjuinfchU . <z.ï89

Aliekmik. • q3^i
Ambonfche Wenteltrap q. 388
Ammons Koorentje.^. 3a, 415
Arabifche Letters . q» 90
Arabifche Letter-Dou-

blet. . p 265
Arke Noach Doublet-

ten. « p. 305
Argus. (Enkelde)
* (Dubbelde)

(Kleine)

q. 89
Q. 91

q. 52

^363

Arkans Garen Toot
Arm Wyfje «

Anomies. •

B.

Baardknyper. . j?.i8^,424
Babylonfe Tooren, ^.309
Bacasfan-Doublet. . p, 206

Badhoorentje^ «

Bagyne Dr«I. 4

Bandpermcn, «

Bandfpillen.

Banket-Hammetje.
Banket-Hammetjes.
Barnfteen-Qestei'.

,

Basterd Admiraal.
^AïK :—Lamp>

' Paufekroon*—
• Purperflak,

—^——Wenteltrap»
Zeeton.

q. 388
q. 340
^.159
^.329
^213
P.451
P.367
q 61

p.311
q.4l(^

q- 334
q^33o

q 394
^.272

Basterde Strik-Doublet. p. 273
Beddekens. . ^.203
Beddetyk. , ^.307
Bedelaartje.

^ ?. 154
Bekkencel tje. , is 364
Belhooren. i ^.189
Belhooren.(Geknobb.) ^. 194
Belhooren. (Geribde) q 192
Belletje. *

Belflak.

B ernakel- Schulpen.
Bszaantje.

Bezoar. (Gedoorn«(eJ
(Geplekte)

' (Geruite)
' (Gefchubde)
(Gladde)

(Graauv/c)

Bezoars.
Bisfchops-Myter»

q> I2S
g.412
/I22
q 166
q,204.

q,2ol

q* 203
g.ioa
^2o5
^.205
^.20 E

^163
Blaas-



BLADWYZER,
^LAASHOORENS. ^.IIp

Blaasje. *
^

q.124.

Blaauwe Druppen» q* 146
. Kauris. g. 109
.£ i Slangehoofdjes. 3*103

Blaauwlip Doublet» p* 264

Bloedje. g. 384
Bloedige Tandem 3.492
Bloemen-Polypen» f. 612

Bocheltje. • . q. 209
Boereboon-Doublet. p, 195"

Boeren Jongen. 5.225
Boeren Muüek-Tootje* g. 6 7

Boertje, * g»i52

Bokje. . g# 3'5P

Bokken-Oogi . g 53^
Bonetje» . 3» 5^7
Bonte Mantel. . ï>' 33^
Boomflak. • f.430
Boontje. i g.150

(NoordTch) ^.186
Boorworm. * q* 582

Bootshaak. • q» 246
Bordestrappen! q 326
Bofch-Slaknooreoi g. 448
Bpter-Toot. ; 3. 6ö
Braamboosè . q. 3^3
Brandaris. • g.289
Brandhoorens.' S g.281

Brandvlakje. « 3. iii

Breede Kanary» • q* 268
Breed gerugde Nautilus. 3. 12

Bruinet. « • ?. 77
Bruinlip Doublet. . p.264
Bruintj€. . ^.209. 3,457
Bultllakje. . 3. 35i

C.

€edo nuUi Toot. . 3. $7
Chineefche Muts. . q, 520
Chitons. . p, 88

€yperfe Kat. l 3» 62
D.

Dadels,
. • 3. 143

Davids-Harp, 3.211
Diklip Belhooien, f. 191

j

Dilzaadje.

Diftelhoorentje

Doekenkulf.
Doggerzandei*.

Dolphyn.

'T. 42 f

3.306

3. 2

3-300
3*3B^

St. Domingo -Schulp. p.26y
Doodje. . 3 28S
Dooijers. . ^477
DouBLETTErr. • - p. 8f
Draitje. . 3» 560
Draaken hoofdje. 3.112'

Driehoek-Doüblett. P.24(S'

Driezydig Venus • Hart./>. 22(t
Droomhöorentjes» 3. 169
Dryfhoorentje. . 3. 456
Duifje. * 3. 267
Duivelsklaauw, 3» 246
Duizendheen. ^, 05^'

Duizendfchoon. 3» 77
Dunfchaal Kliphoorn. 3. 577

Eendebek. . ^.200
Eenden - Mpsfel» p. 435
Eenden - Schulp. P'i2i
Eijerdoijers. 3.480,482
Eijerftokken ofEijernes-

ten. é P*i2,q*i7é
Eikel. . p, 299
Eikenhouts- Dadel. 3. 144
Eikenhou£s- Toot. 3. 67
Engelfphe Zadel. j), 379
Erwt. . 3.47^
Erwten- Peul tje. l ^.41'

Ezels -Oor. . 3.13^5
Ezeltje. • fl. 106

F.
Foelie - Doublet. ^-300
Fonteinbak. ^ p^ og^-
Fortres. ; q»52S^'
Franfche Belhoorn. 3» 1 3 ï— Hoorn. 3.261

Patellê. 3' 532— Spil. • 3. 3ijr

G.
Gaapsrs» • p» 14-7

0aap.
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,^aap* Doubletten. ^'.285

Gaatjes. . . q,iï/\.

Ganzen -Schulp» ^.120
GebaardeNoachs- Ark.^. 308
Gebakerd Kindje. 3.396
Gebande Ajuin fchil. q, 190
Gebandeerde Moor. 3313
Gebraden Peer. ?.297
pebrande Billen» 5.256
Gebreide Kasket. 5. iq6
Gebulte Kanary. ï-ajo
Gedoomde Lazarus-Elap.

,- Oefter. p* 277, 281
Nagel-Doublet.i>, 228

'_ Paai'devoet. p, 504
Gedroogde Peer. q, 298

Geel Kapje. • $. 540
Geele Aardbefie, p. 235

f Harte -Toot. q. 61
—-— Moerbey. q. 304
' Tap. • q. 67

Geclsmetje. , 5. 112

Geerltkoorntje. q, 148

Gegranuleerd Katje. ^.71
Gekartelde Pen, f» 239
Ge-oorde Langhals. q* 127
Cïeplekte Katje. </. 74
Geplooide «Schroef. 3.325
Geribde Kapjes. q. 530
GeribdeVenus DoubIpt.p,223

Gerimpelde Oude Wyfs
Doublet. . ^«255

Geftraalde Patelle. q, 545
Getakte Bezaanknoop, q» 336

Lazarus- Klap. p. 277
Vaazen.

Vyg.
Getygerde Kliphooren<

Getygerd Schild.

Geut - Doublet.

Gevlerkte Vogeltj^,

Gevoord Bultje.

Gieter,

Gladde Knopje.

3.174
3*317
3.100
3.540
p illS

l'.438
3.2*3

3' 579
3tJi8

S

Gladdertje.

Glazen Nautilus» •

Glimmertjes. •

Gloeijende Oven.
Gloria Maris. ,

Gneinoe - Hooren.
Goudlakeiife Hooien.
Goudmond,
Goudtand Kokerworm. 3. 625
Goude Tong Doublet, p. 211
Graauwe Monnik. 3. 63
Granaat 'AppeL . 3.290
Grasje. . q, ^iB
Griekfche A Doublet.
Griekfche Patelle.

Grimashooren.
Groene Kaas Toot,
Gryphiet. •

Guineefche Mos fel»

- Munt.
Toot.
H.

3. I5<3)

3' i^

3«374
3' 77
3.323
3. 76
3.? 73

p.265
3- 544
3. 3ot

3- 52
P,37o
p.J^26'

3.107
3. 6a

3.301:

/'.38r

3. 37
3.475

Haairige Ooren.
Haanekam - Doublet.

Halfbazuin.

Halfmaantje. (Wit)
Halve Maan Hoorens. 3. 477
Ham • Doubletten, p, 440
Ham- Oefter. »

Harlekyn.

Harp of Edele Harp.
Haspel - JDoublet.

Hart -Doubletten,
Hartehoorens-
Harte • Toot.

(Geele)
Hoenderdarmen.
Holflerfchulpen.

Hoogruggetje^
Hoogftaart.

HoORENS. «

Hoornflangetje.

Hout Mosfel.
Houtwormen ,

Hyfteriet,

2

p.3<5o

3.107
3. 2ia

p. 222
3.287

3*44
3. 61

^.575
p,Ui
3. ^H
3. 280

3.570
p.ï40
3. 581

^378
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Indiaan

Ifabelle Kliphooren.
Icaliaanfche Vloer.

J.
Jagers- Mantel. ,

Jakoba-iCriük.

ft.Jakobs Doublet.
Jamboes. CWitte)
JavaanfcheSpil,

jokje of Jukje,

q* 315

i- 103

3' 48

^.329
?.i8i

^323

3' 310
5.122

JongdraagenJe Neriet. ^. 489
Jongwerpende Slak.

Joppe Doublet.

JufFertje. ,

Juffertje. (Rood)
K.

Kaaphooren. ,

Kaapfe Ezel.

Kaarsjes. •

Kaas-Toot
Kakkerlak Porfeleintje

Kalfs Oog.
Kam Doubletten.
Kam Oefters ,

Kamcelhooren •

Kamelot] e ,

Kanaritje .

ICaneel-Wafel.

Kapjes. , ,

Karet-Hooren.
Karkal.

Kartel hoorentje.

KarthageenrcheDoublet.'p,23c)
-;

—

'.— Kliphooren, q. gg
Kasketten. ". ^ips
^- (Gehoornde) 5.196

(Geknobbelde.
' j • (Geploöidej

(Gevlamde)
(Roede)

?• 437
^ 325
5.149
|),2I4

q. 89
q.136
q* 50

5* 51

^•»»3

5-4^3

P' 319
^.339
q. 260

ü 497
5.258
3-125
5.512
5. 92
5.416

5-387

JCatje. (Gegranuleerd)

(Geplekt)

Katte Poot Doublet.

Katte-Tong,

5.199

5 195
5.200
5.198
5. 71

5- 74

^ 331

P'3l6

f Kauris. . 5. io$>

Kemphaantje. ; 5. 255
Keverfchulp, ^ 37S
Kievits E7. • ^.126.

Kikvorfch of Sproetje. 5. 253
Kinderpokjes. 5. ii7
KiNKHOORENS. * ?»l87
Kinkhoorn Eijeren. 5. 22

1

Kivlts-Hooren. 5. 9^
KleefOefter, , p.366
Klephoorens. (Falvata) q.^'jg

Klimmende Leeuw Toot. 5. 69
Kliphoorens , Klipkoufen.5.8r

Klipkleevers' . 5. 5i3

Knobbelhooren. • 5. 379
Knobbelpen, . 5. 337
Knol. . 5.129
Koe-Oog , 5.429
Kofferhoovntje. 5. 20S
Koffyhoontje, , 5. 141
Kokerwormen. 5. 580
Kokhaan. . p. 236
KOM-DOUBLETTEN, p. 28^
Kommetjes. • </. ^12
Kompas Doublet.

f.
32(5

KoningS'Mantel. . p. 329
K; ooizaadje; , 5.422
Koopwaar. , ^ , 5.152
Koorntje. ,. 5. 39
Koraal-Doublet. p.330
Korf DouBLEiTEN, ]).24r

Korfje. , ^.313
Korhoenders. • 5. 7^
Korrelige Kopje. . 5.1^7
Kousjes. , ^.253
Kous-DoüBLETT£N, |> 253
Kraaltje, q, is6
Krab. . 5.250
Kroonbak./Agaate) 5. 79
Kroonhoorn. , 5.261
Kroon-Tepelbak, 5. i79
Kroon-Toot. . 5. 47
Kruishooren, , 5, 34S
Krulhoorens, , 5.286
Kuipers-Boor. . 5. 132

Kul-
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Kuipers'Boor (Gegranu.

leerde^ . g. 7i

(Gladde oflfabelle)^. 224
Kwaaker«
Kwallebootje.

p. 260

Lampje, . q» 415
Landkaarten-Toot jcs» q. 72
\Lang geftaarte Knol. g. 3^5
Langhalzen. . p.127
Langhals Doubletten, p. 139
Langleevende Tol g. 37S
Laphooren. . q. 266
LapfcheLaphooren. ^.178
Laurierblad. • p«339

. (Gekamd) p. 38^
Lazarus-Klappen. p. 276
Leeuwe-Toot, . q. 69
Leeiiwcnkop. . 5 298
Lepaden. . p' 97
Letter-Dadel. q* H4-
Letter-üoub.(Arabifche)p.265

m r- (Xuianeefche) ^251
Letterhoorentjes. q, 90
Letter-Tooten. , q, 48
Likhoorentjes» • q. S2
Likfteentje. • q. 406
LinkfeVyg» . g. 318
Lip-Doublet. p 267
Livrey-Hooren- ^» 299
Loehoenfche Hooren. ^.257
Luisje. ^«iiS

Maagd' ^.156
Maandoubletten, p» 327
Maanhoorens , 9.358
Maans-Oog ofZeeNavel^ , 38 1

Magellaanfche Kapjes.

'Z. 530, 547— Mosfel. p' 1S5
Malletje. q- 347
Maltheefche Lazarus-

Klap, p 279
Mantels !>. 321,532.
Marlpriem. ^«237

Marmer-Hoorcn$#
Marshoorn.
Mazelen (Roode)— (Witte)
Medufa-Hoofd,
Meir-Neriet»
Melknapje ;

Mennilte Tooc
Meflehecht.
Mefties*

Metaalhooren-
Midas-Oor.
Moedervlakje.

Moerbey,
(Witte)
CGeelel

MoerassPatelle.
Moesjes. Tepelbak*
Moesjes - Tooten.
Mol (Roodagtige)

^. ^,-— (Geels, graauwe) ^.94

f' 4f
^'294
(7* 102
^. 88

^.527
^'488

^•475
^- 50
^189
^. 2ör

^214
^- '37

5.207
302
303
3^4
537

?. 179
5. 4^
?• 95

Monnikskappen.
iVTooren.

Mooren- Buikje.
Morgen ftar»

Mor il je.

Mos - Belletje.

Mos-Slakje.
Mosfel.

q* i6a

5-313
q. pS
2-173
5. 53

q* 132
q, 405
^.4oS

Mossel - Doubletten.
J», 3SC»

Mosfel • Paarlen.

Muggen -Scheet.

Muiltje.

Muis.
Muizen -Oortje.
Mufiekhooren»
Mufiekhoorentjes.
Myter.

N.
Naalden ofPennen»
Naaldepen. ,

Nagel. (Welriekende) ^.""247"

Nageltje» . q 53^
Nagel -Doublet. (Ge-

3 doorn»

p' 159
q. 09
q.Sz4
3' 9^
9.4(59

qi6S
'Z» 90

2 236
?.24®
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doomde) . p.223

Nagel - DoubleU i,^^ •

"

fchiibde) • È' 252

JvJagelfchulpen. J). 291

Kaffauwer. • 3* 37»

Kautilussen. • q ld

Nautilus -Slakje. 5.407

ï^avelflak. g. 35.<?' > S. 4^9

Keetekammetje. q

Neptunus - Schaft. q

Kekieten Qf Halve

278

578

477

70
65

307

f. 227

p.341

Maantjes»

Kethporeu» *

Ket-Rol.
jNÏet-Toot]e*

Koachs-Ar]^*
Nootedop. t

Koote MQskast^
Q.

Oefter, * ^ „
OESTER-DQUBLETTEN.p. 33J>

Oefter-Paarlen, p^-^Zg

Offerhooren* • ^*3i9

ÖUekoek. * f» 293

Qlyphants-Tand. ^.55Q

Oorhooren^ ^.30'—-^ (Nerietag-

tige)
• f* 474

Ooriepeltje. • ^-406

Oorftelp. • ^-475

Opgerold Bezaantje» ^.267

Opper -Admiraal.

Oranje -Admiraal»

Oranje Mantels.

Oranje-Pennea*
Orthokeratiet.

Offe-Darm*
Offen-Oog.
Oude Wyfs -Doublet-

ten, • p*^SS

Paalworm» * ^ 58 c

paardevoets - Doublet. I? 293

Paarlemoer -Nautilus. ^' 18

Paarlemoer ' Schulp- p 3^4

Paarl-MosfeU ; P iS^
Paarl-Oefter P 387
Paarien in Mosfelen» p» 159— in Oeders» P* 389— in Poolfche Za-

del/ . P362
in Ham - Dou-

bletten» ^'44$
Paarltje. * ^.131
Pad of Paddehqpren. q> 292
Pagode- • ' ^» 374
PantofFeltje. ^« 522

Papieren KnoU q^ 13Q
PapierenNautiï.ussEN* q* 1

Papoes-MosfeU />• 42<5

Pappegaais - Bek? ï>*375

Patellen- ^ 5«i

Patryshooren, q» i9o

l*aufekroon» • ^164
Peainiet» • p. 371
Peer» '^.I7<5

(Agaate) ^-324
- (Gebraden] ^. 297

(Gedroogde) ^-298

Peerhooren» ^. ^25

Penhooren. (Geknob-

belde)

(Ruuwe)

^» 55

^.73

^335
^.163

f. 41

^'573
q* 4^3

Pennemes.
Pennen»

Perfiaantje

Perfpeftief - Doublet.

Perfpeftief - Hoorn.

PerfpeiStief- Nautilus

Perfpeéliefje.

Petoolhoorens.

Peul-Doublet.

Pholade. •

Pholaden.
Pieken ier. •

Pieramied. (Getakte)

Pimpeltjcs. *

Plmpeltje»

Pisfeb^d.

^.271
q* 1^7
p.iigi

<?.236,27i,

334,356^391
^.1451

p-294
^.344
q. 23

p.26|
5.371

p.^oz
p.128
5.241

5 341

q* ï 74
5-305

q,ljj.26(^
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^ podagra Krecfu
Poeloiontje.

PofFer-Doubletteri.

ï*okken»

Poolfch Mesje»

Poolfche Hamer.
Poolfche Zadel.

Poppetje.

PoréeivDadel*

5.249

f494
P' 315

P-97

$.458.491
5.142

PORSELEIN-HOOTIENS. ^, 81

porfelein Hoorens» ?.28

Porto Bello DadeU
,

3. 141
Posthoorn.CEuropifche)^* 419

(Gehand.) ^431
.^^ —- (Indifche) 5.432 ,

Posthoorentje. 5. 34
Princebegraafnis Dadel. 5.144

prins Robberts Knoop. 5. 346

Roodbandje • ^. tt^
Roodmond* , ^.216'

Roodmond Slakhooren. q. 454
RoudeMeir Hooren- q, 34Ó,

351
Roos-DouMet. • p.2Xi
Roofter. ; . q i^'i

Roozekleurige Patellen.^- 531

3-134
9.' 543
3' 220
^.281
^•283

q*no.2^6
^. 39
f-3B

Prinfe Vlag.

Puist*

|>iTrper-Ei]eren.

PURPERHOORENS»
PurperÜak»
]^ypdiertje»

ïlaap* .

Radys-Zaadje.

Rammenas Zaadje-

jRams-Hooren.
Rasp 4

Rasp DoubJet»

Remies,
Reuzen-Oor-
Ringetje. ^

Ringhoorens,
Rivier-Doorntje-

Rivier-Mosfel.

Rivier-Neriet.

Rivier.Paufekroon

Rivierflakhooren, (Jong-
werpende) q, 437

Robbe-Tong- j^» 217
Rollen.

; q^ 70
Rondmonden» q. 359
Mood Appeltje.

f* 233

Rots Doublet»

Rotshoorens*
Rudolphus*.

RystDoublet*
Ryilenbry-Hoorentje»

Ryflenbry-Nautilus.

Rystkorrels,

S.

Sagryn-Doublet»

Satyne Dadel*
Scheeden.
Scheeffchaalen.

Scheeps-Booiworm.
'

Scherfje»

Schermer^.
,

, , .

q* 613 ScherpmèndKliphooren. ^.9;^
Schilden. » *? 512
Schildpad-Hooren» ^. 92
Schildpad- Pok' P' 11%
Schildpad-Staart* q. 307

f. 422
j
Schildpad.Toot

. ^.63
^•336 Schippers ofSchippertjes.^. 17
P*337

I
Schotteltjes. . ^.511

p. 301

^. 274
^.214

P 23<;

^.207
q 14
q- 116

p 204
^.144
p. 187

V' 203
^.592

P* 26o
^^254.

p 216
q. 3B0
^-I4B
^. 46
^.485
^.429
^.486
^*459

Schroefhooreiis, zi€ Pennen.
Schubbeeje

Schuitje*

ScPlULPt)ÏEÉEK'.

Schulplulkjes.

Schulpfteentjes»

Schyfje. * ^,341
Scorpioen, ^

Scorpioentje* /

Sery- Oesters* ^
SiG2ak«Dadel. ,

Slakhoorens/ .

Slangekop* ^

Slai5gekop Anoiïile,

P. 36S
^.524
P' 37
pé 4^
p.2g6
^^414
^,250

245.289
P*3^o
q.IU
^.408
^. 9S

P^ 375
Slafi-
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' Shfigenvelle Hooren ^'378
Slangepyp. ^»576
Slangetje» • ^•417
Slet» P- 27 ï

Sluikdadels. ^* 144
Slyk-RoU • q, 138
S\ykfchulp» f' 245
Slykflakken. q* 4H
Smalkielde Nautilus» q* lö

Smaragd» q, 222

Snepje. ^.155
5nippekop. q. 2y6
_ —:^~ (Gedoomde)^. 280
^ (Getakte; ^,279
Snuitpennen. q* 334
Soldaat of Tyger* ^»382
Spaanfche Vyg. qé 119
Speel-Doublet. p. 262
Speldewerks-FIooren. q-n
Speldewerks-TooÉ. q* 49
Spillen. s q. 3<^B

Spinnekop. q. 278
Spinneweefs^Dadel. q» 144
SpitfeWater-SIakhooren.^.459

Spookje. ^.77
Spoor. . ^.30» 376
Sprenglers-Schulp. ^241
Sproetje. ^.253
Spuitje.. q, 40
Staaten Vlag Pen. q» 1^8
Staatcn Vlaggetjes. q, 135
Starrepen. q. 244
Starretjes. q, 11}
5teenhikker. q. 4ÏI
Steen-Mosfel. p. 402
Steen fchulp. p. 136
Steentje.

'Z. 217
Stekelhoorens. ^.274
Sterre-Schild. q. 529
Stipje. q 560
Stompen. • '

q. 248
Stompje.

i).
248

Stompe Spil. q- 329

ten. . ^.19^
Strand-Neriet. q, 487
Stiandfchulpjes. |). 219 , 245
'Strik Doublet. i». 274
Switzers-Broek. q* 175

T.
Tandhoorens. ^. 549
Taxis doorne Spillen. ^.355

p. 203
^.18}

Tellinen.
Tepelbak.

' ïerebratuliet.

Tollen.
Tolletjes.

Toorentjcs»

TOOTEN.
Topflak.

Tovenaar»
ToverhoorentJQv
Transparant.

Tregt€r-Worm,
Triangelt

Triton.

Trommelschroeven
Trompethooren.
Tuinflakhoorn, ,

Tulband^
-=

" (Geknobbelde)^. 353
(Gerimpelde; q, 377

p 375
q* 339

f.348,3U
q. 160

q, 42
^.43S

q* 347 5 410
^»I39

p.379
q, 621

l>.a47

^.32ï
^.398
^. 322

q 445
^.35^

Tulp.

Tyger-Doublet.
Tygerpèn,
Tyger-Toot»
Tygers.Tong.

Uijen Schil»

Vaas.

Vaasdadels.

ü*

Stormhoeden of Easket«

q*7P
p.263
q.2%S
q.Sj

P'217

P*367

^.174
^.144

Vader Noachs Schulpen, p.290
Varkens Ooren p 382
Varkens Snuït, ^. i63
Varkentje. ^ ^.147
Vclhooren. *.

q, 296
Venus- Doublet. (Ge-

tande)
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tande) p* 204
•?
—— CGeribde) |>.223

Venus-Hart |>«225

Venus-Labaar* |).270

VenuS'Kous. p, 254
Venus-Schaft* ^'572
Verffchulp»- p, 153
Vice-Admiraal, ^.60
Vifchhuifje» ^,518
Vlaggetje. . ^.357
Vleermuis ofVespertilje,^, 168
Yleefchhooren. ^.2 56
Vlerkhooren- ^-257
Vleügelhoorens. q, 243
Vleugelpen (Zwarte) ^.272
Vliegen -Scheet, q^ (^2>

Vlooijen- fcheef. q. 6g
Voethooren

.

^^ 2p5
Vogel " Doublet» p/4 5 7
Vogelpoocje. q, 245
VÖLUUTEN* q.ii6
Vyg of Vyghooren* ^.129
Vyfvingertje, ^.245

W.
Waaljer - Doubletten, ^.327
Wafel -Yzer. P*%6'i
Walvifch - Pok of Luis. ^. ii i

Water - Slakhooren
(Spitfe) q. 4^9

Weegluis»
^ q. 369

Weevers - Spoel. ^.121
Weitafch - Doublet, />. 328
Wellen. , ^^ 42
Wenteltrap. (Ambon-

^^he) . ^,388— (Gemeenel ^.391^ (Ooflindi/
fche)

^, ^9^
Wervelhooren^

^. 34--

Wilde ofBoeren Mufiek.^-*. 1 72
Winkelhaak - Doublet. 0, q6o
Wie- Oogje.

l]\,^
Witte Porfeleinhooren.^^ 120
WolfsUJid. ^,554

Wolkbakje» ^. 7^
Wolkhooren. '^. 7f
Wormbuisje, CRond)

enz. . f. 561
WORMBUIZEN. ^.558
Wormdrollen. ^'577
Wulk. , ^.228
Wulk. (groote) q.^zz
Wydmond. ^..215
Wyd-Oog. q^ 95
Wyngaard

' Slak. ^7.425
Wyzer. ^.25^

X.
Xulaneefche Letter-

Doublet, t.i'^i

Y
Ys- Doublet. p,^':^6

Yslandfche Doublet: p/262
Z.

Zaadje, . ^. ^5p
Zaagertfe. ; ^-215
Zand« Gaaper.

i>. '50
ZanDKOKERS. q 607
Zandpypen. ^.57^
Zee Boon. . p^ 299
Zee-EikeU • p, 98
Zee.Erwt. . |), 29J?
Zee-HoUTWORMEN. q, 580
Zqq Ksigd {Blatta By.

zantina) , ^,287
Zee Navel, ,

^z. 38 c

Zee-Noot. ; |,. 297
Zee-Ooren. q, 500
ZeePenfeel. ^. ö2(5
Zee-Pisfebedden. a j^g
Zee Pok ofZee^Puist. p\ og
Zee^Pokje. . p. ,03
Zee Roos. . ^. lo^
Zee.Slak. ^. 370. 429
Zee Ton. , ^ q^^
Zee-Tulp, . /;?^f
Zee^Wants. . %, 90

ZeiWrs. ; ^, ^
-

7Jl4
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Éilverlakenfe Hooren» q, 76
Zilvermond. q. 372, 385
Zonnehooreri. q, 350
Zonneftraal (Blaatiwe)p. 198

— fCeylonfche) p. 205
-

—

• ' (RoozeroodeJ p' 199
Zoompje. (Dubbeld)

q. 202, 206

Zotskap-Doublet. p: dié
Zotskap-Patelle. q. 53^
Zoutkorrels. , q» 99
Zwaluw. ., ^.105
Zwarte Boon, q, 225
Zwynen-Tand. q, 555
Zyde van Mosfelen, enz.p. 447

De Plaat EN zyn dus ingevoegd:

'laat CXX. tegenover Bladz. 49^—— CXXL —^

''

]
. ' 179.—— CXXIf, " ips»

cxxin.— —- 261.
— CXXIV.-^ . — — 341.

CXXV. . r- 551.

BE R I G T.
De Erven van F. Houttüyn continueeren uit

te geeven, de

KEURIGE VERZAMELING
Van natuurlyk gekleurde

HOORENS EN SCHULPEN.
.Voor wyle7i den Heer Knorr begonnen ^ thans m-

gezien 3 vervolgd en aanmerkelyk verbeterd

9

in Quarno.

Hier van zien nu re^ds drie Deelen in 't Neder-
duitfch het licht , en de drie volgende Deelen , waar
mede dezelve beflooten wordt, zyn met alle zorg-
vuldigheid voorzien van de Afbeeldingen der in de
voorigen ontbreekènde Hoorens en Schulpen , zeer
natuurlyk naar de Voorwerpen gekleurd; om dus,
benevens deeze twee Stukken van de Natuurlyke
i-iistorie, gebruikt te kunnen worden , en te famen
tot eene byna Compleete Coi)chyliogie te kunneö
itrekken.
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