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ZESDE AFDEELING.

De WORMEN.

I. HOOFDSTUK.
De Eigenfchappen der Wormen in 't algemeen,

hunne Woonplaats en Voorttecling* Kenmerken

der Rangen en Geflagten.

<^AA^nder de Dieren zyn de genen, die

( a ) geen Kop of Popten hebben, mee

< > reden in de laatfte Klasfe of Afdee-

^W^1 lin§ geplaatst. Deeze, dan, wor-

den hier begreepen onder den algemeenen naam
van Wormen, hoewel zy doch aanmerkelyk

in Geftalte en Woonplaats verfchillen. Want,
behalve de eigentlyke Wormen, die in 't ge-

meen by deezen naam bekend zyn , en een week
Lighaam,, zonder eenig Beenig of Beengely-

kend bekleedzel , hebben ; hooren hier opk de

Slakken en veelerley wonderlyk gefchapen

Schepzelen ; Kwallen*, Zee -Starren, Zee-

Egels , thuis , niet alleen ; maar bovendien

i. deel. xiv. stu&. A iu



% De Eigenschappen
VI. dat geheele heir van Dieren, het welk de zo
F

j

E£L
menigerley Hoorens en Schulpen , die het fïe-

Hoofd- raad van zo veel Kabinetten uitmaaken, be-
$TÜK

- woont. Voorts zyn tot deeze zelfde Afdee-
ling ook die Diertjes betrekkelyk, welke in de

holligheden van eenige Steenige Zeegewasfen

huisvesten. Die, eindelyk, welke op de ma-
nier der Planten groeijen , of de geftalte heb«

ben van Plantgewasfen , en in welken niette-

min een Dierlyk Leven blykbaar is, gelyk de

Koraalen en Koraalgewasfen , Sponfen , Poly«

pen , Zee - Pennen en dergelyken , befluiten

niet alleen de zesde Afdeeling, maar het ge-

heele Ryk der Dieren»

N»m. Van alle deeze Schepzelen zal ik hier niet

omftandig fpreeken , dewyl ik dezelven t'elkens

in 't algemeen, by den aanvang der befchry-

ving van ieder Rang, dien ce gedenken. Dus
zal ik thans maar agt geeven op de eigentlyke

Wormen, als die den Eersten Rang ukmaaken

van deeze Zesde Klasfe. Zy zyn van ouds

bekend , doch nooit in groote agtinge geweest.

Ik ben een Worm en geen Man , zegt de Pro-

pheet David , volgens de Zinnebeeldige fpreek-

* PA manier der Oosterlingen * Ook wordt vaneene
xxu. v. 7.

kgdefckjng door Wormen , als een zaak van de

T JA groodte veragting , gefproken f. 't Blykt ech-
xlv' v,II

'ter niet, of men toen reeds die Wormen , wel-

ke in bedorven Eetwaaren komen, en die veel-

al inVliegende Infekten veranderen, waar van

op eene andere plaats > in 't Oude Testament,

ge-



DER W O R M E N. 3

gewaagd wordt *
, van de Aardwormen en VV

dergelyken onderfcheiden hebbe. Dus is dan
Afd^9

ook het eigentlyke Hebreeufche Woord, 't Hoofd*

welk deeze laatsten aanduiden zou, onzeker.
8/™*^

In 't Griekfch betekent 2**;mg in 't algemeen xvi.v.20.

dat gene, 't welk de Latynen met het woord

Fermis uitdrukken, zegt Aldrovanbus. Dee-

ze Latynfche naam heeft zyne afkomst, zo

Isidorus wil, van de famentrekking van het

Lyf , waar door zy alszig omdraaijende voort-

kruipen. Anderen willen ook, dat zulks op

de verfchyning van deeze Dieren in 't Voor *

jaar toepasfelyk zoude zyn: maar dan was de

benaaming zekerlyk veel te algemeen. De
Italiaanen noemenze Ferme, de Franfchen/7^.

In 't Hoogduitfch wordt de naam van Wurm,
in 't Engelfch die van IVorme* alleen in uit-

fpraak van den onzen verfchillende, gebruikt.

Onder den naam van Wormen , nu , heèft

men, van ouds tot heden, zeer verfchillende

Dieren verftaan. Sommigen hebben allerleijknaa-

gend Ongedierte, gelyk de Motten en Torret-

jes, met dien naam beftempeld; alzozy, door

Geftaltewisfeling, uit zekere Diertjes voort-

komen , die alleen door Pooten te hebben van

de Wormen verfchillen, en wier Pooten, dooi-

de kleinte of kortheid, dikwils naauwlyks

zigtbaar zyn. Dit zal de reden zyn, dat die

vermenging van Ongedierte, welke tot een

Plaag der Egyptenaaren ftrekte , in een oude

Overzetting genoemd wordt, fchadelyke, boo-

X. Déél. XIV, Stuk, A £ Z§



4 De EiclN$cHAPf en

VI. ze Wormen *. De Maskers der Torren wor-
Afdeel.

£en n0g
'm \ algemeen Wormen, en wel,

Hoofd- wegens de gedaante, Kwacwormen genoemd.
stuk. Die der Wespen, Byën en andere Viervleuge-
\ Zie het t /» i ,ij
ix» stuk* lige Infekten, voeren gewoonlyk den naam van
bl,4# Wormpjes, en met meerRegt, dewyl zy geen

t zie het pooten hebben, doch een duidelyken Kop f*

T Even 't zelfde heeft plaats in de Maskers der

Vtzcifde Vliegen, die men gemeenlyk Maden noemt |

:

W ' 453,
terwyl die der Muggen, ook Wormpjes ge-

naamd, van de Geïtalte der Wormen en van

derzelver Eigenfchappen byna zo weinig heb-

5 bi. 54- ben , als de Oorwormen en dergelyken §.

Gefhite. De eigentlyke Wormen hebben , in 't alge-

meen, een Cylindrifch of Rolrondagtig Lig-

, haam , dat zeer lang is en naar de langte dun

,

zonder eenige uitwendige Ledemaaten of Ver-

deelingen* Dit onderfcheidtze van de gedagte

Maskers der gevleugelde Infekten, waar van

het Lyf gewoonlyk, even als dat der Rupfen,

in twaalf Ringen of Leden is verdeeld. Door
geen Kop te hebben kan men de Wormen van

de Slangen en Adders fchiften ; hoewel onder

de Lampreijen ook een Soort voortkomt , aan

?5 zie »
t'welke men den naam van Kieuw-Worm geeft.§§.

£449!!** Evenwel ontbreekt hun geen Bek, enfommigen

zyn zelfs met een blykbaar Snuitje of Zuiger

voorzien.

voortgaan* Een byzondere manier van Voortgang, den
debewce- TTT . . . ,

0 0»

ging. Wormen eigen, is zo zeer m t oog geloopen,

dat men die beweeging, welke de Darmen der

Men-



DEft WORMIK, 5

Menfchen en Viervoetige Dieren maaken , om vi.

de Spys en Drank, of het mengzel van het in- Afdeel.

genomen Voedzel met de Dierlyke Vogten, en hoofd*

de overblyfzelen daar van , voort te ftuuwen , stuk»

eene Wormswyze beweeging der Darmen ge-

noemd heeft Hier door verftaat men ei-

gentlyk geen in't ronde kruipende ofSlangswy*

ze beweeging langs de Wanden van den Darm,

maar eene beurtelingfe famentrekking in langce

en in wydte, even als wy zien dat de Wor-
men en dergelyke Kruipende Dieren , haar Lyf

beurtlings inkorten en verdikken, beurtlings

uitrekken en verdunnen. Dus heeft die bewee-

ging dan ook zo wel in de dikke als in de dun-

ne Darmen plaats, en, even gelyk de Wor-
men , met hun voor - end zig vastzettende, voor*

waards kruipen, zo gefchiedt ook de voort-

gang der Vuiligheden, Natuurlyk, naar het

vaster punt van aanhechting, aan 't Fonda-

ment.

Deeze Voortgaande beweeging is, in de Aard-

wormen , naauwkeurig waargenomen door den

Heer Weiss ; die 'er aldus van fpreekt (f).
Het uitwendig bekleedzel van den Worm,

„ of deszelfs Huid, is van het eene tot het

„ andere end famengefteld uit Ringen ofKrings-

» wy-

(*) Motus Periftaldcus eft Vermicularis ïntefKnorurn nio-

tus contrahens Inteftina perpetuo quafi repentcs Ver-

jnes effent. KLANC. Lexic. Med.

(t) AZi. Helvet. Phyf. M*tb. Med. VoL. III. p. 375*

I, DIÏX,. XIV, STUK. A 3



De Eigenschappen
wyze Spieren 3 welken het Dier op zodanige

wyze weet te veranderen, dat het dezelvea

nu eens grooter dan kleiner van middellyn

maake, door de beurtelingfe famentrekking

en uitbreiding van de Spieragtige Vezelen.

Geduurende het kruipen van een Worm,
ziet men, dat hy fteeds eenige deelen van

zyn Lighaam uitgebreid, anderen famenge-

crokken heeft
,
by geduurige vervvisfelingen.

In de uitgebreide deelen is het Lighaam ver-

langd en verdund; dewyl de Ringen breeder

doch tevens naauwer zyn: in de famenge-

trokkene deelen, in tegendeel, is het Lig-

haam ingekort en dikker , met de Ringen

digter tegen elkander aangevoegd en in mid-

dellyn vergroot. De uitgebreide deelen,

nu, zyn 5 geduurende den' voortgang van den

Worm
5
altoos in beweeging en werken by-

gevolg op den Grond; terwyl de genen , die

famengetrokken zyn, zig in ruste houden,

tot fteunzel en tot weerttand voor de ande-

ren. Ceezc weerftand wordt zelfs vermeer*

derd door een foort van Tepeltjes, welken

de Worm naar believen weet te doen uitko-

men en wede? ingaan, en die hem verftrekken.

voor Footen. Laat ons nu agt geeven op

de order , die van hem, in zyn voortgaande

beweeging ,
waargenomen wordt.

,, De Worm kan, volgens de plaatzing, in

welke hy zig in ruste zynde bevindt , op twee

tegen elkander over ftaande plaatfen begin-

„ nen.



der Wormen, ?

„ nen* Is'hy uitgebreid of verlangd, met het VI.

„ Lyfgeheel uitgerekt zynde, dan is het klaar,
Afd

i

eel

„ dat de eerde beweeging , die hy maaken Hoofd-

„ moet, beftaat in ?ig in te korten. Het STUK -

„ voorfte deel, nu, niet inkorten kunnende

3, zonder terug te gaan, zal hy met het ag-

„ terfte beginnen, en, wanneer hy, in tegen*

3, deel 5 zig famengetrokken bevindt, moet,

5, om gelyke reden, zyn eerfte beweeging

ftrekken tot verlanging van het voorfte

end. Dit laatfte het geval zynde, dan zal

ïi hy zig voorwaards beginnen te verlangen
,

?, door allengs de middellyn te verkleinen van

„ ieder Ring , en zulks van het voorfte end

,, af tot ongevaar de helft der langte, iets

,, meer of minder, naar de moeielykheden ,

„ welken hy in zyn voortgang ontmoet» Op
,, eenmaal kan hy dit niet veel verder doen

,

,, dan tot de helft van zyn Lighaam
,
dewyl

3) hy anders gevaar zou loopen van terug te

,, gaan ; alzo het agterfte famengetrokkene ge-

deelte te kort zou worden 3 om weerftand

„ te bieden aan het voorfte, dat zynen weg

„ vervordert. Hy wordt dan gewaar, dat het

tyd is om op nieuws zyn Voor-end vast te

,, te zetten, met een agtervolgelyke Samen-

trekking der Ringen. Terwyl nu, de Rin-

,, gen van het Voor -end des Worms zig in

5 ,
middellyn uitbreiden , en dus dat end dikker

,, maaken, verkleinen zig die van 't midden

53 naar 't Agter-end, allengs, en dus krimpt

i. deix xiv. srux, A 4 5, de



8 De Eigens chap?en

Afdeel
35 ^e Se 'iee *e Worm naar 't Voor-end lamen*

i[
*„ 't welk vastfgezet is; zo dat deeze hewee-

Hoofd-
99 ging ééne Stap of Schreedc uitmaakt.

STLK
' Men moet aanmerken dat de Worm, tot

„ zyne eerfte Schreede, tweemaal het Voor-

end doet voortgaan, voor dat het van het

„ Agter-end gevolgd worde» De reden hier

van is, dat, geduurende den Voortgang,

3y hy altoos byna de helft zyner Ringen inge-

trokken en de andere helft verbreed heeft,

„ ten einde de eenen tot wcerftand dienen mo-

3 , gen voor de anderen, , welke 'er ook de

3, fchikking van zy: maar, zig geheel famen-

getrokken bevindende geduurende zyne Rus-

3 ,
te, moet hy de eerfte beweeging maaken

a , door het vooruitbrengen van den Kop om in

die houding te komen , welke vereifcht

wordt tot zynen Voortgang". Zie daar de

Kruipende beweeging;, die men de Wormswyze
noemt.

woon- De Wormen , weleer Darmen des Aardryks *

warmem genaamd geweest, wegens de groote eenvou-

^^^digheid van haar Lighaam, zegt Linnjeus
,

doorbooren alles ;
gelyk de Draadworm de

Kley , op dat 'er 't Water doorloope ; dc

Aardworm den Grond , op dat die door Schim-

mel niet bederve; de Ruighek de Krengen, om
die te doen verfmelten; de Paalworm het Hout,

op dat het vernield worde ;
gelykerwys men ook

ziet dat 'er Schulpvisfchen en Mosfeitjes zyn 5

die de Steenen doorbooren, tot derzelver ver-

gruizing dienende. Qn-



der Wormen.
Onder de veertien Soorten evenwel van TL

Wormen , in vyf Geflagten 5 dat der Bloed-zui-

geren uitgezonderd, door zyn Ed. opgeteld % Hoofd»

komen maar vier voor, aan welken men derge- STÜX#

Jyke doorbooring eigentlyk kan toefchryven, het

welk de drie eerfte Soorten zyn van het Ge-
ilagt der Draadwormen , benevens den gewoo-

nen Aardworm. Drie fchynen zig geheel in *c

Water te onthouden , het welke ook aan de

Bloedzuigers eigen is , en dus zyn wel twaalf

Soorten, van deezen Rang der Wormen, een

foort van zwemmende of Water - Schepzelen.

Agt Soorten vind ik onder de vierentwintig op-

getekend, die in 't Menfchelyk Lighaam of dat

van Viervoetige Dieren cn Visfchen huisves-

ten.

In de Dierlyke Lighaamen is de gemeende in Dierip

woonplaats der Wormen in het Gedarmte, al-men.
Ig,UW "

waar men, van ouds af, driederley Wormen
geteld heeft, de Ronde, naamelyk, gewoon-

lyk Kinderen - Wormen ; de Platte of Lint-

wormen, en de kleine dunne Aarsmaden. He-

dendaags heeft men waargenomen, dat 'er van

deeerstgemelden verfcheide Soorten , en moog-

lyk zullen 'er van de laat (ten niet minder zyn.

Gelyk, nu, veelen derzeiven met het ingeno-

men Voedzel in de Eerfte Wegen komen, zo

kunnen zyook daar uit, door de Galbuizen. in

de Lever, en dus zelfs tot in de Poort-Ader en

andere Bloedvaten voortkruipen; gelyk Ruisch

dus, in de Groote Slagader van een Paard, on-

h Deel, XIV. .Stuk, A 5 der



m De Eigenschappen

VI. der 'tHart, een bondel van langwerpige Wor-
Afdeel. men ^ ^ie jn elkander verward waren, gevon-

Hoofd- den heeft. Of de genen, die in de zelfftan*

stuk* digheid der Nieren, van Honden, Wolven en

van Menfchen waargenomen zyn , op die wyze
derwaards gebragc, dan doör de Piswegen in*

gekroopen waren , zal meer twyfeling onderhe-

vig zyn , dan de oirfprong der Wormen in Been-

deren en in uitwendige Gezwellen ; welke daar,

zo men thans met zekerheid meent te weeten {

van buiten inkomen. Dat 'er in de Holligheid

des Buiks van Viervoetige Dieren en Menfchen

fomtyds gevonden zyn, is onbetwistelyk. Be-

halve de Voorbeelden , dat zy tot de Navel

,

uitgekroopen zyn , het welk ïpen onderftellen

moest niet te kunnen gefchieden, zonder door-

booring van de Maag of het Gedarmte (*),
vind ik dit laatfte bevestigd door een duide.

lyke Waarneeming van den Heer van Doe-
veren, thans Hoogleeraar te Groningen, die

in zyne Inwydings Redevoering , toen zyn

Ed„ inden jaare 1753, te Leiden, Do&or in

de Geneeskunde wierdt ,
dienaangaande aldus

fpreekt.

zy door. ,, Op gezegden Dag, (zynde de 24 van

fomtyds
MeY .

van ' c voorgaande Jaar , ) werdt het Lyk ge-

het Ge bragt van een Kind van omtrent twee Jaaren, 't

welk

(*) Lumbricos nonrmnquam Ventriculum, 'inteflina , Um-

büicum & Ventrem
,
atque Jnguina perforare & foras erepc-

re. Schenck. Obf. Mei. Libr. IU* O&avo, p. 67+.



DER W O R M E N.

3, welk gebruikt zou worden om de Vaten VI,

35 met eene Waschagtige Stoffe op te vullen. Afdeel.

3, Aanftonds liep de ongewoone dikte van den Hoofd-

3J Buik in 't oog, die ons noopte om denzei- stuk.

%i
ven te openen; waar op zig in de hollig-

33 heid een ongewoone veelheid van Vogt

33 openbaarde 3 dat met een bruine Drekagti-

33 ge Stoffe , als van half verteerde Spys ,

33 vermengd was, en tot eenige Oneen aldaar

,3 uitgeftort. Dit gaf reeds iets tegennatuur-

3, lyks te kennen. Daar op vertoonde zig,

3, boven het Schaambeen een bondel ronde

3, Wormen 3 hangende uit den doorboorden

3, Krinkel-Darm *. By nader onderzoek be-*^**

3, vondt men dat het twee Wormen waren 5

5 , in elkander gedraaid en gefirengeld zyn-

;5 de 3 waar van de één, geheel in de hol*

,3 ligheid des Buiks hangende , dun was en

omtrent vyf Duimen lang; de ander, van

3 , dikte als een Tabakspyp , agt Duimmen

„ lang, zat nog met een derde deel van zy-

3, ne langte in de holte van den Darm, waar

in een Gat was, zo groot, gag men 'er de

5, Pink gemakkelyk kon infteeken. Vervol-.

3, gens vondt men , omtrent twee Voeten

,3 laager in die zelfde Darm, een Gat van der-

33 gelyke grootte, waar door een andere der-

3 , gelyke Worm , ongevaar ter langte, van

„ drie Duimen, uitkwam, en een weinig daar

3, van af was een derde Gat, waar door dee-

„ ze Worm 3 met zyn andere end, vry in de

I. Dm. xiv. stus;. Buik-



lt DeKigEN SCHAPPEN
VI.

3 , Buik uithing. Aan 't end van den Nugteren
Afdeel,^ Darm * kwam een vierde Gat voor, van
Hoofd- byna gelyke grootte, dat ook een vierden
%

*J*junum"
^Vorm bevatte, die taamelyk groot was, en

,, wonderlyk in elkander gedraaid; zo dat hy

35 volkomen een Strop maakte. Buitendien

„ was boven in de Nugteren Darm een waare
\Vthuius

35 Kink v^n aanzienlyke grootte, doordien

een gedeelte van den Darm nederwaards in

„ de holte gefchooten was, en tevens ge- in-

,, flammeerd. De Maag was ook, in het on»

„ derfte aan de flinkerzyde, van het midden

3> des bodems tot aan haar Mond , zeer ont-

„ ftoken, en dergelyke plaatfen meer kwamen
'er in de Darmen voor

Pooddy- Hier uit blykt dan , in de eerfte plaats , dat

Ung^
&
het doorbooren zo wel de eigenfchap is van de

Menfchen- Wormen als van de Aardwormen:

ten anderen, hoe zy dus vry fchielyk, 'door

eene onvermydelyke Verrotting der Ingewan-

den, de dood kunnen veroorzaaken. Voorts

geeft dit niet weinig opheldering aan 't Geval

van Herodes Agrippa, die mn de Wormen ge-

geten voierdt en den Geest gaf (f)' zonder dac

men

(*) Disfert* de Vermïbus Intettmalibuu Lugd, latav. I75S-

p, 60.

Et ariofus a Vcrmibus animam exhalavit. Aldrov. Quod Thïo-
PHRASTUs de Arborc dicit, y[H7at rxttjwxêfiftuTM Tliniüs

Ycrtit : VermUulU infestatur , id est ; Verminofa fit
,
perforatur,

exeditux a Vermibus.
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I

men een tegennatuurlyke verklaaring daar van VI.

behoeve. ,

Van deezen aart, nu, fchynt de Lintworm Hoofd;
zo zeer niet te zyn, en de Aarsmaden doen het stuk.

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

minde fchroomelyke Toevallen veroorzaaken,

gelyk die Draadagtig dunne Worm*, wel-

ke gezegd wordt in fommige deelen vanSwee-

den uit de Lugt te vallen op de Lighaamen van

Menfchen of Dieren , dezelven in een oogen-

blik doorboorende en met de yzelykfte Pynen,

binnen een kwartier Uurs , doende fterven.

Hier toe is ook de Guineefche Draakworm f ^£j*f
betrekkelyk , die in de Indien aan de Menfchen '

9

veel Ongemakken veroorzaakt en ver inboo-

ren moet tusfchen Vel en Vleesch, wegens zy-

ne ongemeene langte. Hoe de Leverwormen

het Wolvee doen uitteeren en Iterven , zullen

wy in 't vervolg befchouwen*

Dat de Wormen , daar wy hier van fpree- voomce*

ken , niet op de wyze der Infekten eene Ge*
lwi^

ftake - wisfeling ondergaan, is zekerer dan de

manier van Voortteeling. De Ouden hebben

vry algemeen geloofd, dat de Verrotting Wor-
men voortbragt, doch dit zouden dan meest

Maden en dergelyke Maskers van Torren of

Vliegen zyn, die oogfchynlyk, uit zodanige

Diertjes of derzelver Eijeren, gebooren wor*

den. Hoe onwaarfehynelyk dat Gevoelen zy,

vindt men doch onder de Hedendaagfchen, die

:> dee*.. xiy* 5tuk„ bei



H De Eigenschappen

V1# hetzelve wederom begunftigem De Heer de
Ai deel. Buffon immers fchryfc uitdrukkelyk, datder-

TT celvke foort van Dieren 3 als de Lintwormen
Hoofd- ° \ _ . . n
stuk. en Aarsmaden ^ hun bellaan niet verfchuldigd

zyn aan andere Dieren van de zelfde Soort , en

derzelver Voortteeling zou , volgens hem ,

niet gefchieden gelyk die der andere Dieren

,

maar toe te fchryven zyn aan de uitftorting

van de Werktuiglyke Stoffe des Voedzels bui-

ten haare Vaten. Elders ftelt hy, dat de ge-

woone Kinder - Wormen uit de Melk voortko-

men, wanneer de Werktuiglyke en Voortbren-

gende Stoffe 3 daar in vervat , niet verteerd

wordende door de Maag van het Kind , ande-

re Geftalten aanneemt , bezielde Wezens » dat

Wormen zyn, voortbrengende. De tegenftry-

digheid van zyne Stellingen , is door den Heer

Bonnet genoegzaam aangetoond

Hoe onbefchroomd , nu 5 wy 3 met de fchran-

derftc Wysgeeren onzer Eeuw , mogen vast-

ftellen , dat de Wormen in 't algemeen 3 zo wel

als de Infekten , van haars gelyke worden

voortgebragt, is doch omtrent de manier van

Voortteeling , in deezen , weinig zekerheid.

De Ouden ontkenden volftrekt, dat zy door

.Paaring voortkwamen, doch men heeft die,

in de Aardwormen, te duidelyk gezien, om
daar aan te kunnen twyfelen. Veclen houdenze

thans

(*) Zie het Vertoog
,
genaamd Wederlegging der Stellingen,

van den Heer de Buffon, enz* üitgezogte Verhandelingen,

ÏX. D5.EL. bladz. 27.
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thans nog voor Dieren van beiderley Sexe (*), VI.

nietcegenftaande de Heer Tyson, die zig zeer
Afi

|

e1ll «

veel moeite gegeven heeft , in het onderzoek Hoofd.

der ronde Menfchen- Wormen ,
uitdrukkelyk stuk.

verzekert, dat 'er van dezelven Mannetjes en

Wyfjes zyn, Het zelfde is door Doktor Swam-

meudam in de Pieren of Aardwormen waarge-

nomen , en Redi hadt zelfs de Eitjes daar van

geteld, welken ik ook, by het openen van een

Menfchen Worm, daar in meen gezien te heb-

ben (f). Anderen , evenwel , hebben de

Wormen geteld onder de Jongwerpende * , r
* VïvlPA-

en mooglyk worden die Eytjes fomtyds in

derzelver Lighaam uitgebroed; waar door zy

dan zo wel Jongwerpende als Eijerleggende

zouden kunnen zyn , gelyk eenige andere Die-

ren (ft)- Het laatfte is in de Aarsmaden thans

duidelyk waargenomen (§). Omtrent de ei-

gentlyke manier van Voortteeling der Lint-

wormen is nog een groote duisterheid (§§). Hier

van

(*) Linn/£Us noemtze uitdrukkelyk *4ndrogyna , dat is
,

Hermahprodieten»

Cf) Uitgezcgte Verhand. V, DEEL-, PlaatXXXV. Fig. 3, r.

(tt) In de jongwerpende Vliegen ftellen het fammige
waarfchynelyk , zie het XII. Stuk, deezer "HatuurU Hijï.

bladz. 459. Ook in de Water-Salamanders. Zie het VI. STUK,
bladz. 104.

($; Naamelykdoor den Fleer Meese teFraneker. Zie het IX,

J)EEL der zelfde Verhandelingen , bh 339. Plaat LX.

Zie het III. Deel. derzelven, bh 335. Ook G. van
Boeveren , DiiTertatio % de Vermibus Inuftinalibm % p. 1 8 , öcc,

I< Dkel. XIV, STUK,



Kenmerken*

VI. van zal ik, zo wel als van die der ander*
Afdeil. Menfchen - Wormen, in 't vervolg nader fpree*

Hoofd» ken.

stuk* De Kenmerken der eigentlyke Wormen be*

ken.

mCr"
flaan dan, daar *n > dat hun Lighaam week is

en ongedekt, in de langte uitgeftrekt, en om
voort te gaan zig uitrekkende en inkrimpende,

als gezegd is; het welk hun de plaats vervult

van

O R D I N U M

CHARACTERES.

Animalia hujus Ciasjis funt vel

£ Corporeftmplki& Ar-
Protinus nu- j

tubus deftituto. .

da9
tdes: ah- 4

ft* Tefia\ 1 Ctmpofaa, Tentaculis

Y fivt Brachiis inftruïïa*

Te/lam Cal-

ttrcétm Ma- 4

Yuantia

Qua Hbere vAgantur*

• .

Qua Radici Lapides»

ctnti affiiuntur*

Ve&taktiè vel EfflörescenttA , more

PlantArum, «

Ordo

INTESTINA. I.

. MOLLUSCA. II»

TESTACEA. III.

LïTHOPHYTA. IV.

ZoOPHYTA- V-

KEN-



i) e r Rangen. *7

van den Voortgang door beweeging der P°°*
AF^f*

ten, die 'er, zo wel als een van het Lighaam
j

onderfcheiden Kop , aan ontbreeken. Uitwen- Hoofd»

dige Zintuigen van Gehoor, Reuken Gezigt, STUK#

ichynen zy ook niet te hebben. Men kanze3
om dat hun DierlykVogt niet rood noch warm
is, zo wel als de Infekten , onder de Bloe*

delooze Dieren tellen.

KENMERKEN der

RANGEN.
De Dieren van deeze Afdeeling zyn of

Rang
pHebbende het Lighanra

(eenvoudig en zonder Le-

demaaten. .... Wormen. I«

en zonder
^

Schaal. i Het Lighaam famenge-

\ iteld en met Sprieten of
Armen. . # Slakken. XL

„ , , , r

^

os *s » e" waar me-
Bekleed met •

,

eene Kajk- l
Zy *Ig verPlaatzen ' SCHULPDIEItEN.

wordende ^ _

.

haal I
P een ^tcenig^ Wortel

J^vast zit. . Koraal«gewAssen. IV,

&roeijende met Takken , of als met Bloe-

men verfierd
, op de wyze

der Plant en. . , Plantdieren. V.

i. Bak: xiv. Stuk,
B CHA* 0
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VI.

Afdeel.
I.

Hoofd»
STUK.

CHARACTERES
G E N E R U M.

ORDO PRIMUS.
INTESTIN A,

Animalia fimplicia , nuda , destituta Artubus.

* Percufa laterali Poro.

277. Lumbricus. Corpus teres 9 Amulo Carnofo.

279. Sipunculus. Corpus teres, Rostro Cylindrico

anguflaU.

278. Fasciola. Corpus depresfam, PoroVentralu

** Imperforata 3 Poro laterali nullo.
• t

275. Gordius. Corpus Fillforme Mum,

276. Ascaris. Corpus teres, extremitatibus Subii»

latum.

280. Hirüdo. Corpus teretiusculum 9 extremitati*

bus truncatum.
e

281. Myxine. Corpus carmatum > Ore cirrofo Max-
ülojb.

De Kenmerken der overige Geflagten van dee-

ze Afdeeling , zullen by den aanvang der befchry-

ving van ieder Rang medegedeeld worden.

O " KEN*
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K E N M ERKEN der

GESLAGTEN.
EER S T E RANG.

W O R M E N.

Dieren die een eenvoudig Lighaam hebben 5 dat

ongefchaald is en zonder Ledemaaten*

* Met een Gaatje op zyde doorboord»

277* Aardworm. Het Lyf Spilrond^ met een

Vleezigen Ring.

279. Spuitwoum. Het Lyf Spilrond* met een

Rolrond verfmallend Snuitje.

278. Bandworm. Het Lyf plat 3 met een Gaat-

je aan den Buik.

575. Draadworm. Het Lyf geheel Draadagtig'

dun.

276. Da?vM worm» Het Lyf Spilrond , aan de

enden fpits.

280* Bloedzuiger. Het LyfSpilrondagtig, aan

de enden flomp.

281. Ruicbek. Het Lyf gekield 5 den Bek rond-

om gehaaird en met Nypers voorzien*

Zonder een zydelings Gaatje.

B 2
I. DïEL. XIV. STUX,

IL HOOFD-



2Q Beschryvinc van

Afdeel
^^^^^^^^^^^^^^^

Hoofd. IÉ HOOFDSTUK.
STUIC.

Befehryving van *t Geflagt der Draadwormen ,

dus wegens de dunte en langte genaamd - z$t wel-

ken het Guinee fch Draakje behoort.

Naam. nder de Wormen zyn -die van het ecrfte

Geflagt befchreeven met de Latynfche

benaaming van Gordius ; welk woord te vooren

geen ander gebruik hadt , dan tot betekening
* Kodus van (jen Gordiaanfchen Knoop *

, dien Alexan-
der de Groote, om de moeite te fpaaren, van

denzeiven te ontknoopen , met zynen Zabelaan

ftukken hieuw* Mooglyk zal het op deeze

Wormen toegepast zyn, om dat zy fomcyds

zodanig in elkander krinkelen , dat menze veel-

eer aan ftukken breekt, dan ze te kunnen ont-

warren* Die toepasfing, inderdaad, is nieton-

aartig' Ik hebze, wegens de langte en dunte,

den naam van Draadwormen gegeven.

Kenmer- De Kenmerken zyn, dat zy het Lighaam
kcT1

' Draadvormig , zonder oneffenheden en glad

hebben. Van de Eigenfchappen kunnen wy
naauwlyks in 't algemeen fpreeken.

soorten. In dit GeAagt zyn vyf Soorten, waaron-

der drie op 't Land of in de zoete Wateren

van Europa voorkomen , als volgt

:

I#
(i) Draadworm die bleek is , aan de enden

Gordius zwart.
Aquattcus*

Water- * 1^
Draad- QQr^us pallidus extremitatibus nigris. SyJÏ. Nat. XTI.
worm

* Gen.
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In Smaland , een gedeelte van Sweeden,wordt VI,

deeze Worm Onda-Betet genoemd van de Land'
Afdeil

lieden 3 die zig verbeelden, dat men , door des- Hoofd-

zelfs byten, de Vyt in de Vingers krygt, noe- STUK -

mende dat Ongemak met denzelfden naam. Zy
geneezen hetzelve, bygeloovig , door de In-

fnyding te doen mer een Mesje, daar men eerst

zulk een Worm mede fyn gekorven heeft. Hy
onthoudt zig in 't Water, voornaamelyk in de

Kley, welke hy doorboort, en dus veele Bron-

wellen veroorzaakt, zegt Linnjeus.

In de befchryving van zynen Reistogt door

Gothland , fpreekc onze Ridder dus. „ De

„ Draadworm (Gordm Aquaiicus) gelykt in

3 , grootte en geltalte naar een Paarden-Haair

,

,, zynde witagtig met een zwarten Kop en

,, en Staart. Wanneer men deezen Worm in

,, zeer veele Hukken fnydt, zo beweegen die

3 ,
zig altemaal. Een Smalandfche Boer berigo

J5 te ons, dat, indien deeze Stukken in 'tWa-

,, ter gefmeeten worden, uit ieder wederom

35 een volkomen Dier ontltaat : het welk

,, ongelooflyk zou voorkomen , als men niet

„ wist , dat de Stukken van een Lint-

3 ?
worm weder aangroeijen tot volkomen Die-

ren, offchoon 'er veele Ellen van afgefcheurd

,, zyn* Niettegenflaande zulks heeft de Draad-

worm, gelykerwys alle andere Dieren , zyne

„ Eije-

Gen. 17$. Faun. Suec. 2068. Gordïus. It. CotbU 2S2, Vim-

lus Aquaiicus. Gesn. <Aquat, 463. Seta , five Vitulus A-

quSttcus. Aldr, /»ƒ. 720. T. 765- JonsT. Inf>Aii\T*

B 3
I. DEEL. XIV. STUK.
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VI. „ Eijeren, welke in 't Menfchelyk Lighaam
Afdeel»

^ uicgcbroed kunnen worden, even als de o-

hoofd- verige Wormen, die enkel uk Eijeren ont-
STuK

\ „ ftaan , welke niet het W ater in'r, Lyf komen

:

,, want geene Vlieg^diehaare Eijeren in Meikof

,, vSpyzen legt , veroirzaakt Wormen in de

„ Maag, en allerminst een Huis- of Kamer-

3, Vlieg, Wanneer nu de Eijeren des Draads-

,5 worms met het Water in de Waag komen ,

en aldaar uitgebroed worden , zo kan dé

,3 Worm ligt door alle Ingewanden heen boo-

,3 ren , .en veelerlcy onbekende en zeldzaame

3, Toevallen veroirzaaken , even als de Fem
Mtdinenjls of Draakworm der Perfen. Dit

3 , behoort billyk eenige bedenklykheid te maa-

33 ken by*de Waterdrinkers,' inzonderheid die

3, van deeze Plaats, alwaar het Water Kalkag- -

33 tig en dece Worm zo overvloedig is. Zou-

33 den niet wel de Maagkwaaien in Gothland;

3, daaruit ontftaan? En, kan ook niet de Czr-

,3 dialgta SputaWria der Laplanderen 3 welke hun

3, overkomt, als zy lang agtereen koud Bron-

,, water drinken , van dit Dier afgeleid wor-

„ den?"

Dar. hetzelve ook in andere deelen van Euro-

pa voorkome, blykt uit de befchryving, welke

Aldrovandus rail de Sela of Fitidus Aqiiaticus

geeft. De Duitfcbers, zegt hy , noemen het, ik

weet niet cm welke reden 9 een IVasferkalb 9 dat is

Waterkalf:misfchien om dat het van de Kal-

veren, door jongheid onvoorzigtig, fomtyds

met



Draadwormen* 2 3

met Water ingeflurpt wordt, tot groot gevaar VI.

van haar Leven. Den Ouden fchynt dit Dieronbe-
Af
^
ee^

kend tezyn geweest : voorgaande Autheuren heb- Hoofd-

ben het Seta genoemd, omdat het naar een Paarde -
STUK -

haair gelykt , zynde zeer dun en byna een Elle

lang, wit en fiyf, aan beide enden eveneens;

dus zonder Kop, en ook zo wel agter als voor-

waards kruipende* Het is zo hard, dat men
het met de Voeten naauwlyks aan ftukken kan

wryven , en komt voor in Staande Wateren ,

die niet (tinkend of bedorven zyn. Op eenige

plaatfen van zyn Lyf krinkelt het dikwils in

malkander als een Gordiaanfche Knoop. Som-

migen hebben gemeld, dat wel Menfchen

geftorven zyn , door dergelyke Wormen ,

onverhoeds , in te zwelgen» Bertrücius , die

'er de langte van twee Ellen aan geeft, ver-

gelykt het nadeel* dat zulk een Dier veroir-

zaakt, by de fchadelykheid der Padden, en

zegt dat het dikwils in elkander gekrinkeld

voorkomt , als een balletje van Paarde Haair.

' (2) Draadworm , die geelagïig is, mét de en» x\

den vandezelfde Kleur.
^

' i£
Ua '

Kley-

Deeze, grooter dan de voorgaande, anders- ^raad-

zins volkomen eveneens , doch de Staart wat
wom1,

fcherper hebbende, onthoudt zig in de Kley ,

daar hy overal door heen boort , en dus vindt

men hem dikwils op plaatfen, daar de Slooten

In

(2) Gordius flavefèens exireml^ibus concoloribus. Faun,
Suec. 2069,

B 4
I. Deel. XIV. Stuk,
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VI. in de Kley gegraven worden. Men wil dat dee-
AFDEfx.

zeen ^e voorgaanjei
s met hunne doorbooring:

Hoofd- van den Grond , een voornaame oirzaak der
stuk. Bronnen zyn (*%

nr. Cj) Draadworm 5 die tfeenemaal bleek is.

JlfeefineH-

Guinee-
*n ^side de Indien komt deeze Worm voor,

fche Huid- die ook eenigermaate een Waterworm fchynt

vi?GviLt& zYn , aIz0 de Slaaven, met bloote Beenen
x#

in de morgendaauw loopende , meest daar van ge-

kweld worden. In Suriname krygen degenen,

die tot het najaagen van de Wegloopers

door Zwampen en Moerasfen trekken, dit On-

gemak dikwils in de Beenen. Op Kurasfau, al-

waar het gemeen is, zyn de genen, die met de

Beenen in 't verfche Water ftaan of daarinbaa-

den, veel behebt met deezen Worm 5 die ook

m de Oosterfche Landen huisvest , cn daar-

om den naam gekreegen heeft van Vena Medï-

fienfis of Vena Medinu en Dracunculur Perfarum,

of het Perfiaansch Draakje. Men noemt hcni

thans gemeenlyk Gnineeseb Draakje, en ook wel

Huid- of Beenworm van Guinee , om dat hy

gemeenlyk in de Beenen komt, hoewel men
'er ook één, van anderhalf Elle lang , onder-

uit het Balzakje heeft zien winden. In de

Spaan-

f*J Fonr'um primarius Author cum priore. Linm.

(3 ) Gordius rotus paltidus f* SyJ7. Nat, XVI. Vena Medrni.

5loan» Jam II. p. i-oo, T. 233. f. 1. Dracunculus Pèrfarum.

K.ümph. Amctn, 524. Vena McdincnHs^ V*LSCH. Monsgr.
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Spaanfcbe Westindiën wordt hy Colebrilh, dat VT
^

Afdeët
is het Slangetje, geheten (*). j£ *

Aan de Kust van Guinée zyn de Inboorlingen Hoofd-

(zegt Frederik Lachmund) een Soort van STUK *

Worm onderhevig , die zig nu eens aan de Voe-

ten, dan aan de Handen, dan aan het Balzakje

vertoont, hebbende tot vier of vyf Ellenlang»

tc. Hy veroirzaakt geen groote Pyn
,
uitgeno-

men , wanneer hy door de Huid wil booren ,

om uit te gaan. Alsdan wordt het Lighaams-

deel, daar de Worm in is , koud en rood, even

of 'er de Roos in kwam : daar loopt vervolgens

eenig Water uit de kleine Opening , welke de

Worm gemaakt heeft , en vervolgens wordt

men twee Hoorntjes gewaar, zo fyn als Hoofd-

haantjes, die een Vingerbreed lang zyn. Wel-
dra openbaart zig dan de Kop van den Worm

,

die platagtig is, en daar op volgt het Lyf ,
9
t

welk dun is en rond, en flegts van dikte als de

vierde Snaar van een Inftrument
(
dat Discor-

dant genoemd word:.. Men begint alsdan den

Worm uit te haaien , hem opwindende om een

klein Stokje , docii niet meer dan een Vinger

langte tevens, en dit gefchiedt driemaalen \s

daags , vooral zorg draagende , dat hy door

fterk trekken niet afbreeke : want daar zou

een

(*) Doktor Phelsum, die ook van deezéri Worm wilde

fchryven , noemt hem Zenuw - worm , in navolging zegt hy

van Linn/eus, die het woord Nervenwurm gebruikt zou heb*

ben : doch ik begryp dat die Hoogduitiche woorden *er m
de Zevende Uitgaave van 't Syft m Nat. door den Bpekverkoo*

per bygevoegd zyn* Zie Ed. XII. p. 5.

U Deel. XIV. stuk. 13 5
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. VI een fcherp Vogt uitvloeiden , maakende een
Afdfft

jjr ' zeer Pynlyke Zweer, en men zoude het overi-

Hoofd- ge van den afgebroken Worm door Infnydin-
stuk. gen moeten zien 'er uit te krygen, het welk

een zo groote Ontfteeking zou veroirzaaken in

de Wonde, dat men veel moeite zou hebben

om het Lighaamsdeel voor Verderving of Heet

Vuur te befchutten. Men verhaalt dat de Hol-

landfche Soldaaten , wanneer zy twee of drie

Jaaren in Bezetting gelegen hebben op die Kust,

'er even zo wel van aangetast worden als de

Inboorlingen des Lands*

Niet alleen aan de Wal, maar ook op de

Schepen, die naar Guinée en de Westindiën

vaaren, of daar van daan komen, openbaaren

fcig dikwils dergelyke Wormen, in de Armen

en Beenen der Matroozen, en een onvoorzig-

tige behandeling doet 'er fomtyös dezelven van

fterven. Door het gebruik der gewoone Solu-

tie van Sublimaat in Moutwyn wordt de uit-

liaaling , zo men meent ondervonden te heb-

ben, veel bevorderd
,

zodanig dat men 'er

den Worm in twintig Dagen uitgehaald heeft,

daar anders fomtyds wel veertig Dagen toe ver-

eischt worden.

Ik heb thans verfcheide van deeze Westin-

difche Beenwormen , onder welken één van

zulk een aanzienlyke dikte is, dat ik goedvond,

denzelven, in de r* Figuur op de CVII. Plaat,

naauwkeurig te doen afbeelden , en wel in die

getialte, zo als hy grootendeels om een Stok-

je
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je gewonden, en met het agter-end daaraf ban- VI,

gende, zig vertoont. Deeze is gevuld rond ,

AfD
jj

EU

ondoorfchynende en Strookleurig : ik heb een an- Hoofd-

dere die platagtig, doorfchynende en bleekerSTUK*

is, 't welk aan drukking of uitdroogingzal toe

te fchryven zyn. Dezelve is ruim drie Voeten

;

men heeft 'er gezien van vyf of zes Voeten
,

ja van meer langte: zo dat 'er fomtyds wel

een Maand tot de uithaaling wordt vereischt.

Linn^us hadt deezen Worm, dat zonderling

is , nog niet gezien,

(4.) Draadworm, die plat Jpiraal gewonden is. iy.
- MarinüU

De Visfchen der Zee van Noorwegen , in-

zonderheid de Haringen , hebben zeer dikwils

aan de Ingewanden zekere Puistjes , waarin

dergelyke Wormen huisvesten. Men noemt

het de Melaatsheid of Schurft der Visfchen,

enMenfchcn, die veel zodanige Visfchen ee-

ten, krygen 'er een dergelyk Uitflag : wes-

halve men dit ook wel noemt de Melaatsch-

heid der Visfcheren. Zie hier wat de Heet

Martin ons dienaangaande, in de Stokholmfe

Verhandelingen ,
voordraagt.

Toen ik in de Herfst des jaars 1759 naar

3 ,
Bergen in Noorwegen reisde , hoorde ik met

„ verwondering , waar ik kwam , dat 'er van

Puis*

(4) Gordius plnno-fpirali convolutus Filiformis, Syft Nas.

XH. Lepra Piscium. JLÏÏ. Stockholm* 176°. p# $06, Queife.

STRöm. Sdndm* 194.

& DEEL. XIV. STUK,
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VI * „ Puistige Visfchen gefproken werdt, die voor
Afdeel.

^ Mensch fchadelyk zouden zyn te eeten.

Hoofd- Men voegde daarby, hoe 'er geheele Meiren
stuk. ^ waren, vol vanPuistige Salmforellen en Rood-

buiken; ja, dat de Menfchen , die aan zulke

3, Meiren woonden
, Puistiger waren, dan die

„ van andere plaatfen. De Zalmforel (Salmo

Foto) werdt Puiftig genoemd, wanneer hy

Vlakkiger was dan natuurlyk en tevens

Knobbels hadc in de Ingewanden, nu groo-

ter dan kleiner en fomtyds als Erwten. De
Neus vertoonde zig dan ftomp en als ge-

kneusd; het Bloed taay, dik en geronnen.

„ In November kreeg ik een Puistigen Berg-

forel (Sahno Alpimè) te zien, die my van

buiten vry ongefteld voorkwam. De Kin

„ was kort en ftomp; de Keel naauw en te fa-

men gekrompen ; de Tong kort en ingetrok

-

? ,
ken; het Vleesch fchubbig en bleek ; het

„ Bloed zo dik , dat het naauwjyks vloeijen

,, wilde. Daarenboven vond ik van binnen

5> ook Erwtagtige Knobbels aan hctGedarmte,

behalve nog twee anderen binnen de uitwen-

„ dige Huid op de Borst. Toen ik deeze Ge-

zwellen opende, kwamen werkelyk kleine

„ levendige Wormen te voorfchyn, maar in

„ de eene Borstknobbel lag een in elkander ge-

rolde Worm, van ongevaar een Vinger lang.

3 , Aan de regterzyde bevond zig ook zodanig

een Knobbel , daar een Darm aan gegroeid

,, was, den Blinden Darm zeer gclyk, waaruit

35 ik
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„ ik ook een Worm kon haaien van dergely- vi;

,, ke langte. Beide deeze Wormen waren dun,
AF^nJL»

„ plat en zonder Leedjes , even als de Fascio- Hoofd-

M te van den Heer Ridder en Lyf-Arts Lin- STÜK»

njeus. De Lever, bovendien, was door-

gevreten en fcirrheus ; de Milt ongemeen

,, groot en insgelyks vol Knobbels".

De Lever en andere Ingewanden der Kab- cvir.

beljaauwen, welken men hier te Amfterdam ter
'

Markt brengt , worden fomtyds van bui-

ten bezet gevonden met een menigte van der-

gelyke plat fpiraal gewonden Wormpjes, als

welken de Heer LinNjEüs fchynt te bedoe-

len, ik heb een ftuk van de Lever , met der-

gelyke Wormpjes bezet, gelyk het my voor

eenige Jaaren door een Vischvrouw bezorgd is,

in Figê 2 , in de natuurlyke grootte doen af-

beelden- Daar nevens voeg ik de afbeel-

ding van zekere ronde Wormpjes welken

in November des jaars 3766, door myn
Huisvrouw, by de Lever van een Schelvisch

zittende, gevonden zyn, en waar van 'er een

in Fig. 3 , ook in de natuurlyke grootte, voor-

komt. Die Visfchen, ondertusfehen, waren

goed en eetbaar.

C53 Draadworm , die plat fpiraal gewonden is , Lac r̂h ,

aan heide enden verdunnende. Mek-

T
Draad»

(5) Gorditfs platio^fpirali convolutus f utnnque attenuatus.

Syft. Nat. XII.

LDEEL* xiv. STUK,
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In de Lever van de Snoek der zoece Watc
AFL

|I^

L
' ren onthoudt zigdeeze, zegt Liwn^eüs, die

Hoofd- naar de voorgaande veel gelykt , doch eens zö
st uk.

iang js en aan de beide enden fpics uitloopende i

gelykerwys een Aarsmade.

O F D S T ü K.

Befchryhing van *l Geflagt der Darmwormen,
tot welken de Aarsmaden en g&woone Menfchcn

of Kinder-Wormen bebooren.

Naam. ^rv nder den naam van Darmwormen begryp

\J ik de genei:, die van Linnjeus den Geflagt-

haara Ascans bekomen hebben , welke anders ,
ge-

meenlyk, alleen aan de Eerfte Soort, naamelyk

de Aarsmaden, gegeven wordt: want die be-

naaming op de gewoone Darmwormen der Men-

fchen , welke de Tweede Soort uitmaaken, ge-

heel niet toepasfelyk zou zyn. Evenwel moet

ik bekennen, dat onze Geflagtnaam, weder-

om , te algemeen is , doordien 'er buiten deeze

nog meer Wormen in het Gedarmte huisvesten.

Kenmer- ^e opgegeven Kenmerken zyn weinig van

ktn, die der voorgaande verfchillende. Hy geeft

'er een Spilrond, Draadagtig Lighaam aan, dat

de beide enden dunner heeft. Wy mogen 'er

byvoegen , dat zy niet zo lang en dun zyn

als de Draadwormen.

Be-
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Behalve de twee gedagte Soorten zyn 'er VI.

geene in dit Geflagt opgerekend. Afdeel.

Hoofd-
(i) Darmworm , die de hvgte van een Duim STUK ,

hpoftLC
'J *• Soorten.

3t Deeze onthoudt zig in Moerasfen; in de

5 , Wortels van rottende Planten ; in de En-^.
deldarm van Kinderen en van Paarden: by a- Macie,

vond onrustig, en 3 uitgehaald zynde ,
fpnngt

hy. Het Lyf is \<yf Lynen lang, Spilrond >

3, met naauwlyks .zigthaare Ringetjes, weder

-

3 3 zyds verdunnende.; vanvooren ftompei*3 van

33 agteren geheel Fpits, Het heeft agter de voor-

33 fte tip, en aan derzelver Punt a een diepe

3, Ringswyze rimpel. De Bek ftaat dwars".

Uit deeze befchryving blykt, dat Linn^eüs

hier die Wormpjes op 't oog heeft, welke men
thans gemeenlyk Aarsmaden noemt, hoedanigen

de Ouden bedoelden met den naam van Ascari*

des. Galeeus zegt , in zyne uitlegging dei-

woorden, van Hippocratês gebruikt, dat dit

dunne kleine Wormpjes zyn , die in de Endel-

darm voortkomen - Manardes verzekert, dat

de Afcarides van Avicenna geen andere dan

die van Galenus waren. Hy meende dat de

naam moest afgeleid worden van 't Grieksch

woord

(i) AscMris Poliicaris. Syft. Kat. XII. Gen. 276, Sp. U
Faun, Suec. 1269. PhelsüM. Traft. de Ascaridibus* Leov.
1762. O&avo. Tab. 3.

lm Deel. XIV^Stuk,
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Yl- woord *o-Kt»
, dat in 't Latyn oefenen betekent

1 ®^L
' (*) > of liever van 't woord

9 't geen

Hoofd • beweegen te kennen geeft ; om dat zy zulk een
stuk, geweldige Jeuking veroirzaaken öp de plaats

daar zy zig bevinden, gelyk Paulüs en Aë-
tius getuigen, en het Dier door hunne geduu-

rige beweeging prikkelende niet in ruste laaten :

want zy komen, volgens hun, in de Paarden

menigvuldiger , dan in de Menfchen , voor.

Onder de drie Soorten van Darmwormen,
die men reeds toen kende, en onderfcheidde by

den naam van Lumbrici, Tcenice en Ascarides 9

merkte Mercürialis de laatften als de minst

fchadelyke aan. Hy gaf daarvan voor reden^

in de eerfte plaats, dat het kleine dunne Dier-

tjes zyn : ten anderen , dat zy in de dikke

Darmen geboren worden , en dus verst af van

de edele Lighaamsdeelen : ten derden , om
dat zy zig op die plaatfen bevinden , al-

waar de harde Vuiligheden pasfeeren , door

welken zy dan ook ligtelyk afgefchuurd en

mede uitgeworpen wórden. Doch dat die rede-

nen geenszins voldoende zyn , blykt , dewyl

men zelfs in Paarden bevonden heeft , dat

zy zig een weg kunnen baanen door de Wan-
den

(*) Alle de Schryvers over de Maden , leiden de Griekfche

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

zegt, Doktor PHELSUM in zyn Verhand, over Je Wormen,

Leeuw. 1763. bladz. aj2» Waar in hy grootelyks mis heeft*

als uit dit ter nedergeftelde blykt.
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dender Darmen, tot inde holligheid van den vi.

Buik (*>
t

Afdeel.

Niettegenftaande zulks zyn , in laater tyden,
Ho0]^ *

die deelen van den eigentlyken Lintworm , STuk.

welke men Vermes Cacurbitini noemt, omdat zy ^Arimadu

insgelyks in de Vuiligheden voorkomen, hoe

verfchillende ook van geftalte , door Coulet

en anderen met de Ascarides verward gewor-

den. Ten minfte hebben zy dezelven ook voor

Aarswormen aangezien , en dus zyn daar van

zeer verfchillende afbeeldingen uitgegeven ,

onder welken die van Contoli allermeest naar

onze Aarsmaden gelyken (f).

Onder den gemeenen Man, zegt de Heer van
Doeveren, in zyne Inwydings Redevoering

,

is een denkbeeld , dat deeze Diertjes voortko-

men uit het eeten van Kaas, dewyl zyzo veel

overeenkomst fchynen te hebben met de Kaas-

wormpjes , die de Maskers van de Kaasvliegen

zyn ; doch het tegendeel blykt , alzo deeze

Aarsmaden geene Verandering ondergaan. Van
dit laatfte kunnen wy niet dan verzekerd zyn,
nu de Heer Meese , te Franeker, derzelver Ei-

jerlegging waargenomen, en zeer duidelyk in

af beëlding gebragt heeft (§); waaruit dan te-

vens

. ( *) Zie het Vertoog over de Ziekten der Patrden. Uitgez,

Verh. VIII. D. p. 198,

(t) zie j. Clerici, Hifi. Lator. Lumbr. 6en. 1715. Tab.

III. Of PHELSUM Verhand, over de Wormen* Leeuw. 176$.

Plaat 1.

($; Zie Uittezozte Vèrh^lïntm. IX. DEEL. Pl. XX
c

l. Deil xiv, Stuk,
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VI. vens het denkbeeld, als of zy de Jongen der

groote ronde Darmwormen zouden zyn , 'twelk

Hoofd- fommigen begunftigen, geheel vervalt. My
stuk. zvn, naamelyk, nog geene voorbeelden bekend
Aarsmade "

. .
J

•;

00
van Dieren , die, voor een zekeren trap vaa

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

dien, is van die der Aarsmaden verfchillende.

Ook zouden deeze laatften dan niet altoos van

geïyke grootte voorkomen, of zigaan de lang-

te van ongevaar een half Duim bepaalen , in

Menfchen, die 'er Jaar en Dag mede gekweld

zyn. Onder de genen, bovendien, die ronde

Darmwormen hebben, vindt men zeer weini-

gen klaagen over de Jeukt van Aarsmaden,

iyk^cd* ^ at deeze Diertjes , hoe klein ook, aan den

Menfch niet onfchadelyk zyn, is blykbaar; de-

wyl de Iterke prikkeling en geduurige Jeukt ,

die zy op zulk een gevoelige plaats, als het end

van den Endeldarm is, veroirzaaken , aanlei-

ding kan geeven tot plaatzelyke Toevallen van

Perüng, Hardlyvigheid» Ongemak in 'tWater-

loozen en dergelyken , of ook het geheele Zc-

nuwgeflel in Menfchen, die zeer aandoenlyk

zyn, kan ontrusten* te meer, dewyl zy zig

fomtyds in de nabuurige deelen, zo in- als uit-

wendig , verfpreiden. Dat zy een Slaapziekte

voortbrengen zouden, gelyk fommigen uit de

woorden van Hippocrates willen opmaaken ,

is , omdat zy gemeenlyk veeleer den Slaap be-

let-
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letten, naauwlyks te begrypen. Het gaat ook, VI.

hier te Lande , zo vast niet , dat zy den Lyder Afdeel.

s'avonds meest zouden plaagen. Daar is, ech- Hoofd-
tcr, een naaiurlyke reden voor. stuk.

Avicknna merkt aan , dat 'er fterker Midde- Middelen

Jen tot verdryving der Aarsmaden vereischt
er tescn'

worden, dan tot die van andere Darmwormen,
en de redenen, die hy daarvan bybrengt, zyn

zeer gegrond. Door den verren afftand, naa-

melyk, van de Maag, zyn de Middelen, die men
inneemt, veelal haar kragt kwyt, eer zy inden

Endeldarm komen, wiens Plooijen bovendien

een aanmerkelyke verfchuiling geeven aan dit*

kleine en haatelyke Ongediert. De Wortel van

Sefeli
, fyn gewreeven en vier Dagen in Water

geweekt zynde, moest de Lyder daar van drie

Kopjes met Honig drinken op een nugtere Maag*

Hierdoor worden , volgens Hippogrates , de

Aarsmaden vernield. Bittere Purgeermiddelen

zyn ook niet ondienftigen deinfpuiting van Olie

heeft fommigen verlost ; doch de volkomene

Geneezing, in de genen die 'er mede geplaagd

zyn, is niet gemakkelyk.

(2) Darmworm, die de langtevan een Span beeft. Lu ĥ
\

coides*

Hier door verftaat Lïnw^eus de gemeenfte w^wu
Soort van Darmwormen, die men gewoonlyk

Men-

(i) Jifcark Spithamea. Syft. Uat. XII,
' C a

I. DEEt. XIV. Stuk,
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VI. Menfchen- of Kinderen-Worm noemt , in 't La*
Afdeel.

ty0 £wm£n
*

a^ humanus of enkel Lumbricus ,hoe-

Hoofd, wel 'er een groot verfchil tusfchen denzelven

^
U
J*

en de Pieren of Aardwormen aangemerkt wordt

K?rl te zyn , die echter fomtyds ook in de Darmen
huisvesten. Ik heb over dit onderfcheid een

geheel Vertoog opgefteld , en in de Uitgezog-

te Verhandelingen aan 't licht gegeven (*), by

gelegenheid van een zonderling Verfchynzel ,

't welk federt ook van anderen waargenomen is,

in de Menfchen-Wormen.
Ltnn^us hadt aangemerkt , dat deeze Die-

ren het Lyf aan ieder end fpits hebben als een

Els; anderen geevenze aan beide enden een

fcherpe Punt (f). Dit alles bevreemt den

Friefchen Doktor Phelsum, die, geen vyand

zynde van ongegronde berispingen , zelfs

tot de ftoutheid komt , van onbefchroomd te

zeggen , dat het my behaagd heeft myne Afbeel-
ding op Pl. XXXV, Fig. i. in de gedagte

Verhandelingen , in navolging van andere Fi-

guuren en [volgens] de Woorden van Tyson af

te teekenen

Om te toonen , tot hoe verre hy hier in ge-

dwaald heeft , zo dient , dat ik gedagten

Worm in een Fleschje met Koornbrandewyn

(*) Utigezogte Verhandelingen. V. DEEL , bladz, 207, enz,

(\) Vermis ab utroque extremo mucronatus. van Doeve-

ren. DilT. p. i2 #

($) Over de Wormen , als boven, bladz* 102. Aant.
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gedaan en opgehangen hebbende in een be- VL

kwaame plaatzing: dat zelve Flcschje, zo toe-
Af

1

d

1|

EL

gedaan als het afgebeeld is ,
overgaf aan den Hoofd*

veele Jaaren henvaards beroemden Konstplaac-
^
Ty* •

fnyder J. C. Philips , onder wiens beduur al- Worm*

le de Plaaten der Uitgezogte Verhandelingen

,

zo wel als die van deeze Natuurlyke Historie ,

vervaardigd zyn. Door hem is hetzelve ten

naauwkeurigfte afgetekend, zonder dat ik, in

die Figuur te maaken > eenigzins de hand ge-

had , of daaromtrent eenige onderrigting gege-

ven heb : waaruit dan blykt, dat gedagte Frie-

fche Doktor hierin drievoudig misgetast heeft,

en , wat de fcherpheid der enden aanbelangt , ,

zou ik hem nog tegenwoordig andere Men-

fchen-Wormen kunnen toonen, waarin dezel-

ve niet minder plaats heeft.

Dat Voorwerp, naamelyk, afgetekend zyn-

de, nam ik het uit het Fleschje, en. opende den

Worm zorgvuldig ; waardoor my toen bleek

en ik aan anderen bewees , dat die byhangzels

geen jonge Wormen waren , voor welken men*

ze hadt aangezien. De Heer Phelsum moet

naauwkeurig van de zaak onderrigt zyn ge-

weest , wanneer hy zegt , dat dezelven door een

Gencesmeefter deezer Eeuw , op *t eerfte aan*

zieijyvoorjongeWormen gehouden zyngeworden

(*) Dezelfde over de Wormen , bladz. 144. Ik had op de

door hem aangehaalde Bladzyde maar gezegd , Dewyl ket

fommigen voorkwam als of het jonge Wormen waren.

C 3
X. BEEL. XIV* STVK*
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VI. Ik heb het fatfoen van den Heer , die ze daar

Afdeel. voor aanzag ^ en zulks tegen my ftaande hicldt,

Hoofd* willen bewaaren, en daarom zyn naam of ka-

stufv. rakter ongemeld gelaten ; 't welk thans door

Wnm. den Heer Murk eenigermaate ten toon gefteld

wordt , met die zonderlinge uitdrukking van

Gcneesmeejler deezer Eeuw. Ik moet bekennen

de kragt of betekenis daarvan niet te ver-

itaan : misfchicn komt het door myne onkunde

aan de Friefche Landtaal.

Wat, nu, de eigcntlyke reden der uitbarfling

van gedagte Zaadvaten aangaat ; kan ik den

Haagfchen Doktor van den Bo.ch , die on-

langs over de Wormziekten gefchreeven

heeft (*), niet tocftcmmen 3 dat zulks een ge -

meene Zaak en niets byzonders zy. In tegen-

deel kan ik niet begry'pcn , dat alsdan diegroote

Onderzoekers van de Wormen, Redi en Tv*

son, geen gewag zouden gemaakt hebben van

dergelyke merkwaardige Vertooning: te min

•

der 3 indien deeze Wormen, met de Ingewan-

den uitgeftort ,
fomtyds uit het Lighaam gaan a

gelyk zyn Ed. verzekert Dit hadc geen plaats

in de myne, gelyk ik aangetekend heb ; veel

minder is my bekend , dat het door op den

Worm te trappen veroirzaakt zy 5
en verbeeld my

dat het alsdan veeleer zou gefchieden door een

tcgennatuurlyke , dan door een Natuurlyke reet

of

(*) Hiftoria Cenfihutlonis Epidemie* Verminof& , &c. Authore

! J. van den üosch , Med. Hagano. Lugd« Bar, 1769. p. irii



de Darmwormen, 39

of fcheur. Ondertusfchen fcheende Heer van VI.

Swieifn zulks als een Natuurlyke reden van
A
^J

EI-

het aitbarften- der Zaadvaten aan te merken Hoofd -

(*). Dat 'er fommigenEijerleggende, anderen, ^uk«

volgens de natuur der Aardwormen
, Jongwer- wwm*

pende voorkomen kunnen, is niet onwaarfchyn-

lyk, nu men vastftelt, dat 'er ook van het

Geilagt der Aardwormen in de Darmen van

een Mensch huisvesten.

Dus omftandig de gedagte Aanmerkingen pgcn-

befchouwd hebbende, gaa ik over tot de Ei-

genfchappen der gewoone Menfchen of Kin-

der-Wormen. Zy hebben dikwils de langte

maar van zes Duimen en vallen dan binnen de

bepaaling van die van een Span, gelyk Lin-

n^eus zegt : doch men heeft 'er ook gezien

van een half Elle en langer. Men verhaalt ,

dat 'er door een Jongen van tien Jaaren één,

die drie Voeten lang was 3 van agteren uitge-

worpen zy : om nu niet te fpreeken van den

ronden Worm van dertig Voeten lang, tot

een Bal famen gekluwend 3 die uitgebraakt

werdt van een Jongen, volgens BACLivius(t)»

want zodanige Historiën komen eenigzïns ver-

dagt voor , en , indien zy al waar zyn zou

men mogen vermoeden, of zulke Wormen
niet

(*) Van Swieten Comm. Tom. ÏV. pag. 702* Ut ibidem

relatum, Hy zegt alieenlyk , Rima per quam, caUato Vtrmt
%

Uturn Vaforum Spermaticorum Syftema elabi pojjii,

(tj G. van Doeveren. Differtau ut fupia»

c 4
X. Deel. XIV. Stuk.
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4o Beschryving va n

VI. met veeleer behoorden tot het Geflagt der
Afdeel.

£)raadwormen of Bandwormen.

Hoofd- Of die Eigenfchap, dat de Stukken van een

stuk» doorgefneeden Worm niet alleen in Leven bly-

Worm* ven 9
maar zelfs wederom geheele Wormen

of volkomen Dieren zouden worden, gelyk

de Polypen (f) , in de Menfchen - Wormen
ook onderzogt zy, kan ik niet verzekeren.

jHet is niet zeer waarfchynlyk, doordien dezel-

ven veelal fpoedig van kant gemaakt worden

of dood zyn , eer menze uitwerpt , of weldra

fterven. Vindt menze in een Lyk , dat eeni*

ge Uuren is dood geweest, niet altoos dood?

Wat mag daarvan de reden zyn? Alle Darm-

wormen , van Menfchen geloosd , die hy le-

vendig kon krygen , in koud Water gedaan

zynde, llierven weldra, zegt van den Bosch,

voorgemeld en dit heb ik ook dikwils on-

dervonden. De Franfche Heer Andry, onder*

tusfehen, maakt gewag van vyf grooce uitge-

worpen Wormen, die, in Water gedaan zyn-

de, wel een Maand daar in hadden geleefd, en

Redi verhaalt, dat met Olie , Theriaak , ge-

meen Water, Aloë en andere Apotheekmid-

delen, weinig Wormen om den hals geraakt

zyn. Een laater Autheur, Broüzet genaamd,

vlugge, dikke Wormen in Azyn, Wyn , het

afkookzel van Alst, Water en Olie doende 5

be>

(t) Uitgezo*te Vérfrandé&ngen, ITT.DEtL. bhdz. 346.

(§) Aantekening Sladz, z6, als boven.
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bevondt, dat zy door de twee laatften een wei- VX

nig verzwakt, maar door de overigen veel vlug-
Af
^

el *

ger gemaakt werden. In Speekzei en Bloed Hoofd-

itierven zy aanftonds 3
volgens Bianchini «tuk,

(*). Wat zal men uit alle die Proeven beflui-^*..

ten ? 't Was te wenfehen , dat men eens on-

derzogc , of zy wel in de Aarde konden lee-

ven : als ook , of de ronde Wormen van Vier-

voetige Dieren en Visfchen van eene zelfde

Soort zyn als die der Menfchen, gelyk men
verzekerd vindt.

De Heer Pallas kon niet begrypen, waar*

om de Heer Linn^eus onderfcheid maakte tus«

fchen de Ascarides Lumbricoide®
, dac, zegt hy,

de waare Lumbrici der Geneesheeren zyn , die

byna allerley Geflagt van Dieren plaagen , en de

lèumbricus Intejlinalü, dien de Ridder ftelde m
getal van ringen ea oneffenheden met den Aard-

worm overeen te komen. Dit doet hem vraa-

gen, of 'er in S weeden ook tweederley

„ ronde Menfchen-Wormen zyn
, terwyl in

5 , alle overige deelen van Europa de jifems
Lumbricoides alleen 't fchepe komt voor den

„ ronden Darmworm der Men fchen". Den
Heer Doktor Boddaert heeft het behaagd

,

Afcaris Lwnbricoides door Aarsmaay te ver-

tolken, en Afcaris Polhcaris door korte Aars-

worm , in welken Doktor van Phelsum
,

ten onregte , het puntagtig of dunne fpitfe

end

(*) zie die zelfde Aantekening.

c 5
1. Deel, XIV. Stuk.
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VI. end voor den Staart gehouden heeft (*). Men
Af
^j

EL
"ziet hier uic dat de Man, gelyk op veele an-

Hoofd- dere plaatfen, In die Vertaaling, geheel verby*

stuk. lterd is geweest, doende ook den Heer Pal-

iVêtir
LAS »

^ n !rJt êezeS^e geval van Sweeden
,

niet

vraagswyze, maar ftellig fpreekei^en maaken-

de dat Werk, in 't Nederduitseh, doorgaans ,

geheel onverftaanbaar, By voorbeeld , wan-

neer zyn Ed. fchryft. ,, De Vlieg. Maaijen ,

5 , in den Grond leevende, fchynen aan de In-

,, gewands-Wormen vermaagfehapt is by zul-

ken 5
die dezelven buiten het Dierlyk Lig'

haam zoeken" (f)«

Getal.
^ e men ^gte van ronde Wormen , die in het

Gedarmte huisvesten, is verfchillende. 't Ge-

beurt fomtyds , dat de Toevallen en Ongefteld-

heden van een Kind bedaaren , na het uitwer*

pen van éénen enkelen Worm : doeh dikwils

syn 'er meer. Forfs ru< verhaalt vah een Jon-

gen, die wegens vermagering, niet tegengaan-

de hy fterk at; anders gezond voorkomende,

in *c vermoeden viel van met Wormen gekweld

te zyn i
en door hec inneemen van zynen

Maagdrank, dagelyks drie of vier, en over 't

(*) Lyst der Plantdieren, enz. Utrecht i~6%> Oótavo, bl»

5^0

(f) De Heer Pat l\s hadt gezeget „ De Wormpjes der

„ Vliegen, die naar Aars-Maaijcn geiyken , in de Grond Iee-

3>
vende , fchynen voor vermaagfehapt met de Darm-Maaijcn

gehouden te zyn door degenen, die dezelven gezogt heb-

ben buiten het Dierlyk Lighaam". Eknch. Zoopbytorum'i

Hagse 1766., p. 412.
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geheel ontelbaare Wormen loosde (*). De VI.

Zoon van zyn Neef , een Brouwer te Alkmaar, a™f-ï--»

ging 'er meer dan veertig af. Ook fpreekt hy Hoofd-

van een Boer te Koedyk, die 'er oneindigen stuk.

uitwierp (f)- Hy was 'er, in 't begin reeds Ronde

zestig kwyt geraakt. In Lyken heeft men tot
'rm%

honderd en daar boven gevonden. Mouffetus
gewaagt, op het getuigenis van Gabucïnus ,

van een Meisje, dat, na het inneemen van een

Geneesmiddel tegen de Wormen, 'er honderd -

zevenenzeventig loosde van de gewoone ronde

Soort (4-)-

Men vindt , door verfcheide Autheuren , ge- voik-

wag gemaakt van zekere Volkziekten, die of m«wor-
uit Wormen voortkomen , of met dezelven men -

gepaard gaan» Sommigen hebben zelfs aange-

merkt, dat de Volkziekten doorgaans metUit-

ilag of met uitwerping van Darmwormen af-

loopen. In zeker gedeelte van Vrankryk

heerschte, nu veertig Jaar geleeden, zodanig

een Kwaal , door wrelke allerley Sag van Men-
fchen werden aangedaan, die van boven enon«

deren een menigte van Wormen uitwierpen
,

en waarvan veelen ftierven. Te Kuilemburg

hebben, na de Overllrooming, in 'tjaar 1741,

Koortfen geheerscht, die veelal mee Wormen

(*) Vermes infïnltos dejeeit Piier. Libr, XXI. Obfèrv. 29.

) De Rustico quodam, infinitos Vermes per inferiora deji-

riente. Obf. 32. 4

,{\) Theatr. Infe&orum. Lond. 1634, 297.

X DETL* XIV. STUK.
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VI. gepaard gingen , zo in volwasfen Menfehen als

Af^£L. jp Kinderen Thans ziet men een geheel

Hoofd- Werk over de Wormziekten , die , nu omtrent

stuk» tien Jaaren gelecden, begonnen hebben te re-

ivtrm. Seeren °P de Eilanden van Overflakkee en

Goederede, aan de Grenzen van Zeeland: het

wqlk deeze Zaak uitvoerig verhandelt (f).
Behalve de doorbooring der Ingewanden ,

ki "g
Ehdz, daar voorheen voorbeelden van bygebragt zyn*,

hebben de Wormen, in 't Gedarmte huisves-

tende , veele nadeelige uitwerkingen. Zy be-

letten den voortgang der Spysftoffen , veroir-

zaaken dus Benaauwdheden , Opftyging en

Flaauwtens , door opftopping der Winden :

door hunne tegennatuurlyke beweeging bren*

gen zy Walging en Braakiust voort : zy ver-

teeren het beste deel van de Chyl, en doen

dus den Patiënt , nietttegenftaande hy Hon-

gerig is en fterk eet, vermageren enkwynen:

in anderen , daarentegen, 't welk veel in zwak-

ke Vrouwsperfoonen plaats heeft, wordt 'er de

Spysverteering grootelyks door verhinderd : zy

zyn oirzaak van groote zwellingen, dikte en

hardigheid des Buiks in Kinderen, en geeven

fomtyds aanleiding tot Stuipen, Vallende piek-

te, de Engelfche Ziekte, en andere zwaare

Toe-

(*) Kloekhof. Opufc* Med. pag. 3. Volgens vAN Doe«

VEREN Diflert. p 17*

(|j Hifi. Conftlt. EpeL VermmofA^ quA AnnU 1760,

I70r, 17Ó2 & 17.63. per Inf. &e. grasfata fuitm Authoie I.

j. De Bosch Med- Hag.
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Toevallen ;
ja dikwils, waarfchynlyk, tot een VL

langzaame of haalïige Dood. Afdeel,

Alle Purgeermiddelen zyn, in zeker opzigt, Hoofd.

tezen de Darmwormen dienftis;, doch zy wy- stuk.
b

... . , . ry .

3
J. Middelen

ken dikwils niet dan voor een]ge Zaaken , die >

ei tegen,

van ouds als Middelen tegen de Wormen *be- * Amhti*

kend liaan, en waartoe men, in de eerfte plaats,
mnMM

kan betrekken de bittere Maagkruiden, Alfem,

Gentiaanwortel en dergelyken : vervolgens de

Staalmiddelen of Yzervylzel, met alle de Zou-

ten , waarin de kragt van Staal haar rol fpeelt:

doch geen Middelen zyn zekerder om de Wor-
men te dooden, dan de bereidingen vari Kwik*

zilver, of zelfs een afkookzel daarvan in Wa-
ter , \ welk veilig , zonder vreeze voor Kwy-
ling, zelfs van Kinderen, kan worden ge*

bruikt. Zwavel, Tin, Koper, zyn meer ver

-

dagte en minder zekere Medicynen. Even 't

zelfde kan van de Poeijers van Heruhn-
schwants gezegd worden. Look of Uijen y

de Wortels van Varen en andere door de Ou-
den of Hedendaagfchen tegen de Darmwormen
aangepreezene byzondere Middelen , zyn niet

altoos van de gewenschte uitwerking

(*) My is verhaald, dat onder de Wilden in Noord-Ameri-
ka een Kruid bekend zy , waarvan het Aftrekzei of Poeijcr

ingenomen % een onfeilbaar middel zon zyn tegen de Kinderen

Wormen*

ï* Deel» XIV, Stuk,
IV, HOOFD-
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Afdeel.

HooTd- IV. HOOFDSTUK.
STUK.

Befcbryving van H Geflagt der Aardwormen *

gemeenlyk Pieren genaamd , zo£ welken doorfom-

migen ook eenige Zee-Wormen werden t'buis ge-

hragt.

Naam. Tp* e Latynfche naam Lumineus , dien de

Aardwormen van ouds voeren 3
wordt

door fommigen van derzelver glad- of glib-

berigheid , door anderen van derzelver oirfprong

uit Modder en Drek , afgeleid. De Grieken

hebbenze genoemd ySs ung* , dat is hitestina

Term of Darmen des Aardryks ; welken naam

zy ook by de Latynfche Schryvers, inzonder-

heid die over den Landbouw handelen, meest

voeren. Anders noemden zy die ook wel

y*Q*y*i
9 dewyl men onderftelde, dat die Wor-

men Aarde aten.

leenmer- De Kenmerken zyn; een Spilrond, geringd
kcn

' Lighaam , dat met een verheven Band om-

gord is , in de langte ruuw en met een Gat

of opening op zyde voorzien.

Soorten.
Twee Soorten komen 'er in dit Geilagt

voor, waarvan de eerde zeer gemeen is, de

andere , hoewel die aan het Strand der Noor-

der Oceaan zig onthoudt > zeer weinig bekend

aan onze Landsgenooten,

O)
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Ci) Aardworm, die drievoudig agterwaards ge* VI.

docrndis.
Afdmi.

HOOFD-
Dit zyn de gewoone Aardwormen , die ¥an stuk.

de Italiaanen Lumbrici , van de Spanjaarden Lu^rïcm

Lombrizes* en van de Franfchen Vers de Terre Terrest rh>

Pier.
genoemd worden» Men geeft 'er in 't Hoog-

duitsch den naam van Erdworms, in 'tEngelsch

èienvmWormsoftbeEartb, en in onze Taal dien

van Pieren of Aardwormen, ja dikwils maar

enkel dien van Wormen aan . Wy noemenze ook

fomtyds wel Regenwormen, om dat zy in Re»

genagtig Weer meest gezien worden, en als*

dan uit de Aarde kruipen. De kleinere wor-

den van de Sweeden Metmatsk, de grootere

Daggmatsk) geheten. Zie hier wat 'er Lw-
NiEüs van zegt.

„ Zy woonen in de Aarde,, die zy voor * CotyUfa

„ het Water doordringbaar maaken: zy ver-*"

„ teeren de Kiempjes * der Planten, en komen

„ des nagts uit den Grond, om te paaren.

s, Men kanze verdryven met Roet of Wyn.

„ Zy worden uitgegraven van de Coati-Mon-

de, van de Mollen, Egeltjes, Hoenderen

„ eo

(j) Lumbricus trifariam retrorfum aculeatus. Syst. Nat. XI T.

Gen. 277. Sp. 1. Lumbricus terrestris. Ajldr. lnfk 69n
RHF.D. Exp. Quart. T. 15. f. I. Lumbricus terrestris minor
rubicundus. Sloan. Jam. II. p, 189. Lumbricus terrestris

minor. RAJ. Inf. 1.

35. Lumbricus major. Raj» Inf i #

C. Lumbricus Intestinorum tercs. Raj ƒ#/ 2 , Lumbricus
humanus. VALLIsn. Nau I. T. 3,

X» Diël. XIV. Stuk,
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afdeel 51 en Kwartelkoning. De groote B . verfchilt

,

IV.
'

3» zo men gelooft, van de gewoonen geenszins in

Hoofd- m Soort, maar alleen door de vetheid van den
•TVKi ^ Grond. De derde C komt dikwils in de Dar-

men der Kinderen voor, wit van Kleur, en,

dat deeze in Soort van de Aardwormen

33 niet verfchille, blykt aan het getal der Ste-

3, kels op de Ringen. Hy wordt uitgedreeven

* Sfi^eKa 33 door de Brazilfche Eppe *
3 doo>' Kalkwa-

33 ter. Pek, Teer; door Zaad van Fenegriek,

3> Zeepkruid3 St, Jans - Kruid , Speenkruid,

„ Zeverzaad, Nigelle, Lupinen.

,, Het Lyf is Spilrond , agter den Vleezi*

3, gen Ring allengs platter wordende , en be-

ftaande uit honderd Ringswyze afdeelingen
;

waar van zesentwintig tot dertig, famenge-

33 groeid zynde , den Vleezigen Ring formeeren

.

3, De Worm heeft een Snuitagtigen Bek , bene-

den de voorfte afdeeling, en wederzyds twee

„ Stekels, den eenen bovenden anderen, on-

3, der elke afdeeling van het Lyf, uitgenomen

, 5 den Ring; altcmaal naar de Staart ziende. In

de Ring zyn, wederzyds, drie Openingen,

S) twee aan de twaalfde en twee aan de vyf-,

tiende afdeeling. In de Paaring worden de

„ Gaatjes van de twaalfde met die van de

„ vyfentwintigfte afdeeling des anderen fa*

„ mengevoegd. Abr. Ar. Gillander5

\

verfchet- Doftor van Phelsum , aanmerkende dat mei*

denheden, gemeenlyk de Menfchen-Wormen zonder gedag-
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ten Vleezigen Ring aantreft, heeft drie Soor- VI.

ten gemaakt , die hy dus onderfcheidt. Afdeel,
IV.

{zonder uitgeholde breede Ring.
6TuK»

D°

met een uitgeholde breede Ring.

met twee Staarten.

In zyne eerfle Soort , de gemeende zynde,

waren zyn Ed. , behalve het ontbreeken van

den gedagten Vleezigen Ring , ook nooit die

agterwaarts ftaande Doorntjes voorgekomen,
welken LinnjEU^ ftelt tot een algemeen Ken-

merk der Aardwormen ; maar veeleer was het

een gladde of effene Worm , gelyk men hem , in

de voorige Uitgave van de befchryving der

Sweedfche Dieren , genoemd vindt.

De tweede Soort; was van de andere verfchil-

lende, wegens een uitgeholden breeden Ring,

in het voorfte gedeelte op omtrent een derde

der hngte van den Kop of van het Voor -end

af, geplaatst, en deeze zyn, gelyk wy wee-

ten ,
doorgaans dikker dan de anderen , en op 't

gevoel zeer ruuw. Een menigte van zodanige

Wormen waren door zyn Ed. , in het Lyk van

een volwasfea Mansperfoon , waargenomen 9

die in Klompjes verward in de Darmen zaten,

zynde de klein fte omtrent vyf Duimen lang.

Ook hadt zyn Ed. , met den Afgang, door een

Jongen twee zulke Geringde Wormen geloosd

gezien. Hier uit is dan nog blykbaarder , dat

dergelykeals de Aardwormen ook wel in 't Men-
fchelyke Lighaam voorkomen.

D Wat
L DitL. XIV. Stuk,
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Afdekl
^G ^erc*e Soort aan^e^n§t

3
dien hy de

l Vt
* ronde Worm mee twee Staarten noemt, en van

Hoofd- hem maar eenmaal was gezien: verbeeld ik
stuk. niy , dat het kleine fyne Staartje, „ 't welk

3 , uit de Buiklyn na den Aars voortkomende,

en zich eerst eenigzins agterwaards ftrek-

kende, egter ras voorwaards omgeboogen

„ vertoonde, zynde witter dan de Worm zelfs

3 , en niet dikker dan een gemeene Linnen

3 , Draad": iets tegennatuurlyks zal zyn ge-

weest, en mooglyk een gedéèlte der Zaadva-

ten , welken in deeze Menfchen - Worm zeer

zigtbaar binnen het Lyf gekronkeld voorkwa-

men, en in de Aardwormen of Pieren niet zo

duidelyk waar te neemen zyn.
E%en £)e vermaarde Willis merkt • in zyne Ver-
ichappen. .

handeling over de Ziel der Beesten * met reden

aan, dat de Aardwormen , hoe gering en ver-

agtelyk zig ook vertoonende, daarom niet te

minder met de noodige Werktuigen zyn voor-

zien. Hunne Geledingen en Ingewanden , zegt

hy ,
zyn wonder Konftig gefabriceerd. Hun

geheele Lighaam is niet dan een Schakel van

Ringswyze Spieren, wier rondgaande Vezelen

door haare famentrekkinge ieder Ring, te voo-

ren wyd zynde en verbreed, naauwer en langer

maaken. Hunne beweeging, wanneer zy krui-

pen ,
gelykt naar die van een Draad als men

,

denzelven uitgeftrekt hebbende, één der Enden

laat glippen, en dan het losfe End door het

andere voortgetrokken wordt. Eveneens is het

by-
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byna niet de bewceging van den Worm* Hy t.t

rekt zig uit en zet zig, door de oneffenheden
A™^*

van zyn voor fte gedeelte, als met zo veéle Hoofö-

Pootjes of Haakjes vast
, en, zyn ögterfte ge- *TÜK:»

deelte los gelaten zynde, kort de Worm zig

in, en doet zyn agter-end naderen aati het

voorfte leder Ring is met kleine Haairtjes,

die ftyf en fcherp zyn, gewapend, als met

een foort van Baard, of Stekeltjes, die hy kan

opzetten , om iets te vatten of te grypen , of

tegen het Lighaam aanfluiten. Bovendien is

onder de Huid een Lymig Vogt , dat de Worm
by gelegenheid uitgeeft door zekere Openin-

gen of Gaatjes, die 'er zyn tusfdien de Rin-

gen. Dit Vogt dient, om hem het Lyf glad

en glibberig , en dus zyncn doorgang , in het

booren door den Grond , gemakkelyk te maa

ken* Dit alles ftrekt, om hem, met grooté

vaardigheid en op een veilige manier, zig eeiï

Weg te doen baanen , door eene zo reel weer-

ftand biedende Stoffe: waar toe de Wormen
niet zo bekwaam zouden zyn, indien hunne

Lighaamen met Pluimen , Haair of Schubben,

bekleed waren geweest.

Wat hét inwendige betreft; mén vindt het ingewan-

Darmkanaal op verfchillende wyzen gefatzoe-
den '

neerd. Die Wormen, welke dikkeren logger

dan de anderen zyn, fchynen, in de eerfte op-

flag , drie Maagen te hebben : doch die Ver-

toofting wordt veroirzaakt door drie Rokken of

uitfpringende Banden, welke de Zwelgpyp uio

D 2 wen*
I# Deel* xiv. Stuk»
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Afdeel
wenc^§ omTmèen en verfterken, en , door Pees-

IV.
'

a§^ge uitbreidingen rondom aan dc Borsten

Hoofd- Rug gehecht zynde, de Zwelgpyp kunnen
stuk. verwyden en famendrukken, naar de behoefte

en welgevallen van het Dien In alle andere

Soorten van Wormen vertoont zig in de eerfte

opflag een lange Zwelgpyp , eindigende in een

hol Vlies, het welke de Maag zelve is in een

Hartvormige gedaante , maar veel dikker en

harder van Wanden dan de Rokken zyn van de

Maag en het Gedarmte. "De Darm gaat van de

Maag af in een regte lyn- voort, aan alle zyden

aangehecht zynde door rondgaande Vezelen, wel-

ke hem op zulk een wyze toeknypen, dat hy

zig
i
als gefronfeld en in Celletjes verdeeld zyn-

de, vertoont, tot dat hy aan de fynste punt

van de Staart ten einde loopt. In de ronde

Wormen der Dieren, in tegendeel, eindige

doorgaans de Darm en heeft zyn plaats van

uitloozing een weinig van het Staarteend af.

In de Aardwormen is deeze Darm altoos ge-

vuld met een zeer fyne en als ontastbaare Aar-

de ; het welk fommigen heeft doen vastftellen,

dat zy enkel van Aarde leefden: maar, de-

wyl men weet dat zy ook de Plantgewasfen of

derzelver Wortelen befchadigen, zo is het

veeleer te denken, dat de gedagte Vuilighe-

den overblyfzels van het ingenomen Voedfel

der Wormen, met Aarde gemengd, zyn.

Wanneer de Darm der Aardwormen van het

Fondament tot aan de Maag geopend en wel



De Aardwormen. 53

gezuiverd wordt van de Aarde, waar mede hy vi. *

opgevuld was, zo openbaart zig in zyne holte Afdeel

een ander taamelyk dik Kanaal ,
byna de gehee- HoOFö.

Ie langte van den Darm doorloopende , tot om- stuk,

trent vier Vingeren breed voor de Afgangs-

opening , alwaar het den Darm doorboort , en

dan verder tusfchen denzelven en de Rug van 't

Dier voortloopt tot aan het Fondament. Het

andere end van dit Kanaal , tot aan de Maag

gekomen , doorboort derzelver Rok , en

,

zeer verdund zynde , gaat het regt voort naar

het Kop • end van het Dier. Doch alle Aard-

wormen hebben den Darm niet eveneens gefat-

foeneerd. De Darm van die genen, welker

Staart breed en plat uitloopt, heeft in zyne ge-

heele langte een byna gelyke dikte , en Ichynt,

van de Maag tot aan het midden, uitwendig

famengefteld te zyn uit gladde Wanden , ter-

wyl het overige gevuld is met zeer fyne

dwarsftreepen In de zodanigen , in tegen-

deel, wier Staart rond is, en die geeneo Band

op de Rug hebben , is de Darm by de Maag
zeer dik en tot aan 't midden toe geheel over-

langs gegroefd ; maar vervolgens vermindert de

middellyn grootelyks en alle de groefjes ver-

dwynen.

De vermaarde Redi
,
naamelyk, heeft waar- wormen

genomen, dat 'er verfcheiden Soorten van Aard- {^J^
1

wormen zyn. Sommigen , die den gedagten Band P1atre

of verheven Zadel op de Rug, naby den Kop,
*

kebben, zyn in de geheele langte rond; ande-

D 3 ren
I. Deel, XIV. Stuk*
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VI

» ren hebben het Staart -end plat cn breed, als
F

j^
L

' een Olyfblad, Deeze zelfde verfcheidenhe*

Hoofd- den neemt men ook waar in de genen die den
stuk. gezegden Band niet hebben. De Wormen ver-

fchillen, zegt hy, in Kleur , naar den Grond

waar in zy huisvesten , of naar het Voedzel

dat zy nuttigen (*). Eenigcn krygen wel de

langte van een Elle cn de dikte van een Pink

byna. Deeze laatflen zyn doorgaans logger

dan de anderen , en onder dezelven vondt hy

'er geene met een Ring noch met een zodanige

platte breede Staart,

zaadvogt In de Wormen, die de Kogelronde witagti-

ge Lighaampjes hebben, welken Willis om-
trent het Hart heeft waargenomen (f) ?

kan

men 'er veertien tellen, zeven op een ry, in

eene regte lyn, langs de Borst, geplaatst, en

gevuld met een Melkagtig Vogt: buiten en

behalve nog agt andere Bolletjes of Zakjes,

nader aan het Hart , grooter dan,Wikken-Zaad

en geheel van eene zeer witte Melkagtige zelf-

flandigbeid zynde , in welke men verfcheide klei-

ne ronde Eytjes waarneemt. Dit heeft echter

niet altoos plaats, en fomwylen zyn de agt

Zakjes zo vqI Eijeren , dat men 'er in ieder bv
de

(*) Groot , immers , is het verfchil tusfehen die roode

>Vormpjes , welke men in of otntrenjt de Wortelen van liet

Gras vindt , en dc gev/ocne Tieren der gemeste of vette

Gronden.

( f) Zie het V. D£?X der Uitgezifte Verhandelingen^ bhdz,

|*64
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dc twintig, of daar over, tellen kan. Redi VI.

verzekert, dat hy 'er meer dan tweehonderd in
Af
^#

sl '

de holligheid des Buiks heeft uitgeftort gezien, Hoofd-

en wil dat zy door het Aarsgat zouden uitge- stuk»

worpen worden: maar
>
zou het niet kunnen

zyn, dat zy aldaar werden uitgebroed? Im-

mers is het met de aanhechting van den Darm
aan 't Fondament geheel ftrydig , dat de £y tjes,

daar, op eene Natuurlyke wyze, zouden kun-

nen uitkomen. Bovendien heeft hy de gedagte

Eijerzakjes niet dan in de Wormen met eene

platte breede Staart, zo even gemeld, waarge-

nomen*

Behalve de Ingewanden der Spys- Verteering H^Htct,

heeft Willis nog edeler Deelea in de Aard tent enz,

wormen ontdekt , dan men deeze veragte

Schepzelen zou denken te hebben. De Herfe-

nen vondt hy zeer klein en witagtig als een

Waterbelletje. By de Zwelgpyp zag hy het

Hart, klpppende met beurtlingfe beweegingen

van uitzetting en inkrimping, gelykerwys in

de volmaakste Dieren. Tusfchen de gedagte

witte Bolletjes liepen aanmerkelyke Bloedvaten

heen, en den Darm, die van de Maag naar

het Staart - end gaat, openende, vondt hy een

Buisje van Geelagtige Kleur, dat mooglyk wel

den dienst kon waarneemen van Lever of Gal-

blaas. Dit alles openbaart zig , zo hy aan-

merkt, in een Aardworm, die op de Rug leg-

gende van de Buikzyde geopend is , maar , als

men hem van de Rugzyde befchouwt> worde

D 4 men
L Desu XIV. Stuk.



5<5 Beschryving van

VI- men langs de randen van ieder Ring kleine
Afdeel, Qaar

j
es gewaar ^ byna van het Kop -end toe

Hoofd- aan de Staart. Daar in blaazende , zo zwellen

stuk, je Deelen, die daar onder zyn
?
onmiddclyk,

en de Vuiligheden worden op - en nederwaards

geperst: daar op drukkende komt 'er een wit

en Lymagtig Vogt uit,
9
t welk fchynt te die-

nen , om deezc Gaatjes te befchutten en open

te doen blyven. Hy verbeeldt zig, dat het

Lugtgaatjes zyn ; doch , dewyl men weet , dat

de Wormen zig een langen tyd en doorgaans

onder de Aarde onthouden, zo is
9
t waarfchyn-

lyker, dat zy alleen dienen, om dat Lymig
Vogt uit te geeven 3

'
9
t welk hun Lighaam voor

de aanhechting der Aarde bewaart : op gelyke

manier , byna , als de Gefchubde Visfchen

door hun Siymerig Vogt befchut worden voor

de aandoening van het Water. Dit Lymig Vogt

is het, 't welk de Handen der genen, die Wor-
men tor Hengelen aan den Hoek flaan, zo, kle-

verig maakt.

Ade"i.
^ac gec^aS re Openingen geene Lugtgaatjes of

haaimg. Lugtftippen tot Ademhaaling zyn, gelyk in de

Infekten, biykt uit Proefneemingen 3 die 'er in

't werk gefteld zyn. De Wormen, met Olie

beftreeken, fterven niet fchielyk; ja men heeft

ze in Olie zien zwemmen en een geruimen tyd

daar in lecven. In dit geval, niet alleen, zyn

zy met de Infekten ftrydig; maar ook daar in 9

dat eene Warmte, niet van veel belang, hun

aanftonds doet fterven. Zy vlugten, als 't

ware
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ware, voor de Zonncfchyn, welke de meeste VI.

Lifekcen zo beminnen , ten minste geenszins Af^l
haaten ; doch hier in komen zy met veele Schaal- HoOFó

.

en Schulpdieren overeen , die beter het gemis stuk.

vanLugt of Water verdraagen kunnen, dan de

nabyheid van het Vuur.

Het fchynt ook niet , dat de famenhooping

van een menigte Wormen , in een kleine be-

fiootene plaats , onder dezelven eenige broei-

jing, of voor hun nadeeiigen Damp, veroir-

zaake. Evenwel moet de groote Koude hun

nadeelig zyn , dewyl zy zig des Winters

fchuil houden* Behalve de Mollen, die 'ei-

zeer gretig naar zyn , ftrekken zy ook voor

de Visfchen, Vogelen, Haagdisfen en veele

andere Dieren, tot eene lekkerny. Dat het

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

menze, door den Grond fterk te beweegen,

daar uit doet kruipen , is my niet geloof baar. De
Natuur heeft zekerlyk hun ,

gelyk alle Die-

ren , eene voorzigtigheid ingefchapen , om het

gevaar te ontwyken, dat hun dreigt 3 en dit

maakt , dat men naauwlyks zo zagt op den

Grond kan gaan , of de Wormen, die by Re-

genagtig Weer uitgekroopen zyn , verbergen zig,

in een opflag van het Oog, wederom in hun-

ne Loopgraaven. Gepaard zynde, in tegen-

deel, ontwyken zy het gevaar niet, en laaten

zig veeleer dood treeden dan elkander los te

laaten. Om ze uit den Grond te doen ko-

men, behoeft men flegts dien met het aftrek-

D j zei
I.Dekl* xiv. Stuk*
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VI. zei der bolderen van Walnooten te befproei*
Afdeel*

j
em |j oor Loog en Kalk worden zy ge-

Hoofd- dood.

stuk. Nog niet lang is 't geleeden, dat men veel

middelen, op hadt met het inwendig gebruik der Aard-

wormen, als een Openend, Pis - en Zweetdry-

vend Geneesmiddel, HetPoeijer van dezelven

werdt in Soupen gedaan tegen Verftoppingen.

en de Geelzugt. Men gaf het ook wel, ter

zwaarte van een half vierendeel Loots, aan Kin-

deren tegen de Wormen in; doch de viesheid

van die Middel geeft hedendaags de voorkeur

aan anderen» die tevens van meer kragt zyn.

Boven jien wil men ontdekt hebben, dat uithet

Poeijer van Wormen / eenigen tyd bewaard

zynde , Jonge Wormen voortkomen en dit

maakt het inwendig gebruik daar van geheel

niet raadzaam. Veiliger zal het Vlugge Zout

en de Geest 5 door Destillatie uit Aardwormen

verkreegen, in te neemen zyn 3 en mooglykvan

niet minder dienst, dan dergelyken, die men

uit andere Dieren en derzei ver Lighaamsdeelen

destilleert.

oUévan Het beste en mooglyk het allerkragtigste
Aardwor-

i^j^j^ ^at Geneeskunde uit deeze Dieren

haalt, is de Olie van Aardwormen. Om de*

zelve te bereiden , kiest men Wormen uit , wel-

ke zeer dik zyn, en, die gewasfehen hebbende

in Water , doet men een Pond daar van in een

Pond Olyf- Oiie, voegende daar by een Glas

witten Wyn. Men laat de Wormen, daar in,

eea

men.
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een Etmaal ftaan, en vervolgens opeen zagt VI.

Vuur kooken, tot dat de Wyn verteerd zy;
AF
^y

EL '

dan perst men ze uit , en de Olie wordt tot Hoofd-

gebruik bewaard. Zy is verwonderlyk om de «tuk.

Zenuwen te verfterken, en de Verpoppingen

der Gewrichten , inzonderheid de Jigtige Py-

nen der Ledemaaten, te doen verflaan. Dus
is zy in de Engelfche Ziekte, in Lammigheden

en Verdooving der Deelen door Koude , van

veel dienst. Men maakt van dezelve, of al-

leen, of met andere dergelyke Balfems, een

warme Smeering , op de lydende Deelen.

Sommigen willen deeze Olie ook inwendig,

tot twaalf of vyftien Druppelen 's daags, in

Wonddranken gebruikt hebben, tegen inwen-

dige Kwetfuuren , Breuken of Kneuzingen :

doch in dit geval zal de verbeelding, geloof

ik, van de meeste kragt zyn.

(jl) Aardworm met dubbelde Tepeltjes op de vl

Rug, die geborsteld zyn.

worm,

Van den Zee - Zandworm fchryfc Bellonius

het volgende. „ Hy is grooter dan de Aard-

worm, en nestelt in de Oever tusfchen 't

5 , Zand, voornaamelyk op zulke plaatfen

,

3, welke door den Vloed bedekt worden met

,, een

(2) Lumhrlcüs Papillis Doifalibus geminatïs Setigeris. Syst.

Nat. X'I. h VFestgotb. 139. T 3 p- 6. Jt, Scan, zis.Fdun,

Su?c. 1074. Lumbricus Marinus. Bell, >4quat, 444»

L Deel. XIV. Stuk.
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VI - een hooge Zee. Den Visfcheren dient hy

IV
* „ veel tot Aas , die hem aan de Vuiligheden,

Hoofd- 5, welken hy gelyk de Aardwormen op het

5J
uk. „ Zand leggen laat, weeten te vinden: want,

Zee Ztni- .

X Worm. als zy die ergens zien, gaan zy er de Wor-
men met een Yzeren Schopje uitgraaven, en

bewaaren ze dan in Korfjes tot het gebruik.

,, De Natuur heeft 'er van vooren een Snuitje

„ aan gegeven, daar zy iets Sponsagtigs door

uitwerpen, als of zy braakten, en, dan in 't

Zand gekrcopen zynde, zuigen zy dat we-

der in , tot dat zy op nieuws geheel bedekt

zyn. Dergelyks heefc in de Aardwormen

„plaats. Beiden hebben zy , in 't ronde,

,, dwarfe Kieuwen *, waar door zy het geheele

„ Lyf uitrekken en intrekken , zo dat zy van

de langte van een Voet zeer kort worden,

en byna Klootrond. De Zee- Worm, nu, is

5 , Spilrond, een Vinger dik en een Voet lang,

zeer Slymerig , Honende een Saffraangeel

Vogt uit , waar door de Schepen befmet

„ worden , en die Kleur houdt drie Dagen

,, ftand. Zy hebben Vezels aan de Ge-

,, wrichten in plaats van Vinnen, en voe-

,, den zig met Zand en Slyk". Dat zy ,

in het ftillen van Pyn, de Aardwormen niets

toegeeven , wanneer zy , eerst van Zand ge-

reinigd, in Amandel -Olie gekookt worden,

die men dan op de lydende Gewrichten

firykt , of laauw laat druipen in een pyn-

lyk Oor, heeft Rondelet ius gefchreeven.

Tot
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Tot Spyze zyn zy geheel niet diens- VI.

tig (*).
AF
?r

Voor veertien Jaaren (Tchryft Linnjeus in 'tHooFD-

Jaar 1746, op zyn Westgothifchcn Reistogc ,)
stuk^

heb ik deeze Soort van Wormen op de Zee- worm*

gronden onder 't Ys befpeurd. Terwyl wy thans

hier (by Marftrand) op den bodem der Zee

heen en weer liepen, wierden wy overal klei-

ne opgevvorpene Hoopjes gewaar, die bykans

naar de genen zweemden , welken de Aardwor-

men op hen Land maaken. Wy groeven 'er

naar, en ontdekten eindelyk een Dier, dat eene

eigene duidelyke belchryving verdient , en door

my in Plaat gebragr is. Deeze Worm zag 'er

byna uit als een Regenworm, zynde een Vie-

rendeel Elle lang en zo dik als eene Zwaane-

fchafc. In 't midden hadt hy een uithangend

Ingewand, van het welke tot aan den Kop hy
uit dertien of veertien Ringen of Afdeelingen

beftaat, waar van ieder uit vyf kleinere, van

welken het laatste meest uitlleekt, famenge-

lleld is. Ieder van deeze veertien of vyftien

Afdeelingen hadt op de Rug een paar verheve-

ne Punten of Knoopen , en op elke Knoop een
regt opftaand Haairtje. Het agterfte gedeelte

des Diers, van het gedagte Ingewand af gere-

kend, is glad, helder graauw, met ongelyke
•Ringen of Voortjes, welke met kleine Stippen

beftrooid zyn, uitgenomen vier Afdeelingen

van

(*) Aldrovandus Libr, VII. de In/eSfh, Cap. XIII,

I. DESL. XIV. STUK.
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VT. van het uithangende Ingewand naar agteren \ die

Afdeel.
aan de voorsten gejy^ zyn# £>it Ingewand,

Hoofd- 't welk uit het midden des Worms naar bene-

^TuK.^den uithangt, is langwerpig, roodagtig van

Kleur en vol met kleine geele Korreltjes: des

het wel fchynen zou de Eijerflok te zyn.

Aan de Strandenj van den Noorder Oceaan is

deeze Zee -Worm zeer gemeen > en by 't afloopen

van de Zee gemakkelyk te vinden , CzeSc L<n-

N^Eüs,)door de Loopgraaven die hy overal op*

werpt. In dit opzigt , derhalven , is dit Schep-

zel grootelyks verfchillende van de Zee-Wor-
men, van over de honderd Voeten of Ellen

lang, daar de Heer Pontippidans, in zyne be-

fchryving van Noorwegen, van gewaagt, die

maar zeldzaam zo ooit gezien zyn ; gelyk ik

fzle daar van breedvoerig heb gefprokcn 1% Ook

stuk. moet men het met de Paalwormen , die men dik-

bi. 265* wils Zee- Wormen noemt, welke op het end

van den derden Rang geplaatst zyn , geenszins

verwarren.

Andere Kolbe , in zyne befchryving van de Kaap
zce-wor-der Goede Hope van de Zee -Wormen fpree-

bende, tek daar van verfcheide Soorten op,

onder welken eene hier t'huls behoort, Deeze

was een Elle of anderhalf Elle lang en geleek

zeer naar de ronde Menfchen of Kinderen-

Wormen. Men vondt ze veel op het Zand aan

den Oever der Zee, gaande, als het ftii Weer
was, troepswyze naar 't Water, om Voedzel

te zoeken , en daar blyvende tot dat de Zee be-

gon
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gon te woelen. Als dan werden zy, door de VI»

Golven ,
hoog op 't Strand gefmeeten , en gin- iv.

een zis; in het Zand verbergen. Van andere Hoofd-
STXJIv

Zee -Wormen maakt hy gewag, dat de zo^^^t
genaamde Zee - Rupfen zyn. wnm*

Wy moeten hier ook de genen, die Buisjes

van Zand en brokjes van Schulpen maaken , om
in te huisvesten , en van Reaumür onder den

naam van Vers a Tuyaux befchreeven worden,

zo wel als dergelyken, welken d\Argenville

Vers 011 Verm^feaux de Mer noemt , buiten flui-

ten ; om dat zy tot de Wormen, die geen bc-

kleedzei hebben, niet behooren,

Tot deeze twee Soorten , de Aardwormen en

den Zee • Zandworm ,
naamelyk, hadtLiNN.«us

zyn Geflagt van Lwnbrlci bepaald , doch de

Heer Pallas merkt aan , 'dat hetzelve veel

uitgebreider zy. „ Want, behalve dat 'er tus-

„ fchen de Aardwormen een waar Soortelyk

verfchil is, zegthy, het welke de Onfier-

,, felyke Ray te regt opgemerkt heeft (*);

„ ko-

(*) Praeterquam, cnim
,

quod Terrenos inter Lumbricos

vere Specifica interfit differentia, quam Dïvus PvAjus bene

oMèrvavit, Mifcell. Zoölogie*. Haga: 1766. Tit. XL p. 246.

Ik weet niet of die Autheur te regt Divus genoemd kan

worden, wegens zyn Werk over da Infèkten, 't welk hy ,

ten minste wat deeze belangt
, geheel van Willoughby

ontleend heeft; Zie pag* VlT. van zyne Rist. lnfeïhrum. En,
wat de Aardwormen aangaat, zie ik niet, dat hy eenig Soorti*

lyk verfchil tusfehea dezelven opgeeft, dan in de Grootte
en Kleur; welk de HeerUNNXus te regt «ü$ Vex&heidenhcdea
aanmerkt»

U VEiu XIV. STUK.
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VI. ,, komen in de Zee veel Wormagtige Dieren
AF
iy

LL
' » voor, die men tot dit Geflagt moet t'huis

Hoofd 35 brengen". Zyn Ed. ftelt, als zodanigen,

sTUKf. tweederlei Spuitwormpjes voor, die onder de

bepaalingen van de Lumbrici niet vallen ; zo

min als dat Schepzel, 't welk hy omftandig

befchryft en afbeeldt, onder den naam van

Lu:}ibricus Ecbiurus* Hetzelve, naamelyk

,

zynde een Zee - Worm , die zeer menigvuldig

aan het Hollandfche Strand voorkomt, be-

hoort niet in die Rang der Dieren van deeze

Klasfe, wiens algemeene Kenmerken zyn, een

Lïghaam te hebben zonder Ledemaaten , alzoo

deeze Zee- Worm, volgens zyn eigen afbeel-

ding en befchryving
?
aan't voor -end een Lapje

als een ïong en twee Haakjes heeft, zynde

ook aan 't agter - end voorzien met vry grootc

en blykbaare Stekels, waar van hy den naam

zal hebben.

„ Deeze Wormen, die van de Visfchers,

„ (zegt de Heer Pallas , ) fomwylen, als

„ hun Sprot ontbreekt, opgezogt worden om

,, Kabbeljaauw aan den Hoek te vangen, ver-

fchuilen zig in het Zand der Zee, en wor-

„ den, voornaamelyk in de Winter- Maanden,

„ menigvuldig, van allerlei grootte, door de

Golven aan 't Strand gefmeeten. Ik heb 'er

„ fomtyds ontelbaare gevonden , die op deri

Oever, geduurende den Vloed, zig in het

^, Zand verborgen hadden. Dan kan men fom-

migen met de voorfte Punt half begraven
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vinden, doch de meesten, mee het andere VI.

end nedcrwaards geftrekt , komen naauw-
Af^e

omkeeren. Als het Water afloopt bewee-

gen zy zig niet en bieden, wanneer menze

tragt uit het Zand te haaien, dikwils een

grooten tegenftand, doordien zy binnen de

Buis, waar in zy vervat zyn , opzwellen,

Ook, naakt en verflapt op den Oever leggen-

de, trekken zy zig, indien menze behandelt,

,
gewoonlyk famen en worden, doeh langzaa-

, mer , hard ; dan blyven zy eenigen tyd in die

, Staat; maar, in Zee- Water gedaan zynds,

, rekken zy zig aanftonds uit , en kunnen eeni-

3
ge Dagen levendig bewaard worden, fchoon

i het Water begint te bederven* In Zoet.

, Water derven zy, gelyk alle Zee-Schepze-

, len, aanftonds, en dood zynde zwellen zy

, mismaakt op, barstende van zelf of door

, een ligte aanraaking met uitftorting der In-

,
gewanden en een leelyken Stank als vaa

, rottend Vleesch. In heet Water Iterven

, zy fchielyk , dikwils tot barstens toe famen-

,
getrokken en met alle de Prikkels uitgefto*

§
ken* Langzaamer en minder gekrompen,

„ maar met ingetrokken Stekels, fierven zy iri

„ een Geestig Vogt".

De meestcn , die gewoonlyk op den Oever

voorkomen, voegt hy 'er by, ontbeeren het

gezegde Tongetje, dat zy door de beweeging

E der
2. DïïL. XIV, STUK.



Beschryvinc VAN
VI» der Golven fchynen verlooren te hebben. Men

A tj* r\ xp r* r /

IV-
' kan uit zyne afbeelding, met de befchryvmg

Hoofd* famengevoegd ^ best van de Geftalte oordee-
SJUI

5; , len ; doch de twee vergulde Haakjes aan het
Zee-Zand- " ,1,,™'
mrm. voor -end en het byhangend longetje, bene-

vens de Prikkels aan het agter-end, toonen

genoegzaam, dat het Dier, 'c welk ik op de

Verkooping der Naturalien van wylen den

Heer Doktor J. A Schlosser onlangs gekogc

heb , en het welke in de Catalogus , onder

den tytel, cm Hirudinis fpecies , geplaatst was,

niets anders dan deeze Zee -Worm of Lum-
ineus Ecbiurus van den Heer Pallas zy (*).

V. HOOFD-

(*} Op die zelflie Verkooping heb ik twee itukken beko-

men van den Koornaairfteen ,
Lapis acerofus of Zeolitbus

,

daar de Heer PAllas by aanhaaling van (preekt in zyn Ele*

nchus Zofpbytortim
, p 358, om de Samenstelling van den

Zee-Oranje-Appel te veiklaaren, 't Is te verwonderen , dat

wylen Doktor Schlgs<er , die de goedheid heeft gehad van

den Heer Boddaerts Vertaaling na te zien en te verbeteren

,

cn hem de afbeeldingen uit de Pbiloftrans toe te zenden

(Voorrede p. XXIV), zyn Ed. niet erinnerd heeft, dat die

Steen, waarvan hy de Stukken reeds in 't Jaar 1765 prefent

bekomen hadt, iets weczentlyks ware: dan zou men 'ez^Lyst

der Plantdieren , bi 4+5) geen Zooiitbus of Verfteende Deelen

van Dieren van gemaakt, en , als het wel was nagezien, ook

niet gefchreeven hebben , dat Bertrand meent, dat de. Zee-

fchuimen (Alcyonia) uit den Steen van Bologne geboren wor-

den ; wanneer PALLAS zegt» Unde. hunc ferte talthui Alcyomis

ertum debere fuspicatur Bertrnndus. Dit is immers regt het

tegendeel. De Heer Pallas verhaalt, hoe Eertrand van

vermoeden is , dat de Steen van Bologne (Lapis Btnonienfis)

zyne afkomst van de Alcyonia heeft, en fielt zulks waar-

fchynlyk wegens de overeenkomstigheid der Beenvezelagtige

Struc
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AFDE£L.'

V. HOOFDSTUK» „
V'

Hoofd-
stuk.

Bexhryvlng van 'i Geflagt der Bandworment 3

ik wdhci fi Leverwormen der Schaapen

,

die men gemetnlyk Boijes noemt , zyn t'buis ge-

brag'.

Die Wormen, welken Linnjeus onder den Naam.

Lacynfcnen naam Fascioir. btgrypt 9 kunnen

wy Bandwormen noemen, hoewel deeze be*

naaming niet zeer toepasfelykfchynt te zyn op

de eerste Soort.

De R enmerken beftaan in de platheid van het K©nmer-

Lyf , dat een Opening aan 'c end en aan den
cn#i

Buik heeft

Drie Soorten zyn in dit Geüagt opgetekend. Soorten,

waar van de eerste in de Lever der
,

Schaapen

huisvest, en dezel ven ongans maakt, de twee-

de in de Darmen der Menfchén
;

. en de derde

in die van eenige Zee - Schepzelen»

CO Bandworm die bet Lyf ovaal beeft. 1.

Fascioia

Op Gothland kwamen onzen Ridder, in het fever-'*

E 2 Wa-

i$tru&uur# Sed uttAmqne ptpinam. Ik vole* LtNN ^ETJS
, zegt

do Heer Boddaert, (bladz. 523^ met myne Diernaamen»

Het ware te wenfehen, dat hy den Heer Palj-As nader op de

hielen gevoïgt , en de^zeifs ichryven berer getragt had te vei*

ftaan.

(O Pasciela ovata, It. Goth< i8i. aso. Faun, S*ec. 2075*

LL
I. DEEL, XIV. STUK.



68 Beschryving van

VI. Water, onder Steenen , witte ovaale Bloed-
Afdeel.

zujgers voor, die men dikwils zeer groot vonde

Hoofd- in het Lyf der kleinste Vischjes , inzonderheid

stuk. ^ der Stekelbaarfen, Hy geloofde dat de Wor-
schaapen. men in de Lever der Schaapen, die de Boeren

?
V
,

XL
aldaar Har noemden , geen andere waren dan dee-

ze Wormen ; inzonderheid dewyl 'er de Schaa-

pen meest van aangedaan werden, die in Moe-
rasfige Weiden loopen. Dit is een algemeene

Waarneeming, gelyk mén weet, ook hier te

Lande, alwaar de natte Zomers, op fommige

plaatfen , aanleiding tot deeze Ziekte der Schaa-

pen, die men B^uigbeid of Botjes in de Lever

noemt, geeven, en bovendien zyn fommige

Landsdouwen daar altoos aan onderhevig. Ik

heb in de Natuurlyke Historie der Schaapen

* ni. reeds daar van gefproken *, en zal hier de be-

bi. 234. fchryving mededeelen van deeze Wormen, na-

derhand onder de Slakken betrokken, zo als de-

zelve in de Verhandeling over den Lint-Worm,
die in *t Jaar 1748 te Upfal verdedigd werdt,

is uitgegeven.

? , De ovaale blaauwagtige Slak , met een

„ fcherpen rand, is een van de kleinste Dicrt-

„ jes, onthoudende zig zeer veel in onze

Moerasfen, en op het Ruiterskruid voor-

naamelyk te vinden. Dit Diertje, dikwils

op

Limax ovatus , lividus , margïne acuto. Am oen* AtaL II. p,

ROES. Inf. III. p. 199. T. 32. t. 5« «SCHAEFF« Monogrt 1753.»

Fig. 1— 17. lAbhéindL Tom, ! Tal). I.
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„ op het Water zwemmende, is gewoon op VL

„ zyne Rug te rusten, en dan is het ovaal 3
Afmel.

,, doch kruipende wordt het langwerpig. Van Hoofd.

fl
boven is het blaauwagtig, byna plat, met stuk.

,, een langwerpige Vlak in 't midden; van on- wl™.
„ deren plat," bruin, insgelyks met eene lang-

werpige Vlak, maar die witagtig is, en van

„ welke zig , naar de beide enden , een bleeke

„ Streep uitftrekt. De bruine Kleur van het

,, Diertje wordt veroirzaakt door bruine Va-

„ ten , die 'er Takkig door heen loopen , even als

„ in de Boomfteenen, doch niet komen in den

witagtigen rand. Het Borstftuk is van het

,, Agterlyf niet onderfcheiden. Twee Voe-

„ lertjes heeft het aan het breedfle end, als

twee uitpuilende zeer kleine Stippen. De Gang

35 is volftrekt als die van een Slak, niet van

„ een Bloedzuiger* In 't midden van de mid-

„ delvlak kan waargenomen worden, hoe ze«

„ ker Mondje als een Scip zig opent , waar

„ door het Dier de Vuiligheden indrinkt die

,, op 't Water dryven, en door hetzelve Mond-
je fomwylen een zeer klein Blaasje uitlaat,

,, als ook de Vuiligheden daar door uitwerpt,

,,, 't welk toe een onloochenbaar bewys

„ ftrekt, dat 'er onder de Wormen zyn, die

„ een zelfde Mond- en Afgangs - opening heb-

ben".

Onze beroemde Hoogleeraar, P. Camper,
integendeel befluit, uit de naauwkeurige be-

fchouwing van het Diertje, dat de Mond voor

E 3 aan
I. Dëel. XIV. Stuk,



70 Beschryving van

VI. aan heü end, welk men volgens zyn Ed. den
Afdeel

jjQp ]<an noernen
?
en de Afgangs - opening taa-

Hoofd- melyk ver daar van afltandig zy (*). Zulks

stuk» fcheen eenigermaate uit de opgegevene Ken-

vvorm. merken van dit Geflagt van Handwormen te

moeten volgen (f): doch het Vertoog van

den Regensburgfchen Pastoor Schaeff r, die

deeze Wormen zeer uitvoerig befchreeven

heeft, bevestigt het voorig denkbeeld»

Deeze Autheur merkt aan , dat Gesnerus ,

Aldrovandüs, Johnston en anderen, van

deeze Wormen reeds gewag gemaakt, doch

dat fommigen, gelyk Derham en Kratzen-
stein , dezelven ten onregte met deKauwoerd-

wormen, zogenaamd, verward hebben. Schaa-

pen- Levers, die nog warm waren, in laauw

Water gelegd hebbende, en het Water eeni-

gen tyd laauw houdende , hadt hy gelegenheid,

om deeze Wormen leevend te onderzoeken,

en dus zag hy, hoe zy zig willekeurig uit-

rekten en famentrokken , verkortten en ver-

grootten, verdikten en verdunden, fmal en

breed maakten, zig naar den eenen en ande-

ren kant, agter- en voorwaards, beweegen

konden: waar uit het ontwyfelbaar bleek, dat

zy

(*) Verhandeling over de Platre Leverwormen van het Vee.

Agter het II. Stuk van de Nieuwe IVyze van Landbouwen.

Amst. 1763, bUdz 3H1 enz.

(
j") Ook zegt LiNNiETjS thans : in latere inferiore , ubi Corpus

coartfatur verjus Os , alter Parus est*



de Bandwormen. 71

zy leevendeSchepzels en geen VliesjesW Vel- VI.

letjes waren.
Afdeel»

Zy hadden een bcweeglyk Halsje , dat in 't Hoofd.

algemeen zeer fmal was, doch zig uitrekken STuK -

Lever-
kon tot ongevaar een derde deel der langte worm.

van den geheelen Worm. Het liep Kegel- ^gel
vormig verfmallende in een {lompe Punt uit,<hante,

alwaar het een zeer zigtbaare Opening hadt,

die rond en met een fyn, fmal, ringvormig

Randje omgeven was. Hier door gaf de Worm
dikwils, onder 't kruipen, inzonderheid wan-

neer men hem aanraakte of drukte, een zwart-

agtig of Koffybruin Vogt uit, dat volkomen

geleek naar de Gal, die men in de Galbuizen

hadt aangetroffen. Onder dit Halsje, vlak op

\ midden van de Rug, vertoonde zig, ook

voor het bloote Oog, een witte Vlak, Het
Lyf, met dit Halsje vereenigd , van vooren

breed ,
liep agterwaards allengs fmaller , en

eindigde in een rondagtige Punt. Her ver-

toonde zig, op \ eerde aanzien, geheel plat,

doch, by naauwkeurige befchouwing bleek,

dat het in \ midden eenige dikte had. Het
was oogfchynlyk met zekere Adertjes doorwe-

ven, die haare afkomst van twee Stammen
hadden , welke zig overlangs en van vooren

agterwaards uitflrekten , zynde fommigen
blaauw , anderen geelagtig. Dit alles ver-

toonde zig, wanneer de Worm op zyn Buik
lag.

Leggende den Worm op zyneRug,zovondt
E 4 hy

I. Deel. xiv. Stjk.
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VI. hy vooreerst op het midden van den Buik r
Afdeel, geheel boven daar de Hals aangehecht was,

Hoofd- cn regc onder denzelven , in eenigen eene wit-

stuk. te byna Rolagtige verheffing, als het end van

Wrm. c^n dun Darmpje, uititeeken: in anderen was
deeze uitpuiling niet zigtbaar, blinkende op die

plaats alleenlyk een helder witte Vlak door de

Huid heen. Onder deeze Vlak, of onder dat

Uitfteekzel, wierdt hy een tweede Opening

gewaar, welke volkomen geleek naar de ande-

re, en de twee groote Aderen, benevens der-

zelver Takswyze uitbreidingen , vertoonden

zig van de Buikzyde veel duidelyker en fraai-

jer, zwartagtig blaauw: ja men zag nog ver-

fcheide andere bruine Vlakken , onregelmaatig

over den Buik verfpreid , die Klompswyze bo-

ven en nevens elkander lagen.

DeKleur. Jn \ algemeen feheenen deeze Wormen
doorfchynende of doorzigtig te zyn ; doch

meer of minder, naar dac zy met minder of

meerder Voedzel cn Vuiligheden waren opge-

vuld. De grondkleur der meesten, als zy vol

Voedzel waren < fchecn bruin - cn blaauwagtig

zwart te zyn ; doch hy vondt fomwylen , voor-

naameiyk op den bodem van de Galblaas, ver-

fcheidene, die 'er zeer Melkagtig en wit uitza-

gen .> cn derhalven geen gekleurd Vogt in zig

hadden-

vinb
0

/ " **et ^ruiPen deezer Wormen , zegt hy, is

weeging, „ van een byzonderen aart. Zy kunnen zig,

als reeds gemeld is , niet alleen voor - en ag«

» ter.
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„ terwaards beweegen; maar het is hun, ten Afdeel
3, dien opzigte, even 't zelfde, of zy op den V.

Buik leggen dan op de Rug. Gemeenlyk Hoofd»

33 ftrekken zy , eerst , hunnen Hals zo lang
™*'

m

3, uit en voorwaards, als hun mooglykis: en ^»»
„ beweegen denzeiven 3 een korte poos, naar

3, alle zyden heen en weer, als 't ware om
3 3 een plaats te zoeken , daar zy denzelven

bekwaamlyk kunnen vast zetten : dan laa.

ten zy den Hals weder vallen en rusten,

en trekken eindelyk het Lyf in louter

,3 breedbladerige en golfagtige Plooijen te fa-

3 , men en agter zig heen. Vervolgens laaten

3, zy het Lyf rusten , en drukken hetzelve

3 5
door haare Spiertjes of Vezeltjes 3 die zig

3, aan de zyden bevinden, vast aan; fteeken-

33 de alsdan den Hals , ten tweeden maale

,

33 lang, en voorwaards uit, en trekken einde-

3, lyk het Lyf, even als te vooren, te famen

3, en naar zig toe. Hervatten zy, nu, deeze

33 beweegingen verfcheidemaalen agtereen,zo
is daar uit de geheele manier begrypelyk, ;

3, op welke zy gewoonlyker wyze voorwaards

33 kruipen, en hoe zy dus zeer gemakkelyk

3, van de eene plaats op de andere kunnen

,3 komen. Hier uit is van zelve blykbaar,

„ dat het kruipen deezer Wormen zeer lang-

,3 zaam zy, doch tevens, dat zy zig nevens

„ en door elkander kunnen beweegen, zonder

3, dat de een den anderen hinderlyk zy, en, de-

,3 wylzy zig, gelyk gemeld is, kunnen langer

I. ©EILL. XIV, STUK,
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VI. 3, en dunner maaken, zo is hier uit ook ligt te
Afdeel»^

begrypen, datzy hun Lyf naar allertey ruim-

' Hoofd- » ten kunnen plooijen 3 om door de naauwste
stuk. * Galbuisjesookjtepasfeeren en daar in te huis-
Lever-

Worm. „ vesten*

„ Menigmaal buigen deeze Wormen, in

f>
het kruipen , hunnen Hals zo krom , dat het

„ fchynt, alsof dezelve, door het daar over

„ heen gaande Lighaam , geheel verdrukt zou

„ worden; 't welk my doet denken, dat de-

„ zelve hun, met en benevens deszelfs boven-

3 , Ite Opening, in zekere Gevallen, vooral

33 wanneer zy voorwaards kruipen, mede die-

,3 nen moet om zig vast te zetten ; offchoon

33 zy anders , in het kruipen' door de gedagte

33 golfagtige beweeging des Lighaams , met de

3, Slakken volftrekt overeenkomen. Verder

3, nam ik, doch zelden, waar, dat zig de

3 ,
voorgemelde Rolagtige verheffing, op het mid-

3, den des Buiks, in het kruipen, van zelf

3, wat uit- en inwaards begaf. Ziet mendee-

3, ze Wormen enkeld kruipen, dan hebben zy,

3, zowel in Geftalte als in Kleur, een vol-

3 , maakte overeenkomst met een verdord

3, Boomblad, waar van de Steel door den Hals

33 voorgefteld wordt , of nog beter met de

Bladeren van dat Kruid, 't welk van de

„ Kruidkundigen Sideritis gUbra Arvenfis ge-

„ noemd wordt.

Levens- » Ik wierp deeze Wormen in v er fcheider lei

kragr. ^ Vogten , om te onderzoeken, in welken zy

5 , hun
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„ hun Leven langst of kortst behouden zouden. VL

„ In zeer koud of zeer heet Water leefden
Fj

^
£L

„ zy twee of drie Minuuten. In laauwagtig Hoofd-

„ Water hielden het veelen wel een Kwartier stuk.
" Lever'

3 ?
Uurs uit , en hunne beweeging met den ïv$rm.

„ Hals, het Lyf- en het Staart -end was, in

„ zulk laauwagtig Water, die zo genaamde

i,
Slangagtige , welke men in alle Bloedzui-

„ gers gewoon is waar te neemen. In Wa-

5 ,
ter, met Zour gemengd, leefden zy naauw-

lyks eene Minuut. Het fchielykfte kwamen

„ zy om
3
en vielen a!s oogenbiikkelyk dood

,p
op den Grond j wanneer ik ze in laauwen

5 , (terken Wyn- of Bier - Azyn wierp, en wel

„ in zulken, dïe.i ik vooraf met Zout voor-

„ zien had, Dergclyke uitwerking zag ik,

wanneer ik ze in fterken BranJewyn liet

„ vallen. In Olie leeven zy het langste, ge-

„ lyk dit ook plaats heeft met de Bioedzui*

n gers -

De Heer Schakffer vondt deeze Diertjes Grootte,

van verfchillende Grootte in een zelfde Schra-

pen -Lever. Eenigen waren een Duim, en daar

boven, lang; anderen naauwlyks een Linie of

een twaalfde Duims, en daar tusfehen kwa-

men wederom anderen voor, die van meer of

minder Grootte waren. De oirzaak van dit

onderfcheid leidt hy niet alleen van den Ou-

derdom , maar ook van meer of minder ge-

zondheid en overvloed of gebrek van Voed^
zei af. Een zodanige Worm, volkomen ftil

kg*
I. Dl ET . XIV. STUK.
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VI.

Afdeel.
V.

Hoofd-
stuk.
Lever -

Worm.

Mond-en
Afgangs-
Opening
de zelfde,

leggende of zo even eerst geftorven zynde ,

was van het eene end tot het andere zestien

Liniën lang en daar van hielde de Hals drie

Liniën , zynde van boven één Linie breed en

digt aan het Lyf twee Liniën ; het Lyf, over-

dwars , op zyn breedste agt Liniën , en by
het Staart -end, dat is op zyn fmalste, maar

anderhalve Linie. Den Worm, zo veel moog-

lyk, uitrekkende , kon hy hem over de twee

Duim lang, en tot twee Liniën fmal maaken.

Leid' hy ze in Water, en liet ze daar een

Nagt in 5 zo waren zy in langte en breedte

uitgezet ; doch in Brandewyn krompen zy wat

in* De dikte van het Lyf was , aan den ui-

terften rand, een vierde van een Linie, doch

in het midden byna driemaal zo veèl.

Het Mikroskoop gebruikende zag de Pas*

toor, hoe de oppervlakte der Wormen geens-

zins zo glad en glanzig ware

,

4
als die zig

voor 't bloote Oog vertoonde, maar dat de-

zelve als met fpitfe Schubbetjes was bekleed:

daar, niettemin, de beide Aderagtige Hoofd-

Hammen zo wel , als derzeiver zydtakken ,

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

duidelyk, door de roodheid en digte zelfftan-

digheid van haaren Rand , van de overige

doorzigtige Vleezige deelen des Worms te

onderfcheiden. Men zag dezelve zig nu ver-

wyden dan famentrekken , nu openen dan

fluiten» Dewyl ik ook (zegt zyn Ed.) op

„ gee*
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geene plaats des Lighaams eenig Vogt öf^.^.
Vuiligheid hadt zien uitgaan of kunnen uit- y#

35 drukken, dan alleen uit deeze Opening

,

Hoofd*

„ alwaar dit met beiden tegelyk gefchiedde,

zo fchynt het, dat deeze Opening de Mond Worm.

„ en tevens de uitloop voor den Afgang zy

:

hoedanig iets van veele andere Dieren, in-

tl zonderheid van Water- en Zee -Wormen,

35 als ook van Slakken, reeds overlang be-

„ kend is en betoogd. Misfchien dient één

„ der Aderagtige Hoofdftammen om het Sap

„ door den Mond in te voeren, en de ande-

„ re, om hetzelve door even de zelfde Ope-

35 ning weder uit te werpen".

Wy fpraken hier voor van eene Rolagtige Het Kruk

verheffing als een dun Darmpje, by den Hals Haakje,

van deezen Worm, De Meer Camper ftelt.^en

dat 'er cweederley zyn , met en zonder dit

Krulletje ; doch of zulks een verfchil in Soort,

dan in Gellagt ware, durfde hy niet bepaa-

len (*). Zyn Ed. fchynt niet geweten te heb*

ben , dat de Heer Scmaeffer omtrent die

Lighaamsdeel, 't welk deeze een Haakje noemt,

tien Jaaren te vooren reeds nader ontdekkingen

hadt gemaakt (f) , waar uit bleek, dat het aan

alle

(*) Verband, over de Platte Leverwormen van bet Vee; als

boven; bladz 315. /

(t) Want anders zou zyn Ed. niet gefchreeven hebben,,

Indien wy alles by een voegen , is de befchryving van dit ON-
DIER zeer onv@lk.9men. bl. 313. Noch ook niet. Het DiER is

te doorfebynend en te teder van maaksel\ om het met een Ver-
grootglas bchoorlyk, na te gaan. bl. 3 j*.

!• Desl* Xiv. Stuk»
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VI. alle decze Wormen eigen zy, hoewel het zig
Af^el.

aan de minsten in de eerlte opflag vertoont.

Hoofd- Zie hier, wat gedagte Pastoor dienaangaande

stuk; zegt.

Worm. # Wanneer ik zulk eenWorm op den middel-

3 , ften Vinger leid', drukkende met den voors-

ten Vinger en Duim de zydlappen neder-

3, waards en te gelyk naar den Hals toe: zo

3, bragc ik hem zo ver , dat het verborgen

9 ,
Haakje uitkwam, en zig opwaards verhief.

3, Dewyl ik het, op deeze wy;e 3 by allen

3y vond , en het in allen zigtbaar wierdt ; zo

3, befloot ik \ dat het aan allen eigen zy , en

3 5 deszelfs beftaanlykheid tot het Wezen dee-

35 zer Wormen behooren moeste, Als men dit

33 Haakje volkomen uitgedrukt hadt, bleef het

33 niet zeer lan^ regtuit geftrekt of opgehe-

3, ven ftaan: het leid en rolde zig veeleer

35 aanftonds gelyk een Hoorntje, of Slakvor-

33 mig, te famen. De Kleur van het Haak-

5, je was doorgaans wit, doch het Haakje

3, zelf was mét louter verdiepte Stippen over-

3, toogea".

Het Man- In 't eerst, bekent Fchaeffer, met ande-
PclykLld

' re boven aangehaalde Autheuren , zelf van Ge-

voelen te zyn geweest, dat dit Haakje of toe

vasthouding van deeze Wormen dienen mogt

,

of om zulk een prikkeling te maaken in de

Galbuizen, waar door dezelven genoopt wer-

den, om haar Vogt des te fchielyker en te-

overvloediger van zig te geeven; te meer,

.de-
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dewvl de Lintwormen, zo wel als andere VI.
Afpeel

Darmwormen , dergelyk een gebruik hebben van
v>

hunne Haakjes en Stckelen ; doch de Ontlee- Hoofd-

din<; der Leverwormen deedt hem het regte ge- stuk*
° 00 Lever

brmk daar van bevroeden, Hy oordeelde , naa- Worm»

meïyk, dat hetzelve wel het Mannelyk Lid kon

zyn, en dat, overzulks, deeze Wormen, zo

wel als de Slakken, Hermaphrodieten waren %

die elkander bevrugten , en beiden zo wel voort-

teelen als baaren konden*

•5 Een naauwkeuriger onderzoek, Qzzgt zyn

5, Ed.) overtuigde my daar van nog meer.

„ Dit Haakje of Hoorntje hadt , gelyk het

,* Mannelyk Lid in de Slakken , van boven

,? een Infnyding. En, offchoon wel de beide

„ Teeldeelen , in de Aardflakken , door eene zelf.

„ de Opening aan den Kop , uitwaards gaan

,

„ zo bevond ik doch, dat Swammerdam aan

eene Waterflak ook twee byzondere Ope-

„ ningen waargenomen hadt, hoedanigeo dee-

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

my eenige maaien gebeurd, een paar Wor-
men aan te treffen, wier Haakjes werkelyk

9y in elkander geflingerd waren ; hoewel ik niet

„ naauwkeurig konde zien , of een ieder ook

eenig verband had met de onderfte Opening

„ van het andere".

Die Opening, naamelyk, welke zig onder De vrou-

dat Haakje bevindt, waar van te vooren reeds ™$$
k% '

gewaagd is, wordt, om dat hy 'er geen ge-

kleurd
I4 Deel. XIV, Stuk»
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Vï, kleurd Vogt of Vuiligheid uitdrukken kon $

Afdeel. van onzen Pastoor , voor de Vrouwelykheid

Hoofd- van ^e Leverwormeh gehouden» Zy was,
stu c.

i? gelykerwys de bovenfte Hals - Opening, met

•» eenen Ringvormigen , Spieragtigen Rand om *

„ zoomd. Men zag zeer duidelyk , hoe zy

„ van binnen met drie , tegenover elkander ge-

5 , plaatfte, dikagtige Spiertjes voorzien ware,

„ van welken ieder in *t byzonder een Drie-

hoek voor Oogen ftelde* Deeze Spiertjes^

„ elkander aanraakende, flooten de Opening

5, van binnen buitenwaards, maar, als zy van

buiten ingedrukt werden, zo ging dezelve

open". Dus geleeken zy naar Klapvliesjes,

en fcheenen vry wel met die van *t Menfche-

lyk Kart , welke men de Driepuntige QFaU
vuIcb tricuspidalsi) noemt , overeen te komen.

De Eijer- Of de Eijeren door deeze Opening ook uit-
ftpk en*

geworpen Werden , kon hy niet verzekeren

,

doch het kwam zyn Ed. zeer waarfchynlyk

voor. inzonderheid, na dat hy ontdekt hadt,

hoe de bruine Klompen , die zig van buiten

in hetLyf vertoonden, niets dan deEijerftok-

ken- waren- Hier toe kwam hy niet, dan door

het doorfnyden van den Worm, midden door

het Vrouwelyke Lid , waar onder die bruine

Klompen lagen , heen. Dus vertoonden zig de

beide Openingen der Aderfiammen in de wit-^

te, kleverige en korrelige zelfftandigheid van

het Lighaam. „ De bruine Klompen lagen

3, wat naar buiten, en, als ik dezelven ten

h vol-
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J, vollen uitdrukte , hingen zy aan twee Draa- vi.

„ den te famen > en waren , in verfcheide Afdeel.

^ Wormen , van verfchillend getal en groot- HoqF
*

d.

„te: ook in een zelfde Worm niet allen van stuk»

de zelfde grootte , en van gedaante zeer on-77
v

Worm.

t>
gelyk. De meesten hadden een getal van

„ ongevaar agt of tien zodanige Klompen,

waar van eenigen drie vierden van een Linie

lang en ééne Linie breed; anderen grooter,

„ anderen kleiner waren. Ieder Klomp , op

zig zelve , was in een Vliesje beflooten

,

y) daar ik een getal van meer dan duizend Ei-

5, jeren uitperfte , en hier uit was blykbaar,

„ dat deeze bruine Klompen niets anders dan de

.5 Eijerftokken waren. De Eijeren zelf waren

„ langwerpig rond, wit en doorfchynende : zy

£ lagen in hunne Eijerftokken taamelyk ge*

„ fchikc, en by laagen, nevens en boven el-

,
kander, doch buiten het Water vielen zy in

plooijen te famén.

, Offchoon het, nu, wel niet waarfchyn»

„ lyk is, dat onze Leverwormen buiten de

£ twee Aderagtige Hoofdftammen, derzelver

„ Takken of uitbreidingen en de overige van

„ my befchreevene Deelen, niet nog andere

5>
Vaten , zo wel tot Ademhaaling als tot an-

„ dere Dierlyke eigenfehapperi , hebben zou-

„ den ; ben ik doch, niettegenftaande myn vly-

^ tige nafpooringen , niet verder in deeze

„ Ontdekking gekomen. Eveneens is 't my
•j gegaan, toen ik my de moeite gaf, om, in

.
F „de

I, X>EïX. XIV. STUK,

5

5
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•

Yli » de lange ledige tusfchenruimte der « twee
fbeil,

^ Aderftammen , en tusfchen de witte Stree-

Hoofd» „ ken , een Vat te vinden , 't welk de be-

IT"r* li
weeging van het Hart nabootfte, hoedanig

Worm. een 'er in de Bloedzuigers fchynt te zyn.

„ Misfchien zyn de Deelen van dit Vat te klein,

„ of dat ik deszelfs regte plaats en legging niet

„ heb kunnen opfpooren.

2S>rong.
Na deeze befchryving van zyne Waarnee-

mingen met het Mikroskoop en door Ontlee-

ding of Doorfnyding op de Leverwormen ,

gaat de Heer Schaeffer over tot het onder-

zoek , hoe zy in de Schaapen komen , en

fchynt, met reden, daar toe over te hellen,,

dat zy, of derzelver Eijeren, met het Gras of

eenig ander Kruid van dezelven worden inge-

flokt. Hier van is reeds door my omftandig

stuk
11

' gefpr0°ken * , en de Heer Camper ftelt be-

K denkelyk , of zy niet wel afkomftig mogten zyn

uit zekere roodagtige Diertjes , die rond wa-

ren, en wtelken zyn Ed* in menigte tusfchen

de Tepels der Maag van een Schaap vondt

zitten; door een foort van Geftaltewisfeling

zo ik begryp, omtrent als die der Infekten:

want dat zulk een groote verandering te ver-

gelyken zoude zyn met de aangroeijing in

• veele Dieren , of toe te fchryven aan het ver-

fchil van Voedzel (*), is my niet geloofbaar.

En,

(*) Verh**iL ever ie pUttt Lcvervjormen v*n het Vte ; stls

boren, bladi. $17.
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En, tegen het denkbeeld van deezen beroem- VL
den Hoogleeraar fchync het my te ftryden ,

Afd
^
el

'

dat men zodanige platte Wormen , als de Le- Hoofd-
verwormen zyn , dikwils in Moerasfige Wa- stuk,

teren of Poelen , aangetroffen heeft ; ja de ivorm.

Heer Schaeffer twyfelt niet, of men zou

dezelven overal in dergelykè Wateren kunnen

vinden , indien men zig flegts de moeite gaf

;

van 'er naar te zoeken,

a Hier tegen ftrydt niet , dat de Schaapen- 9
t zy»

. , T . Water.

w wormen , die uit de Lever genomen en in dieren,

p 't Water geworpen worden , daar in niet

„ lang leeven ; het welk zy fcheenen te moe-

ten doen, indien zy natuurlyk Waterwor-

ii men waren . Men behoeft flegts in agt te

„ neemen , dat , alzo deeze Wormen , zig ,

w vermoedelyk , zeer gezwind voortplanten >

„ de genen, die in zieke Schaapen gevonden

worden, wel het tweede en derde Geflagt

kunnen zyn. Ondertusfchen kunnen ook

deeze Afkömelingen , gelyk het zelf de

^ Menfchen in hun Kroost wedervaart, doör

de verandering van Woonplaats en Voedzel

„ in de Lever veel van den aart der genen,

van welken zy hunne afkomst hebben, ea

fa die in 't Water alleen zig onthielden, zyn

3, kwyt geraakt» Hier by komt nog, dat de

Wormen , zo wel by het ingaan in de Lever*

„ als by het uitnaaien uit dezelve, op eenmaal

^éen te groote en fchielyke verandering ly-

n den".

F % Öri-
t wnL zit stwu
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VI* Onder den naam van Egeln, dat is Bloed-
Afdeel.

zujgers ^ zeg(; Schaeffer, zyn deeze \Vor*

Hoofd men in 't algemeen bekendst, en de Vleefch-

stuk. houwers hebbenze reeds ten tyde van Gesne-

pvorm. rus aldus geheten , noemende dezelven , ten
Naam.

minste in zyne Plaats, en in de nabuurfchap

,

nog hedendaags aldus. In Holland heeten ,

voegt hy 'er by, de Wormen van de Schaa-

pen- Lever, volgens het getuigenis van Leeu-

wenhoek, Botten en in Normandie Duves.

LiNFiEus hadt dit Dier eerftelyk een Bloedzui-

ger, vervolgens, een Slak genoemd: doch on-

ze Pastoor oordeelt den naam van Egelschnecke

beter, om dat zy als een middelflag fchynen

te zyn tusfehen de Slakken en Bloedzuigers.

Ook maakt Ltnn^us, zegt hy, niet alleen

van eene Hirudo - Limax gewag, maar Reau-

mur hadt reeds den naam van Sangfue-Limace

gegeven aan zekere Wormen, die volgens de

befchryving veel overeenkomst hebben met

deze Schaapen Lever - Wormen,
w'aterzugt De Schaapen fterven eigentlyk door het by

teroir-°

OL

zig draagen van deeze Wormen niet; maar het
zaakt.

js hekend, dat de Bottigheid gemeenlyk ver-

gezeld gaat met eene opzwelling van hun Lig-

haam door Water, en dat zy dus aan de Wa-
terzugt omkomen. Wy hebben reeds ver-

haald , dat deeze Wormen in natte Zomers

meest gevonden worden, wanneer de over-

vloed van nattigheid , zo in als uitwendig,

de eerfte gelegenheid tot die Kwaal geeft.

Ten
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Ten anderen wordt, door de huisvesting van VI.

deeze Wormen in de Lever , de bereiding en
AuD
^

L

affcheiding van de Gal , en dus derzelver wer- Hoofd-

kin? op de Spysverteerins;, verhinderd en be- stuk.

dorven. Hier by komt, dat zy den omloop

der Vogten, in de Watervaten van de Lever,

ftremmen , het welk dit Ingewand allengs vol

doet worden van Waterblaasjes , hoedanigen

men, in dit geval, dikwils vindt in de Schaa-

pen -Levers. Eindelyk doen zy ook wel de

fyne Vaatjes barsten, waar door de Vogten

worden uitgeftort in de holligheid des Buiks.

Hier uit ontftaat eene dofheid der Oogen, ge-

brek van Eetlust
,
Loomheid, benaauwde Adem-

haaling en eindelyk de Dood.

Schaeffer beweert verder, dat deeze Ziek-

te der Schaapen, die men Bottigheid noemt

,

niet befmettende of aanlteekende zy ; maar

dat, indien geheele Kudden daar van aange-

daan worden, zulks alleenlyk daar uit voort-

komt, dat deeze Schaapen op een zelfde plaats

weiden en een zelfde Voedzel nuttigen. Dat
het Vleesch derzelven zonder gevaar of nadeel

van de Gezondheid kan gegeten worden, is

niet alleen uit zyne Ondervindingen , maar
ook uit die van onze Landsgenooten

, blyk-

baar. Zelfs kende hy Lieden , die de Le <

vers , welken hy tot zyne Proefneemingen

gebruikt had, en die vol Wormen waren,

zonder nadeel hadden opgegeten.

Dat het Zout een bekwaam behoedmiddel Middelen

r-y ,

' 'ertegen»

I. Deel. xiy. stuk.
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Afdeel
te£en ^eeze Ziekte zy , wordt door hem ook

y. 'erkend; maar als een Schaap reeds, door de

Hoofd, gezegde Kenmerken, geoordeeld wordt Bottig

zJwr" te zyn ^ zeSt ^an moet men het dagelyks

y^orm. een Pintje warmen Bier - of Wyn - Azyn in de

Keel gieten , waar men een handvol Zouts in

heeft doen fmelten. Hanov verzekert , dat

door dit Middel een Vrouw het zo verre ge-

bragt had , dat deeze Wormen de Schaapen

en Koeijen ter Mond en Neus uitkwamen. Bn,

wanneer de Schaapen reeds Waterzugtig zyn

,

fielt hy voor, dezelven nog, door middel van

Zout onder hun Voeder , te geneezen : ja , als

de Waterzugt op 't hoogste gekomen is , wil

hy dat men , bovendien , het Water aftappe.

Die buiten 't Zout nog een ander Middel ge-

bruiken wil, zegt hy, neeme een grof Poei-

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

Roet, Salpeter, Geneverbesfen, van ieder een

Vierendeel Ponds , beftaat , en geeve hier van

ieder ziek Schaap dagelyks drie Vierendeel

Loots in, met verfch Water of Azyn be-

vogtigd.

Itieini In de Levers van Hongarifche Schaapen,

wJrmen. wstar van eens een menigte de Stad Regens-

burg voorby gedreeven , en eenige honderden

daar van door de Vleeschhouwers aldaar gekogt

werden , vondt de Pastoor een Soort van Bot-

jes, die veel kleiner waren, en den Hals veel

langer hadden dan de gewoonlyke. Zy konden

denzelven zodanig uitrekken , dat hy langer

was
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was dan het geheele Lyf , en maakten zig, on-
Af^

t*

der het voortkruipen, dikwils zo dun als een
¥D

y
RU >

Draad, hebbende alsdan de gewoone geftal te Hoofd*

der Bloedzuigeren. Inzonderheid verfchilden *™K%

zy van de voorgemelden grootelyks door den Worm*

Loop der Aderagtige Buisjes , die zig niet in

Stammen en Takken nederwaards verfpreid-

den, maar allen Slangswys' agter elkander la-

gen , en driederley Kleur hadden. De eerften,

onder hetj Vrouwelyke Lid, waren zwartagtig;

die daar aan volgden hoog geel en die op de zy-

de lagen witagtig.

Geen van deeze Botjes was grooter dan

een Gerfte - koorntje. Hy vondt zodanigen,

naderhand , ook in de Lever van een Damhert,

het welk men in de Graft dier Stad gefchoo-

ten hadt : waar uit dan bleek , dat zy niet aan

die Schaapen alleen eigen waren. Men zoude

mogen denken, of LiNNiEus ook dergelyken

bedoelde, wanneer hy \ Werk van Roesel
aanhaalt, alwaar van een Bloedzuiger der

Visfchen gefproken wordt, dien hy zelf na-

derhand tot de Bloedzuigers betrekt: doch

het is te verwonderen, dat onze Ridder, uit

de Afbeeldingen daar toe behoorende juist die

aanhaalt, welke het agter- end van deezen

Bloedzuiger vergroot voorftelt , en dus eeni-

germaate naar onze Leverwormen gelykt. Het

moet by een zonderling toeval of door ver-

haasting geweest zyn , dat hy zig dus heeft kun*

nen vergisfen.

F 4 Dc
I. Pr^L» XIV. Stuk.

,
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VI» De Lever - Botjes, die ik in Liqueur heb 4

Afdeel. z^n meest a j]en van verfchillende gedaante.

Hoofd- langer en (maller , of korter en breedcr : ook
stuk» 0p de zyden meer of min geplooid , als uit

de Afbeeldingen Fig. 4, en j blykr. In al-

v
Jr len openbaart zig boven de Opening der Vrou-

welykheid, boven gemeld, daar zig door het

Mikroskoop duidelyk de gedagte Klapvliezen

in vertoonen, eenig blyk van het gedagte

Krulletje of Haakje, het welk door drukking

uitkomt, volgens Schaeffer ; doch de Taks-

wyze fpreiding van Vaatjes is niet zigtbaar in

deeze Leverwonnen.

srecnagt;g De Af beelding, welke daarvan in de Verban-

SSr^y J delingen der Koninglyke Sociëteit van Lön-
huisvesten. den , op 't jaar 1755, gegeven wordt, is zeer

ruuw ; maar de befchry ving behelst eenige by-

zonderheden ,.als volgt (*). „ Onder de On»

v gemakken van het Vee, die voor de Boeren

zeer fchadelyk zyn, is een Soort van Wa-

„ terzugt, welke de Runders en Schaapenovcr-

39
komt. Deeze Dieren openende , wabheër

„ zy aan die Kwaal geftorven zyn , vindt men de

5 , Lever altoos aangedoken. Een kleine platte

„ Worm, naar een Tong gclykende, en dik-

„ wils een menigte derzelven
,
by de Vleefch-

„ houwers Fióoks genaamd (f) , wordt in de

U Gal-

(*) Zie Pbiïof. TrarJaVt. Vol. 2ttlX. Part. I. For. 3755*

(|) Fluk.es volgens RAY. Hlst* Inf. p. V.
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„ Galbuizcn gevonden. Het is de eigenfchap
A ^

v van deezen Worm , dat dezelve altoos een V.
*

Stcenen Muur bouwt tot zyne befchutting, Hoofd*

welke Muur met takken is, gelykerwys de /™r-

„ Galbuis, waar binnen hy geformeerd wordt. WQrm*

v Deeze Steenagtige Wand , voltooid zynde

,

verftopt de Galbuis en ftremt den door-

„ gang van de Gal, welke derhalve, de Buis

„ overlaadende en de Mondjes der Waterva-

ten verwydende, in het Bloed terugkeert,

„ en die geele Kleur aan de Oogen geeft
,

welke het eerfte Toeval van deeze Kwaal

is , gaande gemeenlyk voor de uitteering

van het Vleefch en de zwelling des Buiks.

iïi
'c Is waarfchynlyk, dat al het gene, wat de

fcherphcid van de Gal kan vermeerderen,

5) nuttig moet zyn om deeze Ziekte voor te

5 ,
komen; maar, wanneer de Steenen Buis ge-

, ?
formeerd.is, fchynt geene manier bekwaam

„ te zyn, om derzelver ontlasting of ontbin-

ding te bevorderen.

,9 Een andere Kwaal
, genaamd the Hu^

,

3, zyn de jonge Runders zeer onderhevig
,

„ doch zelden komt zy de genen over, die

„ meer dan een Jaar oud zyn. Het Schepzel

„ wordt bevangen van een korte drooge Hoest,

5 , waar van het geduurig geplaagd wordt , en

„ waar door het uitteert en allengs verzwakt,

„ tot dat het eindelyk fterve* Wanneer ik de

„ Longen van Kalvers opende, die aan deeze

„ Ziekte geftorven waren, vond ik de Lugt*

I. Deel. XIV. Stuk.
J "^
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VI#

39 Pyp en derzelver Takken beladen met klei-
Afdeel,^

ne Spiironde Wormpjes f> omtrent twee

Hoofd- „ Duimen lang, die heen en weer kroopen ,

^Smaii " fch°on het Dier verfcheide Uuren was dood

tap?? „ geweest , en de Boer verzekerde my, dat
Worms ^ men ait00s deeze Wormen vond in die

„ Kwaal, en wist 'er geen manier van Genee-

zing toe» Ik zou echter veel hope hebben,

„ dat berookingen, 't zy met Kwikmiddelen,

9? gelyk Cinaber , of met ftinkende Dingen

,

„ gelyk Tabak; bekwaamelyk gebruikt, van

„ grooten dienst mogten zyn'\ Dus verre

Doktor Nicholls.

1T « fs) Bandworm, die lang enfmal is.
Intestina-

v 0

lis.

Darm- £)ie Zelfde Heer getuigt, dat de Bley in de
worm der V , - , T , ...

visfchen. Theems, omtrent de Maand July, dikwils ge-

j^
c
6y

iI-
plaagd wordt van een langen platten Worm,
welke, door de Lever van dien Visch te bezet*

ten en te verteeren , denzelven belet zig fa-

men te trekken tot die noodige inkrimping van

het Lighaam , om door de toeneeming der

zwaarte ftil onder Water te kunnen blyven;

zo dat hy op de oppervlakte van de Rivier

dryft i tot dat hy of een prooy van zyne

Vyanden worde, of, verüikt zynde, fterve.

Het

(2) Fatciola Lincaris longa. Faun* Suec* zo?6. Syst* Nat,

VI, p. 70» Tab, VI» Fig. U Amaan. Acad. IL p. 71. Aïï*

Stockholm. 1747. T. V. f'i£. 6. Ligttla Intestinorum IxiTI-
Rl Praxis, 993.
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Het zal dergelyke Worm geweest zyn , VI

waar van in de Stokholmfe Verhandelingen , op
^?D

^
FL

't Jaar 1747, de Afbeelding gegeven wordt, Hoofd-

welke ik daar uit oqtleend heb. Hy was in s™«
een Braafem gevonden , en hadt de langte van

drie Vierendeel Elle en een Duim, zynde taa-

melyk breed en plat, doch zonder eenige af-

deelingen , wit van Kleur , aan beide enden

ftomp. De Braafems', waar iai men zodani-

ge Wormen vindt, zyn altoos mager, zelfs

op den tyd , wanneer zy anders vetst plee-

gen te zyn. Die, welke van Ruisch in on-

ze Bley gevonden was (*), hadt eenige wei-

nige afdcelingen , doch verfchilde , voor 't ove-

rige* genoegzaam van de gewoone Lintwormen,

om tot een byzonderGeflagt betrokken te wor-

den.

Dit is dan ook het denkbeeld van den Heer

Linn^us , door wien aangemerkt wordt , dat

deeze Bandworm in de Darmen der Visfchen

en wel meest in die der Braafemen zig ont-

houdt* Het luidt, inmiddels, zeer vreemd,

dat Doktor Rosen
,
zyn mede Lyf- Arts , den-

zelven in een gekookte en op Tafel gezette

Braafem nog levendig gevonden hadt.

Deeze Bandwormen komen, zeer zeldzaam %

in Menfchen voor. 't Is wel waar dat men

,

onder de Lintwormen van Platerus , ééne

Soort

(*; Obfervat. AnAtomic6*CbirurgMéi LX IV. p. $4. C.

I* DfïL.xiy. STUK,
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VI» Soort vindt , LJ-iula Inteitinömm of de Veter
^FI

y
ELt

der Darmen genaamd, die naar een Vliesagti-

Hoofd- gen Band of Riem gelykt, en van zelfiiandig-

êtük,
{ie ; ci i s a!s de inwendige Rok der dunne Dar-

men: doch anderen merken aan, dat deeze

Soort alleen van zyne andere of tweede Soort

yerfchille, door de Leedjes korter te hebben,

en onder de vier Soorten van Lintwormen 3

welken de Hedentfaagfchen
i
in navolging van

LinnjEüs, Hellen (*)
}
komt 'er geene voor,

die niet uit Leedjes welke men Kaauwoerd-

Wormen plagt te noemen , ten minste uit me-

nigvuldige afdeelingen beftaan.

Sommigen hebben den oirfprong der Lint-

wormen , in de Menfchen y afgeleid van het veel

eeten

(*) Cl. Lïnn.ius, in DhfertaüuKe de T&nia , recenfef

quatuor illius fpecies
,
ze^r de Heer van Doeveren, in

zyne Disfertatie de Vermibus Intesunalibus* Doktor VAN
Phelsum (Verhard, over de Wormen, Leeuw 1763, bladz.

74.) fcelt dit op rekening vandeHeercn LiNN£U3 cn DUBQis,

door welken laatsten gezegde Disfert. de T<znia te Upfal

,

onder de Voorzitting van onzen Ridder, in 't Jaar 1748, den,

9 Mey, aan 'r openbaar Examen is onderworpen. Ik weet

niet of het ergens blyke, dat LiNN.Eüs de Opfteller of Au»

theur is van alle die Disfertatiën , in Amcen. Acad. voorko-

mende en door zyne Leerlingen verdedigd : doch dat zyn

Ed. dit Gevoelen omhelsd heeft, blykt uit de Tiende niet

alleen, maar ook uit de Twaalfde en thans laatste Uitgave

van zyn Sarnenftei der Natuur , alwaar deeze vier Soorten

van Lintwormen onder den naam van T&nia , een Geflagt

uitmaaken in de Rang der Zoophyta of Plantdieren, zyn-

de de Vyfde of laatste Rang van de Klasfe der Vermes of

Wormen: alwaar ik van de Lintwormen, die in Menfchen

voorkomen
?
nader zal ipreeken.
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eeten van zodanige Visfchen , als natuurlyk VI.

dikwils bezet zyn met de gemelde Bandwor-

men, gelyk Forellen, Zeelt en Grundelingeri. Hoofd*

Dit zou niet onwaarfchynlyk voorkomen, in- stuk*

dien men denken mogt 3 dat zy van Kaauwoerd-

Wormen afkomstig waren, of liever van zo-

danïgen als de Leverwormen zyn der Schaapen.

3 , Deeze Bandworm, in zyn eigen Element

3 , leevende ,
(zegt de Heer du Bois (*) ,) wordt

„ zeer dikwils in de Beeken waargenomen ,

3, nevens de Steenén, hebbende het Lyf ovaal

5 , en naauwlyks grooter dan een Meloen - zaad-

„ je, In de Scekelbaarfen is hy gemeen, wier

„ Maag hy dikwils opvult, tot' de grootte van

Kaauwoerd - Zaad aangroeiende. In het Ka*

3, binet der Akademie- Tuin wordt 'er een be-

waard, die voor twee Jaaren uit een Braa-

fem gehaald is, zynde byna een Elle lang:

want, daar hy genoegzaam Voedzel vindt,

„ gelyk in de Darmbuis der Dieren , groeit hy

tot eene verbaazende grootte aan. Op dat

„ men, derhalve, hem niet met den Lintworm

3, verwarre, waar van hy , door geenszins in

5 ,
Leedjes verdeeld te zyn of met Gewrichten

3, voorzien 3 gemakkelyk te onderfcheiden is,
|

33 en ook een weinig vetter van zelfftandig *

33 heid : zo zie hier de befchryving van zyne

„ Geftalte".

Het

(*) Amcen. Acad. II. Disf, dt Tzma. p. 71 , 72*

J* DEEL. XIV, STUK.
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Hen is een lange witte Worm, van egaalc
:

breedte 3 plat als een Lint en vetagtig ; met

de enden rond, aan de böven en onderkant
stü<: ra t drieStreepen overlangs uitgegroefd. Hy

heeft de zyden of randen ftomp en gekarteld,

doch aan de enden zyn de randen fcherper.

(3) Bandworm, die den Bek met bosjes van

lepeltjes heeft*

Teeze, die, volgens Martin, in de Darmen

van de zogenaamde Spaanfche Zeekat of Lo/i-

gp huisvest, heeft, zo Linn^eus aanmerkt,

het Lyf wit , langwerpig , van grootte als

Komkommer - Zaad, platagtig, beftaande dik-

wils uit tweedeelen, waarvanhet voorfte,lang

en fmal , een Bek heeft, die met veele bondelt-

jes van Tepeltjes gebaard is, hetagterfte ovaal

fcynde.

Een zelfde Dier is 't, het welke de Heer

Palus voorftelt onder den naam van Tania

hceriLcciy 't welk Kleefworm betekent, om dat

het met de Vezeltjes van zyne Snuit zig vast*

hecht aan het Gedarmte der Visfchen. De
benaaming van Zuigertje, welke de Heer

Boddaert gebruikt heeft, is veel te algemeen^

en naauwlyks eigen. Zyn Ed. fchynt met de

Vertaaling der Latynfche woorden cmtinua en

(3) Fasclila Ore Papillis Fasciculato. Syst. Nat. XII, Faün.

Suet. 2077. Txnia hxruca. Pallas Zoopbyt, 415*



de Bandwormen. 95

Ihicare zeer belemmerd te zyn geweest; wes-
AfJ** l .

halven hy die beiden overal gelyk 'vertolkt , dat v#

naauwlyks verftaanbaar en weinig toepasfe- Hoofd-

lyk is op deezen Worm. Dezelve is, vol- STUK#

gens Pallas , zonder Leden en eenigermaate ge-

rimpeld , met een Snuit die ingetrokken kan

worden » en gewapend met agterwaards om-
geboogen Stekels. Het Lyf is een Duim lang,

Liniaal of mn gelyke breedte, platagtig, flaauw

gerimpeld , met een dubbelde ry van donkere

dwarsftreepjes getekend* De woonplaats is

in de Darmen van Kikvorfchen en van ver-

fcheide Visfchen. Hy hadt deeze zonderlinge

Wormpjes in Snoeken, Baarfen, Pofchen, Kab-

beljaauw, doch overvloedigst in de Darmen

der Forellen (*) waargenomen, hebbende de

Snuit zeer vast in de Rokken der Darmen ge-

hecht; waarvan zy afgerukt, en in koudWa^
ter geworpen zynde, aanftonds ftyf worden,

en tot een Spilronde figuur opzwellen door

het Water , dat binnen het uitwendig bekleed-

zei opgeflurpt wordt. Die men in de Forellen

vindt, hebben, zegchy, gemeenlyk ondoor-

fchynende Streepjes , welke zig hoogrood ge-

kleurd vertoonen»

VI. HOOFD-
(*) Ik weet niet waarom de Heer Boddaert , die wel de

vricndelykheid en toegeeflykheid heeft gehad, ommy, bladz.

525 ; in een zo gewigtig ftuk, als de benaaming van Pofch is

in onderfcheiding van Post , te volgen ; hier zodanig daar van
kan afwyken, dat hy het woord Trutta , h welk eenvou-

dig^ k een Forel of een Rivier -Forel betekent; (Zie Kas.
Hiit. Vfiit stuk , Had*. 182) door Salmfgnl vertaalt,

I. DEKL. XIV. STUju
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VL
Afdeel.

'

VI.
Hoofd-
stuk.

Naam.

Kenmer-
ken.

Soorten.

Sipuncu-

lus nudus.

Naakte.

VI. HOOFDSTUK.
Befcbryving van H Geflagt der Spuit wor-
men.

X^ie Wormen , welken Linn^eus onder den
-L^ naam van Sipunculus of liever Sipbuncu-

lus, begrypt , kunnen zeer gevoeglyk den

naam voeren van Spuitwormen , dewyl hun

Lyf de Geftalte van een Spuitje heeft.

Die Geftalte maakt ook de Kenmerken uit.

Zy hebben hét Lyf wel langwerpig > doch niet

plat , gelyk de Bandwormen. Het is , in te-

gendeel, Spilrond, agterwaards allengs ver-

dunnende 5 en van vooren famengetrokken tot

een dun, Cylindrisch, Buisje. Ook hebben

zy, behalve het Mondje dat aan 't end is

van dat Buisje , op zyde een Wratagtige Ope*

ning.

Twee Soorten zyn'er, in dit Geflagt, opge-

tekend, als volgt.

(i) Spuitworm, die het Lyf naakt heeft»

Die Worm , welken Rondeletius door den

naam van Lang- of Grootfnuitige aangewée-

zen

fi) Sipunculus Corpore nudo. Syft. Kat. XII. Gen. 279.

Vermis macrorynchoteros Rondeletii. 2. Gesn. *Aquat. 102$.

Syrinx. Bohadsch Marin, p. 93. Tab* VII. f"i£. 6,7.
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zen heeft , en die in het Slyk der Moerasfen VI.

van Zee- Water, of aan den Oever, van eene Af^
ei%

verbaazende grootte gevonden werdt, kwam, hoofd-

fomtyds , wel twee Ellen lang voor en een
STUlC*

Duim dik, hebbende dus de gedaante van een

lange Beuling , en een Snuitje van grootte

als dat der Zeepaardjes , zegt Gesnerus. Van
binnen was niet dan een lange Darmbuis, vol

Water en Slyk, waar uit men opmaakte, dat

dit alleen zyn Vóedzel ware.

De Heer Bohadsch, in 't jaar 1757 te Na-
pels zyndc, heeft aldaar, in zyne Waarnee-

mingen op veelerley Zeedieren , dergelyk een

Schep zei afgebeeld en befchreeven onder den

naam van Syrinx, 't welk een Fluitje bete-

kent. Hetzelve hadt de langte van meer dan

agt Duimen. ,, Van den Kop tot aan cfe

„ Staart 3 zegt Ky, was het Dier Kegëlvor-

mig, op 't breëdftë drie vierde en aan de

l3
Punt een derde Duims overdwars. Het
breed fte deel, of de Bafis van den Kegel,

heeft een Mondje, bevattende een Snuitje,

„ Kanaal of Spuitje, van een flerk Vlies ge-

maakt en met driepuritige Vléezige Te-

5 , pels, van grootte als een Geerst-koorntjè,

„ voorzien zynde. Het Spuitje is aan 't eé-

„ ne End. met den Rand des Monds geheel

vereenigd, aan 't andere vry, en kan naar

,, believen een Duim lang uitgeftoken, of in

„ den Bek teruggehaald worden. Het Dièr

„ fteekt, zo ik my verbeeld, dit ons Spuitje

G „ uit*
f. DSEL» XIV. STUK.
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Afdeel # U * C ' wanneer het Voedzel wil aanvattenen

vï ',, inzwelgen: want, toen ik het gekreegen

Hoofd- ,, had, was dit Spuitje zodanig binnen den
STUK

-
3 , Bek verborgen , dat ik dit Zoophyton oor-

deelde een Soort van Hydra te zyn: doch,

3, na dat het verfcheide Minuuten ftil en on-

3, aangeroerd gebleeven was , ftak het zyn

„ Spuitje door den Bek uit, en haalde het

3> daarna weder in : welke beurtlings her-

3, vat wordende uitfteeking en intrekking

'U n"iec onpleizierig was te aanfchouwcn. Hier

3, uit begreep ik 5 eindelyk 5 dat myn Gast

3, tot een nieuw Geflagt van Plantdieren moest

3, behooren*

„ Zo lang het gezegde Spuitje buiten den

3, Bek geplaatst is , ziet deszelfs Tepelagti-

3, ge zyde naar buiten; doch, als het Spuitje

33 zig ingetrokken bevindt , beflaat dezelve

3, het binnenfte der Mondsopening. Hierom

33 kan het Aas, dat vry blyft hangen aan het

,3 End van 't Spuitje , niet ontfnappen ; de*

3, wyl 'er altoos zo veel meer Tepeltjes, als

„ zo veele Tandjes, in den weg zyn 5 hoe

3, dieper het Spuitje in den Bek dringt. An-

„ derhalf Duim van denzelven af is, over-

„ dwars ^ aan het Lyf eene langwerpige Ope-

„ ning, met een ukfteekende Lip als met

„ een Sluitfpier omgeven. Of dezelve aan

3, den Buik of aan de Rugzyde zy, kan ik

3, niet bepaalen ; want het geheele Lyf is

„ overal van eene zelfde gedaante. Boven-

„ dien
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5 , dien durf ik niet vastftellen, of gedagte vi.

„ Opening een Anus of Tuka zy ; doch dat*™**1"

3, zy voor beiden verftrekke komt my nietHooFD-

3 , ongeloofbaar voor ,
dewyl ik , met alle STU**

mooglyke vlyt^ aan de Klootronde tip,

3 , noch ergens anders
,
blyk van een Gaatje

3, heb kunnen befpeuren.

„ Het geheele Lyf, van ons Plantdier, is

3 , uit den witten geelagtig, met diepe Stree-

3 , pen, zo overlangs als in 't ronde verfierd*

3y De rond gaande zyn een twaalfde Duims,

de anderen half zo veel van elkander; zo

,, dat door die beiden de Huid met Ruitagtige

3? Perkjes opgeheven wordt 9 en het geheele

33 Lyf Netswyze omkleed. De beweeging

3, komt met die der Hydra overeen: want

33 nu eens ftrekt het Dier zig tot de langte van

3, byna een Voet uit, dan wordt het weder-

33 om korter, door het fmalle deel des Lig*

,3 haams, by de Klootronde tip , te verwy-

den : doch nooit wordt het geheel tot een

Kloot famengetrokken , gelyk de Hydra

3, my bekend is zulks te doen. Het onfc*

33 houdt zig diep in Zee, wordende nooit op

33 den Oever gefmeecen, maar fomtyds mee
'

,3 Visfen in de Netten opgehaald. Niemand

3, gebruikt het tot Spyze, en het heeft oofc r

.3 zo veel de Visfchers weeten, geen andere

nuttigheid".
s

,

Aangaande de Ingewanden heeft de Heer
Böhadsch, dit Voorwerp bewaaren willende,

G 2 geea
I. Deel. XIV. Stuk,
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VI. geen nader onderzoek in 't werk gefield , daa

yj
41

' dat hy, door de behandeling, meende te

Hoof» kunnen befluiten, dat dezelven zig maar van
•wc. ^en BeK tot aan de gezegde Opening op zyde

uitltrekten : zynde het overige Lighaam , mee

het ronde Knopje aan het Staart - end , oog-

fchynlyk vast van zelfHandigheid > en zonder

holte*

ir. (ft) Spuitworm 3 die met een los Rokje ow-

Bekleede. kleed IS *

pl. CVii; De andere Soort van Spuitwormen verfchilt
F's ' 7#

niet zo zeer door de Geftalte , die men in Ffg. 7,

befchouwen kan , als daar in , dat zy gedeelte-

]yk met een Rokje of Zakje is omkleed. On-

der de Zeldzaamheden van China , of uit Oost-

indie afkomltig, die zig in het Kabinet van

Lagerstroom bevonden , was ook dit Schep-

zel , 't welk men aanmerkt als een middelflag

tusfehen de Bloedzuigers en Zee-Duizendbee-

nen.

Deszelfs Lyf wordt befchreeven als glinste-

rend blaauw zynde , en aan het eene end tot

een kort Cylindrifch Buisje famengetrokken»

Het beftaat uit een dikken Cylinder , die om*
kleed is met een doorfchynend Vlies, niet

aan-

(1) Sipunculus Corpore Tunica Jaxa induto. Syft. Nut. XIU
Nareis Sacculo induta. Amotn. Actd* IV. p. 454. T. III,

Fig. Vermis macrorynchoterus. u Gesn. Aquat* iosf.
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aankleevende, kruislings geftreept. Het ééne VI.

End van dit Vlies, ruim zittende en langer
F

^
EL*

dan het Lyf, heeft alleenlyk overlangfe Streep- Hoofd.

jes. Door hetzelve wordt dat Zakje of Rokje^TUK « j <

om het agter-end, gemaakt.

VIL HOOFDSTUK»

Befcbryving van 9
t Geflagt der B^oedzuiceren,

van welker Eigen/etappen en gebruik in 't al-

gemeen, ah ook van die der byzondere Socrten

onzer Zoete W ateren ; van de Bloedzuigers

der Visfchen, en de Gedoomde, die in de Zee

voorkomen
, omfiandig gefproken iwrdt.

r
o ongemeen en vreemd, als die van t^Naam.
voorgaande , zo gemeen en bekend zya

die van dit Geiïagt, Galenus , of een an*

der Autheur , heeft een geheel Boek geichree-

ven over het gebruik der Bloedzuiceren in

de Geneeskunde. Men noemde ze, in 't

Grieksch , bJ/aa*/ , welke naam van een woord,

dat uitmelken betekent, afkomstig is. Door
het woord Gnaluka , welk in de Spreuken van

Salomom voorkomt, verbeelden zig de Ze-

ventigen, zo wr
el als de Rabbynen, dat, by

vergelyking,deezeWormen verdaan wTorden(*)»

G 3 De

(*) De Bloedzuiger heeft twee Dogteren
,
zeggende Geeft %

Geeft r

h Deel* XIV. Stuk,
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VI. De oude Romeinen, Plautus, Horatius*

AF
vn

L
' Cicero, hebben ze altoos genoemd Hirudines,

Hoofd- doch in laater tyden begon menze, zo Plinius

stuk» aantekent (*) > ook SanguiJügcE teheeten; waar

van de Spaanfche naam Sanguïsjuek^ zo wel als de

Franfche Smgfüe9 afkomftig is Te Bononie heet

menze Sanguettola , te Rome en in Toskanen 'Mig*

natta, zegt Al drovandus, die aanmerkt, dac

menze in Brabant Lake of Lycke- Lake > \r\

Holland, ten minste by die van Delft, een

lil noemde, ' De Engelfche naam is Blond-

fucker, HorfeUeche' of Rorfelich , om dat zy de

Paarden dik wils aan de Beènen blyven han-

gen. Den Latynfchen naam willen fommigen

ook daar van afleiden (f\ In 't Hoogduitsch

noemt menze Êgem , of Blut* Egeln, in 'c

Sweedsch Snigel of Blod* Igel , dat op 't zelf-

de uitkomt.

Van

Geeft : heeft de Dortfche Overzetting, Proverh. XXX. v. 15,

overeenkom ftig met de Vul?at* ; doch in Bibl.JunM Trc»

mellil leest men. Prater Hirudinem , cui duo funt Rami
,
pré."

hl
y

prJtbe ; tria funt infaüahilia. Dat is , behalve den Bloed-

zuiger , die twee Takken heeft, Geeft, Geeft, zyn drie Din-

gen onverzaadelyk. Geen van beiden fchynt op onze Bloed*

zuigers toepasfelyk te zyn , en dus is het duister , welk

Schepzel de Wyste der Koningen hier bedoeld hcl.-be.
v Som-

migen hebben dat Hebieeufche woord door Krokodil ver-

taald, anderen merken het alleen als zinnebeeldig aan. Dus

wil KedA , dat de Bloedzuiger den Duivel , en zyne twee

Dogreren of Afzetzels de Wellust en Gierigheid betekenen.

(*) Cruciatum in potu maximum lc:uiunt Elephanti, hans»

ta Hirudlne, quain Sanguifugam vulgo ccepisfe appellari ad-

vetto. Liir. Vï II. Hte*. Nat* Cap 10,

(fj Qu'^d haerendo Sanguinem fugat. Pontanus,
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Van de Eigenfchappen deezer Dieren moet VI.

ik alhier in 't algemeen fpreeken , om dat de
yjj

EL

zeiven op de meeste Soorten toepasfelyk zyn. Hoofd*

De Bloedzuigers zyn korte , dikke Wormen ,
s™k.

die in 't Water leeven, en zig op eene der* fchappen.

gelyke wyze als de Aardwormen, door in-

trekking en uitrekking van hun Lyf, zege

men , aldaar beweegen. De Kleur is gemeen-

lyk zwart - of bruinagtig , fomtyds met geël-

agtige Streepen aan de Rug of Zyden , en

zwartagtige Stippen aan den Buik. Die dei-

zoete Wateren hebben het Lyf, ten minste

op 't bloote Gezigt , glad en effen ; doch die

der Zee 3 welken men ook Bloedzuigers derVis-

fchen noemt, zyn geheel Wrattig of Stekelig

gedoomd.

Het aanmerkelykste, dat een Bloedzuiger De Bek.

heeft, is zyn Bek, tusfehen twee Lippen ge-

plaatst, die uit zeer buigzaame Vezelen be-

ftaan, door middel van welken hy allerlei fi-

guuren aanneemt, die noodig zyn voor hec

Dier. De opening is driehoekig, en met drie

zeer fcherpe, fterke Tanden gewapend, wel-

ke in ftaat zyn , om niet alleen de Huid van

een Menfch, maar zelfs die van een Paard of

Stier te doorbooren* Het is als een driefny-

dend Werktuig, dat drie Wondjes te gelyk

maakt , waar van de Merktekenen zig nog ee-

nige Dagen daarna op de Huid van een Menfch

vertoonen. De vermaarde ChirurgynMoRAND,
Lid van de Koninglyke Akadenue der Weeten*

G 4 ten-
ï. DHL» XiV. STÜK.
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VI. tenfchappcn van Parys, heeft in het diepfte

vii
EL

v^n deezön Bek een ?eer blykbaare Tepel

Hoofd, waargenomen, taamelyk vast van Vleesch,
stüü. doch een weinig wiggelende ; waar aan hy

den dienst toefchryft van een Tong, die een

Zuiger maakt, om het Bloed uit de Wond te

haaien, terwyl de Bek aan de Huid gevoegd

is en vast daar aan fluit. Vervolgens open-

baart zig de Keel
;
wier rondgaande Vezelen,

door vernaauwing of famentrèkking , het ge-

pompte Bloed doen voorcloopen, tot dat het

in een Vliezigen Zak komt, welke den Bloed-

zuiger voor Maag en Gedarmte dient, en

een groot gedeelte van deszelfs Lighaam be-

Haat. Brengt men Lugt door den Bek in ,

zo gaat dezelve door een regte Buis , die in

'c midden is, in zekere Hokjes of Celletjes,

welke veel grooter zyn dan het Hoofd*

KanaaL

)Dc Maag.
ff*

Dit geheele Werktuig is gemaakt van een

vry dun Vlies , tot aan de Staart van hec

Dier toe , alwaar hetzelve verÜerkt wordt

iret eenige zeer duidelyke Vezelen , waar

van fommigcn Slangswys' loopen. Wanneer

men van deeze Zakjes of Hokjes zo veel Maa-

gen maakt, dan zal men 'er tot vier en twintig

kunnen tellen, in een Bloedzuiger van taame-

lyke grootte. Waarfchynlyk is 't, dat het

Bloed, door hem opgezoogen, lang in deeze

bewaarplaatfen blyft, als een voorraad van

Leeftogt. Men heeft, ten minste, blyken

,

dat
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dat het 'er verfcheide Maanden geheel ge- VI.

ftremd gebleeven is , en zwarter dan fiatuur ^*Lf

ly<, zonder eenige kwaade Reuk, en, dewyl Hoofd*

het Bloed, in alle Dieren, van het verteerde stuk,

Voedzel komt, zou men mogen denken, dat

de Bloedzuiger, niet dan van Bloed lecvende,

geen groote zuivering van de Stofte, die hem
tot Voedzel (trekken moet , behoeft. Ten
minste is het waar , dat men 'er geen Aars-

gat of Afgangs - Opening aan kent, en indien,

derhalven
,

eenige Deelcjes moeten afgefchei-

den en uitgeworpen worden , zal dit waar-

fchynlyk gefchieden door een geduurige Uit-

waafeming door de Huid
,
op welke zig een

Slymerige Stof vergaart, die by trappen dik

wordt en zig by Draaden affcheidt in hen

Water 5 waar in deeze Wormen bewaard wor-

den.

Aangezien de gedagte Stof, in 't Water Geen

zig ontbindende, niet dan afgefcheurde Lap- je"

gcgwt"

pen maakt, zo deedt die zelfde Heer Morano
eenige Bloedzuigers in Olie , en Hetze daar

verfcheide Dagen in. Zy bleeven in 't Le-
ven, en, toen men ze wederom in 't Water
wierp, leiden zy dit Vliesje af, *t welk zig

als een geheel afftroopzel van het Dier ver*

toonde ; omtrent gelyk de Huid , die men
van een Paling afhaalt. By gelegenheid van
deeze Proefneeming wierdt men gewaar, dac

het met de Bloedzuigers niet is gelyk met de Rup-
fen 5 die Lugtgaatjes hebben aan de uitwen-

v J dige
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VI. dige oppervlakte van het Lighaam , maar dat

Afdeel, zy meer overeenkomen met de Aardwormen (*),

TT
V!I

* en, hoewel zy zekere beurtlinafe beweesin-

stuk. gen maaken, die met eene Adcmhaahng over-

eenkomstig fchynen, heeft men 'er doch geen

Longen , Kieuwen , of eenige Werktuigen

daar toe dienstig, in waargenomen.
Taaiheid Volgens Lemkry zyn de Bloedzuigers van

'beiderley Kunne, gelyk eenige andere Wor-
men. Sommigen willen ook, dat zy levendi-

ge Jongen voortbrengen. Men kanzc ver-

fcheide Maanden, zonder blykbaar Voedzel,

in Water levendig houden
f
doch zy kunnen

de Aarde niet wel misfen; *t zy dat zy zig

ten deele daar mede voeden, of dat zulks hun

gelegenheid geeft om de Huid van Slymighe-

den te zuiveren. Het verwonderlykste is

,

dat zy, overdwars doorgefneeden zynde, niet-

temin nog verfcheide Weeken, ja Maanden

blyven leeven , en niet ophouden de ftukken

te beweegen. Dillenius merkt , als iets by-

zonders, aan, dac een Bloedzuiger, in ftuk-

ken gefneeden zynde , zig in 't Water be*

weegt, en dat deszelfs Wonde zig fluit: al-

leen met dit verfchil , dat het agterfte deel

niet zo lang in Leven blyft, als het voorfte:

want

(*) Morand is van een ander en tegenftrydig denkbeeld,

't welk men, gelyk in tfïisU Naturelle in Oftavo ,
letterlyk

gevolgd heeft in 't Woordenboek van Bomake. Dort* 1767.

p. 124*
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want van deeze laatstcn heeft hy 'er meer VI.

dan vyf Maanden gehouden ; daar het onderfte
ViI ^

*

deel , 't welk langer was , dood en verrot ge- Hoofd-

yonden werdt, ten ejnde van vyf Weeken stuk.

tyds (*). Hy oordeelt ook, dat men de Bloed-

zuigers veeleer onder de Dieren van beider-

ley Leven tellen moest , dan onder de Water-

dieren; alzo zy lang kunnen leeven buiten 'c

Water.

Wanneer dit Dier gelegenheid heeft om He; Bloed-

zyne voornaame eigenfchap , van Bloedzui-
zaI£Cri '

gen, werkftellig te maaken, zo zet het zig

eerst op de Huid van een Menfch of Dier

fchrap, op zyne Staart, met den Buik los en

yry : dan voegt het 'er de driehoekige ope-

ning van zynen Mond aan, waar in de drie

Punten of fnydende Tan Jen vervat zyn, wel-

ken het zo diep inbrengt, dat men het naauw-

lyks daar af kan trekken. Indien het Dier

,

evenwel, met geweld daar afgerukt wordt,

zo laat het dikwils de Tanden in de Huid zit-

ten , het welke niet minder Ontfteeking maakt,

als een Splinter , en dan befchuldigt men ,

fomtyds, het Dier van Venynigheid, zonder

reden. Zo lang zy in 't Water zyn, is de

Beet van een Bloedzuiger van zo veel be-

lang, noch zo Pynlyk niet, hoewel 'er het

Bloed rykelyker uitloopt. Groote Bloedvaten

wor-

(*) C*i Cauda pr&c:fa est , moritür, Zeff erenwel. HEI s.

3TER , Chir. Ed novisiima, p, 44.3,

I. DEX'X.. XIV. STUK,
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VL worden 'er nooit door ge-operid, offchoon
^F

y^
L

' fommigen zig dit verbeelden: want fomwylen

Hoofd- loopt het Bloed zes Uurea
,

ja zelfs een Et-

stuk. maai lang, vooral in laauw Water, en wan-

neer de Beenen warm zyn. Men verhaalt

ook , dat Menfchen , die des nagts in een

Waterkom of Vyver, met Bloedzuigers voor-

zien ,
gevallen waren , des morgens geheel

van Bloed ondedigd dood gevonden werden.

Een Bloedzuiger zwelt fchrikkelyk uit ,

door het Bloed dat hy inzwelgt: zodanig dat

een Dier , 't welk te vooren niet meer dan

een half Vierendeel Loocs woog, de zwaarte

krygt van een Loot en daar boven. Wan-
neer zy, met een Geneeskundig oogmerk aan-

gevoegd zynde, vol gezoopen zyn, en men
begeert, dat zy nog meer zuigen, fnydt men
het endje van de Staart af, aan zulk een Dier,

en dan geeft het uitloopen van t Bloed het-

zelve gelegenheid om voort te gaan met zui-

gen. Wil men ze doen ophouden, kan 'er

een weinig Zouts op geftrooid worden, welks

prikkeling niet minder fchadelyk is voor de

Bloedzuigers dan voor de Slakken en Wor-
men. De Geest van Hertshoorn benadeelt

hun niet minder; gelyk ook Asch, Potasch,

Geest van Vitriool, Wynfteen- Olie of Loog,

Peper en zuure Vogten* De Visfchen en Vo-

gelen doen hun den Oorlog aan , zo wel als de

Aaien , Prikken , Zee - Zwaluwen of Meeuwen

en andere Rivier - of Water -Dieren.

't Is
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't Is niet onmooglyk , dat de Ouden van VI.

deeze Infekten de manier van Aderlaaten ge AF
yJ*

u

leerd hebben: want het is bekend dat de Paar- hoofd-

den, in 't Voorjaar loopende in onder Wa» stuk.

ter flaande Velden, aan Rivieren of Meiren,
rm

*

aldaar fomtyds van die grootc Bloedzuigers

aan de Peenea krygen , welke hun zulk een

rykelyke Bloedftorting veroirzaaken , dat zy

'er gezonder en vlugger door worden. On-

dertusfehen is 't zonderling, dat Hippocra-

tes niec van dit hulpmiddel gefproken heeft,

en CjBLIüs Aurelianus zegt 'er niets van in

de Uittrekzcls , door hem gemaakt van de

Werken der genen , door wien de Geneeskun-

de geoeffend is , van Hippocrates tot aan The-

mison , wiens Leerlingen dikwils gebruik maak-

ten van Bloedzuigers : ja fomtyds werden door

hun zelfs Koppen gezet op de plaats dei-

Wonde, om nog meer Bloeds uit te haaien*

De Ondervinding zal waarfcltynlyk de nut-

tigheid van dit Middel hebben aangetoond,

In de befchouwing der byzendere Soorten Nadedig-

zullen wy zien, welke het zyn, die dus tot
hcid#

een nuttig gebruik kunnen dienen ; doch , ten

opzigt van de Bloedzuigers in \ algemeen ,

moeten wy hier nog agt geeven op de nadee-

len , die zy aan Menfchen en Beesten te weeg
brengen. Den genen , die zig in Wauren
baadea, waar in zodanige Dieren zyn, gaan

dezelven dikwils aan de Beenen zitten, en

zuigen het Bloed daar uit. Men zegt zelfs

dat
I. Deel. XIV. Stuk,
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VI. dac de groocc zwarte Paard- of Ros -Egel in
AF
y ]

E

i

EL
Duicschland dien naam voert, om dat negen

Hoofd- daar van een Paard zodanig kunnen uitzuigen,

stuk. dat het zyn Leven verliest. Roesel fpreekt

van een zeer kleinen Bloedzuiger, naauwlyks

een vierde Duims lang , die niet in alle ftaan-

de Wateren, maar in fommigen zeer menig-

vuldig gevonden wordt , en de Jongens , die

met bloote Voeten in zulk een Water komen,

zo hevig aanvalt , dat zy dikwils van Pyn

luidkeels fchreeuwen, en altoos met Bloedige

Beenen naar huis gaan. Tot Medicinaal ge-

bruik zal men ook geenen neemen , welke in

Vyvers, Moerasfen of ftaande Wateren voor-

komen; dewyl men zig verbeeldt , dat die ee~

germaate vergiftig zyn.

Onder alle de nadeelen , die de Bloedzui-

gers kunnen veroirzaaken , is echter geen zo

groot , dan het welke zy inwendig doen. By
toeval binnen den Endeldarm gekroopen zyn-

de, ontdaan daar uit deerlyke Toevallen, en,

wanneer men ze met Water inflokt en dus in

de Maag krygt , niet minder. Lemery ver-

haalt ; dat het een goed Middel daar tegen

zy , den Lyder zout Water te laaten drin-

ken: want men weet, door Ondervinding, dat

zy niet tegen het Zout kunnen, en dat het-

zelve, op hun Lyf gelegd, hun doe los laa-

ten , als zy uitwendig aan het Bloedzuigen

zyn. Vervolgens wilde hy een Mercuriaale

Purgatie ingegeven hebben. Zwjlngerus ver-

haalt
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'haalt (*), dat door hem een Vrouwsperfoon VI.
Afdfft

behandeld zy, welke op de Reize Water ge- vn#
"

dronken, waar in kleine Bloedzuigertjes wa-HooFD-

ren, en dat hy 'dezelve genezen had, door het STUK#

ingeeven van een Braakmiddel het welk haar

deéze Dieren deedt uitwerpen, die zeer groot

waren geworden, geduurende hun vcrblyf in

de Maag , dat aan de Lyderes onbefchryfly-

ke Pynen hadt veroirzaaku De Kuur werdt

van hem voleindigd, door haar eenigen tyd een

Wonddrank te laaten inneemen, welke haar tot

de voorige Gezondheid bragt.

PvONdeletius fpreekt van een Bloedzuiger , vergiftige

die de hngte van een Vinger heeft, en van
*
c

°

s

c

f
ZUi"

Geftalte is als de anderen, doch zo ftyf, dat°

hy zig niet kan uitrekken of inkorten, be-

weegende flegts den Kop en Staart. Hy leeft

iii de Modder of Slyk,en deeze Soort is, vol-

gens hem, Vergiftig, niettegenflaande zy aan

de Visfchen , die zig in de Slyk onthouden

;

tot Voedzel ftrekt. In zeer oude Olie gekookt

zynde, wordt
; dezelve gezegd een uitmuntend

Middel te zyn tegen de Oorpyn. Ook gaf
men voor, dat dit Dier, in Olie van zoete

Amandelen gekookt , dienstig ware tegen de

Ambeijen, en, in Wyn gekookt, tegen de Ze-
nuwkwaaien en Stuipen.

In andere Wereldsdeelen zyn ontzaglyke

Bloed-

(*) Efhem. Nttur* Curioforum , .Cent, VII & VllU
paf- 59-

l. Deel. XIV. stuk.
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VI. Bloedzuigers. Men vindt 'er in de Rivieren*
^F

\r\i

L
' aan ^e Kaap, zo Kolre verhaalt, van omtrent

Hoofd- zes Duimen lani. Elders komen Venynige
stuk. voor, die als de Glimwormen glinsteren, en

den Kop hebben van eene groenagtige Kleur,

zynde op de Rug
, gelyk die der Slykerige Wa-

teren ^ biaauw geitreept.

Op 't Eiland Ceylon , in Oostindie, ont-

houden zig een ander flag van Bloedzuigers

,

die niet minder Ongemak veroirzaaken. Zy
zyn in 't eerlt niet dikker dan een Paardehaair,

doch aangroeijegde krygen zy de dikte van

een Ganzefchaft , en de langte van twee of

drie Duimen. Zy leeven onder de Groente

of het Mos, maar men ziet 'er niet dan in 't

liegen Saizoea, als wanneer zy de genen, die

blootsbeens reizen , gelyk aldaar de gewoonte

is, ,by de Beenen opklimmen, en, eer menze

'er af kan doen , reeds bezig zyn met het

Bloed daar uit te zuigen. Men zou moeite

hebben om zulks te gelooven , indien de Au-
theur , die , in zyn Berigt van dat Eiland , zulks

verhaalt ,
3

er niet byvoegde, dat de voornaam-

Ite belemmering komt van de groote menigte

deezer Dieren , welke het byia vrugteloos maakt

zig daar van te willen ontflaan. Dus verdraagt

men liever haare werking met geduld, dewyl

zy niet Venynig zyn , ea dezelve als voor een

zagte Aderlaating verftrekt; wryvende, wan-

neer men 't huis komt , de Beenen met Asch

,

die dan nog eenigen tyd bloedtn. In de Rivie-

ren
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ten heeft men 'er dergelyke Bloedzuigers, als VI.

in Europa
A™-'

De Kenmerken, die Linnjeus opgeeft, be» Hoofd-

ftaan alleenlyk daar in. dat zy het Lyf lang- «tuk.

•111 jt7 i\ Kenmcr-
werpig hebben, en tot de Voortgaande bewee- ken»

ging Bek en Scaart in 't ronde uitbreiden.

Hier voor * hadt zyn Ed. als een Kenmerk op- *Bladz.i9«

gegeven dat zy aan de beide enden Stomp zyn.

Zy hebben doorgaans het voorfte end veel dun-

ner dan het agterfte, en het Lyf is niet vol-

komen Rolrond , maar als eenigermaate plat

gedrukt ; ten minfte in de gewoone Bloedzui*

gers. Ook heeft de opening van den Bek 9 ge-

lyk reeds opgemerkt is f , eenige byzonderhe- f Biads,

den , die men niet in andere Wormen vindt.
I03#

Voorts kan men hier, als een duidelyk Ken-

merk tot pnderfcheiding , byvoegen, dat zy

zig , tot het gezegde einde, met den Bek

vast hechten aan de Huid der Dieren.

Het getal der Soorten, die thans in dit Ge- Sootm
fligc voorkomen, is negen, waar onder twee

üitheemfche , als volgt.

(1) Bloedzuiger, die platagtig is en bruin % L
m:t honderd gedoomde dwarsjlreepen.

f^d-fa

Oostmcft*

Aan de Zeekusten , in Oostindie, komt dee- ĉhe»

ze voor , die het Lyf zeer plat, met uitgebreide

ver-

(1) Hirudo depresfa fusca , Striis transverfis mmicatis cen-

ttim, syft. Nat. XII. Gen» s$o, Sp. i«

H
I. D£e£. xiv. Srüïu
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VL verhevene Ringftreepen heeft , en een zeer
AF
^n

EL
" vryde gaaping van den Bek. Of het de voor-

Hoofd- gemelde Ceylonfche zyn, kan ik niet beoor-

stük. deelen.

(2) Bloedzuiger , die platagtig en zwartagtig

is 1 van boven zes geele Streepen hebbende,

waar van de middeljien met zwarte Boog-

fes , bet Lyf van onderen Ascbgraauw met

zv:arte Plakjes*

pl. cvïi. Dq Geftalce der Bioedzuigeren , die men in de

Geneeskunde gebruikt, is hier, in Fig. 8, naar

een leevend Voorwerp , naauwkeurig afgetekend.

„ Zy zyn van de grootsten , (zegt Bercm.vnn,

„ in de Stokholmfe Verhandelingen,) en ftrek-

,, ken zig fomtyds wel tot de langte van vyf

„ Duimen uit. Haar Lyf is nedergedrukt en

zwart: aan de boven fte platte zyde, of op
de Rug, hebben zy agt geele Banden over-

„ langs , ter wederzyde vier. De onderfte

„ loopt langs den Rand, tusfchen de Rug en

Buik; de tweede, effen boven denlonderften,

„ is in Jonge en kleine Bloedzuigers niet ge-

makkelyk daar van te onderfcheiden. Hy
„ heeft

(2) Hirudo depresfa nigricans , fupra Lineis flavi's fex

,

i ntermediis nigro arcuatis ; fubtus cinerea, nigro maculata*

F*un. Suec. 2079. BERGMANN. Aft. Stockholm. 1757. p*

N. 1. T. VI. f. i, 2. Hirudo major & varia. GesN, Phc.+zg;

T. 425» Hirudo Medicinalis. IUj. In/i 4.

II.

Medicina
lis

Genees*
kragrige.
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3 j heeft in het Geel kleine zwarte Vlakjes, v^

zo wel als de derde, doch de vierde Band

is glad , zonder fieraaden ,
loopende een Hoofd-

„ weinig boven den derden , en wat van de STUK »

,, Linie af(taande, welke het Lighaam over-

,, langs in twee gelyke helften verdeden zou.

„ Dus beftaat het met de legging der geele

j, Screepen, zo wel aan de eene als aan de andere

zyde van de Rug. De oriderfie zyde of de

Buik is platter, zwart met geele Vlakken en

Aderen , byna Marmeragtig gekleurd".

Om Upfal komen deeze Bloedzuigers zeer

zelden voor, (vervolgt hy), doch by Geflc

vindt men die overvloedig in Moerasfen , vari

waar men dezelven, tengebruike der Apothee-

ken , genoegzaam zou kunnen bekomen ; des

Het niet noodig ware, die van buiten te ont-

bieden. VVy hebben reeds aangemerkt, dat

die der Staande Wateren geenszins te verkie-

zen zyn tot Medicinaal gebruik. De besten

agt men de zodanigen , die de Rug met geel*

en groenagtige Streepen getekend , doch den

Buik uit den rooden geelagtig hebben. Die,

echter, welke niet in Rivieren of Beeken,maar

In Moerasfen gevangen zyn , kunnen , door de-

zelven in zuiver Water, dat dikwils ververfcht

wordt, eenigen tyd te houden, tot het oogmerk
der Geneeskundigen bekwaam gemaakt en dus

lang levendig bewaard worden Q*).

C3) Bloed*

(*) Heister, Chirurg, Ed. novisfima. p. 442.

H 2
Ï.Defx, XIV. Stuk.



iiö Beschryving van

i (3) Bloedzuiger, die platagtig en bruin is 9 aan
A

vii!

L#
den zyrand &eeU

Hoofd-
stuk. Men noemt deeze, die op veele plaatfen ge-

Smguïfu- meener is dan de voorgaande, in Duitschland

za een Pfcrd of Roï-Ep;el 9 in Sfweeden Snigel . ter-
Ge v» 0011e. ; . .

rt *

wyl de naam des anderen aldaar is IgeJm Zy
komt in grootte , den anderen zeer naby

,

doch verfchilt aanmerkelyk daar van in Kleur,

hebbende de Rug geheel zwart, den Buik wat

helderder, met een geelen Ring en verfchei-

de geelc Aderen. In Slooten en Modderpoe-

len is zy overvloedig te vinden. Zy brengt

één levendig Jong voort , dat het Strengetje

aan de Staart heeft.

(4) Bloedzuiger , die platagtig is en bruin , mét

agt zwarte Stippen boven den BeL

iv. Tot het Geflagt van Coccus, dat Tnfekten
obocuU-

zyn ; weiken ik 0p het end van het X. Stuk
AgN^ deezer Natuurlyke Historie , onder den naam

van Schildluizen, befchreeven heb, was door

den Heer Linnjeus, voorheen, een Eyvormig

Lighaampje t'huis gebragt, het welke iu Graf-

ten

(3) Hirudo depresft fusca ,
margine laterali flavo. Faun.

Suec. 2078. BERGM . A3. Stockb. 1757. T. VI. f. 3 , 4* Hirudo

maxime vulgaris. Raj. Inf. 3.

(4) Hirudo depresfa fusca
,

pun&is o&o nlgris fupra Ot,

Faun. Suec. 2080. BERGM. Smkh. 17S$' ?. *99* & 1757.

T. VI. f. 5-

Oogige.
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tenen Moerasfen, op het Ruiterskruid , ^e ^or"

Af̂
#

et
fchenbeet en andere Waterplaten, gebonden vjj^
werdc. Het was van onderen plat, van bo Hoofd*

ven rond , en ftak aan 't eene End een wit STUK *

gevorkt Baardje, dat Slymagtig was, uit,

hebbende aan ieder End ,
op het Lyf

i
een

Knobbeltje Dit doorfchynend Lighaampje,

bevattende zeven of agt rondagtige Bolletjes,

werdc in zyne bovenfte Oppervlakte met even

zo veel Gaatjes doorboord, tot uitlaating der

Jongen. Het bleef öp zyne plaats en kroop

niet voort; weshalve onze Autheur toen twy-

felagtig (telde , of het een Intekt, naar de Schild-

luizen gelykende, dan het Eijernest ware van

eenig Waterdiertje

Aangaande dit laatfte is men thans door de

Ontdekkingen van den Heer Bergmann verze-

kerd, die in 't jaar 1755 waarnam , dat de

gedag te Jongen tot het Geflagt der Ploedzui-

geren behoorden, en wel tot eene Soort der-

zelven, die men thans
, wegens de agt Puk"

keltjes boven den Bek, de Agt-Oogige ge-

tyteld heeft. Deszelfs Lyf, zege hy , is plat-

agtig, half doorfchynende, aan beide zyden

gerand. De Kleur is van onderen graauv/ag-

tig, van boven zwart of bruinagtig', mee vee-

Ie kleine bleeke Pukkeltjes, Boven den Bek,

die rond is , (taan de gezegde Pukkeitjes *

welken hy niet voor Oogen durfde houden ,

om
(*) Faun, Suea*-Ed. I* p. 110.

H 3
*• Deel. XIV, stuk. *
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VI. om dat men niet met zekerheid kan bewyzen,

^Vif
1" ^at een ee^lHet)nder de Wormen Oogen heeft.

Hoofd- Aan 't agter- end van onderen, bevindt

$™k.
3 ,

zig een uitfteekzel
, gelyk een Kegel,

3, met dqn top afgefneeden, die de middel-

3 ,
lyn van den Grondfteun meer dan tweemaal

3 , zo groot heeft, als de hoogte.

Zy kruipen op de beide uiterfte enden

van hun Lighaam voort, byna gelyk.de Rup-

, 5 fen die men Landmeeters of Span-Rupfen

3, noemt. Dus dient de Bek hun in plaats van

„ Voorpooten, en het gedagte Uitfteekzel in

3 ,
plaats van 4gte^PPOten. De Bek fchynt zig

33 door een Soort van Zuiging vast te zetten,

3, en dat Uitfteekzel door zyne weekheid aan

3, te kleeven. Anders wordt het geheele Lig-

3, haam, wanneer menze uit het Water neemt,

3, fchielyk droog , en haakt zig vast aan alles

,

3i daar het komt aan te raaken ; doch fcheidc

3, zig wederom daar af, als het nat gemaakt

3, wordt: zo dat dan ook die aunkleevende

3, Eigenfchap het Dier niet fchynt vast te

maaken, terwyl hetzelve zïg in 't Water be-

vindt.53

sfitwendi-
j5 Van onderen , omtrent het vierde deel

Leden." 3 , van de langte desLighaams af van den Bek,

3, vertoont zig een ronde witte Vlak. Wan-

neer men den Bloedzuiger dwars over den

„ Vinger uitbreidt, en van beide zyden op

die Vlak drukt, geeft dezelve een zwart

^ Lid uit: byna op gelykc manier, als de Heer

33 Schaef*
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„ Schaeffer zulks onlangs in de Leverwora VI.

5) der Schaapen heeft afgerekend en befchree- v <£

ven. Die zal, zonder twyfel, het Manne- Hoofd-

^, lyk Lii zyn. Een weinig dieper zit het STUK«

9% Vrouwelyke, 't welk uit eene Opening be-

3 > Haat, die doorgaans zeer moeielyk te zien

„ is, en waar uit ik geene Vogtigheid heb

35 kunnen drukken" Hier uit blykt dan 7 dat

zy ook Hermaphrodieten zyn , die elkander

bevrugten , gelykerwys de Aardwormen en

Slakken.

Ten opzigt van het inwendige deezer

Bloedzuigeren , merkt de Heer Bergman

n

aan, dat in degenen, die half vol wasfen zyn,

zig het beste twee fyne Vaatjes vertooncn,

loopende langs het Lighaam, aan ieder zyde

één. Deeze Vaatjes komen van den Bek af,

qn fchynen zig aan het Staart -end te veree-

nigen, zullende, zo hy zig verbeeldde, mis-

fchien het Spys- Kanaal zyn, dat van Redi,

nogthans, als enkeid wordt afgebeeld in de

Bloedzuiger der Zoete Wateren (*). Doch
in deStaart, zo wel als de Heer MoRA^D,geen
Opening kunnende vinden , denkt hy dat deeze

Dieren mooglyk ook den Afgang door den Bek

uitwerpen (f ).

DeezeBloedzuigers (Vervolgt Bergmann),

„ komen overvloedig voor in Graften , daar

37 de

(*) Opuscuhrum Pars IIL Duodecimo. Tab. XIV. Fig.

(T) Vergeljk bladz. 76 s
hiervoor.

H 4
1. D££L. XIV. STUK.
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VI- „ de Waterplanten, voorgemeld, met haare
Afdeel.

^ jyjertjes bezet zyn. Zo oude als jonge

Hoofd- „ zetten zig fomwylen met het Staart -End
STüK# ergens aan vast , en maaken dan met het

3 ,
geheele Lighaam eene Golfagtige bewee-

ging" : welke misfehien tot de Eijerlegging

dienen kan, in de genen die vohvasfen zyn.

Het Ey gelegd hebbende, maaken zy hetzel-

ve met den Bek vast en geeven het zyne be-

hoorlyke plaatzing. Dit Ey is in 't eerft ge-

heel week en zwart, doch wordt in een Vie?

rendeel Uurs bruinagug, zynde gemeenlyk een

agtfte Duims lang en langwerpig rond. Na
verloop van agi Dagen , min of meer , vcr-

toonen zig, in de genen die bevrugt zyn, ten

minste elfronde Lighaampjes,het welk de Vrugc-

jes zyn, die na veertien dagen verloops, als

volkomen Bloedzuigers gefatfoeneerd
, uic het

Ey kruipen.

De laagte derzelven, volwasfen zynde
,

wanneer zy zig uitrekken, is, zo hy aanmerkt,

doorgaans twee Duimen. Naderhand Kteefc

hy 'een Eigenfchap derzelven ontdekt , waar

in zy van andere Bloedzuigers verfehillen ,

dat zy naamelyk buiten '% Water niet kunnen

leeven ; zo dat men dan ook het Glas , waar

in menze houdt, niet behoeft toe te dekken,

het welk met de gewoone Bloedzuigers noo*

dig is, om het wegkruipen voor te komen.

Voorts komen zy, in reële opzigten, met de

anderen overeen.

O) Bloed-
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(5) Bloedzuiger , die platagtig is en zwart, ^ VL

met den Buik Ajcbgraoffiiïagtig*
'

yjj%
*

Hoofd-

Deeze Bloedzuiger, zegt Bergmann, is stuk.

de zeldzaamste, zeer klein en fmal, doch aan

den voorgaanden zeer gelyk. Hy hadt dezel-

ve 'er ook voor aangezien, als de zelfde Kleur pl* cvil

hebbende , doch by naauwkeurige Waarnee- 9#

ming vondt hy ze naar de langte durner, en

met maar twee Stippen boven den Bek, het

welk een weezentlyk verfchil maakte. Zy
wordt, deswegen, van hem de Twee-Oogige
geheten. Het gene de opmerkzaamheid vaa

deezen Liefhebber , hier in , meest gaande

maakte, was een k'eine dikte, onder de Mang,

welke hy door het Mikroskoop bevend t uit

ronde Bolletjes, vermoedelyk Eijeren, fanen*

gefield te zyn D"e kleine bloed/ uigertjes,

waar van door Baker verhaald wordt, dat zy

de Jongen aan den Buikdraagen, zouden, vol-

gens zyn denkbeeld , wel van deeze Soort kun-

nen zyn ; doch zy waren veel kleiner , als de

langte hebbende van weinig meer dan een half

Duim (*). Deeze Soort onthoudt zig in Staan-

de Wateren.

(6) Bloed-

(5) Hlrudo depresfa nigra , Abdomine flibcinerso, W£ud% Suec*

aosi. Hirudo bioculata. BE&GM. Jlïï Stockholm* 1757. T. 6.
fig . 9 n.

(*) Zie Nuttig Gebruik v*n "t Alifaoskoop^ Amfterd. I7ff.
BlacL. 42$.

H 5
I. Dïil. xiv. Stuk,
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VL (6} Bloedzuiger, die pltpugtig is en langwer*
^F

vtt
L

* P*& ovaa^> met ^e I'nöewanc^n bruin ^ ge-

Hoofd» vind, doorblinkende.

STUK,

Compiana-
Gedagte Heer noemt deezen Bloedzuiger,

**- ^ van welkewy ook van hem de afbeelding ontleend

jfL eva. hebben, de Zes- Oogige. Dezelve, zegt hy,
I0

' is niet meer dan een Duim lang doch breeder

van Lyf, dan een der voorgaanden* Langs

^ deszelfs Rug heen loopen twee ryën van blee-

ke Wratten of Knobbeltjes , die in ieder ry

met zwarte Streepen famengevoegd zyn. Bo-

vendien gaan 'er verfcheide fyne donkere Stree-

pen van onderen langs het Lyf. De Kleur valt

in het graauwc. Hy heeft den Rand of Om-
trek des Lighaams oneffen en als uitgehakt, en

hier en daar verfierd met kleine zwarte Vlak-

jes. Kort boven den Bek ftaan zes Oogen,

Paarswyze tusfehen de enden der Randen van

de Wratten.

Zyne doorfchynendheid is wat zonderlings:

want aan de onderfte zyde of Buik kan

men de zwarte Streepen zien, welke de Wrat-

ten op de Rug famenvoegen. Wanneer de In-

gewanden met Spyze gevuld zyn, zo vertoa-

nen zy zig gelykerwys een Ruggegraat, weder-

zyds

(6) Hirudo depresfe ovato - oblonga , ïnreraneis fuscis pin.

natis pelluccntibus* Fapn» Suw. fieSz. Hirudo Sex-Oculata*

35ERGMANN* Aiï. Stockholm. 1757» P# Si 3. Tab. VI. flg*
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syds in Takken uitloopende 3
van welken de VI.

onderden de langden zyn. De Aars bevindt

zig boven het uitftek aan 't ageer -end, even hoofd-

als in de andere Soort (*). stvk.

Dit is de traagfte onder de Bloedzuigers i hy

gaat zelden van zyne plaats, en deerne fomwy-

len een wonderlyk postuur aan, zettencie zig

met het Staart -end vast, en den Buik geheel

en al hol maakende: Uit den Bek heb ik hem,

•verfcheide maaien , een fmal, zwart, Lid zien

uitftrekken , welks gebruik iny. onbekend is.

By het aankomen der Koude zkten deeze Die-

ren geheel onbeweeglykj eindelyk raaken zy

los, en dryven in het Water, met den Stroom,

voort , tot dat zy flerven.

(7) Bloedzuiger, die Clasagt'g doorfchymnde vu.

iS 9 van a&te -en geel )

Henrot

Ongctaee-

Deeze heeft de helft des Lighaams groen-
I1C%

agtig doorfchynende , en van vooren zes zwar-

te Stippen , waar van de agterfle verst afltanciig,

Zy onthoudt zig in de Meiren van Europa,

2egc LiNWiEüs*

(8) Bloed-

(*) Her Hmtem
f
zegt hy, vertoont zig van de Rugzyde;

gelyk in onze Figuur, aan 't breedste end: doch men moec
niet denken , dar dit de Afgangs - Opening zy : dewyl volgens

de voorige aanmerkingen' van dien zeilden Waarneemer, de
Bloedzuigers geen andere Openingen hebben aan het Lyf , daa
die van den Bek en Teeldeelen.

C?) Hirudi hyalina, postice lutea. Faun, Suec % 2085.
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VT - (8) Bloedzuiger, die Spïlrond is> aan de en*

A
™ll

h
' den breedcr.

Hoofd-
stuk. Hier worde die Bloedzuiger der Zoet Water

Geïmltra. Visfchen bedoeld, waar van Frisch enRoESEL
spanne- fpreeken. De eerstsemelde zap dezelven in

5

cme eter. ^ ö
eerst voor Jonge Bloedzuigers aan , doch ont-

dekte wel haast , uit de dunte van het Lyf en

de dikte der Enden , dat het anderen waren.

Van Maart tot juny vondt hy die aan de Vis-

fchen , hangende fomtyds aan derzelver Oogen,

doch meest van de genen, die in een zwakke
kwynende toeftand waren. Zwemmende maak-

ten zyeeneSlangswyze figuur met het Lighaam,

en fcheenen het Staande Water boven dat van

loopende Beeken te verkiezen. Dit oordeelt

hy, is de reden, dat de Visfchen zig dikwils

in het Water der invlietende Beeken begee-

ven, om 3 naamelyk, verlost te worden van

dat Ongedierte, terwyl zy anders in de Staan-

de Wateren meer Voedzel vinden , aan de daar

in overvloediger voorkomende Waterdiertjes

of Infekten,

Hoewel Roesel 'er veelen aan de Karpers

vondt, kwamen hem doch de meesten voor

aan de Zeelten 5 die men zelden, zegt hy, uit

een

(8J Hirudê teres , extremitatibus dilatatis. Faun. S*tc> 208$.

BERGMANN, Stock*. 1757 P-
3io. N. 3. Hirudo Ore

Caudaque amplis. Fxisch, Jnf, VL p. £5. T. 11. Roïs. InC



de Bloedzuigers. 125

een Meir zal visfchen, zonder dat haar ceni- VI.

gen van deeze Bloedzuigers aan 't Lyf zitten,
AF

yjj
EL#

hangende 'er zo vast aan, dat zy niet gemak

>

Hoofd-

kelyk daar af te krygen zyn. Deeze Dieren STU^

zyn doorgaans bleek Olyf kleurig of graauw-

agtig groen, befprengd met veele witte Stip-

pen* De grootite langtc is naauwlyks over de

twee Duimen. Haar Lyf loopt van het Staart-

end, dat zeer breed is, allengs dunner naar

den Kop. Zy zwemmen Slangswyze, doch

aan vaste Lighaamen zetten zy zig op de manier

der Spanrupfen voort, en daar van hebben

zy, niet ongevoeglyk, haaren bynaam. De
verkorting van haar Lighaam gaat niet, gelyk

in andere Bloedzuigers , met uitbreiding of

uitzwelling in breedte, gepaard. Hy heeft

derzelver Eijertjes en Jongen waargenomen.

Ee eerstgemelden, zegt Bergmann, bevinden

zig aan de Visfchen, waar uit zy haar Voed-

zej heeft.

(9) Bloedzuiger, die Spilrond u, met bet Lyf ïx.
Mi '

de.

kattig.

Dit zal de Zee - Bloedzuiger zyn, die wy
Lampetra noemen , zegt Aldrovandus

, op
het voorbeeld van Strabo. Deeze Aardryks-

kun-

(9) Hiruiê teres , Corpore Vermcofo, Faun. Suec. 2084,
Hirudo manna. Rondel. .Aquat. II. p. m, Hirudo murica-
ta. Muf. Ad. Fred. I. p, 93, T. 8. Fig, 3* Hirudo Pisciuw.
BASTER, Uitfp*nn. I. DEEL. p, 94. T. X. %. 2.

L Deel. XIV. Stuk,
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vl. kundige, naamelyk, heefc gezegd, dat in zc«

yil
L

' kere Rivier van Libye Bckllce, dat is Bloedzui-

Hoofd- gers , voortkomen van zêveri Ellen, welke

jjtüic doorboorde Kieuwen hebben, waar mede zy

Adem kunnen haaien» Evenwel, getuigt hy^

wordt die eigen tlyk de Zeé-Bloed£uiger geheten,

waar van hy de afbeelding uit Rondeletiüs

mededeelt, zynde van grootte als een Vinger

én van geftake omtrent als de gswocne bloed-

zuigers , doch wat dunner van Hals en dikker

van Staart. Zy leeven in Meiren van Zeewa-

ter, en iynj volgens de afhéelding, fcherp

gedoomd..

floedzui Dat Dier, 't wëlk de Heer Baster o r der

£
3

*

r !

ei' den naam van Bloedzuiger der Visfchen heeft

afgebeeld en befchreeven , fchynt merkelyk

van den gedagten Zee- Bloedzuiger te ver-

fcüliïën, doordien het eigentlyk niet gedoomd,

maar Ringswyze met Knobbels bezet is. Des*

zelfs voor- en agter-end zyn insgelyks zeer

breed, kunnende het Dier zig daar mede naar

believen vast hechten, gelyk het aan de Vis*

f hen , en inzonderheid aan de Rochen ,

fchynt te doen. De langte moet , volgens

zyn Ed. afbeelding, wel een half Voet zyn,

en het Dier kan zig nog langer uitrekken Hqt

is zekerlyk een geheel andere Soort, dan de

Bloedzuiger der Visfchen van de Zoete Wate-

ren, waar mede zyn Ed* hetzelve vergelykt.

VIII. HOOFD-
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VI,

Afdeel.

VIII. HOOFDSTUK. H2l
STUK* .

Befchnving mn 9
t Geflagt der Ruigeekken, een

Soort vun Slymige Visch- Wormen»

TP\e Grickfche naam Myxine , tot aanduiding Naam.

"^^van die Geflagt gebruikt , heeft zyn af-

leiding van de Slymigheid deezer Wormen;
doch, dewyl het een byzonder Kenmerk van

dezelven is, dat zy den Bek met Haairtjes be-

zet hebben, zo heb ik het gevoeglyker geoor-

deeld, hun door den naam van Ruigbekken tc

önderfcheiden.

De Kenmerken beftaan daar in, dat zy eenKenmer*
ken

Spilrond Lighaam hebben , het welk van on-

deren met een Vetvin is gekield; den Bek aaii

'c end en ruig : twee gevinde Kaaken of Ny-
pers en veele fcherpe Tanden in de Keel : een

boven - Tand die enkeld ftaat en fcherp is :

terwyl *er de Oogen t'eenemaal aan ontbree-

ken.
Maar ééne enkele Soort is tot nög toe van

dezelven ontdekt, naamëlyk,

(i) Ruigbek, die Slymagtig is*
: U

Jifyxinè

De blinde Prik of Negen -Oog, zegt RAY,
ŝ f

•

15 Vifch-

Worm.

(i) Myxine glutinofa. Faun. Suec, zoS6> Myxine, Méf,
Ai Frid. J4 p 91, T. J. f. 4. KALM, .Itin. I. p. 100, n8.
Myxine glutinofa* Att* Wdros. II. p. 250. T. 3. Lampetra
tfoeca Oculis carens. Will, UhthyoU 107. RAJ. Phe, p. 56.

I. deel. xiv. Stuk.
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yi is klein en Spilrond, naauwlyks grooter dan

^Vin*
1

^e grooc^e Aardwormen , welke de onzen

Hoovi) Daauw en Mey- Wormen heetem Haar ge-

«tuk. heele Lfyf vindt men, op de wyze der Aard-

wormen byna, in Ringen verdeeld, en voorts

komt zy overeen met haar Mede- Soorten. Dit

fchynen echter Schepzels te zyn der Zoete

Wateren of Rivieren ; alzo hy zegt, dat men-

ze te Straatsburg noemt Blinder Neimaugen.

Zy hebben, volgens Wjlloughby, van wieii

de afbeelding ontleed is, onder den Kop een

ronden Bek, die altoos open ftaat en geen

Tanden nog Tong ; 't welk grootelyks van

de opgegevene Kenmerken zou verfchillen.

Op 't midden van den Kop is een Gat of Ope-

ning, gelyk in de overige Soorten van Ne-

genoogen , en , in plaats van Kieuwen , heb-

ben zy wederzyds zeven Gaten op een regte

Lyn. De ruigte van den Bek komt uit op

twee byhangzels of knobbeltjes aan ieder zy-

de. Het Vischje, door hem befchreeven

,

was zes Duimen lang, en hadt op de agterlte

helft van de Rug een Vin of Huidje, dat ag*

ter 't end maar een weinig omgeflagen werdt

,

zynde de Afgangs - Openingen op gelyken af-

ftand
v
van den Bek als het voorde van de Rug-

vin. Balt erus , een Vogelaar en Visfcher van

Straatsburg, hadt het zelve onder andere Visfchen

van den Ryn, of Beeken en Meiren daarom-

ftreeks , befchreeven.

In de Noordzee onthoudt zig, zegtLiNNmrs,

dit
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dit Oneediert, dat in de Visfchen boort* de- "K

zeiven opvreet en 't Water in Slym verandert, yill/
Zulks blykt nader uit de Waarneemingen van Hoofd-

den Heer Kalm, die, in January des Jaars STUK*

1748, te Grömftad in Noorwegen zynde, de

Visfchers aldaar ongemeen hoorde klaagen

over de fchadelykheid van zekere Visfchjes

,

die men aldaar veelerley naamen gaf, van de

uitwerking afgeleid, gelyk Pilor, Piltar3 Sau-

ger en Enicluw'en Wanneer men Netten uit-

zet, om Kabbeljaauw , Schelvisch en derge-

lyken Zee-Visch, te vangen, of Hoeken daar

toe legt, zuigen deeze Wormen dezelven dik-

wils geheel uit ; zo dat 'er niets byna , dan

de Huid en Graat , van overblyven. Gemeen-
lyk byten zy een Gat in de Visch , en flui-

pen door hetzelve daar binnen, om hem met

meer gemaks te kunnen opvreeten. De Plat-

vischen en Kreeften fchynen byna de eenig*

iten te zyn, die vry loopen van hunne vraat-

zugt: wordende de laatften door hunne harde

Schaal , en de anderen door hunne verblyfplaats

op den grond der Zee, in de Slibber, daarvoor

befchut.

,, Zy gelyken (zegt Kalm) naar de Prik- *roefnee-'

3 , ken , hebbende een gladde Huid , zonder aangaande

„ Schubben en zyn blaauwagtig van Kleur ,
ymiff'

3, met een witte Streep onder aan den Buik.

3, De Proefneemingen , door my daar op in .

„ 't werk gefteld , zyn kortelyk deeze. Ik

3, wierp zodanig een Vischje in een groote

I 3, Kom
U Deel. XIV. Stuk.
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VI* Kom met frisch Zeewater, welke, in de

vni
L

* » ^ van een ^ur
> Sevu^ was met eene

Hoofd- 39 Wkagtige taaije Slym , die naar een helde-

stüic. * re en doorfchynende Lym geleek. Doop-

„ te men daar een Pennefchafc of Stokje in

,

„ zo kon men 'er lange Draaden uithaalen.

„ Door meer omroeren hing zig de klevcri-

„ ge Geley, ter dikte van een Duim , daar

„ aan vast , en zag 'er dan volkomen even*

,, eens uit, als een heldere Yskegel. Einde-

„ lyk wierdt het Water zo taay , dat de Visch

„ zelf, by het uitwinden , mede volgen moest.

Ik goot, daarom, hetzelve weg, en liet my
l0 frisch Water geeven ; doch dit wierdt , toen

„ de Zuiger 'er naauwlyks een vierendeel Uurs

„ in gelegen hadt, even zo dik als het voor-

gaande* Men verzekerde my tevens , dat,

„ wanneer een Kan half vol Water was, en

maar een eenige van deeze Vischjes daar in

„ gebleeven ware ? men , na verloop van

„ weinige Uuren , reeds alles in een Slym

„ van zodanige natuur veranderd zoude vin-

den*

„ Ik kon aan de genen , die my gebragt

„ waren , zo menigmaal als ik die uit het

Water haalde , zeer duidelyk waarneemen ,

hoe zy door verfcheide deelen des Lighaams

5> de Slym uitgaven* Zelfs uit haare Zyden

„ kwam, indien ik ze maar wat hard aantast-

te, een witagtig Vogt te voorfchyn. Ter-

yy wyl ik ze düs hield, waren zy van Kou-

de99
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» de gantsch verftyfd: maar, als men ze in VI»

„ frisch Zeewater fmeet, bewoogen zy zig,
AF
y^

3 , op de wyze der Aaien, in het Vat heen en Hoofe

„ weer ; doch leefden niet langer dan drie of stuk*

„ vier Uuren* De befchreevene Geley liet

*, zig zeer lang uitrekken, tot dat de Draa-

„ den, eindelyk, zo dun als de fynfte Zyde

„ waren. Zy waren, bovendien, ook taame-

lyk taay en fterk. Zou men, derhalve, die

„ Stoffe niet tot eenig nut gebruiken, en van

5 , deeze Visch- Wormen, onder anderen, ee-

„ nig Lym bereiden kunnen".

Van deeze, zo wonderbaarlyk Slymige, Die-

ren , gaan wy ,
Natuurlyk , uit den Rang der

Wormen tot dien der Slakken oven

De Eigenfchappen der Slakken of Slakgelykeri-

de Dieren in *t algemeen. Naamen der byzon»

dere Gedierten, die tot deezen Rang fhitis ge*

bragt zyn. Optelling der Geflagten, enz.

't T atynfche woord Mollusca, dat vanNaaitó

1 LinNjEüs hier, in 't meervoudige, ge-

bruikt wordt voor een algemeene benaaming

der Dieren van deezen Rang , is door Plinius,

m 't enkelvoudige, voor eene Noot met een

SSSSSÖSSSSSSSS5

IX. HOOFDSTUK.

I i zag-
I* Des-l% XIV. Stuk,



iga De Eigenschappen
VI. zagte Bolfter of Dop , genomen» Het kan

AF
IX

EL
' zekerlyk 3

niets anders dan iets weeks , in te-

Hoofd- genftelling van iets dat hard is en in der-

stuk. gdyke betrekking voorkomt, betekenen. Hier-

om wordt die benaaming , niet ongevoeglyk >

toegepast op Weeklyvige Dieren 9 die wel in 't

algemeen niet dan met een Huid bekleed zyn

,

doch waar van fommigen
,

gelyk de Zee-

Sterren en Zee - Egels, ook een zagte of wee -

ke Schaal hebben 5 in tegen (telling van de

Schulpdieren. Aldrovanous beef een Boek

gemaakt de Mollibtix 9 dat is van Dieren 9 die

met een zagte Huid bekleed zyn , offchoon

vast van Vleesch. Ik gebruik
9

er«cte benaa-

ming van Slakken voor , die aan 't eerite

Geflagt eigen en op fommige anderen ook niet

ontoepasfelyk is ; even als ik die van den

voorgaandén Rang begreepen heb onder den

algemcenen naam van Wormen.
Kenmer- Met de laatstgemelden komen zy overeen,

in een eenvoudig , naakt Lighaam te hebben

;

doch verfchillen van dezelven door hunne

Ledemaaten , dat Sprieten of Voelers zyn

,

die in fommigen naar Hoorntjes , in fommi-

gen naar Armen of Nypers, in eenigen naar

Pooten gelyken. Dat zy geen Schaal hebben

is zo algemeen niet , of het lydt eenige uit-

zondering; gelyk dit in de Zee- Appelen of

Zee-Egels en Sterren blykt, die men deswe-
gen , ook 9 agter.de naakte Slakken geplaatst

vindu

De
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Ce Geftalte, voor 't overige, der Dieren VI.

van deezen Rang, is grootclyks verfchillen.de.
Ai

'

j^*
1*'

Hoewel veelen hec Lyf , eemgermiate , naar Uooid-

dat der Slakken gelykendë hebben, zo is hec stuk.

doch in anderen Rups -, m anueren Worm • ag

tig, Van hec eerfle leveren ons de Zee-Rup-

fen, zo genaamd ; van het andere de Zee-

Duizendbeenen, die, bovendien, met een me-

nigte van byhangzels als Pooten voorzien zyn,

de voorbeelden uit. Sommigen van deeze ;

gelyk die kleine Waterflangetjes der Zoete

Wateren , hebben byna de dunte van een

Draad. Anderen in tegendeel, gelyk de Zee-

Soheeden en Zee - Netels , hebben een zeer plom-

pe en wonderlyke figuur, met zo weinig be-

weeging, dat men ze naauwlyks voor Dieren

aanzien of erkennen zoude. Ook vindt men

'er de Zee-Schaften onder , die byna Cylfth

drisch zyn , en altoos ergens aan vast zitten

met haaren Grondfteun. Die, welke men Zee-

Haas noemt , hebben eene figuur , zeer

vreemd aan de Schepzelen van dat Element,

zo wel als de Kieuw- Worm der Visfchen. De
Zee-Katten en Polypen zyn wegens haare Ar-

ïnen niec minder verwonderiyk , dan de Be-

zaantjes door haare byhangende Vezelen of

Riemen , en Blaasagtige gedaante , als die der

Kwallen* Welk eene zonderlinge vertooning

de Zee -Sterren en Zee -Egels, in haare me-

nigvuldige Soorten, opleveren, is iedereen be-

kend,

I 3 Zo
L Deel* XIV. Stuk.
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VI. Ten opzigt van de Ingewanden is 'c zon»

Afdeel,
^erling , dat men in Dieren , die zo gering

Hoofd» fchynen, een zo wel gefchikt Samen ftel van
stuk» binnen vindc. De onvermoeide nafpooringen

van Swammerdam hebben zulks in de ei-

gentlyke Slakken 3 op het keurlykfte, aange-

toond. In andere Dieren , die voor 't bloote

Oog als loutere Klompen of Kwabben, en dus

zeer veragtelyk , zig vertoonen , zullen wy het-

zelve ftraks opgehelderd zien, en bevinden

dat zy met de noodige Lighaamsdeelen tot het

Leven ; Hart
, Longen , Maag cn Darmen , niet

minder konftig dan de edele Schepzelen, voor-

zien zyn.

Eigen- Zo verfchillende byna, als de Geftake, zyn
fchappen.

0Qjc ^Q Eigenfchappen. Sommigen, gelyk ik

aangemerkt heb ,
beweegen zig en zwemmen

zeer vlug ; anderen kruipen altoos langs den

Grond; anderen zitten vast en fchynen naauw-

lyks te leeven. Eenige Zee-Blaazen maaken

een zo aartige Vertooning, door het dryven

met een uitgefpannen Vlies langs de Opper-

vlakte der Zee, dat menze deswegen B&zaapt»

jes noemt. Het Voedzel van de meesten

beftaat blykbaarlyk uit andere Dieren of In*

fekten , die zy inzwelgen en verteeren of uit-

zuigen* Ik neem de Zee-Katten, tot voorbeel-

den van het eerlte
;
dewyl die Dieren en Vis-

fchen verflinden van aanmerkelyke grootte:

den Kieuw Worm en anderen van het laat-

fte. Door fommige Zee - Duizendbeenen wor-

den
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den Zee -Wormpjes verteerd} terwyl de ge- VI.

woone Zee- Rups/J zo wel als de Zee - Egels
Af
££

£I

en Zee- Schaften , meest van Schulpdiertjes hoofd-

fchynt te leeven. Tot Verteering van zulke
STUK*

harde Kost, zyn fommigen van deeze Week»

lyvige Sehepzelen met Tanden in de Maag,

en tot befchutting met een Eeenig Rugge-

fchild voorzien. De manier, op welke fom-

migen haar Voedzel uit de Slyk of Slibber

der Wateren haaien , is nog geheel onbekend.

Mooglyk zyn 'er onder dezelven ook wel ,

die van Wier of Zee - Gras leeven , gelyk de

Land -Slakken van Groente en Vrugten. Men
vindt 'er onder, gelyk de Zee -Schaften, ook

Klapkonten genaamd, die in fommige Landen

gegeten , ja voor een lekkerny gehouden wor-

den ; terwyl de Zee -Katten bovendien een

foort van Geneesmiddelen uitleveren. Ande-

ren, gelyk de Kwallen, Zee-Blaazcn, Zee*

Netels , fchynen zo Vergiftig te zyn, dat zy,

door aanraaking van de bloote Huid , een

Ontfteeking of Vuurigheid daar in verwekken

Eenigen glin fleren by Nagt , als Vuur: ande-

ren hebben, over Dag, een Goudglans, die

haar verfiert. Om kort te gaan, de Eigen-

fchappen der Slakgelykende Dieren zyn groo*

telyks verfchillende.

Wy gaan nu over tot de Rangfchikking en

Kenmerken der Geflagten, welken deeze Rang
'er agttien behelst, als volgt.

I 4
I.Deel. XIV. Stuk»

ORDO
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Afdeel»
IX

hooi;. ORDO SECUNDUS.
STUK.

M O L L U S C A.

Anirnalia fimplicia nuda^vel absqueTesta,

Artubus inftru&a.

1. Ore fupero, Bafi fe affigens.

288* Actinia* Aperturd unica, commzmi , dïl'ci*

tabili.

287* Ascidia, Apertuns duqbuS) alterd humiliore.

2. Ore antico, Corpore laterali Forami-

nc per tufo.

282, Limax. Tentacula quaiuer: Anus communis

cum Poro laterali.
j

283. Aplysia. Tcniacula quatwr: Anus fitpra

pcstica.

8ff4« Doris. Tentacula duo : Anusfitpra postica.

239. Tethys. Foramina laUralia finistra, gemina*

3. Ore antico 3 Corpore Tentaculis anti-

ce cinfto.

290. Holoïhuria. Tentacula Car?wfrf .

291. Terebella. Tentacula Capillaria.

4. Ore
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^•^SS®S®:©SSS®
Opdeel.

IX.TWEEDE RANG. HooFD.

STUK.

SLAKKEN.
Dieren die een eenvoudig Lighaam hebben,

dat ongefchaald is cn met Ledemaaten.

U Den Bek van boven 3 en met den Grond *

Jleun zig aanhechtende.

«83. Zee -Netel, Met ééne 5 gemeene, uit-

rekbaare Opening of Mond,

287. Zee-Scheede. Met twee Openingen, de

eene laager dan de andere.

2. Den Bek van vooren; het Lyf op zyde

met een Gaatje.

282. Aard -Slak. Vier Hoorntjes; het Aars-

gat met het Zyd - Gat gemeen,

283. Zee -Long. Vier Hoorntjes; het Aars-

gat boven aan 't agter-end.

284. Zee -Slak. Twee Hoorntjes ; het Aars-

gat boven aan 1 agter * end.

289. ZE£-HAAs/TweeGaatjes aan de flinkerzyde.

3. Den Bek van vooren; het Lyf vooraan

met Baardjes gekranst.

apo. Zee -Blaas. De Baardjes Vleezïg.

291. Steenboorder. De Baardjes Haairagtig.

I T 4- D®i
U DEEL. XIV. STUK,
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VI.

Afdeel.
IX.

Hoofd-
stuk.

292. Triton, Brachia bipértita; quibusdam Cou
Uferii .

296. Sepia. Brachia 0ÏÏ0 Jive deccm ; injlructa Co*

tylis.

295. Clio. Brachia duo y dilatata*

293. LerNjEA, Brachia duo Jive tria^ teretia.

294. Scyll.ea. Brachia fex 5 remotis paribus.

5* Oreantico, Corpore Pedato.

285. Aphrodita. Os inerfne. Corpus ovale.

286. Nereis* Os Unguiculatum, Corpus elonga-

6, OreinferOj Centrali.

297. Medusa. Corpus gelatinofum, Iceve*

298* Asteria. Corpus Coriaceum muricatum.

299. Ecbinüs, Corpus Crujlaceum aculeatum.

turn»
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w ~ VI,

4. Den Bek van vooren\ het Lyfmet Ar- ixf
L '

7/z<?7?. Hoofd-
stuk.

292. Steen - Slak. De Armen in tweeën ver-

deeld, fommigen met Schaaren.

296. Zee -Kat. Agt of tien Armen, met Nap*

jes voorzien.

295. Vlerk- Worm. Twee uitgebreide Ar-

men.

293. Kieuw -Worm. Twee of drie Armen,

die rond zyn.

294. Kroo9-Slak» Zes Armen ,
by afgezon-

derde Paaren.

5. Den Bek van vooren ; bet Lyf als met

Pooten.

285. Zee- Rups, Den Bek ongewapend; het

Lighaam ovaal

.

286. Zee-Duizendeeen, Den Bek genageld;

het Lyf langwerpig.

6» Den Bek van onderen , in *l middelpunt»

297. Zee -Kwal. Het Lyf glad en Slymerig*

298. Zee -Star. Het Lyf Lederagtig en ge-

doomd.

299. Zee-Egel. Het Lyf Korftig en met Pen-

nen gewapend.

X. HOOFD.
I* DEÏL. XIV, STUK,
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Befcbryvmg van 9
t Geflagt der Aard-Slakken,

van welker Eigenfcbappen en Gebruik , en in *f

byzorider van de nieuwe Proefneemingen , om-

trent de weder - aangroeijing van de cfgejheeden

Kop en Hoorntjes, omjiandig gejproken wordt.

T Tit deeze Lyst van deNaamen en Kenmer»
*^ ken derüeflagten blykt, dat ver de mees-

te, ja byna alle de Dieren van dcezen Rang,

Zee - Schepzelen zyn. Veeliigt zou iemand , on-

verhoeds, daar uit opmaaken, dat de Schep-

per der Natuur zulks zodanig gefchikt had,

om deeze Weeklyvige Gewrochten van zyne

Hand voor de aandoening of befchadiging

door harde Aardklompen en Steenen te be-

fchutten; doch wy zien de ongegrondheid van

zulk een denkbeeld, blykbaar, doordraaien in

die van dit Geflagt , welke men 3 tot on~

derfcheiding van anderen, Aard- Slakken

noemt.

Naam. ^e Latynfche naam , Limax , wordt van de

Slyk of Modder , daar zy in voortkomen en

dikwils in huisvesten , volgens de Ouden af-

geleid, 't Hebreeufch woord Cboometb een

Slak betekenende, zo werden zy geteld on«

* Livh
^er de Onreine Dieren *; doch Scbablul f

X.
HOOFD-
STUK, X. HOOFDSTUK,

XI. v» 30.

t P/alm

S8« v. 9,

aan*
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aangaande heeft men meer zekerheid (*) By VI.
Afdf et

de Grieken fchynen zy geen byzonderen naam ^
gehad te hebben: want TElianos noemt de Hoofd-

Aardflak k<>z*Uv töv yv,um
9 in overeenkomst met STUK»

Plinius , door wien de ongehoornde Cocblex

nudce > dat is naakte Slakken^ getyteld worden*

De hedendaarfe Grieken noemenze Kocblios of

Salmgas; de Italiaanen Lumagotto, en de Hoorn-

Hakken , in 't byzonder Lumaca : de Franfchen

Limace of Limacon en ook wel Licocbe; de

Spanjaarden Caracol; de Duitfchers Scbneck>

de Poolen Sklimak, deEngelfchen Snail of Slugi

Zonderling is 't, dat fommige Slakken ge-

heel naakt leeven, en anderen een Hoornag-

tig bekleedzel hebben , 't welk men een Slak-

kenhuis , of een Sïakkooren noemt. Dat deeze

Die en , evenwel 5 in het weezentlyke niet ver-

fchillen, blykt daar uit 5 dat men de inwoo-

ners van de Slakhoorens in 't Latyn zo wel

Limaces noemt en genoemd heeft, als de an-

deren (f). In 't Fransch noemt men de naak-

te Slakken, gemeenlyk, Limaces of Limas 9 de

Hoornflakken Limaeons. De Slakken, die in

de Zee-Hoorens huisvesten 3 worden in de

meeste Taaien , zo lang zy in haar Huisje

zyn, en met hetzelve , daar van onderfcheiden

:

ge-

(*) Scbablul cft reptile, quod cum egreditur eConcha fua',

Saliva fluit ab ïpfo , donec plane piquescat &, moriatur*
Scholiastes. ad loc. pfalmi.

(t) Impiicitus Concha; Limax , hirfutaque Campo. CQLtr-

I» De e XIV. Stuk.
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Wh gelyk men dus, in I talie , dezelven Maruza of
Af^e&l

Zamaruca 5 in 't Spaanfch Caramuijo , in 't Fransch

Hoofd- Escargots, en in 't Engelsch Cockles noemt.

stuk. Derzelver Huisje , ook , is doorgaans veel fter-

ker dan dat der Aardflakken ,
9

t welk meer

naar een Hoornagtige Schil of Eijerfchaal ge-

lykt. Linn^us evenwel heeft, op het voor*

beeld van andere Autheuren, de naakte Slak-

ken van de Hoornflakken , die in de Rang der

Schulpdieren geplaatst zyn
,
afgezonderd.

Eigen- De naakte Slakken onthouden zig in laagc
^happen,

beiden 5 in digt befchaduwde Bosfchen 3 of ook

binnenshuis in Kelders en andere vogtige plaat-

fen , welke nooit van de Zon befcheenen wor-

den (*)" Evenwel zyn deeze of gene Soorten

aan deeze of gene plaatfen meer eigen. Zy
loopen inzonderheid des nagts, en ook over

dag, by Regenagtig Weer; doch haare Gang
is by uitltek traag: waar van het bekende

Spreekwoord komt, van iets dat zeer lang-

zaam voortgaat : Als een Slak die kruipt. Haa-

re kruipende beweeging gefchiedt door intrek-

king en uitrekking van het Lyf, byna als die

der Wormen.
pe vooit-

55 Zeker Autheur heeft uitgevonden j dat de

5 , beweeging der Spieren , die tot den voort-

,, gang der Slakken dienen, twintigmaal fneller

„ gefchiedt, dan die van het geheele Lighaam.

„ Dit

gang*

(*) Cochleae in occulto latent, fuo fibi fucco vivunt, Ros
fi non cadit. Flautus , in Captivis*
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,, Dit fchynt, echter, weinig zekerheid te VI.

„ hebben: want alle Vlakte > op welke het
Ar
^
EU

5 , Dier kruipt, tot een genoegzaam vasten Hoofd*

Grondfteun dienende , om niet toe te geeven stuk,

3, aan de werking der Spieren , die de Slak

33 voor Pooten verftrekken ; zo zou hier uit

33 volgen, dat elke Spier, op de Vlakte, ne-

„ genticn twintigfte deelen van haar geheele

„ beweeging moest voortglyden, dewyl het

,, twintigfte daar van alleen gebruikt werdt,

„ om het Lighaam te doen voortgaan : 't

welk een onnutte beweeging zoude zyn

,

3, ftrydende tegen de volmaaktheid van de

33 Werken der Natuur. Maar, het gene voet

3, gegeven heeft tot deeze misvatting, is de

3, fchielyke overgang der beweeging 5 van de

33 eene Spier in de andere, welke het Dier

33 veroirzaakt door dezelven agtervolgelyk,

3, langs den Buik van agteren voorwaards, niet

,, twintigmaal, maar omtrent vyf of zes*

maal zo ras,als de voortgang desLighaams,

,3 famen te trekken. Deeze overgang der be-

33 weeging van de eene Spier in de andere is

,

3, baarblykelyk, door een ftuk Glas heen te

3, zien, waar op men de Slak laat kruipen,

33 en vertoont zig byna als de golving van

33 Water , dat door den Wind bewoogen

33 wordt (*)".

3, Maar

(*) Eman. Weiss, fur le mouvement progresfif de quel-

jues Reptiles* a&* Helvet. Vol. III. p. 380.

I. DEEL. XIV. STUK*
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Vï. „ Maar dat men in een naakte Slak, (zegt
AFi
X

EL
'
5> Swmmerdam, door wien byna op de zelf*

Hoofd- de manier gefproken wordt,) die in het

stuk»
99

Water geworpen is en in een Flesch ge-

daan , de beweeging van de Dierlyke Gees-

„ ten zou kunnen zien, en zulks onder de

,, gedaante van kleine Belletjes, die zig van

,, het Hoofd naar de Staart en van de Staart

,, naar het Hoofd beweegen ; dit is niets dan

„ een Inbeelding van dat flag van Philofoo-

„ phen , die altoos in de Boeken kyken. De

„ geheele reden van dit Verfchynzel legt daar

„ in, dat, wanneer men de Slak in 't Water

,, werpt, altyd eenige Lugt in de Slym des

,, Lighaams blyfc hangen ; doch daar lis nooit

eenige gefchikte beweeging in te zien, hoe

„ zy zig ook roert* Altyd behouden deeze

„ Belletjes haar orde en plaats, hoewel zy

„ inkrimpen en uitzetten met het Lighaam ,

,, dat is op en van elkander fchuiven (*)".

Voedzel, De Hoornflakken komen hier in met de an-

deren overeen, zo wel als in het Voedzel, 't

welk zy nuttigen , beftaandein allerley Groen-

te en Vrugten ; waar van «> die malst en lek-

kerst zyn voor den Mensch, haar het meefte

fchynen te fmaaken : doch zy onthouden zig

meer op open plaatfen en in het Geboomte

,

wordende voor de brandende Zonne/traalen

door haarHoornagtigen Dop befchut. Dat zy

geens-

(*) Bybelder Nat*ure.*l. DEEL, bladz. 114.
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geenszins van de Daauw, of van haar eigen

Sap leeven , is uit de fchade 3 die zy aan de Afdexu

Gewasfen toebrengen
,
blykbaar. Hoofd-

Alle Slakken worden hedendaags erkend voor STUK#

Hermaphrodieten , dat is Dieren, die zo wel baring.

Mannetjes als Wyfjes zyn , en dus de Teel*

deelen der beide Sexen in één Lighaam om-

draagen* Zy hebben die aan de regterzyde

van den Hals , alwaar een Opehing is , door

welke zy een foort van Schaftje , dat taame-

lyk lang is, uitlaaten. Dit Schaftje * flingert

zig, ten tyde van de Paaring , om het Schaft-

je van de andere Slak, en wordt in een Ope-

ning, die naast de andere geplaatst is, inge-

floken. Ten opzigte van de langte deezer

Schaftjes, of derzeiver uitrekking en inlaating,

als ook van den tyd van Paaring, heeft in ver-

fchillende Soorten eenig onderfcheid plaats.

In fommigen zyn de Koppen met de Hoornt-

jes byna Kruislings tegen elkander gevoegd;

in anderen op eenigen afftand van elkander.

Zo menze, op dien tyd, van één trekt, dan

ziet men de Schaftjes in haar geheele langte

uit de opening der Lyfmoeder van ieder Slak

te voorfchyn komen, en, met een wonder-

lyk llingerende beweeging, binnen korten tyd

weder in het Lighaam kruipen.

In de Huis -Slak, zegt Swammerdam, die Tedcfee-
*

men in vogtige Kelders en aan de randen van
len*

Regenbakken vindt , ontfluiten zig de Teeldee-

len mét drie byzondere Openingen aan den

K Hals 5
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VI. Hals , daar zy uitwendig in ééne Opening uit-
Afdeel.

komen^ De eerfte j$ voor de Roecje ^ die daar

Hoofd- uitgeftoken wordt, de tweede is de Opening
stuk. van de Lyfmoeder , de derde is de uitgang

van het Purperbeursje, welks Vogt fchynt te

dienen tot fpanning van de Roede. Zy is

,

in deeze Slak, taamelyk fterk en Peesagtig,

leggende als in een Beursje, dat men opblaa-

zen kan , en dus maakende, dat de Roede

daar uit te voorfchyn kome. Uit haar ag-

terftc gedeelte ziet men een fyn Draadje ver-

fchynen , 't welk zig famenvoegt met den

Band der Lyfmoeder: welke Band geheel ver-

vuld v/as met Korrelagcige deeltjes, die hy

in de Wyngaard-Slak voor Eijeren hadt aan-

gezien. De Lyfmoeder krinkelt zig, zegt hy,

om deezen Band , die haar een redelyke fterk-

te geeft. Zy was in een Huis -Slak, welke

hy den 10 Augustus opende, zeer uitgezet

en met Eijeren vervuld ; ook vaster van zelf-

flandigheid , dan wanneer daar in niets gevon-

den wordt. Het Lymbeursje , daar agter,

was ook zeer uitgefpannen ; doch den Eijer.

ftok vondt hy geflooten, en van Eijeren bè«

roofd, die in de Lyfmoeder allen aan ééne

zyde geplaatst waren , en zeer vast aange-

hecht.

Eijeren. Men weet dat de Slakken haar Eijeren uit-

werpen, die rond zyn en witagtig, van groot*

te als witte Peper. In de Eijeren der naakte

Slakken heeft gezegde, Waarneemer, zeer dik-
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wils, het kleine Slakje zig zeer aartig zien VI*

roeren en beweegen, eer het daar uit kwam;
F

^ELï

zynde dan aanltonds zo groot, dat men zig Hoofd-

verwonderen moet, hoe het binnen een zo STUK*

klein bellek heeft kunnen bepaald zyn geweest.

De Hoornflakken , merkt hy aan , brengen

haar Jong met een volkomen Hoorntje, dac

echter als dan onbefchryflyk dun en teer is,

voort. Ook is door hem een Waterflakje

onderzogt , het welke de byzondere Eigen-

fchap bezit, van levendige Jongen te wer*

pen (*).

De Slakken, in 't algemeen , hebben een Gefokt

langwerpig Lighaam , waar aan men een Kop ,

Hals, Rug, Buik, en een foort van Staart

kan onderfcheiden. De Huid is van een Pees-

agtig geweefzel , tot eene groote uitrekking

en famentrekking bekwaam. Op de Rug is

deeze Huid ruuw en korrelig, aan den Buik

zagt en glanzig ; maakende op de zyden

,

door de famentrekking der Spieragtige Veze*

len, een foort van Plooijen, waar het Dier op

loopt. Op de Rug hebben zy een Vleezig

Schild, dat in Kleur verfchilt van de overi-

ge oppervlakte des Lighaams, en ook dikwils

Groefswyze met Korreltjes bezet is, zynde

gemarmerd met witte en zwarte Vlakken.

Dit is echter aan alle naakte Slakken niet ge-

meen , doordien zy merkelyk in Kleur ver»

fchil*

(*) Bybel der Natuure. I. DEEL» bladz. ify*

K 2
I. B»Ei. XIV. STtfK,
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VI. fchillen* Aan
?

de Kopzyde kunnen zy dit
Afdebl.

schiid 5 als eenLuifFel, opligten en verfchei-

Hoofd- dentlyk beweegen, maar naar de Staart toe is

ituk. hetzelve zeer vast gehecht aan de Rug. Aan

de regter kant hecfc hetzelve een Opening ,

waar door de Slak Adem haalt en ook zyne

Vuiligheden loost (*). Boven op het Staart-

end is het Lighaam als een Haanekammetje

verheven , 'c welk geheel anders van maakzel

is in de Veldflakken , en tot affcheiding dient

van de Slym, die het Pad, waar zy gekroopen

hebben, altoos aanwyst, en, opgedroogd zyn-

de, als Zilver blinkt,

vieerjg jDe Luiffel, ter plaatfe daar dit Lugtgatis,

met een ochaartje openende , zo ziet men
dat de inwendige Huid van een aartig Nets-

wys' maakzel is, als uit Vaatjes of Aderen fa-

mengeweven. By helder Weer kan dit Ge-

weefzel door de Opening va*i het Schild ,

wanneer de Slak die ontfluit, zeer fraay be-

fchouwd worden. Dikwils houdt zy dezelve

zo digt geflooten, dat men in 't geheel geen

Opening befpeurt. In de holligheid van deeze

Luiffel vertoont zig, ter flinker zyde van het

Lyf, het kloppende Hart, met zyn Oortje en

Hartzakje, benevens nog eenige holligheden,

waar in de Lugt bewoogen wordt. De andere

Ingewanden openbaaren zig niet dan door Ont-

leeding of openfnyding van de Slak.

H« slak- Wanneer het gedagte Netje van zyne plaats

is

(*) Dc aclfde, bladz, 159»
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ïs afgefchcidcn , zó wordt men daar onder VI -

een Beentje gewaar, 't welk de Autheuren
FJ

x*
L#

het Slakken - Steentje heeten , en daar men ver- Hoofd-

fcheide nuttigheden, in de Geneeskonst, aan
k
*™K*

toegefchreeven heeft. Men zou ook hetzelve , steentje,

bekwaamelyk , het Borst - of Ruggebeen kun -

nen noemen > om dat het als in 't midden van

de Borst of Rug geplaatst is. De figuur is

als een hol Schulpje , dat langwerpig rond is

:

het wordt in zyn omtrek door verfcheide Vlies-

jes op zyne plaats gehouden , en is van boven aan

het gedagte Netje vast. Somtyds vindt men het

geheel Vliezig ; fomtyds redelyk dik en Steen-

agtig, opbruifchende met Zuure Vogten: op

andere tyden is het maar ten deele Steen, en

men ziet ook, alsdan, dat het met Adertjes

doorweeven is , die als gevuld zyn met Zand-"

korreltjes. Hier uit kan men met reden be-

fluiten, dat dit Lighaampje uit de ftremming

van Steenagtige deeltjes zynen oirfprong heeft.

En het fchynt wel , dat de Natuur der Slak-

ken daar heenen ftrekt ; gelyk dit blykt in de

aangrdeijing van de Schulp der Hoornflakken.

In de naakte Slakken komen deeze Schulpjes

zo wel in kleine als in groote, in jonge als

in oude, voor: ja in de allergrootften is het

fomtyds zeer dun en Vliezig , in de kleinen

geheel masfief Steen. Zo dat de Heer Swam-
mekdam van gedagten was , of zy dit Steent-

je ook jaarlyks mogten uitwerpen , gelyk de

Kreeften de zogenaamde Kreefts-Oogen doem

K 3 Dit
L Deel. xiv. stuk.
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VI. Dit laatfte moet zo onwaarfchynlyk niet
Afdbjel.

voorkomen y wanneer men aanmerkt, het ge*

Hoofd- ne hy verhaalt van zeker ander Lighaampje

,

Zo
8tuk. 4atj in de Nederduitfche Tekst van zyn Werk,

beantje. het Zoutbeentje genoemd wordt ; hoewel men

/
°*ïtCU* het in 't Latyn een anderen naam kon geeven *•

tinum
*
In het aanhangzel dat de Lyfmoeder , naar een

Blinden Darm gelykende, heeft, vindt men,

als hetzelve opengefneeden wordt, zegt hy,

op den bodem een Knobbelagtig deeltje, waar

uk een fpits, Steenig en krom geboogen Pen-

netje, als een fcherpe Priem, komt fpruiten.

Dit Beentje, met een Vergrootglas wel be-

keeken zynde, gelykt byzonder naar een door-

fchynend Vischfchubbetje, hebbende aan zyn

dikfte end eenige Kerfjes, doch verder rond

en effen, fcherp uidoopende als een Naald,

Ter plaatfe , daar het gehecht was aan 't ge-

zegde Knobbelagtige Lighaamtje, is het uitge-

hold en zeer broosch. Om dat het met Sterk

Water fterk opbruischt, heeft men 't zelve gé«

noemd het Alkalyne Beentje.

Wat gebruik dit Deeltje heeft, (zegt

„ Swammerdam ,) heb ik niet kunnen uitvin-

„ den. In 't eerst verbeeldde ik my, dat

het de Roede was ; doch daar van heeft my
„ de Ondervinding het tegendeel getoond, 't

Is echter zeker, dat het zyn gebruik in

de Voortteeling heeft : want, na dat de

j, Paaring gedaan is, vindt men deeze Lig-

3 , haampjes gemeenlyk leggen op de plaats,

v waar



\

•

d » Aar d-S lakken; 151

5 , waar de Slakken gezeten hebben, en dit is Vï.

„ my eindelyk tot een kenmerk geworden ,

Afd
^
el.

3 , om daar van overtuigd te zyn* In fom- Hoofb*

3 ,
mige Slakken vond ik het zeer klein , in stuk*

,3 anderen wat grooter, en wel, naar ik kon

3 , oordeelen > hoe zy minder of meer tot de

33 Paaring gevorderd waren* Somtyds is het .

33 half geel, maar meest helder en fpierwit.

3, Het fchynt dat het 3 gelykerwys de Ko-

33 raaien 3 .
komt aan te groeijen, het welk ik

3, in de Slakken - Steen duidelyker zal vertoo*

„ nen (*)'\

De Ouden maakten van dien Steen veel

gerugts* Plinius verhaalt 3 dat de naak-

te Slakken, doch niet alle, in de Kop een

Steentje draagen , dat hy fomtyds een Beentje

noemt. Cardanus fpreekt 'er aldus van*

3, De Slakken - Steen f komt 'gemeenlyk in die t Llms-

,, Slakken, welke geen Korst hebben, voort.

,, Dezelve behoort , gelyk ikze vertoonen

33. kan , wit van Kleur en ruuw van Opper-

3, vlakte zyn; om dat hy uit een Waterige

3, zelfftandigheid is famengegroeid ; en klein

,5 om dat hy komt uit een klein Dier. Het

3, Steentje , dat ik, met eigen Handen, uit

„ den Kop van een naakte Slak genomen heb,

„ na dat ik het in veelen vrugteloos had op-

„ gezogt: was witagtig en van grootte als

3, een Boontje, doch veel platter, middelmaa-

» tig

(*) Bybel der Natuur* I. Dfel; biadz* 119*

K 4
I. Desi,. XIV. Stuk.
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VI» „ tig doorfchynende ,. oneffen en zeer glan-
Afveeu

^ zjg . aan de eene Zyde pjat f
<joch aan <je

Hoofd- „ andere Oogswyz* uitpuilende ; met de
stuk.

i9 Tanden vergruisbaar , zo dat het als in

,, Zandkorreltjes overgaat. Men verkoopt

5 , ook veel grooter Steentjes, die meer uit-

„ puilen, minder wit en ondoorfchynende zyn

,

,, hebbende van binnen een Kuiltje: 'doch dee-

5> ze geloof ik niet dat gehaald worden uit

5 5 naakte Slakken" (*).

irs§«wan* Deeze Dieren hebben, aan 't Voor -end,

een taamelyk grooten Bek, die twee Lippen

heeft , welke zagt en week zyn , dienende

om de iterke, met Tanden gewapende Kaa-

Jcen, te bedekken en te befchutten. De flui-

ting van deeze Kaaken is zo flerk, dat men
den Bek naauwlyks open kan krygen in het

getergde Dier. Agter de Tanden , die vyf in

getal zyn en van Cinnaberkleur
, volgens de

Waarneeming van Boeclerus ; en die hunne

zitplaats hebben in de Bovenkaak; wrordt men
ceqe Kraakbeenige holligheid gewaar , welke

Doktor Muraltus de Lugtpyp , anderen de

Keel of Zwelgpyp noemen. Daar aan volgt

de Maag en Buik, bevattende het Darm -Ka-

naal, dat onafgebroken, enkeld, lang is en

eenige draaijen maakt. De Maag opblaazen-

de, vertoont dezelve zig geheel Vliezig, en

wonderbaarlyk famengeweven van Vezelen 9

zo

(*) ALDROVAND. Libr, VI. De Inft&is. p, »8q.
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zo regt als dwarfe. Men vindt 'er, dikwils , VI.

een groene Stoffe in, met Zand gemengd, die ™FEL »

het overblyfzel is van Kruiden of Wortelen Hoofd-

en andere dingen , waar van de Slak leeft, stuk.

Naar het end van het Darm -Kanaal zyn dik-

ker Stoffen , van Kleur zwartagtig , welken

zy uitwerpt door een taamelyk groot Gat

,

dat byna altoos open ftaat , aan de regter zy-

dc f. Voorts heeft de Slak ook een aanmer- t zie

kelyke Lever, in drie of vier Kwabben ver-
Ela Z " I+8,

deeld, bruinagtig van Kleur zynde en door*

zaaid met een menigte van Vaten , doch voor
9
t overige van eene Klieragtige zelfftandig*

heid.

Sommige Autheuren, gelyk Muraltus en Het Hm.

Boeclerus, zeggen, dat zy, met verwonde-

ring, het Hart in een Slak hebben zien klop-

pen , of de Natuurlyke beweegingen, van uit-

zetting en famentrekking , raaaken. Dit Lig*

haamdeel is van eene geelagtige Kleur, om-
geven met een Vliezig en doorfchynend Hart-

zakjq, 't welk naar een Waterblaasje gelykt.

By dit Hart vindt men een Kalkbeursje , dat

pok plaats heeft in de Tuin- en Wyn gaard-

Slakken , en misfehien de S toffe, tot aangroei-

jing der gedagte Slakken - Steentjes , uitle-

vert.

,« Men kan by my , zegt Swammerdam ,

het Hart van een Slak, met deszeifs Oo-

,, ren, opgeblazen en gebalfemd zien. Te
?? wenfehen ware het, dat diq Autheur ons

K 5 dc
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VI, „ de afbeelding daar van had medegedeeld,
Afdeel. ^ ze „t lisxer . Doch , op ^ac niemand in

Hoofd- j> de Ontleeding der Slakken misleid worde

,

stuk.
9> zo gelieft te weeten , 'dat de Bafis of 't

„ breedfte deel des Harts
, (want hetzelve

„ zwelt daar grootelyks uit door 't kooken,)

„ fchuins naar den Kop van het Dier geftrekt

„ is; terwyl aan den Top , of het fmalfte

3 , deel 3 welke agterwaards ziet naar de Staart

3, of liever inwaards naar de Ingewanden ,

„ zo wel de Hol -Ader, als de Groote Slag*

3, ader zyn ingeplant. Deeze plaatzing, nu,

3, was gemakkelyker , en om de opklimmen-

„ de Hol -Ader te ontvangen, en, om de

„ Groote Slagader, met derzelver Takkige

verdeelingen , naar den Kop en de overige

,, Lighaamsdeelen , die daar onder zyn, af te

„ zenden. Voorts loopen in deeze Dieren

ook, van de oppervlakte des Harts naar

\ Br™ m » alle omleggende Deelen , gekrulde Kieuwen f
*tm&

ir

„ af, die een weinig uitfteeken, zynde te-

„ vens aan de Huik of Luiffel, welke de-

zeiven voor een Ruggevlies verftrekt, aan-

„ gehecht, en zeer zigtbaar in een gekookte

„ zwarte Slak".

De Long* Een Long , welke Redi fielt onder het Slak-

ken-Steentje te leggen, en de geheele ruimte,

beneden hetzelve , te beflaan ; fchynt door

Lister niet erkend te worden; ten minde

houdt hy die witte vooze Stoffe, alleenlyk,

voor een foort van Kusfen, om te beletten,

dat
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dat het Hart der Slak, door het gezegde YI.

Beentje, niet befchadigd worde; welke Stoffe Afheel.

derhalve ook ontbreekt in de Hoornflakken , h0ofd-

die dan, tegen de overeenkomftigheid der Na- stuk.

tuur, geen Long zouden hebben. In de zwar-

te Slakken , wien het gedagte Beentje of Slak-

ken-Steentje ontbreekt, legt tusfehen het

Hart en de Huik zekere dunne Laag , als van

Kryt (*>
Een zo veragtelyk Dier is doch niet van slyw.

Herfenen en Zenuwen ontbloot , noch van

ontelbaare Watervaatjes, die in de holligheid

van deszelfs Lighaam een dunne Vogtigheid

uitftorten, welke de StofFe verfchaft tot die

menigte van Slyra, daar de Slakken berugt

door zyn en zig zelf verraaden. Dit zal het

zyn , waar de Ouden gemeend hebben dat zy,

als 'er geen Daauw viel, van leefden. Ik zal

my niet ophouden, met het gebruik te onder-

zoeken, dat het Dier daar van heeft, en of

dezelve alleenlyk tot aankleeving diene, om
het vast te houden, wanneer het langs fteile,

gladde, glibberige baanen, loopt of kruipt.

Bovendien heeft het, in de Buik, nog een an-

dere vette, Slymagtige ftoffe, die geel is en

zig ftyf aan de Vingeren hecht , waar van de

Slakken -Pomade f bereid wordt, die men.f
tegen de Puisten van het Aangezigt gebruikt. deUm**

De Teeldeelen, waar van ik reeds gefproken^

heba

(*) Exereit. AnatumicA) prima, Oto'Q, p, $6,

I. Deel, xiv, stuk.
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VI. heb, vervullen byna de geheele holligheid des
Afdeel.

Bujks

Hoofd* Sommigen hebben getwyfeld , of men 9
t

stuk. voorfte deel van een Slak wel een Kop mogt

^°den
jeS

noemen ; Pliniüs vergelykt het by een Paar-
KoP* den 5 en anderen, met meer reden, by een

Osfenkop* Dit Lighaamsdeel , naamelyk, is

merkwaardig wegens zyne vier Hoornen,

waar van de twee grootften boven, dc twee

kleinften onder ftaan. Beiden zyn zy van Ke-

gelagtige figuur, doch de eerften kunnen zig

het langfte uitrekken, en krygen dan fomtyds

de langte van drie vierden Duims; de ande-

ren hebben naauwlyks een derde van die lang-

te, doch zyn zo wel als de eerften van bin-

nen hol, en aan 'c end met een Randje of

Zoompje voorzien , dat een Knopje maakt y

met een geelagtig Vogt gevuld. In de groot-

Ite Hoorens wordt men, op
5

t midden van dit

Knopje, een zwarte Stip gewaar, die zig byna

als een Oogappel voordoet,

of het 00- De Autheuren zyn verdeeld over 't gebruik
gen zyn ? van ^eQze Lighaamsdeelen. Albertus verze-

kerde dat het Oogen waren, hoedanigen men
baarblykelyk in de Kreeften en Krabben vindt.

Aldrovandus tragte zulk te bevestigen door

een befchimpend Italiaansch Spreekwoord of

Vloekwensch (*). Peijerus, Lister en an-

de-

(+) Ti vtnz* U Ctntrê , dtve hmnt gli Otcki le Llmsght.

Id
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deren zvn van het zelfde denkbeeld geweest, VI.

Sommige wilden beweeren, dac het vier Ver- ^ •

rekykers waren, welken de Natuur dit Schep- Hoofd*

zei geleerd hadt meer of minder uit te fchui *TUK *

ven , naar den afftand van 't Gezigt (*). Swam-
merdam vertoont zelfs de Gezigt -Zenuwen,

die van de Herfenen afkonten , welken hy in

twee Bolronde deelen, gelyk in de Menfchen,

verdeeld vondu Dat meer is , hy heeft, door

kwetzing van het Druiven- Vlies , onder 't

Mikroskoop , met twee fyne Naaldjes , het Wa-
teragtige en Glasagtige Vogt , benevens het

.Kryftallyn , zeer duidelyk kunnen onderfchei-

den (f).

Niettegenftaande zulks, durft men thans of voelen

maar ftoutelyk verzekeren, dat de Slakken alleen?

geen Oogen hebben (4-). Zo men nog ge-

zegd had, dat zy met de Oogen niet kunnen

zien , zou de waarfchynlykheid alleenlyk te

kort gedaan zyn (§). Sommigen , evenwel

,

ver-

Id est. Auguror tibi Cancrum , eo loco quo Ocu!os fuoj

habent Limaces. Cancrum pro Cornibus.

(*) Exos est Anïmal , Pedibus fine & fine Spinïs , Testet

Terga ,
gerens , Oculos producens atque recondens* Ex T£u~

CRI definitione»

(f) Zie Bybel der Natuur. I. Deel , bladz. 206* Tab. IV,

Tig. t. Zyne afbeelding van de Herfenen, Spieren en Ze.

nuwen , die tot den Kop , Eek en Hoorntjes behooren , in

Pig. 6. is verwondertyk.

(J.) ROMARE. Woordenboek der Néttuurlykfi Historie. Doit#

1769. Bladz 514.

(§) Ut vero his iter pmentenr, illis videant, credibile e&
XISTER. Histm Anim, AnglU. p. 105.

I* Dhel. XIV. Stuk*
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VI* verbeelden zig, datgedagte Hoorntjes voor de

Afdeel.
Slakken a |]cen toc Voelertjes verftrekken > en

Hoofd- brengen tot bewys by, dat dezelven zo aan-

stuik doenlyk zyn , op de minfte aanraaking zig in-

trekkende : doch, kunnen zy daarom niet voor

Oogen dienen , en wordt men niet juist het

zelfde gewaar in de Oogen der Menfchen, die

zig fluiten tegen alle dreigend leed?
Het uit- Deeze intrekking; der Hoorntjes is gemakke-

.
brengen

. j J •
1.1

van de lyker te begrypen, dan de manier, op welke
Hoorntjes,

Zy weder omgeftroopt en uit het Lighaam

naar buiten uitgebragt worden met den ge-

heelen Kop. Ik oordeel Czegc Swammer-

3, dam;, dat het binnenfte Vlies of Spierag-

33 tige deel van het Hoorntje die werking

3, doet: waar in het veel geholpen wordt,

„ zo door eenige natuurlyk kleine Spiertjes,

33 als verder door eenige zwaarder Spieren

,

,3 die het voorfte deel van den Kop en Huid

33 der Slak naar buiten brengen. De eigently-

33 ke werking 9
die ik meen dat de inwendige

3, Ringswyze Spiertjes van de Hoorntjes oefc-

33 nen, oordeel ik daar fn te beftaan, dat

35 zy, zig agtervolgelyke famentrekkende

,

33 en verftyvende, het Hoorntje dus uitge-

3> zet, en het cene Deeltje daar van, bo*

3, ven het andere, opwaards gedrongen wor-

33 de: waar van men als eene ver gezogte

35 gelykenis heeft , in de famentrekking van

,3 de Ringswyze Spiervezelen der Dar-

3, men".

Ik
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Ik heb dit een weinig omftandiger aange- VI.

haald, om dat ik nog moet fpreeken van een x •

zonderlinge Waarneeming, welke thans deHooFD*

Denkbeelden der Natuurkundigen niet min-
D

*T
a
^'

der verdeeld houdt, dan onlangs het gebruik fneeden

der Hoorntjes deedt. 't Was in de Voorzomer aan!

des jaars 1768 3 dat Pater Boscovich, uit Italië,

een Brief aan den Heer de la Condamine te

Parys fchreef, waar in hy hem bekendmaakte;

3 , hoe de Heer Spalanzini, te Modena, ont-

33 dekt had, dat de Kop der Slakken, na dat

3) die afgefneeden was 3 weder aangroeide ,

5, en volkomen herfteld werdt, met alle de

3, Organizatie 3 die dezelve te vooren hadc

3, gehad".

Dit Berigt bragt geheel Europa in verwon-

dering. Het werdtvan veelen 3 die niet fchee»

nen te bedenken , dat in de Wormen en Poly-

pen iets dergelyks plaats heeft 5 voor onge-

rymd gehouden. Zeker Kanonik, Lid der Let-

terkundige Sociëteit van Arras , Wartel ge-

naamd , hadt dergelyke Proeven genomen , die

maar ten deele Haagden. Tegen 't end van

Oktober des jaars 1767, fneedt hy den Kop af

aan verfcheide Slakken, die aanftonds in haar

Schulp kroopen , en in de Maand Mey van 't

volgende Jaar wederom daar uit, levendig, te

voorfchyn kwamen 9 doch zonder Kop. Uit

deeze zyne Proefneemingen befloot hy , dat

de hervoortbrenging van de Koppen niet moog-
]yk ware ; aangezien de Hoorntjes, die hy

af-
I. DEKL. XIV. STUK.
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Waarnee
mingen
va»

VL afgefneeden hadt , ook niet weder waren aan-
Afmfl-

gegj-oeid. De Heer Wartel ftelde zig voor,

Hoofd- om over de Slakken van Artois een Vertoog

stuk. te doen drukken , het welk den 20 Mey des

jaars 1768 reeds voltooid was , toen men in

de Nieuwspapieren het Berigt las van de

Proefneemingen van Spalanzini , zo even

gemeld.

Eenige Weeken te vooren hadt de Heer

SchjEFfer, te Regensburg , reeds, door zeker

Voorval , het in Leven blyven der doorge-

fneeden Siakkén als iets zonderlings opge-

merkt (*). Zeker Vriend riedt hem het aan

Hukken knippen der naakte Slakken, als het

gemakkelykfte en zekerde middel, aan, om
dezelven, in korten tyd 3 uit zyn Tuin te

verdelgen. Hy liet zulks derhalve niet alleen

door anderen doen , maar hieldt zig zelf ook

menigmaal daar mede bezig, en by die gele-

genheid nam hy waar , hoe de meesten dee

zer Slakken, wanneer hy ze niet net in 't

midden , maar voorlyker , en inzonderheid

aan den Hals en Kop doorgefneeden hadt, of

onmiddelyk of na verloop van eenige Oogen-

blikken, haare te fam^ngetrokkene Geftalte

begonnen te veranderen
, zig uitrekten , den

geknotten Hals of het Kopdeel voorwaards

uitftrekten , en dus voortkroopen. Evenwel
hadt

(*) Zie J, Chr. SCSOFFERS Erjlere Verfucht min Schntö*

&*• p* S 5 «n vervolgens.
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hadt hy, diestyds geen denkbeeld, dat
Afdeel

dus verminkt, in 't Leven zouden blyven, al- ^
zo haar het noodiglte Deel daar toe fcheen te Hoofd-

ontbreeken. stuk.

Toen de Pastoor de zonderlinge Waarnee-

ming van Spalanzini gelezen hadt
,

begon

hy het aan Stukken fnyden van deeze Dieren

op nieuws. Hy knipte ieder kruipende eri

uitgeftrekte Slak die hem voorkwam, met

een Schaar, overdwars door : 't zy op den

Grond, op een Blad of op het Gras, waar

hy ze ook kwam aan te treffen; zonder te

letten , of hy zulks in 't midden , dan meer

Daar vooren of naar agteren, deed. „ Eeni*

,, gen van deeze doorgefheeden Slakken (zege

3) hy) bleeven op haare plaats dood leggen;

,, haar grootrte en agterfte gedeelte trok zig

,, niet farcen, en daar welde uit hetzelve een

„ dikagtig zwartgroen Sap. Anderen , en

,, wel de meesten, haalden, wel is waar,

niet, na de Sneedc, het geknotte Deel

onder het Borstfchild terug, maar zy krom-

„ pen als tot een kleine en ronde Klomp in

„ een, doch rekten zig . gelyk by de voor-

5 ,
gaande Proeven reeds gemeld is, zeer fchie-

„ lyk weder uit en kroopen daar heen. Nog
,, anderen bleeven wel na de Sneede, eri na

„ dat zy zig famengetrokken hadden, leggen;

„ maar, wanneer ik ze aanraakte, befpeurde

„ ik 'er nog Leven in, Deeze bedekte ik

„ voor de Zonneftraalen met een groen Blad

,

L „ om
I» Deel. XIV, Stuk*
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Afdeel " °m ^aar den v0^§enc*en te gemakke.

X,
'

55 lyker weder te kunnen vinden; doch ik

« Hoofd-
35 trof geen van deeze Slakken wederom, on-

STÜK#
55 der het Blad > aan 3 en ik kon uit de Slymige

„ Streek 5 die zig op den Grond en op het

„ Blad vertoonde
, ligt opmaaken , dat zy

„ des nagts zig onder de Aarde, of in de

„ naby (taande Palm, of ergens anders heen,

begeven hadden".

In de Maand July, des jaars 1768, nam
Schaeffer eerst voor , de Proefneemingen

van Spalanzini na te doen. Hy fneedt zes

naakte Slakken de Koppen , en zes anderen

het Agterlyf met de punt af* De zes eer-

ften en de zes laatften deedt hy ieder in twee

byzondere Glazen , en gaf 'er frisfche Boon-

bladen om te eeten aan In het Glas, daar

de Slakken zonder Agterlyf in waren, vondt

hy den tweeden Dag reeds de Bladen afge-

knaauwcld : in het andere Glas , waar in de

Slakken zonder Kop waren , bevondt hy den

derden en vierden Dag , tot zyne verbaasd-

heid, het zelfde. En , 't geen alle verwon-

dering te boven ging , was dat hy , in de vol-

gende Maand, de helft deezer Slakken met

nieuwe Koppen aantrof.

Men behoeft niet te denken, dat gedagte

Pastoor in deezen niet verhaasting is te werk

gegaan , of zig door lust naar nieuwigheden

de Oogen heeft laaten verblinden. Van een

Man, door zo veele Waarneemingen in de

Na-
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Natuurlyke Historie vermaard, die Lid is van Vï*

byna alle Sociëteiten der Weetenfchappen in

Europa , en Korrcspondent van de Koningly- Hoofd-

ke Akademie van Parys , kan men zulks niet STüK*

denken. Ten anderen geeft hy ons zelf een

fchets van zyne zorgvuldigheden in dit geval,

ons verbaalende, hoe hy te werk gegaan zy;

en men moet op zyn Berigt, als Doktor in de

Godgeleerdheid, Predikant, te Regensburg en

Raad van den Koning van Deenemarken zynde,

te meer betrouwen.

Toen ik de Bladen afgegeten vond (zegt zynezorg-

3 , zyn Eerw. ,) nam ik op ftaande voet de^Js^
Slakken uit het Glas, en, dewyl ik zeker deezen

.

3, wist, dat ik haar geen andere dan Bladen,
geJIW1 u

die geheel en gaaf waren , om te eeten

voorgelegd had zo keek ik myne Slakken^

,, in de eerfte plaats, naauwkeurig naa, of

,, haar de Koppen altemaal wel volkomen af-

5, gefneeden waren. Ik vond 'er geene on-

der, met eenig het allerminfte overblyf-

zei van een Kop: ja naauwlyks kon men,

3, in haare fier k (te uitrekking nog iets zien

3, van den overgebleeven Hals. Misfchien $

,3 dagt ik, zal in de Aarde eenig ander Infekt

.3 zyn , dat deeze Gaten in de Bladen ge-

„ maakc heeft ; doch hoe dat ik die , zelfs

3, met een Vergrootglas, doorzogt; ik vond

3, geen blyk van eenig leevend Schepzeh

Wie hadt dan de Bladen afgeknaauweld ?

3, Kunnen Slakken zonder Koppen vreeten?

L £ «5
Da

I. Deel,, xiv. Stuk.
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VI* „ De toekomende tyd mag zulks befiis-

Hoofd- Vervolgens bedenkende, hoe veele naakte

stuk. Slakken , de voorgaande Weeken , in zyne Tuia

doorgeknipt waren, kreeg hy lust om te on-

derzoeken , of niet eenigen daar van in 't Le-

ven mogien gebJeeven en voortgegroeid zyrw

Den j Augustus, derhalven, de plaatfen, ai-

waar de meesten aan Stukken gefneeden wa-

ren, laatende doorzoeken, werden hem een

menigte van Slakken toegebragt , waar onder

hy wel haast eene aantrof , die het voorde

gedeelte zeer wanfchapen hadc» Hy kon 'er,

noch met het bloote Oog , noch met een

Vergrootglas, eenig blyk van Kop, Hoornt-

jes , Bek of Lippen , aan befpeuren. Haar

voorfte end was ftomp en ingekorven, en, op

de plaats der Hoorntjes , wierdc men flegts

twee zwarte Stippen , die zig als Wratjes
vertoonden , gewaar. Ook het Rugge-Schild

hadt zyne Natuurlyke Geftalte niet; maar was
als van één gefcheurd. Voorts fcheen deeze

frisch en gezond te zyn. Hy deedt ze in een

Glas met Boonbladen , die hy, na twee Dagen

, ,

verloops, afgeknaauweld vondt: ja, den p van
die Maand, hadt de Slak werkelyk wederom
een Kop met Hoorntjes, in de gewoone langte

uitgeftrekt, gekreegen. Het een en andere is 5

door hem , met gekleurde Afbeeldingen opge-
helderd (*).

Dee-

(*) Als boven. Fierter Verfuch* Tabt J. JFig. 2 , 3*



de Aard-Slakken. 165

Decze Waarneeming oordeelt Schaeffer te VL

ftrekken tot bevestiging der Ontdekkinge van
Afi
^
EL *

Spalanzini: doch > hier in niet berustende, nam Hoofd-

hy weder de Proef op vier naakte Slakken, met stuk.

het affnyden der grootlte Hoorntjes, die, den Hoorntjes

4 September , altemaal volkomen waren uit- He
g
n

f

fchie-

gewasfen. Opdien zelfden Dag, den 3 Au- ten weder

gustus naamelyk , fneedt hy vier andere
m *

Slakken, wederom, de Koppen af, en, om
alle tegenwerping voor te komen, deedt hy

zulks in tegenwoordigheid van vier Perfoonen,

die getuigen konden , dat de afgelneeden Kop-

pen op den Tafel leggen bleeven. Twee
Slakken beftierven het ; doch de twee anderen

hadden den 2 van de volgende MaandLïneu-

we Koppen en lange Halzen, als gewoon-

lyk (*>
De zevend® Proefneeming van den Pastoor Het Agter-

betreft het affnyden der Agterlyven en Staart. ook we-
C

Hy deedt zulks, den 4 Augustus, aan twee dcraan'

naakte Slakken, wien, na eenige Dagen ver-

loops, allengs het Agterlyf weder aangroei-

de, en den ij hadden drie derzelven reeds

een nieuwe Staartfpks , welke in 't eerst wit

was, doch den 4 September! de Natuurlyke

Kleur ,
naamelyk die hadt van het geheele

Agterlyf. Op dergelyke wyze , en in het

zelfde tyds verloop, waren de Agterlyven

van Hoornflakken , die hy afgefneeden hadt

,

ook
(*) Sechjïer Verfuch. Tab. L Fig. 4, 5 , 6.

L 3
I. Deel. xiv* stuk*
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^ Vfc ook weder aangegroeid. Het zelfde gelukte
* hem met het affnyden der Koppen in eenige

Hoofd* Tuin- en Wynbergs-Haornflakken
, gelyk

stuk.
<jit alles door hem, in gekleurde Afbeeldin-

gen, naauwkeurig vertoond, en door eene

pmftandige befchryving opgehelderd wordt.

Pioc/cnop in 't algemeen is hier omtrent aan te merken,
Hoorn- "

, .
, r

slikken dat men den tyd moet afwagten , eer men

faagt een beiluit maake , aangaande het gelukken

of niet gelukken van deeze Proefneemingen.

Van twee Wynbergs -Slakken , die hy den

1 2 Augustus de Koppen afgefneeden hadt

,

was de eene ,
na veertien Dagen veiioops, reeds

met een nieuwen Kop voorzien ; doch aan de

andere befpeurde men , den 7 September

,

eerst eenige aangroeijing , welke zyn Teke-

naar, dien hy deeze Slak, met den afgefnee-

den Kop, ter afbeelding hadt toegefchikt, ge-

vallig waarnam. Toen zag men ookl reeds

de beginzelen der nieuwe Hoorntjes , en zo

bleef deeze zaak, onder verfcheide verhinde-

ringen, als in twyfel hangen, tot dat hy ein-

delyk 3 den 10 van die Maand, daar omtrent tot

volkomen zekerheid kwam ;
zynde aan deeze

Slak de Kop en Hoorntjes , als onder de Oo-

gen van den Waarneemer , weder aange*

groeid (*)

In 't beiluic merkt Schaeffer aan, dat 'er

om-

(*) Zie zyn Elfter Verfuch , p. 2$ en de- Afbeelding,

Tab. III. Fig. 4»
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omtrent dit Stuk nog veele zwaarigheden
A ^

overblyven, en beloofc zyne nog niet geheel -£

uitgegroeide Wyngaard- Slakken dagelyks na Hoofd-

te zien, en naauwkeurig op te merken, hoe STUK*

en wanneer de eene haare bovenfhe en groote

Hoorntjes, die 'er nog aan ontbraken, we-

derkrygen , en derzeiver nog zigcbaare Won-
de, of het overblyfzcl van de Snecde

, zig

heelen en fluiten : en in de andere het tweede

groote Hoorntje te voorfchyn komen en de

onderfte kleine tot dc behoorlyke grootte aan-

groeijen zouden. Van dit alles beloofde hy,

in een nader Vervólg van zyne Proeven , be-

rigt te zullen geeven. In twee Maanden ver-

loops viel met deeze Wynberg- Slakken gec-

ne de minfte verandering voor , en in 't mid-

den van November bragt men hem die met

het Huisje geflooten : zo dathy wederom moest

afwagten , wat zig daar omtrent in 't volgende

Voorjaar zoude openbaaren (*}.

Zie hier het omftandig Berigc van pene Mankte
Proef, die daar omtrent, door hem, nog in {j^f^
't Jaar 1768, was genomen, waar uit men dienende,

tevens verzekerd fchynt te kunnen zyn, aan-

gaande zyne zorgvuldigheid, in dit onderzoek.

3) Het was den 1 Oktober, (zegt de Pastoor,)

„ dat ik een Wynbergs-Slak de vier Hoornt*

„ jes, met zulke voorzigtigheid ~en opmer-

king,

(*) Fernere Vtrfuche min Sc/mecfccn t Hegensb, 17694 p4 S»

Li 4
I. DEEL. XIV. STUK.
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VI. king, digt aan den Kop affneed 3 dat ieder

Afdeel.
^ Hoorntje aan de Schaar bleef hangen , en

pooFD- „ aan de by zynde Perfoonen getoond kon

worden. Zo dra de Slak één Hoorntje ver*

„ loorcn hadt, trok zy zig, naar de algemec-

3, ne gewoonte 3 ylings in haar Huisje terug,

en, dewyl ik een aanmerkelyken tyd moest

3* v/agten, eer zy daar uit weder te voor-

. 5 fchyn kwam 9 zo bragt ik eenige Uuren

33 door, met het affnyden van alle de Hoornt-

3, ies. Dit gefchied zynde , tekende ik het

3, Slakken -Huisje met een byzonder merk

3, van Oly-verw, en liet de Slak toen vry

loopen in myn Tuin. Twaalf Dagen gin-

3 3 gen voorby, eer men ze weder kon vin-

3 3 den ^ niettegenftaande aan de Woonbladen,

waar op ik haar in 't eerft neergelegd had,

33 genoeg blyken waren, tdat zy by der hand

33 zyn, leeven en eeten moeste. Den 13 Oo
3, tober viel zy mynen Bedienden weder in

33 't gerfgt 3 en, toen ik ze voor my leid ,

33 wagtende met verlangen af 3 in welk eene

3 , Gellalte zy zig zou vertoonen3 kwam zy,

3, na verloop van een Kwartier Uurs, met

3 , vier nieuw gegroeide Hoorntjes te voor-

33 fchyn. De langte derzelven was echter

33 niet Natuurlyk; zynde de onderfte Hoornt-

33 jes vry veel langer dan de bovenften; [ge-

33 lyk zyn Eerw. dit duidelyk afbeeldt.]

3, Zulks dan met Tekening en Kleuren in Af-

11
beelding hebbende laaten brengen ,

gaf ik

ti
aan
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99 aan myne Slak de vryheid weder. En, toen VI.

zy my, den 20 öftober, by het afpluk-
Aföe^l

33 ken derBoonen, gevallig onder 't Oog kwam. hoofd-

3 ;zo waren haare vier Hoorntjes volkomen stuk.

uitgegroeid en hadden niet alleen de behoor-

3, lyke langte3 maar ook de bovenfte haar

zwarte Stipje (*).

3, In zulk een toeftand liet ik deeze Slak 3

5, met haare nieuwe en versch gegroeide

35 Hoorntjes, tot aan den 7 November onge-

3, ftoord voortleeven : doch op dien Dag ftel-

de ik 'er een nieuwe Proefneeming op in 't

3, werk. Ik fneed haar den Kop , thans met

„ zyne Hoorntjes, en wel digt agter de groot*

33 iten derzelven, zodanig af, dat Kopen

3, Hoorntjes op den Tafel vielen, en na de

3 5 affnyding afzonderlyk konden gezien wor-

3, den. T e Slak trok zig, op de gewoone ma-

„ nier 3 onder het van zig geeven van een

33 Schuim, die het Slakken -huis ©verdroom»

33 de , te rug. Ik zette haar toen weder in

,3 de Tuin en lietze in vryheid Eenige Da-

33 gen zag ik ze 3 inzonderheid 's morgens en

35 's avonds 5
van de eene plaats naar de an-

3J dere zig begeeven ; maar 3 toen zy begon

35 in den Grond te kruipen 3 nam ik haar aan-

33 ftonds naar Huis, en deedze in een met

3,
Papier bedekt Suikerglas. Zy bleef, wel

33 dra, aan den zydwand van het Glas onbe-

33 woo-
(*) De zelfde, Tab. T. Fig. 5.

L 5
I. Dtlel, XIV. Stük,
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VI. „ woogen zitten , en maakte den Rand van
Afdeel.

^ haar iju isj e aan hetzelve vast. Na vyf

Hoofd- » Dagen verloops zag men het Kalkagtig

sim.
>9 Dekzel, waar mede zy haar Huisje toege-

flooten hadt , tot volkomenheid gebragc ;

en zo ftaat het nog met haar tot heden.

„ Of zy in haar Huisje in een gezonde en

„ goede toeftand is, dat kan ik waarlyk niet

3 ,
zeggen; dewyl ik haar, met voordagt, zo

„ lang ongeftoord wil laaten, tot dat zy, ten

„ zynen tyde, zo ik hope, zig zelf los maa-

„ ken , en te voorfchyn komen zal".

Reden der De Aanmerkingen van gedagten Pastoor,

^ngzaa- °P zyne e^?en^ Waarneeming in deezen : hoe

meraan het mooglyk zy, dat de Slak, zonder Kop en
grocijmg.

hebben , dit Dekzel kon vervaardi-

gen : Hap ik , alzo zulks tot de Hoornflakken

behoort, hier droogvoets over. Ik zal thans

alleen de Vraag bybrengen , die hy op zyne

Dertiende Proefneeming herhaalt : Waarom

35 groeijen de afgefneedene Deelen in eenige

„ Slakken eerder en fchielyker , in anderen

„ laater en langzaamer, aan, en zulks dik-

wils met een verfchil van eenige Dagen

„ niet alleen, maar zelfs van Weeken en

„ Maanden"? Zyn Eerw. meent, dat de re-

den hier van in de Ouderdom , en meer of min-

der gezonde gefteldheid deezer Dieren , te zoeken

zy , en brengt , tot bevestiging van dit zyn

Denkbeeld, de Waarneeming by van den Ont-

dekker deezer Nieuwigheden , den Abt Spa-

LAN-

t
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LANzANT.welkedicnaanc;aandealdusfprecktC ). ,
VI*

^ : ... -i Afdeel,
„ De nieuwe aangroeijing is te gezwinder , J

3 , hoe geringer het Dier zy (f ). Regenwor- Hoofs-

3, men groeit de Kop weder aan , wanneer STüK»

„ men niet boven een zeker getal Ringen

„ van den Worm afgefneeden heeft: doch

„ is het getal der Ringen groot , zo is 'er

35 een uitermaate lange tyd noodig , tot het

3, weder in volkomenheid brengen van den

v Kop".

Zo zou dan 3 myns oordeels, de fpoediger

of langzaamer aangroeijing eer afhangen van

de plaats , waar de Sneede was gefchied (40«

Inmiddels ftrekt deeze Waarneeming
, op de

Wormen 3 tot bevestiging der moogiykheid

van de weder -aangroeijing van den Kop 3 in

Dieren. Ook brengt de Heer SchaeffePv een

Brief by , waar mede de Hofjonker en Op»

per -Luitenant von Adelshfjm hem vereerd

hadt, zynde gedagtekend Carlirnbc 3 19 Okto-

ber 1768. Deeze Heer verhaalt 3 hoe het

on-

(*) Frodromo di ung, Opera ad impremerfi fopra le riprodu*

xione d' Animali: date in luce dell' Abbate 5?ALLANZANI,
Pïof. di Filofophi;?. Gotting. Anzcige von gclehrten Sachen»

1769, pag, 70, 7i.

(T) Je gtrin&f ^as Thier ist. Hoe kleinder denk ik, en

bygevoltf jonger , zal het willen zeggen»

(4) 't Gaat alles in omtrent een Maand toe. Nieuwe Va-

derL Lettereeffèningen.lU Deels.II. Stuk. Mengelw. Bladz, 515.

Dit is uit de Eerfïe Proeven van Schaeffer opgemaakt.

Men ziet hier dat het geheel anders met de zaak gelegen zy*

I, Deel, XIV. Stuk*
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VI. onlangs gebeurd was, dat, een Haagdis door
Afdeel,

een jonge Kac midden door gebceten zynde ,

Hoofd- het voorfte gedeelte van die Haagdis, na ver-

stuk. loop van omtrent zes Weeken, met de Won-
de geheeld , doch zonder Agteiiyf of Ageer-

pooten, in de Tuin herom loopende gevonden

werdt, als of haar niets deerde. In die Brief

wordt verder aangemerkt , dat de Haagdisfen

Kikvorfchen, Slangen, eenige Maanden, ja

Jaaren lang 3 in 't Leven kunnen blyven, zon-

der eenig Voedzel.

Tegenwct- Gedagte Ontdekking van Spalanzani, in*

amwo
n

j!d?m^els , hadt , zelfs na dat zy door het

\ licht geeven der Waarneemingen van Schaef-

fer bevestigd was , aan fommigen tot een

Voorwerp van befpottinge geftrekt. De Slak-

ken , zeiden zy, trekken haare Hoorntjes op

de minde aanraaking in , gelyk de Vingers

van een Hahdfchoen omgekeerd en weder uit-

gebragt kunnen worden. Dus kan het ligt ge-

beuren, dat men, dezelven meenende af te

knippen, door het Gezigt bedroogen worde*

De Pastoor erkent , dat het , om die reden y

zeer moeielyk zy, de Hoorntjes af te knippen;

doch hy verzekert , door veel handeling een

zodanige behendigheid daar toe geltreegen te

hebben , dat het hem van de twintig of der-

tig' reizen naauwlyks eenmaal misfen zou.

Ondertusfchen kon hier in geen bedrog der

Oogen plaats hebben ,
dewyl de afgefneeden

Hoorntjes aan de Schaar zitten bleeven en

dpor
I» D&ELi XIV. Stuk»
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door zvn Eerw. aan anderen vertoond wer- VI.

den, X.
*

Niet minder tegenfpraak leeden zyne Proef- Hoofd-

neemingen omtrent de affnyding van den Kop pf^^
der Slakken, 't Was in het voorfte deezes mingen

, T . van £0-
Jaars 1769, dat men m de Nieuwspapieren MAREnIe£

het volgende Berigt uit Vrankryk las. „ Degellaa£J -

3, Heer Valmont de Bomare , Demon ftra-

3, tor van de Natuurlyke Historie, uit wiens

3, Penne een Woordenboek in 't licht ver-

3, fcheenen is., herhaalde deeze Proeven voor-

3, leeden Herfst te Chantiliy, met den Heer

3> Borik, Apotheker van den Prins van Con-

3, dé. Zy ïheeden twee-en- vyftig Slakken

,3 gezwind den Kop af., die allen dood blee-

33 ven ; doch negen , daar zy een niet al te

,3 fcherp Mes tusfehen de Hoorntjes en Teel-

5) deelen aanvoegden en zeer langzaam fnee-

3, den 3 kroopen, na een Etmaal verloops, we-

33 derom daar heen. Men heeft hieromtrent

5? duidelyk waargenomen, hoe, by 't aanzet-

3, ten van het Mes , de Hoorntjes zig in el-

3, kander trokken ; zo dat 3 het gene men af-

3 ,
fneedt, flegts de Huid en een gedeelte van

„ 't uiterfte end der Snuit geweest is: wes-

33 halven ook het Dier , wanneer het weder*

„ om verfchynt 3 de Hoorntjes geknot ver-

3, toont".

De Aanmerkingen van den Heer Scha f PFER3

op dit Berigt, luiden aldus* Ik zou gaaro

33 weeten , wat die Heeren zeggen zullen 3

„ wan»
I. DEEL. XIV. STUK.
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VI.
9) wanneer hun de beantwoording der eerfle

Afdeel,
^ tegenwerping onder 't Oog komt. Wel

Hoofd- » haast mogt ik onze zogenaamde verlichte

stuc
99
Eeuw den tyd der tegenfpreeking noemen;

„ dewyl men het, in zaaken van Proef-On-

„ dervinding zelfs , niet eens kan worden ,

„ zonder dat de één Ja zegt , de ander Neen*

„ Wat zal men van Mesfen , en wel van

niet al te fcherpe Mesfen, en nog boven*

99 dien van langzaam fnyden zeggen? Zulks

„ heet, eigendyk, alles in 't werk te ftellen,

, 5 wat vereischt wordt om de Sneede te doen

5,
mislukken. Ondertusfchen bevestigt dit Be-

„ rigt, toevalliger wyze, deeze Stelling, dat,

wanneer de Kop en Hoorntjes niet geheel

„ en al, maar flegts ten deele, afgefneed^n

zyn , hetzelve aan de weder te voorfchyn

„ komende Slak ook duidelyk te befpeuren

zy".

Befluit. Een andere Tegenwerping ; hoe het onge-

loofbaar is, dat Slakken zolder Kop, waar

in de Deelen, tot het Leven zo hoognoodig,

vervat zyn , zouden kunnen leeven en gezond

blyven, zonder eenige vermagering of uittee-

ring te ondergaan ; wordt door den Pastoor

aldus beantwoord. „ Zo dra zig iets in de

„ Natuur, dat werkelyk plaats heeft, ver-

„ toont, zo moet een ver Handig, en op zyn

Gevoelen, Weetenfchap of Kennis, niet

„ verliefde Natuur -onderzoeker, de Hand op

„den Mond leggen, zig verwonderen, den

33>
Schep-
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3 , Schepper der Natuur aanbidden 3 en uit- vi.

39 roepen. Hoe Teel is my , met al myne inge- Afdeel

3, heelde Weetenfchap ,
nog onbekend? Dus gaa ik HooFD*

55 te werk omtrent nieuwe Ontdekkingen en stuk.

„ Waarneemingen in de Natuur , die van my

55 en anderen gefchied zyn".

Doktor de Muralto heeft waargenomen 3

dat 5 als men het Hart uit een Slak wegneemt,

dezelve doch niet oogenblikkelyk fterft, en

voegt daar by 3 dat het Dier 3 aan Stukken

gefneeden' zynde, nog een langen tyd leeft.

Schaeffer zegt , dat door hem en alle an-

deren, die het onderzogt hebben , bevonden

zy, hoe de doorfnyding van een Slak 5
regc

in 't midden ,
doodelyk is. Dit zal, derhalven,

waarfchynlyk nog wel het beste Middel zyn

,

om dat Ongediert, het welk de Tuinlieden , in

lömmige Jaaren , zo veel nadeel doet , en de

eelfte Vrugten dermaate befchadigt, te vernie-

len. Ik fpreek van de naakte Slakken: want

de Hoornflakken kunnen gemakkelyk op den

Grond aan ftukken getreeden, en dus verplet-

terd worden.

Hoe wateelvk het ook aan de meesten zal Gebm;
k

der Slak*

voorkomen , kan ik echter niet nalaaten te mei- ken.

den , dat deeze Dieren in fommige Landen , en

in fommige omflandigheden
, gezegd worden

aan de Menfchen tot Spyze te ftrekken

De

C*) Nostro tempore in Italia quovis fere Anni tempore
eduntur, zegt AldrovandüS, Belga; ur audio, ab earutn

I. Deel» XIV. Stuk.
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VI. De Grieken en Romeinen maakten 'er veel
Afdeel. werj, s van cn c|e laatften hadden zelfs

Hoofd- een f°orC van bewaarplaatfen, Cochlearia ge-

stüic. naamd, om de Slakken te mesten, of te fpee-

nen, gelyk mende Oesters doet. Zulks, tóe-

zen wy , heeft nog in eenige deelen van Duitsch*

land en Vrankryk plaats. Ook vind ik 'er

niets affchuvvelykers in , dan in het eeten van

het Dier der Alikruiken. Doch , als men

vraagt, of het een gezonde Spyze zy; dan

moet ik de genen toevallen, die dezelve we-

gens haare Slymigheid , in 't algemeen , wraaken.

Ondertusfchen heeft deeze eigenlchap haar

eenigen naam gegeven m de Geneeskunde , tot

verzagting van de Borst % en om een gewel-

dige aanhoudende Hoest tot bedaaringe te bren-

gen. Men kooktze, ten dien einde, in Melk:

of Huy
3 of destilleert 'er, na dat zy door

ftampen gekneusd zyn , een Water van , dat

door byvöeging van eenige geurige Kruiden

zekerlyk een Balfamieke hoedanigheid ver-

krygt.

Bcrigt van Ettmuller , een beroemd Autheur in dc

kiag!^ ^ Geneeskunde, zegt ons, dat de Slakken eene

Geley uitleveren, die bezwangerd is met een

groote veelheid van zeer getemperd vlug Zout,

ge-

efu prorfus abftlnent, ac potisfimum Holland! ,
apud quos ne«

minem ajuin ne Manibus quidem eas attingerè, tantum ab-

csr ut edant. De Testaceis. Libr. III p 1^9.

(t ) Ditm pinguis mihi Tiutur eek , Laftuca valebis ; Ef
Cochieas tibi habe. peidere nola famem. MARTIAL.
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gclykende naar het gene de Verkoelende Plan- VJ?

ten bevatten, waar uit hy opmaakt, dat zy
An^L#

dicnftig zyn tegen de Uitteerende Koorts en Hoofd-

Teering , wanneer zy toebereid zyn volgens STÜK»

de manier van zeker Italiaan, die geen ander

Middel tegen dit flag van Kwaaien gebruikte,

dan Bergflakken op de volgende wys geprepa-

reerd. Hy voedde dezelven, geduurende ee-

nige Dagen, met Meel en Suiker, twee of drie

Dagen daarna deedt hy ze kooken met Water
- en een weinig Azyn, en vervolgens in Soupe

van Gevogelte of Lamsvleesch. Boucler ver-

zekert, dat hy , tot dien trap toe uitgeteerd

zynde geweest , dat zyn Vel als 't ware aan

de Beenderen kleefde, uit deeze droevige ftaac

niet tot herftelling kwam , dan door middel van

Slakken-Soupen , en Geley van Havercn-Gort.

Ik zal echter , om dat dit Keuken-Sop onder

onze Natie
, by het algemeen , minder Smaak dan

afkeuring zou vinden , als ook , om dat de

Geneeskundigen , thans , ruim zo bekwaame Mid-

delen, tot verfterking en herftelling, wceten

voor te fchryven , de manier van deeze Slak-

ken-Soupen te bereiden hier niet voordraa-

gen.

De Syroop van Slakken, nogthans, kan ik;

niet ontkennen van een uitneeraende dienst te

zyn tegen de Kinkhoest en andere Borstkwaa-

len. Ook kunnen, zonder walgelykheid, der-

zelver Huisjes, tot Poeijer gemaakt zynde,

worden ingenomen als een Geneesmiddel ,

M dat
I. Deel. XIV» Stuk»

Senees-

c:iddeld:i*
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VI. dat tegen de opftopping van 't Wateren dien-
fmel.

£tig is Sommigen voegen 'er Kreeft-Oogen,

Hoofd- anderen Salpeter by. Tegen den Steen en 't

stuk. Graveel worden zy, niet zonder reden, aan-

geprezen. Ook weet men , dat gekaicineer-

de Slakken een voornaam Ingrediënt van
het zo befaamde Geneesmiddel van Juffrouvr

Stephens zyn.

Tegen de ïö eenige Provinciën van Vrankryk wordt

toop* ^et P°e *j er van roode naakte Slakken , dat is

zonder Huisjes \ die in de Oven gedroogd zyn,

tegen de Roode Loop gebruikt. De Gift van

't zelve is van één tot twee Scrupels in een

Glas Wyn, Gerftedrank of Vleeschnat. Dit

Middel, zegt men, doet de Perfingen bedaa*

ren , en houdt den Bloedigen Afgang op : waar
door de Roode Loop, in weinige Dagen , ge-

nezen wordt. Volgens PARé zoude het ook
een goed Middel tegen de Breuken zyn

9 roo-

de Slakken, in de Oven, in een Aarden Pot

te braaden, tot dat men 'er een Poeijer van

kan maaken, het welke in de Pap gemengd
wordt voor Kinderen , en in de Potagie voor

Volwasfenen. In beide die Gevallen moet

zulks meest aan de tempering van het Zuur,

dat eene uitfpanning der Ingewanden maakt,

door Krampen en beflooten Winden, myns
oordeels toegefchreeven worden,

üttwen- De Slakken, uitwendig gebruikt, zyn, tot

di&- oplosfing en ontbinding van Slymerige koude

Stoffen, die zig elders !
vergaard hebben , een

krag-
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kragtig hulpmiddel. Men ftamptze, ten dien VI.

einde, met de Huisjes, en legt een Pap daar
Afd

^
el*

van op de Gewrichten of andere Deelen, die Hoofd*

gezwollen en Pynlyk zyn» Drie Waarnee- stukv

mingen, van Doktor Wagnerus, bevestigen

de goede uitwerkingen daar van (*). Der*

gelyke Pap wordt van fommigen aangepree*

zen , om onder de Zooien der Voeten aan te

leggen in kwaadaartige Koortfen* Van de

naakte Slakken, zo wel als van de Hoornflakken,

wordt gebruik gemaakt tot wregneeming van

Vlakken
, Jeukt en Vuurigheid der Huid. Men

laat, ten dien einde, flegts een Slak eënige

maaien daar over heen loopen, op dat haar

Kwyl die plaatfen bevogtige. Sommigen raa-

den ook een Stooving met het afkookzel vari

Slakken aan ,
tegen de uitzakking van het

Fondament. Hippocrates wil, dat men, in

dit Geval, na dat de Darm ingebragt zy , de

plaats beftryke met Slakken , die , volgens Gale-
nus, door opdrooging en famenlyming zonder

feherpheid, een allerbekwaamst; middel voor

*t Fondament zyn, Van Aetics en Dioscori-

eds wordt derzelver zuiverende en oplosfende

kragt , in de voorgedagte omftandigheden , groo-

ielyks geroemd (t >

Ik wil niet fpreeken van de ingebeelde krag*
xngebeeia

ten, die fommigen aan de Slakken - Steentjes g&mik*

te-

(*) Ephem. Nat. Curwfurum» Dec, II. p. 201.

(f) Hlppocratis Opera , FöEsll, Geneva 1657, p. 88$,

M 2
I. -DEE1. XIV, STUK,
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VI* tegen de Koorts toefchryven ; noch ook van
Afdeel.

de bedding van een Vogt of Olie, door af-

Hoofd- druipen , na dat de Slakken op een Teems mee
stuk. Zout beftrooidzyn, uit dezelven vergaard: welke

dienstig zoude zyn als een Liniment tegen

het Voeteuvel. Weinig meer kragts ftel ik

in het Water , dat uit de Slakken wordt over-

gehaald , of ook in het gebruik van derzeiver

Huisjes in Oogbettingen. Het is my genoeg,

aangetoond te hebben , dat deeze walgelyke

Dieren, vanouds tot heden, by fommigen in

gebruik geweest zyn , zo tot Spyze als tot Ge-

neesmiddelen.

Soorten. Thans gaa ik over tot de befchryving der

Soorten van Naakte Slakken , die door Lin-

kjeus agt worden opgegeven , onder welken

zeven Soorten zyn van Aarcjflakken en ééne

Zee -Slak.

CO Aard -Slak, die zwart is*

Onder de Aardflakken is deeze
, volgens

Lister, een der grootften. en wordt de Zwar-

te Slak genoemd , om dat hy boven op het

Lyf geheel zwart is, doch aan den Buik wit-

agtig, een weinig naar het blaauwe trekken-

de. Men vindt hem by Aldrovandüs afge-

beeld.

T.

Umax
ater*

Zwarte
Slak.

(l) Limax ater. Syst. Nat. XII. Gen. 282. Faun. iSuec*

co38. List* Angl 131. Cochlea nuda tertia tota nigra. GesN.
Aquat. 354. Liuiax tota nigra* Aldr. lnf% 702.
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beeld. Diepe , on^elyke Rimpels , die over- VI.

langs loopen, maaken de Nek en Staart ee- x •

nigermaate ruaw. Zy komen niet alleen in Hoofd -

Kelders, en andere doffe beflootene plaatfen, STÜK *

maar ook in vogtige Weiden, in de Bosfchen,

zelfs op hooge Bergen , dikwils voor , en lee-

ven van veelerley Kruiden ; maakende een

groenen Afgang, wanneer zy groene, en een

bruinen, als zy dorre Bladen, of dergelyke

dingen, eeten. In 't Voorjaar vindt men de

Eijeren van deeze Slakken, fomtyds, een wei-

nig onder den Grond, als tot Klompjes fa^

mengehoopt: welke Eijeren bleekblaauw zyn,

omtrent van grootte als een Peperkoorntje

,

Kogelrond, met een zagte Schors bekleed.

In het Agteiiyf, van zulk een Slak, kan

men, hetzelve open fnydende, een grootte

menigte van Zilverkleurige vaten, die rondom

de Darmen loopen, waarneemen, zegt Lister,

overtreffende, in evenredigheid van omilag,

de Melkvaten van andere Dieren grootelyks,

en daar in tevens v,an die der Bloedryke Die-

ren verfchillende > dat zy altoos vol van Melk-

vogt, of, ten minite, daar door altoos zigt-

baar zyn, Waarfchynlyk zullen zy , voor

Bloed- Water- en Melkvaten , te gelyk, ver-

ftrekken. Het voorgemelde Schild op de Rug t zie

dat de Slakken eigen is, in veele honderden van
3 ZtU{?

deeze Slakken doorfnydende, hadt hy echter

nooit het gedagte Slakken* Steentje, dat in

anderen dikwils voorkomt, doch in fommigen

M 3 als
ï. Deel. xiv, stuk.
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VI. als een foort van wit Kryt, dat men tot gruis
Afdeel.

kon wl.yven> gevonden. Hy merkt aan, dat

Hoofd- men deeze Dieren , om die te bewaaren, ge-

5tuk, heel in de Zonnefchyn -kan droogen, en ge-

Jcookt zynde kunnen zy best dienen tot eea

Ontleedkundig onderzoek.

ii. (2) Aardflak , die wit is met een geelen rand*
Albus*

Witte,

Deeze Soort , die nieuwlings in Duitschland

ontdekt fchynt te zyn, was door LiNNjEUsniet

gezien.

„ m* 00 Aardflak • die rosa&tig is van Kleun
Rufus»

°y ° 9

Zo veel te gemeener en bekender is deeze

Soort in de middelfte 'deelen van Europa ,

fchynende ook die te zyn 5 op welken Schaef-

fer zyne voorgemelde Proefneemingen in 't

werk gefteld heeft. Men noemtze, in 't al-

gemeen, Roode Slakken, en zy vallen door-

gaans kleiner dan de eerstgemelde Soort, ko-

mende veel voor 9 zegt onze Autheur, aan

den voet der Bergen. Ook heeft Lister

daar van, onder den naam van rosagtige Berg-

flak 3 gefproken. Het zyn deeze , waar aan

men een Geneeskragtig gebruik toefchryft.

(4) Aard*

(2) Limax albus margine Juteo. Muller. Swamp* Hafn»

Ï763, p. 61. t
(3) Limax fubrufus. P*nn4 Suec. 2o3p. Limax quartus,

fu^rufus, montanus. List. Angl. App. VI. 1\ 2. t i, jgfi

mdx magna Coiore rufo, Aldr% Inf, 702.
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(4) Aardflak , die gracm^agtig is en gevlakt.

X.
Deeze wordt gehouden voor de allergroot- hoofd-

fte Soort. Men vindtze op dergelyke plaat- stuk»

fen als de gedagte zwarte Slakken. De Kleur Max(mus

is meer of minder donker of bleek Aschgraauw, Graauwc

met een menigte van bruine Vlakken; waar

van die op het Ruggefchild grooter zyn en

hier en daar verfpreid; die aan de Zyden van

het Lyf als Golfswyze Streepjes , en aan den

Buik, die wit is, Itaan zwarte Vlakken, op

twee ryën. Het Slakken -Steentje, uitgeno-

men zynde ?
groeit in dezelven weder aan:

doch het is (zeer klein. Wormiüs getuigt,

dat drie zulke Steentjes, welken hy bezat,

geen (Scrupel; maar Lister zégt, dat de drie

grootften van de zynen geen vier Grein woo-

gen. Zy eeten , zegt hy , niet alleen Groen-

te , maar ook Papier , 't welk Schaeffer
als zyne Waarneeming opgeeft , en hetzelve

nog nergens wist gelezen te hebben (*).

De Paaring van deeze Slakken hadt Lister
aldus waargenomen. In 't begin van Augus-

tus zag hy'er, op een helderen middag, twee

famengevoegd , diej niet alleen in grootte ,

maar ook in Kleur, een weinig verfchilden.

Zy

(4) Limax cinereus maculatus, Faun. Suec, 2039. Oe.l%

6r. Limax cinereus maximus ftriatus & maculatus. LlST, 'AnwU
App* I. T. a. fig. 2..

(*) Erftere Verftiche mh Schneckcn. p. 19.

M 4 '
• .

I. DEEL. XIV. STUK,
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VI, Zy hingen in de open Lug% met de Koppen

Afdeel. ne(ierwaards , aan den Knobbel van een oude

Hoofd- Wilgeboom, wordende haarc Lighaamen on-

stuk. derfteund door een dikken Draad, anderhalf

Voet lang, die zy van haar eigen Kwyl ge-

maakt hadden , zynde met haare famengevou-

wen Staarten aangehecht. Dit alles dus ge-

fchikt zynde , gaf ieder een groote Schaft

,

aan de regterzyde van den Hals
,
by de Hoornt-

jes uit, Deeze Schaften werden ondereenge-

ftrengeld, en zwollen wonderlyk op, zynde

bleek blaauw van Kleur en met zekere uiter-

maate fraay geftreepte Vinnetjes verfierd* Die

Knoop der Teeldeelen fcheen hem naar een

Peer
3 die aan een dubbelden Steel hing, te

gelyken. Eindelyk van elkander gerukQzyn-

de, kon hy aan de Teeldeelen, van de een

of andere
, geen onderfcheid befpeuren , hoe

zeer zy ook anders verfchilden. Dergelyke

Slakken , op een ander tyd 3
omtrent de Maand

Juny, in digte Bosfchcn waarneemende
,
zag

hy ze ieder aan een dikken Draad hangen

,

wel twee Voeten lang , ook van haar eigen

Kwyl gemaakt zynde: zo dat hy een groote

overeenkom t (telt tusfehen 't zelve en dat

Vogt, waar van de Spinnekoppen en Rupfen

haare Draaden fpinnen*

voomee- 5 Omtrent het begin van April, (zegt die

*in5 ' zelfde AutheurJ is 't my gelukt iets anders,

s, aangaande de Voortteeling van deeze Dieren,

3, waar te neemeq. Een zeer grooten Steen

,

v na*-
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naamelyk, in de Tuin, opligtende, vonden VI.

„ wy daar onder eenige honderd Eijertjes ,
^fmel,

„ die Kogelrond waren, allen byna van deHooFD-
zelfde grootte, te weeten nagenoeg als een stuk.

witte Peperkorrel, en witagtig van Kleur,

doch veelen flegts ledige Doppen > zynde de

,, Jongen 'er reeds uit. Van de overigen ,

,, die geelagtig waren 1 opende ik 'er eenigen

met de Punt van een Pennemes, zeer voor-

zigtig, en toen kwam uit ieder een Slakje,

3> dat wit of een weinig geelagtig was, krui-

„ pende aanftonds met uitgeftoken Hoorntjes,

5) even als of zy van zelf geboren waren: des

,, wy het juiste oogenblik, dat zy gereed

waren om uit te komen, moeten getroffen

hebben, Hier ftaat voornaamelyk op te

„ merken, dat de Paaring in Augustus ge-

fchiedt; en deeze Slakjes, tot aan April

,, toe, in de Eytjes gebieeven waren".

(s) Aard -Slak, die Glasagtig is, met kleine v.

Hoorntjes, hebbende een bruin Streepje

van de Hoorntjes tot aan het Rugge»

Jchüdi

Doktor Scopolï fchynt aan Linnjeus ken*

nis gegeven te hebben van deeze Slak, die,

vol-

f5) Lïmtk hyaünus, Tentaculis oMbletis, Lincola flisca a

Tentaculis ad Clypeum.
f.

Syst. N*i, XII.

M 5
1, DEI*. XIT. STUK.
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VI, volgens hem, in 't Mos huishoudt, fchadelyk
fdeel»

v0Qr ^e g

j

empjes der Turkfche Boonen , en

Hoofd- te verdryven met Potasfch. Het Dier heeft

stuk. menigvuldige rimpels, die aan den Buik afge-

broken zyn, en een Opening aan de regter

zyde, welke van het Aarsgat onderfcheidea

is : alles volgens Waarneeming van dien Heer,

in Karniolië.

vi.'* (6) Aard -Slak, die ylscbgraauw is en onge-
rest*

d-

Slakje,

sSsr*-

Onder den naam van Kleine Aschgraauvve,

ongevlakte Veldflak, heeft Lister van deeze

gewag gemaakt, die in de Velden, Tuinen

en op de Akkers of Bouwlanden huishoudt;

eetende in de Herfst de Spruitjes af van het

onlangs gezaaide Winterkoorn. Zy komt ook

dikwils in de Tuinen , en knaagt aldaar , by

nagt , de Zaay - Zonne jioemen en derzelver

Bladeren , af. De Kraaijen maaken 'er Jagt

op.

Lister, die van deeze en anieren getuigt,

dat zy ook Paddeftorlen eetcn, vondt zelfs

zodanig een Slakje in de B sc van een doo*

de Tor gekroopea , om het bitmenfte daar

van uit te knaagen. Na zwaare Regens op

het

(6) Lïmax cinereus ïmmaculatus. Syst. N*t. X. Lmiax cN

nercus , parvus, immaculatus Pratend, LisT, Anim, sAntf, 130*

Blank, Inf. 151. T. 13. % X.
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het end van Juny , zag hy 'er veelen aan de
-
VI.

Dykjes der Landfcheidingen gepaard „ Dit '

x
*

„ ftrekt, (zegt hy 5 ) ook tot een blyk, dat Hoofd-

3) deeze Soort van de naastvoorgaande , [te STÜK*

,3 weeten de groote graauwe Slaki>:en ] ver-

3, fchille; èewyl het 3 in alle Soorten, niet

3 , dan de Volwasfenen zyn diepaaren, en wan-

33 neer zy omtrent de vereischte grootte bereikt

3, hebben
1
'.

Dit Slakje, in de Hand gehouden 3 geeft ze-

ker Melkagtig Vogt uit 3 gelyk men zulks inde

Homvisfchen en Oesters fomwylen waarneemt.

Zou dit ook 3 vraagt hy, deszelfs Teelvogt

zyn ?

(7) Aard -Slak , die geel en gevlei it is. vil
FUvus»

Hier mede heeft LiNN-ffiUs die Aard - Slak
GcCi£ '

op 't Oog , welke van Lister afgebeeld wordt

onder den naam van Barnfteenkleurige, met

witte Vlakken. Dezelve wordt op Schaduw-

agtige plaatfen, in de Groente, fomtyds ge-

vonden. Zy is van middelmaatige grootte.

(8) Slak, die van boven met Tepeltjes gedekt is, vm
doch aan de Rugftreep effen* Papiilofuu

Gerepelde.

In de Zee van Noorwegen is dit Slakje dooi-

den

(7) Llmax flwus maculatus, Faun, Suss* 2092. Limax Suc •

cini Colore albidxs maculis mfignitus- LisT, Exerc. An&t. U
Oftavo. Tab, 1.

(g) Llmax fnpra te&us papillis, linea Dorfali Ixu, Farm*

$uec9

L DSfU XIV. Stuk» _^ .
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VL den Heer Martin waargenomen* Het Lyf
Afdeel. was w j t ^ van grootte als een Rystkoorntje,

Hoofd- van boven t'eenemaal gedekt zynde met fpitfe

stuk* zagte Tepeltjes ; van onderen vlak : van voo-

ren vier groote Hoorntjes hebbende.

Ongelyk grooter fchynt de hier aangehaalde

Ongefchaalde Zee -Slak van den Heer Baster
te zyn, die zeer sffchuwlyk was wegens de

zagte Pennen, waar mede zy het Lyf bedekt

hadt , van een agtfte tot een zesde Duims lang.

Het Dier is , in zyn geheel , wel drie Dui-

men lang afgebeeld, en hadt een wonder] y-

ken Bek, zonder kenbaare Oogen. De veel-

heid van Eijeren, die hetzelve in de maand
Maart legt, was verbaazende (*).

Of 'dit nu het Schepzel zy, dat de Heer

LinnjEüs mooglyk eerder agt tot het volgen-

de Geflagt der Zee -Slakken te behooren; of

de gedagte kleine van Martin , dan of dee-

ze voor Jongen daar van te houden zyn , weet

ik niet. En wegens de Kleur, qn wegens de

grootte, zou dat fterk getepelde Zee- Slakje >

waar van thans de afbeelding in het Eerfte

Deel der Verhandelingen van het Zeeuwsch

Genootfchap der Weetenfchappen te Vlisfin-

gen, gegeven wordt, nader fchynen te gely*

ken naar dat van Martin 3 indien hetzelve

niet

' Sttec, 2»95. Dorls Splnis mollibus hirfuta. BAster. Opusc* I,

p. 81. T. 10. f. Jé

(*) Natuurkund. Uit/pttirAngen. t DEEL* bladz. #u

V



de Aard-Slakken. i8p

niet maar twee Hoorntjes had Hetzelve wordt
^ ^

aldaar het Gekuifde of Gekroonde Zee - Slak- ^
je genoemd , en was aan eenig Zee -Wier , Hoofd»

dat men op 't Strand van 't Eiland Walcheren STUIC»

gevischt hadt , gevonden (*).

XI. HOO FDSTUK.

Befchryving mn 't Geflagt der Zee-Loncen,
wegens haare Kwabbige gefialte du? ge*

naamtf.

Tn het Geflagt van Tethys was voorheen ,

door onzen Ridder, een Zee -Schepzel t'huis

gebragt 3 waar van hy thans een byzondcr

Geflagt gemaakt heeft, onder de benaaming

van Laplyfïa. Dit woord vind ik, by de La-

tynen of by de Grieken, nergens gebruikt.

Misfchien zal zyn Ed. 'er het woord Aplufia

mede bedoelen : want Aplafiai werden by Ari-

stoteles eenige Sponfen genaamd , die niet kon-

den uitgewasfchen of uitgewrongen worden;

van welken Theophrastüs ook gewag maakt

(f). Ik geef 'er den gebruikelyken naam , van

Zee Long, aan.

(*) Zie dat Werk, uitgegeven in 't Jaar 1769 , bladz. 394»

Tab. III

(tJ Zie ScAPULrtï Lexicon , in TlXvvu. Ook is dit uit de

Lyst, die zyn Ed, van de Geflagten gegeven heeft, baarbly»

kelyk,

L Debl. XIV. Stuk,

Dee.
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VI. Deeze Dieren, naamelyk , hebben eene

X\
U Kwabbi§e Geftake. Linn^us geeft de Ken-

Hoofd- merken aldus op. Een kruipend Lighaam
,

stuk. dat met omgeboogen Vliezen bewonden is:
Kenmcr- Tri . . £t 5
ken. een Vliezig Ruggefchild , hfefc welk de Lon •

gen bedekt : aan de regterkant een Gat op
zyde, voor de Teeldeelen: het Aarsgat bo-
ven 't end van de Rug ; vier Voelers , van
vooren geplaatst zynde. Te vooren hadt hy

aangemerkt y dat het Dier een langwerpig Lyf
heeft, als met vier fpitfe Oorlapjes voorzien,

en dafr hetzelve huisvest in de Zuider Oceaan

:

thans fielt zyn Ed, de woonplaats in de Mid-
dellandfche Zee.

Haafder
Tot de eeDi§e S°0rt CO> va^ dit Geilagt,

ouden* fchynt een der drie Zee-Haazen van Ron-
DELETiusbetrekkelyk te zyn: doch de befchry-

ving derzeiven is wat duistei\ Het aanmer-

kelykfte , daar in voorkomende a is dat het

Vergiftige Dieren zyn, ten minsten de derde

.
Soort, welke tot walgens toe flinkt volgens

Bellonius, Dit zelfde getuigt ook de Heer
Bohadsch van het Dier, 't welk hy befchryft

onder den naam van Ltrncea, zynde zo Ve-
nynig, dat het (tinkend Vogt, 't welk het

\ uit-

fij) Laplyfa dcpüans, Sysj, Nat. Xll. Gen. 283 TethyS
Limacina. Syst. Nat. X. p. 653' Lcpus marinus Rc ND.
Pist* I. p, 520. Lcpus marinus Rondelen!. Gesn. ^Aauaï» 475»
Xcrnaca. ËOHADS, Marïn. T. I , 2, 3. SEB. Muf III. T. i 9

f. 8 , 9*
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uitgeeft, -de Huid, daar het aan komt te raa- >WÜ

ken van ftteair berooft , cn hier van is de jS^*
Soortnaam, Laplyfia depilans, ontleend. Hoofd-
De Heer Bohadsch, in 't jaar 1757 aari des-rus*

Kust van 9
t Ryk van Napels wandelende , Pl cviii*

vondt op 't Strand zeker week Vleezig Lig m& 2 '

haam , 't welk niet kwaalyk naar een flaa-

pende Haas geleek, inzonderheid wegens twee
Ooren, die het aan den Kop hadt. Derhalve

vermoedde hy aanftonds, dat het de Zeehaas

der Ouden ware , en nam het mede naar Poz-
zoli, alwaar de Visfchers zeiden, dat zy dit

Schepzel Cesto delMaie noemden, en dat het-

zelve, by Napels, in groote menigte, voor-

kwam. Zy hadden 't hem niet bezorgd, we-

gens den geweldigen Stank. De langte van

deeze Dieren was zes , zeven of agt Dui-

men; de Kleur in de meesten bruin, met ee-

nige blaauwagcige Vlakken , welke in fommi*

gen menigvwldiger en helderer waren, zynde

als dan het bruin ook bleeker. Weinigen, en

wel de grootsten , hadden een Purperkleur

>

en gaven , als zy behandeld werden \ een der-

gelyk Vogt uit , dac in anderen niets was dan

een witagtige Slym. De Kop was langwer-

pig en fcheen vier Ooren of Vleezige Hoo-

rens te hebben; doch, als men het naauw-

keurig befchouwde, zo bleek dat de twee

voorften maar een foort van byhangzels wa*

ren van de Huid , wrelken het Dier naar be-

lieven formeerde, doch de twee sgterftcn

wa-
I.Desx.4 XIV, Stuk»



ipi Beschryvingvam
VI. waren inderdaad Hoorn - of Voeleragtig. Deé-

Ar
^.

El
"ze laatften hadden de langte van een half, de

Hoofd- dikte van een vierde Duims ; ftaande een half

stuk* Duim van elkander. Niet ver van dezelven

ltonden twee kleine Oogjes, als boven op den

Kop. Het Dier hadt een platagtig ronden

Hals, van ruim een Duim lang, aan welks

regter zyde een Vlies gehecht was , dik en

Vleezig zynde , waar mede het geheele Lyf

als met een Rok of Mantel omkleed werdt.»

bedekkende ten deele een foort van Schild

,

op de Rug leggende, aan welks ageer -end de

Afgangs - opening was, die, met en benevens

een gedeelte der Longen , door het eerstge-

melde Vlies een weinig op te ligten, zeer dui-

delyk, als in onze Figuur, van hem ontleend,

zig vertoonen. 't Gedagte Schild heeft in 't

midden een ronde Opening , van welke zig als

Straalen naar den omtrek uitfpreiden , die

bruin - en witagtig zyn, hebbende het Schild

zelf de Kleur van het geheele Dier. Tus-

fchen de Blaadjes, uit welken het befcaat,

zyn bolletjes, naauwlyks zo groot als Geerst-

koorntjes, bevat, die, wanneer het Dier ge-

tergd wordt, een Melkagtig Vogt uitgeeven.

In een Beurs, van het binnenfte Blaadje ge«

maakt, is een Schulpagtig Beentje begreepen,

waar door de Rug van het Schepzel, gely-

kerwys de Zeekat, befchut wordt.

T«eidce* Dc deelen der Voortteeling en de zonder-
leiu

linge manier der Hermaphrodietifche Bevrug-

ting
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ting zyn naauwkeurig door den Heef Bo- VL

iiAuscii in deeze Slakken ontdekt en in Plaat
F

xj*
l '

gebragc. Zy hebben aan de regterzyde van Hoofd*

den Hals > by de Lip van den Bek , die zig STÜK *

niet dan van onderen vertoont, een Gaatje, >t

welk in onze Figuur ook zigtbaar is , en van

het welke een Sleuf agterwaards loopt , die

aan de opening van de Scheede der Lyfmoe-

der eindigt. Wanneer het Ruggefchild fterk

opgeligt wordt , kan men die Lighaamsdeelen

door het Ruggévlies been , zo wel als het

Gedarmte en een Klieragtig Venynbeursje ,

daar nevens geplaatst , befchouwen ; 't welk

wederom, uitwendig, een kleine Opening

heeft. Het Gaatje, aan den Hals* geeft, zegt

hy, in de ritzigheid of voor de dood van het

Dier , een aanmerkelyke Schaft uit.

Van onderen vertoont zig , als gezegd is , De Bek.

de Bek als een langwerpige Spleet, onder

de eerstgedagte ftompe' Hoornen , die flegts

een uitbreiding van de Vleezige Lip zyné

Voorts is de Buik geheelenal bruinagtig wit,

en ,
gelykerwys in de naakte Aardflakken

,

overlangs geftreept. Men vindeze fomtyds

verder dan de Rug uitgeltrekt , even als de

Staart der Slakken. De geheele Huid van het

Dier is uit dikke witte Vezelen, Netswyze,

te famen gevlochten , bevattende tusfchen de

Vezelen een helder Zoutagtig Vogc, \ welk

door infnyding daar uit vloeit, of ook. door

drukking , aan alle kanten uitzypelt; zodanig,

N dat*
h D»IL, XIV, STUK,
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VI. dat , wanneer men het Dier droog in een Glas
Afdeel,

jegt ^ hetzelve, na eenige oogenblikken ver-

Hoofd- loops , bevonden wordt in zyn eigen Vogt ,

«tuk. a is jn Zyn Bloed, te zwemmen. Hoe vloei-

baar ook, uit zig zelve, wordt dit Vogt, door

behandeling van het Dier, een dikke Slym,
die men naauwlyks van de Vingeren kan kry-

gen. De Reuk, dien het uitgeeft, is walge-

lyk , doch zonderling en verfchillende van den

Reuk der andere Zeefchepzelen.

feigewa*. Ik zal my met de keurige Ontleedkundige

befchryving, welke zonder een byzondere Af-

beelding naauwlyks verltaanbaar is , niet ophou-

den. Alleenlyk zal ik agt geeven op de In-

gewanden der Spysverteering, 'dewyl die een

aanmerkelyke betrekking hebben op de Huis-

houding of Levensmanier van dit zonderlinge

SchepzeL

De Keel. De Keel (zegt Bohadsch,) is een Vliezig

Kanaal, bruin gekleurd, een Duim lang, een

zesde Duims breed: het welke een ongelyken

oirfprong binnen in de Hals heeft, drie Ly-

nen beneden de Lip van den Bek, onder de

Kwylklier. De Zwelgpyp gaat van het boven-

fte van den Hals nederwaards met een halven

Kring , en eindigt in de eerfte Maag. Uitwen-

dig is dezelve glad, en famengefteld uit Krings-

wyze rondgaande Vezelen ; van binnen rimpe-

lig, wegens de overlangs loopende roode Veze-

len ; en daar uit ontftaat de bruine Kleur van

dit Lighaamsdeel.

In
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In de meeste Zee - Longen heeft de Maag de VI.

figuur van een Zakpyp, en gelykc dus naar
FJ

x£
L
\

die der Menfchen. Haar breedfte deel, naa- Hoofd*

melyk is, gelyk in ons Lighaam, digtst aan s™^
c

de Zwelgpyp en horizontaal geplaatst. Haar Maa^
langte was , in een der grooeften , twee Dui-

men en drie Lynen; de zelfstandigheid Vlie-

zig, doorfchynende; uit witagtige Vezelen fa«

mengefteld. Op den bodem zag men een

LugtbellQtje , in een groenagtig zout Vogt

zwemmende; welk Vogt van de Zee-Kruiden,

die het Dier onder anderen eet , fchynt voort

te komen; doch hyvondt'erj niettegenftaan-

de door hem verfcheide Zee -Longen, frisch

uit de Zee gehaald, onmiddelyk geopend

werden, geen Voedzel ter wereld in: waar

uit hy befloot, dat dit Dier, hoewel zulks te-

gen den aart der Dieren ftrydt , die verfchei-

de Maagen hebben, zyn Voedzel zeer fchie»

lyk uit de eerfte hijde tweede moet doen over-

gaan.

De tweede Maag was van een zonderling tweede

maakzel. Uitwendig geleek zy, zegt Bo*
Maas '

hadsch , naar een Naayring, hoedanig de

Kleermaakers gebruiken, op 't breedfte een

half Duim en wederzyds verfmallende. Zy

was byna geheel famengefteld uit roode,

Ringswyze, fterke Spiervezelen , die een Rok

maakten, van buiten met een dun doorfchy-

nend Vlies, van binnen met een fterker, en

byna Peezig Vlies, bekleed. Van binnen hadt

N 2 %y
I. Deei,, XIV, 5tvk.
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VI. zy fdrie ryë van Kraakbeenige Tanden , de
Afdeel.

groot fl.en jn \ midden geplaatst , en zo me-

Hoofb* nigvuldig, dat, wanneer de Maag famenge-

stuk. trokken wordt, derzelver Punten als een Rasp

maaken. Ligtelyk begrypt men het gebruik

deezer Tanden, wanneer men weet, dat die

tweede Maag der Zee - Longen byna altoos

gevuld gevonden wordt met harde, fcherpe

Hoorntjes en Zee -Slakhuisjes , welken dus dit

Weeklyvige Dier , door een Werktuiglyk Sa-

menftel, in weinig andere Dieren te vinden ,

vergruizen en verteeren kan.

Barmen, Dit Ingewand loopt uit in een Kanaal, dat
cnz

* men met den Twaalfvingerigen Darm der

Menfchen mag vergelyken
, ^n waar van de

overige Darmen , met verfcheide draaijen en

omwindingen, voortloopen tot in den Endel-

darm en het Aarsgat. Derzelver Wanden zyn

dun en doorfchynende, even als die van de

eerde Maag. Hunne windingen leggen tus-

fchen de zelfflandigheid van de Lever, die

in menigvuldige Kwabben is verdeeld, en in

grootte byna alle andere Ingewanden even-

aart. Zy beftaat uit ontelbaare Kliertjes en

heeft eene groenagtig bruine Kleur, zynde bo-

vendien bitter van Smaak. Een Galblaasje

wordt in deeze Dieren , zo min als in de ge-

woone Slakken , gevonden.
Fading. j^a de befchryving der inwendige Teeldee-

len, zo Mannelyk als Vrouwelyk, welken de

Zee -Long meest met die der Hoornilakken

over*
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overeenkomftig heeft, fpreekt Bohadsch van v*.

de Paaring deezer Dieren. Hy heef: dezelve
F^L<

nooit kannen waarneemen , offchoon hy 'er , Hoofd»

verfcheide Dagen , vier of vyf te gelyk in STUK*

een Vat met Zeewater levendig hield ; en

dus is alles , wat hy daar omtrent voorftelt

,

uit enkele verbeelding opgemaakt. Heden-

daags flaat men, wel is waar, aan zulke be.

wysredenen weinig geloof ; maar de fchikking

der Teeldeelen, zo in- als uitwendig, met

die der Slakken nagenoeg overeenkomende ,

kan men daaromtrent^ by vergelyking , een

Natuurkundig, doch niet Wiskonftig, befluic

opmaaken. De grooter af(tand, evenwel, der

Mannelyke van de Vrouwelyke Teeldeelen in

de Zee - Longen dan in de Slakken , kan

naauwlyks toelaatën dat zy , gelykcrwys die

doen , in de P^aiing den Kop opligten.

Ook wordt 'er deeze omftandigheid geenszins

t(jp vereischt: zy kunnen de Paaring, met het

Lighaam voorover, werkftellig maaken.

De manier vanBevrugting, weet men, fchynt s-vrug*

niet in alle Dieren eveneens te zyn. In eeni-
£in^

gen, gelyk men van het Haft verhaalt, en

van de Visfchen het algemeen Gevoelen is ge-

weest, worden de Eijertjes na de uitwerping;

in anderen ,
gelyk in de Padden en Kikvor-

fchen, onder de uitwerping, door het Manne-

lyk Zaad bëvrugt. Dit maakt twee byzonde-

re manieren , grootelyks verfchillende van die

der Viervoetige Dieren en Vogelen , alwaar

N 3 de
I. D el* XIV* Stuk.
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VI. de Eijertjes , in de Eijerftokken , de werking

AF
X
E

l!

U
van het MannelYk Zaad >

'* zy Stoffelyk, 't

Hoofd- zy Werktuiglyk, 't zy Geestig, door onmid*
$tuk. delyke aanraaking of indringing ontvangen (*).

In dit Schepzel, zegt Bohadsch, worden de

Eijertjes , dat mooglyk aan 'c zelve byzonder

is, door den Zaad -Geest bezwangerd, wan*

neer zy reeds in de Lyfmoeder gedaald

zyn (f).

„ Deeze viervoudige manier van Voorttee*

3 , ling, (vervolgt hy,) buiten die welke in

„ de Plantdieren waargenomen wordt, komt
daar in overeen, dat het Zaad tot bevrug-

„ ting der Eytjes noodig is: maar het wordt

„ niet door eenen zelfden weg, van de opge-

33 telde Dieren, uitgeworpen. In dc meesten

„ komt het uit de Schaft, die doch in de

3, Zee -Longen niet bekwaam daar toe is,

3 ,
gelyk uit haar maakzel blykt. Want hy

33 heeft geen Kanaal of doorgang, en allcen-

„ lyk een Sleuf of Gaatje. Men vraagt

,

3, hoe dan de Paaring en Bevrugting in dit

„ Schepzel gefchieden kan" ?

Hy heeft daar omtrent een zonderling denk-

beeld; willende dat de Eytjes, door de gedag-

te

(*) Zie het I Deels L Stuk van deeze N*tuurlykc

Historie, bladz <i?9 , enz; alwaar omftaadig van dit Onder*

werp gefproken wordt.

((-) Nostra vero Lernzea
,

quod ei forfïtan i7ngulare est,

Ovula, in üterum delapfa, Spiritu Seminali imbuit. De

Anim* Marl*, p. 32.
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te Sleuf, uit de Eijerftokken in de Lyfmoeder VL
overgebragt en vervolgens aldaar bevrugt

Af
^j

EL *

worden door het Zaad, 't welk voortkomt Hoofd-

uit een Hartvormig Lighaam , dat Swammer- stuk*

dam in de Slakken ook ontdekt, doch des^

zelfs gebruik niet bepaald heeft, wordende

van onzen Waarneemer voor de Testikeieö ge-

houden , en zeker gekrinkeld Vaatje voor den

Opperbal. Dit laatfte zou eigentlyk de over-

brenger zyn van het Mannelyk Zaad, om de

Eytjes, na dat zy door de Sleuf van de

Schaft in de Lyfmoeder gegleeden zyn, te

bevrugten.

Alle de gedagte Ingewanden zyn in de hol- Het Hart.

ligheid des Buiks geplaatst , doch bovendien heeft

ditSchepzel nog een andere, die niets bevat dan

het Hart en daarom ook veel kleiner is. Het Hart,

naar een Pieramidaale Spier gelykende , ontvangt

een Vaatje zo wel aan zyn breedfte als aan zyn

dunfte end,hebbende maar eene enkele holligheid,

en gedekt wordende door een Schulpagtig Been,

waar op wy nog een weinig moeten ftilftaan.

Boven de Longen, die, als gezegd is, uit- schuipag-

wendig
.

zigtbaar zyn , en vee! naar Kieuwen
tJS iieen °

gelyken, komt een hard Deel te voorfchyn^
p
t welk als een Schild is voor het "Hart, Men
kan het Blaasagtig Vlies, waar in dit Been be-

greepen is, in onze Afbeelding klaar befchou-

wen. Naar het Lyf toe is het hol-, opwaards

verhevenrond , en vertoont zig als eenigc

Dekzeltjes van Zee - Hoorenen. Het heeft,

N 4 in

I. Deel. XIV, Stuk,
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VI. in fommigen, delangtevan omtrent tweeDui*

Afdeel, men , en de breedte is meer dan een Duim : dc

rT
XI# Kleur is gcelagtig en in de holte als Paarle-

stuk. moer ghniterende. Hier over moet men zig

niet verwonderen , aangezien de Heer Bohadsch

zelfs, aan één derzelven, dat hy afbeeldt,

drie Paareltjes meent ontdekt te hebben ;
•

waar uit hy dan met kragt van redenen be»

weert, dat de oirfprong der Paarlen niet aan

druppelen van Daauw of Regen, door dc

Zonnefqhyn verhard 5 noch ook aan Eijertjes

der Schulpdieren toe te fchryven zy : maar

aan een Aardagtig Sap , het welk deeze Zee*

Longen zo wel bevatten kunnen als de Aard-

ilakken.

vergiftige Het Dier (zegt hy) onthoudt zig op Rot-
jEjgen-

. zjge Oevers en zit met zyn Buik of Voec
ifhappen.5 J

^ „ aan de Klippen , beweegende zyn opgehe-

„ ven Kop her en'derwaards, gelyk de Slak-

^ ken. Door de wroedende Golven afgerukt a

en op den Oever gefmeeten zynde, rot het

^, fchielyk, en wordt, zo wegens den ge*

„ weldigen Stank, als wegens de taaiheid van

het Vleesch, door geen Mensch tot Spyze

^, gebruikt, ja dit Schepzel fchynt, het gene

9, de Ouden van de Yergiftigheid der Zee-

Haas gemeld hebben, te bevestigen. Im-

„ mers, zo menigmaal ik één van deeze Die-

^ ren 3 levendig, uit een Pot met Zeewater

, f
gehaald en op een Bord gelegd heb, om

?l
hetzelve ;te onderzoeken; was het gehee»

» ie
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M le Vertrek aanftonds met een zeer (linken- Vï.

3, de
3
walgelyke Reuk vervuld: zo dat myn AF

^ELa

3 , Broeder en Huisvrouw, die, wegens denfjooFO*.

„ inval der Vyanden in Bohème , met my stuk.

„ naar Italië getrokken waren , nooit daar in

konden blyven, vreezende, dat zy door

s> dien Stank aan \ braaken mogten komen»

33 Ik beken 3 dat hy my ook zeer onaange-

3, naam was; doch de lust 3 om dit Schepzel

3, wel te befchryven en af te beelden, deedt

33 my dien Stank 5 al was hy nog erger ge-

33 weest, geduldig verdraagen. Ondertusfchen

3, kan ik niet verzwygen, dat ik ook dikwils

33 genoodzaakt was eens daar uit te gaan ,

33 om frisfche Lugt te fcheppen 3 wanneer

,3 ik een levendige Zee -Long onder handen

33 hand.

,3 De Walging was ons derhalve gemeen,

doch , bovendien 3 zwollen myn Handen en

Aangezigt, onder het behandelen 3 en in-

zonderheid wanneer het Dier zyn Melkagtig

3, Sap 3 dat ik reeds Vergiftig genoemd heb 3 uit-

33 ftortte5 geweldig ; maar 3 of het in myn Aange-

3 3 zigt door den enkelen Waafem veroirzaakt zy

,

3, dan door met myn befmette Hand daar aan

33 te ftryken, kan ik niet verzekeren. On-

33 dertusfehen heb ik daar geen nadeel van

3, geleeden , dan 3 dat my fomtyds eenige

3, Haairtjes van de Kin vielen, als ik die

33 voorbedagtelyk met myn Vinger beftreek

t ,
met dat Melkagtige Sap, en, eenigen tyd

N 5 5i met

3>

3)
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VI. 33 met de behandeling ophoudende , ging al d*
AF
Xi

EL
' » zwelling in myn Handen over.

Hoofd- „ Deeze onchaairende kragt van de Zee-

stuk. £ Haas heeft Dioscorides ook van gefproken:

n ja dat dit Sap
, ingenomen zynde , de

)9
Dood veroirzaaken zou kunnen, is naauw-

33 lyks te twyfelem De Gefchiedenisfen ver-

33 haaien ons ook, dat Domitianus en Nero

33 gewoon zyn geweest , Menfchen met het

33 Vergift van de Zee -Haas om 't Leven te

33 brengen : pp welke manier men zegt dat

33 Ti rus geftorven zy. In Indie zou het Dier

3 , nog Venyniger zyn , volgens Plinius. Dit

33 is wel niet onwaarfchynlyk: dewyl men

3, van de Scorpioenen met zekerheid weet ,

3, dat zy in de heete Gewesten Vergifcigst

33 zyn: doch 'c gene hy zegt, dat de Zee-

3, Haas door enkele aanraaking met de Hand

33 zou fterven, verdient zo veel geloof niet.

,3 Immers in Italië bevond ik het tegendeel*

3, Zy werden niet alleen van de Visfchers op-

33 gevat, maar ook van my wel honderdmaal

3, aangeraakt, zonder eenig nadeel. Onder-

,3 tusfehen kan dit Dier den Schilderen tot

33 een Zinnebeeld ver(trekken van wederzyd-

33 fche benadeeling: dewyl een Mensch het*

33 zelve zeer gemakkelyk het Leven benee-

33 men kan door knyping of drukking, daar

3, ondertusfehen de Hand zwelt, waar medehy

33 zulks gedaan heeft".

Of nu het Dier, dat uit het III* Deel van

Se-
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Seba hier is aangehaald
3 even

f

t zelfde zy, kan VU
ik niet verzekeren ; dewyl 'er een aanmerkelyk Afdeel

verfchil in de Gettalte voorkomt; doch dezel-HooFD*

ve is aldaar zo Longagtig afgebeeld, dat dit stuk*

my befluiten deedt, om het Geflagt met den

naam van Zee -Long te beftempelen, hoewel

het aldaar flegts een Zee-Monfter geheten wordt*

XII. HOOFDSTUK.

Befcbryving %mri~*t Geflagt der Zee * Slakken 9

zo Europifcbe als uitbeemfebe, tot welken ook de

Westindifche Purper -Slak van Di\ Peysso-

NEhjcbynt te behooren.

"JTXen algemeenen naam van Zek -Slakken te mm.
' geeven aan die van dit Geflagt

f
kon ik

niet naiaaten, om dat zy denzelven altemaal,

min of meer, verdienen, 't Woord Doris , dat

LiNNiEus tot een Geflagtnaam Itelt, is by de

Ouden voor zeker Kruid gebruikt geweest, en

was onder de Dierbefchryvers niet bekend.

Doridos humor , evenwel , vind ik , heeft by de

Poeëten Zeewater betekend r^zo dat die be-

naaming niet ontoepasfelyk is voor deeze Die-

ren.

Zy leeven, naamelyk, in de Zee
f en heb* Kernnet

ben de Geftalte van een Slak
; gelyk dit ee-

ken#

nigermaatc uit de Kenmerken blykt van dit

Ge*
I. Deel* XIV* Stük^
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VI - Geflagt. Het Lyf is kruipende, langwerpig,
AF
xn

EL
' van onc^eren v *ak : ^en^ hebben zy van voo-

Hoofd» ren, onderaan; het Aarsgat van agteren, met
stlk. Haairtjes aan de bovenkant bezet : twee Hoornt-

jes of Voelers boven aan het Lighaam, van

vooren, in Gaatjes waar binnen zy kunnen in-

getrokken worden,
soorten, >

t Getal der Soorten is vier ; waar onder twee

van de Kust van Noorwegen , uit den Noorder

Oceaan; één uit de Middellandfche, en ééne

uit de Indtfehe Zee ? die de eerfte is, als hier

volgt*

(i) Zee -Slak 3 die langwerpig is
t met het Lyf

Verrucs/a* mn boven overal geknobbeld.

Wrattige.

Deeze heeft, volgens Linn^eus, het Lyf
langwerpig, half Cylindrisch, verhevenrond

,

aan de enden rondagtig , van boven Wrattig

:

de zydrand is nederwaards omgeboogen: de

Voet gelykt naar dien der Slakken, zynde

langwerpig ovaal met een vlakken rand. Aan

den Bek heeft zy agt , of daaromtrent , zeer korte

Baardjes.

Het Dier, by Seba onder de Myters (Mi-

tella) voorkomende, en hier aangehaald, wordt

niet befchreeven. In 't Werk van Rumphius

wordt van een Wrattige Zee - Slak gewag ge-

maakt,

(i) Doris oblonga, Corpore fupra undique tuberculato ,

Syst. Nat. XIL Gen. 284. Limax Marina Venucofa. Rumph»
Amb, p. 35. Mitella Vermcofa. Seb. Kab. IU T, 61. f. $•



Zee-S lakken.

maakt, die de gedaante van een naakte' Aard- VI,

flak heeft, doch dikker en bultiger zynde, op
A?
xn

L

de Rug met groote Wratten bezet , zonder Hoofd*

Schild of Doom. Men vindt haar aan de Klip- STÜ**

pen: zyblyftlang op ééne plaats zitten, ge-

lykerwys de Patellen of Klipkleevers; weshal*

ve men die plekken altoos aan de gladheid kan

onderfcheiden. Ook vindt menze onder aan

Klippen hangen, zelfs daar die met Zand be-

dekt zyn, gelyk de Pisfebedden in vogtige

Kelders. Voor aan den Kop fteeken zy twee

lange Hoorens uit, waar mede zy den wegfchy-

nen te zoeken , of voor zig uit te voelen naar

haar Aas. In *t Ambonsch worden zy 'Ulayl of

Ulael geheten*

(ji) Zee -Slak, die Eyrond is , hebbende het n.

\ Lyf vkn boven met een plat ruu<w

Plaatje. " Tweep!aa~

Aan of omtrent! de Zee- Kust van Noor-

wegen , wordt dit Slakje dikwils in de Lever

der Platvisfchen , en zeer gemeen aan de Stee*

nen gevonden. Hetzelve heeft het Lyf Ovaal,

door Pukkels ruuw en verhevenrondagtig 5 met

twee Hoorntjes of Voelers van vooren. Twee
horizontaal op elkander leggende, gelyke,

wit-
U deel. XIV. Stuk.

(a) Doris ovata ,
Corpore fupra Lamelli plani fcabra\

Syst* Nat* XII. Limax bilamdlatus. Faun* Suec. II, 2094*
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VI. witte, Plaatjes, waar van het eene tot eeti

Afdeel* \roet ^ het andere voor de Rug verftrekt , dek-

Hoofd- ken het > dat maar de grootte heeft van

stuk» een Rystkorreltje. Het Aarsgat, boven aan

het agterfte,is een dwarfe Spleet , omringd met

enkelde Pluimhaairtjes.

in* (3) Zee -Slak, die Eyrond is % met betLyf van

boven platagtig en effen.

Op de zelfde plaatfen is onlangs ook deeze

door den Heer Koenig, die met zoo veel

oplettendheid de Natuurlyke Historie van Ys-

land onderzogt heeft, waargenomen. De ef-

fenheid van het Lyf onderfcheidt haar meest

van de voorgaande Soort
; gelyk ook > dat «y

Melkwit is en den Aars Spilrond heeft , met
famengeftelde Pluimhaairtjes omringd.

(4) Zee -Slak, die Eyrond ir, hebbende het Lyf
effen f met twee Poeiertjes aan den Kek,

en bet Aarsgat als met Borduurwerk ge-

kranst.

2X..CVHX, Deeze Zee -Slak, die in de Middellandfche

*• Zee voorkomt , heeft het Lyf van boven hoog
rood

4

,

(3) Doris ovalis , Corpore fupra planiusculo Iarvi* Syst.

Nat. XIU

(4) Doris ovalis» Corpore laevi, Tentaculis duobus ad Os
f

Ano ciliato phrygio. Syst. Nat. XIL Argo. BoHADs. Marir^

6 5. T. V. f. 4 , 5. Lepus Marinus alter minor, Column.

lisphr. T.

IV.

Jrgo-
Koode«
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rood 5 des ik 'er den naam aan geef van Boode. VI.

Deeze Oppervlakte vertoond zig in onze Fi- A
^jj

EL

guur 2, by Letter A, volgens de Aftekening van Hoofd-

den Heer Boh/dsch, door wien dit Schepzel stuk.

aan de Kust van Napels is waargenomen, fchy-

nende met de kleine Zee -Haas van Colümna
eenigermaate overeenkomftig te zyn. Dat hy

hetzelve Argo of de Argus genoemd heeft , is

wegens de menigte van Oogen of Oogftippen,

welken hy aan den Kop, die zig met het

Lyf niet dan aan de onderzyde, als by Letter B,

vertoont, ontdekt meent te hebben.

't Geheele Lyf is platagtig Eyrond, in 't

midden omtrent een half Duim dik, doch aan

den rand verdunnende. De langte bedroeg

byna vierdhalf , de breedte twee Duimen. Op
de Rug glanzig hoogrood zynde, was het van

onderen fraay geelagtig gekleurd , met witte

en zwarte Stippen befprenkeld* Het Dier be-

ftaat uit eene Lederagtig taaije zelfftandigheid,

die, wanneer men ze doorfnydt, overal Saf-

fraangeel gekleurd is ; doch aan de kanten buig-

zaam, kunnende aldaar in verfcheide kreuken

geplooid worden, naar welgevallen of ten dien-

Ite van het Schepzel.

Van boven vertoonen zig , aan 't Voor-

end, twee Sprieten of Hoorntjes, die door

Gaten uitkomen en weder daar in terug ge-

trokken worden: aan 't agter-end een Ovaal

Gat, agt Lynen lang en vyf Lynen breed*

Het geeft , uit zyn midden, een dikken Vlee-

zï-
I. xiv. Stuk,
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VL zigen Stam uit, die in twee Takken en dée-
A
xn

EL'

ze ^ wederom > in Reiner en kleiner Takken

Hoofd- verdeeld worden , tot dat zy als een Soort van
«tuk. Borduurwerk maaken, 't welk onzen Argus

van de andere Zee -Slakken onderfcheidt. Op
alle Twygen en Takjes komen een menigte

van zeer fyne zwartagtige Stipjes voor , die

dit Lighaamsdeel niet weinig verfieren ; doch^

of de Stippen hol waren, kon onze Waarnee-

mer zelfs met een Vergrootglas niet ontdek»

ken. Hy twyfelde te minder dat dit Inge-

wand , 't welk als boven op en buiten het

Lighaam geplaatst , naauwlyks dien naam ver-

diénde , moest de Longen of Kieuwen uit-

maaken van dit Schepzel , om dat dezelven

in de Zee -Long ook in Takken verdeeld

door hem gevonden waren,

verwon- Terwyl de Argus, (zegt zyn Ed.) in 't

Lom? *> Zeewater blyft , houdt hy dit verwonder»

gefteL
3J lyk Long-geftel uitgefpannen : wanneer

men hem buiten 't Water zet, en met den

Vinger aanraakt, trekt hy hetzelve als ee-

ne Kroon te famen, en, zo deeze behande-

ling of terging lang duurt, verbergt hy de

geheele Longen binnen het Ovaale Gat, 't

„ welk alsdan ook naauwer wordt : doch

,

„ zo men hem weder in Zeewater plaatst,

„ wordt een weinig daarna bet Gat wyder,

„en de Takken der binnen 't zelve ver-

„ fchoolen Longen kruipen 'er allengs uit,

5;
worden langer en fpreiden naar alle kanten,

5, Tus-
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Tusfchen de Stam der Longen en den on- Vi;

3 3 derftenrand van het üvaale Gat, puilt ze*
F

^l^
9

„ ker witagtig, Vleezig deel uit; 't welk aanHooFD-

„ den top plat is en een rond Gaatje heeft, stuk,

„ Dit is het Aarsgat van den Argus, welks O-

3, pening door een Sluitfpier gcflooten, en we-

3, derom door overlangfe Spiervezelen3 die vaa

3, den grondfteun naar den top loopen, ge-

3, opend wordt".

Dit Dier 3 merkt Bohadsch aan , onthoudt

zig voornaamelyk aan de Zee -Klippen, van

waar hem 'er flegts één gebragt werdt 3 en

men kon 'er niet meer vinden. Dit bewyst

dat hetzelve veel zeldzaamer zy in de Mid-

dellandfche Zee , dan de gedagte Zee - Longen.

Ook vondt hy 'er geen gewag van gemaakt 3

dan by Aldrovandus , die het met zyne nieu-

we Soort van Zee -Haas 3 na de drie van

Rondeletius, fcheen te bedoelen, hoewel

de befchryving en afbeelding daar van 3 zo

wel by hem 3 als by Johnston, zeer onvol-

komen zyn. Het Schepzel 3 niettemin , werdt

door Aldrovandus voor de waare Zee- Haas

der Ouden aangezien.

Tot dit Geflagc of het voorgaande moet ^erurpei-

die naakte Zee -Slak behooren , welke in de
$lak '

Westindiën voorkomt en den naam van Pur-

perjlak te regt mag voeren , dewyl zy een

Purperverwend Vogt in zig heeft 3 volgens

Doktor Peyssonel 3 die dezelve aldus be-

O fchryfc
I, Dïf,l, xtv. stuk.
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Afdeel
kefchryft (*> » Het zyn weeklyvige, Sly-

XH.
L,

53 merige Dieren, zonder Schulp, Schaal of
Hoofd. x>

Beenderen , en van den aart der Polypus-
stuk, ^ fen 9

zonder Pooten , Vinnen of iets derge-

y lyks. Haare plaatzelyke beweeging , de

yi Sprieten of Hoorntjes, die zy verlangen

en intrekken , benevens veele andere eigen*

5, fchappen , welke zy gemeen hebben met de

3 , Slakken en andere Schulpdieren , deedt my
„ 'er den naam aan geeven van Naakte Slak*

ken. Sommige noemenze Pisfebedden , fom-

„ migen Zeekatten , en anderen geeven ?
er een

3 , minder fatzoenlyken naam aan , te weeten

„ Tapecon, van Pliniüs ontleend*

„ De Visch is gemeenlyk vier Duimen lang

5> en twee dik ; van Kleur groenagtig met

5 , zwart gevlakt. Het onderfte is , gelyk in

3 , de Slakken, plat, met een foort van Te-

3, peltjes of Rimpels, die aankleeven, endoor

middel van welken het Dier met een Worm-

3, agtige beweeging voortgaat , wordende rond

33 als men 't aanraakt , door intrekking van

3, Hals en Kop, en vervolgens die weder aan-

,3 merkclyk uitfteekende , tot de voortgaande

33 beweeging , kruipende dus op de Klippen ^

33 tot het zoeken van zyn Aas.

dc Kop, De Kop van dit Dier heeft eenige plat-

,3 heid, of gelykt eenigermaate naar een lang-

~> wer-

enz.

(*) Limax non Cochleata Purpur ferens, Phihf* Tranfaïï*

VOL. L, Pare, a. tor 3758. p. s 8;.
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werpig vierkant. Aan ieder zyde heeft het Vt»

,, Vliezen of Huidjes, die een foort van Oo- Af^ t-

.3 ren maaken 5 en onder dezelven anderen ? hoofd»

3) welke op fommige tyden met Water ge- stuk.

3 , vuld en dan doorfchynende worden. Onder

35 deeze dikke Huid legt een Bekkeneel, dat

3, is een foort van Lederagtige of Kraakbee-

I, nigeS toffe, waar in wy de Herlenen vinden,

die van een witte en zeer vaste zelffian-

5 , digheid zyn. Onder aan den Kop is een

3 3 ovaale, wyde Bek geplaatst, van meer dan

33 een zesde Duims lang, die dikwils een har-

5, den witten rand ontbloot, maar mede het

„ Dier de Ruy en andere Zeeplanten afknaau-

3, welt tot zyn Voedzel.

„ Omtrent een half Duim van den Kop zyn Deings.

33 twee Hoorens of Sprieten, welke zig niet
wandcn"

,, alleen uitrekken en intrekken, maar ook

3, naar alle zyden draaijen. Zy gelyken naar

,, die van fommige Schulpdieren, welken aan

53 dezelven voor Oogen dienen. Aan het op»

3, per- en binnenfte deel van den Bek begint

,, de Zwelgpyp of Keel 5 zynde een tedere

lange Buis, naby welke een andere dikke legt;

taamelyk naar den Karteldarm gelykende,

en deeze loopt uit in de eerde Maag 9 die

naar den Krop der Vogelen zweemt, zyn-

de altoos vol Zee-kruiden, met Zand ge-

mengd. Somtyds is deeze Maag dubbeld,

of rekt zig ten minfte zeer in de langte uit,

wordende door het Voedzel, als 't ware,

O & m
. DEEt. XtV. STUK,

-3

51



212 BïSCHR ? VING VAN

VI. 9 ) in tweeën gedeeld. Aan deeze Krop of

Afdeel.
?> Maag volgt een andere, welke den dienst

Hoofd- " verligt van de Maag der Vogelen. Haar

stuk. 3 , Vliezen zyn dik , en bezet met twaalf Stee-

„ nen of Hoornagtige Hukken* van eene hel-

5 , der geele Kleur en to doorfchynende als

„ fyne geele Barnfteen : zy loopen in punten

5, uit als die van een Diamant , en zitten met

5 , haar grondfteun in de Wanden van de Maag,

?> gelykerwys een Diamant in zyn Kasje: an*

„ deren zyn van verfchillende grootte en fi-

„ guur; doch altemaal zyn zy, met elkander,

„ zeer bekwaam, om de Kruiden, daar het

„ Dier op aast, te vermaalen waar in

„ zy door de werking van de Spieragtige

„ Maag, en door de Zandkorrels, die 'er

9y tevens in zyn, niet weinig geholpen wor-

„ den ; zo dat alles door wryving in een

*j Vogt overgaat , 't welk dan pasfeert in een

derde Maag , welke gedekt is met een Pur-

5 ,
perkleurig Lighaam, dat naar het Klierag-

a ,
tige van de Lever gelykt, en van dergely-

0 ke zelfflandigheid is. Deeze Pens of der-

de Maag, loopt uit in een lange Buis, wel-

w ke

(*) Dit maakzel van de Tweede Maag heeft een groote

overeenkomst, met het gene door Bohadsch in de Zee-

Longcn ontdekt werdt, doch andere byzonderheden maaken

dit Dier daar van verfchillende. Tn de laatstgemelde Zee«

Slak Ar?o
y
hadc zyn Ed., om dat hem 'er maar eene gebragt

weidt, de geileldheid der Ingewanden, noch de Levensma*

manier, niet kunnen ontdekken.
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ke dat Lighaam omringt. Het is vol van
Af

^**

9 , een wit Vogt, gelyk Cliyl, en gaat zig in XIL
*

5 , een andere bewaarplaats ontlasten ^ aan de Hoofd-

„ zyde van welke eene geelagtige Klier is, die STUK*

„ naar hetAlvlees zweemt'*.

Van deeze laatlte Klier en het gedagte Pur-

peragtige Lighaam, zegt Peyssonel, gaan

twee Buizen af; de eerfte wit, en met Chyl

gevuld, waar van het overblyfzel als Drek

wordt uitgeworpen; de andere donker paarsch

loopt naar een Lighaam, gelyk het Darm-

fcheil, 't welk geplaatst is buiten de gemee-

ne holligheid der Ingewanden , of Buik van

het Dier, welke hy dus befchryft.

Deeze gemeene holligheid is zeer groot, De Buik.

„ beginnende aan den Kop en eindigende aan

de Staart van den Visch. Zy is fomtyds

„ gevuld met een geelagtig Water, en wordt

^ gevormd door het Vleezig Lighaam van

„ het Dier, dat alleenlyk een Vlies is, uit

Vezelen beftaande, die alshands door elkander

„ geweven zyn. Aan den top is zy open, al-

„ waar de Werktuigen zyn geplaatst, die het

„ Purper -Vogt bevatten".

„ Daar is een opening op de Rug van het De bc

„ Dier, alwaar het Kanaal, met een roodag- ^Jfhet*"

„ tig Vogt gevuld, zyn uitgang heeft, bren- PurPcr

„ gende hetzelve in een gefranjed Lighaam
*°Êt#

„ als een DarmfcheiL Hier wordt dat Pur-

5, per-Vogt tot volmaaktheid gebrast, en gaat

4 , vervolgens naar een langen Zak, leggende

O 3 „ on-
ï* Duel, XJV, Stuk.
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VI. „ onder een Hoornagtige Plaat , niet naar het
A
XlT

feL-
>5 Been van de gewoone Zee -Kat (Sepïa^

Hoofd- » maar naar het Been van de kleine , dat wy
**ror«

55 het Mes noemen, gelykende. Dit Been,

?,
of deeze Koornagtige zelfftandigheid , is

5 ,
doorfchynende, van driehoekige figuur, of

, 9
byna als een Doublet - Schulp, Aan de

5> regter zyde vindt men het vast gemaakt

5> door een fterke Kraakbeenige Spier, welke

„ hetzelve aan het Lyf des Diers verbindt,

„ maar los en open aan de flinker zyde, zo dat

5,
men het aldaar gemakkelyk opligten kan,

3, en dan komt, daar onder, zo wel het Darm?

„ fcheilagtige Lighaam in 't gezigt, als de

99 Buis of bewaarplaats van het Purper -Vogt.

U Dit Been> of deeze Hoornige Plaat, is

3> met een ruim Vlies gedekt, dat 'er nergens

3 5
eenige aanhechting aan heeft, maar in ftaac

is om gevuld of opgeblazen te worden door

5 ,
Water of Lugt'\

Alles, voegt hy 'er by
3

is met twee ruime

Vliezen gedekt, of bekleed, die over elkan-

der geplooid zyn, doch gemakkelyk van el-

kander kunnen fchuiven, om de deelen, die

tot het Purper* Vogt beftemd zyn, ontbloot

te laaten. Zy beginnen een weinig onder den

Hals, en (trekken zig in de Wyfjes tot aan

de Staart die plat is , doch in de Mannetjes

zo ver niet uit. De Wyfjes moeten Eijer-

leggende zyn ;
dewyl men Eijertjes vindt in

de holligheid des Buiks , aan de zyde van hec

Al-



de Zee-Slakke n. 215

Alvleezig Lighaatn. Hier uit zou men dan VI.

mogen denken , dat zy ten opzigt van de XIl ^

1

Voortteeling van de Slakken, die Hermaphro- hoofd-

dieten, of Mannetjes en Wyfjcs te gelyk zyn, stuk.

verfchilJen.

„ Ik heb reeds gezegd (vervolgt hy,) dat,

,, wanneer het Dier aangeraakt wordt, het- .

zelve zig rond maakt, en zyn Purper-Vogt

op gelyke manier uitwerpt, als de Zee-

Kat haare Inkt. Dit Vogt is fchoon hoog

„ paarsch; het geeft zyneVenv aan Linnen,

en de Kleur kan men 'er naauvvlyks uit

„ krygen. Thans blyfc maar over te onder-

„ zoeken , of men 'er een geooegzaame veel-

,, heid van verzamelen kan, en of de Kleur

,, genoegzaam Hand Jioude , als wanneer dit

„ Vogt van groote waarde zou zyn".

XIII. HOOFDSTUK.
Btfcbryving van 't Geflagt der Zee -Rupsen,

onder welken zwrkoinen die Haairig en die Q§m

. :ü)d 'iym

/~\nder de Slakken of Slakgelykende Dieren Naam,
V/ Zyn

5
door Linn^üs, t'huis gebragt die

Schepzels, welke by anderen Zee -Rupsen
genoemd worden, van anderen Zee -Muizen
doch van fommigen ook Zee -Slakken. Zyn

O 4 Ed.
Ia Deel. Xtv. stuk.
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VI- Ed. geeft 'er den naam van Aphrodita wegens

^xnr" de fraailieid en den lui^er aan
3
waar mede zy

Hoofd' praaien. Venus, waarvan dit de Bynaam is,

stuk* Was voortgekomen uit het Schuim der Zee.

Gedagte Zee-Rupfen worden veel aan 't Strand

gevonden,

icenmer* De Kenmerken van dit Geflagt beftaan in

een Eyrond of ovaal, kruipend, Lighaam ,

dat wederzyds een menigte van Pootagtige

Kwastjes heeft: de Bek, aan 't end, is Rol-

rondagtig en kan ingetrokken worden : het heeft

aan den Bek twee Borltelagtige Voelers of

Baardjes.

soorten. Behalve de gewoone Zee-Rupfen, op wel-

ken de gedagte figuur van 't Lighaam betrek*

kelyk is , en die de eerfte Soort uitmaaken,

zyn tot dit Geflagt nog drie andere Soorten

t'huis gebragt, welke het Lyf langwerpig en de

Rug zeer blykbaar gefchubd hebben , doch zon-

der Haair.

(O Zee» Rups, die Eyvormig ruig is m ge-

doomd.

Van deeze wordt gemeld, dat Rondele-

tiüs

fi) ^Aphrodita ovaüs hirfuta aculeafa Sysü Nat* XII.

Gen. 285. Faun, Suec* 2099, GUNNER. Aïï. Nidros. III. p. 59,

Aphrodita aculeata. BAster , Subs, II. p. 62. T. VI. fig 12.

Aphrodita nitens. Muf *4d s Frid, I. p. 93. Phyfalus. SwAMM.
BibL T. X. fig, 8. Emca five Scolopendra marina, Earrex,

Rét.*

T.

Ac-ultata,

Stekelige,
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Tius dezelve Pbyfalus genoemd heeft, en,
A^*'5

fchoon ik dit niet kan tegenfprèëken, zo komt xillj

het my doch zeldzaam voor, dat ik by Al- Hoofd-

DRovANors van dit Woord geen gewag ge STüK*

maakt vind, het welk by Luciainus een Ve*

nynige Pad betekent, die zig tot barftens

toe opblaast. Om die zelfde reden kan het

echter, zeer gevoeglyk, aan onze Zee -Rups

gegeven zyn, welke, als gezegd is, ook wel

de Zee- Muis % en, by Swammerdam, de Fto-

wsele Zee -Stuk heet, dewyl zy met een Flu-

weele Haairigheid bezet is , die een fchitte-

rende Goudglans heeft , en hierom noemen

fommigen haar ook wel de Goudmuis of Gou*

den Worm.
DoktorSwammerdam hadt eenige maaien aan

de Visfchers last gegeven, om hem zulke Die-

ren, welke van hun fomtyds met de Netten

opgehaald werden , te bezorgen , doch hem was

'er geen door hungebragt; weshalve hy zig met

die ééne, welke hem door Oliger Jacqb/rus

vereerd werdc, behelpen moest. Zy moeten,

echt er, aan onze Spranden ook menigvuldig zyn,

dewyl 'er eens een zo groote menigte in deeze

Stad gebragt werdc, dat men een party daar

van weg wierp, om ze niet al te gemeen te

maa-

Rdrior* 131. T. 1284. ruclendum Regale? Colum- Ecphr.

25. T. 16. Vermis Aureus, Barthol. ÏIl, T, 88, Eru.

ca Marina. Seb, Muf III. T. IV. f. 7 9 &. I. T» XC.
fig, ï.

o 5
I. Deel» XIV, Stuk.
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VI. maaken. De Heer Gunnerus was zo geluk-

^xri*"
geweest , om verfcheidene daar van , die

Hoofd- ten deele in een Schol -Net, niet ver van

stuk. Drontheim , in Noorwegen , gevangen waren ,

te bekomen , en daar door werdt hy in ftaat ge-

field , den Leezer eenige
j
nieuwe nog onbekende

Waarneemingen, zo.hy zegt, over dit Schep-

zel, benevens eenige Aanmerkingen
, op het

gene door anderen dien aangaande gefchreeven

is, mede te deelen (*) ; waar van ik het zaa-

kelykftc hier te berde breng. Een onderzoe-

kend Liefhebber kan hetzelve, met hec gene

door den Heer Baster en anderen over dit

Onderwerp gefchreeven is 3 vergelyken.

Gefltlte* De Zee -Muis, zegt hy, is een Eyvormig
Dier, fomtyds langer, doch ook korter dan

een Vinger; ook, naar de gefteldheid, fom-

wylen twee Duimen breed of minder; van

onderen vlak, met Streepen als Rimpels over-

dwars ; de Rug verheven, hebbende , zo dat

de dikte ongevaar een half Duim bedraagt»

Van vooren heeft zy , behalve eenige kleine

Haairen, twee Hoorntjes, die wit, teer en

ligt te bevveegen zyn. Jacobjeus Itelt dezel-

ven beter voor dan Swammerdam; doch de

gebreken van de Afbeelding by deezen Heer

zyn niet aan onoplettendheid, maar aan de

oavolkomendheid van zyn Onderwerp toe te

fchry»

-(*) Der Drontheimtfcben Gefellfchaft Schriften^ Koppenh»

aad Lcipzig* HU Theill, 176?. p. 5i> enz.

/
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fchryven* Ik heb dit Dier levendig gehad, en VI.

in Zeewater gezet, wanneer het bleek, dat
A™^*

deeze Hoorntjes weezentlyke Sprieten of Voc-hoofd'

Iers zyn. stu.v.

Men vindt 'er geen teken van Kop, Oogen,DeBek.

Ooren of Neusgaten aan ; doch het heeft een

blykbaaren Bek. Deeze is, zo veel zig uit-

wendig openbaart, een Snuitje, zo dik als

een Penneichaft, van buiten wit, vanbinnen

zwart zynde, en Kraakbeenagtig van zelfftan-

digheid. Het Dier, levendig zynde, lleekt

dit Snuitje zo ver uit, dat het de langte heeft

van de Hoorntjes: ook kan 't het Snuitje zo

ver intrekken, dat men 'er niets, ja zelfs de

Opening niet van gewaar wordt, en dan zou

men werk hebben, 0111 zelfs het voor- en

agter-end van ditSehepzel te onderfeheiden,

zo het de gedagte Hoorntjes niet had. Hier

uit is het te begrypen, hoe de Geleerde Ja-

cobmüs zeggen kan 5 dat men aaa dit Dier

naauvvlyks blyk vindt van een Bek: doch

Swammsrdam heeft dien redelyk wel voor*

gefteld CO-
Aan beide zyden des Lighaams , zelfs aafi wratten

den rand der famenvoeging van Rug en Buikj^ Bor~

zitten een menigte van Wratten, die byna

Kegelvormig zyn , en aan de Enden ftyve,

fcher-

C*) De Heer Baster zegt dien aangaande alleen. De Morl

van deeze 'Zet - Muls is onder de Kop*, Uitfpam* IU

bladz. 6s.

I. deel. XIV. Stuk*

O
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VI. feherpe Borftels hebben. De Wratten gaan

-^^'zydewaards uit. Hy hadt 'er, aan verfchei-

HoofdI de Zee-Rupzen, van agtcntwintig tot zes-

stuk. endertig geteld, zonder de kieinften te reke-

nen, die onder aan 'c Lyf zitten, en geen

Borftels hebben Jacob^us houdtze voor Poo-

ten; doch Swammerdam, vastftellende dat

het Dier daar mede niet loopen kan , verbeeldt

zig, dat het dezelven tot zwemmen gebruikt.

Het zou zwaar genoeg vallen te bewyzen,

dat het 'er ook niet langzaam mede voortkrui-

pen kon ; doch levendig zynde hadt hy ge-

zien, hoe hetzelve de enden van het Lyf te

famen trekt , en zig byna als een Egeltje s met

de Borftels opwaards fteekende, vertoont, ver-

moedende, derhalve, dat het zig als een Pen-

nevarken op die wyze kon voortrollen , hebben-

de bovendien ook een Soort van Pooten , waar

van het zig in andere omftandigheden be-

dient.

Glanzig De Kleur is donkergraauw , van onderen

bleeker, met een zeer taaye Huid, die ech-

ter op de Rug dunner is. Langs de beide zy-

den van de Rug loopt een reeks van lange,

dunne, groen en geelagtige Haairtjes, die met

elkander een pragtigen en beftendigen Glans

maaken, welke de Zee -Rups als de fchoonst-

ten der Dieren van deezen Rang doen aanmer-

ken. Tusfchen deeze Haairtjes, wederom, zit-

ten een menigte van dergelyke ftyve, feher-

pe Borftels , als aan de Wratten of Tepels

G



i) e Zee-Ruisen.

zyn, en hier van heeft zy den bynaam ge- vr.

kreegen van Stekelige (Apbrcdita d&ukata.) De ^xin"
Rug is, eigen tlyk gefproken, niet kaal, maar Hoofd*

met fyne Haairtjes en zeer kleine gSborftel- STUK*

de Wratjes of Tepeltjes voorzien, die men
dikwils niet, dan met een Vergrootglas, kan

onderfcheidcn*

„ Swammerdam eigent dit Dier, aan beide

zyden van het Lighaam, (zegt Gunnerüs)
daar de zogenaamde Pooten zitten, Openin-

3, gen toe, en wel zo kenbaar, dat hy 'er zyn

Stilet kon inbrengen» Met zekerheid kan

3 , ik zeggen, dat men met de bloote Oogen

„ niet het allerminfte van een Opening aan

de zyden, en even zo weinig op de Huid

„ van de Rug, kan waarneemen , offchoon ik

,, veelen derzeiven gezien en naauwkeurig on-

5 , derzogt heb: ten ware men zulks van een

„ oud en verdroogd Exemplaar, aan het wel-

„ ke de Borftels van de Rug of aan de Zyden,

3, uit gevallen waren, en eene opening agter-

3, gelaten hadden , zeggen wilde. Seba berigt

3, aangaande de eerfte der drie Zee - Muizen

,

3, die hy heeft laaten aftekenen , en welke men

3, in het Eerfte Deel, Tab. XC. Fig. i, kan

3, zien, dat zy op de Rug met een Koraal-

3, Mos (Muscus CorallmuS)) begroeid zyn ge-

3, weest, en geeft 'er, deswegen, den naam

5 , van Koraalagtige , veelvoetige 5 Zee - Rups

35 aan. Het Exemplaar , dat in het Muféiim

3, Regium Friderici Adolphi voorkomt , hadt

ook 3
I, Deel, XIV, Stuk,
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VI. ,, ook, naar 't Berigt van Linn^eus, eenigé
A
Xin

L#35 Draaden op de Rug, en hy gelooft, dat

Hoofd- » het even die zelfde Variëteit zy , van wel-

stuk,
f% ke SSba in de eerfte Figuur op die Plaat

„ handelt"*

peKeelen Hier mede van de uitwendige naar de inwen-
Maagf

dige deelen overgaande, merkt Gunnerus
aan, dat onder de buitenfle Huid, die den

Buik bedekt, zig aanftonds een andere ver-

toont, welke Spieragtig is, beftaande uit regt

en fcheef leggende Vezeldraaden, De Bek

loopt uit in een Tregteragtigen Keel , die zig

dan wederom verwydt, tot het begin van den

Endeldarm, alwaar ook de Kraakbeenige zelf-

itandigheid eindigt van de Maag , daar de

Heer Baster van fpreekt, zeggende, dat de-

zelve omtrent een Duim lang is, en eindigt

in den Darm, die regtuit, zonder eenige krin-

kels, naar den Aars toeloopt, zynde echter

met zeer veele dunne Darmpjes, of dikke

Vezelen, aan beide zyden bezet en dikwils

gevuld met Slyk en kleine Schulpjes. Meer
zegt zyn Ed. niet van deeze Ingewanden, die

het verwonderlykfte in dit Dier uitmaaken, ge*

lyk ons Gunnerus daar van een omftandig be-

rigt geeft, als volgt»

De Endeldarm lag, in zyn begin, onder de

Zwelgpyp of Maag geplooid en ging voorts

regt naar beneden, Itygende dan weder tot

op de Zwelgpyp , en loopende eindelyk regt-

uit naar 't Fondament. In twee levendige Zee-

Mui-
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Muizen, die hy opgefneeden hadt, zag hy VI.

hier in geen verfchil ; doch in een andere ,

Af
^j['j

*

welke hy eenigen tyd in Spiritus bewaard hoofd-
hadt, nam hy die wederopftyging niet waar. stuk.

„ Uit de Endeldarm fprooten aan beide zy-

,? den 3 zo wel boven als onder, een groote

*, menigte, overmaatig fyne en tedere, naar

5 , beneden gaande , doch vry leggende dwars-

takken, die allen regt langs de zyde van bet

„ Lighaam heen liepen. Een ieder van de-

zeiven hing door een Kegelvormige en zwar-

„ te Blaas vast, in welke zig eene Vogtig-

„ tigheid bevondt, welke byna 'er uitzag als

„ dat Vogt of die Olie , welke zig in een oude

„ Tabakspyp verzamelt. Ik erinner my dat,

„ toen ik het eerfte van deeze Dieren, be-

„ ginnende onder de Kin , en overlangs naar

„ 't Aarsgat voortgaande, opfneed, by ieder

„ Sneede, die ik deèd, een of meer van dee-

ze zwartbruine Kegels voorden dagfprongen,

door de Opening heen dringende, en, wan-

neer ik agter by het Aarsgat kwam , in

„ plaats van zulk een Kegel een regelmaatig

„ Kogeltje vcrfcheen, dat met eene even der-

, 5 lyke Vogtigheid vervuld was , als men aan-

trof in de Kegelen. Hetzelve zat, zo veel

„ ik zien kon, op den Endeldarm, en ver-

„ toonde zig, toen ik het geopend had, als

„ een Waterbakje. Naderhand heb ik geen

„ zodanige meer gevonden; maar de Kegel-

vormige Blaazen heb ik weder , eenige

5, maa-
it Deel. XIV. Stuk,
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V,L „ maaien, aan beide zyden zien leggen, ftrek-

Xlll'*
kende zig naar de plaats uit waar de Poo-

Hoofd' 35 ten , als ikze zo noemen mag , ingevoegd

stuk.
99 Zyn, en, gelyk ik reeds gemeld heb,

3 , mee de Twygen, die van beide zyden des

„ Endeldarms afloopen, zig vereenigen".

Ik kan niet befchryven, hoe fchoon dit Ge*
' zigt ware, zegt Gunnerus, die verder agc

geeft op het gebruik dat die fyne Buisjes mee

de Blaasjes aan derzelver end % in dit Schep,

zei mogten hebben, en vraagt, of dezelven

ook met de Melkvaten in andere Dieren mo-
gen vergeleeken worden, en dan zouden ge-

dagte Blaasjes de Vergaarplaatfen zyn van de

Chyl. Maar, zegt hy, veelligt mogt een an-

der denken , dat die Blaazen Lobben van de

Lever waren, en dan zou men de Buisjes

voor Galleiders kunnen aanmerken. Dit oor-

deelt hy, zelfs, waarfchynlyker dan het ande-

re, uit aanmerking van de Kleur en Smaak

der Vogtigheid, welke zy bevatten, en veel

meer met de reden overeenkomftig , dan het

denkbeeld van Jacob^us, die van kleine en

groote Darmen fpreekt 3 en door de kleinen

deeze Buisjes fchynt verdaan te hebben.

Swammerdam, zegt hy , is daaromtrenc ook

zeer kort en duifter.

Het Rug. Regt onder den Endeldarm lag (vervolgt
go-Merg.

^ ^y) een peesag tjg wezen , byna zo breed

,, zynde als de Darm* Dit ftrekte zig, in een

M regtelyn, van boven naar onderen, uit;

„ en
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3 , en ik kon geene holligheid daar in befpeu- Vli

5 , ren, hoe naauwkeurig ik ook naar dezelve ^^j^
? , zogt. Ik kon het derhalve voor geen foort Hoofd-

3> van Aderen , (maar veeleer voor een foort stuk*

„ van Ruggemerg QMedulla Spinalis) houden ,

„ inzonderheid dewyl men zeer duidelyk wastf-

>, nam, dat van dit Lighaam veele fyne Tak-

jes zydewaards afliepen, leggende onder de

.3 fyne Buisjes van den Endeldarm , en ontwy-

kende , door haare fynheid , eindelyk het

„ Gezigt". Deeze Takjes houdt hy derhalve

voor Zenuwen, en meent met reden , dat daar

in de hoofdzetel zy, van het Gevoel en de Be-

weegingen van het Dier.

In die zelfde holligheid, daar de Darm en

het gedagte Ruggemerg leggen, vertoonden

zig aan hem, en wel op beide zyden, zeer

duidelyk de Wortels van de uitwendige met

Borftels voorziene en Kegelvormige groote

Wratten ,
gelyk zy van Swammerdam genoemd

worden, en die zig als Poocen van de Zee*

Rups, Zee -Muis of Fluweele Zee -Slak, ver-

toonen. Dewyl de Heer Baster, wiens Na-
tuurkundige Ukfpanningen geen regc Liefheb-

ber der Natuurlyke Historie oncbeeren kan 3

in de befchryving van deeze zogenaamde Poo«

ten en van de menigte van derzelver Borftels^

zeer uitvoerig is , zal ik daar van niet fpree-

ken. Ook Swammerdam, die deeze Deelen zeer

naauwkeurig heeft afgebeeld en befchreeven,

verdient daar over nagezien te worden, Dee-

P ze
T, Deel, XIV, Stuk,
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VI. ze byzonderheid merkt Gunnerüs aan, dat,
AV
XUl' a ' s men > in een ^eeven<^ Dier, aan de Borftels

Hoofd* der Pooten van ééne Zyde trekt , die der te-

stuk* genovèr- Zyde daar door ook worden aange-

daan , zonder dat men eenige beweeging in de

overigen , aan die zelfde Zyde , waarneemt*

Hare en Bloedvaten, welken SwammePvDam,

als zeer duidelyk in deeze Schepzels voorko-

mende, befchryft, hadt hy,i fchoon met veel

naarftigheid naar dezelven zoekende , daar

niet in kunnen vinden. Redi evenwel heeft

ëen hoog Purperkleurig Buisje , als uit een

Reeks van Harten beftaande, in zyne Zee-

Rups of Zee - Egel befchreeven en afge-

beeld (*>
E*eLugt- Wy hebben, in 't begin, reeds een woord

gemeld van een zonderlinge eigenfehap, die

de Zee -Rups heeft, om welke zy ook Phyfalus

genoemd zal zyn; te wee ten, van zig gewel-

dig te kunnen opblaazen. De Werktuigen ,

daar toe, komen, als men het Vel van de

Rug behendig doorfnydt , in 't Gezigt. „ Men
„ ziet als dan een afgezonderde Holligheid of

„ Lugtblaas, benevens een menigte van fyne,

langwerpige, gladde Plaatjes , die, op twee

; , tegenover elkander ftaande ryën, van bo-

5, ven tot onderen, als Schubben, in de lang-

„ te overdwars, op elkander zitten. De lang-

„ te van twee zulke Plaatjes overtreft de

breed-

() OpuscuL Pars, III* p. 279* Tab. XXV. fig. $ m
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3 , breedte van de Rug; zo dat niet alleen de ,
^I-

1 i/u. „1 • -ii Afdeel.
3 , rand van het eene Plaatje, in de langte van xill.

„ het Lighaam , den rand van het andere be- Hoofd-

„ dékt , maar dat zy even zo ook in de breed-
STUKo

3 , te over elkander heen leggen. Deeze Plaat-

3, jes zyn onder de Huid vry, als onder een

33 Gewelf , geplaatst , en geenszins aan de

3, Huid vast. Zy hebben ook onder elkan-

33 der 3 noch met (fe daar onder leggende Dee-

3, len des Lighaams, eenige de minfte aan-

3, hechting , uitgenomen
r

aan de uiterfte fmalle

3, Spits of Kant 3 waar mede zy aan de bei-

3, de zyden des Lighaams 3 naby de plaats,

33 alwaar de Pooten zitten , vast gemaakt zyn

:

3 , hoewel haare Wortels niet in de Rug 3 maar

33 veeleer, gelyk ik voorheencn reeds gemeld

3, heb, in de onderfte en hier boven gedagte

3, Holligheid gaan".

De Heer Baster zegt, ten deezen opzigte',

alleenlyk. dat de Zee -Muis, £het Vel op de

Rug, 't welk taay als Zeemleer is, overlangs

doorfnydende,) zig met Schubben vertoont,

die als zagt Kraakbeen zyn, en de grootte van

een Dubbeltje hebben (*). Swammerdam,
die een zeer fraaije Afbeelding van dit Geftel

gegeven heeft (f)* nierkt aan, dat het Kieu-

wen

(*) Natuurkind. Uhfpannlngen. ÏT. Deel» bladz. 69.

(t) Bybel der Natuur* Tab* X. Fig. \$. Ruim zo naauw-
keurig zyn de Afbeeldingen vau den Heer Pallas, MUg* ZïtL
Tab. VII.

P 2
I. Déejl* XIV, Stuk,
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VI. wen zyn, die gevoeglyk met de Schubben y

^Xin
EL

' we^<e ^e Slangen onder aan den Buik hebben,

Hoofd- kunnen vergeleeken worden* Inderdaad, dat

stuk. Zy niet tot het zelfde oogmerk als de Schub-

ben der Visfchen kunnen dienen, is zeer blyk-

baar, dewyl zy onder de Huid leggen. Swam-

merdam meende Gaatjes ontdekt te hebben,

onder en tusfchen de Borftelige Tepels, die

het Water, tusfchen deeze Plaatjes door, in

de gezegde Holligheid konden brengen , en ver-

der dienen, om, als het Dier zig buiten 't Wa-
ter bevondt (*), de Lugt in te laaten, om
zig op te blaazem Gunnerus , die deeze

Openingen niet heeft kunnen vinden, agt het

waarfchynlyker , dat het Dier zig door middel

van die Holligheid ligter maakt , om te kunnen

zwemmen , en dus ook in de Zee zig kan op-

blaazen.

Kien- «9 Doch ik breng hier, (zegt hy,) de Vraag
* en

* ter baan. Hoe 'er de Lugt dan inkomen en

„ weder uitgaan kan ? De Heer Svvammerdam

„ meent , dat dezelve aan de Zyden , daar de

„ Wratten of Pooten zitten, weder uitgedrukt

n worde, als het Dier zyn Ruggevel te famen

„ trekt,

(*) Aanmerkeïyk is 't, dat de Zee- Muis door de Ouden
geteld wordt onder de Dieren, die in de Zee leeven, en
doch ook wel op 't drooge komen. Exeunt in Terram £>•

qui Marini Mures vocantur & Polypi £y Mur<zn&
% zegt

Pjlintus , uit TheophrastüS. Volgens Aldrov* de Mtfli-
bus, Cap. I»
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,3 trekt, en dat zy daar ingang vindt 9 wan"^
F
^'

3 , neer hetzelve die Huid uitfpant. Doch , XII£
*

„ alzo dit, gelyk ik reeds erinnerd heb], geen Hoofd-

3, plaats kan vinden, zo moet men, Natuur- STUK#

„ lyker wyze, in de gedagten vallen, dat de

Lugt door den Bek van het Dier indringe,

en door even dien zelfden weg weder uit*

„ gaa. Ik heb wel geen doorgang, van den

3, Bek of de Keel af naar de holligheid van de

„ Rug, gevonden, doch ben niettemin verze-

3, kerd, dat 'er ééne zy: want, wanneer men
„• door deszelfs Bek de Lugt inblaast , wordt

,3 onmiddelyk de holligheid van de Rug uit»

„ gefpannen: ja, wanneer men deeze Proef

33 neemen wil 3 als het Vel van de Rug is

3, open gefneeden* zal men de Schubswys

,3 over elkander leggende Plaatjes , welke

9 , Swammerdam de Kieuwen noemt, by dee-

,, ze gelegenheid, geheel ftyf vinden, daar

,3) zy anders zeer buigzaam zyn, en om dee-

„ ze reden houd ikze ook voor Longen".

Deeze Waarneeming van den Heer Gunne-
rus fchynt volkomen overtuigende te zyn, om
te denken, dat de Zee-Rupfen een Kieuwen

-

Geftel hebben, 't welk eenigermaate naar dat

der Vjsfchen zweemt, Zy fchynen ook als de

Visichen voort te teelen
,

volgens den Heer

Baster, die getuigt, dat men,eenigen derzei-

ven openende, in de Maand Juny, de Man-
netjes met Hom , en deWyfjes met veel Kuit

voorzien zal vinden. Deeze Heer fchryft de

P 3 uit-

I. Deel. £:v. Stuk.
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VI. uitzetting van het Lyf toe aan een zeer groo-
A
Xin

U
te veelheid van Water 3 welke zy kunnen in-

Hoofd' neemen en weder uitfpuuwen, waar door het

stuk» Lyf van deeze Rupfen den eenen tyd drie-

maal zo dik is als den anderen tyd* Of zy

weezentlyk zwemmen is zo zeker niet , en dat

haar Voedzel in Slym en onreinigheid van

doode Visfchen zou beftaan, gelyk men elders

meldt (*) 5 fchynt nog meer bewys te behoe-

ven. LiNNiEUs zegt, dat zy in de Europifchc

Oceaan zig onthouden en van Schulpjes lee-

ven.

IX.

Scabra»

R uuwe.

(2) Zee -Rups, die langwerpig is, hebbende

de Rag gefchubd en ruim.

De volgende Soorten gelyken , inderdaad,

ook meer naar Rupfen dan naar Muizen 3 hoe-

wel zy de Rug uitwendig met Schubben ge-

dekt hebben. Deeze , die het Lyf een wei-

nig langer dan een Pisfebed , met twintig

Schubben gedekt, die ruuw zyn, en weder

-

zyds ongevaar twintig Pooten heeft, ont-

hieldt zig, zo zyn Ed. meldt, in de Zee dei-

Nederlanden , volgens Doktor Baster. (f)*

C3) Zee-

(*) SEBA» Kabinet, IH DEEL , bladz. 9.

(2) Apkrodïia oblonga, Dorfo Squamato Scabro. Syst. Nat.

tl.

(]) Habitat in Man Belgico* Z), Baster , zegt Linn^üs,
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{3) Zee -Rups, die langwerpig is, hebbende VI.

de Rug gefcbubd.met vierentwintig Sclmb*
^F^^'

hen. . Hoofd*

Van deeze geeft ons de Heer Bister de Af- 5

stuic.
,

quamata*

beelding, onder den naam van de G efchubde Zee- Gefchub.

muis, zynde deszelfs Lyf maar omtrent een

Duim lang en een zesde Duims breed, hoe-

danigen zyn Ed. tusfchen het oude Hout, by

hst vernieuwen of herftellen van een Sluis te

Zirikzee, in 't jaar 1763 ontdekt hadt. De
Heer Gronoviüs, ondertusfchen, befchryft

dergelyken, die men aan 't Strand der Zee,

doch zeldzaamer dan de ruige Soort, zo ik

het begryp, zou vinden ; als volgt

De langte is twee Duimen* Het Lyf is

„ langwerpig breedagtig, van boven verhe-

„ venrond, van onderen plat. Pooten heeft

,, het Dier wederzyds zestien, die dik en

„ kort zyn, aan de tippen met Kwastagtige'

„ Doorntjes, egaal. De Rug is met verhe-

„ venronde Schubben volkomen gedekt, die

Beenagtig Kraakbeenig zyn, leggende als

Dakpannen op elkander, twaalf aan ieder

5, Zyde , en ieder een Tepel bekleedende,

„ die uit het Lyf uitpuilt. De genen, die

» dig-

(3) Aphrodita oblonga^Dorfö Squamnto
,
Squamis viginti

quauior. Syst. Nat. Xll. Aphrodita Squarnata. BASTER. Opusc*

Subs.lL p 66. T. VI. f, 5.

(*) Acf. Helvet. Phys. Math, Md. Tooi. V. p* Z77*

p 4
I. Deel. XIV* Stuk*
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(VI.
,, digter aan den Kop zyn , zyn kleiner dan

Ar
xiII

L '

35 de naasten aan de Staart. De Kop is rond

Hoofd- 53 met twee korte Sprieten : de Staart rondag-

stuk. •

9> tig geknot: de Kleur Aschgraauw".

Niettegenftaande het ongemeen groote ver-

fchil in het getal der zogenaamde Pooten ,

welken die van Baster 'er wederzyds vieren-

twintig hadt, en dat der zes Sprieten of Voe-

lers in plaats van twee, merkt nogthans zyn

Ed, dit aan als een zelfde Dier (*>

tv s (4) Zee -Rups, die langwerpig is , hebbende

Sde*^* ^e &efckubdy met zesendertig Schub*

ben.

Deeze, aan de naastvoortgaande zeer gelyk,

heeft de Schubben gladder, ligt afvallende,

en is veranderlyk van Kleun In de Noorder

Oceaan werdt dezelve door J. G. König ont-

dekt.

BeHalve een zeer omftandige en fraaije Ont-

leedkundige befchryving van de gewoonerui-

ge Zee-Rupfen van onze Stranden, fielt de

Heer Palias, in zyn Mengelwerk (f), ver-

fcheide nieuwe, zo ongefchubde als gefchubdq

(*) Ten minfte zo veel ik uit de aanhaaling, bladz. 69. der

Na.t % Uitfpanningen begryp.

(4) ^phrodita oblonga, Dorfo Squamato, Squamis triginta

fex. Syst. Nat, XII.

(1} Miicellanea^9dlo^ica
9 Hagae* 1766. Qjiarto, p« 72——
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Soorten 'van Jphrodita, die uit de Indien af- VÏJ

komftig zyn, en in voornaame Kabinetten ge- * xül!
vonden worden ,

voor, en geeft van dezelven Hoofd*

niet alleen omftandige befchryvingen , maar STÜKt

ook zeer keurige afbeeldingen. Men heeft 'er

een Geele Zee- Rups onder, die vry veel naai-

de onze gelykt, zynde op de Kust van Benga-

le aan het Anker van een Koopvaardy-Schip

zittende, opgehaald, en eene, die hy de Snui-

lige noemt, vallende fomtyds een Voet lang,

en welke daarom, gelyk fommige anderen,

veeleer tot de Zee-Duizendbeenen fchynt te

behooren. In het door den Heer Boddaert
Vertaalde Werk zal de Nederduitfche Leezer

dit alles kunnen nazien.

XIV, HOOFDSTUK.

Befcbryving van het Geflagt derWater-Duizend*
beenen, tot welken die kleine Diertjes, welke

men meent dat de Zee doen glinfleren y als ook

de Water -Slangetjes cf Aaltjes, die zig in

de Slik of Modder der Zoete Wateren onthouden^

zyn fhuis gebragt.

Gedagte Heer Pallas , thans Hoogleeraar

te Petersburg, heeft het wakker gelaa-

den op de Methode van zynen Leermeester,

ïly oordeelt dat onze Linisveus het Oogmerk

P 5 der
I4 DE£L« XIV, STUK,
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VI. der Natuur, in de Geflagten der Dierenjte be-
AF
^1

E

y
Lt

paaien, niet overal regt begreepen heeft, en

hoofd-' inzonderheid ver afgeweeken zy van de Na-
STüK * tuurlyke Rangfchikking. De Jphroditce, Ne-

rcides en Serpuicz, zegt hy, zyn drie Geflag-

ten van Mollusca^ door LinnjEüs gefteld, die

onder elkander veel verwant fchap hebben ,

en waar van niettemin het laatfte, door den

Ridder, in een andere Rang geplaatst is dan

de eerften, en, wegens de Kalkagtige Buis,

die het maakt, betrokken wordt tot de Schulp-

diererf. Niettegenftaande de Serpitlce in Worm-
agtige Kokers, die dikwils Steenagtig zyn,

huisvesten , zou zyn Ed. die doch in een zelf-

de Rang geplaatst willen hebben met de Zee-

Rupfen en Water- Duizendbeenen ; ja men
zoude daar, zo hy oordeelt, niet zonder re-

den, de Bloedzuigers ^ Aard-, Darm - en Lint-

wormen kunnen byvoegen, als een overgang

maakende tot de Plantdieren

Wy bekennen wel , dat de Dieren , die de

Wormhuisjes of Wormagtige Kokers be-

woonen, veel overeenkomst hebben met de

Wormen of Duizendbeenen; doch het fchynt

ons zeer vreemd, dat het een Natuurlyke Or-

de genoemd mag worden, wanneer men Die-

ren, die geheel naakt leeven, tot een zelfde

Geilagt t'huis brengt, met de genen die bui-

ten hunne Huisjes of Kokers niet leeven kun-

nen.

(*) AfisceHan» Zoélogk* Hagz. 1766\ p. 74.
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nen. Ook komt het my ongcrymd voor, d:it VI.

de Polypen der Zoete Wateren, die zo tc-
A £^*

der zyn, als iedereen bekend is, geplaatst Hoofd-,

worden tusfehen de Tubalaria en Sertiriaria >s?vk.

dat is tusfehen de Korallynen of Koraalge-

wasfen ,
gelyk Pallas dezelven dus , on-

der den naam van BracMonui 9 plaatst (*).

Dewyl het een voornaam oogmerk der Stel-

zelen moet zyn, te maaken dat de Liefheb-

bers , die Verzamelingen van Natuurlyke Zaa-

ken bezitten, dezelven volgens die Stelzels

in orde kunnen plaatzen; zo vraag ik, welk

een gaaping hier door niet veroirzaakt worde

in hunne Kabinetten ; daar zy van den ge-

heelen Rang der Polypen, immers, ten mins-

te onder de drooge Zaaken
,

naauwlyks iets

kunnen inbrengen. Ten anderen fchynt die

opvolging , hoe zeer gegrond zynde op de

Diertjes, die in de Pyp- en Blaas -Korallynen

gewoond hebben, my gantsch niet Natuurlyk

te zyn: zo min als ik het bewyslyk oordeel,

dat het Geflagt der Aard - Slakken ook alle de

Zee -Slakken, of Dorides en Tetbydes van Lim-

bus, begrypt: zynde (zo hy zegt) de aanklee-

vende Voet een weezentlyk Kenmerk van dat

Geflagt (f). Zal men dan alle Dieren, die eea

aankleevende Voet hebben, tot het Geflagt

der

(*) De Zoophpis* O&avo, Hags* 1766. p, "9*

(t) Pes Lrmacum giutinans, esfejtrïalis hujus Genens Cha*

inclet esc- MiscelL Zoolog* Qunrto, p. 73.

I* Deel, XIV. Stuk*
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Vi. der Slakken 'thuis brengen, zo zullen 'er ook

Afdeel» de Zee -Schaften en Zee -Scheeden of Zee-

Hoofd
"^ete l s >

dscidto en Aclinice, van de twee vol-

stuk.
" gende Geflagten , toe behoorcn.

Ik oordeel, in tegendeel, de Rangfchikking

van Linnjeus, zo wel als die van den Heer

Adanson, door wien de Koker -Worm (Teré-

do) geplaatst wordt onder de Tweefchaalige

Schulpdieren , op de Natuur gegrond te zyn.

Voor eerst, dat onze Ridder die Schepzels,

welke een week Lighaarri en geen harde Schaal

of Schulp hebben , waar in zy huisvesten, in

een byzondere Rang , onder den naam van

Mollusca, geplaatst heeft. Ten anderen, dat

zyn Ed. de tegenwoordige affcheiding en op-

volging der Geflagten gebruikt. De Water-

of Zee- Duizendbeenen zyn immers blykbaar-

lyk van de Zee • Rupfen , zo wel als de Zee-

Slakken van de Aardflakken, onderfcheiden.

En, wat het laatfte belangt, heeft Linn^us
eerst de eigentlyke Slakken voorgefteld, die

kruipen; dan laat hy 'er op volgen de Zee-

Rüpfen, die, behalve het kruipen, ook eeni-

germaate fchynen te kunnen zwemmen; dan

de Water -Duizendbeenen , die zo wel zwem-
men als op den Grond rusten; hier cp de

Zee -Scheeden en Zee -Schaften of Zee -Ne-

tels, die op een vasten Voet ftaan, dan de

Zee-Blaazen, en Kwallen die geheel los in

Zee, waar hun de Wind, Stroom en Golven

dryven , moeten zwerven : voorts die Dieren >

wel-
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welke in andere Lighaamen booren , of blyk-

baarlyk van den Roof op andere Dieren lee- xiv/
ven, enz. Zyn hier nu, hier en daar, ande* Hoofd*

re Geflagten, gelyk de Zee -Long, Zee-Haas, STUK-

Vierk-Worm, tusfchen gevoegd, dan is zulks

gefchiedt , waar het bekwaamst geoordeeld

werdt, om een overgang te maaken van het

eene tot het andere Geflagt. Zodanig een

,

die het geheele Samenftel der Natuur her-

vormt , heeft de Handen zo vry niet , als ie-

mand die flegts eenige Schepzelen uitkiest ,

om dezelven naar welgevallen te befchryven.

Bovendien, wanneer Lusnjeus eens de Bloed-

zuigers en allerley.Wormen tot één Geflagt

met de Zee - Rupfen en Duizendbeen en betrok-

ken had : welk eene ongerymdheid en verwar-

ring zou daar niet uit ontftaan?

Na deeze vooraffpraak komen wy tot de Naam,

befchryving der Schepzelen van dit Geflagt,

Onze Ridder heeft hun , onder die van deezen

Rang, niet minder eigen, dan aan de Zee-

Rupfen den naam van Apbrodita , dien van Ne-

reis toegelegd. De Zee-Nymphen, uit den

Zee - God Nereus en Doris gebooren , voerden

te regt den naam van Nerëiden. Deeze naam,

nu, kon op een der fraaifte Geflagten van

Mollusca , onder welken men Diertjes heeft 9

die de Zee by nagt doen glinfteren, niet on-

aartig toegepast worden. Wy geeven 'er

,

wegens de Geftalte, die in veelen naar de ge*

VfOQ*

& DEEL. XIV. STUK,
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VI. woone Duizendbeenen gelykt , den naam aan van
Afdeel. \yATER - Duizendbeenen.

Hootd. De Kenmerken beftaan in een Lighaam dat

stuk:. kruipen kan , langwerpig is en overal even breed,

kin?** op zydc met Kwastagtige Voelertjes in plaats

van Pooten voorzien ; den Bek aan 't end met

Nageltjes of Nypers hebbende, en boven den

Bek gepluimde Sprieten of Hoorntjes. Pal-

las, die onzen Ridder befchuldigt, van ee-

nige lange Aphrodieten in het Geflag der Ne-

rëiden geplaatst te hebben, haalt de onder-

fcheiding voornaamelyk uit het Kieuwen -Ge-

itel, \ welk de Zee-Rupfen, zo hy aan-

merkt, langs het geheele Lyf hebben, en dat

in de Zee -Duizendbeenen niet gevonden wor-

de: doch onmiddelyk daarna erkent hy, dat

'dit Kenmerk niet altoos vast gaat, en neemt

derhalve wederom toevlugt tot de uitwendige

Geftalte (*). Wy zullen, derhalve, ook daar

in berusten, en gaan tot de befchryving

over.

Soorten, *t Getal der Soorten van dit Geflagt , dat

in de Tiende Uitgaave van het Samenftel der

Natuur maar vyf was, heeft Linn^bus, thans,

m de Twaalfde Uitgaave, tot elf vermeer-

derd, als volgt.

CO Wa-

(*) Cum etlam a Branchiamm prafenria vel abfentia pe-

tituoi Criterium non femper conftec* Misctil, tttlog,

iïf.
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(1} Water -Duizendbeen, van drie*en-twin»

% Ringen > byna onzigtbaar klein. XIv!"
Hoofd*

Hec Vuuren der Zee, by nagt, dat een zeer STU
^

merkwaardig Verfchynzel is, wordt door fom-

migen toegefchreeven aan zekere kleine Diere* cnnfte-

jes, die uit hun Lighaam Licht zouden uitgee- tc^e«

ven. De Heer Doktor Baster heeft met

kragt willen beweeren, dac alle de Proefnee-

mingen van den Heer le Roy, die zulks aan

eene Phosphorieke Stoffe in het Zeewater toe-

fchreef , door de beftaanlykheid van zodanige

Diertjes verklaard kunnen worden De
Waarneemingen van den Heer Godeheu ©e,

Riville, in de Indifche Zee, fcheenen dit

denkbeeld te bekragtigen , doch tevens waar-

lchynlyk te maaken , dat het gedagte Vuuren

der Zee veeleer aan zekere Phosphorieke Stof-

fe, welke zodanige Diertjes uitgeeven , toe

te fchryven zy; gelyk ik uit de Waarneemin-

gen van Adanson, en uit de reden , getragn

heb te betoogen (f). Geheele Bergen van

Vuur, immers 3 in Zee verfchynende, en op

een

(i) Nereh fegmentis viginti tribus, Corpore vix confpi-

cuo. Syst. Nat. XII, Gen. 286. No&iluca Marina. »Amotn9

AcaL III* p. 203. T. 3. Scolopendra Marina luci'da. Grisl.
Ven* Quar*o. Lucionella Aqu£ Marina:. Vianell. Mono*
gramma.

(*) Zie zyn Ed. Brief in het VII. Deel dciUitgez, Ver-

band, p* 11 6.

(|) Het zelfde, bladz. 264.

X» Deel» XIV. stuk,
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VI - een grooten afftand zigtbaar, zouden die niet

XI V\

L '

veeIeer toe te ^hi'yven zyn aan een Soorc

Hoofd- van Olie, welke onder de heete Lugtftreek
stuk, weezenlyk bevonden worde op het Zeewater

te dryven, dan aan zo kleine Diertjes, welke

niet lichten dan naar maate zy frisch zyn of

een groote veelheid bevatten van die Olie?

Gedagte Diertjes van den Heer Godeheu
geleeken naar Watervloeijen. Onder die van

den Heer Baster, in Zeewater, waarin men
eenige lichtende Vonkjes befpeurd hadt, ge-

vonden, kwamen 'er voor, die, door het Mi-

kroskoop gezien , veel geleeken naar onze Zee-

Duizendbeenen , en gaven wel de meesten

,

doch niet allen, in 't donker eenig Licht (*)•

Vianelli heeft willen betoogen, dat het ge-

dagte Licht veroirzaakt wordt door een me*

nigte vao kleine Wormpjes, naauwlyks zigt-

baar met het bloote Oog , doch die hy , door

het Mikroskoop, ontdekte uit elf Ringetjes

famengefteld en op zyde met Vinnen voor*

zien te zyn. De Heer Baker vergelykt zulks

met de Waarneeming van een dergelyk In-

fekt, op een Oesterfchulp gevonden, en ande-

. re foorten van glinfterendeDuizendbeenen(f).

Van dergelyke Diertjes door den Venetiaan-

fthen Heer Griselinus in 't Zeewater ont-

dekt ,

(*) Zie Natuurkunde Uitfpannmgen , I. Deejl , Plaat IV en

ckrzelyer Verklaaring.

(|j Nuttig gekraik van *t Mifaotfoop , black. 411, enz*
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dekt, is de fraaije Afbeelding, door fterke Vï.

Vergrooting getekend zynde , gebruikt in het ^iv
Vertoog, 't welk onder de Voorzitting vannooFB*

onzen Ridder, door den Stokholmfcheö Heer stuk.

Adler, te Upfal, in den jaare 1752, is ver-

dedigd (*).

De Lucioletta of Lucionella vati Vianelli
, Geftaïte,

en Scolopendre marine luifante van Criselinus,

heeft den Kop rondagtig plat , met een fcher-

pe Snuit ; twee korte Elswyze Voelers of Sprie-

ten ; twee uitpuilende Oogen aan de zyden van

Kop. Het Lyf beftaat uit drie -en- twintig

Segmenten, die naar agteren toe allengs ver-

kleinen, zynde ieder Segment of Ring, op

zyde, met een Kegelvormige tip voorzien,

die geknot is en getand, waar uit een bon-

deltje van Haairtjes voortkomt , en onder ie-

der bondeltje een Draad of Vezel, die fpits 5

buigzaam en ongenageld is. Dit maakt, dat

het Diertje zig als met een menigte van Poo*

ten, die het doch niet zyn, vertoont. Het
heeft een Glasagtig doorfchynende Kleur, en

de langte bereikt naauwlyks een zesde Duims.

Hec

(*) No&iluca Marina. ^Amoen, Acad* lil, p. 202 , enz,

Deeze Heer is in den Jaare 1748 op Reis geweest naar China;

en in 't Jaar 1753 wederom, als Chirurgyn , 00 een Schip van

de Oostindifche Kompagnte den* aards vertrokken, gelyk in

het Voorberigt en in de Disfertatie zelve , van hem gezegd

wordt ; waar uit dan onder anderen baarblykelyk is , dat

n3en alle de Disfertatiè'n der Amxnitates „Academie* niet km
ftellen op den naam van Linn/Eüs.

h DEEL, XIV. STUK,
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vl» Het onthoudt zig op Zee-Ruy en Wier, doch

Xiv #

L
* verlaat ook dikwils deeze Planten , en zwerft

Hoofd* dan langs de Oppervlakte der Zee.
STÜK

' Op alle tyden des Jaars is dit Diertje

, 5
gemeen, doch voornaamelyk in de Zomer

en tegens een opkomende Storm, wanneer

„ het
5

als 't ware door zyne verontrusting,

een fterker Licht verfpreidt. Met Zuid-

, 5
ooste en Ooste Winden glinftert hetzelve

,, allermeest. By Winterfche Nagten fchynt

„ het ook een grooter kracht tot Lichtgeeving

te hebben, voornaamelyk als 'er een war-

me Dag is voorafgegaan. Indien men Wa-
ter, dat wegens deeze Wormen vuurt, in

„ eenig Vat beflooten , laauw houdt tot dat

het begint te rotten , zo geeft hetzelve

5 , twee volle Dagen Licht; doch in de koude

Lugt niet over de agt Uuren. Deeze Wor-
men glinlteren als zy zig beweegen, en,

55 wanneer zy door de warmte meer kragt en

levendigheid bekomen , dan glinfteren zy

nog meer. Zo dra men Water aanraakt,

,, daar deeze Wormen in zyn, geeft hetzel-

, 5 ve, door hunne beweeglykheid , aanftonds

,3 Licht, en de Sleuf, die in de Zee door

„ het zeilend Schip gemaakt wordt , fchittert

3 3 als Vuur. De Visfchers zien ook dit Licht,

,, wanneer zy, op een warmen Dag, hunne

,3 'Netten uit het Water haaien, doch in de

,, Noordelyke deelen des Aardkloots is dit

„ Verfchynzel zeldzaamei\ Dus heeft de

„ Heer
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„ Heer Profesfor Kaf.m, in de Noordzee, die VK

„ Schittering met zeer fterk waargenomen; xiV.

V, terwyl in tegendeel de Oceaan, ttfsfcltëü Hoofd-

„ de Kanarifche Eilanden en (ie Kaap der STUK*

,, Goede Hope , zo wel als de Indifche ?ee , ons

zulke Vuuringen van *t Zeewater overvloe-

dig vertoonen, gelyk ik oneindig maaien met

myn Oogen heb gezien",

j

De Heer Aoler , d
:

e zyne gedagte Ver-

handeling aldus beïiüit, febynt echter deeze

Diertjes niet waargenomen te hebben , hoe

vlytig hy naar dezelven op zyne Reize zogt.

Dikwils zag hy wel , aan de Lyn van het

Dieplood, wanneer hetzelve werdt opgehaald,

eenige Vonken, doch die verdweenen aan-

ftonds, zodra het Touw in de Lugt kwam.
Voorts heeft Loefltng

9
in de Spaanfche Zee,

de Kwallen , langs het Water dryvende , by

Nacht als Kaarfen zien flikkeren ; maar der-

zelver Licht verdween, met het opkomen

van Wind. Gedagte Waarneemingen van

Adanson, bovendien, die aan de Kust vau

Senegal op zekeren tyd bevondt , dat byna

alles, wat uit de Zee gehaald was, tot de

levendige Visfchen toe , Licht gaf en geen

verdwynend maar een beflendig Licht: fchy»

nen te bewyzen , dat niet alle dergelyke glin-

ftering of Vuuring van de Zee, by nas;t, aan

zodanige kleine Diertjes is toe te fchryven (*).

Q 2 De
(*) Zie in het VII. Deel dei Uitgezegte FkriméUngm ? dt

Aantekening op bladz 2Ó4, CR£»

X. Dxsx,» XIV. Stuk.
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VI. De Nerëides , die de Sertidarice fabriceeren,
A
X1V

L> ze^C ^DLER > êeeven '
zo we^ a^s onze ZV%<Mr

Hoofd- luca > zo n *et in 'c Sehed, ten minfte gedeelte-

stux. lyk Licht

it. (2) Water - Duizendbeen, dfe zeer dun en[mal

Moemü-
4

w> met een uitgestoken Tong.

De Waarneeming der Zoet Water Polypen,

door den Heer Trembley , heeft gelegenheid

gegeven tot nader ontdekking van zekere

Diertjes , die onder anderen tot derzelver

Voedzel ftrekken. Reaumur hadt dezelvcn,

wegens het Spitsje dat zy van vooren uit-

fteeken, reeds Millepieds a Dard, of Gepylde

"Duizendbeenen , geheeten : doch Roesël wil-

de ze liever Water - Slangetjes met een lange Tong-

ctgtige Foeïböórfi noemen. Schaeffer , weder-

om , geeft 'er den naam aan van Water*

Aaltjes. Deeze laatfte naam zou zeer eigen

zyn, indien 'er Aaien waren, welke buiten 't

Water leefden! Die van hem gelyken meer

naar Aaien, en die van Roesel meer naar

Slangen, Beiden zyn met een menigte van

fchynbaare Pooten voorzien, des men beter

doet, met den gemeenen Man dezelven noe-

men*

(*) *Amoen* *Acadt II*. p. 207»

(1) Hervis linearis
, Lingua exfèrta. Syst. Nat. XII. Trembl.

Polyp. T. VU f. ï. Roes. Inf. III. Polyp. T* 79» 1. cc

T. 78. f, 16, 17. SCHAEFFt Gruner Armpolypen, +Abbandl*

I* Band. V. Vert,
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mende Water -Diiizendbzenen: want den naam VT.

van Zee -Duizendbeen kunnen zy, hoewel
A
^y

L *

onder dit Geflagt gebragt zynde , niet voe- Hoofd-

ren: ten minde zyn ons de zodanigen, uit stuk»

Zee, niet bekend: ten ware het die mogten

zyn , welken wy op het end van het Geflagt

der Duizendbeenen, als de laatften Soort der-

zelven , onder den naam van Haring - Aas ,

hebben befchreeven *: want deszelfs Pooten xtn
Ziehe£

fchynen niet naauwkeurig waargenomen te stuk,
bladz. 5 -o

zyn*

Schaeffer eenige Slyk of Modder, op den

raad van Trembley
,

tegen den Winter in

huis hebbende laaten brengen , en in een Glas

doen met Water daar op, om Diertjes te

teelen tot Voedzel voor zyne Polypen ; zo

kwamen daar , in 't midden van de Winter ,

na dat het Glas veertien Dagen in een warme
Stoof geftaan hadt, behalve een menigte van

Watervlooijen , ook lange fmalle Diertjes in

te voorfchyn , die de Oppervlakte van de Slyk

vervulden» Zy hadden omtrent de dikte van

een Draad , en waren eenigzins roodagtig 9

Iteekende met het Lyf voor een gedeelte in

de Slyk, doch bewoogen zig met het overige

opveelerley wyzen.
n

Uit eenige Gaten van de

Slyk kwamen verfcheidene , uit anderen maar

één van zodanige Diertjes voort. Men kon

fa deezen de Jongen van de Ouden , aan de

kleinte , zeer wel onderfcheiden.

„ Als de Slyk in een zuiver Glas zig be-

Q 3 vindt 3
I. DEKL. XIV. STUK.
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VI. vindt, zo wordt men zeer veelen van dee-

^xTv^ ? >
ze ^iert

J
es diSc aan ^en Wand van

9
t zel-

Höofd- ve zittende gewaar. Ook kan men alsdan,

stüic. ^ (zegt hy) , zeer fraay zien , hoe een ge-

deelte van haar Lyf in de Slyk verhoo*

5 , len legt, en zig veel of weinig op en ne-

3 , derwaards fchuift : ja men zal onder de

35 Slyk, hier endaar, veelerley famengedruk-

5 , te Lugtblaazen aantreffen
, die. wanneer

veelen in het doorwoelen van de Slyk te

3, (amen ttoocen « en daar door haare Veer-

3, kragc grooier gemaakt wordt dan de zwaar-

3, te van de daar op leggende Slyk is, met

3, een fterk geweld zodanig in de hoogte

3, dringen, dat zy eensklaps de Slyk, we-

3, gens haare taaiheid vast aan elkander klee-

3, vende, die boven en rondom hun is, met

3, een barst boven zig in 't Water werpen*

3, Deeze foort van een kleine Aardbeeving

3, deedt my in 't eerst niet weinig verfchrikken,

3, doch naderhand heb ikze t'elkens met ver-

33 maak befchouwd".

Wie zou denken dat deeze Diertjes dit zon-

derlinge Verfchynzel veroirzaakten , 't welk

mooglyk dat gene is, waar men den naam aan

geefc van een Voorjaars beweeging in den

Grond? Ondertusfchen levert derzelver be-

fchouwing met het Mikroskoop, een niet min-

der aartige Vcrcooning uit* Men heeft veel

moeite omze daar toe op een Glaasje in zuiver

Water te krygen. Best vondt Schaeffer,

de-
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dezelven met een Lepel vol Slyk op te fchep- vi.

pen, en dan op een Plankje af te fpoelen
,

AF
xiv

*

vervolgens met een Penfeeltje op de holle Hand Hoofd'

af te wasfchen, en dan openbaart zig haare sTUK»

Lighaamsgeftalte, als volgt.

Ieder Diertje heeft, volgens zyne Waar- Geftakc,

neeming, een duidelyken Kop; een Lyf, dat

uit meer dan honderd Ringswyze Geledingen

famengefteld is, en Neene taamelyk lange

Staart. Aan den Kop, die eenigermaate pun-

tig is, ftaan op zyde twee ronde Bolletjes,

die zig als Oogen vertoonen* Het Lyf heeft

wederzyds een knobbelige en kreukige Zoom.

.Van boven is het gewelfd, en als met een

glanzige Huid ftyf overfpannen. De Borftelt-

jes op zyde , die zig eenigermaate als Poo-

ten vertoonen, zyn, als Kwastjes, uit ver-

fcheide Haairtjes te famen gefteld. Deeze
Kwastjes ftaan op de Wratagtige Knopjes,

welken 'er ieder Ring één heeft, en beftaan

op de eerfte agt of tien Ringen uit vyf of

zes; van den tienden tot over de helft der

langte fchynen 'er maar vier te zyn in ieder

Kwastje, vervolgens maar drie of twee, en

aan de Ringen van de Staart, die veel dun»

ner is dan het Lyf, niet meer dan één Haant-

je. Het Staart -end is ftomp, en door een

Kloofje in tweeën gefcheiden.

„ Van den Kop loopt, tot aan het agter-

„ End, door het geheele Lyf, een donker en

„ op veelerley wyzen, gelyk de Darmen in

Q 4 » an-
1. Deel* Xiv. stuk.
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VI. „ andere Dieren, zig Wormagtig omkropi*

^
XI
v"

55 mend en beweeêend Vat
5

het welk men
Hoofd- „ naauwlyks dan voor de Maag en het Ge-
STUK * „ darmte kan aanzien. Aan beide zyden van

„ dit voornaame ' Kanaal , leggen een paar

? , roode half doorfchynende Vaten, die door

5 ,
het geheele Lyf nederwaards zig in zekere

5,
Ringen verwyden en famentrekken , en 5 door

„ welken het inwendige roode Sap van den

eenen Ring langzaamer hand naar den an-

5, deren, en wel in het eene Vat, zo 't fchynt,

^ nederwaards gedreeven , in het andere op-

5J waards weder terug gevoerd wordt. De

3 j
dubbelde Buizen zyn veelligt niets anders

33 dan het Hart van deeze kleine Aaltjes : doch

5 3
de twee overige kleine roodagtige Vaten

33 kunnen 3 naar alle vermoeden 3 zodanigen

3, zyn, waar in alleiiey tot het Leven van dee-

30 ze Diertjes npodige Sappen toebereid en af*

3, gefcheiden worden"*

3, De boven befchreeven Borfteltjes zullen

5>
waarfchynlyk aan deeze Diertjes dienen ,

33 om zig in de Slyk en in de diepte, of iq

„ zekere beftendige plaatzing, naar hun wel-

5 ,
gevallen , te houden. En , aangezien hun

3, voorfte deel, of de Kop , daar toe gemaakt

9,
is , om meest in de Slyk, en het agterftedeel,

of de Staart, om buiten de Slyk fteeds in
9

t

„ Water zig te bevinden, zo moesten aan het

3 5
voorfte deel ook de Haairtjes overvloediger

zyn 3 en naar agteren toe langs hoe meer afnee»

23 men". Waar
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Waar op deezc Aaltjes aazen, en hoe zy '

VI.-
AFDEEï

hun Voedzel inneemen, heeft Schaïfff-r niet xiV.
kunnen ontdekken. Ook hadt hy aan den KopHooFD-

geen Mond -opening kunnen befpeuren; doch STÜK»

verbeeldt zig, dan zy op dergelyke manier

van de Slyk of Slibberige Modder leeven,

als de Aardwormen van Aarde. Want het is

zeker, dat zy uit het Staart - end een zwarte

Vuiligheid of Drek uitwerpen. Ook werdü

dit zyn vermoeden , doordien zy zo dikwils;

van Gaatjes veranderen, en op een nieuwe

plaats met den Kop in de Slyk kruipen, niet

weinig bekragtigd* Roesel heeft ook het

Voedzel van de zynen niet kunnen ontdek-

ken; doch merkt aan, dat zy zig gemeenlyk

onder aan het Kroos onthouden , en dat men
dikwils twee van die Wormpjes aan elkan-

der vindt hangen , en wel zodanig , dat het;

agter-end van de eene diep in het voor -end

van de andere lieekt. Van geen van beiden

wordt men in de Water- Aaltjes van Schaef-

fer iets gewaar, hoewel doch deeze laatfte

'er geluiden heeft, wien op de helft des Lig*

haams anderen aangegroeid waren, zo datzy,

gelyk eenige Polypen, twee Lyven en twee

Staarten hadden.

Dit laatfte was aan eene byzondere Proef-

neeming op deeze Diertjes toe te fchryven,

waar door de Pastoor bcvondt, dat zy met
de Polypen veel overeenkomst hebben. Als

menze in ftukken fnydt, zo verliezen die Stuk-

Q 5 ken
I. Deel» XIV. Stuk.
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F VI.
Afdeel»
XIV.

Hoofd-
stuk,

Voorttee-

ken geenszins hun Leeven of beweeging. Legi

men dezelven op Slyk, onder Water, dan krui-

pen zy daar in, en groeijen wederom Takkig

,

Knobbelig, of op andere wyzen, tot volkomen

Dieren.

„ Ik heb voorheen gezegd, (vervolgt hy,)

dat deeze Diertjes zig fterk voortplanten.

Zulks maak ik daar uit op, dat ik, in ééne

Maand, ten minfte tot drie en vier verfchil-

lende maaien Jongen in myne Glazen aange-

getroffen heb ; waar door dan waarlyk het

getal van deeze Diertjes zig, van tyd tot

tyd, ongemeen vermeerderd moet hebben.

Doch , of derzelver Voortteeling door

Eijertjes, dan door levendige Diertjes, ge-

fchiede, kan ik niet bepaalen; dewyl ik,

onder 't aan üukken fnyden van dezelven

,

noch het eene, noch het andere, heb kun-

nen waarneemen.

„ Dit weet ik, dat deeze Waterdiertjes,

gelykerwys de Watervlooijen , des Nagts,

wanneer het Water koud worJt, weinig

boven de Slyk in 't Water komen ,q zynde

als dan gemeenlyk t'eenemaal daar in ver-

borgen: maar by Dag, en als het Water

warmer wordt, ftrekfcen zy zig byna geheel

in de hoogte uit, ea vei langen zig alsdan

tot twee, drie en vier Duimen. Eindelyk

heb ik ook opgemerkt, dat een vry groote

trap van Koude, zelfs, hun niet doodlyk

zy. Eenigen hunner zyn in myn Kamer

7?
meer-

33

39

99

39

39

39

39

33

39

39

5?

5?

55
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„ meermaalen bevrooren geweest, doch, zo VI»

n dra ik het Water in't Glas ontdooijen liet,
A
™fy

U

„ kwamen zy uit de eenigermaate bevroo- Hoofd-

ren Slyk weder te voorfchyn, en lagen daar stuk.

3, op een tyd lang als dood, in een opgerold

postuur".

Dat eenigen van die Wormen, welken men
zo dikwils in de Ingewanden en Lever van

Menfchen en Vee aantreft, oirfpronkelyk zou-

den zyn van deeze Water - Aaltjes , of Slanget-

jes 5 hoe menze dan wil noemen , gelyk Schaef-

fer vermoedt , is ,
wegens de ongelykheid van

Geftalte, ten hoogften onwaarfchynlyk.

Roesel hadt de Proef, van het aan ftukken

fnyden , in 't werk gefteld op zyne Water-

Slangetjes met een uitgeftoken Tongetje, of

Voeler , zo men het noemen wil: want eenig

blyk van Tongagtige werking kon hy aan dit

Deel niet befpeuren. Zulks [gelukte hem niet

op deeze, maar wel op twee andere Soorten

van Water - Slangetjes , die een zodanig Hoornt-

je niet hebben Ik moet bekennen, dat

dezelven veel meer naar die van Schaeffer,

welken ik befchreeven heb, gelyken, dan de

anderen, die Linn^eüs aangehaald heeft, en

't ware beter geweest, het Kenmerk van de

uitgeftoken Tong agter weg te laaten. On-

dertusfchen heeft Trembley de zynen ook

dus

(*) Infekten - Belustiging. III. DEEL, bl. $%L PI* XCII,
XCilI.

I. DE¥L. XIV. STUK,
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dus afgebeeld ; waar uit dan blykt, dat men
'er ook aantreft in onze Wateren. Het een

en andere geeft Stoffe tot nader onderzoek.
*

-

,
- - •

•

($) Water -jpuizendbeen, die zm lange Voe-

lers aan den Bek , en den Kop wederzyds

met tien Baardjes beeft.

Op de Rotfen van Noorwegen, onder in de

Zee , onthoudt zig deeze 5 volgens Koenïg,

die een rood Vogt uitbraakt, waar door het

Water een Bloedkleur krygt. Het Lyf is

rood, Wormagtig, met vyfenzestig Infnydin-

gen 5
wederzyds voorzien met twee ryën van

Borflels. Aan de de zyden van den Kop zyn

wederzyds tien Draaden, doch aan den Bek

zeer veelen, eens zo lang. Zou dit nog het

Haring - Aas of Roed - Aat niet zyn , waar

van op 't end der Duizendbeqnen is gefpro-

ken? (*)

iv. (4) Water - Duizendbeen , die twee Voelers

dV Lyf.

Zeer eigen is
,
op de uitwendige Vertooning,

bh*

Cs) Hereis 9 tentaculis Oiis longisfimis, Capite utrinquc

Cirris decem, Syst* Nat* XII.

C) Zie 't voorg. XIIT. Stuk, bladz. 520.

(4) Nerëis, tentaoilis Capitis binis, longitudine fere Coiu

poris. Opusc. Subces. II. p. BASTER Uitfpaniu IL DEElo

p. H9. T. XII, f, 2»

VI.

Afdeel»
XIV.

Hoofd-
stuk.

.

lir*

Cirrofa*

Gebaarde.
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onze bynaam^van Gehoornde. De Heer Bas- VI.

ter , die deeze Soort ontdekt heeft, geeft 'er, ^^y*
met niet minder regt, den naam van de kleine Hoofd."

Zee -Duizendbeen met zeer lange Grypers , stuk*

aan. Immers zyn Ed* heeft waargenomen , dat

de gedagce Sprieten ofHoorntjes, aan het Dier,

voor niet minder Werktuigen om aan te gry-

pen , vast te houden en naar zig te haaien

,

verftrekken , dan de Armen aan de Zoet Wa-
ter Folypen» Wenfchelyk ware het , dat men
van het gebruikswaar toe deSprieten ofHoornt-

jes aan de Infekten in 't algemeen ftrekken ,

ook dergelyke blyken had.

Dit Diertje , nu, *t welk zeer klein moet zyn,

dewyl het zig in een Kokertje, dat niet meer

dan een halve Lyn dik $n maar één of twee

Lynen lang is, onthoudt, komt dikwils voor

op Steenen, Oesters en andere Schulpvisfchen,

die van den Grond der Zee opgehaald worden,

volgens den Heer Baster. Het onthoudt zig

in de Oceaan, zegt Linn^eus, van Aardag-

tige deeltjes Cylihders formeerende, die bo-

ven den Grond uitfteeken, binnen welken het

huisvest en met uitgeftoken Voelertjes naar

Diertjes vischt. Deszelfs Kokertje alleen maar

uit Slyk of losfe Zandj es beftaande , die het

onder 't Oog van den Waarneemer famenhecht,

kon het eigentlyk niet betrokken worden tot

de Koker- Wormen.

CS) Wa-

ii Deel, xiv. Stuk,
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VI, (5) Water - Duizendbeen , met enkele Tepelt-

jes op ieder Lid van het Lighaam, loven
Afdeel.

Hoofd- de Pootagtige koelers.

STUK.
V.

Mollis.
In de Zee van Noorwegen onthoudt zig,

weeke, volgens Martin, deeze Soort, die naar een

Duizendbeen volmaakt gelykt , zynde een

Duim lang, en hebbende een ftompe, doorge-

boorde , Tepel , aan ieder Ring van 't Lyf, op

zyde, boven de Voelers. De Bek is ongewa-

pend, maar het Dier heeft, boven de Snuit 5

eenige Sprietagtige Voelers.

vi. (6) Water -Duizendbeen , die van onderen

schade- gegroefd is , met een Lyf van veertig Le»^ den.

„ In de Europifche Oceaan onthoudt zïg

;, deeze Soort ,
zegt Linnjeus , die het Lyf

„ dun als een Draad , van onderen met een

„ overlangfe Sleuf heeft , beftaande uit onge-

„ vaar vierenveertig verdeelingen, met even

5, zo veel naar Pooten gelykende Paaren, die

„ uit Voelers en Borftels famengefteld zyn.

3, Op den Kop fteeken twee Knobbeltjes uit,

3, tusfchen welken het Dier twee Baardjes, en

„ bo-

(5) Nerè'isy Papillis articulorum Corporis folitariis
, fupra

Tcntacula Pediformia. Faun» Suac. Ed. II. N. 2097.

(6) Nerè'Is Segmentis quadraginta, fubtus fulcata. Faun, Susc*

Ed. II. 2096» ëaster Opusc. Subject U, 134., Uitfpann, IJ*

Deel. p. 14.8, Tab. VI, f, 6 ?
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„ bovendien nog vier aan ieder zyde heeft. De^^V1»

^ Bek, aan de tip, heeft een paar Nypers als Xlv#
'

„ Nagelen, De vermaarde Baster fchryft Hoofd-

aan de zyne zeventig verdeelingen en we- STÜlu

„ derzyds zeventig Pooten toe".

De Nerèis Pdapjca van Linn^üs
, zegt onze

Vrind, is hier, naamelyk te Zierikzee, niet

zeldzaam , wordende veel met Oesters en

Mosfelen opgevischt , en ook wel in Gaten en

Holligheden van oude Sluizen gevonden. Zyn
Ed* zegt , dat dit Diertje het Lyf drie of vier

Duimen lang , doch maar anderhalve of twee

Lynen breed heeft , zynde dezelven paarsch

,

bruin, donkergeel, blaauw, of ook van andere

Kleuren, 't Getal der Infnydingen vondt hy,

in één derzelven, twee • en - zeventig , zo dat

het getal der Pooten op zyde, die het Dier

70 wel om op den Grond te loopen als tot

zwemmen gebruikt, honderdvierenveertig was;

De Heer Gronovius, wederom, befchryft

een Zee- Duizendbeen van deezen aart, met

de aanhaaling des Soortnaams van Linn^eus ,

onder den naam van Nerëis, die wederzyds

een enkele Ry van Voelers heeft (*), dus

omftandig. „ Het Lyf is langwerpig, Spil-

„ rondagtig, gerond, met veele Leedjes be*

weeglyk, aan ieder infnyding wederzyds

„ een

(*) Kerels Tefotaculoriim fblimid ferie utrinque. AB«
H:h. Pkys. Mdtb. Medica* VOL. Vt Balïl. 1762, p 5

3Z&

L DEEL. XIV* STUK,
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VI. 35 een Pootagtig uitftek hebbende, dat naar

A
XI™

L '

39 een ScIlilders Pen êel gelykt
:

voorts naby

Hoofd» 33 den Kop dikst, verdunnende naar het Staart*

stuk, 3V end. De Kop is ftomp en klein; de Bek,

„ van vooren en in 't midden van den Kop

39
geplaatst, groot en rond* De Bek is met

„ Lippen als een Sluitfpier omgeven, die uit-

puilen en verhevenrond zyn. Tepelagtige

3 , Blaasjes, met kleine Doorntjes gekroond,

zyn wederzyds boven op den Kop zigtbaar.

„ In 't midden, tusfchen deeze Blaasjes, heeft

„ het Dier twee dunne , korte , Sprieten.

ö„ Behalve deeze, ftaat wederzyds aan den

„ Kop een overlangs in drieeën gefpleeten

Voelertje, langer dan de Sprieten. Het is

3, een fchadelyk Dier, in onze Zee, door*

33 boorende in een korte tyd Hout en Kalk-

3, fteenen (*) ; maar het komt zo menivulg-

3, dig niet voor als de Kokerwormen (Tendi*

„ nes\ en is daarom minder nadeelig. Het heef

n

^3 doorgaans de langte van drie Duimen. De
3, Kleur is uit den blaauwen Paarlagtig glim-

5, mende".

C7) Wa-

(#) Bnvl tempore Ligna Lapidesque Calcareos pertundens

zegt de Heer GronoviUs. Of zyn Ec|. hier door de Stee -

nen die Kalk door branding uitleveren, vcrftaa, is wat duis-

ter. Marmer, Pleifter , Spaath, zyn van dien aait. Daar

komt een Kcytagtige zelffhadigheLd , uit verteerde Schulpen

beftaande, aan onze Oevers voor, die zagt cn broosch is»

Mooglyk zal zyn Ed.die op oog hebben»

V



DE W AT ER-DüI ZEKDBEENEN, *5?

(7 ) Water - Duizendbeen , die glad en blaauw • VI.

agtig is, met een Lyf van honderivier' ^n/
Lm

entagtig Leden. Hoofd*
stuk.

't Getal der Pootswyze Haairtjes, in deeze, vu.

gelyk gevvoonlyk, het dubbelde van de Leden Biaauwt

zynde, zo is het te begrypen, dat dezelve

grootelyks naar de Millioenpoot moet gely-

ken. Het Voorwerp, dat zig in het Kabinet

van Chineefche Gedierten , 't welk de Raads-

heer Lagekstroem aan de Akademic van Up-
fal gefchpnken heeft, bevondt, was volftrekt

Koperkleurig» De Zee - Duizendbeen van

Brown , die aan den Kop twee Voelers heeft,

welke in drieën gedeeld zyn , en een dubbelde

ry van menigvuldige Kwastjes aan het Lyf;

wordt tot deeze Soort , welke in het Kabinet

van den Koning van Sweeden befchreeven is,

betrokken. Zy onthoudt zig in de Oceaan,

leevende van Kokerwormen , zegt Linnaus*

(8) Water - Duizendbeen , die groeft is y met Xm*

het Lyf Draadagtig , van honderddertig Groene.

Leden.

In de Noorder -Oceaan, onder Sceenen en in

der-

(7) Nerëis fllabra, coerulescens , Segmentls centum oélo»

glnta quatuor. Amoen> Acad9 IV. p. 254. N. 38. Faun. Suec+

2095. Nerëis Tentaculormn 184 paribus. Muf AA, FricL J«

p. 93. Nerëis, Tentaciilis Capitis bints tripartitis, &c„

BRowN. Jam. f,9>. T. 39* £ t* ^ES- Muf I. T. 132. f.

(8) Nerëis viridis, Fiiiformis, Scgmentis centutn Sctcïgimta.

Syst. Nat. XII.

R
h Deel.. XIV* Stuk.
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vI* derzeiver Spieeten, onthoudt zig deeze, vol-
A
Xlv^Sens Koenig.

Hoofd-
stuk. (9) Water- Duizendbeen, die groen is, op de

Mdèütat*.
zwart geftipPeldy van tweehonderd

Gevlakte. Leden.

Behalve de Kleur is weinig verfchil tusfehen

deeze en de voorgaande. De zelfde Heer

heeft haar ook in de Noorder -Oceaan waar-

-.
x# ( l0) Water- Duizendbeen, met drie rjëii van

zeffg'oo. Kwastjes op ieder zyde.

te,

Deeze kan den bynaam van Reusagtige, of

zeer groote, met reden voeren, als, volgens

de afbeelding van Seba, rykelyk een Span

lang en een Vinger dik zynde. De drie ryën

Kwastjes, als Penfeeltjes, van fyn glanzig

Haair, met veelerley Kleuren, fchynen aan

dit Schepzel, gelyk aan de anderen van dit

Geflagt , zo wel tot Zwemvinnen te dienen

als tot Pooten. Het heet de Ambonfche Zee-

Duizendbeen, doch is eigentlyk een Houtworm,
die zig in oude Paaien onthoudt.

De

(9) Neïè'is viridis j I/orfo nigro - pun&ato, Articulis dn*

cenris Syst.Nat.XÏU

(10) Nerè'is Tentaculorum fasciculis triplici ordine Syst.

Nat* XII. Millepoda Marina Amboinenfis. SEB. Kabinet. I.

T. 8i« fïg. 7.
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De Heer Pallas, die in zyne aanhaalin- VI-

gen wel naauwkeuriger mogt geweest zyn XIV^
merkt aan, dat de Afbeelding van Sepa ruuw Hoofd-

is, doch geeft ons geen betere: want hy ver- stuk,

gelykc het flegts by die van een Dier van 't

zelfde Geflagt, dat hy, ik weet niet om wel-

ke reden, AphroöAta rostrata noemt (f). Dee-

ze heet by zyn Ed. , uit hoofde van zyne

hier voor gemelde Aanmerkingen
,

Aphrodita 9

niet Nerëis Carunculata* Ik zie echter niet dat

het Ovaale Lighaampje , boven op het voorde

end 3 't welk plat is en niettemin van zyn Ed.

een Caruncula genoemd wordt, zo duidelyk ia

die rauwe Afbeelding, van Seba, is uitge-

drukt , als hy (pag. 104} zegt. Voor het

overige vind ik het zeer onbiilyk en onge-

rymd, dat de groote Linn/Eüs door hem wordt

befchuldigd , van de Kenmerken uit de Af-

beelding van Sera gehaald te hebben; dewyl

in de befchryvmg duidelyk en woord elyk ge-

zegd wordt : zy zyn van 3

t Hoofd tot de Staart^

aan rJceërzyden, tiet drie r$IS iopjcs 9 ah kleine

Bor*

(*) Wan: hier haalt hy het II. Deeï. van Seba, pag* sr*

aan; daar het moest zyn het T. Deel, black 131- D"t maakt,

vóór fèrrmrrct, die zulks niet weet, het opzoeken zeer iast;p<

Ik zou daar van niet fprceken , indien niet veele dergeiyke

onnauwkeurigheden in zyne Miscell. Zoologica voorkwaaien,

die wenfehelyk de Heer Boüdaert zal verhelpen.

(t) In de Afbeelding of befchryving komt my geen het

mïnfte teken voor van een Snuit. Ook is het Lyf niet

Sfiuitagtiger dan dat van de Bloedm r£érs tn veele ander-en,

R a
I. Deel, XIY. Stuü
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VI. Borjleltjes, enz. Te minder mogt zyn Ed.

^Xiv
L

* ^us ^en R*dder van °nnaauwkeurigheid be-

HoofdI fchuldigen; alzo het Voorwerp, dat hy zelf

stuk. befchryft, niet uit Oostindie, maar uit West-

indie, en wel van 't Eiland Antigua, afkom-

ftig was. Wat zyn Denkbeeld van de Haai-

rige Kwastjes, op vier ryen langs het Lig-

haam geplaatst, aangaat; dat deeze het Dier

onbekwaam zouden raaaken , om ergens in te

kruipen, en dat het, bygevolg, vry in de

Zee zou leeven ; zulks wordt door de Levens-

manier van andere Zee- Duizendbeenen ge-

heel om ver geftooten, en het komt geens-

zins met het gene, dat men van de Ambon-

fche , by Seba , verzekerd vindt , overeen.

Zeer klei- De Heer Peyssonel befchrvfc een West-
riC

' ïndifche Zee -Duizendbeen, waar van zyn Ed.

aanmerkt dat dezelve naar een Land-

Duizendbeen gelykt, doch vierkant is, in

plaats van plat. Hy telde aan zodanig eene,

die hem gebragt werdt, tagtig Ringen. Niet-

tegenfiaande dit Dier zeer klein , en byna

ongewaarwordelyk was, nam hy een aanmer-

kelyk Verfchynzel daar in waar. Na het ee-

nigen tyd gehouden te hebben, zag hy een

rond Lighaam , van zwartagtig groene Kleur,

daar uit voortkomen, 't welk een vry groo-

* te

(*) Qhfervations upon the Sea-Scolopendre er $ea-M'illepes %

bv john ANDRKW PfYSSONEL. M. D. F. R. S. Phihf*

Tranfatï. VOL. LI. Part* I. for i~59* p 33.
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te opening hack, en omringd was met twee VI.

klompen van Darmen, de eenc geel-, de an- ^^W*
dere wkagtig van Kleur. Ieder Klomp was h®öfb-

maar een twaalfde Duims dik en liep beneden
STuEU

als een Bandje uit, zynde gevald met dergely-

ke Stof, als men in de Darmen der Visfchen

en andere Infekten vindt* Dit kan aan Pu-

„ mus, en andere, Natuurbefchryvers , (zegt

zyn Ed.) gelegenheid hebben gegeven, om
,, te denken, dat deeze Dieren, zig zelf ge-

,, vangen vindende, hunne Darmen uitwerpen,

,, om den inhoud van hun Lighaam te verklei-

„ nen'\

Dat deeze uitgedrongen deelen weezentlyk

de Maag en „Darmen van de Zee -Duizend-

been zyn , fielt zyn Ed* vast ; doch de reden

van die werking kon hy niet begrypen ; be-

fchryvende de Geftalte als volgt* Het

„ Lighaam van dit Dier is vierkant, en aan de

vier zyden gewapend met zulke Prikkels,

als ik nooit te vooren zag. Dus heeft ieder

R ;ng vier bondekjes van Prikkels j die op de

volgende manier gefchikt waren* Aan het

„ end van eiken Ring, boven het vierkant f

op ieder zyde , zien wy een Klier, naby

welke een bondel van Prikkels opryst naar

de laager vierkanten. Deeze bondel fchyat

den geheelen Ring te vullen , en denzelven,

,, als 't ware, af te feheiden van het mid-

delpunt der onderlte zyde , alwaar een hol-

„ te of affcheiding is , die in een regte Lyn
R 3 s> va&

L Dfel. XIV, Stuk*
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VI. „ van den Kop loopt naar de Staart. De bon-

Hoofd* 5 > rond, en loopen in punten uit, maar ver*

stuk.
55 volgens ziet men dezelven zig Waaijerag-

„ tig uitfpreiden: zo dat haar enden meer dan

„ viermaal zo groot zyn als haar Grondfteun.

3) Zy bevatten een oneindig getal van Frik-

55 kels, die uitermaate fyn, los en glinfterend

5> zyn, als een Aigrct van Glas, maar vryer

„ ca losfer. De ry der onderfte Prikkelen

3, fpreidtook als Waaijers, die aan het Infekt

3 , voor Pooten dienen: want deeze zyn het,

5 , waar op hetzelve ftaat, en zig op dezelven

beweegt, even als de Land -Duizendbeen

,3 doet op haare Pooten.

zeidzaa- ^ Deeze Zee - Duizendbeenen op myne Vin»

ting, geren gelegd hebbende , itaken zy een groot

3, getal van haare Prikkels in de Huid, en

3, veroirzaakten een lcherpe Pyn, die eenige

3, Uuren duurde. Het was even of ik my

5 ,
aan Vuur gebrand had. Vrugteloos wreef

3, ik en wiesch het Deel, en, fchoon de Prik-

3, kels afgebroken waren , bragten doch de

fJ
deeltjes, die in het Vleesch ftaken, hunne

3, uitwerking voort, in het veroirzaaken van

„ de gedagte Pyn, die ik eenige Uuren voei-

3)
de 3 doch dezelve bedaarde eindelyk, zon-

33 der eenig kwaad gevolg". Deeze zeidzaa-

ine Waarneeming deedt ons nog van dit Be-

rigt van den Heer Peyssonel gebruik maas

ken.

(iO Wa-
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(11) Water- Duizendbeen, die glad is % met yj#

honderd en twintig Ringswyze afdeelingèfy&xnzzu

den Bek getand hebbende met dubbelde Ny-

pers. stuk.
IK.

Norvegica,

Deeze, die ruim zo groot is als een der Noor-'*

grootfte Aardwormen, heefc Elswyze, lange,

zwarte Tanden. Men vindt het Dier in de Zee

van Noorwegen.

XV. HOOFDST U K.

Befchryving mn H Geflagt der Zee-Scheedsn,

<waar mn fommigen ook <wel Zakpypen of Zee-

Schaften genoemd worden*

Geen gepaster benaaming kwam rny te voo-Nnam.

ren, om dit Geflagt van Waterdieren te

beftempelen, dan die van Zee-Scheede, wel-

ke zo wel de inwendige als uitwendige Ge-

ftalte , en de woonplaats tevens , uitdrukt..

Men weet dat het Grieksch woord Askos een

Blaas betekent, en Aicïdium wordt voor een

Zakpyp genomen (*), 't welk een bekend

Speel-

(11} Nereis giabra, Segmentïs cenrum & vig'nti Annulari-

bus
5
Ore dentato, dupliciter forcipato. Sysu Nat. XII*

(*) Ascidium of Zakpyp, zegt de Heer Raster: daar ik

echter geen Autoriteit voor weet: want ik vind dat woord

R 4 noch

I. Deel. XIV. Stuk.
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VI» Speel -Inftrument is, waar van fommige
A
XV

ELr
Soorten de Geftalte eenigermaate hebben*

Hoofd- De Kenmerken beftaan , (boven en behalve

stuk. je weekheid, aan alle de Dieren van deezen

ken*

mCr
" Rang eigen,) daar in, dat het Lyf van dit

Schepzel vast zit en Spilrondagtig is, maa-

kende eene Scheede uit. Het heeft twee Ope-

ningen aan den top, de eene laager dan de

andere.

soorten. Het is een nieuw Geflagt van Mollusca ,

in de Twaalfde Uitgaave van het Samenftel

der Natuure , door onzen Ridder, eerst ter

baan gebragt en met reden van bet volgende

afgezonderd. Niettemin bevat hetzelve , thans,

reeds de volgende zes Soorten.

t- CO Zee -Scheede, die rnuw is - met boodroode,
Papillot*, v u n-
Getepelde. Knobmt] CS.

Ik moet de befchryving van deeze Soort , zo

wel als de fraaije Afbeelding daar van, ontke-

nen van den Heer Bohadsch , die 'er den naam

van Tetbyum aan geeft ; doch de Italiaan fche

Visfchers, zegt hy, noemen 't zelve Lmone
di Mare, dat is Zee- Citroen, en Johnston

fchynt hetzelve onder den naam van Mentula

ma*

noch in Grlekfche noch in Latynfche Woordeboeken. LiNN/EUs
heeft, in zync EUngfchikking, hetzeke Ascidi* gefpelcL

(i) Ascidia fcabra tuberculis coccineïs. Syst. Nat. XII, Te-
ïhys Coriacea Bohadsch, Mar. lip, T. X. fig. i 4



(

de Zee-Scheeden,

marina te bedoelen (*). Hy noemt deeze VI.

Soort, Lederagtig, ruuvv , hoogrood Te- ^^F 1

thyum, dat de Monden zyner Werktuigen Hoofd-

met kleine Borfteltjes gewapend heeft. stuk»

Dit Tethyum, zegt Bohadsch, is doorgaans

drie Duimen lang , en iets meer dan anderhal-

ve Duim breed, van Eyronde figuur. Van

boven is 't voorzien met twee Tepelagtige uit-

puilingen of Werktuigen , waar van het eene,

op den top des Lighaams geplaatst, een Kruis-

wyzen Mond heeft; het andere, een weinig

laager, den Mond dwars en driehoekig; gelyk

dit de Afbeelding eenigermaate vertoont. Bei-

der Lippen zyn met verfcheide geele Borfteli-

ge Haairtjes, van een twaalfde Duims lang 5

omringd, die zig doch niet in orde fchikken.

Van het geheele Lighaam is de uitwendige

gedaante ruuw, vol Korreltjes of kleine Te*

peltjes, die langwerpig en hoogrood zyn. Het
onderfte end is met Steeltjes van verfcheider-

ley gedaante voorzien, door middel van wel-

ken dit Lighaam zo vast kleeft aan Rotfen en

andere Lighaamen , dat men het 'er niet af

kan rukken, zonder die Steeltjes te befcha-

digen.

Een dikke Huid, zo taay als Leder, maakt

het grootfte deel uit van het Dier, welks In-

gewanden naauwlyks onderfcheiden kunnen

worden ; dan dat het een Soort van Darm
heeft,

(*) De Exmg* Aquat* Tab, XX. Pig, 2#

K 5
I. Deel» XIV. Stuk.
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XV.
Hoofd
STUK»

VI. heeft, welke, een weinig beneden den boven -

Afdeel. ^en jvfond aanvang neemende, byna tot bene-

den toe neerdaalt , en, van daanweder opltygcn-

de, in den iaagften of driehockigen Mond ein-

digt. Zo komt heL hem dan niet onwaarfchyn-

lyk voor, dat het bovenfte Werktuig aan het

Dier voor Mond, bet andere vonr Afgangs-

Opening of Fondament, verftrekke.

ii.

Gdatino»

fa.

Lüagtige.

(2) Zee-Scheede, die glad is, hoogrood enee-

nigermaate dootjcbynende.

De tweede Soort van Tetbyum, welke Bo-

hadsch de Lil-agtige, hoogroode, gladde,

zonder Borftelhaairtjes -aan de Mondjes dei-

Werktuigen, genoemd hadt, is, volgens, hem,

omtrent twee Duimen lang en anderhalf Duim
breed. De zelfftandigheid is als middelflag

tusfehen Lil en Kraakbeen. De Openingen of

Mondjes zyn langwerpig , en de Geftalte is

cenigermaate platagtig rolrond. Het overige

is in de Kenmerken uitgedrukt. Men vindt 'er

verfcheide Voetjes aan, als aan de andere.

Maar eenmaal was hem deeze Soort , aan een

Huk Houts zittende , op het Strand by Gastel

nuovo in het Napelfche, en wel op den 22 Au-

gustus, voorgekomen. Het Dier leeft van Zee-

Diertjes, Moncculi genaamd, volgens D. Van-

DELLI.

(3) Zee-

fa) Ascidia tevis, coccinea, fubdiaphana. Sysu Kat* Xll»

BQHADSCH, Marin. 13 1. T* X, % 3.
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C^) Zee-Scheede, die glad , <wit en Vliezig VI.
Afdeel.

u
' XV.

HoOFD-

De derde Soort van den Heer Eoha psch ,
STÜ:

{

C*

welke hem de zelfde fchynt te zyn als het Intestin*

Dier, dat Janus Plancus onder den naamp^.
van Mennda Mariva, die naar een Honden -Ec «

Schaft gelyktj heeft voorgefteld en befchree-

ven, komt' of op zig zelve alleen, of met
anderen van de zelfde Soort te faraen gevoegd

voor: weshalve hy oordeelt, dat men die 5

niet oneigen 3 Tetbyum fasckulatiim zoude noe-

men. Gunkerus geeft 'er den naam van Te»

tbyim fociable, om die zelfde reden aan. Dee-

ze heeft het aan de Kust van Noorwegen >

zo wel als de andere in de Tviiddellandfche

Zee, waargenomen; doch die Soort, welke

de Heer Baster, onder den naam van Zak-

pyp afbeeldt en befchryft, fchynt daar van

aanmerkelyk verfchillende te zyn.

„ Het geheele Lyf van dit Schepzel, (zegt

v de Heer Boüadsch,) befiaat uit een dik

Vlies , naar de Darmen der Viervoetige

5) Dieren gelykende en 'witagtig ; zodanig

dat, toen my zodanig een enkeld Tethyum

„ op het Napelfche Strand, reeds van Leven

5 , be-

(3) Ascidia I&vis ,
alba, membranacea, Syst. Nat, XII. Bo-

HADSCH. Mar. 132. T. X. tl 4. BASTER, Uitfpann, IT. D#

p* 8*. T. X. f. 5 ? Tethyum fbciabile. Act. Ndros. IIL p. 81 •

T. III. Fig. 3 , <ft

h Deel. XIV. Stuk»
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VI-
3 , beroofd, den 19 Augustus voorkwam, het-

XV
EL#

>> ze 'vc ^oor my voor h.et gedeelte van een

Hoofd- ,, Darm, van zeker groot Dier, werdt aan-
STUK#

3> g^ien : weshalve ik ook-> dat niet veel ag-

3 ,
tende, het voor ditmaal wegfmeet: maar,

„ na dat ik, den q6 van die zelfde Maand,

„ op den zelfden Oever wandelende , een

Tros daar van gevonden hadt , was ik ver*

; , zekerd dat het Lighaam, te vooren door

35 my gezien, een Soort van Tèïbyurh moeste

, 3
geweest zyn. Want , behalve dat ik ver*

, ?
fcheide gelykvorrnige Lighaamen met el-

,3 kander vereenigd zag , nam ik tevens een

blykbaare êêweegiog in dezelven waar»

3 3 Hierom deed ik aanftonds die Tros in een

,3 Vat mee Zeewater en bragt hem naar Huis,

,3 om te beter dit flag van Dieren te kunnen

,3 befchouwen , en derzelver maakzel te on-

,3 derzocken.

Tros van De zeven Zee -Scheeden, dan, waren dooi-

de! van Peesagtige Steeltjes met elkander
CViiI 'famengevoegd , en maakten een fraaije Tros

uit. Ieder zodanig Dier hadt 3 in het gedeel-

te tegenover de Steeltjes, twee ronde, rim-

pelige Mondjes , hec één wat beneden 't an-

dere, Het Lyf was platagtig rolrond en ef-

fen, wordende, naar believen van het Dier,

of omgekromd of regtuitgeftrekt, en beftaande

uit een taaije Huid , waar binnen een derge-

lyke Zwelgpyp en Darmbuis was, als in de

andere Soort ; doch een inhaaliog en uitfpui-

ting
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*ting van Water, gelyk in de eerfte of Leder- Vr.

agtige Zee-Scheede, was in deeze door hem
'

X
"L#

niet waargenomen. Eene Scheéde van dee* Hoofd-

ze Tros xnetfeén Speld of eenig ander fcherp STm

Werktuig prikkelende, trok dezelve zig naar

den Grond [leun iamen, zonder dat de overi-

gen daar van eenige aandoening hadden; waar

uit hy dan met reden befluit', dat zy byzon-

re Pieren zyn. Of zy ook wel op zig zelf

alleen aan de Steenen vast zitten, kon hy niet

bepaalen, maar dergelyke Trosfen waren hem,

naderhand , meermaalen voorgekomen» Ook
fcheen die Samenleeving hem, als een wee-

zenlyke eigenfehap der Zee- Scheeden, beves-

tigd te worden door de manier van Voorttee-

ling deezer Dieren , die zyn Ed. aldus be* f

fchryft.

Toen ik, den 27 Augustus, op nieuws v<wrtte<s

,, den Oever der Zee bezogt, kwam my in
Iin§ *

,, handen een zodanig Tetbyum 9 los zynde en

,, grooter dan alle de genen , die ik nog im«

„ mer had gezien. Aan deszelfs Lighaam, in

„ 't midden, kwamen agt Jonge Zee- Scheedjes

„ in 't gezigt, tusfehen welken zig verfchei-

„ de kleine Vrugtjes vertoonden, en aan de

„ andere zyde van het Lighaam zag men agt

,, Vrugtjes, die een weinig grooter waren,

„ hier en daar verfprejd. Zo in de groote-

„ re, als in de middelbaare , en in de aller-

kleinffcen, zelfs, van deeze Zee Scheedjes,

„ waren de begin zeis der Werktuigen zigt-

baar,
In Deel, XIV. Stuk»



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

V1*
3y baar, doch de Steeltjes kon men niet on-

A
Xv!

L'" derfcheiden". Hy oordeelt, derhalve, dat

Hoofd- de Voortteeling in deeze Dieren aldus ge-
sTuic. fchiedt, 't Schynt dat de Eijertjes, uit het

Lighaam gedreeven, zig van buiten daar aan

hechten , en gehecht blyven , tot dat zy ee-

nige grootte hebben, als wanneer zy zig met

de Steeltjes famenvoegen, en gezegde Tros
formeeren, om dus door de Zee te zwerven:

doch dan zou dit Schepzel eigentlyk tot de Zee*

Blaazen behooren»

Zeer omftandig wordt dit Tethyum fjciable f

onder den naam van Zee -Buidel, befchreeven

door den Heer Gcnkerüs, die hec niet al-

leen op zig zelf op een Steen vast zittende

gevonden, maar ook twee en meer, derzel-

ven, tot zeven toe, famengevoegd, in 't jaar

1762, waargenomen heeft, en de Noorweeg-

fche Visfchers verhaalden hem , dat men 'er

doorgaans zeven aan elkander gevoegd be-

vondt. Een derzeiven open fnydende, nam

hy daar in niet alleen een Zwelgpyp, maar

ook een Blaas waar , die als voor Maag of

Baïg fchynt te verftrekken, en dceze Inge-

wanden hingen los in de Scheede of Buidel.

Zyn Eerwaarde toont aan, dat de Eigenfchap-

pen, die men thans in deeze Dieren waar-

neemt , door ApvIsiotelhs reeds aan de Tctbyis

toegefchreeven zyn (*).

(4) Zee*

(*) D r Drmhem'fcbe Qefelf^baft Schnficn.. \\\ t
Tkcill.

p» 81 , enz*
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(4) Zee-Scheede, die glad is m geelagtig wit
9

VI*

met de Openingen vier - Tandig* XV
U

Hoofd-

In de Noordzee heeft Koenig deeze Soort stuk.

ontdekt, die het Lyf byna Klootagtig rondgJXi.

en wit heefc, met twee uitpuilende Snuiten. djrJata '

7 r Viertan-

Deeze fchynt my meer met de Zakpyp, ööndigc

Dier dat zig aan de Houten Sluizen vasthecht,

door den Heer Baster afgebeeld enbefchree-

ven , overeen te komen.

(5) Zee-Scheede, die rmivo en Roestfdenrig v.

isj met de Openingen Fleefchkleiirig mod. f0̂ fchê»

Deeze > door dien zelfden Heer in de Noorder-

Oceaan ontdekt, heeft het Lyf langwerpig,

byna Rolrond en bruin.

(61 Zee-Scheede, die Wrattig is en met Sie« vi.

, , ,
ö

Ecbinata.
ken bezet. Stekelig

De zelfde Waarneemer , wederom, vondc

deeze Soort op óqFucus Scoparius in de Noor-

der -Oceaan. Zy heeft het Lyf half Kloot-

rond, witagtig, en overal met Wratten be-

fprengd, die allen aan de tip gewapend zyn

met

f4) tAscidia llxvis , flavescenti - alba * aperturis quadrideri-

tatis. Syst. Nat. XII.

(5) Ascidia icabra, ferruginea, aperturis incarnatis. Syst,

Hat. XII.

(6) uéscidia Verrucofa hispida. Syst. Nat. XIL

I, Deel. XIV. Stuk.



$72 Beschryving van

VI. met fpreidende en eenigermaate Ooghaairige
A
Xv

L
" StekeltJ

es » Selyk in de Indiaanfche Toorts-

Hoofd- planten, Cerei genaamd. De twee bovenffcc

stuk. Wratten , die grooter en Vleefchkleurig rood

zyn , gaan ieder met een Mondje open. Dee-

ze Soort* nu, maakt een overgang tot de Zee-

Netelen.

XVI. HOOFDSTUK.

Befchryving van bet Geflagt der Zee - Netelen,
anders ook Zee- Schaften of Dierlyke Bloe-

men genaamd, wegens de Jierlyke figuur en

Kleun

uaam. T\ e Latynfche naam Actinia, mooglyk van

«*-/ Browine eerst gebruikt, fchynt eenvou-

diglyk te zien op den Krans als van Zonne«

Itraalen, waar mede de Dieren van dit Ge-

flagt verfierd zyn. LiNNiSus hadt hetzelve

eerst voorgefteld onder den naam van Priapus9

die dan aanleiding gegeven heeft, om deeze

Dieren Zee -Schaften te noemen, 't welk een

niet zeer eigene en aanltootelyke benaaming

is. Schoon het woord Unica T voor deeze en

en dergelyke Zee - Schepzelen , niet bepaald

genoeg van de Ouden fchynt gebruikt- te

zyn, heb ik doch den naam van Zee*
Netel, die zekerlyk aan eenigen der.

zeiven gegeven is, hier gevoeglykst geoor-

deeld.

Zj
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Zy hebben een langwerpig , fondagtig Lig- VK

haam , dat zig vasthecht met zyn grondfteun, xV£
U

en welks top zig kan uitbreiden en intrekken, Hoofd-

inwendig met Voelers, en den Bek aan 't end
K
s

e
™^

tnet kromme Tanden voorzien , maakende ken,

een Cylindrifche Geftraalde Snuit. Behalve

den Bek hebben zy geen andere Opening.

In ditGeflagt komen thans vyf Soorten voor, soorten,

als volgt.

(i) Zee -Netel 9 die half Eyrond en gladag-
Aa}*a

tig is* Equina.
Paarde-

Hier van vindt men de befchryving in die

van 't Kabinet zyner Koninglyke Sweedfehe

Majefteit. Dat Dier, 't welk de Heer Bas-

ter , in de tweede Figuur op zyne Dertien-

de Plaat, heeft doen afbeelden, werdt van

zyn Ed., wegens de dikte en grootte, mee
deeze overeenkomftig gerekend , hoewel het

dunne korte Snuitjes heeft, en Linn^eus be*

trekt die Afbeelding tot de volgende Soort.

Hoe 't zy, de Paarde - Schaft onthoudt zig

in de Europifche Oceaan , aan de' Rotfen

kleevende, zo onze Ridder, zegt. In Zeeland

ko^en Zee-Schaften van veelerley Kleur,

tjod, wit, Oranje, geel, bruin, voor, en zit-

ten doorgaans op Steenen of Oesters vast.

CO Zee-

(i) AB'mla femi-ovaÜs laeviuscula. Syst Nat. Xtt. G*r6„
Tethys femi • ovatus. Muf Ad, Frid. U p. 93»

s
2. Diel. XIV. Stuk.



274 Beschryving van

VI» (2) Zee- Netel , die byna Rolrond is en over-
A
xvi

EL
* dcwars &erimPeld *

Hoofd-
stuk. Ik verftaa de aanhaalingen niet, dan alleen

SenUh. *n 20 verre » dat hier de tweede Soort van
öudmans den Heer Baster, zo even gemeld, bedoeld

worde, die men in de befchryving der Sweed-

fche Dieren voorgefteld vindt onder den naam

van Oudmans Schaft. De Italiaanen geeven'er,

volgens hem, den naam van Potta di Mare, de

Franfchen dien van Cul de Cbeval of Cul d^Ane

aan , en de Latynen hebbenze Podex MarmusEs*

culentus getyteld. Ik wil die benaamingen liefst

niet verduitfchen, noch ook gebruik maaken

van de naamen , die 'er door de Visfchers en

dergelyk ruuw Volk, in onze Taal, aan ge-

geven worden. In 't Noorden vindt men dit

Schepzel , op eene meer dubbelzinnige en dus

minder aanftootelyke manier, Zee -Kous ge-

tyteld.

Plancüs heeft 'er ook den naam van Uitge-

fpveide Zee -Netel, die naar een Anjelier ge-

lykt, aan gegeven (*), volgens den Heer

Gro-

(1) ABima fubcylindrica transverfè rugofa. Syst. Nat. XII.

Urtica major, minor. JONST. Exfang. Tab. XVIII.- f. 2. Ac-

tinia rugis orbicularibus , Proboscidibus multis tenuibus. Bast.

Subf. 3. p. 122. T. 14. f. 2. T. 13. f. 2« Priapus fenilis.

Faun, SueCt 2103. Soekule. Strom* Sondm* 204.

(*) Urtica foluta Caryophyllum referens, feu Podex raari-

nus esculentus. PLANC. de Canch. minus notis, p. 43. Tab, IV»
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Gronovius, door wien het Dier aldus be- VI,

fchreeven wordt. De Voet is zeer breed AF
xyj

Ll

en plat, uitgebreider dan het Lyf3 duri,HooFD-

3, met een geheelen Cirkelronden Rand; het stuk,

5 ,
Lyf week en verfchillende gedaanten aan-

, ?
neemende; in het doode Dier kort, naakte

„ dik, een weinig fmaller dan de Voet, en

ii met dwarfe Rimpels omgeven: de bovenfte

„ Zoom dik, gerond, met ontelbaare Voe-

,, Iers, die een weinig korter dan het Lyf
en ongelyk van langte zyn , vergroot ;

„ hebbende in ft middelpunt eene langwerpi-

3, ge holligheid, waar in een Mond die zeer

3, uitrekbaar is» Als de Voelers en bovenlle

Zoom famengetrokken zyn, neemt het Lyf

„ de gedaante van een Tepel aan, doch, met

de Zoom uitgebreid , vertoont hei een

3 , Honds -Aars. Jn de Noordzee wordt het

aan Steenen , Oefter -Schulpen en Keijen

vastzittende gevonden , welken het doch

„ naar welgevallen verlaat, om zig te ver-

„ plaatzen: de Heer Baster heeft dit Sehep-

3, zei omftandiger befchreeven (*)".

De Heer Gronovius laat hier een andere

op volgen, die hy de zwarte Klootrondagti-

ge noemt, zynde glad en den Mond alleen*

lyk met Voelers omringd hebbende. Zyn Ed.

getuigt dat deeze zig by de eerfte, doch

Hiet zo menigvuldig onthoudt. Zy zal moog-

lyk

(*) GrOïï. A&. Helvet. Vol. V. p, 37*.

S 0
I. DS£L« XIV» STUK*



a7ó Beschryving van

VI. lyk tot de voorgaande Soort behooren; met
A
Xvi

U we^e ^e Afbeelding meest fchynt overeen

Hoofd- te komen van een Soort van deeze Zee «Ne-
stuk. tels onlangs door Doktor Gaertner aan de

Fi'g. ï.
' Kust van Cornwall ontdekt, en door hem als

de laatfle Soort van deeze Dieren voorge*

iteld (*), welke, zo zyn Ed. aanmerkt, het

Lyf in de Zomer altoos rood , maar tegen

den Winter donkergroen of bruin hebben.

De buitenzyde , zegt hy , is geheel effen , 1

doch in eenigen met kleine Knobbeltjes voor-

zien , waar aan dikwils ook vreemde Lighaa-

men hangen blyven, en de Voelers zyn van

verfcheiderley Kleuren, rood, blaauw, wit, ja

fomtyds bont , het welk dan aanleiding ge-

geven heeft, om 'er den naam van Dierlyke

Bloemen aan toe te eigenen. ,, Tusfchen de

„ Voelers en het Vliezig bekleedzel van het

Dier, vervolgt hy, is een ry van kleine

„ rondagtige Knobbeltjes, die, fchoon zy in

„ Kleur zo veel verfchillen als de Voelers ,

„ nogthans beftendig bevonden worden ge-

plaatst te zyn op den omtrek van de

„ Schyf, en bygevolg, met de inplanting

„ van de Voelers, te gelyk, een zeker Ken-

„ merk uitleveren, waar aan men dit Dier,

„ zo veranderlyk in zyne Kleur en Geftake

,

„ al-

(*) Hydra Dzsciflora', Tentaculis retra&ilibus, extimo Dis*

ci margine tubcrculato* Fig. 5» A. B. PbiL Tranfaïï^ VojL,

LU. p. 83.
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s , altoos van anderen van dcezen Rang kan VI.

„ onderfcheiden".
A
XVL

"

De Zee -Kous wordt, thans, door den HeerHooFD-

GunnePvUS, Bisfchop van Dronthem in Noodstuk,
, , j (•>, . • n . » . Zee- Kous.

wegen, onder den naam van Abtima Semhs ,

aldus befchreeven (*)• ,, Het Dier, dat van

5 , onderen vlak isjen een weinig uitgehold, zuigt

3, zig met dat onderfte deel aan Rotfen, ja

ook fomwylen aan Vaten van Glas of Steen,

„ zo vast, dat men het 'er naauwlyks af haa«

„ len kan, zonder het aan ftukken te fcheu-

ren; doch zelf kan het zig, naar believen,

„ daar van los maaken. Het bovenfte end ,

dat een weinig uitpuilende en rondagtig is,

heeft om den rand verfcheide ryën van

„ Voeldraaden, die in gedaante en Kleur vol-

maakt naar Jonge Radyzen gelyken. Vol-

„ gens de van den Heer Stroem my mede-

3, deelde Berigten , zouden zy Openingen aan

de Enden hebben, en, wanneer menze
drukt, lange Straalen Water uitfpuiten;

33 ook zouden zy de kragt hebben 3 om alles,

wat men 'er tegen aan houdt, zelfs gepo-

lyst Yzer, aan te trekken. Midden in het

bovenfte deel des Lighaams bevindt zig een

3> langwerpige Sleuf, welke, aan ieder zyde,

3, als eene dikke Lip heeft, en zig fomtyds

„ zo fterk opent 3 dac men byna de Pink daar

« in

(*) Stockholmfe Verhandel. XXIX, Band f voor 't jaar 1767.

S 3
I e Deel. XIV. Stük.



3*78 Bescmryving van

VI# „ in kan fteeken. Daar komen ook niet zei-
A
Xvl

L
' " den de InSewanden va& het Dier, of iets

Hoofd- „ dat naar een Maag gelykt, uit te voor-

STU^ fchyn. Men kan niet twyfelen, of de Mond
'

p zelf moet hier te zoeken zyn: ja, de ge-

„ dagte Heer Stroem heeft my berigt, dat

3, hy gezien hadt, hoe van het Dier, door

3) deeze Opening, een Zee -Duizendbeen in-

3, gezoogcn werdt.

Het Schepzel is fomwylen wel drie Vinger-

breedten lang 3 en dus hooger dan breed , doch het

trekt zig 3 zo hy aanmerkt, fomtyds zodanig,

in, dat het naar een Poejerdoos gelykt, of

beüuit zyne Voelers byna altemaal als in een

Zak, die van onderen breed en van boven

final is, hebben eenen gekartelden Rand. De
Kleur is in het leevende Dier roodagtig, doch

wordt na de dood bleek. Hy hadt niet waar-

genomen, dat het brandde, of eenige onaan-

genaame aandoening op de Hand maakte

,

wanneer men 't kwam aan te raaken, Ook
hadt zyn Ed. 'er, zo lang het leefde en

versch was, geen kwaade Reuk in ontdekt.

De gemelde Doktor Gaertner die, ten

©pzigt van de Stekeligheid, nagenoeg het

zelfde bevonden hadt , merkt aan, dat 'er van

de Zee -Netelen twee Klasfen zyn. Die van

de eerfte kunnen, getergd zynde, haare Voe-

lers niet intrekken , daar die van de andere

Klasfe dezelven, in dat geval, tcenemaal als

iti een Zak verbercen. Tot deeze laatlte Klas-

fe
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le behoort derhalve deeze onze tweede Soort , VI.

maar tot de eerfte fchynt de volgende te be- Af
^vj

L#

hooren. HoofdI
STUK.

(3) Zee - Netel , die byna Rolrond is , ge- nu

Jlreept en gbê^ met een gedoomde Top* Katten*.

Schaft*

Hier toe wordt die betrokken, welke de

Heer Baster Actinia met overlangs hopende Rim-

pels en dikke Snuiten noemt. Het fchynt die

der eerite Klasfe, zo even gemeld, te zyn,

van den Heer Gaertner, diedezyne, wel-

ke in 't Water haare Kroon wel een handbreed

uitfpant, aldus befchryft, en 'er een fierlyke af-

beelding van geeft, wélke wy op 't midden van

onze CIX. Plaat vertoonen.

Het Lighaam van ditSchepzel is van Kleur pl. cix.

„ bleek Kastanje -bruin, en op 't Gevoel vol-
*

,, komen glad, hoewel het overlangs een me-

,, nigte van Groeven heeft, die dikwils in

>3 drie kleinere verdeeld zyn, en doorloopen

,, in den getanden Rand , welke den boven*

flen omtrek van het Lighaam, effen onder

„ de inplanting der Voeleren, omringt. Dce-

,, ze Voelers, van de Schyf der Polypus af*

9y komende, zyn, naar den Ouderdom van

„ het Dier, tusfchen de honderdtwintig en

„ twee-

(3) Aïïinia fubcylindrica ftriata lxvis , Glande muricata.
*Syst. Kat. XU. A&inia rugis longitudinalibus , Proboscidt-

bus longis crasfis* Baster Subf. 3, p4 12©, x. 15. f. j #

S 4
Io DÊ£L« XIV. StfUK.



i8o Beschryving van
VI.

, tweehonderd in getal: zy fchieten, uitge*
*"

xvi. » ftrekt zynde , meer dan een Duim in lang-

Hoofd- 5, te over het Lyf heen, en zyn van eert

stuk. ^ fchoone Zee - groene Kleur , uitgenomen

9, naar de enden toe, die Rooze- rood zyn. De

5,
Schyf is van de zelfde bruine Kleur als

,?
het overige des Lighaams, en heeft in 't

„ middelpunt den Mond van het Dier, zynde

een Opening van verfchillende grootte en

„ gedaante '.

„ Twee verfcheidenheden van dceze Soort

,

die my voorgekomen zyn, verfchillen maar

„ weinig van het reeds befchreeven Dier.

5> De Voelers van de eene zyn , in plaats

„ van groen, over 't geheel van eene roocle

Kleur, als die van Mahony- Mout. De an*»

„ dere verscheidenheid heeft bleek Aschkleu-

rige Voelers, die met een fmalle witte ftreep,

55 langs haare Rug loopende, gemerkt zyn;

„ het Lighaam is van dergelyke Kaftanje-

;5 bruine Kleur als dat der eerfle Soort, maar

„ de Groeven zyn niet verdeeld en het heeft

,

„ rondom zyn bovenften Omtrek, geen ge*

tanden Rand.

zee-zon. De afbeelding vertoont dit Dier, zo als het

r?
l

cix! bezig is een Zee- Duizendbeen met eenigen

ffc 3- van zyne Voelers te vatten, zeer fraay. De
Heer Peyssonel befchryft een dergelyke Zee-

Netel, onder den naam van de Amerikaan-

fche Zee 'Zonnebloem (*). Dezelve, naamelyk,

hecht

(+) Corona Solis Manna Amcxlcana. Pbilèfc Tranf. Vol» L.

Part. 2. for 1758, pag 843.'



de Ze e-N e t e l e n. 281

hecht zig ook met een platten , ronden Grond- VI.

fteun, aan de Klippen, en heeft omtrent twee
F

xv£'
of drie Duimen in middellyn, geevende van Hoofd -

het midden zekere Straalen uit 3 als witte STUK-

Peezen, die op een week Vleesch leggen, dat

hoog Violetkleurig is. Deeze Peezen , zegt

hy, beltaan uit een zagte, Vleezige zelfflan-

digheid, doch zyn, over de geheele langte,

met Klieragtige Lighaamcn, van een donker-

graauwe Kleur, bezet. Dit fchync meer over-

een te komen met de tweede Afbeelding van

den Heer Gaertwer, behoorende tot deszelfs

Tweede Klasfe van Zee -Netelen (*). Op
j, een Rolronde Steel , die geheel glad en

Vleeschkleurig is, zegt deeze Heer, ftaat

„ een rondagtig Lighaani, dat een foort van

Kelk maakt , wiens buitenzyde bezet is

3 , met een menigte van ronde, naar Wratten

gelykende, uitpuilingen, waaraan zig brok-

,, jes van Schulpen, Zandkorreltjes en ande-

re dingen hechten. Hier door verbergt zig

„ de fchoone Kleur van dit Dier, welke 3

van Vleeschkleurig, naar den rand der

Kelk allengs verandert, gaande eerst in

5, paarsch , dan in violet , en eindelyk in

5 , donkerbruin over. De binnenzyde van de

,, Kelk is met Voelers bedekt, die 'er in ver-

„ fcheide ryën op groeijen, en aanmerkelyk

„ in

(*) Hydra Calycifiora, &c. PhiU Tranf, Vol, LIL p, T9*

s 5
I. Deel, XIV. Stuk.
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VI. M in langte verfchillen". Men vindt ook een
A
Xvi.

L
' ĉhoone mengeling van Kleuren , in deeze Zee-

Hoofd- Netels , welke meest al vier of vyf by elkan*

stuk. der, op een ry, onder Water voorkomende >

zig als zeer fraaije Bloemen vertoonen; doch

wier fchoonheid op de minde aanraaking als

in rook verdwynt: dewyl zy haar Lighaam
intrekkende , en de Voelers binnen de Kelk
verbergende, wegens de aankleevene Vuilig-

heden byna onkenbaar zyn. In de Poelen van

Zeewater omtrent Mounts-Bay, aan de Kust

van Cornwall, zyn zy veel.

Volgens de aanhaaling moet dit de Zee-

Teems zyn van Plancus, en mooglyk heeft

die eenige gelykheid met de derde Soort van

Gaertmer, welker Afbeelding in onze Fig. 4,

zo als het Dier aan een Steen gehecht is , en

zyne Straalen uitbreidt by Letter A, als ook

in een famengecrokken üaat , by Letter B

,

vertoond wordt. Dezelve , naamelyk heeft

het Lighaam, volgens de befchryving, Rol-

rond^ en altoos getekend met eenige ryën van

(4) A&inia cylinckka lacvis truncata, Pracputio interne undulato

]x\i. Syst. Nat. XII» Colum marinum 4 PLANC, de Concb. 43,

T. 6.

1>L. CIX«
F:g. 4.

(4} Zee -Netel, die Rolrond is, glad en geknot,

met de Voorbirid van binnen gegolfd en

glad.

Knob-
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Knobbeltjes of Klieren , die op regte lynen, VI.

van den Top tot den Grondfteun , aan deeze
A
^vi

L '

Holronde Steel geplaatst zyn, leder ry be- Hoofd*

ftaat uit drie Kettingen van Klieren , wier STUK *

middelfte aanmerkelyk grooter dan de twee

anderen is. In een volgroeid Dier hadt hy

nooit minder dan agt zulke ryën ontmoet. De
Kleur van de Steel , naby den Grondfteun,

is bleekrood , en het overige geel, met eene

graauwe Aschkleur gemengd. De Klieren

zyn byna van de zelfde Kleur als het Lig-

haam ,
uitgenomen die van de middelfte Ket*

ting in ieder ry, welke hy altoos bevonden

heeft wit te zyn. Aan den omtrek van het

bovenfte gedeelte ftaan de Voelers, wier ge-

tal van agttien tot zesendertig is, die vaa

eene half doorfchynende zelfftandigheid zyn,

en witagtig van KJeur, alleenlyk aan den bo-

venkant, gelyk de Rug van fommige Slakken,

met dwarsftreepen en bruine Vlakken, van

onregelmaatige figuur, gemerkt. De Schyf

van deeze Zee -Netel is altoos verhevenrond,

en meest Oranjekleur, uitgenomen naar den

omtrek toe, alwaar verfcheide bruine Vlak-

ken zyn, by de inplanting van de Voelers of

Armen. Op de minfte terging trekt het Dier

zyn Lighaam in, en verandert zyne figuur in

zodanig eene, als by Letter B vertoond wordt.

Hy hadt hetzelve alleenlyk in de Spieeten der

Klippen , in de Zee , waargenomen en het was

niet gemeen aan de Kust van CornwalL Twee
ver-

1. Deel, XIV. Stuk»
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VI. verfcheidenheden hadt zyn Ed, 'er van ge-

A
XVI

L
" vonden >

waar van de eene
>

anc}ers & Geftal*

Hoofd- te en Kleur met de gemelde overeenkomen*
stuk. de, de Steel groen hadc, zo wel als de ande-

re, wier Voelers niec bont, maar door en door

van eene bleeke en doorfchynend roode Kleur

waren.

v - (5) Zee -Netel, die Rolrondagtig is en hoekig
Eff£ta. n
Aïgewerk- gejlreept.

te.

Van deeze geeft de Heer Baster de af-

beelding, en merkt aan, dat dezelve, behal-

ve de ribbetjes overlangs, van onderen een

Voetftuk of Rand hadt, wat breeder dan het

Lighaam, waar mede het zig vast hechtte.

Zyn Ed> heeft dit Dier meer dan vier Maan-
den levendig gehouden , geduurende welken

tyd het zig, nu en dan, van den eenen kant

van 't Glas naar de andere verplaatfte.

zee An- Onder de Dieren van dit Geilagt, die aan

fi!?cix. de Kust van Engeland voorkomen , heeft de
5 ' Heer Ellis eene verfcheidenheid waargeno-

men, welke nog niet befchreeven was, zo

hy aanmerkt, en geeft daar van de Afbeel-

ding , welke wy in Fig. 5 , vertoonen. Hy
geeft 'er den naam aan van AEtinia dianthtts of

Zee -Anjelier, en merkt aan, dat het met zyn

grond-

(5) *4&inia fubcylindrica, angulofo-fhiata. Syst4 Nat* XIJ.

BASTER» Subf% l. p, 122. T. 14. f. ~.
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grondfteun aan de Rotfen kleeft, vertoonende VL
zig, als het Ty is afgeloopen, gelyk een A^^

L»

witte Vyg, doch openende zig wederom
, innooFD-

een Glas met Zeewater , tot de afgebeel- stuic.

de Geftalte. Hy heeft hetzelve tegenover

Hastings, aan de Kust van Susfex , gevon*

den.

By gelegenheid , dat deeze Heer de befchry- zee-Aster,

ving geeft van eene Troswys' groeijende Zee-
F^' 69

-Netel, die men by de nieuwlings aan de En-

gelfche Kroon afgeftaane Eilanden , in de

Westindien, gevonden hadt (*), vertoont zyn

Ed. tevens nog andere Dieren van dit Geflagt.

Een derzelven is de Zee - Zonnebloem , of

Aiï'mia Heliantbw van die zelfde Eilanden

,

waar door de' voorheen gegevene befchryving

van Peyssonel nader opgehelderd wordt : een an-

dere de Zee-Anemone, en een derde de Zee-

Sterrebloem of Zee -Aster, AEtinia Aster, van

hem genaamd» De Zee - Zonnebloem is op on-

ze Plaat CIX mFig 3, de Zee- Aster
,
mFig. 6,

afgebeeld.

Nu zal ik nog agt geeven op zyne Tros- zee-Bes.

agtige of Geriste Zee -Netel, die men Zee
ĝt r<

Jiesfen kan noemen, en waar van de huishou-

ding in Fig. 7, op onze Plaat, zeer duide-

lyk voor de Oogen komt. „ Dit 'famenge-

9 , ftelde Lighaam (zegt de Heer Ellis) be-

„ ftaat

(*) Account of the A&inia feciata , or cluftered Animal-

fiöwer &c. Philof. Tranf. VOL* LVII. p. 428.

I, Debl. XIV, Stuk.



a8ö Beschryviwg van

VI*
3 , Haat uit veele Buisagtige Lighaamen, die

AF
XVI

L
' » aIlen§s naar boven toe verdikken

,
en ein-

Hoofd» 3? digen als een Bol of als een zeer klein

stuk.
9f

Uijentje: op ieders top is zyn Mond, om*

3? ringd met een of twee ryën van Voelers

„ of Klaauwen, die, famengetrokken zynde,

,3 zig als kringen van Kraaien vertoonen.

33 Het laagfte deel van alle deeze Lighaamen

33 heeft gemeenfehap met eene vaste Vleezi-

33 ge gefronfelde Buis, welke vast kleeft aan

33 de Rotfen, en andere Vleezige Buizen af-

33 geeft , die langs dezelven in verfcheide

33 rigtingen kruipen. Deeze zyn vol van zo-

33 danige aanmerkelyke Dieren, van verfchil-

3, lende grootte , welke onregelmaatig in Groe-

33 pen, digt by elkander, overend ftaan.

„ Deeze aankleevende Buis, die dezelven

33 vast maakt aan den Rots - of Schulpgrond, is

^3 onze opmerking waardig. De Knobbels,

33 welke men 'er in waarneemt
,
zyn in ver-

33 fcheide deelen van die Buis geformeerd

,

33 doordien dezelve zig indringt in de onge-

33 lykheden van de Koraal - Rots , of brokken

3, van Schulpen opgevat heeft, die 'er nog,

3, met de Vleezige zelfftandigheid begroeid,

3, ten deele in blyven. Dit toont ons de

33 ingeeving der Natuur, welke deeze Dieren

33 leert zig zeiven te bewaaren voor het ge-

3, weid der Golven; niet veel verfchillende

3, van de manier, op welke de Mosfelen an-

3, keren aan haare fyne Zyden Draaden, die

tl
iö



de Zee-Netelen. qs?

„ in Zuigers eindigen; of liever gelyk de VI.

„ Wormbuizen , Stok -Oesters en Eende-
A
xvl'

„ Schulpen of Langhalzen, enz., op haave Hoofd-

„ Schulpagtige Grondfteunen zitten , welke STÜK«

„ zig vormen naar de gedaante van de zelf-

5, ftandigheid , daar zy zig aan hechten , hou-

„ dende die met haare Schulpagtige Klaauwen.

„ vast, om tegenftand te bieden aan 't geweld

„ van een Stormwind".

3Ï Wanneer wy zulk een Dier , overlangs

5 , doorgefheeden zynde, van de binnenzyde

befchouwen, zo vinden wy een korte Buis,

5 , als een Zwelgpyp, die van den Mond naar

„ de Maag loopt , en van welke agt gekrin-

„ keide dunne Darmen, in 't ronde, afkomen,

„ met een geelagtige zagte zelfftandigheid daar

3 , in. Deeze buigen Boogswyze over naar het

„ laagfte deel van den Bol, van waar menze

9 , nederwaards kan onderfcheiden tot in het

„ naauwfte gedeelte van de Steel , en zo

„ lang, tot dat zy komen aan de Vleezige

3, Buis , die aan den Grond vast kleeft , en

„ waar men fommigen ziet ingaan in een Te*

„ pel of beginzel van een Dier van dergely-

ke Soort, waarfchynlykst, om hetzelve

„ Voedzel te verfchaffen, tot dat het mee

„ Klaauwen voorzien zy. Het overig ge-

5 , deelte van deeze dunne Darmen loopt on-

„ afgebroken voort in de Vleezige Buis, en

„ dit, zonder twyfel, tot het zelfde oog-

„ merk , om meer Jongen van de zelfde ge*

mee*
X. Deel. XIV. Stuk.



288 BESCHR YVING VAN

VI. „ fneene Moeder voort te brengen. De me-
A
XVl

L '

» nigvuldige overlangfc Vezelen, die wy,

Hoofd- *> evenwydig met elkander, aan de binnen-

STÜK* „ zyde van de halfdoorfchynende 'Huid waar-

n neemen, zyn allen ingeplant in de verfchei-

3,
derley Klaauwen rondom het Dier zyn

„ Mond; en blykbaarlyk de Peezen van de

9 ,
Spieren, die tot beweeging en regeering

x van de Klaauwen dienen, naar welgevallen

„ van het Dier. Men kanze, insgelyks, ne*

„ derwaards nagaan , tot aan de aankleeven-

de Buis toe. Dit Voorwerp in Geest be-

„ waard zynde, kan men de Kleur van het

„ leevende Dier niet zeker weeten ; maar

, 3 het is 5 tegenwoordig 3 bleek geelagtig

^3 bruin".

XVII. HOOFDSTUK.

Befcbryving mn '£ Geflagt der Zee -Haazen.

De naam van Zee -Haas was onder de

Ouden zo bekend , dat ik denzelven niet

aan dit Geflagt, waar in de Groote Zee - Haas

van Colümna gezegd wordt begreepen te

zyn , heb kunnen weigeren. De Latynfche

naam Tetbys is van ouds ook voor deeze of
dergelyke Dieren gebruikt geweest , zo wy
reeds gezien hebben» Anderen lchryven Te-

tbyum.



de Zee-Ha azeNi

fjyiir.i. De naams - afleiding van die be^e
ApJ**

woorden is niet minder duifter (*) > dan wat xvih
de Ouden 'er mede gemeend hebben» Som- Hoofd-

migen fchyncn de Oesters dus te noemen

,

STUK#

anderen den Visch der Patellen, anderen

hebbenze met de Zee -Netels verward, doch

Aristoteles onderfcheidt dezelven duidelyk

daar van, doordien zy niet aan de Rocfen vast

zitten.

Plinius zegt, dat
t
men de Tethya zuigen-^en *

de vindt aan de Zee- Bladen. Rondelktius
c apP

leest daar voor Rotfen of Klippen. Wotton
beweert', dat zy in de Kloven der Steenen

geboren worden, doch voornaatnelyk in de

Slyk en op Oevers , die met veel Wier of

Zeegras begroeid zyn* Sommigen geeven
5
er

den Hoogduitfchen naam van Spmsziing aan,

om dat zy, als menze drukt, het Water als

uit een Spuit laaten fpringeh, öf Maagling,

om dat haar Geftalte naar die van de Maag
gelykt, of Sq-iamlïvgy dewyl de Venetiaaned

haar Sponfen of Sponsjes heeten. Aristote»

les evenwel, oordeelde, dat zy van veel Dier-

lykér aart waren dan de Sponfen. Volgens

Bellonius werden zy van de Boeren, op de

Vischmarkt , ter grootte van een Hoender-

Ky, verkogt, en Massarics merkt aan, dat

de

(*) Mooglyk ,
echter, zou die naam van de Tepel- of

Prarmgüge figuur kunnen afgeleid worden. Titfai, Ttlhkn^

Mamilla.

T
I* DïEL. XJV. STUK,



290 Beschryving van

VI. de roode eetbaar , doch de bleeke bitter zyn.
A
Xvn

U Voedzaamer dan de Schulpvisfchen werden

Hoofd- zy geoordeeld, ja van fommigen voor een
stuk, Medicyn gehouden. Aan de Franfche Kust

,

in dc Oceaan , kwamen 'er veelen voor, doch

de besten in de Middellandfche Zee.

Wy hebben gezien, dat de Heer Bohadsch

den naam van Tetbyum toe - eigent aan de Zee-

Scheeden; waar in zyn Ed. Aristoteles

meent te volgen , zo wel als den Heer

LnsNifcUs, die echter in de Zesde Uitgaave

van het Sameriftel der Natuur, zo wel als

in de Tiende, niet dan van de Tetbys fpreekr,

en in de laatstgemelde 'er , behalve het Dier,

dat wy de Zee -Long genoemd hebben, ook

de eerfte Soort van dit Geflagt onder begrypr.

Keiuncr- De Kenmerken beftaan in een Lighaam dat

vry is, langwerpig, Vleezig, zonder Pooten,

hebbende aan 't end een Rolrond Snuitje, on-

der de uitgefpannen Lip, en twee Gaten aan

de flinkerzyde van den Hals.

soorten. ^n dit Geflagt komen thans twee Soorten

voor, als volgt.
&

r, (O Zee - Haas, die de Lip rondom met HaairU
jes heeft.

Leponna. J J

<£*haairde.

Wat de Zee -Haas, Lepus marinus % eigent-

lyk

(i) Tetbys Labro ciliato. |» ^yjr. N**> XII, Gen. 289.

Lepus Marinus major. Column". *4quat. 27. T. 26, Lepo-

ris Maiini tertia fpccies. Kondeu Piscium. 526.
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lyk voor een Dier zy, hebben de Ouden niet VI.

beflist. Plinius zegt, dat dezelve niets naar
A
^^u

de Haazen gelykende heeft, dan de leur al- hoofö*
leen. Zulks echter fchynt , zo wel als de on« stuk.

gemeene Venynigheid , om welke de Zee-Haas

berugt was, meer toepasfelyk te zyn op de

twee eerfte Soorten van Rondeletius, dan

op deeze, welke, volgens Linnzbus, de der-

de moet zyn van dien Autheur , waar van de

bovenfte en onderfte zyde door hem vertoond

wordt (*).

5> Van onderen vertoont zig , in 't midden^

de Mond , waar boven het Dier een Ey-

5, vormige Kap heeft, gelyk de Zee -Katten,

„ die aan den rand gekarteld is. Onder den

)y Bek legt een dun Vleezig Vlies , welks

i, rand een zwarte Franje heeft. Op de

„ Keel volgt de Maag, waar van een Darm

3 , afkomt , die als de Klaauwicren van dé

„ Wyngaard is gekruld. In 't midden heeft

het Dier eene vooze zelfftandigheid , wel-

ke een bruin Vogt bevat: zynde anders

het geheele Lyf, als Kryftal of Lil, door-

fchynende. Men vangtze zelden , en naauw-

lyks ooit dan in de grootfte Hitte, wan-

5 , neer

3)

(*) Men kan die Afbeeldingen vinden by AldrovAndu^

uit wiens Werk ik de befchryving ontleen. De Mollibus
J

pag. 7. N. 17. Ook fchynt de Figuur van de Tethys, Syss»

Nat. Ed. VI. Tab, VI. N. 3 , hier toe te behooren : décÜ

LiNtt eus hadt het Dier niet gezien,

T 2
I. DEEL. XIV. STOK,
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VI.
Afdeel,
XVII.

Hoofd»
STUIC#

3 neer alles y tot aan den bodem der Zee, in

,
beweegijng komt. De Reuk is zeer onaan-

,
genaam en baart walging. Deeze derde

, Soort fchynt Bêllonius voor de gewoone

, Zee - Haas te hebben opgegeven , welke hy

5 zegt de Kleur van de Landhaazen naar te

,
aapen , hebbende niettemin het Lighaam:

, doorfchynende , niet grooter dan een Gan-

, zen-Ey, 't welk zy, naar welgevallen, her

, en derwaards overbrengt".

Het overige 5 dat my dubbelzinnig voor-

komt, benevens het gene Rondeletius en

anderen van de Venynigheid deezer Dieren,

cn van de Geneesmiddelen daartegen, fchry-

ven, zal ik, niet weetende op welke Soort

dat eigentlyk toepasfelyk zy , overftappen.

Om de Haairen aan het Lighaam , hier of daar,

te doen uitvallen , is het Sap , dat door ver-

fmelting uit deeze Dieren voortkomt , aange-

preezen geweest, en eene dergelyke eigenfchap

bevondt de Heer Bohadsch, gelyk wy gezien

hebben, in de Zee -Longen.

tt. C-) Zee -Haas, die de Lip gekarteld heeft.
Timbria.

Gekartel*

dc. Gedagte Heer geeft ons de befchryving en

^c
5y
iIL de van hem ontleende, doch merkelyk ver-

kleinde Afbeelding van een Dier, 't welk hy

de

(i) Tethys Labro crenulato. Syst. Nat, XII. Fimbiia* Ba-

KADSCH. Marin. 54» T. V. Fig. 1 , 2.
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de Zee -Haas der Ouden meent te zyn, en Vï.

waar aan zyn ld., wegens den geplooiden ^y^'
Rand, den naam geeft van Fimbria. Het- hg&fd-*

3, zelve onthoudt zig, zegt hy, diep in Zee, STüK*

„ en wordt niet dan met heete Zonnefchyn

,

3, in de Netten, onder andere Visfchen ge-

3, vangen. Hy meent, dat het fomtyds ook,

3, even als de Zee -Longen, vast kleeve aan

3, Steenen of aan den Grond der Zee. Het

,3 trekt zyn Voedzel, zo veel men, uit het

3, gene in de Maag vervat was , kon opmaa-

3, ken, van verfchcide Soorten van Zee - Wier*

33 doch niet van Schulpjes; als ook in de

3 3 Maag of Keel geen Tanden hebbende, om
„ die te verbryzelen. Niemand gebruiktze

3, tot Spys, offchoon 'er de Visfchers geene

3, fchadelyke hoedanigheid aan toefchryven

;

3, doch, zo ik uit het maakzel moest oordee*

3, len, zou ik niet fchroomen te verklaaren,

33 dat menze zonder nadeel kon gebruiken.

3, Een Venynblaasje , naamelyk, hebben zy

niet 3 en zulk eene walgelyke Reuk, als in

3, de Zee - Longen , wordt 'er geenszins in

7, waargenomen. Doch dat dit Dier moeije-

Iyk te verteeren zy, wegens zyne Vezels

3, agtige ftru&uur, wil ik gaarne toeflaan".

Het Schepzel, dat hem den io Augustus,

in zeer heet Weer, toegebragc werdt, was

zes Duimen lang, en, uitgenomen den rand

van de Lip 3 geheel Sneeuwwit. De Lip, in

\t voorfle deel van den Kop, was als eea ge-

T 3 plooid
I. deel. XIV. Stuk,
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VI - plooid Vlies uitgefpannen , met een gekartel-

A
Xvn ^en Rand>

'^e> van Kleur zwart en geel bont,

Hoofd- naar een Galon van Goud of Zilver geleek :

stuk. doch deeze verandering van Kleuren hadt die

Rand alleenlyk van de bovenzyde als in on*

ze Figuur, zynde van onderen geheel zwart;

Het overige van de Lip was t'eenemaal fa-

mengefteld uit dikke witte Peesagtige Veze-

len. Qogen kon hy 'er niet aan ontdekken,

maar het Schepzel hadt twee uitfteekzels, als

Honds - ofHaazen - Ooren, onder aan den Kop,

doch zonder holligheid of opening. Zouden

her deeze niet zyn, die 'er den naam van

Zee -Haas aan geeven? Daar agter neemt de

Rug haar begin , welke
,
allengs verfmallende,

naar een Pieramied of Kegel zweemt, ter

langte van drie Duimen en een half, ter

breedte van iets meer dan één Duim.

zyden van de Rug zyn met een dubbelde ry

van witte Vleeschagtige byhangzels verfierd,en

zy heeft nog eenige andere uitpuilingen: doch,

pf die allen natuuiTyk waren, kon hy niet

verzekeren, dewyl hetzelve, toen hy het

kreeg , reeds vierentwintig Uuren dood was

geweest.

Aan de onderzyde vertoonen zig de voor-

naamfle Werktuigen de$ Levens. Hier ziet

men een Buisagtig Mondje met een dik Vlies

omringd, onder aan den Kop. Aan de flin-

kerzyde van het Dier komen de Deelen der

Voortteeling onder 't Oog: daar ziet men een

Gat ,
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Gat 3 door 't welke de Penis uitgaat , en een VL

weinig laager de Opening der pagina, Zo xvTl'
moet dan dit Dier, gelyk de Slakken, van bei- Hoofd-

der Kunne zyn. STüK *

„ Van den Hals ftrekt zig het ovaale Agter

-

„ lyf tot aan het end toe uit, dat van die zy-

„ de een donkerer Kleur heeft, wegens de

doorblinkende Ingewanden, Het Agterlyf,

,, in het bovenftc gedeelte, een weinig onder

„ den Hals, openende, komt vooreerst een

wyde Lyfinoeder , die uit den witten geelag-

„ tig is, te voorfchyn, waar onder men ee-

„ ne Klootronde Eijerftok geplaatst vindt

,

5 , daar een witagtig gekrinkeld Vat of

„ Epididymis tegen aan legt. De Zwelgpyp

gaat van den Mond door tot in de Zak-

pypagtige Maag, uit Vleezige witte Veze-

„ len famengefteld, die naar de Rug geplaatst

is, en van de. Maag komen de Darmen af,

„ die in verfcheide bogten gekrinkeld zyn

,

welken de groenagtige Lever overal verga*

9y
zek. Een Bal, eindelyk, beflaat het onder-

„ fte der Buiks - holligheid, en daar van gaat

„ de gezegde gekrinkelde Buis af, naar de Lyf-

„ moeder".

De Heer Bohadsch heeft niet noodig ge-

oordeeld , deeze inwendige Deelen van de

Zee -Haas af te beelden, om dat zy met die

van de Zee -Long taamelyk overeenkomftig

waren. Echter, merkt hy aan, ontbreeken

'er veelen in, die de Zee «Long heeft, gelyk

T 4 het
I. Da£Ei>\ XIV. stuk.
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yii het Schulpagtig Beentje, niet alleen, als ook
A
XVn

Lt
de Tweede Maag en Longen; maar bovendien

Hoofd- het Hart , Vaten en Zenuwen , die echter wel
stuk. Zyne Oogen, zo hy erkent , ontglipt konden

zyn.

XVIII. HOOFDSTUK.

Befcbryving van 9
t Geflagt der Zee-Blaazen,

7
t welk Ligbaamen van een voonderlyke en mis-

maakte Geftalte, die aanmerkelyk verfchillende is,

bevat.

tfaam« T Tet Griekfche woord Holotburion
7 hoe zeer

JL X ook, van ouds, in gebruik geweest voor

dergelyke Zee -Schepzelen, is nogthans van

eene niet al te duidelyke betekenis. Wy
weeten niet, van waar deeze naam afkomftig

zy, zegt Charleton (*). Sommigen heb-

benze verward gehad met de Zee - Netels

,

waar van zy doch , volgens Aristotfles^

duidelyk verfchillen. Inderdaad, daar die op

een vasten Grondfteun zitten, zwerven de

Holotburia vry in , ja fommigen dryven

,

langs de oppervlakte der Zee. Anderen heb-

benze tot de Tetbya betrokken, van wel-

ken

($) Onomtstïcon Z'élcon, p. 194» Item Extreit* de nop,

tAnim» p* 68.
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ken zy door de volgende Kenmerken verfchil- yi#

len. Om dat de Gellake, in veelen, eeniger* Afdeel*

maate Blaasagtig is , geef ik 'er den naam van
j^00F^

Zee-Blaazen aan. stuk.

De Eigenfchappen zyn verfchillende, gelyk Eigen-

wy vervolgens zien zullen, doch in 't alge-
fchaPPen -

meen kunnen wy opmerken , dat dceze Schep-

zelen van een fcherpe, brandende en Vergif-

tige aart zyn , zo dat zy , door 't aanraaken,

de Handen met Vuurige Jeukt doen oploo*

pen. Dit maaktze nog meer van de Zee-

Schaften en anderen , die veelal eetbaar zyn

,

verfchillende. Bontius verzekert , dac de

Chineezen dien Sterken Drank , welken men

Arak noemt, van Ryst en Holothuria, die

zy op Zee dryvende vinden, ftooken; wes-

halven de Nederlanders , op Java , zo zeer

aan de Buik- en Bloedloop onderhevig zou-

den zyn

Een Rolotburkim is zulk een Zee - Schepzel , Kenmër-

dat het eene end dik heeft, waar op zig als
keiU

de gedaante van een Roos vertoont, omringd

met Napjes , en waar van een klein week by-

hangzel afhangt \ het andere end dunner, zegt

Charleton : waar mede hy een foort van

Kwallen fchynt te bedoelen. De Kenmerken

der Holotburï* , volgens Linn^eus, zyn: een

Lighaam dat vry is, naakt en rond gerugd,

met een Aarsgat aan 't agter-end, hebbende

aan

{*) De Medicina Indorum, Libr. 2. Gap. 4*

T 5
•I. Deel. XIV. Stuk.
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VI * aan 't voor -end veele Voelers en den Bek daar

X
F

vin^ tusfchen in '

HoofdI Negen Soorten zyn thans, door den Ridder,

stuk. tot Geflagt betrokken.
Soorten.

Holothuria

frondofa*
Zee-
Beurs.

PJL. CX.
Fifr l.

Ci) Zee -Blaas, met Bladerige Voelers en bot

Lyf glad.

Deeze zonderlinge Soort van Zee -Schep-

zelen, te vooren nog nooit afgebeeld of be-

hoorlyk befchreeven, is door den Heer Gun*
nerus, Bisfchop van Dronthem in Noorwe-

gen, in zodanige Geftalce voorgelteld, als

wy die in de Eerfte Afbeelding van Plaat

CX., vertoonen. De Nooren noemenze, ge«

lyk meer anderen van dit Geflagt, Sospunge 9

dat is Zee -Buidel of Zee -Beurs, zegt die

Heer, welke deeze van den bodem der Zee,

aan de Kust van 't Npordland, heeft laaten

ophaalen , gelyk hy 'er ook dikwils , by de

Stad Dronthem, zonder beweeging, op den

bodem der Zee leggende , gevonden heeft.

Dikwils is het Dier een half Voet lang, en

twee of drie Duimen breed. Als hetzelve

zyn Kop niet uitftrekt en de Voelers inge-

trokken houdt, gelykt het veel naar een Ey.

De Kleur is zwart, wanneer men 't zelve frisch

en

(i) Holot&uriaTentzculishondoGs yCoïpoïclxvi.Syst. Nat.

XU. Gen. 290. Holothuria frondofa. GüNN. AU. Stockholm'.

1767. VOL. XXIX» p. 121.
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en levendig bekomt , doch ,
eenigen tyd in VI.

Koornbrandewyn gelegen hebbende, wordt het
x^IIlV

donkergraauw. Het heeft een Huid
,

byna Hoofd-

zo taay als Leder, en dikst, daar zig de langs

het Lighaam loopende Spieren bevinden. Op Beurs,

deeze plaatfen, inzonderheid, ziet men ook
eenige, uitwendig overlangs daar aan geplaat-

fte, rondagtige, een weinig neergedrukte
? glad-

de Wratten.

Toen de Bisfchop dit Schepzel eerst in 't

Gezigt kreeg , wist hy naauwlyks waar hy den

Kop zou zoeken; maar, hetzelve eenigen tyd

in versch Zeewater gehouden hebbende, gaf

het een zeer fchoon aanzien* Het Dier ftrek-

te aan het breedfte end een -ronden Kop uit,

welke verfierd was met tien getakte en Bla-

derige Voelers, in welker midden zig een foort

van Bek of Snuit , die naar een Braam geleek,

vertoonde, en, zo hy meent, dienen zal 9 om
zig ergens aan vast te zuigen. Langs het Lyf
heen zag men vyf breede, dikke Spieren, op

eenigen afftand van elkander. Het was, een

weinig boven 't midden, met een breede

Spier, overdwars, omgord. De Ingewanden

maakten een aanmerkelyke Klomp uit, en de

Darmen waren zeer Taidrig, doch tevens zo
broosch en teer, dat menze niet aanvatten

kon y zonder dezelven aan ftukken te fcheu-

ren.

„ Uit de gefchapenheid van den Mond kan

n men ligt begrypen, (zegt Gunwerus,) hoe

» dit
L Deel XlV

f
Stuk,
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'VI. „ die Dier zyn Voedzel kryge. Het zuigt zig

fxviil" 3 >
aan zaaken > ^ie hecze lve voorkomen, en

Hoofd- welke 'er tot Levensonderhoud aan kunnen
STU*- „ dienen, vast. De braave Predikant op Yt-

Éurs. teroe , Heer Mag» Hans Bernhoft, heeft

my verhaald, hoe hy zelf gezien had, dat

„ zodanig eene Zee - Beurs , op den Kop , met

,, het agter-end opwaards, llaande, zig aan

eenen Visch , op den bodem der Zee, hadt

„ vastgezoogen. Zwemmen kan het niet, ten

,, minften hebben de genen, die dikwils, op

den bodem der Zee, door my waargeno-

,, men zyn, altoos geheel onbewoogen gele-

X) gen. Ik heb het ook menigvuldigmaal, le-

vendig, in Zeewater bewaard, als wanneer

,, het t'elkens, wanneer ik het opgeligt had

,, en weder los liet, gelyk een Steen naar den

„ Grond zakte: zelfs gebeurde dit, wanneer

het Schepzel, den Kop uitgeftrekt hebben-*

de, zyne Voelers bewoog. Eovendien zie

ik ook niet, hoe het zou kunnen zwem-

men, want, hoe naauwkeurig ook zulks

onderzoekende, heb ik niet kunnen waar-

,, neemen, dat het eene Lugtblaas in zig

heeft, of in ftaat is om zyn Lighaam te

„ doen zwellen» Ook wordt men 'er van bui-

„ ten niets aan gewaar, 't welk tot zwemmen
zou kunnen dienen, of het moeite daar

„ toe zyne tien Takkige Voelers, 't welk

„ my echter niet waarfchynlyk voorkomt

,

99 gebruiken"*

(2) Zee-
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K
(2) Zee -Blaas met Takkige Voelers , het Lif K

. /» »
i j A 1 • Afdeel.'

eemgermaate gejcbubd , wzetf «ne ryera xviil.

van Stippen. HOOFD-
STUK.

Dit Dier, in 't Svveedsch Hafs- Spóke, of

Zee -Spook genaamd, overtreft in zeldzaam-

heid van Geltalte nog het voorgaande» Hetspook^

gelykt eenigermaate , als uit Fig. 2 blykc j%. 2/

naar een zwemmende Vogel zonder Kop,
mee een grooten haairigen Krans aan den

Hals, en eenc overend fraande puntige Staart>

De grootte is niet altoos eenerley. De mees-

ten, die gevangen werden, waren, zonder

den Hals of Staart mede te rekenen , onge-

vaar drie Vingerbreedten lang en ruim half

zo breed ; doch eenige weinigen wat grootsr.

Men heefeze, niet ver van Landskroon in

Sweeden > uit agttien of twintig Vademen

diepte, opgehaald. In 't jaar 1759 kwamen
'er, op eenmaal, negen of tien, met een Net
boven, dat door den Stroom zig om de Stee-

nen verward hadt , op den grond der Zee.

Vervolgens heeft menze, met veel moeite,

en op verfcheiderley manieren , opgezogt ,

doch geen eenige kunnen bekomen , tot in het

jaar 1764, wanneer 'er een, met een vry

hangend Net, opgehaald werdt; doch hetzel-

ji> ftó
< ?3§ftöl

^^%6^v.^.^j: ve

(2) Hektburia Tentaculis ramofis, Corpore fubsquaraofo

trifariam pun&aro. f. Syst. Nat, XII, Aiï> Stockholm. 1765*
Vol. XXVII. p. 265. Tab. X.

I. Deel. XIV. Stuk,
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VI. ve hadt de Snuit ingetrokken , en was ook watt

xvm
L

' befchad]gd -

Hoofd- De Heer Strüssenfeldt befchryfc dit Dier,

stuk. \ welk de Heer Linn^eus niet gezien hadt,

spnk. aIs volg 11 - Het Lyf welks gedaante, ten dee-

le van vooren en op zyde, zig in onze Af-

beelding vertoont, was langwerpig rond en

van onderen plat, als een Schoenzool, met
drie ryën van kleine witte Knopjes , als Spel-

dekoppem De Kleur van hetzelve was zwart-

agtig graauw, als een Rammenas, maar die

van de Sneb of Hals bleekrood, met geheel

roode Stippen, en om den Bek of Mond, aan

't end van de Sneb, tien donkerroode Vlak-

ken. De Armen, om den Mond, waren even

als de Hals gekleurd en geflipt, doch het

fyne Haairige aan de Takken was bruinagtig.

De Huid. De Huid, van het geheele Dier, heeft

de dikte en Hevigheid byna van grof Parke-

ment, en is aan de binnenzyde glanzig wit,

met fyne Streepen. Dezelve beftaat inzon-

derheid uit kleine, verhevene en van boven

een weinig harde Pukkeltjes, en het onderlte

deel is Kraakbeenagtig. Vyf witte Peesagti-

ge Spieren, digt onder de Huid, ftrekken zig

van het boven fte end der Snebbe tot aan de

punt van de Staart, die byna Kegelvormig is,

en in de een wat langer, in de andere wat

korter, doch altoos een kleine opening aan 't

end heeft. Hier is de Huid zeer ruuw, en

als bezet met Schubben , wier punten op*

waard?
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waards gekeerd zyn, even als aan den Hals, VI.

waar van de bovenfte helft zig als gevild ver- ^yin
L

toont. Daar'zitten de Armen of Voelers aan, HoofdI
waar van het Haairige, dat Vederagtig is op*?vK.

't bloote Oog , door 't Mikroskoop gezien spll^

uit eene Lilagtige zelfftandigheid fchynt te

beftaan.

De Keel is een Vliezige Buis, zo wyd als der^KceU

Mond, en ftrekt tot aan het end van den Hals,

in eene Scheede, die uit een foort van Wer-
velbeenderen, Vliezen en Pypjes, famenge-

fteld is, gelykende eenigermaate naar een om-
gekeerde Rottingknop, Vyf andere witte Pees-

agtige Spieren zyn met de enden aan deeze

Scheede vast, en loopen geheel vry naar ver-

fchillende plaatfen der Huid, daar zy met de

andere enden vast zitten. De twee langden

reiken tot aan de punt van de Staart; twee

anderen planten zig ieder in een hoek van 'z

voorfte end der Buikzooi : de kortfte Spier

zit met haar ééne end onder de Gorgel-Schee -

de, en is met het andere aan den voorkant ,

in 't midden van de Buikzooi, aangehecht:

Midden op de Rug, onder de Huid, bevindt

zig een Band of fyne Streng , die ook vast is

aan de gezegde Scheede, Tusfchen dien Band

en de Huid, opwaards, loopt een dun Vlies-

je 3 't welk de bovenfte opening van den Hals

in twee deelen fcheidu

Dit alles wordt door dien Heer in Plaat rngewan*

vertoond, zo wel als de Ingewanden, die
aen'

met
I, Deel, XIV. Stuk,
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VI. met een menigte van langere en kortere Darm-

^yjjj^agtige Draaden omgeevcn zyn , leggende als

Hoofd- een Dekkleed, zeer aartig, daar om heen gc-

stuk. werkt. Onder de Huid der Rug zyn alle dee-

fplêfc ze Draaden in 't midden digt by een, en wel

in den voorgemelden Band, bevestigd, waar

van de Endên naar alle zyden uitgebreid leg-

gen, en zo over elkander gevlochten zyn, dat

men de Ingewanden niet kan zien. Wanneer

deeze Draaden , met en benevens den Band

,

die dezelven te famen houdt, worden afge-

trokken, zo gelyken zy naar een bondel los-

fe Draaden, van omtrent honderd Enden, een

half of anderhalf vierendeel Elle lang. Van
binnen zyn gemelde Draaden met een bruin Vet
gevuld, dat, als fyne Korreltjes , op enkelde

ryën legt.

Darm, Het Dier heeft maar enkelen Darm, die

uitgeftrekt ongevaar vyf Vierendeel Elle lang

is, en zo dik als een Zwaanen- Schaft, bruin

van Kleur. Dezelve loopt van de Keel tot

aan de punt van de Staart, en legt derhalve

met verfcheide bogten , welke door een Darm-

vlies in order gehouden worden. Aan 'c Staare-

end is deeze Darm, in 't ronde, aan de Huid

vastgemaakt door middel van fyne brui-

ne Draaden of Spieren, die wederom, onder

elkander, overdwars, met andere fyne Draa-

den en Vliezen verbonden zyn. Het onder*

lle deel van den Darm, waar in men fomtyds

groene Klonters van verteerde Spys vindt, is

met
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met een menigte van Vet en Vliezen bedekt. VU
Boven aan de Keel , daar de Darm begint , xVUL
is op zyde een Peeragtige Blaas , met eenig Hoofd.

helder Vogt, als Water , gevuld, welke ne-^K#

vens zig een klein Klompje heeft, als van ge- tywfc

ronnen Bloed.

Zo lang dit Schepzel leeft , kan het zig, in

't Water, met den Hals en Staart overend

Itaande, houden, {trekkende de Armen of

Voelers in
5
t ronde, om den Mond uit, ge-

lyk een Roos; maar na dc dood legt het flap

en gemeenlyk met de Sneb of agter rugge-

waards, of voorwaards naar de Borst toe,

geboogen. Men vindtze fomtyds, zelfs lee-

vende , met de Armen ingetrokken , die

waarfchynlyk aan 't zelve dienen om zyn

Voedzel aan te vatten en in te flokken; waar

toe het ook den Hals in 't ronde, inzonder*

heid op en nederwaards, kan beweegen. De
Visfchers berigtten, dat het Dier fomtyds

met zyn Lighaam aan Steenen vast zittende

gevonden wordt. Uit de .groene StofFe, die

men in de Darmen aantreft, fehynt te bly-

ken, dat het Kruiden vreet. In Wyngeest

verlooren zo wel de Hals en Armen , als het

Haairige aan dezelven, de natuurlyke Kleur

en wierden bleek.

V
h Deel. XIV. stuk*

(3) Zeé-
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Afd^'l Cs3 2ee -Blaas , die hondelagtige F'oelertjês

XVm/ heeft, bet Lyf met Tepels, die ten dee-

Hoofd- le Kegelagtig, ten deele Cylindriscb zyn,
S™ K - bekleed

nu
Tremulót.

J[
U1

cx
C
' ^e ^eer KoHADSCH §eeft den naam van

% u Hydra, die door Linn-eus toe een Geflagt-

naam voor de Zoet -Water Polypen is ge-

bruikt , aan een Dier van Geftake, als in

afbeelding Fïg. 3. ; *t welk anderen, onder

den naam van Meniula manna 9 hadden voor-

gefteld en befchreeven* Apulejus noemt het-

zelve, zo hy aanmerkt, Vcretellum: Va ris*

nieri geeft 'er den naam van Frlapus marimis

aan .> en de Italiaanen tytelen hetzelve Cazzo

di Mare. Men begrypt ligt , dat alle die be-

naamingen van de gelykheid in Geftalte met

het Mannelyke Lid, welke dit Dier in fom-

mige postuuren heeft , afkomftig zyn»- Dege

daante van het voorfte deel of den Kop,
ichynt de benaaming van den veelhoofdigen

Slang uit het Meir Lerna , die door Hercu-

les met het afflaan der Hoofden gedood werdt,

te billyken : te meer , dewyl het Lighaam ook

veel gelykt naar dat van den Waterflang,

Hydrns of Hydra genaamd , dien men onder

de Sterrebeelden geplaatst vindt. Ik zal nu

van

(3) HolothurU Tentaculis fnsciculatis
, Corpore Papillis,

ijiric fabconicis, iliinc cylirakicis. Syst. Kat, XII. Gunn»
Swk,h< 1767. Hydra. Bohadsch. Mar. 75. T. VI.
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Wrti het Veelhoofdig Beest , uit de Openbaa- Vt.

ringe^niet gewagen. JCvinT
De Hydra, zegt Bohadsch

,
is, dood zyn- Hoofd-

de, gemeenlyk agt Duimen lang, doch lee- j^^
vende tfrekt zy zig tot meer dan een Voet 7

langte uit, of trekt haar Lyf byna als een

Kloot te famen. Haar Geftalte is Rolrond ,

o\eral ruim een Duim dik. De Rug is bruin

,

met Vleezige Tepels, die wit getipt zyn*

en in grootte verfchillen. Wederzyds telt

men 'er veertien, die op regelmaatige af(lan-

den geplaatst zyn. Uit allen komt een wit-

agtige Slym voort ; zo dat het een foort van

Klieren fchynen te zyn, en zy moeten ver-

fcheide Spieren hebben , doordien zy voor

den dag komen en verdwynen naar welgeval-

len van het Dier. Aan den Buik is hetzelve

witagtig , en met Pypagtige Voelertjes digt

bezet , die wit zyn doch aan de toppen bruin,

alwaar zy een Trechterswyze gedaante heb-

ben. Door middel van dezelven kan het Dier

zig aan den Grond der Zee 5 of aan andere Lig-

haamen vast houden 3 en die ook, zo wel als

de Tepels van de Rug , intrekken , dat zy in -t

geheel niet zigtbaar zyn,

Den Kop noemt hy het deel alwaar de

Mond geplaatst is, fchoon het geen Oogen

of andere Zintuigen heeft. Dit deel is met een

uitgefneeden Halskraag omvangen, waar bin-

nen twintig dergelyke Rolronde Armpjes ftaan*

die aan het end Bloemswyze, of op de ma-

V 2 nmx
I. DE£JL> XIV,
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VI. nier der Polypen , uitgefpreid zyn , omrin»

XVin^'
gende een witte Plek, die den Mond in 't

Hoofd- midden heeft , waar tegenover een ander Gat

stuk. aan 'c Staart - end is , dat voor Fondament^ verftrekt. Dien geheelen toeftel, van twintig

Hoofden met den Mond, km het Dier ook zo-

danig intrekken , dat men 'er niets van gewaar

wordt.

„ Een alleraangenaamst fchouwfpel ver-

„ fchaft dit Zoopbyton, terwyl het in een Vat

w vol Zeewater gehouden wordt, doch zoda-

„ nig dat het Water niet meer dan twee Dui-

men boven het Lyf van de Hydra ftaa.

3, Dan, naameiyk, vooral wanaeer het zyn

Aarsgat wat opligt y fpuit het byna alle

99 Minuuten het Water omtrent twee Duimen

„ hoog boven de oppervlakte des Waters

uit, en formeert dus een verwonderlyke en

P9
geheel nieuwe Soort van Fontein. Veel

5, verder, evenwel, wordt het Water door

, 5 dit Dier uitgefpooten , als het versch van

„ den Grond der Zee is opgehaald en hard

aangetast wordt met de Hand. Dan werpt

n hetzelve het Water fomtyds wel twee Voe-

„ ten ver uit, en het Lyf wordt ftyf als

„ Hout, 't welk, benevens de Cylindrifche £h

„ guur, de overeenkomst der benaamingen,

j, voorgemeld, nog meer fteun geeft.

Bovendien nam de Heer Bohadsch nog een

ander zeer zonderling Verfchynzel in ditSchep-

zel waar. Wanneer hy, den eerften Dag aa
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sync aankomst , dat den 6 Juny was, aan den VI,

Oever der Zee , by de Stad Napels , wandel-

de, was het eerfte Zee - Schepzel , dat hem hoofd-

voorkwam, een Hydra, tusfchin verfcheide Zee- stuk.

Planten nescelende en kruipende, terwyl zy****'**

van de Golven heen en weer geflingerd werdt.

Deeze onverwagte ontmoeting verheugde hem

grootelyks, hy bragt het Dier naar Huis, en

ftondt verdomd, wanneer hy hetzelve, na

verloop van een Uur of daar omtrent, een

Darmbuis vol Zee -Zand door den Aars zag

uitwerpen* Hier op volgde, kort daar na 5

een dergelyke Buis, die ledig was, Darms-

wyze gekrinkeld en met zeker Lighaam , dat

naar een Darmfcheil geleek, met witte Bol-

letjes, daar aan gehecht; na het welke 'er

verfcheide Blinde Darmpjes uitkwamen, han-

gende aan die zelfde Buis. Hy deedt, daar

op, door een Visfcher, den volgenden Dag

drie zulke Dieren aanbrengen , in welke allen 5

wanneer zy in een Glas met Zee - Water ge-

plaatst waren ,
nagenoeg even het zelfde waar-

genomen werdt*

Grootelyks ftondt deze Heer in twyfel , waar

voor hy de gedagte uitgeworpen deelen houden

zou. Eerst dagt hy dat het Excrementen wa-
ren; toen verbeeldde hy zig, dat het Jongen
mogten zyn, te meer, dewyl in die uitgewor-

pen deelen de beweeging, als het Kenteken

van Leven , verfcheide Uuren plaats «hieldt:

; maar op het laatst leerde hem de Ontleding

V 3 van
I, deel. xiv. Stuk.
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VL van hec Dier, dat het de Ingewanden zelf

^cvin"
warcn

*
Zie Ilier

1 wat zYn Ed# daar van

Hoofd* zegt.

STUK. Dewyl ik die alles in het Lyf van de
Hydr*.

^ Hydra zodanig gefield en onder elkander

5> vereenigd zag, bleef my geen de minfte

5 ,
twyfeling over, om te gelooven, dat die

», geheele Toeftel, welken ons Zoöpbytor, bui-

M ten de Zee geplaatst zynde, uitwerpt, des*

„ zelfs eigen Lighaamsdeelen zyn. De Vlie-

5, zige Buis, naamelyk, vol Zand en brokjes

„ Zee-Ruy, maakt den Darm, met de Maag
en Zwelgpyp uit. Dat de Blinde Darmp-

„ jes de Eijerftok zyn , komt by my daarom

£ in 'z vermoeden , dat ik dezelven
, op by-

3, zondere tyden, van verfchillendc Kleur ca

„ grootte waargenomen heb. In Juny, nra-

„ melyk, zyn dezelve^ dun, klein, en als

„ van Glas doorfchynende , met zeer kleine

„ witte Stippen verfierd; in July zynze groo*

„ ter, dikker en geelagtig , met roode Stip-

,> pen, die langwerpig en ook grooter dan de

„ voorgaanden zig vertoonen. In Augustus,

„ eindelyk, kwamen 'er nieuwe beginzelen

„ van te voorfchyn. Dit verfebü zou 'er

n immers geen plaats in hebben , wanneer

p het Blinde Darmen, gelyk in de Visfchen

„ en fommige Infekten waren: want deeze

# blyven, alle tyden des Jaars, even groot".

Dit -dan in overweeging neemende, fcheen

iay de reden te begrypen , waarom de UydraC

niet
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1

niet alleen haaren Eijerftok, gelyk de Vis- VI.

fchen en andere Dieren, maar ook het gehee- ^vin*
le Darmkanaal uitwerpe. Het fchynt, naame- HoofdI

lyk, dat die Ingewanden in den weg zyn, stuk.

voor de uitwerping van den Eijerftok, cn
HydréZ '

dus voor de Baaring of Jongwerping , door

welke dit Dier tevens van Leven beroofd

wordt.

Onder de Huid, die taamelyk dik' is, heeft

dit Schepzel , even -als de Zee -Spook, vyf

Spieren , die haar begin hebben binnen de

holligheid van den Mond, aan een Beenigea

Ring, famengefteld uit vyf Tanden, waar aan

zekere byhangzels zyn , die hy Ligamenten

noemt. Aan den onderfren rand der Tanden

was de Keel of Zwelgpyp gehecht, die we-

derom gemeenfchap hadt met de Darmen.

Van Hart, Herfenen, Ruggemerg of andere

inwendige Deelen , kon hy niets vinden in dit

Schepzel 5 waar van hy , behalve de gedagcc

Soort, die bruin, wit en roodagtig bont was,

nog eene kleine geheel bruin, of geela^ig bruin

zynde, heeft waargenomen; doch Jongen zyn,

daar hy. zig over verwonderde, door hem op

den Oever nooit gevonden.

Het Zee -Schepzel, dat de Heer Gunnerus pl. cx
befchryft en afbeeldt in de gedaante van onze w* 4 '

Rs> 4 , moet zekerlyk een Dier van dergely-

ken aart zyn, in de famengetrokken ftaat*

Hy fpreekt 'er dus van» De andere Zee-

„ Beurs, [eerst hadt hy die van onze eerfte

V 4 5 . Soort
h Deel. XIV. Stuk,
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VI*
Afdeel.

33

XVIIL 35

Hoofd- 33

stuk»
'Uydva,

33

33

3»

33

35

33

33

33

33

55

33

33

33

35

35

33

\
33

3>

33

33

33

3>

35

* 3

53

33

lang, en ongevaar zo dik als het Gewricht

der Hand; rondagtig, doch verder neder-

waards wat plat , tot omtrent drie Duim
van het onderfte end, wordende vervolgens

behieldt evenwel niet altoos volkomen ee-

nerley Geftalte; want, als zy op het Wa-
ter dreef, zag ik dikwils, dat zy zig wat

opblies, en niet alleen daar door wat dik-

ker wierd, maar ook een ander aanzien

kreeg , wordende fomwylen byna overal

even dik , en menigmaal wederom in 't mid-

den dikst zynde. Nu en dan maakte het

Dier ook een kromme Rug, en trok fon>

nam, fidderde doch deszelfs geheele.Lyf

zeer fterk. Zvn Huid is van dikte als

Kop en aan de zyden van den Buik. By-

na overal , doch inzonderheid boven op d$

Rug, zitten een groote menigte van kleine,

ten deele Kegelvormige , ten deele ook

Cylindrifche Takjes cq Wratten, allen taa*

melyk week, doch de laatften gemeenlyk

wat minder verheven. De Itylond bevindt

zig, naar de gewoone manier, midden aan

s, 't end van den Kop , en heeft buiten om

33 zig
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, % zig eenen wat vooruic fleekende Ring, die ^I-

, .
, , • j- ^ Afdeel.

3 , door een menigte van kleine en digt aaa xviIL
3, elkander zittendeWratjes geformeerd wordt. Hoofd-

3 , Het middelpunt van deezen Ring kan voor H^r̂
*

35 den Mond worden genomen. Daar uit ko-

33 men iömtyds zeven Voeldraaden voort >

die kort zyn en zig als zeven Kwastjes

van gelyke langte vertoonen , zynde aan

3 , de enden breeder en wat plat; gelyk dit

„ eenigermaate te zien is in de Afbeelding,

3, waar omtrent men aanmerken moet , dat de

3, Tekening daar van gemaakt werdt 3 toen

3, het Dier fcheen te willen fterven, en ia

3, die toeftand heeft het den Mond zo fcheef

3, uit de regte legging getrokken. Men neemt

3, wel by wylen waar, dat eenige Slymige

3, Draaden, van ongelyke langte, aan den
,

33 Mond en andere plaatfen des Lighaams af*

3, hangen; maar men moet dezelven niet

3, voor Voeldraaden aanzien: want zy kun-

3, nen op allerley plaatfen des Lighaams ont-

.

3, ftaan, dewyl de Huid zo Slymig en Po-

reus is , inzonderheid na het derven van

3, het Dier. De Kleur is van boven Bloed*-

33 rood 3 wanneer men de kleine weeke Takjes

33 en Wratten op de Rug uitzondert^ die bleek

3, zyn; doch voor 't overige is het Lighaam

33 graauw".

„ Ik heb veel reden om te gelooven, dat

dit Dier een zelfde zy, als het gene de

3, Heer Stroem, in zyne befchryving van

V 5 „ Sund-
L Deel. XIV. Stuk.
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VI.
3 > Sundmoer, den naam geeft van Soe-Mige,

Xvill'» De Heer profesfor Bohadscb befchryft ,

Hoofd* in zyn Werk over eenige Zee- Dieren, een

Stük- „ Schepze!, onder den naam van Hydra, dat

>* op de VI. Plaat door hem is afgebeeld.

„ Die Schepzel fchynt wel, in eenige opzig-

„ ten, van mynen hier befchreevenen wee-

& ken Worm onderfcheiden te zyn, voornaa-

3y melyk, dewyl daar in de zeven Voeldraa-

den niet waargenomen werden, welken myn

„ Dier midden in de Mond heeft zitten; doch

voor 't overige hebben zy beiden al te groote

„ overeenkomst met elkander, dan dat men

„ 'er weezentlyk verfchillende Soorten van

zou kunnen maaken. Ten minfte is dit ze-

„ ker , dat de Hydra van den Heer Bohadsch

,, onder de Holothuriën van den Heer Lin-

NjEUs behoort. Kondeletii Holothurhim

„pr:mum 9
't welk men by Gesnerüs en

Johnston op de aangehaalde plaatfen zien

kan (*}, heeft, ook ten aanzien van zyne

„ Voelhoornen en Takken op de Rug, eeni-

ge gelykenis naar dit myn Zee -Schepzel;

hoewel de Voeldraaden in gedagte Teke-

5J
ning van Rondeletius talryker, en volgens

„ de

(*) Naamelyk Gfsner de Aquaül p. 437 » alwaar men

ook vindt het gene Rondeletius hier van zegt, benevens

deszelfs Afbeeldingen. JoHNgTON de Exfan^uibas Aquaticis.

Cap. II. p. 56, [Voeg hier by ALDROVANDUS, Tab. p; 186.

ds Zoóphytis. N. 21.]
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„ de befchryving wat anders gefchapen zyn,

om zelfs van de geheele Geftake des Lig- xviuï
„ haams niet te fpreeken , die meer naar my- Hoofd-

9> ne voor befchreevene Holotburia frondo/a STUK*

„ zweemt".

(a) Zee - Blaas , met or^hkformke 5 Draad» ' *v-.

Tot deeze Soort van Hoïothuriën worden

die zonderlinge Dieren betrokken, welken men

by SloanEj in de befchryving der Natuurly-

ke Historie van Jamaika, afgebeeld vindt on-

der den naam van Losje Zee -Netel, die lang-

werpig is -en Purperkleur ) raet zeer lange Baarden.

Men vondt het in de Lagerftroomfche Verza-

meling van Chineefche Zeldzaamheden , die

aan de Akademie van Upfal gefchonken is, in

de gedaante als onze Fig* 5, by Letter A 5

vertoont. Odaelïüs , die dezelve befchryft,

merkt aan, dat het Lyf langwerpig. Vliezig

en als een opgefpannen Blaas is, met de Rug
gekield en gekarteld, bruin van Kleur. Het

eene end is ftomp en byna hol : het andere

loopt in een dunne kromme Snuit uit. Voorts

(4) Holotburia Cirrhis difEbrmibus Fiüformibus pandulis,

Am* Acad* IV'* p. 254. T. Ui. f, 6» Holotburia. Rumph.
Muf* 49? Urrica Manna foluta

, purpurea, oblonga, Cirrhis

longisfimis. SLOAN* Jam, I. p. 7. Tab. IV, f. 5* Bene, ,4re«

thufa Crista fubrubellü Venofa. Brown. Jam* 38Ó, Phyfalis

Pelagica. Osb. It. 284* Tab. XII. Fig. i»

agtige, afhangende Baardjes.
Phyfalis.

Bezaantje,

PL. CX.
Fig. 5.

hangt

lo Deel. XIV. Stuk.
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VI» hangt aan den Buik een lange Borltel , van

x™ni
L

* ^^te als een ^* aad 5 doch naar ' c L^ toe

Hoofd dikker en aldaar gerimpeld ; voor het overige

stuk. glad zynde. Het maakzel is zo zonderling 9
Bezaant»e.^ het ^ ZQ te Wenfchen ware

}

dat

iemand het leevende Dier, 't welk alleenlyk

in de ruime Zee voorkomt, onderzoeken

mogte.

Deeze wensch, in 't jaar 1754 gedaan, was

toen reeds vervuld, doordien de Heer Osbeck,

op zynen Reistogt naar China, in 't jaar 1751,

van de Kanarifche Eilanden vertrokken zyn-

de, in de Oceaan aldaar een menigte van Be-

zaantjes 9 gelyk het Zeevolk deeze Dingen

noemt, het Schip voorby zag dryven, niet

alleen; maar in 't vervolg gelegenheid kreeg,

om dezelven te vangen, eenigen tyd in 't Le*

ven te houden, en, gelyk in onze Figuur by

Letter B, zeer naauwkeurig af te tekenen.

Zy geleeken, zegt hy, op eenen grooten af-

ftand, naar groote Vischblaazen met kleine

Zeiltjes. In 't volgende Jaar te rug komen-

de uit de Indifche Zee, by de Kaap der Goe-

de Hope, kwamen hem deeze Diertjes weder

voor , die* op het Water zwommen en van ee-

nigen ook Bydewindzeilers genoemd werden.

Deeze fcheenen een klein Boogswys' uitge-

fpannen Zeil op de Rug te hebben, en ver-

wisfelden in Kleur byna als een Paauweftaart.

By opvisfehing vondt men zulk een Bezaantje

klein en naar de Lugtbjaas van een Visch ge-

ly.
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lykende. Hy hadt het naauwlyks een Dag in VI.

Zeewater gehad of hetfftierf, 't welk men daar

aan bemerken kon, dat de Voel- Armen zig in hoofd-

Slym oplosten en even zo wanfchapen wer- stuk.

den, als die genen dezelven gewoon zyn te

hebben, welken men fomtyds in Brandewyn

naar Land brengt. Het werdt dan door hem
levendig afgebeeld, en aldus befchreeven,

„ Holotburia Phyfalis. Befaantjes. Rumph

„ Amboinfche Rariteitkamer ,
pag. 49* Het Lyf

„ is Eyvormig opgeblazen, doorfchynende 9

met eene gcelagcig groene Staart. De Rug

„ donkergroen, fcherp, uit welke zeven of

9, meer Aderen ontfpringen , die voorwaards

„ geelrood zyn. De Sneb , die omgekromd

is, heeft de zelfde Kleur. Van de Voe-

„ Iers, wier getal groot is, zyn de korttten

„ rond; de middelden fynst en doorfchynende,

aan de enden Kogelvormig. De overige

„ talryke Voel - Armen hebben Steelen en zyn

langer; de eene middelde is dikkeren veel

„ langer dan de overigen, odk donkerblaauw.

„ Daar tegenover vindt men, aan de andere

„ zyde, een blaauwe famengeftelde verhef-

„ fing, welke misfchïen het Zeil is, dat het

* Dier in de Zee uitbreidt"* Men kan hier

mede zyne Afbeelding
, by Letter B , in Fis. 5,

op onze Plaat, vergelyken.

Het Schepzel van Browne genaamd drethu-

fa^ met eene roodagtige, geaderde Kam, hier aan»

gehaald wordende, beftaat, volgens dien Schry-

ver#
I. Deel. XIV. Stuk*
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VI. ver, uit een doorfchynende Blaas, die de ge-*

X
F

VHI
L
'daante van eens Menfchcn Maag en van bo-

Hoofd- ven een Celluleuze Kam heeft, hangende on-

stuk. der 't ééne end een groote menigte van Tak-
Sizaant;e

"k.\gQ Voelers, naar beneden. Hy noemt het-

zelve thePortwiitfJeMan of War, dat is, het Por-

tugeefche Oorlogfchip.

v. (j) Zee- Blaas, met een famengedrukte Kam,
de zydflreepen onafgebroken*

Deeze Soort is door Erown voorgefteld

onder den naam van Thalia, die langwerpig

is, met eene loodregte, famengedrukte, vier-

kante Kam. Men vindtze in de Westindifche

o Zee.

vi. (6) Zee- Blaas, die geftaart is, met eene fa*

Getarte. mengedrukte Kam, de zydflreepen afge*

hroken»
'

Deeze Soort van Thalia heeft de Kam rondag*

tig en het Lyf langwerpig. Zy komt voor in

de Oceaan.

(7) Zee '

(5) Holothuria, Crista compresfa, Lineis lateralibus inte-

gds. t« Thalïa oblonga, Crista" orbiculari compresfa quadra-

t3 , Lineis lateralibus integris. bkown , Jam. 384, T. 43.

f. 3.

(6) Holothuria y
Caudata Crista compresfa, Lineis laterali-

bus interruptis, t Thalia oblonga Caudata , Crista depresfa

ïouaidata s Lineis lateralibus intermptis. Iïr^wn , Jam, 3^4,

T. 43. ^ 4>
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f7) Zee- Blaas, die reen Staart noch Karn VI.

1 r . Afdeed.
teefb XVIII.

Hoofd-

Die zou de Moiicicu der Brafiliaanen van Pisostük.

zyn. LiNNiEus heeft geen van deeze Zee-BUa» /)*Jwfc/*.

zen gezien; doch Solander , die tegenwoor ^
nsekam

dig op een Reistogt rondom den Aardkloot is,

zondt een Brief, den 1 December des jaars

1768 gedagtekend , van Rio de Janeiro aan

den Heer Ellis te Londen ; waar in hy onder

anderen verhaalt,,, hoe zy tusfehen Engeland

en Madeira een groote verfcheidenheid van

& Mollusca op de Zee dryvende hadden gevon-

„ den, inzonderheid van die Schepzelen, wel?

ken de Heer Brown Tbalia noemt, doch

,5 die zeer liegt door hem befchreeven zyh".

Zy kwamen hem voor onder een menigte van

Kwallen, die de Oppervlakte der Zee, -op

ioani ige plaatfen , als fcheenen te becfefe-

Ken -

Zie hier de befchryving , welke ons Brown
van.zyne Tüalia's gegeven heeft. Zy zyn

& van cene langwerpig ronde figuur, flaauw

,, toeloopende naar de beide enden : doorgaans

& zyn zy tusfehen drie en vier Duimen lang,

-aov &m töoig vr/ qmol/i sb gis Moor^/e^t

(7 ) Holotburia destkuta Crista Caudaque f 4 Syst. Nat, XII,

TiiaJ oblong , lincis interruptis , Caudi 8c Crista destim-

tis» BRown, Jam. 384; Mouciciu Pis. Brafil. 295.

(*} A. tetter ofF Solander to Monft. Ellis, in ths
3-ondon Evening Post.

ï. Deel. xiv. Stuk.
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VI. „ en meer dan één Duim breed, doorfehy*

XVHI
U
" nende >

van een vaste Ul*& tl&e zelfltandig-

Hoofd- „ heid en hol, ieder Opening met een klein

*J
llK

.

m
39 driehoekig Gaatje aan 't end , nevens de

T/'aU
' „ Kam, en een klein rond Gaatje aan 't an-

dere end, Zy hebben ieder een Spiraale

a, lyn, van eenc Melkagtige Kleur, loopende

langs de geheele Rug, in de zelfftandig-

heid van het Dier. Hier onder vertoont

„ zig een andere , grootere , ondoorfchynen-

yy de, regte en enkele, welke 't Gedarmte

fchynt te zyn of de gemeene bewaarplaats

„ van het Voedzel. Aan ieder zyde, maar

„ laager , vertoont zig een andere Streep,

„ die kleiner is en van een fchoone paarfche

„ Kleur»

„ Deeze Dieren zyn inwoonders van den

„ Oceaan, en komen veel voor omtrent de

33 Wester - Eilanden , daar ikze, op myn te-

3, rugreize van Jamaika, heb waargenomen.

„ Doorgaans vindt menze op zig zelf, en dan

„ vertoonen zy zig als een wit Streepje in 't

„ Water , maar fomwylen komen zy troeps-

3, wyze voor, zynde vier, vyf , zes of agt in

„ de langte [aan elkander gevoegd, en daa

„ vertoont zig de Klomp vry groot mee vee-

,3 le witte Streepen. Als ikze op deeze wys

„ waarnam , waren alle die van eene Troep

van de zelfde gedaante, en dit deedt

„ my ze in zo veele Soorten onderfchei-

fi den*
4

*

(8) Zee-



de Zee-Blaazen. 321

C8) Zee -Blaas, die den Mond met tien Voe- VE

/erƒ omringd en het Lyf met vyf ryën xVÏlL
van Wratten heeft* Hoofd-

stuk,
viii

Dit Dier, in de Zee van Noorwegen voor-

komende, is Rolrondagtig Eyrond en rood van v yfnbM.

Kleur, hebbende tien Straalen, die aan de

tippen Stekelig zyn, om den Mond, en het

Lyf op vyf ryën geftippeld met dubbelde

Wratten, die geel en aan 't end doorboord

zyn. Het neemt verfchillende Geftalten aan,

flurpende het Water in , of hetzelve uitlpuu-

wende , naar dat het zwemmen wil of te gron*

de gaan.

(o) Zee -Blaas, die den Mond met Vleezige „ }$>
JPftéttfusl

Tepels, het Lyf met Ringswyze Stree*

pen en den Kop met Streepen overlangs

heeft*

In de Indifché, zo wel als in de Noorder

Oceaan, aan de Kusten van Europa, is dit

Schepzel waargenomen welks Lyf langwerpig

is en Spilrond. De eene helft is Cylindrisch,

met een groot getal van Ringswyze Streepen»

Dit

(8) Holothuria Oré cin&o Tentaculis denis , Corpore quin-

quefariam Vermcofo, Syst, Natm XÏL

(9) Holothuria , Ore Papillis Carnofis , Corpore Striis An«
hularibus , Glandis longkudinalibus. Syst* Nat* XII, Triaptts

humanus Cylindricus, Striis Annularibusj Glande Striis lort»

gitudinalibus elevatis. Amcen, Acad. IVt p. 255»

x
ï, DEEI.. XIV. STUK.
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PrUpas*

VI. Dit Deel eindigt in een Mondje, met drie

Xvni
L

' r^mPe^ge Streepen omringd , waar uit een

Hoofd- langwerpig Bondeltje van Voelers of Sprieten

stuk* voortgeltooten wordt. Het andere Deel , Ey-

vormig en van figuur als een Hoofdje, heeft

vierentwintig evenwydige, verhevene , Haair-

agtig ruuwe Streepen, wat van elkander af.

Deszelfs Mondje is omringd met eene Rings-

wyze uitgeholde Streep: het is holrond, van

binnen met een menigte van kromme Stekels*

waar van de buitenfcen grootst zyn : voor

Tong verftrekkeh vérfcheide evenwydige Bör-

ftels, Misfchien zal de Opening van het

Hoofdje de waare Mond zyn , dewyl die ge-

tand is ; hoewel anderen den Mond ftellen

aan het andere end van 9
t Lyf. Tot welk

Geilagt het behoore blyft nog twyfelagtig.

Dit is de befchryving, welke Linn^eüs van

dat Schepzel geeft ,
9
t welke hy voorftelt met

den bynaam van Priapus. In het Vertoog van

Odhelius ; die de Chineefche Verzameling

van Lagerstroem befchryft, was het Priapus

humanus getyteld, en dus hadt onze Autheur*

in de Tiende Uitgaave van zyn Samenftel

der Natuur , hetzelve met een Soort van Zee-

Netels voorgefteld onder den Geflagtnaam

van Priapus. De betekenis komt met de Ge-

ftalte vry wel overeen, ja veel beter dan

met die van het Dier van den Heer Moro-

C'dEs in afbeelding gebragt en aan 't licht

ge-
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gegeven (*), 't welk op den Grooten Bank van VT.
.

Terreneuf, ter diepte van vyfenveertig Vade-

men , met een uitgeworpen Vischlyn van den Hoofd-
Grond was opgehaald* Dit Dier fchynt veel stuk.

overeenkomst te hebben
,

ja mooglyk zal 't
Frt*?us'

het zelfde zyn, als dat, waar van de Af-

beelding 5 uit de Philofoophifche Tranfaftiën,

in 'de Uitgezogtt Verhandelingen , X. Deel,
Plaat LXVI., is gegeven, en dat ik, met

den Heer Baster , veeleer zou oordeelen tot

de Zee -Scheeden of Ascidia $ dan tot de Pria»

pus, 't zy dan als een Geflagt of als een

Soort aangemerkt zynde, te behooren; de-

wyl dat vast aangehecht is en de Openingen

niet tegen over elkander heeft* Doch Lin-

NiEUs heeft, in deeze Twaalfde Uitgaave,

de Kenmerken van de Priaptis zeer veranderd.

Onder de Zee -Netels van den Heer Gaert-
wer , voorheen befchreeven, komt eene Soort

voor , welke ik den Heer Ellis gereedelyk

toeftaa tot de Holothuriën te zyn 't huis te

brengen, en niet tot de Aélinice, daarliet ook

door den Heer Pallas, verkeerdelyk, toe be-

trokken was (f).
„ Het

(*) Mtmm de Mathm. 6* Pbyfiqusm Tom. II. Paris. 1755,

p. 145.

(f) The Animal is ranked in this Genus by Do&or Pal-

LAS , as wel as Do&or GAERTNER , buc very improperly ,

as it has many feet , and a pasfage through its body. Doc-

tor Lirfnxus calls it Holothuria. Philof. Tranf4 Vol», LVIU
Part. 1. for 1767. pag, 430,

X 2
h Deel, XIV. Stuk,
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VI. „ Het Lighaam, zegt Doktor Gaertner (*)

XVilL *> * s ^ede^ c met eene donker witte Huid, waar

Hoofd- ,, in zig een groote Opening aan het dikfte

S

j>ria 'us
" enc* vertoont

>
en aan ^iet andere end zyn

napus.

^ ^ kleine Tandjes, die ecne holligheid, in

„ derzelver midden geplaatst, omringen. De
„ Oppervlakte van die Cylindrisch Lighaam

„ is getekend met zes dubbelde ryën van

3> doorgeboorde Knobbeltjes , welken het

„ Dier, wanneer zulks de gelegenheid ver-

„ eischt, kan veranderen in Pooten, door ie-

„ der Knobbeltje uit te rekken tot een klein

„ doorfchynend Cylindertje, welks end, ge*

n lyk* dat der Zuigers van de Polypusfen*

aan ieder ding vast kleeft, dat het Dier

w beet krygt, en gevolgelyk aan hetzelve tot

5, een Werktuig diqnt , niet alleen om zyn

„ Lighaam vast te zetten, maar ook om het

„ vooruit te brengen, door behulp van vee-

j, len van deeze Zuigers , die als zo veele

„ Pooten verftrekken aan het Dier. De Kop,

dien het , door de gedagte Opening aan het

„ dikfte end, uitgeeft, is Eyrond en fomwy-

len half Klootrond van figuur, van binnen

„ geheel hol zynde. Dezelve beftaat uit een

5, donkerbruin, doch byna doorfchynend Vlies,

„ het welke, na het Hoofdje gevormd te

j, hebben, ook de Voelers voortbrengt, wel-

5, ke de Opening aan deszelfs Top omringen.

„ Het:

(*; ?biU Tranf, VoL. LU. p. $0, 8l.
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5) Het getal derzelven is agt of tien ; de zelf- VI.

3, Handigheid en Kleur even als die van den
xVïïl'

3, Kop* Zy zyn verdeeld in verfcheide Tak- Hoofd-

„ ken, daar, zo wel als aan de Hoofdtwy-

,, gen, veel Trosfen van zeer kleine Tepelc-
ria^u5%

„ jes aan zitten, welke 'er volmaakt den

f , fchyn van Bladerloof aan geerai. De Te-

„ peltjes brengen niet alleen tot de fchoon-

„ heid van de Voelers by ; dewyl zy bleek

5 ,
geel zyn, met een Glans als van Zilver;

„ maar zy maaken ook de Voelers dienftiger

s , voor het Dier, dat dus m ftaat gelteld

wordt om zeer kleine Infekten daar mede

„op te vangen , welke deszelfs NatuurlyJc

„ Voedzel zyn? '*

Ik weet niet hoe alle deeze byzonderheden,

en inzonderneid die verandering van Postuu-

ren , in dit Schepzel kunnen waargenomen zyn

door Doktor Gaertner, 't welk zyn Ed. on*

derftelt op den Grond der Zee, ver van Land,

te leeven. Hy hadt hetzelve maar eenmaal

op den Oever, tusfchen Penzance in Corn-

wall en Newland, ontmoet, alwaar het door

de Baaren opgefmeeten was, in een groote

holle Wortel van de Fucus palmatus. Dus
heeft hy dan hetzelve denkelyk nooit in dat

postuur aan de Klippen zien hangen, gelyk -

het door hem afgebeeld wordt. Mooglyk zal

hier , zo wel als door den Heer Ellis in des-

zelfs Afbeelding van den Groenlandfchen Tros-

Polypus, wel iets uit de Verbeelding by ge»

X 3 voegd
L Deel» XIV. Stuk.



3&5 Bëschryving van

VI. voegd zyn (*). Mooglyk behoort dit Schep*

xvni
L '

zeI tot de Agtfte Soort '

Hoofd-
stuk, JSSSSSS^^^^®5©^®S©^®S^

XIX. H O O F D ST U K.

Befcbryving mn H Geflagt der Steenboorde-

REN.

Naam. TP|e Eigenfchap, 't zy weezentlyk of inge-

JLJ beeld, van deeze Dieren, dat zy naame-

lyk Gaten in Steenen zouden booren, geefc

'er den Latynfchen naam van Jerebella aan,

dien ik met Steenboorder heb verduitschc.

Ondertusfchen wordt zulks ook aan de Pho-

laden, Wormen, en andere Zeediertjes toc-

gefchreeven. Zekerlyk moecen zy zulks doen,

wanneer de Steen van Water is doorweekt,

of mooglyk nog in zyn eerfte oirfprong , uit

een weeke Klomp beftaande; gelyk men dit

van de Keyfteenen verzekert; is geweest.

Kenmeï- De Kenmerken beftaan in een Draadagtig Lig*

ken. haam, hebbende den Bek van vooren, met

een Voorhuid, die een gefteeld Hoofdje, dat

Buisagtig is, uitgeeft, terwyl rondom den

Bek een menigte van Haairagtige Voelers zyn.

Maar

(*) Zie het EERSTE DEEL der Uitgezogte Verhandelingen %

yergeleeken met het Berigt van Mylius
,
op 't end van het

li DE&fc van 't Werk van Knobr, over <2e Verfteendc Zaa-

ken.
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Maar ééne Soort was aan Linnjeus daar VI.

van bekend (*), en wel die, waar van de xdc.^
Heer Doktor Kaehler een Berigt gezonden Hoofd-

heeft v^in Marfeille aan den Heer Back, Lyf- STVK *

Medicus van den Koning van Sweeden te

Stockholm. Dit Berigt was vervat in een

Brief, den 18 Mey 1754 gedagtekend , die in

de Verhandelingen der Stockholmfche Akade-

mie was geplaatst, en daar uit overgenomen

in de Uitgezogte leerhandelingen 3 alwaar te-

vens de Afbeeldingen in Plaat gebragt zyn (f }.

LiNNiEUs verzekert de Steenboorende Ei- Geftaitc.

genfchap niet, maar zegt
.

alleenlyk, dat het

Dier, in de Middellandfche Zee, binnen de

Gaten van Rotsfteenen zig onthoudt. Het

heeft, zegt zyn Ed. , ongevaar agt Voelers

rondom het voorde des Lighaams en vier aan

den Bek. Kaehler geeft 'er den naam aan vaa

Water-Polypen. Hy zegt dat het Lyf Kegel-

vormig is, maar daar de Staart, die vry lang is,

begint , dunner wordt. Ik kan 'er , inderdaad

,

weinig Draadagtigheid aan vinden, en nog min-

der aan dat Zee - Penfeel uit Oostindie, 't welk

by Seba afgebeeld is, en hier mede door Lim*

st#fi§ vergeleeken wordt

Dit

(*) Terebella Lapidaria, Syst. Nat. XU. Gen. 291 KAEHU
JÉm Stockholm. 1754. p. 144. T. lil. fïg. A E.

(f) Zie Uitgezogte Verhandelingen* IV. DEEL. bi. 229. FL 0
XXVIII,

(l) Figura fimilïs. Column. Aqu&u T. zz> f. 4, seï.

Muf, III. T. 16. fig. 7.

X 4
I. Deel» XIV, Stuk*
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VI. Dit Schepzel heeft, behalve een groote me-

^Xvl
L%

nigce van korte I-)raaden
?

die aan deszelfs

Hoofd- voorfte en dikfte end als twee Kwastjes for-

stuk. meeren, op ieder zyde, by dat end, vyf Poot-

ïclt~*
ea

* jes, waar mede het fchynt voort te kruipen.

Uit het midden tusfchen de twee Kwastjes,

wier Haair fyn en zo zagt als Zyde is, komt
een langagtige Hals, die op het end een foort

van Kop heeft, met twee Hoorentjes gewa-

pend. In de ronde Bek zitten kleine Tand-

jes , gelyk die der Zee - Egelen, waar mede het

Dier, waarfchynlyk , zyn Voedzel zal vergrui-

zen. Het Lyf is Wormagtig , doch of hetzel-

ve ook in de Gaten van Steenen huisveste

,

wordt aldaar niec gemeld.

XX. HOOFDSTUK.

Befchryving van 't Geflagt der Steen -Slakken.

Naam. Wat reden gegeven kan hebben, om den

naam van Triton toe te pasfen op dit

Geflagt van Dieren, is duister. Die benaa-

ming heeft, oudtyds, een der Zee. Goden

betekend, welke een Zoon van Neptunus uit

Amphitrite was, en denzelven als Trompet-

ter vergezelde, blaazende op een Hooren,

naar welke zekere bekende groote en fraay

gedraaide Hoorens thans , gemeenlyk , Tri-

tons
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tons of Trompethoorens genoemd worden. VI.

Deeze Zee -God was van Menfchelyke ge~
A^EU

daante tot aan den Middel , en verder als een Hoofd-

Visch, met eene Maanswyze gevorkte Staart, stuk»

twee Voorvoeten als die van een Paard en de

Haairlokken taamelyk naar Bladen van de Wa-
ter -Jïppe gelykende (*)• Of 'er, nu, iets zy

in de Geftalte van dit Schepzel, dat reden

geeft tot die benaaming , zou men uit de vol-

gende Kenmerken moeten oordeelen. Ik heb

hetzelve, om dat het eenigermaate Slakagtig

is en in de Kloven van Klippen zig onthoudt

,

Steen - Slak getyteld.

De Kenmerken beftaan in een Lighaam dat Kenmer-

langwerpigis, hebbende tot Bek een omgewon- ken*

de Spiraale Tong , en wederzyds zes Voelers,

die in tweeën gedeeld zyn, de agterften Schaar-

draagende.

Hier van was maar ééne Soort bekend, wel- Geftalte.

ke de Heer Linnaus noemt Triton Littoreus,

als zig aan de Stranden, in Gaten van Klip-

pen, die onder 't Zeewater leggen, onthou-

dend?. Het Lyf is, zegt zyn EdL, gelyk dat

gpne, 't welk in de Eende- Schulpen voor-

komt. Men kan 'er derhalve eegigszins dat

Dier , waar van de Afbeelding in het II. Deel
der

(?) PoMEV Pantk Mythkum. p. 196.

Csruleum Tritona vocat
, Conchaque Ibnanti,

Infpirare jubet. Ovid. Cui Laterum tenus hispida

nanti

Frons Hominem praefert, in Pristim definit Aivus* VlR<§*

x 5
L Deel, XIV. Stük.
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VI* der Uitgezogte Verhandelingen , Plaat XVIIL
A
XlX

L
"

4- geSeven wordt , mede vergelyken

;

Hoofl* te meer om dat de Ridder een voikomener Af.

stuk. beelding van dat geheele Dier, in de Ver-

handelingen van de Koninglyke Sociëteit van

Londen ^ op 't jaar 1758, Tab XXXIV , Let-

ter A, gegeven, daar mede gelyk ftelt. Veel

duidelyker vindt men zulks door den Heer

Baster vertoond, in het Dier der Zee -Puis-

ten of Klippokken, op Tab. XIï, van het

Eerfte Deel zyner Natuurkundige Uitfpan-

ningen; alwaar behalve de twaalf groote Voe-

lers, welken zyn Ed. Veeren noemt, en de

Cylindrifche Snuit, zig onder dezelve nog agt

andere Veertjes vertoonen. Van de overige

byzonderheden, dit Dier betreffende, zal ik

nader in de befchryving van dat Geflagt van

Schulpdieren moeten fpreeken.

XXL HOOFDSTUK.
Befchryoing <van H Geflagt der Kieuw -Wor*
men, door welken de Kabeljaauwen , Sal-

inen, en 8ndere Visfchen 9 geplaagd worden.

Naam. Tn de Zesde Uitgaaf van zynSamen ftel der Na*
* tuur, hadt LiNNffius, behalve deezeSchepze-
len, ook de Zee -Haas van Columna betrokken

tot het Geflagt van Lemcea; 't gene den Heer

Bo-
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Bohadsch aanleiding gaf, om dat Dier, 't VI.

welk ik onder den naam van Zee -Long be- xxi.
L

fchreeven heb, die benaaming toe te eigenen, Hoofd.

welke hy behouden heefc , niettegenftaande STUK *

onze Ridder , vervolgens , in de Tiende Uit-

gaave , 'er de Zee - Haas
?
onder den naam van

Tetbys, van afzonderde. In de Fabel - Historie

was Lerna een Modderpoel van zeer Hinkend,

vergiftig Water ; weshalve , by overdragt

,

een Menseh, die een Schandvlek is van de Sa-

men leeving , of ook een zeer ongelukkige

Oord, den naam voerde van Lerna malorum.

Nu zoude het zevenhoofdige Monfter, voor-

gemeld, zyne woonplaats gehad hebben in

dat Meir, wordende daarom Hydra Lernaa

getyteld (*). Op dergelyk fchadelyk Onge-

diert, derhalve, als deeze Kieuw -Wormen
in de eerfte plaats voor de Visfchen , en ver-

volgens, om die reden, ook voor het Mensch-

dom zyn , is de gedagte benaaming niet on-

toepasfelyk.

Zy hebben een Lighaam , dat langwerpig en Kenmer-

Spilrondagtig is, zig met de Voelers aanhech- ken *

tende, die twee of drie in getal en naar Ar-

men gelykende zyn* De twee Eijerftokken

doen haar zig als met twee Staarten voorzien

vertoonen.
Dit

(*) Lucret» Libr. V. v. 26. Quid Letn&aque pestis,

Hydra Venenatis posfet rallata Colubris?

I. Deel. xiv. Stuk.
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VI. Dit Geflagt bevat thans vier Soorten, die

Afdeel. b na a jjen van den zelfden aart zyn, als

stuT.
D

"
(i) Kieuw -Worm, die het Lyf Spilrond en

soorten. geboogen beeft, met drie eenigermaaten Tak*

LtmAA kige Voelers*
Mrmchia»
lis.

Kieuw
"der

^an ^e hieuwen ^er Kabeljaauwen van den

KabeJjaau- Noordfchen Oceaan, onthoudt zig, volgens

fTcx. K°ENIG > zegc LiNNiEus, dit Dier, 't welk

ook door Stroem, in zyne befchryving van

Sundmoer , is afgebeeld. Deszelfs Lyf is

Rolrond, rood, krom, ter langte van byna

een Pink, en ter dikte van een Hoender- Ve-

deren Schaft. Het voorfte gedeelte of de

voorfte helft daar van is Spilrond, hebbende

onder de tip een ronden Mond, die met drie

drietandige, ftyve, uitgebreide Voelers, om-
ringd is. Het agterfte gedeelte, dat Buikig

is en omgekromd, met eenige zwarte Stree-

pen getekend, loopt als in een ftomp Staart-

end uit. Aan het agterfte van de kromming

zyn twee Eijerftokken , die uit in elkander

geftrengelde Draaden beftaan.

In de befchryving der Lampreijen fpree-

fcende van de laatfte Soort derzelven , die

ook Brancbialis gebynaamd voorkomt, en die

eenc

(i) LernJia Corpore teretï flexuofb, Tentaculis tribus, fïih»

ramofis. Syst. Nat, XII» j Gen. 293. Stroem. Socndm* 209*

T. u f. 18.
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cene taamelyk Wormagtige Geftalte heeft , VI.

maakte ik gewag van een Zeediertje , welks ^^t^
Afbeelding ik aan den Heer Linn^eus gezon- hoüïq-

den hadt, om de uitfpraak van zyn Ed., STüK*

waar het toe behoorde, te verwagten (*).

Vervolgens de Kabeljaauwen , in alle haare

omftandigheden, uitvoerig befchryvende , heb

ik ook naauwkeurig de manier der Ontdekkin-

ge gemeld van (f) van dat Diertje door my-
ne Huisvrouw, door wier oplettendheid, en

myne zorgvuldigheid de Natuurlyke Historie

van ons Land in dit gedeelte is verrykt ge-

worden met de Kennis van een Schèpzel, dat

mooglyk anders nog onbekend of niet opge-

merkt zou zyn. Myne bezigheden en andere

zaaken , 't is waar , verhinderden my diestyds

hetzelve te onderzoeken : ik ftond in twyfel

wat te maaken van een Voorwerp, 't welk

meest naar een Wormpje geleek met een

Slakken -Kop, terwyl de zwaare Koude en

llerke Vorst, hier in, ook een beletzel waren.

Den Heer Nozeman, toen Leeraar der Re-

monftranten te Haarlem, ondertusfchen fpree-

kende , liet ik zyn Ed. dit gevonden Voor-

werp zien én gaf het hem , tot nader onder-

zoek, mede: waar uit dan voortgekomen is

de Brief van C. N. aan M. H. over een on-

langs

(*) Zie het VI. Stuic van deeze 2Xatuurlyk.e Historh
>'

9

bladz. 451.

(|) Zie het VIT. Stuk, bladz. 195,

h Deel. XIV. Stuk.
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VI. laógs ontdekt Water -Infekt, Haarlem den a
A
xxi

EL '

April des jaars 17575 §edaScekend C*>
Hoofd- Dewyl de Heer LiNn^us , thans, inde
stuk. Twaalfde Uitgaave, het Geflagt van Lerncea

of Kieuw - Wormen met deeze Soort vermeer*

derd heeft, welke in de Tiende Urtgaave,

van zyn SamenfteJ der Natuur, zig niet be-

vond; zo komt het my waarfchynlyk voor,

dat dit een zelfde Soort van Diertje, doch

nader in Noorwegen ontdekt en waargenomen,

zal :zyn. Ten minfte is 't klaar, dat onze

Kieuw - Worm , volgens de tegenwoordige

Rangfchikking, niet tot de Zcopbyta maar tot

de Mollusca behoort ; om op de benaaming van

Cephalopus of Koppoot , niet ftil te itaan Cf).
Naderhand heeft de Heer Nozeman , inder-

daad, dat Schepzel, ten opzigt van deszelfs

woonplaats en Eijerltokken , zeer naauwkeu-

rig befchreeven, doch het verwondert my,
dat zyn Eerw, in het Antwoord aan de Hol-

landfche Maatfchappy te Haarlem, waar me*

de hy den Prys van eene Gouden Medaille,

öp de voorgeftelde Vraag aangaande de Na-
tuurlyke Historie van ons Land 9 behaald heeft,

zo*

(*) In het II* DEEL onzer Uitgezogte Verhandelingen , by

3?. Houttuyn uitgegeven, Anno 1757* lUadz, 282.

(f) Volgens de Zesde Uitgaave van het Samenftel der Ni-

tuur kon men het tot de Hydra betrokken hebben. Ook
iyn de Polypen zo wei* ja meer, Cephaloft of Kop - Footen,

dan dit Infekt,
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zodanig fpreekt , als of dceze Kieuw -Wórm VI.

der Kabeljaauwen door zyn VA. ontdekt wa-
A
^xi

L*

re (*) ;
gelyk dit ook door den Heer Doktor Hoofd.

Baster , uit de manier van Voorftelliöge , STÜK«

door zyn Eerwaarde in de Uitgezogte Ver-

handelingen, gebruikt, was opgemaakt (f).

Zie hier, in de Zesde Figuur van onze Hon-

derdtiende Plaat, nog de Natuurlyke Afbeel-

ding , Levensgrootte , van zodanig een Kieuw-

Worm, die door myn Huisvsóuw op nieuws,

doch thans in de Kop van een Schelvis'ch,

los zittende, is gevonden.

Moest in een Antwoord op de voorgeffëlde

Vraag: Wat is *er tot. nu toe over de Natuurlyke His-

torie van ons Vaderland gefch'reeven ? "niét alles , wit

nieuwe Ontdekkingen betreft, opeen duidelyke

wyze ,
voorgefteld zyn ; zonder iets daar töè

betrekkelyk te verzwygen? Ondertusfchen

vindt

(*) Tn het. Tweede Deel kwam van hem te vóorfchyn zy -

ue nieuwe Ontdekking vin een in de Kieuwen der Kabeljaau«

wen woonend en zeer aanmerkelyjk Zee - Water Infekt , €e*

pbalopus
,

omftandiger befchreeven en afgebeeld, XI. D. 2*

Stuk, bt. 27.

(t) Zyn Ed. zegt , dat de Eerwaardige Heer Nozeman een

Infekt gevonden heeft aan de Kieuwen van de Kabeljaauw, het

welk door zyn Eerw. is genoemd Kop -poot (Cephalopus)

ïïéttuurkuncLUitfpann. II. Deel bladz, 154» Ook wordt date

door zyn Ed. te regt aangehaald, niet alleen het Tweede

maar ook het Derde Deel der Uitgezogte , of s gelyk zyn Ed,

gelieft te zeggen , Uïtgeleezene Natuurkundige Verhandelin-

gen, alwaar die Kop «Toot omftandiger is befchreeven cn
afgebeel d.

I, Deel. XIV. Stuk*
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VI* vindt men, daar in , geen gewag gemaakt van

1 XXlï* ee™gen myner Waarneemingen en Aanmerkin-

Hoofd- gen , in de Natuurlyke Hiscorie : gelyk
, by

stuk. voorbeeld, het gene ik van de Visfchery der

Salmen, Kabeljaauwen , Haringen, Walvis-

fchen, en van de Kazilotten op onze Kust

aan vStrand geworpen (*), zo omftandig geboek-

ftaafd heb: myne afbeelding en befchryving

van den Water/lang onzer Landsdouwen: my-
ne Waarneemingen omtrent de Baars en Snoek,

Paalingen , Padden , Spinnekoppen ; om van

die der andere Dieren en Infekten niet te

fpreeken. Indien het Vertoog van den Heer

Sepp , over de Dennen - Pylftaart , toen reeds

was uitgegeven geweest, kon deszelfs zoge-

naamde Ontdekking van de Wormpjes der

Boor -Wespen in de Rupfen -Eitjes , als een

bewys der naarfligheid van hem en zyn zeer

ledreeven Zoon, op bladz. 23, te boek gefield

zyn, terwyl men die Ontdekking, in onze

Natuurlyke Historie, reeds tot den Grooten

Reaumur, wien de Eer daar van eigentlyk

toebehoorde, 't huis gebragt, en deeze Wes*
pen , onder den naam van lcbneumon Ovulo-

rum, of Rupsdooder der Eijertjes, voorgefteld

vindt Cf).

Dé

(*) Zie het III. Stuk deezer Natuurlyke Historie, blada*

Si9t enz.

(t) Zie het XIU Stuk bl. 215.
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De Heer Martinet, Predikant der Gere- VI.

formeerden te Edam , wien de tweede Prys ^xxi**
is toegedeeld, toont, inderdaad, van geen Hoofd-

parcydigheid bezield te zyn , en , dewyl ik STUKB

alle de Loftuitingen van dien Heer niet aan-

neem, zo behaagt het my inzonderheid ±

dat zyn Eerw. op de Tweede Vraag, Wat
'er nog aan de Natmirlyke Historie van ons Land

ontbreeke ? met de grootfte beleefdheid (op

bladz. 208) aanmerkt, „ hoe aan myn Werk
,, nog een geheel andere Gedaante moest ge-

„ geven worden, zou het niet een algemeene

3 >
Natuurlyke Gefchiedenis , maar byzonder eene

„ Natuurlyke Historie van ons Vaderland zyn"ó

Ik moet zyn Eerwaarde wel dubbele ver-

fchooning vraagen, wanneer ik haar durf on-

der 't Oog brengen, dat dit laatfte nooit myti

doelwit is geweest , en op de voorgeftelde

gebreklykheden , by voorbeeld: Of 'er ook

Bruinvisfchen en Zee -Honden in de Zuiderzee

zyn, wanneer meest, en tot boe verre zy in de»

zelve opkomen? kan ik zyn Eerw. berigteri,

dat ik de Bruinvisfchen , aan den Zeedyk *

by Enkhuizen en elders , wel met elkander

heb zien fpeelen , en zo ik dit al vergeteri

heb te melden, zal zyn Eerw. doch in het

Tweede Stuk, bladz. 20, het eerfte, zowel

als het laatfte, ten opzigt Van de Zee -Hon-

den beantwoord vinden. Dat hy <weim? Vle-

dermuizen in Noordholland gevonden beeft, kün ik

waarlyk niet helpen: ik wenschte dat zyó

Y Eer-
h DEEL. XIV. STUK,
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VI, Eerwaarde voor vyfentwintig of dertig Jaa-

Afdeel. ren, by my, op onze Buitenplaats ware ge-

IIoo^d-
weest > ^ zou 'er ^em ten min ^e een dozyn,

stuk. op eenmaal, uit de Vorst van het Dak be-

zorgd hebben. Zo zyn Ed. anders my het

belang kan aantoonen, dat 'er in de Vraag

fteekt,. in welke Provintie men dezehen meest

'vindt, zal ik myn uiterfte best doen, om dit^

zo het mooglyk is , te verneemen, en het dan,

in 't vervolg, onder de noodige byvoegzelen

brengen.

Ondertusfchen moet ik zyn Eerw. nog be*

rigten, dac het my vree nd is voorgekomen,

op bladz, 72, zo ik hst wel heb, voorgefteld

te zyn onder de zonderlinge benaaming van
Niemand. Niemand heeft over de grootte der

Ligbaame?i gefchreeven. Indien ik denken mogt,

dat zyn Eerw. myne geheele Natuurlyke His-

torie doorbladerd, en de afbeelding van den

dikken Engelschman op Plaat II in het l. Deel
geziet* had, zou ik denken 3 dat de Aanteke-

ning aldaar onder aan, bladz. 146, 147, ge-

plaatst, zyn Gezigt niet ontglipt kon zyn;

alwaar ik van Cajanus en van den Spaarwou-

der Reus , Klaas van Kyten fpreek , en hoe

de langte van deezen laatlten door my zelf,

aan de Spaarwouder Kerk, is afgemeten, enz»

Dit fchynt my wel degelyk tot de Natuurlyke

Historie van ons Vaderland te behooren*

De verfchillende gefteldheid van den Geest,

onder onze Landsgcnooten, weet ik niet dat

in
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in de gedagte Antwoorden nog in aanmerking VL

is genomen ; 't welk evenwel een zaak is ^xxl"
van niet weinig, ja van ruim zo veel aange- Hoofd-

legenheid, als de bedenkingen over de Ziel STUK9

en Driften der Dieren , bladz* 83 Men vindt^

immers, ten dien opzigte, tusfchen het Land-

volk en de Stedelingen, en tusfchen het Volk

van byzondere Landflreeken en Dorpen, een

groot onderfcheid. Ik wil nu niet daar op

liaan blyven, dat hetzelve hier en daar veel

Krakkeelagtiger, tot Vegten gereeder, dan

elders; ja ook wel Diefagtig en Roofzugtig

zy, gelyk aan die van onze Stranden blykt:

maar my dunkt, dat het tot opheldering en

mooglyk ook wel tot geheele wegneeming

van de verwondering van zyn Eerwaarde

ten opzigt van die Toverkundige Geneézing

van het Vee, bladz. 215 gemeld, dienen kan,

op te merken , dat de Hollandfche Boeren zo

dwaas niet zyn, noch zo bygeloovig, als die

van de Meijery.

Doch , ik zou dus wel geheel van de Koers

raaken , en keer derhalve terug tot de overige

Soorten van Kieuw- Wormen
; die, naame-

lyk, van welke de Karudfen, Salmen en an-

dere Visfchen, ook, waarfchynlyk , geplaagd

en door dezelven grootelyks benadeeld wor-
den. %

L Dêejl. XIV* Stuk*
Y 2 (2) Kieuw-
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W Qi) Kieuw -Worm, die het Lyf Kmdsagtig
A
XXI

L
* heeft, het Borstfiuk Cilindrisch en gevorkt.

Hoofd-
1 ^iet de Voelers aan de tippen halfmaans-

stuk. voyze.
li.

Cyprina-
cea. in de befchryving der Sweedfche Dieren

ludfen! was deeze genoemd Lernaa met vier Voelers

of Armen , waar van twee aan de tippen half-

maanswyze zyn. Hy verfchik derhalve van de

voorgaande , door het getal der Voeleren ,

welken dezelve 'er maar drie heeft. Ook
onthoudt deeze zig niet in de Kabeljaauwen,

maar komt dikwils voor in Vyvers, op de

Karudfen, op wier Lyf hy, door hetzelve te

kwetzen, roode Vlakken doet ontftaan, vol-

gens Linn^us, die dit Schepzel aldus be-

ichryft. Het is een Vingerbreed lang, met

het Lyf Spilrond, eenigermaate doorfchynen-

de, dat by de aanhechting uit een witten

Rok, als uit een Voorhuid, voortkomt* Dit

is het Agterlyf, 't welk aan het end drie

jftompe Knobbeltjes heeft, waar van het ee-

ne grootst is. Van vooren is de Mond-ope-

ning, nevens welke twee weeke Uitfteekzels

en daar nevens het Aarsgat, wederzyds, ver-

fchync. Ieder week Uitfteekzel is aan de tip,

uitwaards, halfmaansvvyze gefatfoeneerd. Die

voor-

(3) Lern&a Corpore obclavato , Thorace Cylindrico bifurco,

Tentaculis apice Lunatis. Faun, Suec* 2100. T* 2. f* 210c,

Ed. J, N. 1282. Fig. 1283.
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voorfte deel heeft tot bedekkinge een wit- VI.

ten Rok. A
xxi

L#

Hoofd*
f3) Kieuw- Worm, die bet Lyf Eyrond, het stuk,

Borstftuk Hartvormig beeft met twee Saillnea*

dunne by elkander gevoegde Armen.
halmen

B

PL. cx.

De Heer Gisler , den Sweedfchen Salm- Ft& 7.

Vangst befchryvende , maakt tevens gewag

van zeker Ongediert, dat hy Salm -Luizen

noemt, en waar van ik maar kortelyk heb ge*

fproken (*). Thans neem ik hier de gele-

genheid ;;waar, om niet alleen de befchryving,

maar ook de Afbeelding , van hem te ontlee-

nen van dat zonderlinge Schepzel ; gelyk

die 5 door hem, in de Stokholmfe Verhande-

lingen
,
by aanmerkelyke vergrooting is voor-

gefteld.

In
3

t Voorjaar des jaars 1750 of 1751 y

vondt gedagte Heer aan ééne Salm meer dan

twintig zulke Diertjes, die zig meest aan den

binnenlten hoek van het Kieuwen - Geftel ,

daar hetzelve de minfte beweeging maakt

,

hadden aangezet, Zy zaten alle zo vast, dat

men.

($) Lernsta Corpore obovato, Thorace obcordato, Brachiis

duobus linearibus approximatis. Faun, Suec, 1202* Brander
Piscat. Cumöens. 25* T. U £. i- Pediculus Salmoms. Aiï.

Stockholm. 175 1. p. 18;. T\ VI. %. 1 5.

(*) In het VIII. Stuk deezer Natuurlyie Historie, blacfe,

157.

Y3
I. Deel. XIV. Stuk*
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VI« menze 'er niet af kon krygen, zonder het
A
XXI

L
* Stuk, waar aan zy zig vast gemaakt^ hadden,

Hoofd- mede los te fcheuren. In Geftalte en bleek

stuk. graauwe Kleur ,
geleeken zy naar de gewoone

Varkens -Luizen, doch fommigen waren wel

eens zo groot. Zy hadden den Kop neder-

waards geboogen, den Bek breed, de Oogen

klein en zwart; gelyk dit onze Afbeelding,

in het Diertje op de Rug leggende, duide-

lyk vertoont. Agter aan den Hals bevonden

zig als twee Armen , zo lang als het halve

Dier, die met de enden voorwaards ftrekten,

en zig in een ronden, korten Draad veree-

nigden, met wiens uiterfte ftompe, Knodsag-

tige Punt, de Luis aan de Kieuw hing, De
Wyfjes, van Lyf wat korter, hadden twee

ronde Eijerftokken, zo lang als de Luis,

hangende van agteren nederwaards. In ieder

Eijerftok bevonden zig agt of negen ryen

Eijeren, binnen een gemeen bekleedzel vervat,

waar uit menze gemakkelyk met een Speld

kon haaien.

Aan de Kieuwen zag men, hier en daar,

kleine witte Knobbeltjes, daar weleer zulk

Ongediert gezeten hadt. Onder twaalf Saim-

forellen waren maar drie met hetzelve ge-

plaagd, en deeze zagen 'er niet zo frisch en

rood, als de anderen , uit. Den grooten Zee*

Salm , in langzaam vlietende Stroomen, vondt

hy met veel grooter en dikker Luizen , van

dien aart, bezet. Wanneer dit Ongediert

aan
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aan de meesten, die in 't begin der Visfche- VI.

ry gevangen worden, zig bevindt; dit is een ^xx^
byna zeker Voorteken van een rykelyken Hoofd*

Vangst. Met warme Voorjaaren toonen zy sTÜK '

zig meer dan anders. Doch men begrypt uit

het gezegde genoegzaam, dat zy zeer klein,

en weinig grooter dan de gewoone Menfchen-

Luizen zyn.

(4) Kieuw- Worm,' die bet Lyf halfmaans- iv.

wyze en bét Borstjhik Hartvorm :

g beeft. ^do£
fchen»

Op zyn Westgothifchen Reistogt vondt

onze Ridder
,

by Marftrand, aan den Zee-

Oever, veele zonderlinge Schepzelen , onder

welken ook deeze nieuwe Soort van Kieuw-

Wormen , aan de Kieuwen der Knorhaanen

,

zo wel 3 als aan die der Dorfchen, gelyk men
de Noorfche Kabeljaauwen noemt, gevonden

werdc , daar zy zig als een Bloedzuiger aan

hadt vast gezoogen, Dit Schepzel , er;;; re

zyn Ed. , komt wel niet in alle opzigten niet

de andere Kieuw ~ Wormen overeen, doch

fchynt niettemin tot het zelfde Geflagt te

behooren, Het heeft een dubbelde Spilrond-

agtige Staart, en een dunnen langen Hals,

XXII. HOOFD-

(4) Lerndt* Corpore Lunato, Thorace Cordaro. Faun, Suec+

2101. Lcrnxa Caudü duplici tereti, lt % Wre$tgotth. p» 171*

Tab. lil. fitf. 4-

Y4
I. D£EL, XIV. STUX.
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Afdeel.
XXII

Hpofd- XXII* HOOFDSTUK»
STUK.

Befcbryving van 't Geflagt der Kroos -Slak-

ken.

Naam. TP\ e Soort, die 'er van die Geilagt bekepd

' is, voert, in de befchryving van het Ka-

binet zyner Koninglyke Majefteit van Swee-

den , den naam van Lepus Pelagicus, dat is

Zee -Haas: doch dewyl dit Schepzel geens-

zins tot de Dieren, aan welken de Ouden

dien naam gegeven hebben, fchynt te behoo-

I Z i« ren f , zo geef ik 'er, om dat menze in het

biadz. 190. 2ee- Kroos van den Oceaan vindt, den naam

van Kroos* Slak aan. Scylla was, by Pli*

mus , de naam van een Visch en van een

Vogel. In 't Grieksch heeft 2*Ja*| een

jong Hondje betekend* Van dit laatfte zou

de naam van Scyllcea , wegens de Geftalte,

eerder fchynen afgeleid te zyn, dan van het

eerfte. De naam van Zöopterygius , die op de

rekening van Osbeck gefield wordt, is aldaar

njet gebruikt, en ik kan denzelyen ook niet

toepasfelyk oordeelen.

Kenmec De Kenmerken beftaan , in een Lighaam

fS' te hebben dat zig aanhecht en famengedrukt

of platagtig op zyde is , met een Groefje op

de Rug 5 den Bek een tandeloos Gat aan 'c

end
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end van 't Lyf, dat van onderen drie paar VI.

Voelers, Armen of Pooten heeft (1).
A
xxu*

In 't Werk van Sera fchynt het dat deeze Hoofd-

Schepzeltjes voor Jongen van de Kroosvisch- STUK*

jes QLopbias Histrio) worden gehouden; doch
r n "

dit is onwaarfchynlyk 3 en, gelyk Osbeck te

regt aanmerkt , diende men de Verandering

nagegaan te hebben , om zulks te gelooven.

Hy befchryft de Geftalte, der genen die hy

in de Kroos - Zee , tusfehen Afrika en Amerika,

aantrof , als volgt.

Het Lyf is Lilagtig, langwerpig rond,ceftaïte.

„fmal, bruingeel, en heeft van onderen,^,,'/'

3, overlangs, een Spleet, door middel van wel-

„ ke hetzelve 't Zeegras (Fucus) in de lang-

„ te of overdwars, met de voor- of agter-

„ deelen, omvatten kan* De langte bedraagt

„ twee , de breedte naauwlyks eén Duim. De
„ zyden zyn plat, met kleine Kegelvormige,

„ Vleezige, en gemeenlyk witagtige verhef*

„ fingen. De Rug, (welke eenigen t'onreg-

„ te voor het onderfte deel gehouden heb*

ben 3) is byna plat, met zeer korte 3 don-

„ kere Borfteltjes en fpitzige Randen , aan

3, welken byhangzels (Fulcra), of Sprieten

3, en Vinnetjes zitten. De Kop is famenge-

„ drukt, wat fpits, en na de dood moeielyk

„ te

Ci) SeylUs, Syst. N#t. XII, Gen* 294. Lcpus PeLlgïcus.

Muf. AL Frid. I. 56» Zöopterygius, OSB* her, 306. SEB*

Muf. I. T. 74. Fig. 7.

I. Deel, XIV, stuk,
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VI. „ te erkennen. De Sprieten zyn korter dan

A
xxii

u
» de Kop

'

De Bek is ongetand en onder de

Hoofd- 5 > Sneb geplaatst , met een harden Rand y heb-

stük.
y%

bende een kleine , byna ronde. Gaaping,

„ De Sprieten zitten op meer dan de helft, niet

ver van de Punt des Beks; zy zyn lang-

„ werpig rond , Mbdmg9 korter dan de Vin*

3, nen, doch van vooren wat breeder, met

„ nedergeboogene verharde Randen , hebben-

„ de in 't midden een Vleezig Puntje. Dee-

ze dienen insgelyks om het Zeegras te om-

„ vatten. Aan ieder zyde heeft de Worm
,

op een gelyken afftand van elkander , twee

„ Zwemvinnen, die Bladerig, langwerpig

3, rond, van vooren wat breeder, gekroest,

„ met Borftelige of ingefcheurde Randen zyn,

„ zittende aan den oneffen Rand van de Rug.

33 ' Ce Buik is in 't midden des Lighaams,

,, fmal en langwerpig rond. In dezelve kon

3, men de Bevrugtingsdeelen van het Zeegras,

„ die haar tot Voedzel dienen, befchouwen.

De Staart zit perpendiculaar: zy is Blade-

iïg> byna rond, breeder maar korter dan

3, de byhangzels en gevederd. Het Dier be-

„ weegt zyne Ledemaaten, in 't Water , zeer

„ langzaam".

De Heer Osbeck merkt, by wyze van aan-

tekening, aan, dat hy misfehien in plaats van

Sprieten wel Handen, en, in plaats van Vin-

nen, vier Pooten hadt mogen zetten. Zy-
ne befchryving van dit Schepzel, inderdaad 5

myns
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myns oordeels, wat duifter zynde, laat ik VI.

hier nog die van Linn^us volgen, om te XXII.

zien , of dezelve ook nader met de Geftalte Hoofd-.

van het Voorwerp, dat ik bezit, en in Fig^ 1
3TUK#

op Plaat CXI. is afgebeeld , overeenkomen

mogt. Ondertusfchen moet men aanmerken

,

dat onze Ridder van de genen is, die het

gezegde onderfte gedeelte voor de Rug nee-

men.

Het Lyf
,

(zegt zyn Ed.) is langwerpig,

famengedrukt, wcekagtig. Den Bek maakt

, ?
een Spilrond Gaatje aan het dunde end.

£ De Rug is overlangs gevoord met een ge-

3, tande Sleuf, door wélke het zig, in ruste

3 ,
zynde, aan het Wier hecht» Het agter tte

3> gedeelte is ftomper en breeder. Van on-

„ deren heeft het Dier drie paar Armen ver

35 afftandig: het eerfte^ dat kleiner en ron*

3? der is, onder den Bek; hen tweede, onder

3 , 't midden van 't Lyf, Bladerig, langwer*

3, pig, aan 't end breeder en ftompcr, aan dc

,3 binnenzyde met Tepels befprengd : het der*

3, de, naar agteren toe 3 gelyk zynde aan het

33 eerde Paar".

Volgens de afbeeldingen by Seba\ en vol»

gens de natuurlyke Voorwerpen , die ik van

deeze Kroos - Slakken heb gezien , geloof ik,

dat 'er veele Verfcheidenheden van deeze

Zee - Schepzelen zyn, en dat 'er in dezel-

ven een aanmerkelyk verfchil van Geftalte

plaats heeft.

XXIIL HOOFD-
I. DEEI.. XIT. STUK,
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Afdeel.

ÏioÏId- XXIII. HOOFDSTUK.
STUK.

Naam.

Befchryving van H Geflagt der Vlerkwormen*.

T^lat ik den naam van Vlerkwormen, niet

oneigen 3 aan die van dit Geflagt gege-

ven heb y toont my het nazien der afbeelding

van den Heer Brown , door wien de Geflagt-

naam Clio op dezelven is toegepast. Een der

Zanggodinnen heeft deezen naam gevoerd ,

welke, zo men wil , van de Glorie en berugt-

heid der Gefchiedenisfen , die zy opzong , af-

komftig was.

Kenmcr- De Kenmerken beflaan in een zwemmend
ken. Lighaam te hebben, dat langwerpig is, met

twee Vliezige Wieken , die tegenover elkan-

der aan hetzelve geplaatst zyn.

soorten. Van deeze Vlerkwormen zyn de volgende

drie Soorten bekend.

r. (O Vlerkwormj met een famengedntkte Schee*

date"**
de m geftaart -

Geftaarte.

Deeze Soort onthoudt zig, gelyk en by de

volgende , in de Oceaan 9 zo wel onder de

heete als Yskoude Lugtftreek. Martens
heeft evenwel aan de zyne geen Scheede af-

gebeeld.

00 Vlerk*

( i) Clio Vagina compresfa Catidata* BROWN Jam* p. 386.

Syst. Kat* XII. Gen. 295»
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(2) Vlerkworm, die den Bek fchuins geknot VI.

heeft , en een driehoekige pyramidaale 4rE?ÏÏ"

Scheede. Hoofü*
STUK.

Van deeze geeft de Heer Brown niet al- p V"-

leen de Afbeelding, maar ook de volgende

omftandige befchryving. „ Dit fraaije kleine
H

3 , Schepzeltje is, met deszelfs Scheede, zel-

3 , den meer dan een half Duim lang. Hec

„ Lyf, dat ondoorfchynende 3 dun en aan 't

„ end puntig is, heeft een klein rond Kopje,

3 , met een kleinen fcherpen Bek, en een paar

33 fchoone groene Oogen: de Schouders met

33 twee Vliezige uitbreidingen, door middel

3, van welken het zig, met groote fnelheid,

3, op of onder de Oppervlakte van 't Water

33 beweegt , maar het laagfte deel van 't In-

„ fekt is vast aan den bodem van de Schee-

3, de, waar in het krimpt, en ftoot zig van

3, daar uit, naar het de gelegenheid vereischt.

33 De Scheede is van een vaste zelfftandig*

3, heid, doorfchynende en groot genoeg om
L 't geheele Lighaam te bevatten, van dit

33 Schepzelen, by gelegenheid, ook deszeifs

,3 Vliezige uitbreidingen. Het is van een re-

„ gelmaatige figuur, fcherp van onderen, aan

„ \ end puntig en gemeenlyk omtrent vier

3, tienden Duims lang. Ik heb twee andere

„ Ie-

(2) Oio Vagin£ triquetra, pyramidata, Ore oblique trim-

cato. BROwN Jam. p. 386. Tab, 43. Fig« U

I» Deel,. XIV. Stuk»
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VI. ledige Scheeden gevonden , die van ver-

XXH
L

' w fchiÜende gedaante en grootte waren, doch

Hoofd- byna even zo breed: deeze fcheenen zo

stuk.
3> wel met die, in de algemeene Geftalte,

„ overeen te komen, dat ik ze als byzon-

5J>
dere Soorten aanmerkte, en dus befchreef.

Clio met een groote famengedrukte Scheede.

Clio met een groote driehoekige Scheede.

„ De Scheeden van deeze twee Soorten

5? zyn redelyk groot, zelden korter dan een.

„ Duim of daar boven : zy zyn doorfchynen-

„ de als de anderen, en van een vaste zelf-.

„ ftandigheid".

nu (3) Vlerkworm, met een drielioekige Scheede 9

stomps, den Bek horizontaal.

Dit zal dan de laatstgemelde van Erown
zyn. Linkzëus hadt geen van allen gezien

en het geheele Geflagt van deezen Engelsch-

man ontleend, die maar ééne Soort in volko-

menheid fchynt gehad te hebben* Ook moe-
ten deeze Diertjes

, wegens haare kleinheid , in

Zee niet gemakkelyk te vinden of te vangen

en waar te neemen zyn.

XXIV. HOOFD-

(5) Clh Vagina triquetra, Ore fa>tifökt$i. Euown. Jam*
p.3">6.
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Vl

XXIV.

XXIV. HOOFDSTUK. H,°°Fn-

SI UK*

Befchryving van 't Geflagt iet Zee -Katten,
waar onder die men Polypusfen noemt.

Linnaus heeft den naam van Sepia y die Naam,

aan een byzondere Soort toebehoort,

om de dubbelzinnigheid te vermyden , als een

Geflagtnaam gebruikt voor die Zee - Schepze-

len in 't algemeen, welke men van ouds Po-

lypusjën plagt te noemen, Dewyl , naamelyfc,

de naam van Polypus , tegenwoordig, ruim zo

gebruikelyk is voor die kleine Diertjes der

Zoete Wateren , waar over Trembley een

geheel Werk heeft gefchreeven, en die ver-

volgens voorkomen onder de Plantdieren i zo

zou het verwarring hebben veroirzaakt, uit-

dien hy hier den Geflagtnaam van Polypus had

gebruikt. Ik heb zyn Ed», derhalve, in dee-

zen nagevolgd en befchryf dus deeze Dieren

onder den naam van Zee -Katten.
De Kenmerken zyn agt Armen, aan de bin* Kcnmer-

nenzyde befprengd met Napjes, behalve wel-
kcn "

ken de meesten twee langere Voelers hebben

,

die gefteeld zyn. Aan 'fc end, tusfchen de

Armen, is een Hoornagtige Bek. De Oogen-

ftaan beneden de Voelers naar het Lighaam
toe, 't welk Vleezig is, met eene Schee-

de,
I» Deel. xiv. stuk.
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VI3 de, die het Borstftuk inneemt, aan welks

X^IV** Grondfteun een Buisje gevonden wordt.

Hoofd- 't Getal der Soorten, die in dit Geflagt

stuk* voorkomen, is vyf, onder welken de Poly*
söorten.

^ns ên ^ eerfte plaats hebben, als volgt.

(O Zee -Kat, met het Lyf zonder Staart^ en

Onder de Mollusca, in 't Griekseh Malakia

genaamd , hebben de Ouden den eerflen Rang

gegeven aan den Polypus
y
wien dezelve ook,

wegens zyne voortreffelykheid , zegt Aldro-

vandus, toebehoort. In Geftalte, naamelyk,

munt hy niet alleen boven de Zee - Katten

,

eigentlyk genaamd , dat is boven de Sepia en

LoligOy uit; maar zyne fterkte behoeft naauw-

lyks voor die van den Leeuw of Adelaar te

zwigte^. „ Men heeft hem, voegt hy 'erby,

3, met zyne Armen een Man uit een Schip

„ in Zee zien trekken en vermoorden; ja,

dat meer is :> hy kan, op zig zelf alleen,

„ een groote menigte van Menfchen draagen,

„ zo dat men veel moeite heeft om hem van

„ kant te maaken. Hier by komt zyne loos-

„ heid,

(1 ) Sepia Corpore ecaudato * Tentaculis pedunculatis nullis*

M. Ad. FriL I. p. 94. Syst. Nat. XIL Gen. 2o6\ Oftopo-

èfo. HASSELq, Aïï\ Upf, 1750. p. 33. Polypus Aft Petrop*

VIL p. 321. T. TT, 12. SER. Muf, III. T. 2. f. I 6#.

Bfll, Aq> 330. T. 331. Polypus o&opus. R.QNQ. Pifc<%\%%

Polypus* JoNST. Exfang. Y« T. U U I.
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3, heid , die nog veel verwonderlyker is , wan- VT.

„ neer men agt geeft op de manier, hoe hy xxiV.
U

3) zyne Prooy belaagt en bemagtigt, zoekende Hoofd-

„ bovendien ook het drooee en over ruuwe stuk,

3 ,
plaatfen loopende; 't welk aan geen ander

3, van de Mèlhïsca is gegeven".

Indien 'er Polypusfen waren van zulk eene Grootte-

grootte, als Pliniüs verhaalt, die hunne Ar-

men dertig Voeten lang hebben 5 zo was geen

van alle die zaaken ongeloofbaal'. De zoda*

nigen hadden het Lyf omtrent zo groot als

twee Okshoofden (*) , en de Napjes 3 aan de

Armen 3 als Potten of Bekkens. De gedroog-

de overblyfzels daar van 3 ten getuige van 't

Wonderftuk bewaard ,
woogen zeventig Pon-

den. Ook verhaalt Strabo 3 dat 'er by Car-

teja gevonden werden van een Talent, dat

is honderdtwintig Ponden zwaar. Schoon dee-

ze dingen ongelooflyk voorkomen , is het doch

waar , dat men in de Middellandfchc Zee niet

alleen, maar ook in de Wescindiën, thans

nog Polypusfen van aanzienlyke grootte vindt5

en waarfchynlyk zouden wy 'er veel grooter

in onze Verzamelingen hebben, indien zy niet

zo moeielyk te bergen waren» Dus is een

Polypus van een Voet over 't kruis 3 met het

Lyf

(*) Corpus Amphotarum qumiecim capax. Een Roornfche

Amphora was groot ruim zeven Engelfche Gallons , waar van

er te Londen zes-en-dertig: gaaf» in een Ton Bier, en drie-

en -zestig Gallons maaken een Okshoofd Wyn.

z
I. DEEL. XIV. STUK.
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rVL Lyf als een Vuist groot, in de Kabinetten

Hoofd- De naam is van de Geftaite afkomftig;
stuk. Dezelve, naamelyk, betekent zo veel als
Naams- -

,7 . , .

oidprong. Veelvoet of Veelpcot 9 t welk echter niet zeer
r$lyfm.

ejgen j^an aangeraerkt worden te zyn, voor

een Dier, dat niet meer dan agt deel en heeft,

die deezen naam kunnen voeren» De echte

Rupfen hebben altoos zestien en de onechte

wel twintig of meer Pooten , zonder dat men-

ze daarom Veelvoeten noemt, of eenig denk-

beeld heeft, dat zy zo ongemeen Veelvoe-

tig zyn. 't Getal van agt Pooten, dat inde

Myten, Spinnekoppen en andere Infekten ,

beftendig is , heeft de Polypusfen oudtyds ook

OEtopödia doen noemen, en de hedendaagfche

Grieken heeten dezelven OElapodi, ja fommi-

gen Catapodt, zegt Aldrovandus. De mees-

te naamen, welken 'er de Natiën van Europa

aan geeven, zyn, by verkorting, van Poly-

pus afkomftig. Dus heeten de Italiaanen dit

Dier Polpo, de Venetiaanen Folpo, de Genuee-

zen Porpo, de Spanjaarden Pulpo, en de Fran-

fchen Poulpe, of Poupe* De naam der Engel-

fchen Preke 9 Pourcontrel, of Poorcuttle, gelyk

die van 't Eiland Wjght ze heeten* fchynt

niet zo duidelyk te zyn : doch die der Duit-

fcheren, Polfscb of Polkuttel 9 zou uit den

naam der Zeekat, Sepia 3 en uit deezen famen-

gefteld kunnen zyn.

't Woord Polypus vindt men, by de Ouden,

niet
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niet altoos op de zelfde manier gebruikt. VT.

Veeltyds was het Mannelyk , doch ook fom- ^iV**
tyds van Vrouwelyk Geflagt. De middelfte Hoofd-
Lettergreep heeft men gemeenlyk kort ge- stuk.

maakt, maar fomtyds was 'er de Accent op
Polyfus *

rustende, en dit doet zien, dat men nog he-

den zo wel Polipus of Pölipe zeggen kan, als

Poiypiis. In 't eerfte geval wordt het oir-

fpronglyke nagevolgd, en de naam blyft, al-

toos, zuiver Grieksch: weshalve ook Alber-

tüs magnus, dien vertaalende, het Dier ge-

noemd heeft Maltipes: want het is oneigen,

met fommigen, om fer een Latynsch woord

van te maaken, het Pulpiis te heeteru Dat
men de Pisfebedden en Duizendbeenen , die

by uitftek Veelvoetig zyn, met dien naam

beftempeld heeft, is niet zonder voorbeeld.

Het Schepzel neemt verfchiilende Postuurea postlulreij4

aan , en vertoont zig , derhalve , ook in by-

zondere Geftalten. Somtyds gelykt het naar

een Zee -Star, fomtyds naar een Bloem, fom-

tyds naar een Kwast of Kwispel, fomtyds

naar Q^n Bonnet of Muts. In alle die veran-

deringen houdt, evenwel, het Lighaam 2yne

gedaante byna; zynde meer of min langwer*

pig of plat Bolagtig rond* Het heeft een

Hals, die in agt Armen uitloopt, welke aan

hun begin dik en breed zyn , verdunnende en

verfmallende allengs, tot aan de Punten, De
meer of minder krinkeling of opkrulling van

deeze Armen, maakt de voornaamfte ver-

Z a fchil*

I, Deel* XIV, Stuk*
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VI* fchillendheden van Postuur in dit Schepzel.

XXIV
L

' **et bedient Z1*S van dezelven tot het vatten

Hoofd- van zyne Prooy, en ten dien einde moesten

stuk* Zy R jet alleen zeer buigzaam en beweeglyk,
cjpus. ^ noodige Werktuigen- voor-

zien zyn, Uier toe heeft de Natuur een

Soort van Napjes uitgedagt, die in groote

menigte langs deeze Armen liaan, en voor

Zuigers fchynen te verftrekken , om dat gene

vast te houden 3 k welk aan dezelven raakt.

Zy zyn rond, met eene holligheid in *C mid-

den , en aan 't begin der Armen , daar de

Mond is van het Dier, taamelyk groot, doch

allengs verkleinende naar het end, In de

meesten ftaan zy, op ieder Arm, in twee

ryën, en dewyl het getal derzelven, op elke

ry, meer dan vyftig is, zal haar getal, in

één Dier , niet veel minder zyn dan duizend.

Waarlyk , indien ieder zulk een Napje voor

een Poot mogt gehouden worden, zo zou

dit Schepzel wel degelyk een Veelvoet zyn.

verfchü. Ik heb gezegd, dat in de meesten deeze

Napjes op twee ryën ftaan aan ieder vArm.

Dat 'er ook z^n met ééne ry van die Napjes,

leert ons niet alleen de Afbeelding van zul-

ke Voorwerpen, op de aangehaalde Plaat van

Seba, maar ook een Voorwerp zelf, 't welk

ik bezit, en dat door zyne kleinte uitmunt (*).

Trou-

(*) Het komt ia zyne gchcele postuur, benevens eenïge

an-
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Trouwens, dit onderfcheid der Dieren, die VI.

men Polypusfen neemt, was reeds door de^™^L -

Ouden opgemerkt: doch, waar men het van hoofd-

daan heeft, dat zulks een verfchil der Sexe^yK.

zoude zyn, en dat de Mannetjes twee ryën
oy**u

van Tepels of Zuigers , de Wyfjes maar éé-

ne ry aan de Pooten hebben zouden , gelyk

men elders zegt^ kan ik niet begrypen. In

deeze zyn de Armen of Pooten byna rond,

in de anderen vier - of driekantig. Ik heb hier

een der mynen, die een zonderling postuur maakt,

op PI. CXI. in die Geftalte doen afbeelden,

welke aan deeze Dieren natuurlyk is, 't zy

tot zwemmen of loopen, of tot het vatten

van haare Prooy: want de gewoonde afbeel-

dingen, daar het Dier met omgekrulde Armen,

die ageer om het Lyf geflagen zyn, voor-

komt, vertoonen hetzelve als dood zynde of

in een gedwongen (laat.

De Middellandfche, en inzonderheid de A- Geftalte.

Pl. CXI
driatifche Zee, de voornaamfte woonplaats, jr£ 2 ,

*

zo men verzekert , zynde van deeze Zee-

Schepzelen, kon ik niet beter doen, dan de

befchryving gebruiken, welke ons de Heer

JHasselquist geeft van zodanig een Dier, dat

Ar-

andere Polypusfen , die ik twee of diie Jaaren geleeden op

eene Verkóoping gekogt heb , zo volmaakt overeen met de *

genen, die op de gezegde rlaat afgebeeld zyn, dat mea
haast zou denken, dat die Afbeeldingen naar deeze zelfde

Voorwerpen gemaakt mogtenzyn.

z 3
l> Djeel. XIV. Stuk,
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VI. Armen hadt van anderhalf Voet lang* Des-

KOOFD^
Ze Ŝ Viei

'de Vatl Cen ^0et
>

de

XXIV. Hals een Duim uitgeftrekt. Het hadt de Rug
stuk. van boven , den Kop en Grondfteun der Voe-
Fêiypus.

jeren ^ befprengd met rosagtig zwarte Vlak-

ken; de Voelers van boven bruin, van on-

deren witagtig , zo wel als het Agterlyf 9

onder welks Opening, die ook met een groe-

nen Cirkel omringd was, zig een groene

Vlak vertoonde. Dceze Opening, in onze Af-

beelding zeer duidelyk zigtbaar, was in vier

Beursjes gefcheiden , w7aar van twee grooter

dan de anderen. Daar onder hadt het Dier

cene Tregteragtige Buis, die Tepelswyze uit-

flak; waar men, naar-'t Lyf toe, den Duim
kon inbrengen, en een Ganzen -Schaft aan

9
t

onder -end. Deeze Buis hadt aan ieder zyde

een Kwab, die aan de Zyden van 't Lighaam

gehecht was, van vooren vry. De Hals,

veel fmaller dan het Lyf, was Rolrondagtig

:

de Kop cen weinig verheven, cn harder dan

het Lyf, vertoonde zig aan den anderen

kant, met twee groote uitpuilende Oogen.

In dit ons Voorwerp zyn de Oogen monftreus

groot, in vergelyking met de kleinte van dat

Lighaamsdeel , 't welk hy den Kop genoemd

heeft.

pc Snuit Aanmerkelyk is 't gene die Heer van den
ot Bek# gek Zcgt. ,, Het heeft de Snuit driemaal lan-

3 , ger dan den Kop, naar den Kop fmaller,

^ naar de Voelers breeder , uitloopendc in
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5 , agt Voelers of Armen van gelyke langte, VI.

3, die boven rond en glad, van onderen ge-^xiv"*
3, knobbeld zyn , en aan den Gronditeun Hoofd-

.3 door een Vlies famengevoegd. Van onde-

$ , ren neemen zy allengs in dikte af, en

33 zyn aan de Tippen uitermaate dun. Op

3 5 ieder Arm (taan twee ryëri van Knobbelt-

35 jes. Het Gat 3 in 'c middelpunt der Ar-

3, men 3 is omringd met vier Ringen van

33 Knobbeljes , waar van de binnentte breed

3, en witagtig; de buitënfte fmal en bruin.

33 Daar binnen zyn > aan 'c end der Snuit 3

3, twee Hoornagtige Nypers 5 de eene zeer

33 klein 3 de andere veel groocer, aan de Tip-

33 pen fpits , aan den agterften Rand een wei-

33 nig Vliezig": waar uit dan biykt dat de

Polypus een dergelyken Bek als de Zeekatten

heeft , die met een Soort van Tanden is

voorzien.

Aangaande de Ingewanden van die Schepzel Dcmgè.
fchynt Hasselqu-ist geen onderzoek in 't werk wauder-

gefteld te hebben» Aristoteles fchryft, dat

og den Slokdarm of Keel 3 in de Polypusfem

zo wel als in de Zeekatten, een Krop volgt

3

gelykerwys in de Vogelen; daar dan een Pens

aan gehecht is^ die in 't Gedarmte eindigt.

Waarfchynlyk zal het Dier zyne uitloozing

hebben door 't gedagte Pypje ? van buiten

zigtbaar. De Ouden hebben gemeend 3 dat

het , zo wel als de Zeekatten , een zwart

Vogt of Inkt uitgaf; doch de Heer Hassel-

Z 4 QÜIST
I. Deel. XIV. Stuk*
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VI.
Afdeel.
XXIV.
Hoofd*
STUK.
Folypus,

VoedzeL

quist verzekert ons van het tegendeel; of

liever, hy zegt, dat hetzelve een Vogt, 't

welk niet zwart is, uitgeeft f*). Ook fchryft'

AthenjEüs, dat deszelfs Inkt niet zware,

maar rosagcig is, komende uit een Blaasje

voort, 't welk mooglyk dat gene zyn zal,

waar van de Heer Baker fpreekt en de af-

beelding geeft in de Polypus, door hem be-

fchreeven (f).

Een groot Vyand is dit Dier, zo gedagte

Doktor getuigt, van den Visch der Hamdou-

bletten, daar het, zo dra dezelve zig openen,

de Armen infteekt, of inkruipt, en den Visch

vernielt. Ook hebben de Ouden reeds van

deszelfs ongemeene vraatagtigheid gewag ge-

maakt , en het wordt van Scaliger geteld

onder de Dieren die alles , wat hun voor-

komt, vreeten. Niet alleen Kruiden en Boom-
vrugten, maar het Vleesch van allerley Die-

ren , zyn deszelfs Spyze. Leevende Menfchen

zelfs, in \ Water zwemmende of baadende,

durft de Polypus aantasten, en hy is een

groot verflinder van de Duikelaars of Dren-

kelingen. Zyn gewoonfte Voedzel, evenwel,

beftaat in de Visfchen of Slakken , die in

Hoorens en Schulpen huishouden ; waiar toe

het dezelvea met zyne Armen en Tanden

weet

(*) Humorera non atrum mirtit. Reife n&ch F*URlna
%

f.
483,

(p Thllof. TranfaB. VoL. L. p, 777*
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weet aan ftukkcn te breeken; Bellonius VI.

heeft waargenomen , dat deeze Dieren ook ^xiv"
Kreeften en Krabben verflindcn. Hy hadt,HooFD»

om die reden , in zekere Zeehaven een stuk#

Kreeft, een geheel Uur lang, zien vegten
poly?us'

met een Polypus* TElianus fchryft, dat zy

ook de Springhaancn uitzuigen, en dit is zeer

geloofbaar, als men op het getuigenis der

Visfchcren agt geeft , die hem verhaald had-

den, dat zy, op 't drooge komende, dc

Spruiten der Olyven, aan den Oever geplaatst,

gingen verflinden. Verfcheide oude Autheu*

ren bevestigen den Smaak , dien deeze Die-

ren in Olyven hebben (*). Anderen gewa-

gen, dat menze fomtyds by de Vrugtboomen

opklimmende aantreft, en dat zy dan, tot

ftraf voor haare Dievery, van de Boeren of

Tuinlieden gedood en aan het Heerfehap van

den Boomgaard tot Spyze bezorgd worden op

zynen Tafel.

't Is bekend, dat deeze Dieren, nog heden- Gebruik

daags, van het Gemeene Volk, in Italië en
tot ?yzc*

Griekenland, gegeten worden; doch dan moe-

ten zy gebraden of gekookt zyn. Diogenes

heeft zyoe ftoutheid , van een raauwen Poly-

pus

Sic vhidés ramos gliscit frondemïs Olivx

Polypus, & fubito falfïs emergit ab ündis

Per Terram repit; ramos ubi na&us Olivx,

Appiaudit Tmnco Ixtus , Radice lub imi

He&imr implicitus, &c, Oppïanüs per LlPPIUM.

z 5
h Deel. XIV. Stuk,
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Hoofd-
stuk,

VI., pus op te eeten , met de dood bezuurd,

X
F

XlV
Lê Doch , welke bereiding daar toe ook gebruikt

werde, men vindt van Galenus en andere

Geneeskundigen aangemerkt , dat het een onge-

zonde, taaije, moeielyk verteerbaare Spys zy#

Het zal veel verfchillen, of men groote dan

kleine neemt: want deeze laattten zyn zelfs

tot Geneesmiddelen voor Kraamvrouwen aan-

gepreezen geweest. In 't algemeen werden

zy geteld onder de dingen , door welken te

eeten de Geilheid wordt opgewekt en de Man-

nelyke kragt vermeerderd (*). Mooglyk zul-

len zy, daar in, met de Oesters, Kreeften

,

Haanekammen , enz. gelyk ftaan (t).

Ongelooflyk is het Gerugt, dat deeze Dieren

gemaakt hebben in de Wereld. Men heeft-

ze aangemerkt als een voorbeeld van zotheid

en van fchranderheid tevens. De Polypus

,, is wel dwaas, (zegt Aristoteles,) dewyl

„ hy de Hand van een Mensch, die hem

grypen wil, nadert, maar fchrander in zyn

„ Huisfelyke Zaaken, dewyl hy alles in zyn

Wooning verbergt , dat hem tot Aas kan

dienen , en, na hetzelve opgegeten te heb-

j, ben
5

het onnutte, de Schaalen der Kreef-

ten, Schulpen en Graaten der Visfchen,

» weg-

(*) Bulbi, Cicer, Fabx, Folypodes, Conus» inter Edulia

multi Seminis recenfèntur a Galeno.

(t) In Cibo apponi debet rubens ex fuo Condimento
,

•juod Co&ione, addito Nitro, in rubrum vertitnr. Lister.
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Ü wegfmyt". Anderen getuigen van zyne VI.

loosheid , daar in , dat hy zyne Kleur gelyk ^£jy
L *

zou maaken aan de Steenen, waar by hy ,-ioofd*

zig ophoudt, om de Visfchen te bedriegen. s.tuk.

Het gene Ovidius in Vaarfen gezegd heefc
1 olW***

van de manier, op welke hy de Netten en

Hoeken der Visfcheren weet te ontkomen,

is door Isidorus in Onrytn nagevolgd, üver

de verandering van Kleur, hoe groot diezy,

ftemmen nogthans de Autheuren niet overeen;

hoewel Ambrosius daar uit ook de toepas*

fing afleidt, op Menfchen, die, het gene ande-

ren toebehoort
3

door bedrog tragten magtig

te worden Plütarchus fteltze tot een

Zinnebeeld van Vleijery of van Geveinsdheid;

anderen van Hebzugt of Gierigheid : anderen

fchryven , dat de genen , die een Tyrannifche

wreedheid over hunne Medeburgers of Onder-

hoorigen oefenen 5 den Polypus gelyk zyn. By
den Duivel zelf hebben eenigen dit Schepzel

vergeleeken.

De Eigenfchappen van den Polypus gaven spreek-

ook aanleiding tot verfcheide Spreekwoorden. W00ldcm

Wegens de Geveinsdheid zegt Sophocles;
wanneer gy by een Menscb zyt 9 zo weest indag-

figl dat de Polypus zyn Natuurlyke Kleur ver*

andert naar de Steenen, by welken by zig bevindt.

Plaü-

(*) Et ideo cavencli funt, qiü Crlnes fax Aaudis, Sc

Brachia longe lateque dispergunt , vel ipedem induunt muU
tiformem. Et isti eniui Polypi funt , nextis plmimos haben*
tes , &c. Hexam. C. 3.

ï. deel. xiv. Stuk»
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VI. Plautus levert een zeer kragtige Zinfpreuk,

XXvT' de vasthoudendheid betreffende (*); Voorts

Hoofd', heeft die Eigenfchap 't zy waar of valsch,

stuk. aan deeze Dieren toegefchreeven; dat zy zelfs,
Myp*s. ^ geval, hunne Armen afknaagen enop-ee-

ten , aanleiding gegeven tot verfcheide Spreek-

woorden , die in het belpottelyke vallen. Dus

zegt Alc^bus by Athenjeus, ik weet my zei-

ven op* gelyk de Polipus (f). Ten opzigt van

een arm Mensch wordt, door Hesyciiiüs en

anderen, Zinnebeeldig gezegd; dat hy ^ geiy

kerwys de Polypusfen 9zyn eigen Lighaam knaagt

Omtrent dit laattte erkent men wel, dat zy

dikwils met geknotte Armen of Pooten voor-

komen 5 doch 't is bedenkelyk , of die niet

veeleer door hunne Vyanden, welke zy vee-

len hebben, gelyk de Zee -Aaien, Kreeften,

Krabben en dergelyke Schaaldieren, afgeknee-

pen of afgebeeten worden,

yoorttec» Aristoteles verzekert, dat 'er Mannetjes
img

" en Wyfjes onder deeze Dieren zyn. Hy heeft

zelfs de Teeldeelen willen aanwyzen ; doch
9
t is twyfelagtig, welken hy, daar in, van

de Weeklyvige Dieren bedoele. Na dat hy

van de manier, op welke de Zee -Katten haar

Inkt uitwerpen , en wat hards ieder derzel-

ven

(*) Ego istos novi Polypos, qui, ubi quid tetïgerint, tenent.

In Aulularia^

(t) Edo me ipfum ut Polypus.
V
£J» ^(Aotmfus7fêïi{wi%*

C40 Inftar Polypodis ipfe feipfum corrodens.
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ven op de Rug heeft, gefproken en gezegd VI*

hadt, ,, de Polypus heeft niets zodanigs, XXIV^
,, dat hard is of vast van zelfftandigheid , Hoofd-

,, aan zyn LyP: zo laat hy 'er op volgen. S

pJy
l

ÛSa

,, De Wyfjes verfchillen van de Mannetjes,

doordien in het Mannetje die doorgang ,

,, onder de Keel leggende , van het Agter-

brein loopt naar het laagfte van de Geut,

,, en dat gene, waar hy eindigt, gelykt naar

een Tepel. In 't Wyfje is dat dubbeld,

en boven aan geplaatst". Veelen getuigen

dat zy, in de kraam moetende, zig twee

Maanden lang verfchuilen in een Nest, 't

welk zy van kleine Hoorntjes en Schulpen

zig als een Harnas om het Lyf maaken. Zy
paaren in de Winter, en baaren in het Voor-

jaar, zegt gedagte Philofoof, van wien aan

de Polypusfen en Zee -Katten eenerley ma-

nier van Paaring toegefchreeven wordt. Hy
zegt, dat het valsch is, dat zy met de Ar-

men elkander bevrugten zouden, gelyk de

Visfchers zig verbeelden. Rondeletius uit

Aristoteles verftaan hebbende, hoe zy met
• eenen Arm , die naar een Mannelyk Lid ge-

lykt, volgens fommiger Gevoelen zouden paa-

ren. Laat daar op volgen. Dat dit Her
fenfehimmen zyn, leert ons de Ontleed-

5, kunde. By het openen van verfcheide Po-

„ lypusfen", heb ik nooit gezien dat.de Nap-

„ jes grooter waren aan den eenen Arm
„ dan aan den anderen, uitgenomen de eer-

„ fle
! Deel, xiv. stuk.
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VI. M fte en grootfte Soort van Polypusfen ,

XXIv' » waar in gy geen twee NaPies aan eenen

Hoofd. Arm, maar aan vier Armen de grootften

STÜJC
' 35 van alIen bevinden zult te zyn: het welk

Poppus,
^

-m fa andere Soorten geenszins plaats heeft.

53 Indien het Zaad door deeze werdt uitgela-

„ ten, dan zou het noodzaaklyk zyn, dat

3, eenige doorgang uit de inwendige deelen

5 , dervvaards ftrekte : dat ook het Wyfje , door

„ dien zelfden doorgang , het Schot ontving

en de Eijeren uitwierp: doch dat zulks

33 niet gefchieden kan getuigen alle de genen,

3J die de Polypusfen gezien hebben, en de

3, plaatzing der Eijeren , in het onderfte van

3, 't Agterlyf ,
bewyst noodzaakelyk, dat de

33 Eijeren ergens anders dan door het Napje

3, van den Arm worden uitgeloosd. Daar

3, omtrent fchynt my het Gevoelen der ge-

.3 nen echt te zyn 3 die verzekeren 3 dat zy

door het Pypje baaren". Dit zelfde is

ook het Denkbeeld geweest van Aristote-

les 3 die, van alle Weeklyvige Dieren fpree-

kende, zegt: )5 zy baaren door dat gedeelte

,3 van het Lighaam, 't welk men het Pypje

33 noemt".

Bijeren. Athen^us, deezen Philofoof volgende

3

zegt , dat zy de Eijeren , door het Pypje 3

Troswyze uitwerpen. Plinius wil, dat zy

het door den Bek of Smoel doen , cn verge»

lykt de Eijeren by de Bloemen van den wit-

ten Popelier. Hier uit is 't dan waarfchyn-

lyfe
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lyk, dat zy cenigermaate naar de Eijertros- VI.

feu van de Zee -Katten gelyken zullen. Zy^iv** 1

zouden van de Ouden uitgebroed worden, en Hoofd*

niet uitkomen voor den vyftigften dag, na de*LTU1^

Eijerlegging, Wat hier van zy; dat zy fterk
*

vermenigvuldigen , wordt in 't algemeen er-

kend. En, hoewel de deelen van een Poly-

pus, dien men in ftukken gefneeden heeft,

nog lang in 't Leven blyven , zo wordt nog-

thans getuigd, dat zy fchielyk uitteeren . ver-

fmeken , en verre van twee Jaaren , gelyk

A i< istoteles verhaalt , naauwlyks twee Maan-

den leeven. Dit laatlte zal zekerlyk van een

Polypus , die zyne volle grootte reeds be-

reikt en dus voortgeteeld heeft, te verftaan

zyn*

CO Zee -Kat, die het Lyf zonder Staart en tt.

gerand heeft, met twee Voelers. c^vóone!'
Ze$ . Kat.

Hier mede wordt de gewoone Zee -Kat be-

doeld, die in 't Latyn den naam voert van

Sepia 9 welke van een Grieksch woord, dat

rotten, verrotten, betekent, afkomftig is. De
reden hier van kan zyn, dat het Dier zo

fchielyk rot, of dat het een rottig Vogt uit-

werpt*

(2) Sepia Corpoie ecandato 'marginato, Tentaculis duobus-

Muf^id. Frid. I. p 93 Wéni Suec 2106. Sepia» ~4m> jicad*

J. p. 325 GESN. Aq. 851' ALDRov. Exfang. 44. BELL, Aquat.

336. Rond. Aq. I. p. 498. Olear. Muf 97. T. 97. Sepia,

SEB. Muf Iti* T. 3» £ 1 4«

! Deel» XIV. Stuk.
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VI* werpt* In Italië, Vrankryk, Spanje, heeft

'XXIV^' het verfchillende benaamingen
j van het Latyn

Hoofd' afgeleid. Dus fchryft Bellonius , dat die van
stuk. Marfeüle en Genua het Sopt noemen; terwyl

de Venetiaanen 'er den naam aan geeven van

Sepptu Andere Italiaanen noemen het Seccia

of behouden het Latynfche woord. In Span-

je ,
zegt men , dat zy het Xïbia heeten ; doch

de Franfchen noemen het Dier Sêcbe , Seicke

of Bouffron. In 't Engelsch geeft men 'er den

naam van Cuttle Fisb , Black Cuttls of Black*

fisb aan; de Duitfchers noemen het fomtyds

een Zee -Spin, zegt Aldrovandus; die echter

mis heeft, wanneer hy getuigt, dat wy Ne*

derlanders het de Spaanjche Zee -Kat ty te-

len : want dit de naam is van de volgende

Soort.

Geftaite^ Men kan niet twyfelen, of de gedagte be-

naaming onzer Visfcheren zal afkomftig zyn
0 van de Armen , welken dit Dier wel veel

kleinder dan die der Polypusfen, doch ook

ten getale van agt aan den Kop heeft , en

waar mede het zig, als de Katten, weet vast

te houden aan Steenen of Klippen , om niet

door het geweld der Golven te worden weg*

gerukt. Deeze Armen zyn, in 't Leven,

Peesagtig, en geeven, als menze overdwars

doorfnydt, geen Vogt uit, maar maaken een

ronde uitpuiling op de plaats der Sneede ; zo

dat'zy eenigermaate Veerkragtig fchynen te

Z3*n. Trouwens, dit. komt overeen met de

taai-
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taaije, Lilagtige, Zelfftandigheid van het ge- VI.

heele Dier, dat van de Polypusfen voornaa- xxiv/
melyk door de figuur van zyn Agterlyf , 'c Hoofd-

welk langwerpig ovaal is, en door het Been» STÜK*

agtig Rugge - Schild , dat in de Apotheeken

Os Sepia, en anders gemeenlyk Zee- Schuim ge-

noemd wordt, verfchilt. Bovendien maaken
de twee lange dunne Voelers, die grootelyks

by de anderen uitmunten , en ligt afbreeken;

eene aanmerkelyke byzonderheid van dit

Schepzel, het welke door de Zwarte Stof,

die het uitgeeft, al van ouds berugt is geweest,

en nog heden deswegen bekend is aan de Vis-

fcheren.

De Zee -Kat moet, zo wel als de Poly- Grootte

pusfen, aanmerkelyk in Grootte verfchillen.

Men vindt 'er dikwils, die het Lyf van een

Voet of langer hebben, doch fommigen zyn

naauwlyks grooter dan eens Menfchen-Hand.

Dit verfchil van Grootte zal waarfchynlyk

van den Ouderdom afkomftig zyn: want het

is niet waarfchynlyk dat de Zee-Katten , ge*

lyk Plinius wil , maar twee Maanden lee-

ven, en geheel onbegrypelyk , dat zy in dien

tyd tot zulk een Grootte zouden aangroei-

jen» Anderszins zouden de Eijeren van even-

redige grootte dienen te zyri, naar die van

het Dier ; indien 'er naamelyk een Soorte-

lyk verfchil plaats had in de Geftalte.

De werking der Armen hangt meest af van Armen,

de Tepeltjes, waar mede zy, zo wel als in

Aa d©
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VI. de Po!ypusten, bezet zyn, d^ch die dit by-

XXIV*'
zonders in de Zee " Katten hebben, dat zy

Hoofd- als met een Peesagtig Steeltje aan den Arm
stujc gehecht zyn , en zig dus aanmerkelyk kunnen

uitrekken of intrekken. Ook worden deeze

fomtyds 3 zo wei als die der Polypusfen»

door de Zee -Aaien afgegeten, en groeijen

dan allengs weder aan, gelyk de ftaart der

Haagdisfen (*). Voorts heeft ieder Tepeltje

een Kraakbeenigen Ring met kleine Haakjes

bezet, en in een Vlies beflooten, het welk,

boven en behalve de zuiging 9 een vaste aan-

kleeving maakt, en gelegenheid geeft, dat

de Zee -Kat haare Prooy, meest in Vischjes

beftaande , vast kan houden, Kenigen hebben

meer dan honderd zulke Zuigtepelcjes aan

één der korte Armen geteld , en, dewyl 'er

rykelyk zo veel aan het end der lange Armen

of Voelers zyn> mag rnen gerustelyk befl ui-

ten , dat het Dier 'er ten minfte duizend

heeft, zo wel als de Polypus In geen van

beiden is het getal naauwkeurig te bepaalen
,

om dat zy langs hoe kleiner worden en ver-

dunnen aan het end der Armen, in welker

midden de Bek geplaatst is.

De Gek. De Mond der Zee - Kat verdient een op-

lettende befchouwing. Dezelve beftaat uit

eene Hoornagtige zelfftandigheid ; te weeten

uit

(*) Congros ejus Brachia rodere, fed renasci, /ïcut La.

cettis Caudam , hand falfam. Plin. IX. 29. zegt LïNn.tüs
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bic twee harde, kromme Kraakbeenderen, die VI.

in elkander fluiten
, en famengevoegd zyn

xxrv*^
door middel van een fterk , dik, Ringswys' Hoofd*.

Vlies, het welk dezelven grootendeels befluit, stuk;

zo dat de Punten maar een weinig uittteeken;

Dus gelyken zy, te famen, eenigermaate naar

den Bek van een Roofvogel of Pappegaay,

en de zwarcagtige Kleur, die dezelven doet

uitmunten, by de Kleur van het Schepzel, 't

welk doorgaans uit den geelen bruinagtig ziet,

maakt de gelykenis nog volmaakter: terwyl

het aan de twee zyden, van dat men den Kop
kan noemen , twee niet minder groote en zigc-

baare Oogen heeft , dan de Polypus , en daar

tusfchen een Kraakbeen, 't welk een weinig

Stoffe, die naar Brein gelykt, vervat.

Binnen de holligheid van den Bek is; vol- tceei,M^g

gens Rondeletius, een Sponsagtig Vleesch,
ê£

ai>

voorzien met verfcheide ryën van Tanden 5

die, voor een JVlikroskoop gebragt zynde ,fom-

migen zig vry ftomp verioonen , zo dat zy
gelyken naar Maaltanden of Kiezen; anderen

langer zyn en Kegelvormig, uitloopende in

een fcherpe Punt. Men kan niet twyfelen*

of de eene zo wel als de andere zyn de Zee-

Kat dien (tig tot het klein maaken van haat

Voedzel. De laatften zullen de zeven fcher-

pe Kraakbeentjes zyn, uit welken Swammisr-

bam de Tong oordeelde te beftaan. % Ge-

dagte Vlies, nederwaards zig famentrekkende

,

formeert dus de Keel. De Keel heeft eene

Aa 2 TreefeM

%i Deel XVTt Srux.
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VI. Trechterswyze figuur , en loopt uit in de *

XXIV*' Zwelgpyp, die een lange {malle Buis is, wel-

Hoofd* ke in de Maag eindigt. De Spyzen, dus door
stuk. de Tanden vermaalen , en door de Zwelgpyp

in de Maag gekomen , gaan verder in eer:

dunnen Darm, die echter wyder dan de Zwelg*

pyp is, en weder opwaards ftygt: want de

Zee -Kat heeft aan \ agter-end geen opening

tot uitwerping der Vuiligheden;

Bewaar- Bezwaarlyk zal men gisfen, welke Inge-
V
teXX£

n wanden tot bereiding ftrekken van dat Zwar-

te Vogt, welks uitwerping de Zee -Kat, al

overlang, zo berugt gemaakt heeft. Aristo-

teles , die het by zig hebben van dergelyk

Vogt, doch in minder veelheid, ook toefchryft

aan de andere Weekfchaaligen QMalakia) , ver»

haalt dat zy altemaai eenliïiitis hebben, waar

door de Zwelgpyp loopt. Hier door hebben

fommigen gemeend, dat door hem de bewaar-

plaats verdaan werde van de Inkt, of de Inkt

zelve ; gelyk Galenus , in de uitlegging der

der woorden van Hippocrates, dat woord
verklaart: doch Rondeletius toont aan, dat

zulks onmooglyk zy. De Ontleedkunde, zegt

hy, doet blyken, dat de Mutis, onder den

Bek leggende, waar door de Keel loopt, een

Klieragtige zelfHandigheid is, van geele Kleur,

en niets Blaasagtigs heeft. Men zou dezel-

ve dan met Swammerdam, die de inwen*

dige deelen van een Mannetjes Zee -Kat (*)

zeer

|

* Het is de gewoone Zee - Kat (Stfta) welke die Au«
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zeer naauwkeurig voorftclt, veelligt voor de VI.

Lever kunnen houden , of mooglyk voor een xxiy
1"

Klier, welker gebruik onbekend is, gelyk Hoofd-

dat van de Tbymus in de Menfchen. Want STUK '

dat dezelve niet dienen kan tot bereiding van

het gedagte Zwarte Vogt, is uit de plaatzing

blykbaar.

By het end van den Endeldarm, dat in de

Buik van het Dier los hangt, is van binnen

een Opening, waar in zig het Beursje van die

Inkt ontlast , het welke geheel aan 't agter-

end van het Lyf geplaatst is. Dit Beursje

was ten deele Vliezig, ten deele Spieragtig,

wit van Kleur en met Bloedvaten doorwe-

ven, Hy vondt *er iets Klieragtigs in, 't

welk, volgens zyn vermoeden, wel dienen

mogt om de gezegde Inkt uit te leveren , die

zo overvloedig uit dit Beursje kwam, dat 'er

het Gezigt van de andere Ingewanden groote*

lyks door belemmerd werdu Hoe dikwils

men het uitfpoelde, fcheen doch de bron-ader

van dit Vogt onuitputtelyk te zyn. Ook was

het zo Iterk van Kleur, dat door een Zakje

van die Inkt verfcheide Emmeren Waters

konden zwart gemaakt worden. Het is dan niet

onwaarfchynlyk, dat de Zee- Kat zig daar

door

sheur bcfchryft en afbeeldt, niet de Spaanfche Zee -Kat

(Lollgo) , hoewel hy dien naam in
9
t Nederduirsch gebruik^

cn daar in dus verkeerdeiyk door den Overzetcer van Bom&«
j&ss Woordenboek is nagevolgd. Verba vaknt ufu %

Aa %
2. XIV. STUK.
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VI.
ATDEFL,
XXIV.
Hoofd-
stuk»

Kieuwen*
Gcftel.

door voor het Gezigt der Visfchen , ja van

de Visfcheren zelfs, verbergen kan. Men zal

het naauwlyks by de Gal vergelyken, wan-

neer men aanmerkt, dat het geene bitterheid

ter wereld heeft rmaar, dat de Indiaanen hier

van hunne Inkt bereiden of bereid hebben

,

oordeelde Swammerdam nier ongeloofbaar ;

dewyl het Vogt uitdroógënde tot brokjes

wierdt en dus de fchoonfte zwarte Verwe

gaf* Evenwel weet men, dat de Chineefche

Inkt, hedendaags, van allerley Kleuren wordt

gemaakt.

Die Autheur verzekert, dat de Zee -Kat,

zo wel als de Visfchen, met een Kieuwen-

Geftel is voorzien. Het Lighaam van dit

Schepzel , naamelyk, is in' een Zak beflooten,

welke aan hetzelve een vrye beweeging toe-

laat, en van boven een aanmerkelyke gaaping

heeft, vercoonende zig als een Handfchoen

om den Arm. Deezen Zak open fnydende,

ziet men aan 't Lyf, van onderen, wederzyJs,

een langwerpig graauwagtig Deel, dat met

witte Vaten fierlyk doorweven is. Door hun-

ne Spongieusheid fchynen deeze Deelen Long*

agtig" te zyn \ en komen , zo hy zig verbeeldt,

met de Kièuwen cler Visfchen , die roodagcig

Bloed hebben, en deswegen rood zyn, in

hunne werking overeen Meer daq veertig

Verdeelingen van Vaten heeft hy aan de ééne

^yde van één deezer Kieuwen geteld. Zy
syn doo?, een Vliezigen Band famengehecht

pa
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en worden door fterke Spieren bewoo- VI.
• „ Afdeel.
Sen XXIV.
Het Hart van de Zee -Kat, zegt die naauw- hoofd-

keurige Waarneemer, is, tegen de manier van s-'-uk.

zeer veele Dieren , in de Buik geplaatst. Het Har*'

heeft eene langwerpig driehoekige figuur , en

de Kleur van een Spier , waar uit het meeste

Bloed getrokken is. , Van buiten is het taa-

melyk effen en glad , doch van binnen Ve*

zelagtig, en, gelykerwys het Hart der Men*
fchen , als met Vleezige Kolommetjes bezet.

Men vindt 'er maar ééne Holligheid in, doch

het heeft twee Ooren , die zeer groot zyn

,

en in de Kieuwen uitloopen. Men kan dan

niet twyfelen 3 of daar wordt, door hetzelve,

ook zekere Omloop der Vogten veroirzaakt;

te minder, dewyl aan dit Hart ook een Vat

gehecht is, dat hy de Groote Slagader tytelt,

die Takken afgeeft naar dat Ingewand, het

welke Leveragtig is, en dan met zynen Stam
voortgaat naar de Herfenen, die, als gezegd

is, in de Kop, tusfchen de öogen, huisvesten.

Zelfs heeft hy aan de zyden van/net Hart twee

Vaten ontdekt, welke misfchien wel terugvoe-

rende Aderen konden zyn.

Zou ook de Zee -Kat geene Herfenen heb

ben, daar het Geflel van haar Gezift, wat
Zenwwen *

het Zintuig aanbelangt, niet minder volmaakt
is, dan in de groote Dieren. Hy vertoont

• hoe de Gezigtzenuwen van de Herfenen , die

naar twee Bolletjes gelyken, afkomen, en zig

Aa 4 over
!> PMjJ XIVS STUK,
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VI. over den bodem van den Oogbol uitfpreiden,

XXIV L,wclke met veelerley beuren praalt. De Oog-

Hoofd* appel heeft eenDekzel, zynde van buiten hel-

stuk. d& groen , van binnen pekzwart. Dit bedekt

het Kryftallyn , dat vry groot is , doch door

hetHaairswyze Ligament als bekneepen wordt

:

des hetzelve zig gelyk een Bolletje, dat in

een grooter halve Bol begreepen is, vertoont.

De twee andere Vogten, het Waterige en

Glasagtige, hoewel van eene ongewoone

zelfHandigheid, waren 'er ook in tegenwoor*

dig.

Teeidee- Aangaande de Teeldeelen vondt Swammer-
laim dam, in de Mannetjes, het maakzel der Zaad-

ballen wonderlyker dan eenig ander Lighaams*

deel van dit Schepzel. Men moet zyne Af-

beeldingen nazien om daar van te kunnen

oordeelen. Het zy genoeg gezegd, dat men

de holligheid van die Lighaamen, welken hy

de Testikels noemt, gevuld vondt met dui-

zenden van witte Pennetjes , welke daar uit

, genomen , en in Water gelegd , eene aartige

beweeging maakten. Op dit Zakswyze legt

een Klieragtig Lighaam, en het derde is een

Hartvormig deel, vlak onder het Inktbeursje

geplaatst. Dit laatfte Deel, by het openfny-

den van den uitwendigen Zak zig reeds aan 't

end vertoonende, fchynt Spongieus, en met

ZaadftofFe vervuld te zyn, die 'er uitvloeit

wan-

m\U Natuiét. Tab. LIL Fig. 5* 6, 7, 8y/$|i
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wanneer men 't zelve perst. In 't Wyfje VI.

vindt men de Eijerftokken ook onder het Inkt- xxrv
L*

beursje geplaatst, en het Kanaal, waar doorHooFi>l

de Eijeren uitgeworpen worden , vertoont zig stuk.

aan de zyde van de Pyp des Endeldarms.

Dus is de Sexe der Zee -Katten inwendig verfchii

genoegzaam blykbaar, maar, of men die, uit-
van Sexe*

wendig, met meer zekerheid onderfcheiden

kan , dan in fommige Visfchen , is my nog zo

blykbaar niet. Aristoteles zegt, dat de

Mannetjes ruuwer zyn, op de Rug zwarter

en van onderen bont, terwyl zy ook het ag-

ter-end fpitfer hebben; doch die Prammen,

welken , zo men getuigt , aan het Wyfje zou-

den zyn, weet ik zo gemakkelyk niet te vin-

den (*). Ook zouden deeze , volgens den

Vader der Philofoophen , niet, dan na het

openfnyden van den Buik, zigtbaar zyn. Door
dit middel moet men dan ook te weeten zyn

gekomen, dat die groote, op de Derde Plaat

in
5

t Derde Deel van Sera, een Mannetje wa-

re: want dezelve fchynt van agteren geheel

niet fpits van Lyf , en ook aan den Buik niet

bont noch zwart op de Rug te zyn geweest.

Of men, aangaande de manier van Paaring, De Eijei>

Jn deeze Dieren meer verzekerd zy, dan in
TrQS*

in

(*) Ie Sexe fe distingue aifcment dans la Seche. Lc Mïïe

est plus bigané , &c. En outre la Femelle a deux efpeces de

.Mamelies , que le Alale n'a pas. Hi$t< Naz. des Animaax*

Paris 1756. O#avo« Tom* i. p. 143.

Aa 5
L BfcSL. XIV* STUK*
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VI. de.Polypusfen, is my onbekend. Dat zy als*

XXI
E

\/

L
^an de Armen in Gander ftrengelen , cn de

Hoofd- Pypjes, welken zy beiden vooraan het Lyf
stuk. hebben, meer of min famenvoegen. fchynt

niet ongeloofbaar te zyn : doch aangaande de

uitwerping der Eijeren, en derzelver gefteld-

heid 3 zyn wy thans nader verlicht. Ronds»

letiüs zegt: „ de onzen noemt n die de Zee-

Tros, om dat zy naar een Bos Druiven

„ gelyken". Aristoteles hadtze vergelee-

ken by grooté Myrthcn ~ Beften , en getuigt ,

„ dat deeze üijeren door het bygeworpen

53 Vogt van *t Mannetje aan elkander klee-

„ ven, in 't eerst wit zynde, vervolgens

groot er en zwarter wordende". Wat hier

van zy, 't is zeker, dat men deeze Eijeren

in 't Lighaam van de Zee -Kat anders gefteld

vindt, dan daar buiten; wanneer zy ook, on-

derling, meer vast gekleefd, dan vastgehecht

zyn: hoewel zy doch, gezamelyk, een foort

van Tros uitmaaken, als van zwarte Druiven.

Dit heeft de Heer Nozeman, in de Uitge-

zogte Verhandelingen, door een naauwkeurige

afbeelding en befchry ving van de welven, opge*

heiderd (*).

vocdzei. Het Voedzel der Zee -Katten beftaat in ali

lerley Zee - Schepzelen naar evenre< igheid van

haare grootte; want het is blykbaar, dat zy,

hoe

(*) Zie het I, Deel , ingegeven in 't Jaar 3757 ,b!adz» 37&
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hoe grooter zy zelf zyn , hoe groorer Vis- VI.

fchen venlinden kunnen. Niet alleen de zo- xxiv.*
danigen , die zig op den Grond onthouden , Hoofd-

gelyk Platvisch en Aaien; maar ook Krabben STÜK*

en Kreeften 5 ja Sardynen en Haringen, zya

haar Aas. Daarentegen worden zy, weder*

om, door Haaijen Zee- Wolven, Robbenen
verfcheide groote Visfchen , verflonden. Tegeq
de vervolging, evenwe , van deeze haare

Vyanden, weeten zy, zo men verhaak, zu*

te befchutten door de uitwerping van haare

Inkt, die het Water troebel maakt; niet dat

de Visfehen daar voor bang zouden zyn,

als of 't een Vergift ware; gelyk fommigen

beuzelen,

Men vangt de Zee - Katten aan de Oevers vangst,

van den Oceaan en van de Middellandfche

Zee; doch, volgens Gesnerus , vindt men
een grooter veelheid van dezelven in Vrank-

ryk dan in Italië. Ook komen zy zo wel in

Opst- als in Westindie voor ; gelyk daar uit

blykbaar zou zyn , dat de Chineezen het zwarte

Vogt , 't welk deeze Dieren , uitwerpen , in

de bereiding van hunne Inkt gebruiken (*).

Aan de Kust van Nieuw Schotland, en daar-

omftreeks, vindt men een foort van Zee-Kat*

ten , die zeer groot zyn. Men getuigt , dat

'er altoos twee zig by elkander bevinden, en

dat de Mannetjes zeer heet zyn naar de Wyf-
jes.

(*) Hermakn. Cytios. Mat, Md. Tom. It Part. s. p. 17.

I. deel. xiv. Stuk.
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VI. jes. Hier van zou ecne manier omze te van-

xxvi
1"

gen
*

en wel met eei) wyfi
e aan ecn Touw

hoofd-" te binden en dus door 't Water te fleepen

,

stuk, afkomftig zyn (*}. De Ouden, evenwel, ge-

bruikten 'er ook ïeenen Korven toe (f),

DievanMarfeille vingenze, zo^ verhaald wordt,

of dus, of met een Spiegel (|). Ook wordt

verzekerd, dat men de Zee -Katten, in de

Golf van St. Laurens , by nagt vangt met een

brandende Toorts : want deeze Dieren bemin-

nen het Licht, en volgen 't zelve met dm
Vloed zo ver op 't Strand, dat de daar op

volgende Ebbe haar buiten ftaat Helt om te-

rug te keeren, ofanders aan deVisfcheren gele-

genheid verfchaft, omze met de Hand te gry-

pen.

Gebruik, De Zee -Katten worden op veele plaatfen,

zelfs in Europa, tot Voedzel van den Mensch
gebruikt 3 hoewel zy gantsch niet gemakkelyk

te

(*) Postquam c confpe&n vaga Foemina trafta per sequor,

Cernitur a Maribus , fubito ample&untur amatam ,

Atque volubilibusnodis fpirisque rotati,

. Implicitam ramis ihingunt, cupiuntque teneri. OPPïA-

NUS.

(t) Has etiam Nasfis capiunt fub tempor2 verno. Id.

(I) Les Pêcheurs de Marfeille prenten t les Séïhes a la.

Nasfe 4« Miroir. Ilist, Nat. des Animaux. Paris 1756,

jfc 14S. Het ïs ontleend van eenen Gijllius, die verhaalt,

dat de Visfchers een Spiegelglas , op een Plank vast gemaakt,

in 't Water lieten zakken , waar in de Zee - Kat dan haar

Beeld zag, en daar op zo verflingerd werdt , dat zy den Spie-

gel omarmde, zo dat menze daar mede op kon haaien en

dm met een Schepnet vangen* Fides pms Autwm*



de Ze e-K a t t e n; s8r

te verteeren zyn. Te Parys, en in de Noor- VI,

delyke deelen> worden zy niet gegeten , maar Afdeel.

het is een gewoone Spyze te Nantes, Bour- h^sd-
deaux, en in verfcheide andere Steden van stuk*

Vrankryk ; daar menze onder de Geregten op
Tafel voordient. Ten dien einde worden zy,

in Water gezooden en wel gaar gekookt zyn-

de, aan ftukken gefneeden, en gedoofd, met
Boter, Uijen, Pieterfelie en een weinig Pe-

per , doende 'er dan, op 't laatfte, eenige

Druppelen Azyn by: maar het beste is, dat

haar Vleeschj, vooraf, gelykStokvisch , in Zout

Water, met een weinig ongebluschte Kalk,

geweekt zy , waar door het gemakkelyker

verteerbaar wordt» Te Lyons bereidt men de

Zee -Katten met Potasch. Dus wordt het een

zeer voedzaame Spyze, maar die, zo Hippo-

crates reeds opgemerkt heeft , den Buik ver-

Hopt, het Hoofd bezwaart en de Oogen ver*

duiftert, doordien dezelve een dik, flymig

Bloed voortbrengt. Het Afkookzel van dee*

zen Visch, niettemin, wordt laxeerende be-

vonden te zyn, en het onaangenaam fle is de

zwartheid, waar mede dezelve, hoe lang ook

gekookt zynde, de Saus bezoedelt. Van het

zwarte Vogt, dat men de Inkt der Zee -Kat

noemt, wordt, op fommige plaatfen , tot een

zagt Purgeermiddel, en van de Eijeren als

een Bloedzuiverend en Pisdryvend Middel, ge-

bruik gemaakt.

De Zee -Kat heeft, als gemeld is, op def^^f ]

X» Deel» xiv t stuk»
53
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VI. Rug een Beenagtige Schulp, die men in de

X
F

xiV
L

' Winkelen Os Sepia, doch in \ gemeen Zee*

Hoofd" Schuim noemt. Dit bedekt de geheele Rug
stuk, en in hetzelve hebben de Spieren van dit Dier

haare inplanting, zegt Swammerdam , die aan-

merkt, dat hetzelve, versch van de Zee- Kat

gekomen, reeds zo droog is, dat het op 't

Water dryft, en dus in menigte aan onze

Stranden, zo wel als elders ,. opgeworpen

wordt. Men weet dat het van onderen , onder

de Beenige Schulp, naamelyk, als uit Plaatjes

famengefteld is, die de dikke zelfftandigheid

van dit Béen zo voos maaken , dat men 'c

zelve, deswegen, Zee -Schuim genoemd heeft.

Het is van eene fterk Zuurbrcckende hoeda-

nigheid, en wordt derhalve, inwendig, fom»

tyds tegen 't Graveel en dergelyke Ongemak-

ken, met niet minder vrugt dan de Kreefts-

Oogen, Schelvisbeentjes, en anderen van dien

aart, voorgefchreevem Uitwendig is het een

voornaam Ingrediënt van de Tandpoeijers en

komt ook in de drooge Oogmiddelen , die

men tot wegneeming van Vlakken op het

Hoornvlies blaast. De Goud- en Zilversme-

den bedienen zig veel van het Zee -Schuim,

om 'er Vormen van te maaken tot het gieten

van Lepels 3 Vorken, Ringen, enz. Het laac

zig, naaÏBelyk, in de vooze zelfftandigheid

het Model indrukken van iets dat men gieten

wil, 't welk ten dien einde tusfchen twee ftuk*

ken Zee -Schuim bekneepen wordt, enz.

(3
) 'Zee*
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(3) Zee -Kat, die het Lyf platagtig heeft en Vt

gejlaart, met twee breede Vlerken. ^cxiv
L*

Hoofd-*

Deeze verfchilt van de gewoone Zee -Kat * s-ruk*

doordien het Vlies aan de zyden , van de M â\

Staart niet geheel aan boven toe, maar flegts Middel-

ter halver langte van het Lighaam ftrekt , pL cxi*

zegt LiNNiEus. De kleine Loligo, van Ron* 7^' 3#

delstius wordt, door hem, daar toe betrok-

ken. Ik heb 'er een van rykelyk een Voet

lang, in welke het Vlies juist omtrent tot

aan het midden des Lighaams ftrekt, en die

dus als een middelflag fchynt te zyn , tus-

fchen de voorgaande en volgende Soort De-

zelve is van onze Stranden afkomftig. Het
fchynt deeze te zyn, welke de Heer Pon»

toppidans, als aan dq?>Kust van Noorwegen
voorkomende, befchryft, en daarvan de ne-

vensgaande Afbeelding geeft , die wy van

hem ontleend hebben. Het wordt 'er , zegt

hy, Splitte, Blecksprntte en van eenigen de Zee*

Vlieg genoemd. Hy heeft 'er een in Wyn-
geest bewaard, van ongevaar anderhalf Vie*

rendeel Elle of iets langer, en rykelyk twee
Vingeren dik; zynde deeze nog vermoedelyk

een Jonge ; alzo hem gezegd werdt , dat zy
veel grooter voorkwamen. Hy hadt 'er zelf

een gehad, die gedroogd zynde een Elle lang was.

Het

(3) Sepia Corpore depresfo Caudato
, ancipitU Syttt Nau

XII. Loligo parva. Rqndei., JPisc, 508,

Ié Deel. XIV. Stuk»
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VI. Het Lighaam, zegt deeze Heer, is byna

^j^
L,
rond, en gelykt naar een Goudbeurs, zynde

Hoofd- aan 't end ftomp. Het merkwaardig fte, daar

stuk.
jn) was de Kop, met twee groote Oogen

en een Bek naar de Snebbe van een Vogel gely-

leende. Behalve de agt Armen of Takken ,

die hoekig en als met kleine Kogeltjes bezet

waren, zynde ieder Knobbeltje wat grooter

dan een Speldeknop; hadt het Dier, zegt hy,

agter aan den Kop, twee, nog eens zo lan-

ge en aan 't end breede Riemen. Bovendien

waren , aan de zyden van het Lyf, twee Vlie-

zige Lappen, waar mede de Visch zig, als

met een Mantel, kan bedekken, wanneer hy
zig famenrolt. Ook zegt men , dat hy zig

daar mede een weinig boven 't Water ver-

heffen en vliegen, of céigentlyker een weinig

voorthuppelen kan, Dus zal men in de Na-
tuur weinig leevende Dieren vinden , met een

zo zonderling Geftel van Ledemaaten.

,, Niet minder wonderbaar, (vervolgt de

„ Bisfchop,) zyn de inwendige deelen van

deezen Visch , wanneer men hem opent of

„ ontleedt. Onder de Huid wordt, alsdan,

in 't geheel geen Vleesch gevonden, maar

5, langs de Rug een enkel wat platagtig Been,

van gedaante als het Lemmer van een

Mes, en dit is het den Apothekeren be-

„ kende Os Sepia, waar van ik boven, op

het Artikel der Walvisfchen , gewag ge-

„ maakt heb ; alzo die van deeze kleine

Vi*
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VisFchen zouden geplaagd worden (*). VI.
,

3, Voorts is de Romp of Buidel mee een ge- xx\v
U

^ heel zwart Vogt gevuld, 't welke, dewyl Hoofd-

het door de Huid heen blinkt , de Kleur STÜK *

3, van den Visch blaauwagtig maakt, niet-

3, tegenftaande dat Vogt geheel Koolzwart is,

„ zo dat men het ook in plaats van Inkt ge-

,, bruiken, en daar mede fchryven kan. Dit

„ zwarte Vogt fpuit hy, des noods, van zig,

5, en wordt, deswegen, Sputü of Spuit-, jgt

3, ook wel Inktvisch getyteld. Het Water

3, verliest, daar door, rondom het Dier alle

3, zyne helderheid, en deeze Visch fehynt

3, dus, als 't ware, een Tovenaar te zyn 5

„ die zig voor 't Oog van zyne Vyanden wil

3, onzigrbaar maaken. Een zonderlinge voor-

„ zorg der Natuur, tot befchutting van dit

„ zo geheel en al ongewapende SchepzeL

„ Een geloofwaardige Korrespondent heeft voorttec*

3, my , ten opzigt van de Voortteeling van lms*

,, deezen wonderbaaren Visch, iets verhaak ^

,3 dat niet minder zeldzaam is Hy en veele

3, andere Ooggetuigen hebben bemerkt 3 dat

3> de

f
(*) 't .Blykt klaar , dat . de Meer Pontoppidans hier de

Loligo met de Sepia verwart , welker Been , dat men Zee-

Schuim noemt, niet Mesagtig , en ook onbekwaamer i$, om
in de Huid der Walvisfchen te booren en te blyven zitten',

wanneer die deeze Dieren , welken 'er zig gelyk de Luiten

aan vast zuigen zouden, tegen dê- Klippen dood wryVCftj

gelvk zyn Eerw* bladz. 231, verhaalt.

Eb
I. Deel, XIV. Stok.
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39

3)

5) de Jongen by honderden , ja by duizenden,

xxiv" " onder de Huid in de Buik van de Moeder

Hoofd- „ zitten, daar zy zig eindelyk doorvreeten

STL7K * „ zouden en dus de Moer om 't leven bren-

5 )
gen, leevende dan wederom ook maar zo

. lang^ tot haar het zelfde wedervaart van

33 haar Kroost. Plimus heeft onderfcheid

3, tusfchen de Sepia en Loligo gemaakt ,

33 dat my niet bekend is: doch dit weet ik,

3, dat men haar, nu ruim een Eeuw gelee-

3, den, naamelyk in 't jaar \66\ , wanneer

'er eens één, by Katwyk in Holland, ge-

vangen werdt uitmaakte voor een verfchrik-

kelyke Zee-Wonder (f). Het zwarte Vogt,

3, dat zy uitfpuit, de Hand van een Mensch

33 raakende, brandt als Vuur; doch men kan

*3 het met nut gebruiken, om het Aas, dat

33 aan den Hoek geflagen is, daar in te doo-

33 pen: gelyk men ook den geheelen Visch,

3, aan Stukken gefneden, wel tot Hengelen be-

„ zigt". Dit. is het gene door den Heer Pon-

toppidans , aangaande de Noorfche Zee-

Katten 3 wordt verhaald.

(4) Zee-

(*) Lolïgo volitat extra Aquam fe efferens , quod & Pee*

tunculi faciunt Sagittac modo. Sepiarum Generis Mares varii

& nigriores, conftantiaeque majoris. Percusfc tridente Fo>
minac auxiliantur, at iéto Mare Foemiaa fugit. Ambo autem,

ubi fenfere fè apprehendi , efFufo Atramento
,
quod pro San*

guine hi9 est, infuscata Aqua absconduntur.

(t) Zie OLEARIUS» in der Gottorfifchcn Kunsthjammïr*
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(4) Zee -Kat 5 die het Lyf Rolrondagtig ge- W
/pitst y de Staaft met een Ruitagtig Vlies ^xiv'*
gevlerkt heeft. Hoofd-

stuk*

Bf de Ouden is deeze niet minder bekend LJJ0 \

dan de gewoone Zee -Kat Ook komt zv sPaanfcbe

veel overvloediger aan de Stranden der Zui-

delyke deelen van Europa voor, dan in de

Noorder - Oceaan ; weshalve wy 'er, niet zon-

der reden , den naam aan geeven van de Spaan*

Jcbe Zee - Kat. Men heeft , van oüds ï de

Groote van de Kleine onderfcheiden, noemen-

de de eerfte in 't Grieksch Teuthos y de ande*

re Teuthis , het welk flegts eene verfcheiden-

heid aanduidt. Beiden voeren zy, thans, in

Italië, den naam van Calamaro of Cctiamajo, in

Vrankryk heeten zy Calmar, in Engeland Ca-

limary. „ De groote Loligo, zegt Rondele*

,, tiüs, is die$ welke de onzeri Calamar noe-

I, men, of, om dat zy naar een Pennekoker

„ gelykt, of om dat men 'er alles in vindt *

„ het welke tot fchryven noodig is|: Inkü

naamelyk en een Been, dat zig aan 't ééne

,, end als een Penne- Mesje, aan 't andere

Ij end als een Schryfpen vertoont. De klei-

„ ne

(4) Sepia Corpore fubcylindrico fubuïato , CaiuM ancipit!

rliombea. Faun. Suec. 2107. NEÈDHAM* Microsc. Decov, T 12»

Ol> AR Muf 44. T. 26. f. 2. Bell. Aquau 339. Loligo.

RON o. Pisc. 506. Sepia Loligo. Osbeck Iter. 66. Loligo»

STRÓEM. Sundm. 173. SEB. Muf Ui. T« 4. f# l *| £c

Tab. f. 5, 6.

Bb %
Uvttu xiv, stuk,
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VI. ne heeten de onzen, gemeénlyk^ Ghtyioi

XXlV
h

' » welk woord van Gladiolus afkom ftig fchynt

Hoofd- » te zyn: doch *He van Montpellier verwar

-

stuk. ^ ren dikwils de Calamar en Glaugio met

3 , elkander". Die van Bajonne noemen de

grooten Cornets , de kleinen Corniches. Die van

Marfeille Heeten ze dikwils Tante, gelyk men

in 't Noorden de Zee -Katten ook wel Tin-

tenfisch noemt
,

wegens de zwarte Kleur ,

daar zy het Water mede verwen. Volgens

Bèllonius is te Rome en Venetië het woord

Totbena 9 en in Provence Totbona voor deeze

Dieren in gebruik ; het welk nog van 't

Griekfche woord Teuthos zal afkomftig zyn.

Lolhtm is de groote in 't Latyn genoemd

geweest, en derhalve zou ik veeleer den naam

deezer Schepzelen afleiden van het Kruid ,

dat dus genoemd wordt , dan van hun vlie-

gen., fpringen of huppelen op het Water

;

niettegen (taande Varro die naams -reden ge-

opperd heeft. In dé manier van groeijing naa-

melyk en Aairfchieting van de Dolyk, is iets

naar het welke de Geftalte van dit Schepzel

veel gelykheid heeft. Het is deeze niet, die

deZee - Spin 3 Araneus marinus, genoemd worde,

gelyk men elders wil ; maar de gewoone Zee-

Kat voert, als gemeld is,fomtyds deezennaam.

„ Van de Zee -Kat (Sepia Loligo) zegt Os-

becic, in de befchryving van zyn Chinee-

„ fchen Reistogt, verhaalde onze Pasfagier,

„ dat de Spanjaards dezelven eeten, en 'er $

„ in
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„ in hunne Taal , den naam aan geeven van VT.

„ Congrejo. Of de Zee-Kacten hunne Konst^^
„ van de vliegende Visfchen, dan deeze die.HooFD-

3 , van de Zee- Katten geleerd hebben, is my stuk.

onbekend ; doch dit weet ik , dat zy bei-

den vliegen , fchoon geen van beiden een

3, Vogel is 3 en dat zy beiden ook vervolgd

3 , worden door eenerley Soort van Vyanden.

,?
Wanneer de Zee -Kat vliegen wil, fpreidt

3> zy haare Armen of Voelers gelyk een Be-

v zem uit , zo wel als haare R uitagtige Zwein-

35 vin, waar mede zy zig, tot haar ongeluk,

voor ditmaal ook in de hoogte gebragt

„ hadt". Naamelyk, dat hy dus gelegenheid

kreeg omze te vangen; waar op hy dan de-

zelve, die buiten twyfel niet de Gewoone

maar de Spaanfche Zee -Kat was, aldus be-

fchryft.

„ De zwarte Bek, dien zy heeft, gelykt Geftaite»

naar de Snebbe van een Havik; de Kinne-

„ bakken zyn fpits, kort en gekromd. De
3, Sneb is van een cirkelronden, opgefplee-

„ ten, Smoel omringd, om welken tien Ar-

„ men in 't ronde ftaan, waar van agt byna

„ driekantig, doorfchynende, Draadagdg, fpits

uitloopende , aan 't end Wrattig en getand;

„ twee rond, Draadagtig, langer, beneden

„ glad en alleenlyk aan de Punt Wrattig zyn
#

,9
De Schaal is week, Cylindrisch, van voo-

„ ren dikker, glad, met roode Vlakken. De

v Oogen zyn groot en zwart. De Kop. en

13 b 1 „ Voel-
I. DEEL. XIV. STÜS.
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VI* „ Voelhoornen zyn doorfchynende, met fyne

XXIV*' " zwarte DoPJ es gelb'ppeld. De Rug is yan

Hoofd' » vooren Goudgeel, naar 't bruin trekkende,

ztuk. „ en wordt naar de Staart toe allengvS door-

5 ,
fchynende, met zwarte Stippen. De Buik

w is helder rood. De Staart is fcherp gepunt,

„ en met eene weeke Ruitagtige Zwemvin

5, bedekt. Het Dier zou eene Blaas , en ia

dezelve een Inktagtig Vogt bevatten, en

van de Chineezen gegeten worden"*

Grootte. Dewyl Osbeck zulks in 't midden van dei;

Atlantifchen Oceaan, tusfchen Afrika en A-

merika, waarnam, blykt hier uit de gegrpnd^

heid der aanmerking van Aristoteles, dat,

daar de overige Zee -Katten zig gemeenlyk

aan den Oever onthouden, de Lohgo een lief-

hebber is van de hooge Golven. Men vindt-

ze in alle Zeeën vry menigvuldig, zegt Sal*

vianüs, en Plinius getuigt , dat men ?er

gezien heeft in de Middellandfche Zee, van

vyf Ellen lang. Dit laatfte hadt hy van den

Vader der Philofoophen , dje doch niet zegt,

waar men ze van deeze langte vindt. Het zal

zekerlyk van de groote Soort, Lolium ge-

naamd, te ver/taan zyn. De gewoone heb-

ben wy van een Voet, tot drie of vier Dui-

men lang. Of het deeze zyn, die Schools-

wys' zwemmen , en dus veelen te geiyk ge-

vangen worden, is onzeker. Zy leeven van

allerley Visch, als ook van Krabbetjes en

Garqaalen, en ftrekkea beurtlings aan groote?

V;js-
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Visfchen , die 'er gelyk op de Vliegende VI.

Visfchcn Jagc op maaken 3
tot een lekker

Aas. Hoofd-

De Heer Needham, (wiens keurige Waar STUK »
a

, , De Zaad-
neemingen met het Mikroskoop, evenwel , vaten,

volgens de Afbeelding , veeleer op de voor-

gaande Soort fchynen werkftellig gemaakt te

zyn;) verfcheideCalmars aan de Kust van Por-

tugal ontleed hebbende , zonder het minfte

blyk te vinden van Kuit in de Wyfjes, ho^
danigen de meesten waren, ontdekte eindelyk,

omtrent het midden van December, in een

Mannetje voor de eerfte maal eenige fchyn

van Hom. Zeker Melkagtig Vogt, zegt hy,

wordt in de bewaarplaats uitgeftort, door

welks uitfpanning zig de Zaadvaten for-

meerden, of zigtbaar en kennelyk wierden;

gelyk ik denk dat het te verdaan zal zyn.

Hy zegt evenwel duidelyk, dat een nieuwe

ïoeftel van Vaten geformeerd werdt, beftaan-

de uit een foort van Springveeren , in de ge-

dagte bewaarplaats voorkomende, en allengs

die rypheid krygende, welke hun tot volmaak**

te werking bragt. Dit zullen, waarfchynlyk,

die witte Wormswyze krinkelende Pennetjes

zyn, welker beweeging Swammerdam in de

gewoone Zee -Kat ontdekte, en waarvan hy,

na aangemerkt te hebben, dat 'er een Draad*

je van witte Stoffe uit voortkomt , aldus

fpreekt. Maar of nu dit Draadken hol is,

3 , en dat in deeze Pennekens
5 als in foo veè-

Bb 4 lo
I, l>%EL t XIV, Stuk,



Z9% BSSCHRYVINC VAN

VI. „ le Saadpypkens, het Saad gegenereerc word,

XXIV
L
» en daar uyt weer §eexcerneerd word; dan

Hoofd» of zy alle te gelyk , ten tyde van de uyt<?

stuk.
99 fchieting des Saads buyten de Saadbal

,
uyt

het Lighaam gefchooten worden , dat fya

„ feer donkere faacken 3 enz". Ook erkent

Needham, de Werken van Sv^ammeroam
niet genoegzaam ingezien te hebben over dit

Stuk!, voor dat hy zyne Waarneemingen te

Londen aan 't licht gaf, die hy in 't jaar 1744,

te Lisbon (*), in 't werk gefield hadt op die

Schepzel: anderszins zou ik, (zegt zyn Ed.)

dezelven tot leidsman gebruikt en dus vermyd

hebben in verfcheide misflagen te vervallen:

zeggende verder: in 't algemeen is de Ont-

leedkundige befchryving van Swammeh dam,

3, aangaande de zigtbaarfte deelen van de Se-

,, pia, niet alleen zeer naauwkeurig en meer

„ voldoende dan de gene die ik gegeven heb,

van de Calmar, maar ik geloof daarenbo-

„ ven, dat men, verfchil vindende in onze-

3, Waarneemingen, zig veeleer aan hem dan

aan my moet houden (!)"•

DcEijer- Een edelmoedige betuiging, inderdaad, doch
Ti0Si

niet edelmoediger dan die van den Heer Bo«

HADSCH,

(*) Dc Calmars cn Sepia's komen Schoolswyze op de On-

diepten in de Mond van de Taag, waarfchynlyk om te aazeii

op de kleine vischjes , die men daar in menigte vindt, en

hy verbeeldt zig , dat zy haar zwarte Vogt gebruiken om die

V nes te beter te kunnen vangen, door de troebelheid van'

het Water. •

;

(j) Note. p, 43, des Nquv* Qbferv* Morose, Paris 1759,
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hadsch, wiens misflag, van de Eijer-Tros VL
der Spaanfche , voor dien der gevvoone Zee-

^xn-r
Kat opgegeven te hebben, zo fcherp was Hoofd«

doorgehaald van den Heer Nozem an(*). HysTUK*

zou zig eenigermaate hebben kunnen verfchoo-

nen, met in te brengen , hoe in een zo geagt

Werk, als dat van Seba is, de gewoone

Druifcros ( Um Marino. ) opgegeven wordt

voor hetEijernest van de Loligo (fj> 't welk

zekerlyk dan ook een groote misflag is, van

gedagten Heer niet aangeroerd* Maar neen.

Hy erkent mis gehad te hebben in die Druif-

tros niet voor de Eijeren van de Sepia te er-

kennen : 't welk daar uit was voortgekomen,

dat hy 'er geen één Vrugtje in hadt kunnen vin-

den: (_|_) hebbende die Eijer - Tros in de Maand

Maart te Napels, wanneer zy 'er nog niet in

zyn, en in de Maand Augustus, wanneer de

Jonge Zee -Katjes uitgekomen zyn, aan het

Hollandfche Strand" onderzogt. Naderhand

zyn zy 'er , door zyn Ed , ook weezentlyk

in gevonden , en derhalve bekent hy thans den

Ouden Philofooph, Aristoteles, veronge-

lykt

' (*) Tn het 7. DeEJL der Uitgezogte Verhandelingen , bladz.

383 , 324*

(t) In het IIT. Deel van Seba, Tab. IV. Flg« 6", en 'm

de befchryving, bladz, 9.

(i) My is door een Heer , dlQ in dit onderzoek mede ge-

werkt en geholpen heeft, verhaald, dat zy ook de grootfte

moeite van de weicld hadden, om de Vrugtjes in de Druiven

v\>n die Eijertros op te zoeken.

Bb $
I. Deel. XIV, Stuk*
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VL lykt te hebben, met te zeggen dat deszelfs ge-

tu*§en *s va^sc^ ware
>

aangaande de gezegde

Hoofd.' Druiftros (Uvci Marino) die van deezen aange-

stük. merkt was uit Eijeren van de Sepia of gewoo-

ne Zee- Katten te beftaan (*).

Men zoude , echter , uit het zeggen van

dien Philofooph, ten opzigte van de Eijeren

der Spaanfche Zee - Kat , befluiten kunnen, dat

hy dezelven niet regt gekend had : want

hy fchynt de Eijertros van dezelven by-

na gelyk te ftellen met die der gewoone Zee-

Katten (f); daar nogthans dezelve 'er aan-

merkelyk van verfehilt. De Heer Bohadsch,

naamelyk, merkt thans aan, dat die bondel

van Slymagtige Wormen , welke hy weleer

voor de Eijeren van de Sepia hadt opgegeven,

de Eijer-Tros der Loligo is. By Schevelin-

gen was dezelve, door hem, in de Zomer

van 't jaar 1750, gevonden, en, toen hy een

gedeelte daar van aan den ouden Heer Gro*

1 novius vertoonde, hadt die hem gezegd, dat

het een Sehepzel was , 't welk LiNNiEus

Medufa noemde, doch dat gemeenlyk den naam

voerde van Zee -Wonnen.
Zul-

(*) De Animal, Martnis» in. Prrcfaticne.

(t) Pariunt in alto, testeque Ariftotele ctnfertum Hs O.vum,

qtiale Sepiis
f

est. Qax üc transfcripfit Plinius. Loligines in

alto conferta Ova edunt , uti SepiJt. Ova quoque earum ap-

parent gemint,- quoniam , ut ajit Philofophus , Vulva earum

ita atticulata est, ut hifida cernatur; &, teste eodem
,
pro-

deunt finguiis Loligines fingulae, ut in SepÜs contingit, Av
D3. JVAND* de Jlcliitus. LVju U Cap. 6.
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Zulke Slymagcige Tïosfen komen aan het VL
Hollandfchen Strand, zegt zyn cd., zeer dik-

^XlV^
wils voor f?y. Hy vergelykc de deelen , waar Hoofd*

zy uit famengefteld zyn, by de Mannelyke stuk.

Bloemen (Juli) der Katdraagende Boomen,
gelyk de Hazelnooten, Popelier en dergelyken,

Zy zyn dikvvils agt Duimen of daar omtrent;

doch fomcyds ook wel één of twee Voeten

lang en breed: 't welk afnangt van het getal

en van de langte der Staartjes zelf, die groo-

ter voorkomen naar dat zy ryper zyn. Op
deeze Trosfen aazen de Zee -Vogelen, en dit

maakt, dat men ze dikwils onvolkomen vindt.

Van eenigen is de Kleur uit den geelen rood-

agtig; van anderen Glasagtig helder, en van

anderen wederom Hemelschblaauw doorfchy-

nende, Dit hangt af van het tydsverloop,

na dat zy uitgeworpen zyn. In de heldere

vertoont zig het Vrugtbeginzel, en , als de Vrugt

haar volkomenheid heeft, hebben zy de laatst'

gemelde Kleur.

Deeze Staartjes zyn famengevoegd door ee*

nen gemeenen Lilagtigen Band, die taamelyk

fterk is t en ieder heeft, op zig zelf, een zeer

dun Vlies, dat zig inwaards in Celletjes ver-

deelt, die elk een jong Schepzeltje of Vrugt-

je van de Loligo bevatten , dat in de Zomer

zeer

(*) Dit is doch zeldzaam, aangezien de Loliglnes ofSpaan-

fche Zee -Katten lang zo gemeen niet zyn in onze Wate»

ren , als de Sepia, p, 379,

I. deel. XIV, Stuk,
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VI. zeer kenbaar is. Aan ééne Tros heeft zyn

xxiv*' Ed geteld vyfhonderd - agt - en -zestig van de

Hoofd- gedagte Staartjes, in ieder van welken ten

stuk, minfte zeventig Vrugten waren, naar \ gene

men uit tien, waar in hy dezelven geteld

hadt, gisfen mogt. Dit maakt dan een getal

van by de veertigduizend Jongen, die uit éé

ne Tros voortkomen, en bewyst dus, indien

het zeker is, dat zulk eene Tros van ééne

Zee -Kat uitgeworpen wordt, dat deeze Die-

ren by uitftek vrugtbaar zyn. Doch hy merkt

aan, dat alle Trosfen, op ver naa, niet het

zelfde getal van Staartjes hebben, zynde 'er

in fommigen geen tweehonderd, ja in eenigen

minder dan honderd Staartjes.

Als men een Celletje van deeze Staartje^

opent, fpringt 'er onrniddelyk het volwasfen

Jong uit, doch is nog vervat, zegt Bohadsch,

in zyn eigen Blaasje, Deeze Jongen verfchil-

len in grootte, maar zyn zeer fraay, van ee,-

ne weeke zelfftandigheid
,

uitwendig wit met

hoogroode Stippen. Haar Lyf, met de Ar-

men een vierde Duims lang, is van Cylindq-

fche Geftalte. Men kan de Armen en Oogen
^noegzaam onderfcheiJen ; doch dat zy uit

zig zelf zig, in de Eijeren nog zynde, be-

woogen, kon hy niet ontdekken; 't welk ee-

nigermaate te verwonderen is, alzo hy de

beweeging der Vrugtjes van de gewoone Zee-

Katten, in de Druiven van derzelver Eijcr-

Tros,



de Zee-Katte n. 39?

Tros, te Napels , in den jaare 1757, zeer VI.

duidelyk hadt gezien (*). xxïv?
Wy hebben gemeld, dat de Loligo, zoHoofd-

(

wel als de Sepia , het Water door zekere Inkt,

die zy beiden bevatten, zwart maakt, en dege-.Becri.

cerstgemelde heeft zo wel een Ruggebeen als

de laatlle. Dit Been, echter, is van eene

geheel andere figuur. Aristoteles heeft

reeds het onderfcheid zeer duidelyk aange-

weezen. „ De Sepia, zegt hy, de Loligo

s , en Lolium, hebben altemaal een hard deel

„ in de Rug verborgen, 't welk men in de

55 Sepia noemt Sepmm , doch in de Loligo

3 , voert het den naam van Xiphos, dat is een

Vlym of tweefnydend Mes, öf Zwaard,

4, Dat van de Sepia, [
5

t welk men Zee-

„ Schuim in de Winkelen noemt,] is fterk

en breed ,j als middelflag tusfchen Graat en

s , Been, en ook van binnen met eene dikke

„ vooze zelfftandigheid gevuld: dat van de

,, Loligo is fmaller , dunner en Kraakbeenag-

, 5
tig; doch verfchilt naar de grootte der

3) Scheede of Sleuf, die hètzelve bevat".

Zodanige Zwaardjes zyn gemeenlyk voor iets

anders, aangezien. Die zeer groote Zee - Pen j

welke als eenbyzonder Dier op deZestiendePlaat

van 't Derde Deel van Seba , N. 9 , is voor-

gefield en befchreeven , kan , volgens Linn^eus,

niets

(*) De Animalibui Marims Ut fupra Cap. XII. De Lali*

gmis O vis,

I. DETX. XIV. STUK.



393 Beschryving van

VI. niets anders zyn dan dit Been. Zyn Ed. hadè

X
F

XIV
L

' een der§eIyk VoorvverP > 't welk zig in dë

Hoofd- Kabinetten van de Koningin van Sweeden en

stuk» van den Raadsheer Graaf van Tessin be-

vondt, als eene Soort van Pinna voorgefteld,

doch zyne twyfeling tevens, daaromtrent,

geopenbaard (*)
Cebruik. Dat de Spaanfche Zee - Katten , zo wel

als de gewoone, gegeten worden, is niet

vreemd. Men vindt zelfs aangemerkt, dat

het een zeer goede Spyze is , wanneer zy

wel wordt klaar gemaakt. De Ryken en Wel-

lustigen, in Italië, maakten 'er gebruik van

om de Geilheid op te wekken. Te Rome oor-

deelt men dezelven best te zyn in de Winter-

Maanden. Van fommigen worden zy geftoofd,

van anderen gebraden, en men vindt 'er ook,

die ze als Beulingen opftoppen met Vlecsch,

Vet , Groente en een weinig Zout. De Koks

moesten zelfs voorzigtig zyn, dat, door het

affnyderi der Wieken , het zwarte Vogt niet

uitvloeide ; dewyl hetzelve een byzondere lek-

kerheid gaf aan de Saus. In 't algemeen,-

echter j worde aangemerkt, dat de Loligo

een taaije en niet gemakkelyk verteerbaare

Spyze uitlevert, en derhalve fchadelyk is

voor alle die zwak van Maag zyn 4 inzon-

derheid voor de genen die met Lammigheid

in eenige Lighaamsdeelen zyn gekweld.

(5; Zee-

(*) Pinna Testa pelluclda patula Pcnnraiï referente. M. I;

ü. Sysi* Na:. Xi p. 708.
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(5) Zee- Kat , die bet Lyf rcan agteren met VU
twee ronde Fierken heeft. X™IV^

Hoofd-
Otize Ridder hadt deeze Soort niet gezien , stuk.

die echter reeds by Kondeletius, Aldrovan-^.^
dus en Johnston, is afgebeeld, komende itiKtómjg,

de Middellandfche Zee voor. Rondeletius/^ 4.

*

merkt aan , dat dezelve naar een eerst ter

wereld komende Sepia zweemt, hebbende

niet meer grootte, dan die van een dikken

Duim* Zy beitaat, zegt hy, uit agt Voet-

jes of Steeltjes, en heeft twee Snuiten, doch

geen Ruggebeen of Zwaardje. Op ieder zy-

de is een Vinnetje aangehecht, dat rond is,

en noch in plaatzing, noch in figuur, naar

de Vinnen der Zee- Katten gelykt. De Kleur

is geelagtig, met kleine Stippen op de Rug.

In Mond, Öogen, Buisje en, inwendige deelen

,

verfchilt het Dier weinig van de Zee -Katten.

Ook is het zagter dan Vleesch en dus lekker-

der dan dezelven; doch wordt, wegens zyne

kleinte, niettegenftaande men het in groote

menigte met andere Visfchen vangt, meest

verwaarloosd en weggeworpen. Men noemt

het Sepiola, om dat het meer naar de Sepia,

dan naar de Loligo of Polypus , gelykt. Dus
ver-

Cs) Sepia ,
Corpore postice Alis duabus fubrotundis , f.

Syst. Nat. Xtl. Sepiola. ROND Piscium. 519. JONST «4quat«

Tab. T. f. 8. Sepiola Rondeletii, Ax-DRov, de MqIU labr. I.

Cap. 5.

h De XIV. Stuk»
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verre Rondeletius. Men kan daar van uit

Afdeel, onze Af beelding , die naar zulke Diertjes, in

Hoofd'
myne Verzameling berustende , getekend is ,

stuk» oordeel vellen.

zonder- Hier kan ik, gevoeglyk, nog fpreeken van

zeitje

ChCP ze^ere fraa^'e Schepzeltjes, die op de Reede

pl cxi, van Mallaga in Zee dryvendë gevonden zyn,
*z '

5
' en waar van de Afbeelding zig, in Fig* 5,

vertoont* Ik zou
,

naamelyk , niet durven

verzekeren, of dezelven tot den Eijerftok be-

hooren van eenig Zee * Schepzel , dan of het

ieder een Dier is op zig zelve. Men zietze,

aldaar, twee breed nevens elkander gevoegd,

en dus een foort van Streng uitmaakende, in

de Zee voortzwemmen , terwyl die Streng,

&ls men dezelve opvat, aan (lukken breekt,

en dan heeft ieder op zig zelf eene uitzetten-

de en toeknypende beweeging. Dit pleit voor

het laatfte; doch e Waarneemer berigt ons,

dat hy uit fommigen der grootften een klein

Garnaaltje heeft zien kruipen, en verbeeldt

£ig derhalve, dat het de Eijernesten zou-

den zyn van een Soort van Visch, of der-

zelver Kuit, aan de Stranden of Klippen ge-

fchooten. Ik weet niet, of 'er voorbeelden

£yn , dat de Eijernesten , of Eijerftokken ,

zwemmen nadat zy geworpen zyn , en aangroei -

jen 3 gelyk dit in deeze Diertjes plaats heeft,

daar ik een Strengetje van heb, naauwlyks zo

dik als een dunne Pennefchaft. Ook vinden

wy, by Aldrovandus, een Soort van Tetbya>

die
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die eene Peeragtige figuur heeft, afgebeeld, v^

in welke fomtyds verfcheiderley Schaal - en xxivf

'

Schulpdiertjes voorkomen , die echter niet daar Hoofd-

in gebooren zyn (*) En , zouden zy niet STUiC*

zo wel daar in verfchuiling kunnen zoeken,

als de Kreeftflak in een Hooren* Voeg hier

by, dat ik een zodanig rond zwart Bolletje,

als zy aan
5

t eene end hebben, door 't Mi-

kroskoop onderzoekende , hetzelve uit een

foort van fyn Zandagtig Gruis bevonden

heb te beftaan. Dus zouden die Bolletjes

veeleer de Kuit fchynen te zyn van het

Diertje.

De grootften, die ik heb, zyn ongevaar an-

derhalf Duim lang en een half Duim breed.

De Geftalte is langwerpig ovaal , met de

Rug rondagtig en den Buik plat, Aan 't ee-

ne end, dat ik voor het agterfte neem, loopt

de Rug in een fpitfe Punt uit. Het andere

end is ftomp, en een weinig daar van af is

een aanzienlyke Mond of Opening met dikke

Randen gezoomd. De zelfftandigheid is Lil-

agtig en als Kryftal doorfchynende : het Lyf

van binnen hol. Alle, die ik heb, zyn langs

den Buik, in 't midden, met een zeer fmal

Streepje, dat Strookleurig is en ondoorfchy-

tiende ^ overlangs voorzien 5 en zy hebben

het

(*) In hls quandoque confpiciiintur Scyllari , Cancelli Sè

alia Crustacea : itemque Trochi , Turbines
,
aliaque parya Os«

tracoderma, Dt Zoöpbytis. Libr. IV, Cap, 5-

Cc
ï. Deel, XIV. Stuk,
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VI. het Lyf omgord met breede Banden van der-

XXIV** 8el yke Kleur, die, overdwars en evenwydig,

JHoofd* op gelyke afftanden geplaatst zyn. Het ge-

stük. ta i van deeze Banden is in de meesten zes.

Allen hebben zy , aan 't agter - end , dat zwart-

agtig bruine , zeer zigtbaare Bolletje
, voorge»

gemeld.

XXV. HOOFDSTUK.

Befcbryving van H Geflagt der Kwaile*?, waar

in ook vm derzeher Glinftering by nagt , en

. boe zy de Zee doen flikkeren > gejproken w&
Naam. T"Ye Zee - Schepzels , welke men alleenlyk

•Jt^ op of in 't Water dryvende vindt, en

die, wegens de Slymerige, Snotterige Ver-

tooning, welke zy maaken, den naam van

Kwallen, Kwalvisfchen of Slymvisfchen voe-

ren (*), zyn gedeeltelyk aan de Ouden be-

kend geweest onder den naam van Urtica of

Zee -Netel. Zy werden dan van de andere

Zee- Netels, thans Aëlim'ce genaamd, onder-

fcheiden door de byvoeging van Soluta y los-

fe

(*) Onze Zeelieden geeven gemeenlyk den naam van Gal-

len aan de Medufdt^ zegt de Heer NozemAN , in een Aan-

tekening op p. 467, van 't III. Dl EL der Uitgezette Ver*

bundelingen: doch dit zal een misvatting of drukfeil zyn.
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fe (Zee -Netel); om dat die ergens aan vast VI.

zittende gevonden worden , als op haar Voet "

of Grondfteun- Dus is een dergelyk Dier van Hoofd-

Aldkovandus voorgefteld, het welk van de STÜIC *

Italiaaneii Potta (dat is Viilw^) Marim ge-

noemd wordt, en van de hedendaagfche Grie-

ken Monpj, om dat het, aan de Natuurlyké

deelen aangevoegd zynde, niet alleen Jeukt,

maar ook zelfs Blaartjes kan maaken, door

zyne Vuurigheid; zo Belloniüs fchryft De
reden der benaaming van Urtica is dan hier

uit blykbaar Die van Marfeille geeven 'er

den naam van Cbapeau carnu^ dat is Vleezige

Hoed of Muts, wegens de Geftalte, aan*

Sommigen hebbenze ook den naam van Pul»

mo Marinus of Zee -Long, gegeven, tegen,

welken Rondeletiüs met kragt beweert >

dat zulks orieigen zy , en dat deeze Kwal

geenszins de Zee -Long der Ouden is (*).

De Kwallen komen, met elkander, in delgen-

tneefte Eigenfchappen overeen, die van Pli-
ichappcn '

mus dus, kortelyk , worden opgegeven.

„ Zy hebben een bytende kragt, door Jeukt

3 , te verwekken: zy zwerven by nagt , en

5, trekken zig ftyf famen; dan, wanneer een

„ Viscll-

Qua: Temper per Mare fln&uat Urtica, Potta M*rin*>

dicitur : zegt Aldrovandus. Waar uit dan fchynt te biy*

ken , dat de Heer Baster mis heeft met deezen naam en

mooglyk ook anderen, (zie bladz. 274,) op zyne Klapkonten

toe te pasfen.

Cc 2
I. Deel, XIV. Stük,
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Vï*
,, Vischje voorby zwemt, fpreiden zy haai*

/xxv
L
» Loof uit, en, hetzelve omhelzende

,
flok-

Hoofd- 3 > ken zy het op. Den Mond hebben zy van

STüK«
,, onderen en loozen haar Vuiligheden boven".

Hier uit ziet men klaar, waar van Lin&aus

den Ceflagtnaam van Mediifa afgeleid heeft.

Gelyk, naamelyk, derzelver Hoofd, met Slan-

gen gehaairlokt,- aan Perfeus diende om zyne

Vyanden in Steen te veranderen, door den

fchrik, dien deszelfs vertooning gaf; zo wor-

den hier de Vischjes, door de Lokken van de

Kwallen, op 't onverwagtfte aangevat en in

een onvermydelyk verderf geftort. Onze Af-

beeldingen, Fig. 4 en 5? op Plaat CX1L kun-

nen dit eenigszins ophelderen*

Het Licht Wy hebben, hier voor, kortelyk aange-
gcwea by

roercj 5 hoe jat de Heer Loefling de Kwal-

len, in de Spaanfche Zee, by Nagt als Kaar-

fen zag flikkeren. Dit zal, waarfchynlyk, die-

nen om de Viscbjes of Visfchen zelfs, die tot

derzelver Voedzel Itrekken, aan te lokken:

want men weet, dat dezelven naar Licht, op
5
t Water dryvende, toefchieten. Zo dra, nu,

de Wind verhief, dooken zy, volgens ge-

woonte, naar om laag, en dus verdween al

die Flikkering welke men te vooren had ge*

zien (*}. Hier uit maakt hy op, dat de ge-

dagte Flikkering niet van de Zoutigheid des

Zeewaters oncftaan ware. Een Polypus by

avond

(*) Zie Lor.FLiNGs Reifen nach de Spanifche Landen in

Europa and u4merik.a* Berlyu 1766. p. 15 2.
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avond geopend zynde, zegt Bart holt- VI.

nus, gaf zo veel Licht , dat, toen men A
^y

L

de Kaarfen weggenomen hadt, het geheele HoofdI

Paleis fcheen in brand te liaan (*). Doch de stuk.

Vraag is, of dit niet eveneens, als het lich-

ten van rottige Visch, zy aan te merken.

Ondercusfchen blykc hier uit, dat het Vuuren

der Zee verfcheide oirzaaken kan hebben , en

,

dat het niet algemeen van lichtende Infekten

herkomftig zy
;
bewyzen de volgende Aanmer-

kingen, die door den Heer Gunjserus, Bis-

fqhop van Drontheim in Noorwegen, aan 't

licht gegeven zyn (f>
3 , 't Gevoelen van den Venetiaan, die te

3, Koppenhagen in de Gekhrten Zeitungen N.

„ 39, van 't jaar 1750? bygebra^t wordt (i),

3, en de oirzaak oppert van het Morild'o£ Zee»

3, Vuur 3 kan in 't Noordland niet wel plaats

3, hebben* Als de Zee bevroozen is, geeft

,3 het Water daar van zo wel Licht als het

3, vloeijende. Zouden de Infekten in zulk een

,3 Koude, als door welke het Zee- Water

3, toe vriest, kunnen leeven ? Het Vuuren des

3, Zee- Waters heeft zynen oirfprong van de

3, Bitumineufe Stolfe , die tot de zelfstandigheid

„ daar

f*) Hafn V. Obf 109.

(t) Der Drontbeimifcbe Gezelfchaft Schriften, I, Theill. p.

248 , 245.

(|) Dit zal Gkïsflij^üS' zyn, vau wien s wy hier voor
s

biadz. 240, én vervolgens, fpraken-

Cc 3
1. Deel. XIV, Stuk.
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VI * daar van behoort, hebbende zonder twyfel
A
XXV

L
» haaren oirfprong uit de Bitumineuie Ade-

Hoofd' ren, welke of op den Bodem der Zee, of
STUK - in 't Land , daar de Zee tegen aanfpoelt,

zig bevinden. Wanneer men Lichtgeevend

3 , Zeewater in 't Zand overhaalt, gaat de

Lichtende StofFe niet over, maar blyft 'er

in, tot dat twee derde deelen overgekomen

zyn, en, vervolgens het Vuur vermeerderen-

„ de, om ook de rest over te doen gaan, zo

3, verdwynt de Glans t'eenemaal".

verfchii Wy zien dan dat de Kwallen het eigentlyk

mcnfgce. zo genaamde Vuuren der Zee niet altoos ver-

oirzaaken. Zy komen, niettemin, zo 't fchynt,

in alle Zee -en des Aardbodems voor. Men
ziet 'er fomtyds den Atlantifchen Oceaan, op

fommige plaatfen , als mede bedekt , en zy

ontbreeken ook geenszins in 't Noorden, noch

aan onze Kusten. In 't jaar 1762 , zegt de

Heer Bas* er, was 'eraan de Zeeuwfche Stran-

den eene verbaazende menigte van , zo dat

menze, met laag Water, by honderdduizen-

den zag leggen: de Visfchers, zelfs, haalden

hunne Netten vol Kwallen op, en vongen

zeer weinig Visch, Ook werden 'er, dat Jaar*

in het Spaarne by Haarlem gevangen ; doch
deeze waren byzondere Soorten, van zy-

ne Zee -Kwallen verfchillende, gelyk wy zien

zullen,

xénmtf De algemeene Kenmerken der Dieren van
dit Gellagt zyn zeer eenvoudig. Zy hebben
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een doórfchynend-, Lilagtig, rond Lighaam, VI.

dat zig als een ronde Koek of Paltey vertoont,

hebbende den Mond van onderen , in 't middel- Hoofd-

punt.

Sommigen zyn Haairlg , anderen hebben een forten,

foort van Voelertjes of Armen, of een Zeil

van boven, en men vindt 'er, die maar half-

rond zyn. Deeze verfchillendheden (trekken

tot bepaaliug van de twaalf Soorten, welken

thans dit Geflagt begrypt.

£r) Kwal, die rond is , van boven plat , van U

onderen wat uitpuilende^ gevoord en ruig. *pllp*a.

'ndlCche.

In de Chineefche Verzameling van den Heer 7^. ^
Lagerstroem bevondt zig deeze zeer zeld-

zaame Soort van Kwallen . in onze Fig. 1

,

op Plaat CXII, afgebeeld. Het is een Lil-

Kraakbeenagtig D*er, ruim zo groot als een

Lupinen Boontje , aan de bovenzyde plat en

geftreept, van onderen verhevenrond en met

een Fluweelagtig Dons bedekt. Men kan uit

de geheele Geftalte niet twyfelen , of dit zal

het Origineel zyn van de Steentjes, die reeds

over lang Porpites zyn genoemd geweest en

$aar van krygt deeze Kwal haaren bynaam.

Het

(1) Hfêttuja orbicularis , füpra plann , fubtus convexiuscab

,

fulcata, villofa limoen Acud. IV p. 255 f 3 , f. 7,

Medufa parva, Ggfctk Por pits. Muf Tesf. 96. Animalcute ex

Yvica, Maris Mediterranei Anrl, 301» p, ao$l»

C c 4
"

ï. DfEi, XIV. STOK,
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VI. Het Dier is in 't Zee -Wier of Kruid, dat
A^yL#

men Sargazzo noemt, in de Oceaan dryvende,

Hoofd', ingezameld. Thans worden tot deeze Soort

stuk. 00k zekere Diertjes, die van 't Eiland Yvika,

en dus uit de Middellandfche Zee, in Enge-

land gcbragt zyn, betrokken.

li. Ca) Kwal, die rond is, mei een njoit Kruis.
Cruciata.

Gekruiste,

De Afbeelding van den Heer Baster, die

het de Gekruiste Zee* Kwal, in fnavolging van

LiNN-ffius , noemt 9
vertoont dit Dier ruim drie

Duimen overdwars; en zyn Ed. zegt, dat het

zelden veel, nooit een derde grooter voor-

komt, dan die Afbeelding. Men kan het der-

halve, in grootte, omtrent by de Palm der

Hand vergelyken. Vervolgens zegt zyn Ed.,

dat de grootften vier of vyf Duimen middellyns

en dus van twaalf tot vyftien Duimen omtreks

hebben, l^et is aldaar ver de gemeende Kwal,

zo in Zee als aan de Stranden van 't Eiland

Schouwen , komende uit de Diepte , in
9

t

Voorjaar, met de aankomende Lente- warm-
, te $ in de Maanden April en Mey , naar 't Land,

doch begeevende zig, in 't midden van de Zo-

mer ï weder 't Zeewaards. 't Schynt dat zy
zulks doen , om te aazen op nieuwlings uit-

gekomen Zee - Infekten, en worden van de Vis-

fchers,

(i) Medufa orbicularis , Cruce albü. Faun» Suec» 21 10. BAS.

TER Sutöéf. \U p. 53. T. XiV.f. 4.
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fchers, in Zee, nooit kleiner dan een gemeene VI.

Schelling gevonden : waar uit te gelooven is
, ^xv*

dat zy in de Diepte, en mooglyk in de Winter, hoofd'

voortteelen. stuk.
j

Het Dier is geheel helder en doorfchynen-

de van Kleur als Zeewater, doch men kan

'er, met een Vergrootglas, een menigte van

Stippen, en ook Streepjes in waarneemen,

die van het midden naar den Omtrek loopen,

en waarfchynlyk de Spieren zullen zyn ooor

middel van welken het zig, op allerley wy-
zen , kan buigen en eene voortzwemmende

beweeging maaken. In 't midden heeft het,

aan de bovenzyde, een wit Kruis, met bree-

de Punten , die ieder een zwarte Stip bevat-

ten. De Rand is bezet met een menigte van

Draadjes of Haalrtjes, welken het Dier van

de langte van minder dan een vierde Duims

tot die van meer dan een half Voet kan uit*

rekken , om zyne Prooy te vatten , maaken-

de zyn Lighaam dan , ook fomtyds , door fa»

mentrekking holrond , als een Muts , misfchien

om de Prooy door knyping vast te houden.

Schoon dit Dier aan (lukken gebroken of ge-

fneeden wordt , blyft het nog lang in 't Le-

ven; maar, in Water gekookt zynde, wordt

het zo broosch \ dat het op de minfte aan-

raaking tot brokken wordt vergruisd^

Cc 5
U DESf., XlV,SfUKt

(3) Kwal



4io Beschryving van

VI. Kwal . die verbevenrond is met zestim Straa»

XXV
L

" ien *
mU onderen vier delers hebbende ,

Hoofd- # vereenigd zyn.

STUK.

Hyfiscella. °P de Rivier van Lisfabon, in Portugal, is

Kleine. deezG Soort waargenomen , die uit een Schyf-

je beftaat , dat van boven verhevenrond is en

witagtig, getekend met zestien Straalen , die

t ïfiscekn naar een Gelykbeenigen f Driehoek gelyken

,

of inwaards Lancetvormig zyn, door zeer

kleine bruinrosagtige Stippen geformeerd , en

het Schyfje is, van onderen, holrond, alwaar

het, in 't midden, vier Voelers heeft, die

langer dan deszelfs middellyn zyn en Lancet-»

vormig , met roodagtig geftreepte Lappen. Het

fUhim- Lilagtig Vlies, overlangs enkeldraadig t» *s
tacuata

gee jagtjge Stippen befprengd.

Volgens de aanhaaling fchynt onze Ridder

te twyfelen, of dat kleine Zee- Kwalletje

,

voor *t bloote Oog maar effen zigtbaar, 't

welk de Heer Doktor Baster, des Zomers»

dikwils in Zeewater betuigt gezien te heb-

ben , niet tot deeze Soort behoore. Men kan

by zyn Ed. nazien, hoe hetzelve zig door 't

Mikroskoop vertoont (*>

(4) Kwal 5

(3) Medufaö&tcntem convexa , fedecim-radiata ; fubtusTen-.

raculis quatuor unitis, Vandeliu BAStfr Subces. tU p T.

VII. f. 5.

(*) Zie Natuurk* Uitfamhitn* U. DEELS, s, Stuk,
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("4) Kwal 5 lite rowZ is , *w platagtig , hebbende VI.

6
v
e7Z jRaró omgeboogen, ruig door een

A
^xy

L*

nigte van I^oeldraaden. Hoofd-
stuk.

Loefling heeft deeze Soort in de Oceaan , Mquorca.

tusfehen de oude en nieuwe Wereld , ont-^aan*

moet; des dezelve te regt den bynaam zoude

voeren , indien niet hier ook t'huis gebragt

werde die Soort van Kwal, welke als in het

Zoet Water van 't Spaarne, by Haarlem, in 't

jaar 1762, overvloedig voorgekomen zynde,

den Heer Baster, door den Haagfchen Hoog-

leeraar Scwencke medegedeeld, dus ook door

zyn Ed. is in Plaat gebragt en omftandig be

fchreeven. Men vindt, echter, bladz. 58, in

de Tekst, Reg» 9, verkeerdelyk gezegd de

eerde Figuur, dewyl het de tweede Afbeel-

ding, of Fig. II. is, van zyn Ed. Vyfde Plaat,

die deeze Kwal in ruste, met de uitgebreide

Armen of Voelers , vertoont : gelyk uit de

Verklaaring der Plaaten, bladz. 102, blykt.

Alsdan was het Lighaam van dit Dier, van

grootte als een Dukaton of daar omtrent,

platagtig: doch aan de eene zyde wat verhe-

ven-, aan de andere een weinig holrond, heb-

bende den Omtrek met een Randje, van twee

evenwydige Cirkels van een fchoone roode

Kleur
5

(4) Medufa orbicukrls planiuscula
, margine inflexo, vi!Io«

fo, Teruaculato. LOEEU f« BASTER. Sub/, li. p* 55. Tab, V,

H 2 , 3.

$ Deel. XIV. Stuk»
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VI. Kleur, bepaald. In een zwemmende Geftal-

^XXv" te trok zig deCZe Kwal zoclani§ te famen
*

Hoofd* dat het Lighaam agterwaards lterk uitpuilde a

stuk. en dan bleek , hoe hetzelve als uit twee dee-

]en, gelyk een dubbelde Muts, beftond: waar

van het buitenfte glad en geheel Lilagtig

doorfchynende , het binnenfte eenige Vliezen

en Streepen hadt, zonder dat men, in
9

t

midden van een Kruis, 't welk deeze met el-

kander maakten, een Opening kon waarnee

-

men: maar, wanneer het Dier zig zodanig fa«

mentrok, kreeg het, door vernaauwing van

den Rand, als een Mondje, waar men naauw-

lyks den Vinger in kon Iteeken, en het Dier

was byna half Klootsch of Kogelvormig. Dan
hadt het geene Vezeldraaden aan den Rand ,

die het echter in een oogenblik weder uit-

fchoot, en door middel van dezelven, als

Riemen, in het Water een fnellen voortgang

maakte; maar, aan de Oppervlakte gekomen

zynde, nam het zyne pïatronde gedaante we-

der aan, en zakte dus met uitgefpreide Ve-

zelen, en als op <^ezelven hangende, lang-

zaam naar beneden tot in zyn ftaat van rus-

te. De Heer Schwencke heeft deeze Kwal,

omtrens zes Weeken, in een Glas met Wa-
ter uit het Spaarne, levendig gehouden*

Men ziet hier uit, dat het een geheel andere

Soort is dan de voor gedagte Kwallen.

(5) Kwal
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(5) Kwal, die rond is , van onderen met vier VI.

hoUighedem ^Xv"
Hoofd*

Cemeenlyk wordt deeze de Zee -Netel, van stuk*

de Sweeden Meinet , en by die van Schónen

,

Brennwabel genoemd , zegt de Heer Linn^us Ge-oorde.

in zyne befchryving der Sweedfche Dieren. i<%. 2 .

33 Dergelyken, (voegt zyn Ed. 'er by,) ont-

3, houden zig overal in de Zee, flikkerende

3, als Sterren in de Zonnefchyn , en op 't

„ aanraaken brandende Het Lyf is als Lil

3, doorfchynende, van buiten verheven-, van

„ onderen holrond , met den Rand eeniger-

„ maate Haairig. Het heeft aldaar , in 't Mid*

3, delpunt, vier Holligheden, ieder Boogs-

3, wyze met een donkere Streep bepaald, die

3, uit meer dan twintig evenwydige Stippen

„ famengefteld is. Ook komen, uit het mid-

den van de Schyf, vier Zeisfens voort, die

aan den buitenrand Haairig zyn, terwyl

3, zig op de Rug van het Lighaam, uit het

,, Middelpunt, veele bleeke Aderen uitfprei-

„ den".

Genoegzaam reden fcheen, uit deeze be-

fchryving, de Heer Baster te hebben, om
te twyfelen, of niet de zo even gemelde van

het

f5) Medufa orbiculara, fubtus quatuor Cavitatibus. Faun.

Snee. 2109 //. OeU 160. It» Westgotb. 172. T. 3, f. 2. KAL.M.

Ir. Iï. p. 109. LOEFjL, Reizu 105% BASTE

R

# Subfec, 122.

T. XIV. f. 3 , 4.

I. DEEL. XIV. STÜK.
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VI. het Spaarne tot deeze Soort , zo wel als tot de

^XV^ voorgaande konde behooren ( *). Aan Loef-

Hoofd- ltng zyn zy op zyn Reistogt uit Spanje naar
stuk. Zuid -Amerika, in de Oceaan dryvende, voor-

gekomen. By zyn Overtogt, vanOeland naar

Calmar in Sweeden, zag LiNNiRus dezelven

by duizenden in 'c Water flikkeren, zo dat

de Zee zig als een Hemel met helder fchy-

nende Sterren voordeedt op den klaaren Dag.

Dus vondt hy ze ook overvloedig op zynWest-

gotthifchen Reistogt, en geeft 'er de Afbeel-

ding van, die wy in onze tweede Figuur, op

Plaat CXII, mededeelen.

Gebruik Waarfchynlyk zullen het dergelyke Kwallen
toKwal-

z^n ^ ^aar ^e Heer Kalm, in zyne Aanmer-

kingen over de Natuurlyke Historie van Noor-

wegen (t)> van fpreekt, en zegt dat men de-

zelven aldaar Mametter noemt. ,, Zy worden

'er, by Zomer, in ongelooflyke menigte,

(zegt hy) gevonden, doch laat in de Herfst

3, zyn zy allen weg. De Strandruiter, Staf,

„ in Gothenburg, berigtte, hoe zy byna het

zekerfte Middel zyn, om de Weegluizen

5,
te verdryven, hebbende zelf zulks dikwils

$ beproefd. Het gefchiedt op dé volgende

„ wyze. Men verzamelt een menigte van

,5 deeze Kwallen, legtze in een Vat en roert

-

ze

(*) Zie het II. DEEL van zyn ïld. Uitfpannmgex , bl. 59,

Aant.

(|; Stokbolmfe Verband. X, DEEL, p 4 198, enz 0

ï. Deel» XIV. Stux.
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& ze wel, beftrykende vervolgens daar mede VI.

„ het HoutwerK, waar in de Weegluizen xxv\

„ zyn. In 'c Voorjaar, nog zeer klein zyn Hoofd.

3, de, worden zy van Dorfchen, Witvisfchen
STUK#

3, en anderen verteerd, doch, als zy wat

5 , grooter geworden zyn, wil 'er geen Visch

3) meer aan". Elders verhaalt hy, dat zy ia

3
t eerst naauwlyks zo groot als een Hazel-

noot, doch naderhand dikwils een Elle over 't

kruis zyn (*).

Dit laatfte zal waaiTchynlyk veroirzaakt Brandende

worden door de brandende Éigenfchap vanfCha
e

^
deeze Manietten of Manetten, anders ook

Urticce Manna of Zee -Netels genaamd, die

men aan deNoorfcheKust, met fommige Zee»

Starren en de Zee-Zon (Caput Medafa), onder

den algemeenen naam van Troll begrypt, vol-

gens den Heer Pontoppidans. Dat hy 'er on-

ze Kwallen doorverftaat, blyktuitde befchry-

ving, die hy van deeze Manietten geeft

5 , Dc Geftalte C zegc zyn Eerw. ) is rond,

jf,
byna gelyk een klein Tafelbord, van boven

3> verheven, van onderen vlak en een weinig

bol; daar benevens week, glad en door-

3, fcnynende, als Slym of Lil, doch digt te

; ,
famen hangende en met een Kruis of een

3, foort van Streep getekend, die blaauw, wit

3, en rooda^tig is, Eenigen hebben, aan de

,3 on-

(*) Kalms Reizen, I. Theill. p. 127.

(\) NaturL Hist. vor, Norwsgen^ li, TüEJLk p, 341,

I« Deel. XIV. stuk.



4i6 Beschryving van

VI. „ onderzyde, veele Takjes of Draaden» Dee-
A
XXV

L
'

99 ze z^n wac &r00ter en donkerer van Kleur.

Hoofd* * De Zee - Netel heeft een bytend Gift in zig,

stuk* „ en brandt of verwekt als een Branding,

„ wanneer zy aan 't rMenfchelyk Lighaam
komt, waar van zy ook den naam voert:

ondertusfchen is het het een levendig Dier,

dat Gevoel heeft, groeit, zwemt, zig be-

weegt, te famen trekt en weder uitrekt,

„ omfpannende een kleinen Visch of Worm,
dien het verteert, gelyk het zelf wederom

„ aan anderen tot Voedzel dient. Kirche-

„ rus geeft 'er den naam van Pulmo marinus9

„dat is Zee -Long aan, en befchryft het

„ als een Vergiftig Dier, welks uitdampin-

5, gen, wanneer het dood is, de Menfchelyke

Long inzonderheid fchadelyk zyn zouden.

„ Ten bewyze, daar van, brengt hy by, hoe

5, in het Diftrikt van Narbonne, in Vrankryk,

3i veele Menfchen aan de Teering flerven ,

„ welke daar uit ontftaan zou, dat in hec

„ aldaar bevindlyke Zoute Meir , Mortaigne

,

5,
zig deeze Zee -Netels in groote overvloed

„ bevinden. Een goede Vrind heeft waarge-

„ nomen, dat deManette, wanneer zy op den

„ Oever legt, en droog wordt, een gewel-

„ dig Niezen veroirzaakt. Hy erinnerde zig*

tevens , dai hy een Boeren Jongen gekend

hadt, die daar van byna blind en zyn Aan*

„ gezigt bykans geheel verbrand geworden

g was, na dat zyn Vader hem, in een onbe-

zori-
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zonnen drift, eene rooder Manette, die VL
„ voor de Vergiftigde gehouden wordt, in ^xv

L*

5> 't Gezigt hadt gefmeeten. Men heeft myjj00FD!.

y, ook gezegd, dat het Landvolk, op eenigesTUK»

„ plaatfen, uit de Zee -Netels een foort van

Vergift bereiden , dat zy de Rotten en Mui-

,, zen voorzetten* Misfchien zou de Wolf
daar mede ook om 't leven gebragt kun-

nen worden. Eenigen wentelen ze om in

Kley of Kalk, en floppen daar mede de

,, Spieeten of Scheuren, waar in zig de Weeg-
,, luizen onthouden, en daar door zou die

Ongediert gebood worden , inzonderheid

,, wanneer de Zee -Netel in de Hondsdagen

opgenomen wordt, dewyl men ze alsdan

agt het Vergiftigde te zyn".

Aangaande de Kwallen, die op de Opper- Roods

vlakte van den Oceaan dreeven, merkte de
Kw len "

Heer Kalm , op zynen Reistogt naar Noord-

Amerika, aan (*), hoe fomtyds een menigte

kleine Vischjes , ter langte van drie of vier

Duim , zig daar om heen verzameld hadden

,

ètl gaande wegs daar van plukten. Deeze

„Zee -Netels, dus verfcheurd wordende,

zegt hy , waren zeer rood van Kleur, even

als of zy deswegen gebloed hadden: doch

„ in de genen , die wy vingen , kon men

„ geen Bloed ontdekken. Zy hadden de ei-

(*) KALMS Reizen. II. Thcill. p. 1*8.

Dd
L Deel. XIV. Stuk,
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VK v genfchap niet, welke zekere Zeei- Netels

A
XX\f* & bV Noorwegen hebben , van den genen

Hoi^FD- „ groote Pyn te veröirzaaken die zig daar

3 , mede wascht, of iets daar van aan eenig

5 ,
gedeelte van zyn Lighaam ftrykt. Wy

„maakten, naamlyk, een Jongen, die met

3y ons reisde , wys, dat iemand, die zig daar

„ mede wiesch, ongemeen blanke Handen

kreeg. Hy beproefde het, derhalve, door

„ de zynen , zo wel van buiten als van bin-

nen, zo goed hy kon , daar mede te fmee*

ren, tot dat de Kwallen geheel weg ge-

3, wreeven waren; ja hy Iietzc 'er dus ook

„ in droogen, en ondervondt daar van, tegen

onzer aller verwagting, geen de minfte

3 , Pyn of Ongemak. De Engelfchen noem-

33 den deeze Zee- Netelen Blobbers".

~ Vr (6) Kwal, die rerhevenrond is 9 en den Rand
Gehaairde. met zestien mtfnydingen heeft, van onde-

Onze Afbeelding Fig, 4, vertoont de reden

van den bynaam deezer Kwal, die in Fig. 3
van de bovenzyde vertoond wordt

, volgens

de Afbeeldingen, welke onze Ridder daar

van, in de befebryving van zyn Westgotthi-

fchen Reistogt, aan 't licht gegeven heeft.

Zy

(6) Meiufa orbicularls convexa, margme fededes emargu
nato, fubtus pilofa* Faun* Suec. 210S. VPestgoth* 17a»

T. III. n 3. BASTER. S**fie. II, p. 6o% T, V, f. I,
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Zy zwommen overal, in groote menigte in 't VI.

Water- doch op ver naa zo overvloedig niet, ^XV*
als hy, op zyne Laplandfche Reize, in de Ys- Hoofd-

Zee waargenomen hadt. Zy dryven in 't Wa- STUK*

ter als Zonnen en ftrekken van het midden

der onderfte zyde een menigte van Draaden

uit5 die van één tot twee Vademen lang zyn
#

en zig als Zonneftraalen uitbreiden, maaken-

de zig, wanneer zy eenig Wormpje aantref-

fen, daar van meester en hetzelve naar den
Mond van het Dier brengende, 't welk de«

zeiven opvreet. Dikwils, echter, vindt men
dit Schepzel zonder eenige Draaden in 't ge*

heel. Het onthoudt zig, in de Noorder-Oceaan,

overvloedig aan de Kust van Lapland of Fin*

marken, en ftrekt tot. Aas voor de Groen-

landfche Walvisfchen (*) Kleine Vischjes,

van de grootere vervolgd wordende, vinden

hunne Schuilplaats onder deeze Kwallen, zo de

Heer Stroem , in zyne befchryving van Sund-

moer, aanmerkt.
Het:

(*) Dat de Walvisfchen van meer dan cenerley Soort van

Aas leeven , is niet alleen zeer waarfchynlyk , maar wordt

ook bevestigd van de genen , die zulks naauwkeurig onder»

zogt hebben. Zie ons III. Stuk, bladz. 448, alwaar twee*

derley Diertjes, waar van het eene rond, doch ook Kwalag-

tig is , als hun Voedzel worden opgegeven : des het te ver.

wonderen is , hoe de Zee - Fisfebedden , in het I. Dee l van

Seba Zee - Luizen genaamd, aldaar als het voornaamfte ofliefde

Walvisch - Aas hebben kunnen voorgefteld worden. De kleiner

Walvisfchen ,
Springers of Noordkaapers

? maaken Jagt op

Haringen: zie ons VIII. Stuk , bladz. 28;.

Dda
! deel. XIV. Stuk»
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VT.

Afdeel,
XXV.
Hoofd
stuk.

DcZce-
Lon^dcr
Ouden.

Het Lyf is Schyfrond, van boven wat uit-

puilende , doch geheel Lilagtig broosch en

doorfchynende. Van onderen, of daar 't vlak

is, vindt men 'er een ruuwen of gedoornden

cn Schubagtigen Ring op getekend, binnen

welken agt paar Straaien, die van het Mid-

delpunt zig naar den Omtrek uitftrekkeo,

zyn aangegroeid. Behalve zekere gefronielde

Kieuwen, die in fommigen Sneeuwwit, in an-

deren Vleeschkleurig rood zyn, komt uit het

midden , aan de onderfte Zyde, ook een bon-

del van zeer lange Draaden voort. De Rand

van het Lighaam heeft agt ftompe verdeelin-

gen, die ieder nog eens uitgefheeden zyn; zo

dat men 'er zestien keepen in waarneemt. In

fommigen zyn de byhangzels overvloedig en

zeer lang: in anderen ontbreeken zy t'eene-

maal.

In de befchryving der Sweedfche Dieren

worden op deeze Soort, door Linn^üs, meer

dan agtAutheuren aangehaald, die een Schep-

zel, genaamd Pulnio marinus , voorftellen : docji

het Vraagteken, daar agter , bewyst genoeg-

zaam, dat zyn Êd. dit maar bedenkelyk op-

geeft. Ook zegt Johnston , die één derzel-

ven is, dat men bezwaarlyk kan weeten, wat

de Ouden door Zee - Long verftaan hebben.

Niettemin komen de meesten in de Afbccl»

ding der Geftalte van het Schepzel, dat zy

voor een Zee - Long opgeeven , overeen , en

ik geloof dat de veranderlyke Geftalte, waar

van



" D E K W A L I E N.

van men in het Derde Deel van Sera, Plaat I. ^
VI.

N. i, 2, 3, 4, 5, onder den naam van Zee- ^yL-

Paddeftoel, de Voorbeelden vindt, aanleiding Hoofd-

gegeven heeft tot deeze duiücrheden. Dat *Ti
ff*

die Schepzéls naamelyk, welke , by Johnsïom

en Aldrovandi t
s , den naam van Puj,mè mari-

rrns MaiÏAoU voeren, weezentlyk Kwallen zyn,

blykt my uit een Voorwerp van dergelyke

Gelialte, % welk ik thans in Liqueur voor my
heb ftaan: doch hetzelve verfchilt aanmerke-

lyk van de Afbeeldingen der Kwallen van

deeze Soort, zo als die door onzen Ridder

opgegeven en van ons overgenomen zyn. Ik

zou derhalve zeer twyfeleri, of zyn Ed. wel

reden gehad heeft, om de Afbeeldingen van

alle die Autheuren voor ondeugend uit te inaa-

ken: want myn Voorwerp komt zeer met de-

zeiven, en zelfs met die van Tabern «monta-
nus , door wien de Zee Long in zyn Kruid-

boek is .ingerukt , overeen.

Deeze laatfte erkent echter ook, dat dit

Schepzel meer naar een Dier dan naar een

Plant gelykt , wordende gemeenlyk op Zee

dryvende gevonden, en beduidende als dan een

kort aanftaande Onweer of Storm. Plinius,

verhaalt, zegt hy, dat de Roeden of Stok-

ken, die 'er mede beftreeken worden, 's nagts

zig vertoonen en Licht. geeven als brandende

Fakkelen. De Jicht en Winterhielen worden,

als menze 'er versch gekneusd op legt , daar

door genezen, volgens Dioscorides. Dit al-

D d 3 les
I, Deel. XIV» Stuk»



4£2 Beschryvingvan
VI. les komt met de voorgemelde brandende of

A
XXV

U Vuurige eigenfchap, van fommige Kwallen,

Hoofd- taarnelyk overeen,

stujc. Wv keeren ons tot den Heer Baster, om
Straal*

Kwal. nog kortelyk op te merken , wat deeze van

de Straal-Kwallen , die ook tot deeze Soort

behooren zouden , zegt, Zy fchynen haaren

naam te hebben van de Straalen , waar mede

de bovenfle Oppervlakte is getekend, en zyn

gemeenlyk van een of twee Handbreedten f
doch komen, in Zee, wel twee Voeten breed

voor. Van onderen hebben zy een menigte

van Haairtjes, die als fyne Wolle zig vertoo-

nen, en waar van zy eenige Draaden wel twee

Vademen lang kunnen uitfchieten, om haar

Aas te vangen, die dan een brandende Jeukc

veroirzaaken , wanneer menze aanraakt. Men
vindtze van allerley Kleur , doch de blaauwe

of paarsagtige worden de Venynigfte geagt.

Ondertusfchen is 't zonderling, dat zig onder

de groote Straalkwallen , die by Zomer, met
Uil mooy Weer , door de Kabbeljaauwvis-

fchers op het Jutlche Rif in menigte gezien

worden, allerley klein broed der Zee- Vis*

fchen zwemt en als zyne verfchuiling fchynt

te zoeken, tegen de vervolging der Visfchen.

Deeze Straalkwallen fchynen grootelyks van

myn Voorwerp, dat de Zee -Long der Ouden
is, te verfchillen.

(7) Kwal,

i



DE KwALiO,

C?) Kwal, & rond is, met de Schyf getopt, VU
en agt Gaten aan den Rand , van onde ^ XV

U

ren gewelfd Haairig. Hoofd-
stuk*

jDeeze is in de Oceaan waargenomen. ruellis.

Mutsag-

(8) Kwal 3 die half Eyrond is 9 met vier Voe^%n jt

Iers aan den Rand. Mar/upu*
lts*.

Uuursag-

Deeze 3 die in de Middellandfche Zee zig^s*

onthoudt 3 vindt men door Plancus voorge*

Held onder den naam van Losfe Netel , welke

naar een Beurs gelykt.

(p) Kwal 3 die halfKlootrond is 3 met vier dwars
^ ^

hopende Ribben, en aan den Rand 3 die rka.

niet uitgejheeden is, een .menigte vcm Voe- ^je#

looJ>

lertjes.

Dit is die aartige Soort van Kwallen , door

den Heer Gronovius in Zeewater ontdekt %

waar van de Afbeelding, met en benevens

eene zeer omftandige befchryving, door zyn

Edo v

(7) Mtiufa orbicularls, Disco Capitato , Limbo foramini-

bus 0(3:0, fubtus forniculato-pilofa* Syst, Nat, Xïl»

(3) Medufa fcmi-ovata , Margine Tentaculis quatuor. Syst0

Nat XII. Urtica foluta Marfupium leferens* TLANC.jR.ar. 41,

T. 4* f- 5.

(9) Medpfa hemisphaerica , Costis transverfalibus <<juatuor t

Tentaculis marginalibus pluribus, Margine imegerrinü, Gncrn,

AB. Helvet. IV, p. 33, T. IV. f. ?•

Dd 4
h D*el. XIV. Stvs*
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VI. Ed. medegedeeld is in het III. Deel der

*XXv'* Uitgezogte leerhandelingen , bladz. 467, Plaat

Hoofd- XXVI. fig. 7. Zyne Beröe is van de Kwal*
stuk* ien afgezonderd en t'huis gebrast tot den Rang

der Plantdieren.

x. (10} Kwal, die half Klootrondagtig holrond is,

aIT' den Rand gekarteld en omgekromd hebbende,

ki^(lhe
' met ast Foeicru

Deeze Soort heeft de Heer Loefling, op

zynen ïogt naaf Zuid - Amerika, in de Oceaan

waargenomen. Onze Ridder merkt aan, dat

dezelve het Lyf 5 onder de Schyf , met vier

Kwabben heeft*

xi, (u) Kwal, die rond is met negen Armen aan

Gearmde.*
c,en Rand en ne£en Tippen, haar van

de buttenfte negen Votlers heeft*

Deeze zonderlinge Soort % van Linn^eus niet

gezien , heeft , volgens hem , ook haare Woon-
plaats in de Oceaan. Wegens haare Armen

voert zy den bynaam. Een van deeze twee

laatfte Soorten fchynt nader te komen aan de

Zee -Long der Oudet*. ,

(12) Kwal,

(jo) Meiufa hemisphxrbo - ooncava , Margine crenato ia*

curvato , Tentaculis o&o. Loefl. 105. f.

(11) Medufa orbicularis
,

Margine Brachiis novem, Apict*

bus novem, extimo Tentaculis novem. t* Spt, JSat. XiU
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(fü) Kwal, die Eyrond is mst een-mddelpwi» VI;

tige Kringen geftreept* den Rand Haai*^™^ 9

rfg en van boven een VlterJg Zeiltje heb- Hoofd*

bende. stuk.
xi r.

Veklla

Schoon ik den naam van Bezaantje niet heb zeilende,

kunnen weigeren aan de Vierde Soort van

HolutburicEi Pbyfülis genaamd, zou ik echter

gelooven, dat die zelfde naam ook wel ge-

geven worde aan deeze Zeilende Kwal. He
andere is Blaasagtig en heeft een Soort van

Kam, terwyl deeze een Vlies, als een uit*

gefpannen Zeil voert , het welk Rümphiüs

aan de Bezaantjes toefchryft, zeggende dat

die het Lyf als een langwerpige Blaas heb-

ben, met veele afhangende Baardjes, en op

de Rug Velletjes, naar boven fpits toeloo-

pende en aldaar aan elkander gevoegd , wel-

ken het Dier kan opregten, als het Wind
voelt en zeilen wil, en ook neerlaaten. Het

Lyf is blaauwagtig helder doorfchynendc, en

de Zeiltjes zyn als wit Kryftal, met de ba-

venfte Zoompjes eenigermaate Violet o£

paarschagtig ; zynde, wanneer de Zeiltjes ge->

fpannen zyn, het Lyf byna driekantig, met

den

(12) Medufa ovalis concentrice ftriata, Margïne ciliato ,

fapra Velo memhranaceo. Syst. Nat XII. Medufa Velella

five Galera. Loefl It. i°4 Phyllidqce labris coeruleis.

Erown. Jam, 387» T. 48. f. ri Velum marfnum coloris

cderuleL Imper Nat. 912 9 T* 912, Urtica marina fbiuta.

COL. Ecphr. 20. T. 22.

D4 5
U DEEL. XIV. STUK,
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Vïé den Kop opwaards gekromd , en den Buik

^XXv"
^aauwer dan ^et Bovenlyf. Zyne Zeiltjes

Hoofd* neerlaatende gaat hec echter in 't Water voort,

stuk. door de beweeging van het Lyf en de aan-

ftr? hangende Baarden (*>
De blaauwagtige Kleur, die ook. in de aan-

gehaalde Voorwerpen van Imperatus en

Brown plaats had, zou haast doen denken,

of niet dezelven meer met de Bezaant-

jes van Rumph, welken de Zeelieden ook

wel by de Wind Zeikrs noemen, overeenkom-

ftig waren, dan met de voorheen befchreeve-

ne Soort van Holotburice. Zie hier, ondertus-

fchen, de naauwkeurige befchryving, welke

ons Loefling van de Medtifa Velella of Zeilen-

de Kwal, die hy in de Oceaan, tusfchen de

Keerkringen, inzonderheid by ftil Weer,
overal gezien hadt, heeft nagelaten.

„ Het Lyf is ovaal, van onderen platp

„ van boven verhevenrond , Lilagtig , door-

„ fchynende, Hemelschblaauw. Het heeft

„ een langwerpig rond , Beenig, Schild, met

3, ovaale Kringen, die aan elkander evenyry-

„ dig zyn, getekend, waar van het middel-

„ punt fpits uitpuilde (f). Op het midden

„ van het Lyf ftaat een ftyf Vlies , dat half-

„ cirkelrond is, loodregt en fchuips op de

(*) Amhinfck Rariteitkamer. p. 49.

(t) Dit Beenig Schild onderfcheidtze genoegzaam van d#

Hslothmiën of Zee - Blaazen , voorgemeld.
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langfte middellyn van dat Schild. Dit Vlies, VI.

„ dat aan het Dier tot een Zeil verftrekt , xSr?
doet hetzelve, daar mede den Wind van- HoofdI

„ gende, vooregaan, en 0111 die reden ge?
-

^?^J
„ ven 'er, de Spanjaarden, den naam yanjsrw*/.

„ Galera aan. Van ieder Kringagtige Streep

van 't Schild hangen nederwaards een me-

nigte van Voeleragtige Draadjes af, die

„ aan de tippen doorboord fchynen te zyn,

„ en overal vol zyn van geftippelde rondjes

„ of ingedrukte Schyfjes QOrbiculis punüatis

„ referta). De Geftalte gelykt naar de Kwal-

„ len, maar door het Beenig Schild en de

„ Stippen der Voeleren komt het nader aan de

„ Zee - Katten".

XXVI. HOOFDSTUK.
Befcbryving mn 'i Geflagt der Zee- Sterren ,

onder welken ook de Zee -Maan, Komeeten,

en die welken men fomtyds ook Zee -Zonnen,

doch gemeenlyk Medufa's Hoofden noemt 9 be*

greepen zyn*

Dit uitvoerig Geflagt bevat een reeks Naam»

van Schepzelen, welke, hoe bekend

thans ook en hoe gemeen in de Verzameling

der Liefhebberen , nogthans van een zeer ver*

wonderlyk maakzel zyn, en door hunne ver-

fchei-
h Deel» XIV. Stuk,
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VI. fcheidenheid aanmerkelyk. Men heeft 'er,

^cxvnr"
van 0llcls? in ' c Grïeksch ^en naa,n van A ™5*

Hoofd.' en in 'c tatffii dien van Steila aan gegeven;.

stuk. om dat de gemeende Soorten, door haare vyf

Sïraalen, de Geftake van eene Star, zo als

die gewoonlyk afgebeeld wordt , uitdrukken.

LiNNiECs heeft dien naam veranderd in Ast^

riaSy en zulks niet zonder dubbelzinnigheid,

alzo de Havik, en de Butoor of Roerdomp

dus genoemd wordt, gelyk ook de Gelterndc

of Spiegel. Roch (*% AV/f*? hebben Hippo->

c&ates en Akistotfles opgemerkt in de Zee

te zyn, 't welk Pliniüs vertaalt door SuIIj< 3

en dit zou de reden zyn , dat men deeze

Schepzelen hedendaags Sterren noemt , . vol-

gens LiNCKius. Ook is die Naam, met by-

voeging van de plaats der afkomst, nog he-

den algemeen. De Franfchen noemenze Etoi»

les de Mer , de Engelfchen Ssa-Stan, de. Duit-

fchers Meerftern, en wy Zee-Sterren. Evei>

wel vindt men 'er nog andere benaamingen

aan gegeven. De Engelfchen noemenze ook

wel $tarjisïïés0
dat is Sterre- Visfchen, of Ro-

fes 9 dat is Roqzen, en Prizers, 't welk men
Grypers vertaaien zou kunnen. Men ziet, dat

alle

(*) Zie 't Register agter het Agtste Stuk van decze

Natuurlyke Historie
,

op 't woord Asterias. Dus hadr zyn

Ed. misfehien beter gedaan met het woord Asteria, gelyk

hetzelve in de Lyst der <ieflagten geplaatst was , te gebruiken,

©f liever Asterium, volgens
J

t Grieksch, dewyl men de Srci?.

re- fteenen noemt AsterU* Qui bene dhtin^uh hene docei.

\
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alle die bcnaamingen ook niet oneigen zyn ; Vl*

doch van waar zy den naam van Seapadde of
xxvi

L*

Zee -Pad hebben gekreegen , is wat duister , Hoofd*

en die van Z:z - Kwab , welken 'er de Neder* stuk,

Saxen aan zouden gegeven hebben, niet alge-

meen. Veelen kunnen, zeer bekwaamelyk,

den naam van Vyfkoek voeren, die 'er dooi-

en ze Visfchers ook wel aan gegeven wordt.

Omtrent de Rangfchikking deezer Schepze- Rang.

Jen is een aanmerkelyk verfchil geweest. fchlkkin£*

Aristoteles telde ze, wegens de hardheid

van hun bekleedzel, welke in fommigen zeer

groot is, onder de Ostracoderma, dat is 3

Schaaldieren. Hier in is deeze Philofoof van

iEli anus en anderen gevolgd; doch Ronde-

l f? t us heeft de Zee -Sterren betrokken tot

de Infckten en Plantdieren. In 't eerlte Geval

hadt hy meer reden, aangezien veelen met

een menigte van dwarfe Infnydingen of Kerf-

jes a's bezet zyn , die de Geledingen aanwy-

zen ; dan in het laatfte ,
dewyl men 'er wei-

nig Plantaartigs aan verneemt, Aldrovan-

jdus plaatfteze, derhalve, op het end van zy-

ne befchryving der Infekten, en werdt hier

in door Johnston gevolgd. Zy bewoonen ei-

gentlyk geen Schaal of Schulp; alzo het be-

kleedzel, dat zy hebben, een gedeelte van

haar Lighaam is, 't welk zy nooit kunnen

uittrekken of afwerpen , en hierom konden

zy niet gevoeglyker, dan op 't end van den

Rang
I. Deel, XIV* Stuk.
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VI. Rang der Mollusca, geplaatst worden , eer

XXVI
L# wy tot de SchulPdieren overgaan

Hoofd- Dè Ouden fchreeven 'er zonderlinge Eigen-

stuk» fchappen aan toe. Zy waren zo heet van

fcifappejj. Natuur, dat alles, 't welk zy in de Zee aan*

raakten, daar door verfchroeid of verteerd

werdt. Te verwonderen is 't, dae Aldro-

vandüs en andere Autheuren, het gezegde

van den genen, dien hy Zoograpbus noemt,

*t welke de oude Gesnerus fchynt té zyn

hoe onverftaanbaar ook, zonder aanmerking

byna, omhelsd hebben. Zo heet , (zeid
s

yy die,) is de Natuur van de gene, die, in

3, de Zee, Ster geheten wordt, dat alles wat

5, zy heeft ingenomen, al wordt het 'er, op

5,
ftaande voet, weder uitgehaald, zig twee*

3 , maal gehokt vertoone (*)'\ Wat of dit

laatfte zeggen wil is duifter, en, wanneer de

Autheur van 't Werk de Natwra Rerum, 'er

Panis hiscoiïus , dat is Biskuit of Tweebak

,

éoor verftaat , ten uiterfte belachelyk. Zo
het gene de Zee -Star ingezwolgen hadt, zig

als eenmaal gekookt vertoonde ; was dit niet

genoegzaam? (f}
De

(*) Adeo fervida cjus , qux in Mari Stella vocatur , Na-

turaest, ut, quicquid fumferit, id, licet illico ab ea extra*

hatur , bis cotlum appareat. AJLDR. de ïnfeBis„ Libr. VII»

cap. ï8.

(T) Op dergelyke wyze redeneert Linckius, doch het

fchynt xny toe, dat dit tvjeemtal gekookt zo ongerymd niet
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De Ondervinding leert , dat de Zee-Sterren,

nog frisch uit het Water komende , veilig te xxvr.
L

behandelen zyn , en zonder dat men de Han- Hoofd-

den brandt. Waarfchynlyk hebben derhalve

de Ouden deeze Schepzelen met de Zee -Ne-

tels of met de Kwallen verward gehad. Wat
derzelver Verteering aangaat, die moet vry

fterk zyn, alzo zy van Schulpvisfchen lee-

ven. Rondeletius , wien men , in deezen ,

geen geloof kari weigeren , verklaart, dat hy,

een Zee- Ster open fnydende, die niet groo-

ter dan een Voet was, in derzelver Lighaam

vyf Schulpdieren of Hoorens gevonden heeft,

waar van drie geheel en twee met de Huisjes

vergruisd waren. Waarom zal men dan ook

niet gelooven, 't geen Bellonius zegt , dat

zy fomtyds geheele Mosfelen opvreeten P Ook
kunnen kleine Zee - Appeltjes , gelyk fommi-

gen uit Aristoteles bewyzen willen, zeer

wel haar Voedzel zyn,

Van de Paaring en Voortteeiing der Zee* voomes.

Sterren vindt men, by de voornaamfte Au-^
theuren, dat zonderling is, een diep ftilzwy*

gen. Doktor Baster, hoe vlytig anders eü

fcherpziende in het onderzoek der Zee*

Schepzelen van ons Land, heeft in deefcè

niets

£y , en dat 'er gezien worde op de Verteering der Spyzen in

Menfchcn en Dieren, die, dewyl de Zee-Ster geen blykbaare

Afgangs-opening heeft, als Excrementen weder door den Bek

Üchynen uitgeworpen te worden,

1* DESJU XIV. STUK.
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, VI. niets daar van kunnen waarneemen. Hy vondc
Afdeel.

geen onc|erfcheid der Teeldeelen en meldt ons

Boofd- van de Teeldeelen zelf niets ter wereld: doch

stuk. Zyn Ed. hadt waargenomen , dat de Zee -

Sterren, in de Maanden Maart en April, vol

Eijeren of Kuit waren. Hier uit mag men

dan befluiten , dat zy ten minfte niet «uit te

zonderen zyn van den algemeenen Regel

van Harv^eus, Omnia ex Oio: hoewel 'er in

dezelven nog eenige andere bekwaamheid tot

vermenigvuldiging plaats heeft, zeer met die

der Zoet- Water Polypen overeenkomftig.

Het baart (dus fpreekt myn hooggeagte

3 , Vriend,) een groote verwondering, dat

3, een Zee -Star één van zyne Punten kan

33 verliezen , en egter blyven leeven , en dat

3 3 zo eene Punt wederom tot een geheel Dier

33 kan groeijen. Doch uit dceze befchryving

3, blykt, dat elke Punt zyn eige byzondere,

5 3 zoo tot Voortteeling als tot Voeding noo-

33 dig zynde Ingewanden heeft, en daar door

3^3 als op zig zeiven kan beftaan. Waar door

33 het ook mooglyk is, dat een Zeeftarre,

5 , een Punt afgefneeden zynde, of gelyk de

33 Kreeften, door ingefchapen Vermogen, zig

3, [die Punt] van zelfs kwytmaakende , zoo

3, een Punt wederom by de andere vier kan

3, aangroeijen* of ook wel op zig zelfs tot

3, een geheel Dier worden
Nut

(*) Natuurkundig Uitfpanningen. \% DEEL, bladz* 137.
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* Nutteloos, mogen wy vastftellen, is 'er VI.

niets in de Natuur gefchapen. Terwyl aller- xxvi
Li

ley Visfchen, en de Kwallen zelfs, tot Spy- Hoofd»

ze dienen voor andere Zeefchepzelen, zal men stuk.
.* , , int. i

• Gebruifc.

dit eind - oogmerk van den Schepper hier aart

niet weigeren kunnen. Dat meer is , de klei-

pen worden zelfs, van deVisfchers, fomtyds

aan den Hoek geflagen tot Lok -Aas. Hoe
veel Zee -Vogelen aazen niet op eenigen van

deeze Sterren of Vyfhoeken? Wil men de

genen die Doornig of met Stekelen bezet zyn

daar van uitzonderen : 't is redenloos. De
Rhinoceros, immers, aast op een fcherp ge-

doomde Heester, die hem tot eene lekkerny

verftrekt. Wat reden dan, dat de Haaijeri

niet deeze Spys zouden verduuwen kunnen ;

daar men zeer dikwils kleinen vindt in de:

Rob der Schelvisfehen ?

Verfcheide Soorten van Zee -Sterren, zelfs,

zyn voor den Metisch eetbaar. Die maar

drie of vier , zes ,
agt , twaalf Armen hebben,

fluit, zo Aldrovandus aanmerkt, Bellonius

daar van uit. Ook acht hy de zodanigen

niet eetbaar, welke met lange, ronde Baard-

jes bezet zyn, en die de Geftalte van een

Zon, meer dan die van eene Ster, naboot^

zen als ook die de Armeü vierhoekig

of

(*) De zogenaamde Zee - Zonnen of Capita Medu/k wordent

évenwei in Óostindie gegeten ,
gclyk wy ftraks zullen

zkn,

Ee
h Deel, XIV. Stuk»
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VI#
of vlak hebben* Van de Vyfitraaligen wor-

Afdeel, den ook eenigen door hem uitgezonderd. Hy

Hoofd
aCQl:ze eetbaar » wier VIcesch, in de Armen

stuk.
*

beflooten, rood is of geel, Van de zodani-

gen heeft 'er Belloniüs aan de Oevers van

Griekenland verzameld, wier Lyf anderhalf

Voet breed was, met Armen van drie Vin-

geren breedte; zo dat menze met geen Hoed

bedekken kon. Anderen vondt men 'er, die

blaauw van Kleur waren en zeer broosch;

doch door 't kooken werden zy, in 't alge-

meen, hard en rood van Kleur, gelyk de

Kreeften,

Tot Ge- in de Geneeskunde zyn zy ook gebruikt

tón!
1

" geweest. Tegen de Opliyging fchryfc Hip-

pocrates voor, zwarte Sterren met Kool,

op geurigen Wyn gezet, te drinken* Wat
die Sterren zyn, vak moeijelyk te raaden,

Rumphius maakt gewag van Zee -Zonnen of

Medufa - Hoofden , die Koolzwart zyn. Uit-

wendig zyn de Zee -Sterren, in de opgeleg-

de Middelen tegen de Breuken of uitzakidn-

gen van het Darmvlies, gemengd geweest

Lobel verhaalt ons, dat een zeer bekwaam
Apotheker te Middelburg in Zeeland, Tho-
mas van der Graft genaamd, een keurly-

ke Pleifter, daar tegen, hadt weeten te maa-

ken , waar in een groote Veelheid kwam van

Poeijer van Zee -Sterren, in de Oven fterk

gedroogd. De Pek, Gommen, Harften en

andere Middelen, 't is waar, daar bykomen-
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dé, zullen het méefte doen; doch de beroo- VI.

king met den Damp van Zee -Sterren alleen, xxvi^
pryst de Vader der Geneeskunde tegen de Hoofh-

benaauvvdhéden der Vrouwsperfoonen aan :
STUK -

anderen een Stank van dergelyke dingen , daar

en Paard, dat half dood was, byna door tot

zig zelve komen zou (*), tegen de Vallende

Ziekte. Hier uit moge men opmaaken, dat

'er een Vermogen tegen de booze Geesten aan

toe te fchryven ware ; wier werking fommi-

gen van den invloed der Sterren hebben af-

geleid.

„ De Krüisvisch öfKrüisdrol, die men ook Gellaite,

„ Zee -Ster noemt, (zegt Pontoppidans in

„ zyne befchryving van Noorwegen,) is een

.5 wonderlyke Soort van Visch en zeer ver-

3, fcheiderley. Ik wil daar van, gelyk ik tot

dus verre gedaan heb , flegts de genen aan-

„ haaien^ die op deeze Kusten voorkomen,

„ waar onder ook eenigen zyn, van welken

9) ik my niet erinneren kan, die ergens an-

„ ders gezien te hebben. In 't algemeen he-

,5 (taat de Krüisvisch uit een rond, vlak,

Lighaam^ zonder Kop Dit Lighaam is van

grootte als een Ryksdaalder, doch men

jj, vindt 'er ook niet groo f er clan een Schel-

„ ling , geheel zwart zynde , met vyf lange

35 Takken of Twygen 3 die by het Lighaam

i % wei*

(*) Quo odore Miilus, non Homo, exclwrctitr Semi-mor-

tuus. LIN cic»

£ g 2
I. BEfx. XLV, Stuk,
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VI* weinig breeder dan aan de Enden zyn , te-

XXVI
L

* » Sen ^e natuur ^er P°'yPen en andere Zee-

Hoofd- „ Sterren (*> Aan alle Zyden , in 't ron-

STUiC»
3 , de, loopen 'er Straalen af, a!s in eene Ster;

„ te weeten gemeenlyk vyf of ook meer* }a

„ fomtyds wel tien Takken of Pooten, die

„ naauwlyks een Vinger lang zyn, en uit een

„ zelfde Stoffe beftaan, als het Lyf, naame-

lyk noch uit Vleesch , noch Slym , noch

3 ,
Graaien , noch Kraakbeen

; dewyl zy niet

, 5
hard nog taay zyn, maar kunnen ligtelyk,

„ even als Brood, worden afgebroken. Het

5 ,
fchynt, evenwel, dat eenige Soorten daar

van, meer dan anderen, eenigen trap van

,, taaiheid hebben; dewyl zy zig taamelyk

„ buigen laatcm Zy zyn met eene Huid

overtoogen, die Vleeschkleurigof ook geel-

agtig is, en hebben van onderen een Wol-

3, lige zelfftandigheid of verzameling van

j5 veele kleine ftyve Haairtjes, byna als Pluis,

5 , waar mede men de Kleederen voert. In \
3 ,

middelpunt van de Ster is eene Opening,

3, en daar onder een Gat, naauwlyks zo

„ groot als een Schelling zynde. Hier kan

„ men zig voordellen dac de Mond en Maag

3, te zoeken zy. Van deeze Opening gaan

„ tot

(*) Zodanig een ziet men 'er, uk myne Verzameling, op

het midden van onze Plaat CXflï, hier kort na vo'gende ,

by gtoote verkleining afgebeeld : waar uit dan verder

blykt, dat zwarte Zee -Sterren, waar van HlPPoCfUTES
fpreekt , niet zo ver te zoeken zyn.
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3 , tot in alle Takken of Straalen eenige lang- VI.

„ werpige Holligheden of Spieeten, die ook xXvl**
„ met een Wollige zelfHandigheid bezet zyn. Hoofd*

Overal vertoonen zig veele kleine, op gc« STUK *

regelde ryen of lynen verdeelde Knoppen,

„ gelyk ook op deeze Knoppen zeif, in eeni-

„ ge Soorten, een ander klein Puntje of ver-

5, heffing is. Dus is dat gene , 't welk men

5 , Speeling der Natuur noemt, in deeze Soort

geheel van alle anderen onderfcheiden. Zy

5 , onthouden zig op Zandgronden
%

of -aan

„ de zyden der Klippen, alwaar zy als

Kruipende Dieren zig beweegen] kunnen,

„ en dienen deels aan zekere Visfchen, deels

„ aan de Strandmeeuwen of andere Vogelen

3) tot Voedzel. Men zegt, dat zy kleine

„ Mosfelen in (lukken kunnen breeken, doch

dikwils komen haare Takken tusfehen de

,j Schaalen in de klem, zo dat zy afgefnee-

„ den en dus de Roovers zelf beroofd wor-

„ den".

De Mond der Zee- Sterren, die altoos, om De Mond.

zo te fpreeken , in het middelpunt geplaatst

is, heeft, volgens Linckics, de volgende

Structuur. De Lobben van het onder fle ge*

deelte met fcherpe hoeken in het middelpunt

famenloopende formeeren een Opening, wel*

ke als in zo veele Lippen is gefpleeten. In

het uïterfte van ieder Lip zyn eenige fcher-

pe Tanden ingeplant, door welken het aan-

gevatte Aas wordt klein gefneeden. Van
Ee 3 dee-

k d?.el. xir. Stuk.
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VI. deezen Mond loopt naar ieder Lob een Ka*

xx^i * naa * °^ Doorgang, die naar 't End naauwer

Hoofd- wordt. Volgens de Afbeeldingen van den
stuk. j-jeer Baster, evenwel, fchynen die Beent-

jes niet altoos zeer fchep te zyn, en oofc

niet veel naar Tanden te gelyken (*>
De Ar. De Armen , welke Linckius Lohï y en onze

Vrind Punten noemt, in die van onze Stran-

den openfnydende, zo ziet men in 't midden

een Been, 't welk een gedeelte uitmaakt van

het Geraamte der Zee -Sterren. Dit is uit

ccn ongeloofiyke menigte van Wervelbeen-

denjes famengefteld, waar van 'er de Heer

Baster liondcrcitvvindg telde ia een Arm der

Vyfhoeken. Voorts vondt zyn Ed. in zoda-

nig een Arm, nevens het Been de Darmen en

de Eijer(tokken, gclyk die beiden door hem

in Plaat gebragt zyn en duidelyk vertoond*

Haa'jagtïg Het Dons aan de onderzyde, of aan die

vons, Zyt|e ^ Mond der Zee -Sterren is, 't

welk de Noorfche Bisfchop by Pluis verge*

lykt, heeft onze Vrind bevonden te beftaan

uit een menigte van Snuitjes, die op eiken

Arm in vier ryën gefchaard zyn , zo dat 'er

vyftienhonderd zyn aan het geheele Dier Zy
hebben Ringetjes als de Lugtpyp, waar door

zy zig kunnen uitrekken en wederom als tot

niet inkrimpen, Zy dienen het Schepzel tot

Poot •

(*) Naittürkmdlgi Uitfpnnningen I. D^EL, XII. Plaat,
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Pootjes om zig als door middel van oneindi» VI.

ge Zuigertjes vast te houden, en tot het vat-

ten van zyne Prooy . Ook zullen zy , niet hoofd-
onwaarfchynlyk , tot Werktuigen ftrekken stuk.

van 't Gevoel of ook van andere Zintuigen.

Voor het overige heefc een ongemeene verfchci-

Verfcheidenheid plaats onder de Schepzelen heidt

van dit Geflagt. Men vindt 'er die, te regr f

den naam verdienen van Vyf hoeken, om dac

zy gantsch ondiep ingefneeden zyn, gelyk de

Vierde Afbeelding op onzeCXIIL Plaat. Men
vindt 'er dieper en in veel meer dan vyf

Straalen gefpleeten; gelyk Fig. 5, Plaat CXIL
Anderen hebben een Lighaam, dat van de

Armen als afgefcheiden is ; gelyk de middel-

ftc Figuur op de eerstgemelde Plaat , en wier

Armen niet gefpleeten zyn; waar van het te-

gendeel zig , aldaar , in Fig. 1 , openbaart.

Ook zyn de Armen in veelen met Baardjes

op de kanten, doch in fommigen ongebaard.

In de meesten zyn dezelven regelmaatig uit-

geftrekt, naar alle zyden, en gelyk van lang»

te; doch fommigen hebben die zeer zonder-

ling, als Fig, a. aanwyst, welke fomtyds zulk

een Vertooning maaken, dat menze Komee-

ten noemt.

De Kenmerken van het Geflagt der Zee- Kenme
Sterren, volgens Linnjkus, zyn; een platagtig keu.

Lighaam , dat een Lederagtige Korst heeft , •

die met Voelertjes gedoomd is: den Mond, in

't middelpunt, vyfkleppig hebbende.

Ee 4 On-
I. Ceel. XIV. stuk.
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Hoofd-
stuk.
Soorten,

\fd *el
^n<^cr ĉ e S°°^ten >

thans" op zestien gerekend,

XXVl' maakt hy deeze fchiftiog Zy zyn of onver-

deeld, of met infnydjngen, als een Ster, of

zeer duidelyk gedraald. Van de eerften is

inaar ééne Soort bekend, die naar een halvq

Maan gelyfet ; van de anderen negen, en van

de laariien zes Soorten* Tot deeze worde
ook het zo berugte Medufa - Hoofd, als dq

laatfte Soort van dit Geflagt, betrokken.

Onverdeelde Zee -Sterren.

Zee*
Maar).

(O Zee -Ster, die onverdeeld en bcilfmaanf'xy*

ze gerond is*

Men vondt dit zonderlinge Voorwerp in de

Verzameling van Lagerstroem, en dus uit

de Indiën of uit China afkomftig. Het Lyf
was platagtigi naar een zogenaamde Halve

Maan met Punten gelykende en overal met

flaauwe verhevene Stippen befprengd zynde

,

zonder eenig fpoor van Mond of Afgangs-

opening.
Verdeelde Zee - Sterren.

Qi) Zee -Ster, met dertien Straalen, die over*

4^T
'

ia%
cd met Bonddtjes gedoomd is*

Veel-

ihaaüge. Het grootfte getal van Straalen, onder de

ei-

(i) Aitcrlas integra femi orbicularis Lunnta. Amxn. Acad>

IV. p 256. T, 3. f. 14,

(2} Asteriéts Stellata^ Radiis tredccim, undique Fasciculis

ma*
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eigentlyke Zee - Sterren , heeft in deeze VI;

plaats, Men vindt Wcstindifche, in de Ka- xxvi.
L *

trinetten, dictwaalf-Straaligzyn, en deStraa- Hoofd.

Icn. zeer oneffen hebben, hoedanig één 'er in 3ÏÜIU
.

't Werk van $fma is afgebeeld, die aldaar ge-

noemd wordt, Amerikaanfche Zee Star met

gekronkelde Straalen, zyndc donkerbruin, met

Aschgeel gemarmerd. Lwciaus, die de zy*

ne 'DodekaHis noemt, merkt aan, dat ieder

Straal, van onderen, door een zeer wyd Ka-

naal gefpleeten is, en de Mond, die een Cir-

kelronde opening heeft , met zeer fyne fcher-

pe Tandjes gezoomd : zynde het Dier zeer

broosch. Dit betreft de Twaalfilraalige , die

my weezentlyk fchynen te verfchillen van de

Dertienftraaligen , hoedanigen hy vierderley

Exemplaaren van de Kust van Noorwegen

hadt

Hy onderfcheidt dezelven dus. 1. De klein- Dertfen-

fte geeft als uit een Zonnefchermpje haarq.
aai^e*

dertien Straalen uit, die digt gehaaird zyn en

bleek Bloedkleurig. Het uitgeholde middel-

punt van de Rug is, zo wel als de Kanaalen

of Sleuven dei\Armen , zeer Wollig en de BekQ

veelhoekig, bezet met Tandjes. 2, Die van

middelmaatige grootte was op de Rag Nets-

wyze verdeeld, en de Knoopen van ieder

Draad

mur'cata. Link. Steil. T. 34- f» 54- T. 32. f. 52. T. 17.

f, 28. Clus. Exot. 114. Skb. Muf H|. T. VIII* f. 5. Co-

lumn Pbyu T. 58. fc A ?

Ee J
I. Deel, XIV. Stuk.
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v * Draad gaven kleine Pluisjes uit, dikker aan

XX Vl!" ^e zyden der Straalen, 3. De grootfte, over

liooFD- 't kruis agt Duimen, hadt geen Netswys ge-

fiwK, weefzel, maar het geheele Lyf was dïgc met

dcrgelyk Pluis bezet. Tot de Tweede fchynt

my die der Afbeelding van Pontoppidans te

behooren , uit wiens algemeene befchryving

van de Noordfche Zee -Sterren, hier voor ge*

geven , blykt , dat 'er ook voorkomen met

tien StraaJen.

De vierde Soort noemt Linck Clufiam , dat

is die van Clüsiüs , welke beroemde Au-

theur ods van zyne Dertien ftraalige het vol-

gende meldt» De afbeelding eener Ster ,

5 , van boven en van onderen met Kleuren

& uitgedrukt, werdt my in 't jaar 1603 toe*

3 ,
gezonden door Jacobüs Plaieau, hoeda*

3, nig eene by geen van beiden 5 Rondele-

5 , tius of Gesnerüs , voorkomt, Ik oor-

3 , deelde ze derhalve waardig , om te doen

„ afbeelden Deeze Ster was, zo veel ik

„ uit de Aftekening heb kunnen oordeelen,

>5 van het Geflagt der Gedoomde , met het

9, Lighaam taamelyk groot en de StrSalen

„ niet zeer lang, maar allen egaal en regt

5 , uitgeftrekt: zynde de middellyn van het

„ Lyf twee Duimen , en de langte van ie-

„ der Straal of Punt anderhalf Duim , enz".

Of deeze allen, nu, tot een zelfde Soort

Ssliigê
behooren , 't welk my niet waarfchynlyk

ex», voorkomt y daar laatende, flaan wy thans al-
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ïeenlyk het Oog op een negcnfiraalig Zee- VI.

Sterretje, 't welk in onze Fig. 5, op PteztxxvL*
CXII, een weinig kleinder dan natuurlyk, teHooFp-

weeten op twee derden van de middellyn, is
8TUK>

afgebeeld. Men ziet, hoe dat hetzelve, van

beven
5 met een menigte van Korreltjes digt

bezaaid is, die het zeer ruuw maaken op 't

gevoel. De Kleur is eenigermaate geelagtig

bruin. Het fchynt aanmerkelyk plat gedrukt

te zyn en dus kan ik niet oordeelen, of het

ook met dergelyke Pluisjes, als de gcmelden,

bezet is geweest. Van onderen fchynt de O-
pening van den Bek als met een menigte van

Tandjes gezoomd Wy merkten % als een der

raarfte Zee -Sterren, in het Kabinet van den

Heer Kramer, aan.

(33 Zee -Ster, die de Straalen rond geragd
5 nr.

en Lancetvormig heeft , overal bezet zyn- R^ag-
de met fcherpe Puntjes* tige.

Onder de groote menigte van Vyfftraalige

Zee-

( 3) *Jstertas Stellata, Radiis Lnnceolatïs gibbis , undique acu*

leatis. Muf Ad. Frid. I. p. 95. Faun. Suec. 21 II* BASTER»
Subfec. 3, p. 116. T\ II. f- 1 4- Asterias radiis quinis

jatiusculis afperis Tf, Westgoth. 172» Fj-OT Oxf 85. N. 16.

T. 2. f. 2 , 3. Asteria. Pi.t. Muf. 6. N# 20. Srella marina

htte mbens, fpinoft. BaRR. Rar. 130. T. 1238. O LEAR,

Muf 55. T. 28, f. 4. LiNCK StelL T. 4. f« 5. % 9. f.

16: u 10 , f. 16: t: 14. f 23, 25: r. 15- f- 18, 26. t. 34.

f. 58: r. 40. f. 70: r. 30. £ 50: t. 36. f. 62. Seb. Muf
T. 5. f. 3: t. 6. f. 3, 4- Bast. Subf\\6. t, 12, f. 1 6

#

Stella rnarina Cometa. Column. Aquat. 5. t. 6*

I. Deel. XIV. Stuk*
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VI. Zee- Sterren, die, gelyk hier onder blykt

XxVl.* tot deeze Soort betrokken worden, is ook de

Hoofd- gene, daar Linn^us, in zyn Westgothifchc
Biuii.

i< e istogt, den naam aan geeft van Asterias

met vyf brcedagti^e ruuwe 'Struakn* Zy kwam
op den Grond der Zee, aan het Westgoth-

landfche Strand, menigvuldig voor, in het

breedbladerige Zee -Wier, aldaar groeïjende,

Ket Dier was blaauwagtig rood en fomtvds

ook wit, in 't ronde met kleine witte Ste-

keltjes bedekt > en van onderen met vier ryën

Wratjes, die eene Opening in 't midden had-

den , bezet» De Meer Kalm getuigt dat dee-

20 Soort aan de Oevers van Noorwegen gewek
dig veel voorkomt , en (preekt dus van derzel-

ver Eigenschappen

In Bohus- Leen heet het Dier Korsztroll,

doch hier overal Krosttroll, 't welk maar

een verplaatzing der Letteren is, met ee-

nerlcy betekenis van het woord. Geen

j, nuttigheid doch wel groot nadeel van dit

Schepzel, weet men hier te Lande.. Als

„ de Visfchers een Visch aan haare uitgezet*

„ te Hoeken bekomen, bedienen zig daar van

3 , deeze Kruisdrollen dikwils, zo dat 'er niets

3 , meer, dan Huid en Graaten, van over-

3 ,
blyft, doordien zy al het Vleesch hehben

uitgezoogen. Een oude Visfcher, die bo-

ven anderen zyn geheelen Leeftyd de Oes*

S5 ter-t

(*) Stocib. Verh. X, DEEL, p. 197.
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„ tervisfchery gedrceven hadt, berigtte my, Vï.

,„ dat door hem op de plaatfen, alwaar hy>xxVi
L<

„ voor eenige Jaaren , een groote menigte Hoofd*

Oesters gevangen hadt, hedendaags byna STUi*

„ geenen werden gevonden, 't welk hy alles

3, aan deeze Kruisdrollen toefchreef, die zeer

3, behendig waren in de Oesters, nog klein

3j zynde, uit te zuigen en dus te vernielen.

3, Dergelyke fchade bragten zy ook de Mos-

3, felen toe. Die van Halland 3 in Sweeden,

3, noemenze Korsfisk 7
dat is Kruis • Viscli".

Vyfftraaüge Zee -Sterren zyn aan de Kus Euro^-

ten van Europa niet onbekend, doch aanmer-
c °*

kelyk verfchillende. Aan onze Stranden ko-

men 'er voor, die omtrent van breedte als de

Handpalm, of wat grooter of kleiner zyn, en

nog levendig of versch zynde een gladde Le-

dera gtige Huid hebben, doch gedroogd zynde -

ruuw worden en geelagtig bruin. Zo groot

een verfchil, echter, als tusfehen die, waar

van de Heer Baster de afbeelding en be*

fchryving geeft, en de gewoone geele van Luid,

die veel aan de Ierfche Zee voorkomt, plaats

heeft, za! men 'cr niet ligt in waarneemen.

De onzen behouden altoos haare rondheid van

Rug, daar dezelve in die Ierfche plat is. Ook
vind ik de een-en-zestigfie van Lïnck, door

LinNjECs, tot de Vyfde Soort betrokken. Ik

kan niet begrypen, hoe onze Vriend de zyne

daar mede heeft kunnen vergelyken , noch

ook, hoe zyn Ed. zeggen kan, dat de Zee-

Ster*

I, Deel, XIV, Stuk*
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VI. Sterren , zo wel als de Zee - Klitten of Zee*

*X*XVI
L

* Appelen, van on^i*en een Mond. en van bo-

Hoofd- ven een Afgangs - opening hebben. Dit is ,

stuk» zegt zyn Ed. , duidelyk blykbaar in deeze ,

tervvyl echter zyne Afbeelding geen Stip daar

van vertoont; ten ware men het Wratje op

de Rug, "t welk veele Zee -Sterren hebben,

doch waar van zyn Ed. getuigt het regte ge-

bruik hem onbekend te zyn, daar voor mogt

aanzien. Noch in eenigen van deeze, noch

in anderen , waar van ik zo veelen gedroogd

bezit, is eenig fpoor van zulk eene Afgangs-

Opening. Ook verzekert Rondeletiüs en an-

deren, dat die aan de Zee -Sterren ontbreekt,

ten minde geen andere is dan de Mond, welke

zy van onderen hebben.

Van de overige byzonderheden , van welken de

Heer Baster in de Zee -Sterren of Vyf hoe-

ken van onze Stranden (preekt, heb ik hier

voor, in de algemeene befchryving, reeds ge-

wag gemaakt. Ik houd dezelve volitrekt voor

de roodagtige van Linnjeus, en twyfel niet

niet of het is de zelfde, als die waar van

Reaumür zulk een omftandige Berigt gege-

ven heeft, in de Vertoogen van de Koning-

lyk Paryfche Akademie. Op de Rug, zegt

die Autheur, welke uit een hard taay Vel be-

ltaat, (zonder van eenige Opening aldaar te

melden,) is derzelver Kleur rood, paarsch,

blaauw of geel, ja in fommigen als van eene

gemengelde of middelflag van Kleur. Hy re-

kent
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kent dat ieder Straal omtrent zesenzeventig VI-

Pootjes heeft, welken onze Vrind 'er juist ^XVJ.
*

één minder telde, noemende dezelven Snuit- Hoofd*

jes. 't Zou hier de Vraag zyn, welke benaa- STUK*

itiiög gepaster zy , om Werktuigen uit te

drukken, die tot loopen, vasthouden van het

Lyf , en aanvatten van de Prooy moeten die-

nen. Reaumur, evenwel, erkent, dat zy

meer gelyken naar de Hoorntjes op den Kop
der Slakken ; inzonderheid doordien zy op ge*

lyke manier kunnen ingetrokken worden door

het Schepzel.

Dat Roosterwerk, 't welk, als uit twee ryën

van Wervelbeenderen famengevoegd, het Ge-

raamte der Zee -Sterren uitmaakt, verbeeldde

de Heer Reaumur zig tot onderfchraaging te

dienen van de Knobbeltjes, welken het Dier'

op de Rug in ryën heeft, en deeze Knob-

beltjes, welke met Water zyn gevuld, kun-

nen, zo hy oordeelde, door famendrukkinge

de gedagte Pootjes of Snuitjes voortftoóten

:

in welk geval het Werktuiglyk Geftel dei-

Zee -Sterren gantsch eenvoudig zoude zyn.

Ook vertoonen zig die Knobbeltjes als kleine

Pareltjes, zo hy aanmerkt, op de Huid, wel*

ke nog bovendien van een oneindig getal

Pypjes is doorboord, die maaken dat dee-

ze Dieren, vol Water opgevat wordende,

hetzelve als door een menigte van Fonteint-

jes ukfpuiten.

Onder de Zee- Sterren van den Heer Wil- uitbeen*.

Iche.

LEM p L CXllU
h Deel». XiV. Stuk* Ffa u
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XXVI.
hlOOFD-
STUi£.

VI. lem van der Meulen vond ik 'er één, dré

XXVI
U

rny genoegzaam raar voorkwam , om dezelve

tot de Afbeelding uit te kiezen; gelyk dezel-

ve hier dan ook , in de Eerfte Figuur op

onze Hondcrddertiende Plaat , van onderen

vertoond wordt. Het is zekerlyk een Uio
heemfche, doeh of zy uit Oostindie dan van

elders kome, kon zyn Ed. my niet verzeke-

ren. Op de Rug heeft zy dergelyke Nets-

wyze Tekening en komt , voor het overige

,

volmaakt overeen met de aangehaalde Vyfde

Figuur van Linck, welke met de Roode Zee-

Ster van Aldrovandus vergeleeken wordt,

die van de anderen door de Wrat op de Rug
verfchilde ,

• hebbende dezelve verhevener en

Plooyswyze famengetrokken als " een Sluitfpier*

Dit neem ik ook zeer duidelyk in deeze waar,

en denk derhalve, of die, Wrat ook tot dc

Voortteeling dienen mogt. Voorts is de Kleur ,

van dit Exemplaar, taamelyk rood. Het heeft

van onderen een menigte van Snuitjes of Poot*

jes, zo aan de kant der Spieeten, die in de

Armen zyn, als daar bezyden. Linck vraagt

of het de Fcrpbyraster is van Luid, aan de

Ierfche Zee- en Wester- Oceaan doorgaans

voorkomende . en met een zeer taaije Huid be-

kleed. Myn Exemplaar komt, zegt hy, van

Barcelona.

Lïnnjeus fchynt, als eene Verfcheidenheid,

pucxiii. t0t deeze Soort die Schepzelen te betrekken,

welken men hedendaags in 't Fransch Gommes^

en

Komeet;



de Zee-S ter u N. 449

en in 't Hollands Kometen noemt, Dewyl VI.

'er Zee -Zonnen, Zee-JVlaanen en Zee- Ster«*
r^L -

ren zyn in >c R yk der Dieren , zo zal het Hoofd-

niemand ongcrymd voorkomen, dat men 'er^p^
ook Dwaal -Sterren in aantreft. Dezenaarn,

immers, van ouds her voor de Planeeten,

die wegens hun dwaalen door de Vaste Sterren

dus genoemd zyn, in gebruik, komt met meer

regt aan de Komeeten toe, welke men an-

ders, gemeenlyk, Staartderren noemt. In beide

opzigten, nu, verdienen deeze Schepzelen

den naam van Komeeten. Zy dwaalen van

den gemeenen trant der Zee - Sterren af, door

de ongeregeldheid haarer Punten, ja fommigen

zyn zo misfelyk gefchapen, datzy zig nagenoeg

in de gedaante van Staartfterren vertoonen»

Ik wil nu niet ftaan blyven op de wonder-

lyke Geftalte van dat Schepzel, 't welk op

de XIV en XVde Plaat van Linck3
N. 25, 269

onder den naam van de F'mgervormige Jp;i»

jbady vertoond wordt, zynde hem uit Mo?*
kovie toegezonden: dan alleen in zo verre

het door deezen Autheur vergeleeken is met

de aangehaalde Komeetfler van Fabius Go-

lumna, A'xTtwxfiuXv ecbinata door hem gety-

teld en dus befchreeven wordende*. Behaï-

ve de gedaante verfchilt zy van de ande-

„ ren, dat zy geen vyf maar agt Straalcn

„ heeft 9 wanr van vier byna driemaal zo

kort als de anderen, die grooter doch ook

ongelyk zyn, De middellyn is een half

Ff
9 , Voeu

ï. Deel, XIV. 5tuk.
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Asït 33 V°£t 1 deStraale
??

weIke ZY uit deNavel dil?

XXVj.
1

*" ea ZCCI breed naar c'e grootte, doch met

Hoofd- ;) een ilompe Punc voortbrengc, zyn ruuw,

fT?K * „ wegens een {menigte van Doornen , die dik

en kort zyn naar de dikte der Straalen.

Van onder en fchynen zy glad 66 zyn, doch

hebben, ter wederzyde van de Sleuven,

een reeks van kleine fcherpe Doorntjes, uit

de Wervelen voortkomende, waar door der-

„ zeiver beweeglykheid naar alle kanten be-

?
, vorderd wordt".

Die onze Afbeelding, Fig. 2, befchouwt,

zal niet kunnen twyfelen , of dezelve niet

grootendeels overeenkomftig zy met het ge«

dagte Onderwerp van Columna, ja meer dan

de gedagte Figuur van Linck. Hier komt

zyne Afbeelding van N. 62, op Plaat XXXVI,
nader, welke hy Peiitadaélylisaster oculatus , of

Geqogde en Vyfvingerige Zee-Ster noemt, zyn-

de naar een Exemplaar van Klein gefchetst,

hoewel ook aanmerkelyk verfchillende van

onze Westindifche, die wy van aanzienlyke

grootte en van eene zeer wonderlyke Geftal-

te hebben. Zes Duim beflaat deeze van het

ecne end tot het andere, zynde in breedte

op de helft verkleind. Zy beeft, eigentlyk

gefproken , zes Takken , waar van twee zeer

veel korter dan de anderen zyn ; doch inoog-

lyk is dit een misgewas; dewyl men derge-

lyks in fommige Zee -Sterren ontmoet; dat

de eene Tak, naamelyk, zig als iq tweeën

ypr-
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V

verdeelt. Dit heeft meest in de Vyfftraali- VI.

gen plaats, hoedanigen deeze Komeeten 00k>xXvt
Lw

hoe wonderlyk anders van Geftalte, doorgaans Hoofde

zyn. STU^
Vyfftraalige Zee -Sterren, die de Takken

op een geheel andere manier breed en fmal

toeloopende, platagtig, en dus eigentlyk Lan-

cetswys* hebben , gelyk die in het III. Deel

van Seba
, op de Vyfde Plaat , Fig; 3 , in

*t Geraamte wordt vertoond, ontbreeken my
ook niet: doch de zodanigen van dien aart,

als in Fig. 70 van Lincic , met de ééne Straal

gevorkt, of met vier Straaïen, als in zyne

Fig* 50, met zeven als in zyne Fig. 58: dee-

ze houd ik, zo wel als met drie Straalen,

Seba, Plaat VI, Fig. 3, 4, voor misgewas,

fen. Waarom het Werk van Do&or Baster,

hier, voor de tweedemaal, op deeze Soort,

door Linnjeus aangehaald worde, is voor my
een raadzeK

(4) Zee -Ster, die ftomp is en gebaaird*
Mbit*
Kleine*

Die, welke by Seba flegts voorkomen

onder den naam van Kleine Amerikaanfche

Zee -Sterretjes in Zee -Mos gevonden^ ver-

gelykt LinnjEüs, hier, met zodanigen, wel*

k$,

(4) Astenas Stellata a obtufo, ciliata, Fmn*
$z*. Muf. III. T. 5* £ 14 > »5.
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VI. kc, volgens ;den Heer Martin, menigvuldig

XXVI
L

* 11 ^e ^ee van Noorwegen zyn. Zy gelyken

Hoofd- eenigermaate naar de voorgaande. Soort, doeh

sxufc hebben de grootte maar van Pinkfternakel*

Zaad: de Kwabben zyn ovaal, Hompen mee

zes of zeven doorfchynende Puntjes gehaaird.

Zo lang ik de Jongen der gewoone Roodagti-

gen niet gezien heb, durf ik naauwlyks ver-

zekeren, of het ook zodanig één, dan een

byzondere Soort zy, zegt onze Ridder*

v.

fshnd* Zee -Ster, die de Straaien zevenhoekig en

Mc de Hoeken Jcherp gedoomd heeft*

Hier voor heb ik opgemerkt, dat de ge-

woone geele Zee -Ster van Luid, volgens de

Afbeelding N. 61 , van Linck, geenszir^

tot de gewoone Zee -Sterren van onze Straq-

clen behoort. Dit blykt ovqrduidelyk uit de

fcherpe Doornen , waar mede dat Noorweeg-

fche Exemplaar bezet moet zyn geweest , zou

het eenigermaate overeenkomen nïet die , waar

van Aldrovandus gewag maakt, als van Ant-

werpen gezonden zynde , en Aschkleurig.

Ongelyk duidelyker evenwel, moet ik beken-

nen, zyn die Doornen in dat Exemplaar van

de Kust van Virginie, % welk men by Seba

vindt, en, volmaakt overeenkomt met de Af-

beel-

(5) Asterias Stellata, Radiis heptagönïs; An£iiUs aculeatis.

Faun. <Suec. ins, Linck. Steil. T, 7. f. 9: t. 32. f. 52: t*

35. f. 60; t, 36. f* 61; t. »8. f. 6p, $XjL Muf. UiiT.\II.

ft 4» • • - ' '

'
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bcelding Fig. 7, op de Vierde Plaat van Linck. Vt
Hetzelve zou ook voorkomen aan de Kust van

^xvi

^

Groot Brictannie
)
en in 't Leven blaauwagtigHoöFj.

zyn van Kleur. stuk.

Zeer duidelyk openbaaren zig de Doornen

van deeze Zee- Ster , die in de Noorder-

Oceaan gevonden wordt, aan de Afbeelding

Fig. 69, van Linckius, welke by dien Autheur

de Getraliede en Gedoomde Zee - Zon heet. De
Zee -Zonnen, naamelyk, verfchillen van dc

Zee -Sterren, volgens Rondeletiüs, daar in,

dat zy een rond Lighaam hebben, 't welk

Straalen uitgeeft, en dus zouden zy tot de

volgende Afdeeling , der Zee -Sterren naa-

melyk, die onze Ridder Radiatce noemt, hoe*

danig een de middelfle is van onze Honderd*

en -dertiende Plaat, behooren. De afzonde-

ring, echter, van het Lighaam en de Straa*

len, is in dat Voorwerp zo duidelyk niet, of

men heeft het tot deeze Soort kunnen t'huis

brengen* Het befloeg meer dan een Voet in

breedte met zyne Straalen, zynde Vleeschkleu-

rig hier en daar rood, met witte Puntjes op

de rosagtige Tepelen bezen.

(6) Zee -Ster, die de Strialen Netswyze met vr.

Doorntjes be'zet heeft.
RetkuU*

Den bynaam van Groote mag, in tegen-

ftel*

(é) UstêTlas Stellata, RadHs reticulato^aculeatls. Syst.

Ff o M
h Ditu XIV. Stuk»
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VI. (telling met de Vierde Soort, deeze te regt

XX VI
*" voeren * niettegcnftaande zy door haare Nets-

Hoofd- wyze Tekening ook niet onbillyk onderfchei-

stuk. den wordt. In weinigen zyn de Doorntjes >

die het Lighaam famenftellen , of op hetzelve

hier en daar voorkomen , zo duidelyk als in

de laatst aangehaald^ Afbeelding van Linck*

welke door deezen Autheur aldus befchreeveo

wordt.

*4 Het is als een geknotte Pieramied, met

5 , eenen vyf hoekig Sterswyzen Gronditeun f

„ waar over een getand Netwerk is heen ge*

5 ,
fpreid. Dit Netwerk hebben deAutheurea

yy gezien, doeh niemand heeft deszelfs won-

3) derbaarlyk Samenftel bloot gelegd. In ons

3> Exemplaar puik een Kegelvormig Tandje,

93 in het middelpunt, van boven uit, het wel-

5 , ke door twee Kringen van dergelyke Tand-

3y jes amfingeld wordt. De Straalen, van het

5 ,
middelpunt enkeld afkomende

,
gaan drie-

$ y vtfudig door de omtrekken heen, en loopen

„ ieder in haare Punt van de Ster wederom

„ te famen* Deeze regte Lynen worden van

dwars - Streepen dooffneeden-, die elkander

5> kruifen, en op ieder Stip van doorfnyding

3> ver*

X. & XII. Astenas rndiata, Centro Dorfali nodls quinque pfr.

cumvallato. Muf. Tesftn. 114. T. 9* f» u Sreila retirulata.

ROND. %Aquat. 122. RüMPHk Amb* T. 15. f. D. LlNCK*
A
^f//. T. 41. f. 72» t. 23. f. 36. Stella marina maxima reti-

Cwlata. SJLOAN, Jam. II. p. 272- SlB.'Jiuf. UI, T. 7. f. *

I
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3s verheft zig een Tandje. Van onderen is VI.
.

i, de Rand van den uitgeholden omtrek, ge- ^xvi^
3, heelZaagswyze; dewyl uit aan een gevoeg- hc?ofd*

de Prammetjes fcherpe Tepels voortkomen.
STüK*

3 , Hier is geen Wrat zigtbaar. De Grond-

3, fteun loopt wat hol; hy is aan de kanten

3 , der Sleuven, en in de hoeken ruuw, door

33 veele feberpe Puntjes, op ryën geplaatst".

Hier voegt Linck de befchryving by, van wrattig^

de Stella Reticulata van Rondeletius, die van

ïonde Knobbeltjes fpreekt, zeggende dat men
zodanige Zee -Sterren vindt met Armen van

een Voet lang 3 die ook veel dikker dan in

anderen zyn 3 en wederzyds met kleine

Doorntjes gewapend. Lobel maakt fgewag

van een dergelyke , die ten zynen tyde

reeds door de Zeelieden 3 uit de Indien te-

rugkomende, t'huis gebragt en hem gegeven

was 3 zynde over het Netwerk als geheel met

Wratten befprengd» En, terwyl Linck dit

ter drukpers vervaardigde , werdt hem van

Seba 3 die aan deezen Heer verfcheide Zee*

Sterren tot het gezegde Werk bezorgd heeft*

een veel grootere gezonden , fwelke van een ge-

heel verfchillend Geweefzel was, zynde op de

XLT. en XLIlfte Plaat door hem 3 in Fig. 703

afgebeeld.

3, Het Rugge-Net, (zegt hy,) dat veel spröetigi:

33 dikker en ruimer is 3 wordt toegeknoopt met
groote Knoopen, op welken, als zo veele

i> Tepelswyze bultjes van een Erwt groot,

•

Ff 4 i$ g«d
t DEEL. XIV. STtfK*
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. 35 geen Tanden, maar beweeglvke Keffelasci-

XXVI. " Se Vingeren,' overend geplaatst zyn. De
Hoofd- Vingertjes, naauwlyks een Lyn lang en
STJIC# „ een halve Lyn dik, zyn, zo wel als

„ de Tepels, waar op zy rusten, ja met het

geheele Geraamte van de Ster , van eene

,, Tufagtige zelfftandigheid, met Kreefts-

3, Oogen of Zee ^Schuim te vergelyken. De
uitwendige Rok is zo dun en week, dat

5 , dezelve, in de gedroogde Sterren, het Sa*

9 5 menftel van de ontelbaare Leedjes van 't

Geraamte naauwlyks inhouden kan. Van

onderen is de Vlakte der Ster geheel be*»

3, fpreid met Tepelswyzc uitpuilingen, die

van eene Kalkagtige natuur zyn; doch zo-

3, danig, dat de Halfmaans of Zeisfenswys

3, uitgeholde Randen met een dubbele ry van

5, grooter Tepelen gezoomd worden. Op ie-

„ der van deeze Tepelen zit ook een Vin-

33 gertje, aan dat der bovenften gelyk en even

3, groot, \ welk 'er afgaat op de -minde aan*

3, raaking. Op dergelyke wys zyn ook de

, 5
Randen der Sleuven, door een menigte van

Tandjes, ruuw, en tttsfehen de gezegde

3 ,
uitpuilingen is de plaats als met Zandkor-

korreltjes beflrooid. De Punten der Straa-

3, len zyn een weinig krom. Op de Rug van

33 deeze Soort is geen blyk van die Wrat,

3, welke inde anderen zo duidelyk waar tence^

\i men is en als bet Kenmerk der Zee -Ster-

» reo
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3 , i-en wordt aangemerkt. Men zou dezelve, VL

„ tot onderfcheiding 3 dé Sproetige kunnen è^fjjj*?
AXVI.

„ noemen • Hoofd.

Die ontzaglyke groote Zee- Ster , uit de stuk.

Spaanfche Westindiën, welke op de Agtfte

Plaat van Seha vertoond wordt, hoewel door

Linn/eüs niet aangehaald
, fchynt ook toe

deeze Soort te behooren: immers, zo wel ,

ja meer, dan die van Rumpiiius, op welke

ook geen Netswyze Tekening ter wereld

plaats heeft. Deeze is van de eene Straal-

pünt tot de andere zestien Duimen, en van

Hoekpunt tot Hoekpunt zeven Duimen breed,

volgens de Afbeelding, die dezelve vol van

Tepelagtige Knobbeltjes, welke ook op der*

gelyke Wratjes zitten, vertoont,

C7) Zee -Ster, die de Straalen verbévenrond[4 VTr

met overhngfe ribben heeft , welke ^odofa

, ,

0
Knobbel!.

doorna zyn* ge-

Verfcheiderley Knobbelige Zee-Sterren fchy -

nen door Linnjeus betrokken te worden tot

deeze Soort, en fchoon het waar is, dat zy

door het verliezen der Tepelagtige Knobbe-

len

(7) <Aster:as Stellata, Radiis convex! s longitudinallter eleva-

tis, muricatis. Muf. Tesf 114* T, 9. f. 1. Steüa Marina Co-

rona! is. GRÉw. Muf 113. T. 3, Lincït. Stel/. T. 3. f. .3,

ü 7. f. 8: T. s>6* f. 41: r* 25. f. 4°- Rumph. Muf 39. f.

ig f. A> Sï.B. Muf. III. T' Y. f, 7, T, VI. f* I, 2, n,

ja: T. VUL f. 3.

Ff S
h XIV, STUK,
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VI. len een aanmerkelyke verandering ondergaan,

XXVJ
L

* komt het my echter niet waarfchynlyk voor,

Hoofd- dat alle de hier aangehaalde Afbeddingen
stuk» toe eene zelfde Soort behooren zouden.

pl. cxii. LiNCKius, ten minfte , onderfcheidt zyne
*' 6

' hoog Gerugde Zee -Sterren, in een Getoorn-

de, Gedoomde en Ingedookene of de Fortres.

Geen van allen fchynt my volmaakt die fraai-

je Zee -Ster uit te drukken, welke in de mid-

delfte Figuur van onze Plaat CXII, in na-

tuurlyke grootte, naauwkeurig is afgebeeld*

De nette verdeeling van den Rand, de Ruits-

wyze afperking der afloopende Zyden, zyn

zo aanmerkelyk niet, als de groote Tepels

op de Ribswyze Rug der Straalen, die vol-

maakt rond en met een klein Knopje voor-

zien zyn, waar op waarfchynlyk, even als

op de Wratten der voorgaande Soort, een

klein Doornagtig Puntje zal gezeten hebben.

Van de Geftalte behoef ik, voor 't overige,

niets te melden, doch de Kleur is rosagtig

bruingeel, gelyk in veele anderen. De Heer

Brandt heeft my dezelve, uit zyne Verzame-

ling, geleend.

Ik kan naauwlyks gelooven , dat die vari

Rumphius, welke by hem de Vierde is, èri

Zee - Pastey genoemd wordt , tot deeze

Soort zou te betrekken zyn. Hy zegt, dat

het de allergrootfte is, en getuigt, dat dezel-

ve met Wratten is bezet , waar op zwarte

Doornen zitten: zo dac ik veeleer geloof,

dat
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dat hy de voorgaande Soort bedoele. De Af- Vt.

beelding, *c is waar, die by Letter A op de xxvï^
Vyftiende Plaat voorkomt ,

fchynt daar van HoofdI

te verfchillen door haare Knobbelen, doch STUK»

zy verfchilt niet minder in Grootte, en wie

heeft 'er van deeze Geknobbelde ooit gezien

van omtrent een Voet of drie vierde van een

Voet breed P Anders zou ook de gedagte Oos-

indifcheNetswyze, 't welk zeer onwaarfchyn-

lyk is, niet van Rumph befchreeven zyn, ea

wat de Vierftraalige Ster, Letter D, belangt;

dezelve is 'er naderhand, gelyk veele anderen,

bygevoegd.

Hier moet ook de Zee- Ster, die in Fig. 3, plcxiii,

op onze Plaat CXI1I, toe twee derden van F^' 3,

de Natuurlyke grootte afgebeeld is, hoe zeer

van die andere verfchillende * worden t'huis

gebragt. Zy komt, inderdaad, de aangehaal-

de uit het Werk van Seba nader, wegens

de ronde Knobbeltjes, die 'er, meest by 'c

midden, op dezelve zyn, en tot Grondfieun

fchynen gediend te hebben van de Doornag-

tige Puntjes. In de Oostindifche Zee -Ster,

van de Elfde Figuur der Zesde Plaat van

Seba, zyn deeze Bolletjes, naar Paarlen gely-

kende, zeer opmerkelyk. Men vindt, ook*

aangaande deeze Soort van Zee -Sterren, door

LiNNiEus aangetekend, dat dezelve zig ont*

houdt in de Indifche Zee.

h Deel. xiv. stuk.
f8) Zee*
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VI. (8) Zee -Ster, die de platte Oppervlakte pitt

'Afdeel» Stekeltjes, en den rand met Leedjes

Hoofd- heeft i die op verfcljeide <wy?;en gedoomd

stuk,; zyn.
vi ir.

Arancia-
, .

•

\

ca. Een aanmerKeiyKe verwarring heetc in de

pl'cxiii. aanhaalingen plaats van deeze en dc volgen-

*• de Soort. De meeste Figuuren van Lijsc-

kius, immers 3 hebben geen betrekking tot die

van Seba , welke aldaar te regt Pasteitjes*

Sterren of kleine Zee-Pasteijen genoemd wor-

den , en zeer veel fchyneh overeen te ko-

men met de onze van Fig. 4; hoewel dezel-

ve doch de naaste is met de Negende Figuur

op de Zesde Plaat van dien Autheur. In dc

onze heb ik waargenomen, dat de Knopjes

'er afgaan, en dus een geheel andere Vertoo-

ning maaken. Bovendien waren die van Se-

ba, gelyk de onze, welke ook op twee der-

den der Natuurlyke grootte , in middellyn , af-

gebeeld is, uit Oostindie afkomftig: terwyl

de woonplaats van deeze Soort, door önzen

Ridder, gefield wordt in de Middellandfche

Zee*

Ik weet my niet beter uit gedagte verwar-

ring te redden, dan deeze myne, wier Ver-

tod-"

(%) Asterl&s SteWzti , Disco rentaculis hlspidis murijcato,

Margine articulato varie aculeato. M. L. U« 719 Muf. Têffc

114. T. 9. f. 3. Barr. Ic 1281. Link. Steil. T. 4. f. 14. t. 5.

f. 6. t. 8. £. 12. t. 23. f- 3$. t. 27. f. 44, u 56. f. 63. $LÏÏ*

Muf. III. T» VI. f. 5, 6, 7, K
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tóöhing cenigermaate met een doorgefneeden VI.

Oranje - Appel gelykt, hier .te befchryven 3^^EV
volgens Linckius, die dezelve Pentagonaster Hoofd."

Limitus tytelt, of de Gcjlemde Vyfboek metsiviL*

uitgtrmdè Zyclen; 't welk de Gefialte zeer wel

uitdrukt. De Zyden, naamelyk, zyn dik en

halfmaanswyze uitgetheeden: op de Rug is

de Ster met Tepeltjes verfierd: van onderen

als met Steentjes ingelegd: terwyl zy de

Sleuven toeluikende heeft met kroefe Randen.

Drie Soorten of Verfcheidenheden .van dezel-

ve komen 'er voor; waar vaa de eerfte, uic

het Koninglyk Kabinet van Dresden , MïUaris

Pentacrinas genaamd, de Tepeltjes, die onge-

lyk van grootte zyn , naast in de Geitake vaa

een vyfbladerige Bloem heeft: de tweede,

genaamd Milians rad'.ofas^ van Seba aan hem
gezonden, dezelven Sterswyze op drie ryën

hadt, zynde geelagtig van Kleur: de derde

Soort, waar van hy een Exemplaar uit de

Verzameling van den Heer Breyn, Genees-

heer te Dantzig, gezien hadt, Cuspidalis ge*

naamd, was met fpitfe Tepeltjes op de Rug
gewapend. Hier toe zou mea dan de Ken-
merken ecnigermaate betrekken kunnen, indien

in één derzelven de Leedjes der Zyden ge*

doornd waren. Voor 't overige wordt 'er de

naam van Müiaris , buiten twyfel, aan gege»

ven, om dat de gedagte Tepeltjes, meer of

min, naar Geerstkqorntjes gelykcq.

]A Deel. XIV. Stuk*
(9) Zee«
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VI. (9) Zee -Ster, die de platte Oppervlakte Net?*

Hoofd» Knobbeltjes ; den Rand eenigermaate ge-

stuk. articuleerd en van onderen met een enkels

£7lf:trité
Ry mn ^eiertjes bezet beeft,

Paarde-

te
' Schoon de Kenmerken niet volftrekt over-

eenkomen, geloof ik doch dat hier die ont-

zaglyk groote £ee . Sterren bedoeld worden ,

hoedanig één in Fig. 1, op de Zevende Plaa$

van Seba, uit Barbarye afkomftig zynde, is

afgebeeld. Ik heb 'er zodanig eene, wier vyf

Straalen, uit het Middelpunt gemeten, ieder by

de agt Duimen lang zyn, en twee naaste Pun-

ten byna negen Duim afHandig : zo dat deeze

Zee -Ster eenen Omtrek van byna vier Voe-

ten, en dus eene middellyn heeft van omtrent

een en een derde Voets. Haare dikte is byna

een Duim en de breedte van 't middelftuk

ongevaar drie Duimen. Deeze rnyne over-

treft derhalve de gemelde van Sera, en

komt in uitgeftrektheid die allergrootfte , uit

de Spaanfche Westindiën, zeer naby.

Linck noemt dezelve Astropeften echinatus

major, dat is, Groote gekamde Zee -Ster, die

gedoomd is, en betrekt daar toe de Grootere,

zeer

(9) Asterias Stellata , Disco reticulato Funfrïs pertufb , Tti-

bcrculis quinque, Wargine fubarticulato , fubrus iimplici ferfc

Tentaculato, Syst. Nat. XII. Bah» Icon. 1285. Link. Steil,

T. 6. f, 13. t. 12. £ ai, t, 13. f. 22, t. 23. f. 37* t. *4- f.

t. a7. f* 45. t. 33. f, 53, Seb. Muf* \U9 T. 3. f. t.
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zcqy gedoomde, bruine van Barrelter , be- VT.

nevens de Groote Zee -Ster van Beslerus. xxyr"
De Kenmerken door hem uit zyn Exemplaar Hoofd-

opgemaakt, zyn deeze. ,, Zy heeft een plat* *TVK*

„ te regelmaatige figuur* De Straalen zyn

„ zeer lang, fpits, met de Punten omgeboo*

gen en hebben aldaar een Tepel. Voor

„ Rand verftrekt een Knobbelig ge-articu*

leerde Zoom *, waar van ieder Leedje,* Fimbria

,, met Korreltjes beftrooid, twee Tanden mg^
Gemtu^t£

plant heeft. De geheele bovenfte Opper-

,, vlakte is als met kleine Paddeftoeltjes be*

„ groeid, behalve eene Roosagtige Wrat, die

zig buiten het middelpunt vertoont. In de

famenloop der bovenfte en onderfte Op-
pervlakte zyn Doornen, die ligt afvallen»

„ naar Haver - Koorntjes gelykendp. De Grond-

fteun, fchuins ingefneeden, is in de Splee-

,, ten bezet met afvallende Doorntjes, en de

Sleuven zyn op dergelyke wyze ruig ge-

„ maakt. Aldrovandus heeft , midden op

„ de Rug van de Ster, een andere van zes

Straalen, die hoogrood was, gezien. Ik

,, betwist hem wel de Kleur niet, maar het

„ getal van Zes Straalen fchynt my met eene

in vyven verdeelde Ster niet overeenkom*

„ ftig te zyn. Om de Historie te volmaa-

„ ken, voegen wy 'er zyn eigen Woorden

„ 0by. Met witte Randen Kamswyze niet

„ regt maar fchuins geplaatst, en inwaards

3, overal met Bloedkleurige Vlakken befprengd,

„ heefe
L Deel. ?IV. Stuik*
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VI. heefc zy in 't middelpunt eene zeer roo.de

^XVl" 'J
Steri die uic zes S traalen beftaat. Dc

Hoofd- » langte, in
7
C geheel, is van een Voet".

stu*. Wy zien hier uit, dat het ook een groote

Soorc is van Zee-Sterren , .
waar van Aldro-

vandus fpreekt, en, hoewel in ons Exem-
plaar, zo wel als in dat van Limckiüs, de

gedagte Ster, zo wel als de roode Kleur,

ontbreekt; zou doch myn vermoeden zyn, of

door die Ster ook de gedagte Roosagtige

Wrat, welke zeer groot en zjgtbaar is in

deeze Soort, verftaan worde. De roode Kleur

kan door opdrooging en door den tyd ver-

dweenen zyn. Hoe 't zy, die van Linckius

waren uit de Adriatifche Zee of Golf van

Venetië, en van waar de myne kome is my
niet bekend. Men vindt v$n deeze Soort ook

kleine, gelyk Linckius 'er eene in zyne

Twaalfde figuur afbeeldt , welke door de

fmalheid der.Straalen een weinig verfchile en

wier Wrat naar een zeer witte Steragtigje

Tepel gelykt. Die van N. 14, op de Vier-

de Plaat , heeft reeds een ronde Plek in 't

middelpunt, welke van Linn^us aangemerkt

wordt, als in deeze Paarde- Ster
9 niet in de

voorgaande, van onderen voor te komen, al-

waar ,deeze een Bloembiaderige Tekening

heeft. .

Die, welke Barrflier Aranciata getyteld

heeft, om dat dezelve een Oranje -Kleur,

doch door den tyd wit wordende, hadc, kpmc

ia
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in veele opzigten, met deeze Soort overeen. VL
Haar middellyn wordt door hem op een Voet ^vi*

-

géfteld , met dikke Straalen , die fcherpe hoe- Hoofd*

ken maaken naar het Lighaam , waar op stuk.

ëèn verheven Ster is, die met haare Punten

reikt tot aan het end der Straalen. De ran-

den der Straalen zyn met een talryke reeks

bezet van korte Doornen, als zo veele Staa-

ken, welken het Dier naar believen opregt

of over zyde buigt. Al wat tusfchen de Bee-

nige en Gedoomde ruggen is beflooten, heeft

eene Oranje - Kleur. Van onderen heeft zy
een witagtige Sleuf, bezet met veele Stekels,

Men moet de Afbeeldingen van Linkius in-

zien, om dit wel te begrypen. Hy hadt zyn

Exemplaar van den Venetiaanfchen Apotheker,

Zannichellt, bekomen.

Cio) Zee -Ster, die de Straalen balfrolrond i £
Jlomp agthoekig en ongedoomd bèèft.

L&vigata.

% ; i
doomde*

Op de derde Soort heb ik de zogenaamde

Komeeten geplaatst, en met reden, hoe zeer

zy anders fchynen overeen te komen met de

Afbeelding van Linkius, hier aangehaald. De
agthoekige figuur, naamelyk, mankeert vol-

ftrèkt

(10) Asterlas Stellata, Radns Semicylindricis ohtufe o&a-

gonis muticis* Syst. Nat. XII. RUMPH. Muf, T. XV* E»

Grew. Muf% T. 8, f. i , 2. StelU marina ZxvIÓX« Ll.KiW

MHfii T* 28, f. 47*

G|
t PESL. XIV. STUS.
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-VI. jftrekt aan de Straalen.der Komeeten, die vol*

XXVI
L

' komen half cylindrisch zyn, en geen regel-

Hoofd- maatigen ftand hebben van de S traalen. De
ixjcnf. voormaals aangehaalde Figuuren, waar on-

der die van onze Hollandfche, de Engelfchc

en Noorfche, worden tot de Pmtadactylosaster

Icbvis. betrokken , en deeze , van N. 47 , voert

den bynaam van Miliaris , om dat zy als be«

fprengd is met een menigte van Geerstkorrelt-

jies. Dit hseft, inderdaad , ook in de Komeeten

plaats. Een Exemplaar van dertien Duimen

was in het Koninglyke Kabinet ; een kleiner

van agt Duimen in dat van Klein
, zegt Linck,

die 'er by voegt , dat de Kleur van beiden

uit den groenen blaauwagtig is* De Opper-

vlakte is, wegens de gezegde Korreltjes, te

ruuw, om deeze Ster glad te noemen. Lin-

n^eus Helt de woonplaats , zo wel in de In-

difche als in de Middellandfche Zee.

Geftraalde Zee -Sterren.

a (*0 Zee -Ster . die geflraald is 9 met vyf een-

worm- voudige Straaien , en het Ltgbaam een

ronde Vyfkwabbige Ster.

Thans komen wy tot zulke Zee - Sterren 9 die

het

(ïi> sAsterias Radiata, Radils quinque fimplicibus , Steils

orbiculata quinqi*eloba# Syst. Nat. XII. SEB. Muf. III. T*

JX. ïi 5, 6 9 7* PLANC» Concbyl. 38. T. 4. f. 4* SteHa ma-

rina minor, Echinata, purpurea. SLOAN* Jam* II* p* 272*

T. 244. f. 8 , 9. MART. Spitst T, P. f. D* LllfK, Stel^

T. 37. f. 65* t. 34» *° 5*.
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net Lyf van de Straalen duidelyk onder- Vï;

lcheiden hebben, en onder deeze maakt Lin- vv^ ?*

. , 0 XXVI.
NiEUs een aanvang met de genen , wier Straa- Hoofb»

len ongedoornd zyn, hoewel niet ongebaard. STUK*

Ik heb 'er, echter, die volkomen ongebaard

zyn, hebbende de Wormswyze Straalen vier

Duim lang en het Lyf omtrent een Duim breed.

Het fchynt ook niet, dat dezelve ooit Baardjes

gehad hebben ; hoewel die in alle de aangehaal-

de Figuuren van Seba , zo wel als van Linck,

voorkomen, en zelfs de gene , welke de laatfte

voorftélt onder den naam van Pentapbyllum 4

gezegd wordt het Lyf en de Straalen digt

met Börftelhaair bezet te hebben, en verge*

léeken wordt met de Dunbeenige Gedoorn^

de van Barrelier, wier Afbeelding Linck,

in dit Geval, beter agt dan de zynen. De
aangehaalde van Seba wareïi Oostindifche

,

die van Sloane Westindifche, die van Mar-
tèns Groenlandfche , van Plancus uit de

Middéllandfche Zee : zo dat hier alle derge»

lyke Zee -Sterren, uit alle deelen van deu

Oceaan, tot deeze Soort betrokken worden;

indien zy maar niet volftrekt gedoomd zyn.

Ik heb 'er, die zo fterk gebaard waren, als

in de zesenvyftigtte Figuur van Lïnck, van

tusfchèn de Bladen van 't Westindifche Water*

Koraal, in
5
t welke zy zïg als Wormen ver-

toonden, gehaald. Denaam van Wormftraa*

lige fcheen my veel eigener te zyn voor deeze

Soort , dan die van Slangeftaart,

Gg 2 (12) Zee»
I. DÉS£% XIV, STVK*
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Vï- (12) Zee -Ster, die geftraakl is , met vyf gel

xxvi
U

doomle Straalelu

Hoofd*
stuk» De zelfde Vyfenzestigfte Figuur van Linck

Muklta. wordt hier aangehaald, als op de voorgaande
cedoom- Soort: weshalve ik thans de befchryving zal

opgeeven van Barrelier, zo even gemeld,

ten opzigt van de Dunbeenige Gedoomde by

hem , op Tab. iJ82 , afgebeeld. „ Zy heeft

„ (zegt hy,) dunne ronde, puntige, naar

„. een Slange- Staart gelykende Straalen, die

„ vuil wit zyn. Het Lighaam is klein, naauw-

„ lyks een Kwartier Duims in middellyn haa-

,, lende, met vyf Straalen , van vier Duim,

,, en daar boven, lang, niet dikker zynde

dan een gewoone roode Aardworm; de
* „ Knobbeltjes aan de zyden, wederzyds, ge-

wapend met twee ryën van dunne, fpitfe,

doorfchynende Doorntjes. Het onderfte

deel heeft vyf Gaatjes, aan ieder wortel

„ der vyf Straalen één , waar door elke

„ Straal haaren Afgang loost, en in 't mid-

„ den is de. Mond, tot inneeming van 't

,, VoedzeL Wy kunnen, naamelyk, niet ge-

„ looven, dat zy door een en 't zelfde Gac

„ de Spys inneemen en haare Vuiligheden

„ uitwerpen zouden, gelyjc fommigen fchynen

» ge-

(12) *Asteria$ Radiata , Radiïs quïnque acule.itis* Sys\ Nat.

XIT« LiNX* Steil* T« 26. 42, <b« & t# 37. fi 6$ & 4o#

t 7^
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„ gewild te hebben* Geheel fraay en fchoon VT.

„ is deeze Ster; op de Rug, als naar de
xiCVl^

„ Konst, met vier Hartvormige figuuren daar HoofdL

„ op gefneeden* Zy fchynt te verfcbillen van STUK *

«, de gene, welke Aldrovandus de Gedoomde

„ Ster noemt van Rondelet<us'\.

Het gene de Heer B.^rrelifr aangaande de

Tekening op de Rug verhaalt, dat, naamelyk,

de gedagte Hartformige figuuren met haar

breëdfte en uitgehoekte deel in de tusfchen-

wydten van de aanhechting der Straalen zit-

ten, verklaart zig door een der mynen* die

de Armen drie Duimen lang en het Lyf ry-

kelyk een half Duim breed heeft ; doch de

Hartvormige figuuren loopen aan het middel-

punt te famen, en hebben tusfchen zig nog

een ovaal Plekje: zo dat de Tekening, in-

derdaad, zeer fraay is, op dit kleine Zee-

sterretje. Hetzelve is van Kleur paarsehag-

tig en de gedagte figuuren zyn bruingeel.

Mooglyk zou het nader komen aan die van

Sloane, op de voorgaande Soort aangehaald:

te meer, dewyl Ltnfjexjs van deeze meldt,

dat het Lighaam van de Ster gedoomd is,

met vyf laage gevorkte Plekken, en dat de

Straalen overal, uitgenomen aan den onder-

kant, ruuw zyn door Stekelige Puntjes. Hec

zoude zig, zegt zyn Ed., volgens Doktqr

Baster in de Oceaan onthouden.

Gg 3
I, deel» XIV. Stuk.

C13) Zee-
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VI. (13) Zee -Ster* die geflraald is, met de Straa*

vvwt
L

* len a^s ëefcbubd en. wederzyds ruig ge»

Hoofd- haaira.

STUK»
xur*

Clliaris
Hier komt eigentlyk dat fraaije Exemplaar

Gehaairde* \r\ aanmerking, 't welk ik in de middclfte

f&;«
* Figuur op onze Plaat CXIII, de helft in

middellyn verkleind, uit myne Verzameling

heb doen afbeelden. De Stramien zyn meer

dan vier Duimen lang, en het Lyf is rykelyk

een Duim breed. Maar, het gene daar deeze

Ster meest door uitmunt, is zyne zwarte

Kleur, zo zeldzaam onder de Zee -Sterren.

Ik wil echter niet verzekeren , dat die Kleur

ip 't Leven niet donker paarschagtig kan ge-

weest zyn. De Doorntjes, op de kanten, zyn

een Kwartier Duims lang, en taamelyk dik:

de StraaJ -Leedjes leggen Schubswys over el-

kander. Het kan de Scolope?idroides niet zyn

van Rumphiüs, noch ook niet de aangehaal-

de van Barrelier , hoewel ik reden heb om
te denken, dat het uit de Indien 'komt, gelyk

Linn&us van deeze Soort verzekert. De
Bellis Scolopendrica , welke Ltncic uit Groen-

land gekreegen hadt, is ook een andere: zo

wel als zyne Rojüla Scolopendroides, uit Breyn.

ïioe is 't mooglyk,. dat hier, wederom, alle

de

(13) Asterias Radiata ïmbricata, Radiis utrlnque ciliati$.

S'<u. AW, XII. Stella marina minor Ophiocnemos f. Ophiurus*

ÊARR. Rxr. 131. T. 1295. f. U Link* Steil, T\ 40, f. Ji:
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de zelfde Figuuren van Linkiüs , byna , als VI.

op de twee voorgaande Soorten, worden aan- xxVl"
gehaald? Hoofd-

stuk.

('14) Zee -Ster die geflraaU is* met dubbelde Jiv.

Straalen > de bovenjten gevind 9 de omer* Gekamde.

fien Draadvormig»

De verwarring van onzen Ridder, ten op*

zigt van de Zee -Sterren, blykt niet duidely*

ker dan alhier, daar zyn Ed. de Figuuren

van Seba aanhaak, die weezen tlyk de vol-

gende Soort vertoonen. Deeze is maar Tien-

ftraalig en komt derhalve overeen met dat

flag, welke Barrelier Dekalinemos fimbriata,

dat is Tien-Beenig met Franje tytek, en dus

befchryft.

„ Zy heeft de Rug bultig en gezwollen;

„ den Bek gebaard en met een Franje als van

„ vyf Knevels , die Enobbelagtig zyn met

j, gekrulde Haairtjes van anderhalf Duim

„ lang, opfiaande en naar de Opening omge-

kromd, gezoomd; daar het Dier waarfc'hyn-

lyk, als met Handen, zyne Prooy mede

aan

(14) „4sterzas Radiata, Radiis duplkatis
, fiiperïoribus pin»

natis, inferioribus FilUormlbus. %Am&ru ^cad. iv. p, 256*.
Stella marina, decacnemos fimSriat^. Barr. Rar. T. 1282.

f. u Stella marina altera. Column. Fbytob. iop* T. 29.
Stella Chinenfis perelegaus» duplieiter radiata. Pet. Gaz«
T. 4. f. 6. Link. StelU T. 37. f". 64, 66, Seb. Muf. Jirr
T. 9>$ il 4.

Gg 4
ï. XIV. STUK.

0
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AfSel. " aan den Bek brengf
» gebruikende die als

XXVI,' t» de Olyphant zyne Snuit en het Paard zyn
Hoorn- „ boven -Lip. Uit het midden van den$TUK

* „ Buik, en wel uit het Middelpunt, geeft

,, het vyf Straalen uit, die by den oirfprqng

,, aanflonds in twee anderen verdeeld wor-
„ den. Zy zyn rond, uit veele Knobbelen
„ en digt famengevoegde Kringen , als Gele-

„ dingen, famengefleld , die ligt van elkander

„ gaan; drie Duimen lang, met veele gekrul-

„ de Haairtjes en fcherpe Doorntjes, als van
„ Been, op de harde Knokkeltjes, overlangs,

„ geboord. Dit Voorwerp , aan den Mond
„ van de Tyber gevangen

, was geheel
„ Saffraankleurig rood, en trok zig aanflonds

als een Vlok Wol famen".

Met dit Voorwerp, uit de Middellandfche
Zee, wordt de zeer fraaije, dubbeld gedraal-
de, Chineefche Ster van Petiver, gelyk ge.

field; zo wel als die Zee -Ster uit de Verza-
meling van Lagerstroem, welke befchree-
ven wordt, als naauwlyks een Lighaam heb-
bende, maar boven en onder tien, dat is te
famen twintig Straalen uitgeevende

, waar
van de bovenflen Vingeragtig, by Paaren aan
den Grondfteun famengevoegd

, en over de
geheele langte met Straaltjes, die allengs ver-
dunnen en verkleinen, bezet: deonderlte tien
praadagtig dun eq. korter waren.

Os) Zee-
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£15) Zee -Ster, die gejlraald is 9 met veelvou* VI.

dige gevinde Straalen 9 de onderjlen Draad- ^y^
Lm

agtig dwu Hoofd-
STUK.

V.
tra •Hier zou dan die Zee -Ster van Linck t'huisM£t

cc brengen zyn, welke hy zegt overeen te**f
f*

komen met een Exemplaar uit het Kabinet vaniige4

Seba, in wiens Werk gezegd wordt , de

zelfde aan Linck gezonden te zyn , die aldaar

is afgebeeld onder den naam van Veelftraalige

Zee - Sier of Zee - Maan uit Nieuw Spanje* On-

ze Ridder twyfelt, 't is waar, of deeze niet

flegts eene Verfcheidenheid van de voorgaan-

de zy. De eene Afbeelding heeft omtrent

dertig, de andere omtrent veertig StraaJen.

Linck geeft de zyne den naam van bruin Me-
dufa- Hoofd.

("16} Zee -Ster, diegejlraald is , met de S'traalen xvt*
Caput
Medufet

Zee- Zon»

in tweeën verdeeld. Mefuf*è

Dit Schepzel fchynt de koude Lugtftreek

te beminnen. Voorleeden Jaar kreeg ik 'er

een

(15) Asterias Radiata, Radiis palmato-multiplicatis pinna

-

tis, inferioribus Filiformibus. Syst. Nat. XiJ. kiNic. Steil.

T. 21. f. 33; t. 22« f. 34*

(16) Astertas Radiata, Radiis dichotomis. Faun. Suec^n^
Muf. Ad. Frid. 1. p. 95. Caput Medufa. RüMPH. Muf. 41 é

T. 16. MART. Sfitsb. u P. f. E» Link. Steil. T. iS. f. 29.
1. 19. 3° • ? x: u 20. f. 3 2: t. 29* 48 : u 3o„ f, 49.SEB.
III. T. 9. f. 1,2 &T. 11. f. 1.

Gg 5
ï. Dsïl. XIV. STVK.
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'Afdeel
6etl U * C ^e Straat - Davis , van aanzienlyke

XXVl!" grootte. Zy vallen egter ook in de Spaan-

Hoofd- fche Westindiën , gelyk dat geheel uitgebreid

%e%cn ^e Voorwerp, op de Negende Plaat van Se*

ba toont , en uit Oostindie* 'c Schynt, der-

halve ^ dat dit Dier in de Oceaan, over den

geheelen Aardkloot
,

zig onthoude ; doch of

het meer in ruime diepe Zee , dan aan de

Kusten woone , gelyk de uitdrukking van

LiNNiEUs fchynt te kennen te willen gee-

ven zou ik twyfelagtig Hellen* Het

komt, zegt hy elders , in het diepe van de

Zee van Noorwegen menigvuldig voor (f)>
De Heer Pontoppidans, Bisfchop van Ber*

gen, fpreekt 'er dus van. „ Zo wel als de

„ Zee -Sterren vindt men alhier nog een zeld-

„ zaamer Soprt, waar van ik drie fluks be-

„ zit. Men noemtze Zee-Zon, doch niet

„ by ons Volk, alwaar de eigentlyke naam,

„ die ik veel werk had op te vraagen, Zee-

„ Navel is; maar by de Hollanders, die

dit Schepzel in de Westindiën gevonden

„ en 'er den naam van Zee -Zon aan gege-

3, ven hebben , zo de Heer Makckgraaf

„ berigt , zeggende : Een ander Plantdier

3, worde hier gevonden , dat de Stella arbores-

„ eens is van Rqndeletius en Gesnerus,

,3 doch

(*) Habitat in omni Oceano
,
imprimis Pelagïco. Sysu Nat„

(t) Habitat in profundo Oceani Norvegici, frecjuens» F&m*
Snee, Ed. IU
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doch by de Zeelieden gemeenlyk een Zee- VI
Zon heet. Uit het middelpunt, dat deAFDEEu
grootte van een Meisfenfche Gros hadt en^^*'
hol was, in zyn midden vyfhoekig gelyk STUK>

een Ster, en als met zeer fyne Tandjes z^-Zw*

bezet , kwamen vyf dikke Takken voort

,

die vervolgens, gelykerwys een Boom,
zig in veele andere kleinere verfpreidden

,

welke op veelerley wyze door elkander om-

gekruld, allen rond en als Koraalagtig wa-

ren;' zo dat zy een ronde Schyf formeer-

den, van zelfftandigheid broosch, als die

der Zee-Sterren.

„ Deeze befchryving ftelt den allerwonder-

lykflen en in Europa zeldzaamften Kruis-

visch of Kreusztroll taamelyk wel voor
?

die daar in van alle anderen verfchilt , dat

zig zyne Takken of Pooten, aan 't end*

als in Twygen, de Twygen in Takken, en

de Takken weder in de allerfynfte ronde

Spruitjes uitbreiden. Ieder Spruitje is als een

foort van Haairlok gekruld, en tevens vol

van kleine Infnydingen , dwars oyer de

Spruitjes of Draaden heen, die ieder op

zig zelf zeer fraay zyn te befchouwen :

maar, wanneer men die menigte van Lok-

ken zo ongeregeld onder eikanderen verward

ziet, dan komt het voor, of dit Dier niet

zeer wT
el de Vertooning maake, van het

gene de Poëeten door het vervaarlyke

Hoofd van Medufa aanduiden, welks Haair-

3) lok->

L ZXT.^L. XIV. SVVK>
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vfc ?9 lokken door Minerva in Slangen veranderd

XXVI
1
" " werden, na dat haanTempel door een wel-

Hoofd- „ lustige vermenging van Medufa met Nep-

*z*%L " tuun, ^en Z0SenaamcJen God der Zee, zou

„ verontreinigd zyn geworden*'.

In 't algemeen worde de Soort van Zee-

Sterren , die ik hier befchryf , genoemd het

Medufa -Hoofd van Rumphius, die aanmerkt,

dat het de eigenfehap van deeze Dieren is,

wanneer zy in x Water uitgefpreid leggen,

en aangevat worden, zig om de Hand te flaan;

doch, zo ik begryp, zonder eenig nadeel:

evenwel zodanig , dat men, wanneer zy dit

een Stok doen, daar zy mede aangeraakt wor-

den, zig dus uit het Water laaten ophaalen,

zonder los te laaten. Binnen in het Lyf, zegt

hy, ziet men vyf dergelyke Bloedzakken en

Eijeren, gelyk in de Zee-Apoels; doch klein T

der en geeler of fchier roodagtig. De Maa-

gen moet men onder de vyf Hoofdtakken

zoeken. De grootfte Soort, die fomtyds wel

vier Voeten in middcllyn beilaat, wordt van

fommige Ingezetenen der Molukkifche Eilan*

den wel tot Spyze gebruikt. In de Kaspifche.

Zee, wordt in de Aantekening gezegd, vindt

men deeze Zee-Zonnen menigvuldig en zeer

groot.

Ten opzigt van het famenftel, moet men
aanmerken , dat deeze Schepzelen uit eet;

ongeloofiyk getal van Leedjes beftaan. In

het kleine Medufa -Hpofd van Rumph, heeft

men
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men het getal der Leedjes begroot op over VI,

de tagtigduizend : doch de fynheid der uiter xxv L
*

fte Takjes maakt dezelven byna ontelbaar Hoofd-

Linkiüs noemt eene Soort, die verheven

S

u
*^

.

Ribben op het Lyf heef:; zynde, zo hy

meende, een Oostindisch Exemplaar, Astro-

pbyton Costofum, en eene andere, uit de Witte

Zee , hebbende het midden van het Lyf als met

een Schild bedekt, uit dien hoofde Jlstropbyton

ScuMttm* Tot dit laatfte betrekt hy ook een

Exemplaar , dat hem door Seba vergund was te

zien en af te tekenen.

Mariens getuigt van zyne tweede Soort

van Sterre - Visch , in de Noorder - Oceaan

voorkomende, dat dezelve het Lighaam tien-

hoekig heeft, met een Star van even zo veel

breede Straalen. Dit zyn de Ribben welken

Linck in zyn Astropbyton Costofum of Geribde

Boomagdge Zee -Ster, heeft waargenomen,

en in zyne Fig. 50 vertoond. De Kleur, zegt

Martens, is rooder dan die der Zee -Ster-

ren, ja men mag ze wel donker rood noemen.

Dit heeft ook in de myne uit Straat -Davis

aan het Lighaam plaats, zo wel als de ge-

zegde agt Ribben. De Zeelieden , zegt hy

,

noemenze Zee -Spin, wegens de dun uitloo*

pende Takken; doch hy oordeelt, dat men-

ze , wegens de Schubbigheid der Leedjes ,

waar uit die Takken beftaan, wel Koraal»

visch mag heeten. In 't zwremmen, voegt hy

'er by, houdt deeze Koraalvisch de Pooten by

een
2» hui* XI V. stuk.
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VI. een en roeit zo voort, doch fterft, zo dra hy

XXVl
L '

uJt het Water komt
>

en trekt dan dePooten

Hoofd- krom naar den Mond toe , in die Geftalte ,

stuk. gelyk wy dezelven gewoonlyk befchouwen ,
ee.&K.

of gelyk dezelye in pig .
j . op plaat Xl;

van Seba verbeeldt wordt , welke byzonder

naar de Groenlandfchen of Noordfchen ge-

lykt.

XXVII. HOÖFDS TU K.

Befchryving van H Geflagt der Zee-EGELEN,
anders ook wel , en gemeenlyk , genaamd Zee - Ap*
pelen.

Naam. (~XP het allerlaatfte van den Rang der MqU
lusca , heeft Linn^eus de Zee-Ecelen

geplaatst. Aldrovandus hadt reeds gehoord

dat de Nederlanders 'er deezen naam aan ga-

ven , en dat de Duitfch'ers dezelven Meer-

Igel noemden. Gemeenlyk , echter, inzonder-

heid wanneer de Pennen 5
er af zyn, noemt

menze thans Zee -Appelen, en anders ook wel

Zee -Appelen met Pennen; 't welk ruim zo

eigen is, dan Zee -Egel, omdat menVisfchen

heeft van dien naam, welke altoos gepend

zyn, gelyk de Land-Egelen: doch Zee -Ap-

pelen komen 'er ook voor, die tot de Plant»

dieren of zelfs tot de Schulpdieren behooren t
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weshalve , die andere door den naam van Egel- VI.

visch of Pennevisch genoegzaam onderfcheiden xxviu
zynde, ik doch den naam van Zee - Egel, welke Hoofd -

de Geftalte in meer volkomenheid uitdrukt ^stuk»

behouden heb.

By de Grieken werdt door Ecbhios, dat met

het Latynsch woord Echinus eenftemmig is,

een foort van ronde Pot of Flesch betekend.

Suidas verklaart, dat het een Koperen of Aar-

den Vat was, waar in men, by 't Geregt, de

Briefjes der Getuigenisfen wierp. In de Aan-

tekeningen op Horatius wordt gezegd, dat

Echvnus een Koperen Bekken was, , waar in

men de Kelken fpoelde. Gemeenlyk, echter,

werdt het voor een rondbuikige Flesch geno-

men 5 en in dit geval is de overeenkomst, met

fomiïiige Soorten van Zee - Appelen, vry groot*

De Boekpens der Herkaauwende Dieren, in 't

Grieksch Ecbinos genaamd kan men 'er,

om de zelfde reden , mede vergelyken , en dan

is de afleiding van 't woord \ welk heb-

ben , bevatten of inhouden betekent , niet ver te

zoeken; ja veel eigener dan die van Vossius

by Charleton (|> Wegens de Stekelige

Pennen zou dat woord van i%n een Adder,

\ welk mede als een Grondwoord aangezien

wordt, afkomftig zyn kunnen, hoewel fom-

mi*

(*) Zie het begin van »t UI. SxüK, deezer Natmrlyfa
Historie*

Ontmast. Z'óicon*^ 182»

I. Deel. XIV. Stbku

%
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VI. migen die ook van ï&ur afleiden. Hoe 't

XXVIL zy> aI wat YOndaZ tiS is 3 en tevens ruig of

Hoofd- ruuw, gelyk Karftengen in de Bol fter, de Kop-
stüü.

pen der Doornen of Distelen , enz. , voeit

van overlang, in 't Latyn, den naam, die

hier tot een Geflagtnaam der Zee-Appelen of
Zee-Egelen is gebruikt.

Wat de hedendaagfche Taaien , van ons

Wereldsdeel, aangaat: de Italiaanen noemen
hetSchepzel, volgens Aldrovandus, Riccio

of Rizzo en fommigen ook Zino of Vlncino di

Marei terwyl die van Ligurie hetzelve Zhü
zin heeten. De Spaanfche naam v Erizo de

Mar , is, zo wel als de Franfche Owrfins ,

buiten twyfel van Erinaceus 9 welken naam
men aan de Land-Egelen geeft, by verbaste-

ring afkomftig. In Vrankryk , evenwel
,

noemt menze Gok Dulcinsj Castagnes de Mer ,

dat is Zee -Karftengen , én in fornmige Zee-

plaatfen Herisfom cis Mer ; 't welk wederom
op Zee -Egels uitkomt: en elders Rascasfesot

Migranes. By de Engelfchen zya zy onder

den naam van Seci-Urcbin of Sea- Heclgbogg be-

kend. Van de naamen , welke fornmige Soor-

ten , 't zy in onze of in andere Taaien , voe-

ten, zal ik ftraks fpreeken.

Eïgen- De Zee -Egels hebben van haare Pennert
fchappen.

twee(]eriey gebruik. In de eerfte plaats die-

nen dezelven haar, niet onwaarfchynlyk, tot

befchutting voor de aanranding van fornmige

Visfchen ; doch wel het voornaamfte fchynt

te
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te zyn, dat zy door middel van dezelven in Vï.
'

^

't Water kunnen voortgaan 9 doende dit dik-^^j^0

wils zo vlug, dat zy niet gemakkelyk te be- Hoofd-

trappen zyn. Men wordtze aan den Oever* STUK*

in mooy (lil Weer, dikwils ter diepte van

tien of twaalf Voeten gewaar s en dan wee»

ten de Visfchers dezelven door list te van»

gen. Zy hebben een Yzeren Hand, Schopje

of drietandige Vork, aan 't end van een lan-

gen Stok, en fteekeri dit Werktuig zagtelyk

onder het Dier , 't welk zy daar mede op en

uit het Water ligten, hebbende hetzelve zig

inmiddels daar op zo vast gezet met zyne Pen-

nen , dat het 'er niet alleen niet af en valt , maar

zelfs , zonder verlies van eenige Pennen 4

naauwlyks af te krygen is. Dus deeden, ten

zynen tyde, volgens Belloniüs, de Visfchers

in de Middellandfche Zee. Hedendaags vangt

menze ook wel met een Spaansch Riet, dat

aan 't end gefpleeten is, en met een dwars-

Houtje opgefpalkt, 't welk 'er uitfpringt, als

men 'er mede by, den Zee -Appel komt, die

düs dan bekneld is in de fplyting» Ook kaa

menze, met eene fterke Ebbe, dikwils op 'c

Strand met de Handen grypen.

Eene aanmerkelyke Eigenfchap, met die

der Zee- Sterren, voorgemeld, overeenkomen-

de, heeft in de Zee-Egelen plaats. Aristo*

teles, ten minfte, heeft aangetekend ^ dac

haare deelen, wanneer zy aan Hukken gefnee-

den zyn, zig weder famenvoegen tot een ged

Hh foeei

L DÉÉL, XIV# STUK*
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VI* heel Dier. Dit zelfde heeft ^Elianus eeni-

XXVH
*
germaate verklaard , wanneer hy aldus fpreekt,

Hoofd- „ Indien iemand leevende Zee -Egels, die met
»xt*é ^ haare Schaal overtoogen en met Doornen

v gewapend zyn, aan ftukken wryft, en de

„ brokken, van elkander afgefcheiden , in Zee

„ fmy t , zo zullen deeze wederom famenloo-

„ pen en vastkleeven ;
voegende zig ieder deel

„ op zyneNatuurlyke plaats , zodat het met de

„ anderen wederom een volkomen Dier uit-

„ maake". Dit is, inderdaad , meer te ver-

wonderen dan te gelooven!

Gebruik. Niettegenftaande de Zee -Egels of Zee -Ap-

pelen volftrekc aan dat Spreekwoord voldoen,

't welk men van fommige uitgeteerde Men-
fchen zegt : by is niets dan Vel en Been ; zo

hebben doch fommigen van haar Vleesch ge-

fproken; bedoelende daar mede de Eijeren of

Kuit, die zy bevatten, en haar Gedarmte of

Ingewanden. Hier van hebben de Ouden tot

Spyze gebruik gemaakt, en zy kwamen zelfs,

als het EerfteCeregt, op den Tafel van aan*

zienlyke Luiden ; gelyk DalecH/\mpius op Pli-

Iïius aantekent. Voor het Avondmaal werden

ook wel Zee -Appelen en raauwe Oesters,

tot eene verfnapering, gegeten, volgens Ma-
crobius. Men gebruikte - ze , even als de Oes *

ters , met Peper en Azyn of eenig ander Zuur:

ook fomtyds met Honig en geurige Kruiden

daar by; en dan werden zy gehouden voor

een gezond Voedzél. Men hieldtze voor laxee-

rea*
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rende. Zy werden dus gedoofd en ook wel Vfc

met Zout ingelegd. Sommigen, echter, wa ^^"{j
ren hier toe beter dan anderen, en allen Hoofd/
best in de Wintermaanden Nog heden stuk.

zyn 'er, die aanmerken , dat zy den fmaak

van Kreeften hebben en beter om te eeten

zyn dan de groene Oesters : doch men moet

dit van fommigen flegts verftaan : veelen heb-

ben noch reuk noch fmaak (f). De meeste

oude Autheuren hebben haar Sap aangepree*

zen, 't welk waarfchynlyk een ziltig Nac$

als dat der Oesteren, zal zyn. Levendig ge*

ftooten, en op zoeten Wyn gezet, genazen

zy de Vloeden, volgens Plimus, HetPoci-

jer der Schaalen is uitwendig van dienst, tot

opdrooging van verfcheiderley Zweeren. An*
deren gebruikten de Asch der gebrande Schaa-

len, die ook in 't byzonder tegen een Mis-

kraam zou dien (tig zyn , Haar gebruik tëgeti

de Melaatsheid, Schurft en dergelyke Onge-

makken, zal geloofbaarder voorkomen; dan

dat menze, met vrugt, versch in Most ge-

worpen ,
tegen den Beet van een Dollen Hond

kon eeten, gelyk Rufüs wiL
Ver*

(*) Menfe, incjuit Palladiiis, Decembri, qiubus litus in

fruófcu est, ubi Lunae juvabit augmentum, qua? omnium
clauforum Maris Animaliiim atque Concharum jabet incre-

memo fuo membra turgere, Echini Carnes Salibus condire

cmabunt, quod folito more cenficicur. AldrovanoüS. Test»

lAbt Hl. Cap. 60.

(f) D'ARGEN7ll.JL.E CöKchyl. Part. ÏI. p. 62*

Hh
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VI* Verfcheide Autheuren, gelyk Plinius, by

XX^il' voorbeeld, plaaczen de Zee -Appelen onder

Hoofd- de Korstdraagende Visfchen, hoedanig zy de
stuk. Zee -Sterren en Krabben tytelden: doch Aeu-

STOteles hadtze gefchikt onder de Schulp-

dieren. Dit laatite vinden wy nagevolgd door

Aldrovandus, die 'er op 't end der Hoo-
rens en voor de Schulpen , en dus in 't

midden der Testacea^ eene plaats aan toege-

weezen heeft. Inderdaad y wanneer men op

de hardheid agt geeft, moet dit zo ongerymd

niet voorkomen , dewyl 'er Hoorens en Schul-

pen z\n> veel broofcher of breekbaarer van

Schaal, dan de meefte Zee -Appelen. John.

ston heeft zulks volkomen nagevolgd: maar

onder de hedendaagfchen worden zy aan 't

end der Tweekleppige en wel onder de Veel-

t MüUU kleppige f Conchyliën geplaatst : daar Bo-

nanni ze 5 't welk zonderling is, tot deEen-

fchaalige of Eenkleppige *
, dat is tot de

w* Hoorens, hadt t'huis gebragt. En hierom

vindt men ze elders , zeer oneigen , ge-

noemd, een Geflagt van Eenfchelpige Schel-

pen (*).

Sommigen willen, dat dit Iaatfte daar uic

zoude ontdaan, dat de Zee -Egel haare Pun-
ten doorgaans niet laat zien, dan terwyl dc

Visch leeft, zo Lister , naar men wil, zou

zeg-

f*) BOMARES Wo$rde*fotk
g door PAPILLOT II, DXM.^

bladat. 916,
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zeggen (*) : doch die Autheur zegt alleenlyk, Vï.

dat de Pennen der Zee-Egelen, terwyl de
^xvfr

zelve leeft, en in 't Water zwemt, overend h00fd*
#

Haan , maar , als dezelve dood is , of buiten stuk.

•t Water geplaatst, neerzakken. Geen van

beiden kan ik zien dat eenigzins tot de be-

naaming van Een - of Veelkleppig doet» Waar*

fehynlyk heeft men, in 't eerfte Geval, op

de geheele Schaal , in 't laatfté op de dee»

len , uit welken die famengelteid is , het Oog
gehad

De Heer d'Arcenville, die de Zee- Ap- snuïtjesca

pels Veelkleppig noemt , zegt, ten opzigt van
PeonCÏU

de Europifche of gewoone, ,, dat haare Op-

93 pervlakte geheel bedekt is met eene ver-

„ baazende menigte van kleine Hoorntjes,

„ een halve Lyn dik en negen Lynen of drie

„ vierden van een Duim lang zynde aan het

rondde des Lighaams, maar, by de Mond-
of Afgangs- opening, niet meer dan drie of

„ vier Lynên. Met deeze Hoornen kan het

Dier zyne Wooning vast zetten. Men telt

3 , 'er byna twaalfhonderd aan, daar de Zee-

9,
Egel zig van bedient, om den Grond,

„ rondom haar, te peilen, om zig te hech-

3 , ten aan eenig Lighaam of in ruste te hou-

„ den. Haare Hoornen , langer dan haare

Pennen, zynin 't Water niet zigtbaar; zy

zak"

(*) Ditiiüqn. des Jinimaux. Paris. 1759. TOM. III. Tfo

Hh 3
h DESL, XIV. STUK,
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VJ.
9J zakken weg en verbergen zig tusfehen de

XXVU. " Grondfteunen en Tepels van haare Pen-

pooKD- ,, nen, welken het Dier meer dan tweedui*

„ zend heeft, en die aan hetzelve dienen, om
met den Mond tegen de Aarde vo^rt te

„ gaan, tot het inneemen van zyn VoedzeL

Het beweegt dermaate zyne Punten of Ste-

„ kels, die 'er aan verftrekken voor een me*

„ nigte van Pooten, dat het zeer vlug kan

„ loopen. Op 't drooge zyn de Hoornen on-

„ zigtbaar en gaan weder bannen de Schaal

;

maar, zo dra het Zeewater voelt, breiden

zy zig uit en verlangen zig met verfchei-

„ derley beweegingen. Het is dan door mid-

3, del van zyne Hoornen dat het Dier loopt;

„ dat het zig aanhecht daar het wil ; dat eeq

3, gedeelte W^ter inzuigt , terwyl dit door

3, een ander gedeelte uitgeworpen wordt".

Indien dan deeze Hoornen in 't Water niet

zigtbaar zyn , e| buiten
:

t zelve aanftonds

verdwynen , zou men vraagen mogen , hoe

dezelven zodanig , als in zyne Afbeelding

,

hebben afgerekend kunnen worden» De Heer

Baster, die dezelven Snuitjes noemt, is, in-

derdaad , veel naauwkeuriger in zyne befchry-

ving van de Zee- Appelen of Zee -Klitten on-

zer Stranden, en verhaalt, dat dezelven, tot

haare voortgaande beweeging, zo wel de Pen-

nen als de Snuitjes gebruiken. Zyn Ed. heeft

van de Visfchers ook niet verneemen kunnen,

$at zy zig kunnen uitzetten of ligter maakcn

om'
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om te zwemmen, daar anderen nogthans van VI.

Ipreeken als van een bekende zaak. Van Lis- xxviL*
tfr zagen wy het daar -even. „ Men heeft Hoofd.

opgemerkt, zege Bomare, dat deeze Die- STU**

,, ren de Stormwinden voorzien, en dat zy

3 ,
zig naar den Grond begeeven, zo lang hec

Onweer duurt, hechtende zig aan de Plan-

ten, die op den Grond der Zee groeijen,<.

, 5
met hunne Hoorntjes of Vezeldraaden^ die,

„ zo ras de Zee -Egel dryft; tusfehen de

Grondfleunen of Tepeltjes van zyne Pen-

nen inkrimpen,
'
enz"* Dus zou dan het

zwemmen of dryven aan dceze Dieren natuur-

lyk zyn* Ik begryp, dat zy door het inzui-

gen en uitfpuiten van Water zig tot neerzak-

ken of opftygen in de Zee genoegzaam zwaar*

der of ligter kunnen maaken ; zonder dat daar

toe eene inkrimping of uitzetting van de Schaal

vereischt worde.

Het Lighaams - geitel der Zee - Egelen is , in De schaal,

veele opzigten, verwonderlyk. Haar Appel-

ronde Schaal, die 'er den naam van Zee-Ap-
pelen aan geeft, maakt tevens het Lighaam

uit. Zy heeft een Mond- en Afgangs -Ope-

ning, die nu eens de eene van boven, de an-

dere van onderen, tegen elkander over, ge-

plaatst zyn, dan wederom beiden aan de zy-

den van den vlakken Grondfteun zig bevinden,

De plaatzing is in anderen wederom anders 5

zodanig dat van derzelver verfchil KxEitf de

Kenmerken afleidt van zyne agt Geflagten. In»

Hh 4 wen-
1* Deel* XIV. Stuk*
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^1. wendig, zegt d'Argenville , is de Zee-Ap*

X^VH* Pe * ve
'

rdeeld in vyf Kwabben, die donkerrood

Hoofd* zyn, en gevuld met een foort van Vleesch

£tvM en een menigte van Eijeren, die rood zyn,

en zo fmaakelyk, dat menze te Marfeille en

elders, even als de Oesters, te koop veilt,

wordende, na dat zy open zyn gemaakt, mee

jeen ftukje Brood het binnenfte daar uit ge-

wrecven en dus gegeten. Dit maakt eene by-

zondere Lekkerny uit, niet minder walgelyk

voor de genen die 'er niet aan gewoon zyn,

dan het eeten van raauwe Oesters, Mosfeleu

en Alykruiken, is voor de zodanigen*

»*«»t Om niet te herhaalen , wat de Heer Bas-

ïmkn? ter , zo naauwkeurig, in zyne Natuurkundi-

ge Uitfpanningen, aangaande de in- en uit-

wendige deelen der Zee - Appelen beeft ge-

boekftaafd, zal ik hier, allecnlyk, de korte

Waarneemingen bybrengen van d'Argenvil-

le, door wien deeze Stoffe geenszins is uit-

geput. In de holligheid van de Schaal,

„ zegt hy , heeft de Zee - Appel een Darm

,

3, die zig al omdraaijende hecht aan de vyf

3, Ringen, die binnen de Schaal zyn, en eul-

„ digc aan een ronden Mond, vlak tegen de

3 ,
Afgangs - opening over. De Mond, diewyd

is/ is voorzien met vyf fcherpe, zigtbaare

„ Tanden, aan 't end van vyf Beentjes, in

3> wier middelpunt een klein Vleezig Ton-

tel»**.^ getje is, een foort van Vleeschlapje f >

I
|J daar
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,, daar deeze Mond is
, die in den Darm uitloopt, VI.

draaijende rondom in de Schaal , en opge-
xxv\

U

,, hangen aan zeer fyne Vezeldraaden. Dee- hgofd-*

ze kleine Beentjes zyn famen verbonden STUK*

„ door een Vlies, dat in 't midden van den

s , Darm geplaatst is, en formeeren de figuur

3, van een Lantaarn". (Dit is de Lantaarn

van Aristotelfs, welke de Heer Baster zo

uitvoerig belchryft.) „ Ik heb, het Dier ont-

„ leedende, de hardheid onderzogt van des-

35 zelfs Beentjes, die inwaards hol zyn, om

3 , de Draaden te laaten doorgaan, welke de

Tanden van buiten doen fpeelen* Zy zyn,

3, bovendien, van alle zyden met Vliezen om-

3, ringd3 het welk dezelven aan elkander ver-

3, bindt. Ieder deel van den Zee- Appel heeft

3, zyn Vlies, zyn Scharnier , en Tanden die by

uitftek fcherp zyn".

Hier door, geloof ik, zal hy de vyf dee-

len meenen, waar uit 3 als 't ware, de Schaal

der gewoone Zee -Appelen is famengefteld j

of hy moest fpreeken van het uitwendige

Vlies, dat de levendige Zee -Egel bekleedt,

en zig als uit eene ontelbaare menigte van

Vezeldraaden , die ukermaate fyn zyn , fa*

mengeweven vertoont. Buiten twyfel dienen

die Draaden als Spiervezelen , om die grootc

menigte van Pennen, welke zo overkonftig op

haare Knopjes zitten, en als een foort van om-

gekeerde Inleding * maaken , naar believen en * EnAfm

üoodzaake van het Dier te beweegen» tht*f*

Hh 5 Breyn
J,
DEEL. XIY. STUK.
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VL Breyn heeft allereerst aan den Heer Klein

XXVlï*
vertoonc* cen Wratagtig Lighaampje, 't welk

Hoofd-* door hem alleenlyk in de gewoone rondagti-

stuk. ge Zee -Appelen, die het Aarsgat boven heb*

ring.

31
' bcn 9 is waargenomen; doch Luid hadt het-

zelve ook reeds befpeurd, „ Rondom der-

3, zeiver Uitgang, zegt Klein, zyn vyf aan-

„ merkelyke Gaten, by het verfte van wei*

ken dit Lighaampje te zoeken is; 't welk,

zo wy ons niet bedriegen, door de Natuur

3 , gefchikt zal zyn, om de Paaring van dee-

„ ze, die boven anderen overal en digt met

Doornen of Pennen bezet zyn , gemakke-

„ lyk te maaken'\ Hy wil , dat dit Wratje

dient, 5, op dat zy, elkander in 't ronddraai

-

3,
rjen naderende, de Paaring, als die op eeni-

ge manier , haar eigen, gefchiedt, niet eer

,, voleinden mogen, dan zy^ door de onder-

„ linge wryving van deeze Wratjes , of be-

„ weeging haarer fcherpe Pennen , die door

5 , middel van het-Peesagtig Vlies aan deeze

Lighaampjes verknogt zyn , den bekwaa*

, 5 men tyd en plaats gewaar worden, in wrel-

ke zy aan den Eisch der Natuur, tot voort»

3, planting van haar Geflagt, kunnen voldoen.

5 , Zekerlyk zullen zy van een ander Gevoe-

3, len zyn, die vastftellen, dat de Zee -Egels

3, Hermaphrodieten, dat is van beider Kunne,

„ en dus in ftaat zyn, om zig zelf te bevrug-

ten: maar ik zou liever myne onweetend-

3, heid ten dien opzigte bekennen > dan op de

* ge-
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„ gewoone uitvlugt my beroepen , die ze- VI.

9, kerlyk in de Natuurlyke Historie niet te^vji*
„ ver moet getrokken worden. En, zou nietHooFD-

„ iemand, die borg wilde zyn, dat de Man- STUK »

„ netjes Zee- Egels, even als de Gedoomde

5 , Visfchen (zie Ray op Willoügiiby de Pis»

„ cihus , Lib. h Cap. 17.) ; de Eijeren of

„ Kuit, van de Wyfjes gefchooten, met hun-

„ ne Hom of Kuit befprengden en dus vrugt-

baar maakten, de zwaarigheid fchynen op-

„ gelost te hebben (*)".

Zo het waar is, dat alle Zee-Appels Eije-

ren by zig hebben j zou echter dit denkbeeld

van Klein niet beltaan kunnen ; dat 'er, naa-

melyk , Mannetjes en Wyfjes Zee -Appelen

zyn» Wy hebben reeds te veele Tweeflag-

tige Dieren in deeze Rang befchouwd, om
aan de mooglykheid van dit ftuk te twyfe-

len, waar van de gewoone Slakken een we-

reldkundige blyk uitleveren. Ondertusfchen

wordt, door deze opmerking van dien kundigen

Heer, myn denkbeeld, hier voor geopperd,

aangaande de gedagte Wrat der Zee-Sterren
,

niet weinig bekragtigd. Klein merkt zelf aan,

dat die Wrat naar de Wrat der Zee - Appe-

len, of deeze naar gene, welke de Heer Liincïc

waargenomen heeft, grootelyks gelyke (fj.

De

(*) KLEIN Natur. Bispof. EchinüdermQtum. p* 17.

(t) Confpe&us dispêfit. Echinfidermatunt Mufdti Kleiman*

1. Deel. XIV. Stuk.
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VI. De verfchillendheid der Zee Appelen is

XXvlï' Srooc# Ten °Pzigt van de plaaczing der Ope-

Hoofd' ningen alleen heeft de Heer Klein, ais ge-

stuk. Zegd is , agt Ceflagten onderfcheiden» Üc

derzee- Mond- Opening, naamelyk, altoos van onde-

Appeien, ren % js 0f }n >t midden van de Grondvlakte,

jtlfiN. of naar de kant toe. De Afgangs - Opening is

of boven , of onder , of op zyde.

Het Kenmerk van 't Eerfiê Gejlagi der Zee-

Appelen van zyn Kabinet, derhalve, is: de

Mond boven, en het Aarsgat daar tegenover,

ïn *t midden van de rondte. Alle ronde en

Eyronde Zee -Appelen hebben dit.

Van zyn Tweede Ge/lagt zyn de Kenmer-

ken; de Mond in 't midden en het Aarsgat in

de Grondvlakte, midden tusfchen den Mond
cn Rand. Deze zyn zeldzaamer en hebben

een verheven Top , weshalven zy in'tEngelsch

Helmjlones heeten. Meest komen zy verfteend

voor.

Tot het Derde Geflagt behooren, die den

Mond in 't midden . het Aarsgat digt aan den

Tand van de Grondvlakte hebben, gelyk de

Otnbria van Gesnerus 3 Aldrovandrs , Plott ,

Listerüs. Het is by Linn^eus de vyftiende

foort»

Het Vierde Ge/lagt van Klein bevat die

Zee- Appelen, welke den Mond niet in 't

midden en het Aarsgat digt aan den rand van

$e Qrondylakte hebben* Men noemtze, wc*
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gens de Geftalte, Doodshoofden, en ook wel VL

Slangen Eijeren. XXVItT
Toe het i

z?fde Ge/lagt behooren de genen , Hoofd-

wier Mond buiten 't midden en het Aarsgat STUJu

in de rand der Grondvlakte is. Eenige Ge-
helmde en Hartvormige zyn dus gefchapen.

Die van zyn Zesde Gejlagt , hebben den

Mond in 't midden en het Aarsgat in 't bo-

venste gedeelte van de Schaal , digt aan den

Rand; gelyk fommige platte Pannekoekagtigc.

Die van het Zfvende hebben den Mond bui-

ten 't midden en 't Aarsgat als in de naast-

voorgaande.

Die van het Agtfte hebben den Mond bui-

ten 't midden , en het Aarsgat in het bovenfte

gedeelte, wat verder van den Rand Hier

toe fchynen fommige Doodshoofden of Slan-

gen - Eijeren te behooren.

Deeze Verdeeling, hoe naauwkeurig ook , verdeeling

fchynt niet zeer duidelyk te zyn, dcwyl iü'nirttt/'

dezelve geen agt gegeven wordt op de uit- LB'

wendige Geftalte van het geheeïe Lighaam,

noch ook op de figuur der Pennen. Het een

en 't andere loopt zeer in 't oog, en maakt,

dat men 'er in 't Nederduicsch niet alleen,

maar ook in andere Taaien, verfchillende be-

naamingen aan geeft % die van de Geftalte af-

geleid zyn. Dit heeft de Heer d'ARGENvims
wel in acht genomen , wanneer hy de Zee-

Egels of Zee- Appelen, als de eerfte Familie

der Veelfchaalige Conchyliën uitmaakende 9

m
I» Deel. XIV. Stuk*
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VT. in de volgende Soorten onderfcheidt : (*) i. Die

xxvu' rond zyn
'

gelyk de EuroP ĉfie
»

die van de

Hoofd- Middellandfche en Roode Zee, en uit de In-

stük. dien. Men vindt dezclven wit
, groen, rood

en paarsagtig : 2. Die ovaal zyn , en de zoda •

nigen komen meest geelagtig , of uit den wit-

ten, voor: 3. Die hoekig zyn, en daar van

heeft men 'er van verfcheide Kleuren : 4. Van
onregelmaatige figüur, en hier toe behooren de

Doodshoofden of Slangen - Eijeren , en de Zee-

Reaalen ; als ook de Hartvormige : 5. Die

plat zyn , en dun ; doorgaans met een Ster op

de Oppervlakte getekend, en zonder zigtbaare

Pennen. Men kan ze, in navolging van
5

t

Woord Discus, Zee-Schyven noemen: 6, Een
vreemde foort, die Pennen heeft als Pynap-

pel-Pitten> en zig, van den eenen kant, byna

gelyk een Zonnebloem vertoont. De Kleur is

paarschagtig Violet. Van deeze geeft onze

Fig. 5. op Plaat CXIV* van de eerfte Soort,

Fig. 1. en 2, van de tweede Fig 3. van de

vierde Fig. 6 en 7: van de vyfde Fig. 8, de

afbeelding.

Kenmer- De Kenmerken van dit Geflagt , volgens
keE% Linnjeus, zyn: een rondagtig Lighaam, met

een Beenige Korst gedekt, en meest met be-

weeglyke Pennen gewapend, hebbende van

onderen eenen vyfkleppigen Mond. Hy ver-

deelt ze in regelmaatigen met het Aarsgat

boven,

(*) &nckylh!c£ïe. I. Partie. p. $o?«



DE ZeE-EgELEN, 49j

boven, en onregelmaatigen , die het Aarsgat, VI.

zo wel als den Mond , van onderen hebben» xx VII

*

Tot de eerfte Afdeeling van onzen Ridder Hoofd-*

behooren elf, tot de laattte zes Soorten ; zo STU *.

dat 'er in 't geheel zeventien Soorten van Zee-
Soortcn*

Egels of Zee - Appelen door hem befchreeven

worden. Klein hadt 'er agtenvyftig, in zyne

agt Geflagten, opgegeven (*).

Regelmaatige , met het Aarsgat boven*

(i) Zee - Appel , die halfklootrondogtig BoU I.

rond m , met tien Paden , de Perken bezet v
*

met kleine Wratjes* zct-siu.

Deeze noemen wy de Zee -Klit, om dat zy

naar de Zaadbollen der Klitten, een zeer be-

kend Plantgewas, 't welk alom aan de Wegen
groeit, eenige gelykheid heeft. De Franfchen

noemenze Boutons de Mer , dat is Zee-Knoo*

pen. De Sweeden geeven 'er , volgens Lin-

Njeus, den naam van Borre aan. 't Is die,'

daar Klein, onder den naam van Cidaris fflili-

aris
t

(*) Diïïionn. des Animaux. Tif. Ourftns. p. 301.

fi) Echinus hemisphsrrico-globofus, Ambulacris denis, Arels
obfolete Verrucofis. Syst. A'^r. XII. Gen. 299* Faun, Suec>

£d. II, 21 16 M. L. ü. 705* Echinus fubglobofus , Vcrtice

plano. Faun. Suec, Ed. I. 1289. Echinus marious, Aculeorum

vestigüs nonnihil eminentibus. List. Anirn* AngU 169. T. % m

f. 13 Echinus esculentus. Rumph. Muf. 31. T. 13. £ B,

Cidaris Miliaris KLEIN Echinod. i6 P T, 9* £ASTER , Subas, 1 1

U

p. 112 T. XI. f. 2—8.

I* DEEX. XIV. STU&,
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VI. aris, als naar een Geerstpukkeligen Tulband

XXVlï" 8e^y^enc'e > ^e eer^e P^ats aan geeft onder de

Hoofd.' Zee -Appelen die het Aarsgat boven hebben,.

stuk. van hem deswegen Anocysti getyteld. Zyn Ge-

flagt 3 van de gedagte Tulbanden, bevat drie

Soorten , onder welken wederom deeze de eerfte

is , genaamd de Rumphiaanfche met een verheven

top, RuMpii maakt 'er een geheel Hoofdftuk

van, onder de benaaming van Echinus marinus

esculmtus\ of eetbaare Zee -Egel, die in 't

Amboiis Seruakki , op Hitoe Anay 9 op Luhu
Sepalakke 9 op Leytimor Uien bnaa of klein Pot*

je geheten wordt. De gemeene in Ooftindië,

zegt hy, komen meest met de Europifcheri

overeen. De Westindifche met dunne, groen-

agtige, gladde Pennen, van Sloane en Ro-

chefort omtretit de Voor - Eilanden van Amë»
rika vernomen, fchynt ook veel overeenkomst

te hebben met de onzen , hoedanigen de Heer

Baster zo omftandig befchreëven heeft, dat

men naauwlyks iets naders daar omtrent kaft

wenfchen. Ik zal niettemin hier invoegen, het

geene de Heer Pontoppidans van die aan de

Kust van Noorwegen vallen meldt, om het

een met het andere te kunnen vergelyken.

De Zee -Egel, Igelkiet of\Jiilkier> öök Kra*

3, ke Ballen genaamd, (iïiisfchien om dat de

Kraaijen, wanneer zy dezelve by laag Wa-

„ ter op de Klippen aantreffen , 'er een goede

,3 Beet aan hebben,) heet gemeenlyk Echinus

$j Marinus of Pomam Marinum\-

$ dat is Zee - Ap-
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Ü pel; een naam, welke met de Geftalte van VI.

ft de dunne en fyne Schaal, die dit Dier om- xxvn
L

3, kleedt, overeenkomftig is ; zynde hetzelve , hoofd-*

,3 inderdaad, een verwonderlyk Sehepzel , dat stuk*

„ echter hier dagelyks voorkomt, en gantsch

3, niet zeldzaam is. De grootte is zeer ver-

3, fchillende; men vindt 'er als een Ocker-

3, noot; anderen als een braave Appel, en

3, twee heb ik 'er gezien, die zo groot wa-

3, ren als het Hoofd van een zo eerst ter

33 wereld gekomen Kind. In dé Geltalte is

3, ook eenig vérfehih Sommigen zyn van

jjj;
böve'n vry bultig; anderen, en wel de

33 meesten, nagenoeg Cirkelrond, uitgeno-

,3 men dat zy aan de eene z;yde, die neder-

3, waards gaat, taamelyk vlak zyn. Haare

„ Schaal is met eenige honderden, ja wel

3, duizend, dunne fpitfe Stekelen bezet, als

3, een Egel, doch die aan dé meestén niet

33 langer dan kleine Spelden zyn. Ik heb

,3 evenwel een kleine gevonden, waar van

,3 de Pennen meer dan nog eens zo groot

.,3 waren als die der groötfterï: waar uit ik

3, befluit, dat dezelven misfchien Jaarlyks

afvallen en op nieuws aangroeijeri, 't welk

33 haare fyriheid ook fchynt te vereilehen»

,3 Wanneer zy eei-st uit de Zee komen , zo

3, is haar groenagtigë Glans zeer prachtig ;

J5 maar, wanneer zy gedroogd of gekookt 9

3, en van Pennen beroofd worden , dan ver-

toont zïg eerst haare regte en beftendige

, li , 5
Pracht

I. DlEL, XIV. stuk*
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Wi „ Pracht, die in eene zeer geregelde en even-

XXVII* " redige beurtwisfeling van Cylindervormige

Hoofd-* Streepen beflaat, welke van den Top tot

5TÜ** 33 aan de onder fte deelen loopen, en tendee-

5 , le wit, ten deele donkerrood, ten deele

5 ,
helder of hoogrood, ten deele brandgeel

zyn. Deeze gekleurde Streepen zyn weder

5 , overal met even zo veele kleine witte

3> Knopjes of uitpuilende Stippen voorzien,

„ op welken de voorgemelde Stekels of Pen-

nen gezeten hebben.

Ik kome thans tot de befchryving van

3 , het inwendige, dat men, zonder het zelf

5 , te zien , naauwlyks begrypen kan, hoe

daar van de gefteldheid zy. Want, wan-

5 , neer men deeze heerlyke Schaal aan Hukken

breekt, 't welk zeer ligt gefehieden kan,

3, als men maar een weinig daar op drukt;

3 , alsdan vindt men, benevens een deel Water

3, en Slym, flegts een kleinen zwarten of

33 donkerrooden Worm, die ongevaar een

Vinger lang mag zyn; maar, van denzel-

33 ven gaan naar alle zyden, binnen het Ge-

welf der Schaal, veele dunne Draaden, als

3, «en dikke Slym af^ die misfchien een foort

33 van Darmen zyn en gemeenfchap hebben,

33 zo met de uitwendige Pukkeltjes als met

3, de Stekelen. Tusfchen dezelve bevindt zig

33 ook, en wel Streepswys, eene zeer geel-

„ agtige Kuit. De Worm zelf hangt , als

^ gefpaanen, van de onderfte vlakke Zyde,

„ daar
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„ daar het Gat of de Mond is, tot aan dc VU

„ bovenfte ronding, alwaar ook een kleine,
^XVII

-*

byna ongewaarwordelyke Opening, gelyk Hoofd*

een Anus is, waar door het Dier zyn Afgang stuk.

uitwerpt, die in eenige kleine zwarte Bol-

„ letjes, als zeer kleine Pillen , beftaat. De

„ Mond , welke , gelyk ik reeds gezegd heb,

„ zig bevindt aan de vlakke Zyde, is het

„ allerkonftigfte, en beftaat uit vyf Been*

5,
dertjes, die ten deele ingeboogen, ten

„ deele verheven zyn, en met elkander ia

II een kleine Punt, als in een Sneb, te fameu

„ loopen; zodanig dat zy, byna, als een

Bloem zig vertoonen. Koenraad Gesner,

die dit Dier taamelyk wel befchryft , fpreekt

„ inzonderheid van deszelfs Mond , dat in de

geheele Zee niets konftigers of fraaijers zy
te vinden (*).

„ De Zee -Egel onthoudt zig op de Zand-

„ gronden, en wentelt zig, door middel van

zyne Takken, waar heen hy wil. Het

„ fchynt ook , dat hy zwemmen kan , dewyl

„ hy , als hier voor gezegd is , dikwils op de

„ punt van een Klip ftaat , en , als het Wa~
„ ter fchielyk valt, de Kraaijen of andere

„ Vogelen ten roof wordt. Kasper. Schott

zegt, dat dit Dier, wanneer hetzelve

„ (ver-

(*) Tam mirabili ftupendoque artifïcio funt conftru&a Sc

coeltta , ut nihil in toto Mari elegamius , Ipe&atiKjue jitcuji»

3>

IUUS.

Ii a
De.ïï,, xiv. stuk.
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Afdeel
51 Cvermoedelyk door een Natuurlyk Gevoel,

XXVIlV &
'
c we^k de Schepper dit en de meeste Die-

Hoofd- „ ren, tot hun behoud, ingegeven heefc,)
STÜIC* befpeurde, dat 'er een Storm op handen

„ zy , of dat de Zee zou gaan woelen , een

Steen aanvatte, om daar door zwaarder te.

worden, en tevens zig aan den Grond der

„ Zee vast ging hechten , en , wanneer het

9 , Zeevolk dit fomwylen gewaar wierd, dam

„ ging het zig met zekerheid een Storm

m voorfpellen. Ten tyde van Plinius is dit

reeds bekend geweest ("*). Hy berigt ook,

,j dat de Siciliaanen , volgens hunnen Smaak ,

dien men zeer wonderlyk mag noemen, dit

Dier voor eene zeer lekkere Spyze' hielden,

* fcheppende , na dat de Schaal geopend was*

„ alles, wat zig daar in bevondt, met een

„ Lepel daar uit (!) Hoedanig de Schaal

„ van dit Dier, die zonder twyfcl een koste-

lyk abforhens is, met voordeel in de Ge-

„ nees-

(*) Tradtmt fxviticm Maris ^raefagire cos ,
correptlsque'

operari Lapillis mobilitatem pondere ftabilientes, Nolunt vo-

lutatione Sfinzi atterere,- quod ubi vidcre Nautici, ftatin*

pliuibus Ahchoris' Navigia infrsenant, Hist, Nat. Libr. IX%
Cap. 31.

(t) Qu* Cochieari utuntur, cum Ovis & Excretnentis de-

glutiunt. Hos per 'facdm ctfcebam, abfumere cun* Ovh ac^-

tum & magnum , dicere volcbam Urinam & Stercora corum.

Doch SiïAw, die in zyne Reizen naar de Levant deeze Zee.

4ieren Zee- Eijeren, Q**fs de Mer , noemt, geeft bcri£t>

dat het eigentlyk maar de Kuit is, die met^Pepër en Azyn t

inzonderhtid by Volle Maan, zo fmaakeiyk geconfume^rrf

V/ordt.
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n* necskonst gebruikt kan worden, toont Wor- VI.

f , miüs in zyn Mujium, p. 261, aan . XXV1U
De Amboineezen, zegt Rumphius, kooken Hóorj^

de Zee -Appelen niet altyd
?

maay leggenze &TU**

ook wel omgekeerd op gloeijende Kolen,

waar door het Vleesch harder wordt en beter

van de Schaal af te fcheiden is. De Eijeren

zyn by hun zulk een lekkerny, dat zy die

verkiezen boven het Hoenderen-Vleesch : tot

welk oordeel een Européer naauwlyks is te

brengen» Dioscorides, evenwel, geeft
s

er

msde dat getuigenis aan, dat zy diep (tig voor

de Maag zyn en het Water afdryven. Dat

zy, by een aanftaande Onweer, zig met

Steentjes bejaaden gouden, om te vaster te

ftaan en van de Baaren niet weggefmeeten te

worden, zulks hadden de Inlander^ niet pp-

O

gemerkt, My dunkt, het zal daar van daan

komen, dat zy, de Zee beginnende te woe-
len, daar tegen zig aan den Grond vast hou»

den ; 't welk dan van ouds dit denkbeeld heeft

kunnen geeyen : evep als het laag vliegen der

Zwaluwen en andere Onweersvogelen zeker-

lyk daar van afhangt, dat zy hooger in de
Lugt reeds de beweeging voelen* Ook merkt

hy aan, dat haare Gang niet rollende maar
regt voortgaande is, ten zy als zy door de

Zee omgefmeeten worden, wanneer de Pen-

nen haar wederom in de gewoone plaatzing

helpen. De Snuitjes, daar wy hier voor gewag
yan maakten, door den lieer Bastisr afgebeeld,,

I i 3 zyn
I* DFEU XIV. STUK,
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Hoofd
STUK.

VI. zyn tot de vasthouding van deezc Zee -Schep-

xxvi
L#

zelen zeer bekwaam *

Behalve de gewoone witte met groene Pen-

nen, heb ik bruine met witte Pennen , [die in

deeze van onze Stranden, fchoon meer dan

een Vuist groot, zelden een Duim lang zyn.

Ik heb 'er met Koffykleurig bruine Pennen,

die niet minder fpits , doch wel twee Duimen

lang zyn. Ook heb ik 'er, met zeer dunne

lange zwarte Pennen, wel drie of vier Dui-

men lang; maar of die tot deeze dan tot de

volgende Soorten behooren, kan ik, de Schaal

niet ontbloot hebbende , niet verzekeren.

Dezelve is in eenigen platter, in anderen ron*

der van boven. Volgens Linimeus zyn dc

Doornen Violet , aan de tippen wit (*3*

TT.
v

Globulas*

Zee-Ko-
gel.

des.

£ee-
Knoop.

(a) Zee- Appel, die halfklcotrondagtig omtrent

Bolrond u, met tien Paden , de Perken

op zyde gedoomd , in '£ midden vol GaaU
jés.

(3) Zee - Appel , die balfkhotrondagtig gebult

is , met tien Paden , die overal gedoomd

zyn } in 't midden vol Gaatjes.

(4) Zee-

(*) Spinx vïolacea: apice albas. Syst. Nat. XII. p. 1102.1

(2) Echinus hemispteicQ • fubglobofus , Ambalacris denis,

Arcis latere muricatis, medio porofis. M. L. U* 706.

($) Echinus hemisphxrico- gibbofus, Ambulacris denis, un»

«quc muricatis , medio poroils. Syst. Nat. XII.



de Zee -E ge l e n# 5^3

(4) Zee -Appel 3 die balfklootrondagtig gebult VI.

is, met tien drievoudige Paden, de Per- xxvït
ken in 't kruis gedoemd. Hoofd-

stuk*

(5) Zee -Appel , die balfkloctrond is, met tiwcrlïiiu.

Paden, de papten cl t by een; de Pt?"
Lix„fa

ken overdwars mei Stippen en gedoomd.

Deezc vier, alcemaal uit Oostindie afkom»

ftig $ waar van drie zig bevonden in 't Kabi-

net der Koningin van Sweeden, zyn alleen

door de opgegevene Kenmerken bekend. Hen

zullen mooglyk flegts verscheidenheden zyn

van de Eerfte Soort.

(6} Zee - Appel , die balfklootrondagtig
SaJa]\ns

van hoven is, met tien Paden, de paa* steenigV

ren digt by een; de Perken in de tengte*^?*
1**

met Wratten bezet

Rümphius heeft onder deezen bynaam van

de eerstgemelde eene Soort onderfcheiden

>

welke zig in de Kuiltjes en Gaten der Koraal-

ftee-

f4) Echinus hem'sphamco - gibbofus, Ambulacris denls tri-

plicatis; Areis decusfatim muricatis. M. L. U. 707.

(5) Echinus hemisphsricus , Ambulacris denis, paribus ap*

proximatis , Areis transverfe pun&atis muricatis» M, L. U.

707.

(6) Echinus hemisphserico - depresfus
, Ambulacris d£iïis

t

paribus approximatis , Areis longitudinaliter Verrucoils. M.
L. U. 708, Echinus faxatilis. RUMPlf. Muf, 31. T. 14, x*
KLEIN Ecbinoderm. 17. T. 2. f. A, 15.

H 4
I. Deel. XIV. Stuk»
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fteenen onthoudt, waar in zy fomtyds zocfa-

yiXVÏl P'S aangroeien, dat menze 'er naauwlyk uit*

Hoof!)- haaien kan. Bovendien het Beest, bemerkende
stuk. dat men t'er uithaalen wil, zet de Stekels

nog eens zo ftyf, zo dat die overal tegen

den Steen aankomen. Tot fpyze worden zy

aldaar ook niet gezogt, om dat de Eijeren

wat bitter zyn; doch de Schaalen, zegt hy,

zyn fraay genoeg, om onder de Rariteiten

bewaard te worden.

Deezq, getuigt die welfde Autheur, is klein

en langwerpig, van grootte als een Walnoot,

dikker en harder van Schaal dan de voorige,

lichtrood en wit van Kleur, met groote

Wratjes, hebbende de Pennen ook grooter

en dikker, fchier een Vingerlid lang, ftyf

en fcherp, zq> dat menze naauwlyks kan aan-

vatten. Mooglyk behoort die van onze Fig.

1 , op Plaat CXIV , welke de Pennen Kof-

fykleurig bruin en zeer fpits heeft, tof dee«

ze Soort. Zy heeft ten minfte de Schaal

van bovei} plafagtig en is zekerlyk een uk-

heemfche. Ik heb 'er van dit flag die wat

grooter, doch geene die zo groot zyn, als

de anderen wel vallen. Ik heb ook nog veel

kleinere , zonder Pennen , van die Geftalte.

Klein geeft den Echinus Saxatilis tweeder-

ley op, naamelyk met een platten («rond-

fteün , als deeze, en met den Grondfteun als

een Kusfentje, wier Uitpuilingen kleiner zyn

en dunner verfpreid : die hy beiden afbeeldt.

(7) Zee-
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(7) Zee -Appel, die halfklootrondagtig plat van VI,

boven is , met vyf Paden, die overlang £™EE!"
XXVII

Wrattig zyn en Lancetswyze Perke?u Hoofd-*
STUK.

Onder de Zee - Appelen zonder Pennen ver- D ™^a

fchilc deeze van de voorgaanden, doordien Ktoon.

zy maar vyf Paden heeft. Men kan, naame?^/"^
Jyk, zo onze Ridder asitimerkt > geen duide*

lyker denkbeeld van deeze Schepzelen kry-

gen , dan wanneer men de Oppervlakte van

haare Schaal t>y een Tuin, of by een Bloem-

perk, in Bedden en Paden verdeeld, gaat

vergelyken. tjie? zyn de Paden tevens Wrat-
tig en de Perken loopen fpits toe als een

Piekyzer qf Lancet. Zy zyn ook veel Heu-

velagtiger dan in de voorgaande Soorten , om
dat zy tot Grond'fteunen dienen moeten voor

dikke zwaare Pennen, aan de enden ftomp,

en djt deedt 'er Rum^hius den naam aan

geevei} van Ecbinometra Digitata. Echinometra

als de Moeder of Vqrftin der Zee - Appelen

,

en Digitata wqgens de Pennen , die haar als

Gevingerd maaken. K^ein geeft 'er , wegens

de gezegde Heuveltjes % die zig eenigermaate

Tepels\yys' vertoonen, den naam van Cidaris

mmmillata aan. Elders wordeq zy Mamülx
S.

(7) Echinus hemispharrico -depresfus , Amhulscris quinls

jongitudinaliter Verrucofis ; Arels lanceolaf's. Kt. fc. U. 709.

R|J]v;ph. Muf. T. 14, f. B. Echinus f. Diaderoa Turcar. Fe i%

Amb. T. 8. f. 5. Klein EcUnederm* T, 6, f. CL

I. Deel, XIV, stuk.
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Vi#
S. Pauli Mclitenfium , dat is de Borden van

Afdeel. S* Paulus der Maltheezeren getyteld. Mis-

Hoofd»
fchien valIen ZY ook in de Middellandfche

,

stuk.
* doch haare eigentlyke afkomst, volgens d'Ar-

gknville , is uit de Roode Zee. De onzen,

waar van ik 'er in Fig. 2 , een heb doen af-

beelden, zyn bruinroodagtig en wit bont» Zy
hebben het Wratje volgens Klein, gelyk alle

de Anocystiy doch ik kan het 'er naauwlyks aan

ontdekken.

5, Op de Oppervlakte van een Zee -Appel

„ uit de Roode Zee, telde ik, zegt d'Ar-

„ genville, vyfVerdeelingen met twee ryën

„ van Tepels, en groote Punten ten getale

,, van zeventig, zonder te rekenen vyf andere

ryën van kleinen, en alle de Banden die de

„ ryën der Tepelen van elkander fcheiden ,

welke doorboord zyn met een oneindig

„ getal van fyne Gaatjes, daar de Hoornen

3 , uitkomen. Het groot getal van Punten,

welken verfcheide Zee -Appelen altoos be*

houden en die een gedeelte van derzel-

,, ver Schaalen uitmaaken, heeftze niet be-

3 , ter kunnen doen plaatzen dan onder de

Veelkleppige QMukivalvcs). Charleton

3> niettemin, en Aldrovandus, plaatfen ze

onder de Hoorens (Twbinées), om dat zy

„ geen Windingen {Volutes) noch Pieramiden

„ hebben"

De

(*; Cêndyïhlêgk, L rartle, p. $o$»
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De Hoornen , daar d'Arcenville van fpreekt,^ VI.

zyn de gedagte Snuitjes van Baster, en door xxvYf
de Punten moet men de Pennen verftaan ; Hoofd-

doch wanneer hy zegt, dat verfcheide of STüK*

veele (phtfieurs) die altoos behouden, en dat

zy daarom met reden geplaatst zyn onder de

Veelkleppige Schulpdieren, kan ik het eerfte

zekerlyk niet toeftemmen , dewyl 'er zeer

weinigen zyn, die de Pennen niet zeer ligt

verliezen ; zo dat men die naauwlyks aan kan

merken als een gedeelte van de Schaal. En,

wat de twee laatsgemelde Autheuren betreft,

die fchynt hy gantsch kwaalyk begreepen te

hebben. Charleton, immers, plaatst de

Echini wel onder de Testacea Turbinaia, daar

hy alle Schulpdieren, die eenigermaate rond

zyn, en dus alle Hoorens, onder betrekt;

maar hy maakt twee Geflagten van Turbimta,

waar onder die van het eerfte een Winding

of Schroef QHelix) in de Schulp hebben , de

laatften Bolrond zyn , en tot deeze brengt hy
de Zee -Appelen t'huis. Aldrovandus hadt-

ze, als gezegd is , onder de Testacea of

Schulpdieren, en wel juist tusfehen de Hoo-
rens en Doubletten, of tusfehen de Eenklep-

pige en Tweekleppige in geplaatst. Geen van

beiden plaatstze derhalve onder de Turbinata
9

om de redenen, die hy opgeeft. Doch in

meer Gevallen dan dit, is 't blykbaar, dat

die Franschman 'er wat fchielyk is over heen

geloopen.

(8) Zee-
I. DEEi, XIV, STÜX*
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VI * (3) Zee - Appel, die balfklootrondagtig plat van

XXVII
* boven is , we£ ty/ wydfe oma/ bree*

Hoofd- de Paden, de Perken bmrtlings tvceevm-

STUK. rffc
VUI. °

Cïdaris.

Koor'che Van Pennen ontbloot wordt deeze genoemd
Tulband*

de Moorfche Tulband , welken naam Klein

ontleend heeft van Rumphius, die 'er den-

zelven aan geeft, om dat de Schaal, fchoon

gemaakt zynde, niet kwaalyk naar een Ara-

bifchen ofMogolfchen Tulband, die metPaar-

ten of Edele Steenen bezet is, geiykt: zo

dat de byvoeging van Moorfche al vry ver

door hem getrokken wordt» In 't Latyn noemt

byze Ecbimmetra digitata fecunda Jive rotunda ,

dat is de Gevingerde ronde, want zyne an-

dere Gevingerde is, als in onze Afbeelding

Fig. 3, langwerpig of ovaal rond. Volkomen

zynde heeft deeze Zee -Appel, zegt hy, on-

trent zestig Vingers, die op tien ryën (taan,

en waar van on gevaar dertig zeer groot en

tien gantfeh klein zyn. Rondom ieder groo-

te zyn twintig kleine Pennetjes^ die de groo-

ts in ftand houden* De groote zyn omtrent

eea

(n) Echinus hemisptelcQ-depresfus , Ambulacris quinis re-,

pandis linearibus, Areis altematitn bifariis. Faun, Suec. i\ is.

Echinomerra digitata fecunda rotunda Rumph Muf 53. T.

f. 3. Pet. Jtmh t. 7. f. 2. Bonann. Muf. f. \f. Cïualth*

Test t, 10S f. D , E. ARGENV. Conck. U a8. F, Cidaris

mamillata Mauri, Klein Echinod. 19* 4. r« A *
SEB

'
Mltf*

III. T. 13. f,12, is. Echinus Cidads. üaster MiscAlUnu
f. 1—6.

/
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£en Vinger lang, rond en egaal van dikte, VI.

byna als een Schryfpennefchaft* De kleine
^xVlti

Pennetjes maaken de Schaal ruig en onaan- Hoobb-

zienlyk : des niemand van te vooren zou kun- sTÜid.

nen denken, dat die een zodanige fraaiheid

hadt, als men 'er, wanneer zy van Pennen

ontbloot en fchoon gemaakt is, aan waarneemt*

De Schaal is bezet met groote Wratten, die

als Paarlen blinken , en ieder in 't midden een

Gaatje en een Krinetje rondom zig hebben,

ftaande vyf of zes op een ry, van boven naar

beneden. Zodanige ryën heeft 'er de Zee-Ap*

pel tien, en tusfehen dezelven nog twee of

drie halve ryen, ieder van drie of vier Wratten*

Cp deeze Wratten zyn de Pennen geplaatst.

De Schaal is
,
gelyk men van binnen befpeurt

,

uit vyf (tukken famengefteld , door middel

van Naaden, die als de Suturen van het Bek-

keneel in malkander fluiten Men vindtze aan

de Molukkes, daar groffteenige Stranden zyri,

doch op ver naa zo menigvuldig niet, als dié

van de Eerfte Soort, met lange dunne Pen-

nen« Zy zyn ook van weinig nut, dan dat

de Vrouwtjes van de Pennen gebruik maa-

ken, om Sterretjes op haare Peperkoeken ts

drukken. De grootte is gemeenlyk als een

Vuist, maar aan de Siamfche Kust vallen 'èr

die grooter zyn, en waar van de Inlanderi

fraaije Bakjes en Drinkfchaalen vervaardigen.

By ^en Noordweste - Storm , die agt Dagen

duurde, wérden in 't jaar 1689, dea 19 Fe-

brüa-
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VI. bruary , de Moorfche Tulbanden , zegt die

XXVII
-

* Autheur ' in men*gte opgeworpen , welken

Hoofd- men anders in de Amboinfche Inham zelden
stuk. vindt. Hier uit is het te denken, dat zy zig

meest in de diepte onthouden*

Dit de Niet in de Indien, alleen, maar ook elders,

Roode komc deeze Soort van Zee -Appelen voor.

Zy werden , wegens haare ruigte, Hyjtrices ge-

heten, en van deeze merkt Imperatüs aan,

dat menze vindt in diepe Zeeën (*). Al-

drovandus geeft 'er, N. 17 en 18, de Af*

beelding van onder den naam van Zee» Egel

uit de Roode Zee, méé de allerlangste Pennen (f):

doch dezelve wordt niet alleen aldaar, maar

„ maar ook in de Inhammen van Sicilië ge-

„ vischt, zegt Scylla (4), en fchoon zeld*

„ zaam, wegens de moeielykheid van zoda.

„ nige Visfcheryën, heb ik 'er doch, met

,, veel moeite, eenigen van Visfchers beko-

„ men , die mooglyk oplettender dan anderen

„ waren* Let eens, bid ik, op het geheele

„ Lighaam , dat in vyf gelyke deelen is ver-

deeld, waar van ieder een dubbele ry heeft

,, van Doornen, meer of minder lang, en zo

„ gefchikt, dat de een de beweeging van de

„ andere niet in de weg zy, terwyl men

rondom ieder groote Doorn andere kleinere

waar-

(*) Matini Hyftrices ïn profiiüdis Pelagis inveniuntur,

(t) Ichiiiiis eMari mbro Aculeis longisfïrais.

(l) Ds Corporibzs marïnis Upidescmtibus*



de Zee-Egelen. 5ÏI

3, waarneemt, die de Wortelen van de groo- VI -

33 ten, wier getal zeventig is, bedekken. Het^xvlU*
3, geheele Lighaam is verdeeld in vyf deelen, Hoofd-

die ieder uit vyfcien rondjes famengelleld STUIC *

3, zyn, in 't midden een Tepelswys' uitlteelo

3, zei hebbende, waar op de Doornen als cp

3, zekere Hengzeis beweegen , met eenige

Vliesjes aangehecht zynde, die de Doornen

omkleeden. Dit is de reden, dat zy 'er zo

„ ligt afgaan, en ook het ééne deel van het

3, andere zig affchekk, door de verrotting

„ van die Vliezen".

Dus ziet men dan, waarom deeze Zee-

Appelen Veelkleppig kunnen genoemd worden.

In de afbeelding van Scylla zyn de Pennen

ftomp, even als in die van Rumphius, en ook

gelyk in de genen , die wy daar van hebben

,

doch fcherp in die van Gualthieri, alwaar

zy wederom ook ongevaar een Vinger, dat

is ruim drie Duimen lang, zyn afgebeeld.

Dat zodanige Pennen der Zee-Egelen, even-

wel, niet van de allerlanglten zyn, gelyk

Aldrovandüs fchynt gemeend te hebben

,

blykt uit de afbeelding van een Molukfe Zee-

Appcl-Pen, by Gualthieri, die meer dan

een Rynlandfchen Voet, dat is omtrent vier-

maal zo veel langte heeft , zynde witagtig en

zwaar van zelfftandigheid.

Deeze Soort wordt, volgens LtnnjEüs, ook Nöorscfc

in de Zee van Noorwegen gevonden : des ik yJJ^
niet twyfel of het zal dergelyk een Schep-

zei
1. Deel, XIV. Srmu
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XXV1L Bisfchop van Bergen, onder den naam van

Hoofd- Zee - Stekelvarken befehryft, zeggende dat het-
stuk*

2;elve daarom ftreeks zeldzaam voorkomt, zo

dat hem maar twee daar van bekend waren,

van welken hy zelf het ééne bezat. ,, Dc
„ Romp van 't zelve mogt on s

evaar zo groot

„ zyn als een braave Citroen ; doch was niet

3 ,
langwerpig rond, maar wat vlak en als 'c

ware te famen gedrukt, zo wel van onde-

,i ren als van boven, aan Welke beide zyden

„ zig de Mond en andere Opening in even

dezelfde plaatzing, als in de voorigen, bc-

,3 vinden: weshalve ik ook van gevoelen ben,

„ dat de inwendige gefteldheid wêl eeni-

„ gcrmaate daar mede óvereeiïftemme: want

,, het mogt my van myn Hart niet, het Dier

„ te openen, om dat het daar doort'eenemaal

& bedorven zou zyn; Het uitwendig ver»

fchil, echter, is zeer groot. De Stekels

„ zyn,* meestendeels, langer dan een Vinger,

zo dik als een Gangen - Schaft, zeer hard

,, en digtj doch met een weinig Merg van

3, binnen voorzien. Mét het ééne end ftaan

zy dwars over elkander, dewyl zy zig in

„ eene ongeregelde vermenging uitgèftrekt

„ bevinden , doch aan het andere end zyn

3, zy regelmaatig op tien ryën vastgehecht ;

3, alzo vyf Stekels op ieder ry, doch twee

„ en drie ryën t'elkens digter by elkandèr

3, ftaan ;zo dat men ook geen Vinger daar

3, W$k
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tusfchen in kan brengen. Hier aan volgt VI.

„ een andere tusfehenruimte, die nog eens^xvif
1,

5 , zo wyd is. Behalve deeze vyftig grooce , EiooFD-*

3 , en zeer uitpuilende Stekels op de kanten 5
STUK-

;

5 , vindt men aan de onderfte vlakke zyde

,

39 om den Mond , eenige kleinere Stekelen >

„ wier fchikking ik niet befchryven kan , als

zynde de meesten derzelven half of ge*

heel afgebroken. De Romp of ronde

„ Schaal zelve is niet, gelyk aan de Zee»

„ Egelen , op den Grond glad , maar met een

„ foort van Wolle overtoogen, die ik niet

„ weet te befchryven; inzonderheid, ailzo ik

3 , dit Dier niet frisch , en zo als het uit het

Water gehaald werdt, heb gezien. By de

35 uitlandfche Autheuren, zy mogen oud of

5 , nieuw zyn, vind ik in *t geheel geen gewag

„ van een Dier, dat hier naar geleek" (*).

(io) Zee -Appel, die balfklootrondagtig ovaal x.

van omtrek is , met tien bogtige Pa-

den, de Perken gedoomd Wrattige de Gerepelde,

fmaljten korter.

Meft kan deeze ^Kenmerken door het inzien

van'

(*) Schoon het Werk van den Heer Baster op deeze

Soort ook aangehaald worde , vinde ik doch daai in niets , 'c

welk naar dezelve gelykt; dan het mogte alleenlyk de naam'

van Cidaris zyn , die zyn Ed. 't. is v/aar gebruikt , niettcgen-

ftaande dezelve minder toepasfelyk is op onze Zee - Klitten *

die door hem in afbeelding gebragt zyn»

(9) Eebinus hemisphserico - ovalis, Ambulacris denis flexuofisj

Kk
I. DÈEZ» XIV. ST'JK.
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VI. van onze afbeelding van zulk een Zee -Appel

XXVU. uit myne Verzameling, mFig. 3 , Plaat CX1V,

Hoofd- 'redelyk verftaan, hoewel ik doch niet klaar

stuk» befpeur, dat de Perken gedoomd Wrattig

zyn. De aanhaalingen zyn fout en voldoen

weinig aan deeze Kenmerken , uitgenomen die

der langwerpige Gevingerde Zee -Appel van

Rumphius, waar mede de afbeelding doch

weinig ftrookt. Die van Gualthieri, Letter

B, C, in tegendeel 3 drukken volmaakt de

Geftalte uit van deezen Zee -Appel, welke

geenszins die Hoekige is
,
op de Derde Plaat

by Klein afgebeeld, maar die van de Zesde

Plaat, Letter A, B, gelyk ook de naam

aanwyst, hoewel die eigentlyker behoort toe

de naast voorgaande Soort, alwaar de Zeven*

de Plaat van Klein moest aangehaald zyn.

Ik kan niet begrypen hoe Linn^us hier, we-

derom, in zulk een verwarring kome. Hy fielt

de woonplaats onzeker, doch het is bekend,

dat menze in de Indien vindt*

Wat de aanhaaling van d'Argenville be-

langt, ik zie geen langwerpigheid, noch in

deszelfs afbeelding, noch befchryving. De
„ Zee -Appel E getékend, zegt die Autheur,

„ is de fchoonfte uit de Roode Zee, helder

bruin

Areis muiicatls Verrucctfis $ angustioribus abbreviatïs. M. L.

V. 711. Echinometia digitata prima oblonga. Rumph. Muf.

32. T. 13, f. 1. GuALTH. Test. T. 108. f. C. ARGENV,
Concb. T. 28. f. E* Cidaris mamiliata Pauli. Klein. Ecbinod. 1%
T. 3» fi
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bruin van Kleur, hebbende de verdeelingen vr*

„ haarer Schaal nog volmaakter dan de voor- Xxviï
gaande. Vyf ryën van dikke Tepels , waar Hoofd*

„ van 'er twaalf in ieder zyn, vindt men van STUK#

$> een gefcheiden door Ziczac - banden , die

3i
aartig zyn gewerkt. Dewyl de Visch in de

„ Schaal is, ziet men aan den Top, daar hy

„ zyn Afgang loost
,
vyf Tanden of Punten

3 , uitkomen. De Kop is regt daar onder : zyn*

„ de hy, everï als de voorgaande, van Pennen

„ ontbloot"

Hier uit blykt, wederom, de onbezonnen-

heid van deezen Authèur. De Zee -Egel zou

een Kop ; zy zou Tanden aan het Agterkwar-

tier hebben, en waar zyn de vyf ryën, ieder

van Twaalf Tepels , in zyne Afbeelding te

befpeuren? Hy meent 'er zekerlyk de Perken

door: doch, behalve de grootte van de Te-

pels en de Kringetjes daar om heen , heeft die

met deeze Soort geen overeenkomst»

Het zyn de Indifche Zee -Appelen met dee-^^
ze groote Tepels, welke de fierlykë Pennen *fc.*y*

draagen, daar men, op zig zelf, een rariteit

van maakt. Ik heb een van de fraaist geban-

deerden uit de mynen tot de Afbeelding,

Fig. 4 >
uitgekoozen. Klein vertoont daar

meer dan tot twintig verscheidenheden van
,

in langte en tekening, op zyne Vierendertig*

fte Plaat, gelyk hy op de Tweeendertig*

fte ook een van deeze Pennen afbeeldt, die

overdwars is doorgezaagd, by Letter Ü.

Kk 2
2 ,' Die

I. DéSï.. XIV. STUK*
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VI*
3J Dit Geflagt, (by hem genaamd Sutles For*

IxXVH i% talitimm of Palisfaaden,)" zegt hy, ver-

Hoofd/ fchilc van alle onze bekende Pennen daar in,

stuk» dat de Stoffe, waar uit zy beftaan, voos is,

terwyl die der overigen naast komt aan de

Spaath. Van de groote Vingers of Pennen

deezer Zee - Appelen , merkt Rumphiüs ook

aan, dat zy voos en broosch zyn, laatende

zig affchraapen als Kry t ; doch de kleinen ,

hoedanigen wy hier meest hebben , zyn dig-

ter van zelfHandigheid, en zinken in 't Wa-
ter als een Steen. Dit maakt dan ook, dat

deeze zig zo Steenagtig aan ons vertoonen,

klinkende als Steen tegen elkander. Byna

rond aan het Voet -end, worden zy naar
9
t andere end allengs driekantig, en zyn dik-

wils aldaar een weinig Roozekleur.

Aanmerkelyk is 't, dat Rumphiüs van dee^

ze Pennen meldt. Zo 'er, naamelyk, één

wordt afgebroken, terwyl zy aan het Dier

zit, zo groeit het overige Stompje aan de

Wrat vast en beweegt zig niet meer. Daar

moeten dan niet veel van deeze Pennen bree-

ken, dewyl men 'er zo zeldzaam aan deeze

Zee -Appelen vindt. De Chineezen noemenze

Zwaayfteenen 9 en houden 'er meer van tegen

verfcheide Ongemakken, dan van den Orien*

taaJfchen Bezoar (*). Sommigen, voegt hy

JW by, worden door afflytinge aan het end

zo

(*) Seba Darde Deel. VerHaanng tanPl« XIIT^ f. 12, 13.
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zo Krytagtig, dat men 'er mede,' als met een VI.

Griffie, op Ley kan fchryven. Hy merkt
^xvii"

ook aan, dat zy, op 't Strand en tusfehen deHooto.'

Klippen zwervende, door den tyd in Steen stuk.

veranderen» Dit zelfde denkbeeld hebben dc

genen, die den oirfprong der zogenaamde Joq-

den-Steencn van zulke Pennen afleiden (*}.

De verfchillende figuur nogthans en de Kom •

kommeragtigheid van de meeste Joodenftee-

nen, die ook veelal geftreept voorkomen,

heeft veelen nog hier aan doen twyfelen:

tot dat men door de Waarneeming van ze-

kere Zee - Appel , die met haare Pennen ver-

fleend zit in een Keyfteen, dienaangaande vol»

komen is verzekerd (f). En dewyl de

Pennen van zo verfchillende gedaante zyn,

is het niet ongeloofbaar , dat derzelver voos*

heid, door de Verfteenmg, de gedaante op

verfcheide manieren doet veranderen: veel-

eer, dan dat 'er op een zelfde Zee -Appel

Pennen zouden zyn van zo verfchillende fi-

guur. Sommige Joodenfteenen , echter, ko-

men 'er voor , die niet geribd , noch gegranu-

leerd, zeer dun en langwerpig, ja byna Rol-'

rond zyn: zo dat zy de Geftalte van eenige

Zee -Appel -Pennen volmaakt uitdrukken

Den

(*) WALLER IUS Mineralogie, p* 483* &c.

(f) Zie PI. LXIV, in het X* Deel der Uitgezogts Vêt-

handelingen
9
btedz. 119.

Cl) Zie Klein Ecfoncérm. Tab, 35 %

Kk 3
Deel» XIV, stuk*
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VI. Den oirfprong der Belemniecen willen Ibmmi*

XX VII* Sen ook van de Zee - Appel - Pennen afleiden;

Hoofd- dac echter nog veele twyfelingen onderhevig 9

stuic. en 0p ver naa niet vo duidelyk beweezen is,

offchoon de figuur der kleine Belemnieten en

derzelver groote verfeheidenheid aanleiding

tot dat denkbeeld geeven mogte (*).

(10) Zee- Appel j die halfklootrondagtig ovaal

van omtrek is 9 met tien bogtige Paden;

de Perken gedoopul , de jmaljlen in de

langtc.

De aangehaalde afbeeldingen fchynen my
de opgegevene Kenmerken, zo min als den

zonderlingen bynaam, te verklaaren. Die van

Seba wordt genoemd Eyagtige Zee-Egel van

de Afrikaanfche Kusten , welke zig gemeen-

lyk onder de Klippen laaten vinden. Zy zyn

fraay gedraald en ligt Vermiljoen-roodverwig

tusfchen de Egelknopjes of Tepeltjes,* die zo

wel als de Mond - opening vry wat grooter

zyn dan in de Eerlte Soort. Men kan nogthans

de Geftalte wel Ovaal, maar geenszins Ey-
vormtg noemen»

(iO Zee*

(*) Hen uitvoerig Vertoog over dit Onderwerp vindt men
In BERTRANDS Diiï* des Fosfiles. Tit. Belemnite*

(ioj Ecbinus hemisphccrico-ovalis , Ambulacrïs denis flex-

noiis, Areis muricatis, angustioribus longitudinalibus* Syst.

Nat. XII. Gualth. Test. T4 107. f. C. KLEIN. Ecbiwd*

U 2. f. C, SEJ>. Muf III. T, li. f. II.

Lucunter*

Qvaale.
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fn) Zee -Appel, die halfklootrondagtig ovaal VT.
• Afdeelm weinig plat van hoven is , met zeer xxvil

*

korte 9 [lompe Pennen , d& turn Rand Hoofd-

geknodst en plaU

*Atratus.

De Pennen aan den Rand van deeze raate zwartagu.

Soort, die niet dan by voornaame Liefheb- tl cxiV,

bers gevonden wordt, zyn buiten twyfel de %l u

genen, welken Klein Spatbulce noemt, cn

waar van hy 'er één op zyne Tweeendertig-

fte Plaat, uit het Kabinet van Anderson,

heeft afgebeeld. Die van zyne Drie-en-twin-

tigfle Plaat kunnen hier toe niet behooren , zo

min als de aangehaalde Figuur van Seba ,

fchynende my die van Fig. i en 2, veel na-

der te komen aan deeze Soort; te meer alzo

die Zee -Appel, van onderen, gezegd wordt

naar een ontlooken Bloem te gelyken* Zulks

is zeer zigtbaar in onze Afbeelding Fig. 5,
naar een Voorwerp van deezen aart, het wel-

ke de Pennen aan den rand donker Violetkleu-

rig heeft, vervaardigd. Het zelve, immers,

gelykt eenigermaate naar een Aster of Zonne-

bloem, wanneer men het, gelyk alhier, vlak

van onderen befchouwu Van boven zyn

deeze Zee-Appelen rondagtig en als gefchubd,

ge-

(11) Echinus hemisphserlco - ovalis depresfiusailus
, Spinis

truncaris, brevisfimis obtufisfimis , marginalibus clavatis de-

prcsiis. Rumpi-U Muf T* 13* f* s. Klein Echmod, T.

Slb. Muf III. T. 13. T. 4.

Kk 4
I. deel, XIV. stuk, %

MM : /
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VL
Afdeel.
XXVII.
HOOFD-
«TUK.

XÏT.

póods-
hoofd»

gelyk men dit kan waarneemen in de Afbeel-

ding, welke d'Argenville gegeven heeft van

eenen Zee -Appel, van Visie deFrance 9 weleer

het Eiland Mauritius, in de Indifche Zee, af-

komfti^p die Violet was, met de Pennen naar

Pynappel-Pitten gelykende. Doch van deeze

Soort, zo wel als van de anderen, zyn aan-

merkelyke verfcheidenheden. Ik kan niet zien,

dat 'er de aangehaalde afbeelding van Rum*
piiiüs, in eenig opzigt, mede ftrookt. Zy ko-

men, zo wel als de naastvoorgaande Soort, uit

Oostindie.

Onregelmaatige, met het Aarsgat onder, zp

wel als den Mond.

(ia) Zee -Appel , die bultig Eyrond is 3 met

vïer nedergednikte Paden*

Onder de Zee-Egelen zyn 'er door Aristo-

tfxes voorgefteld, die hy Spatagi en Brisfi

tytelt, maar wat 'er de Kenmerken van zyn,

of hoe men die van de anderen of van elkan-

der

(12) Echlnus ovatus gibbus, Arnbulacris quaternis depres

fis* Faun. Suec\, 2117. M* L. U. 712. RONöEL. Exfang. 580.

Gall. 4.16* Echinus gladiatus, Impeb. Nat\ 910. EchinusSpa-

tagus. BONANiy. Recreat. ï. T. ió. Echlnus minor angulofos

ab urraque parte compresfus. List. App* 28. Rumph. Muf.

T. 14» f. r. Echinus nostras Sparagus^ Sloan» Jam. II. p #

26S. t. 242, f. 3, 4, 5» GüALTH» Test. T. 109. f. A.

Echinus gladiatas. Imperat» Nat. 911 f 9x0» Klein Echiu.

T. 28. Echinas Spatagus. GiNANN. A&r. \U p. t* 29*

f. 174.
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der kan onderfcheiden , melde hy niet. Zy VI.

komen in de Zee voor, zegt hy, en zyn
^vil"

zeldzaam te vinden. Rondeletius geeft 'er eÏoofd-

een Hartvormige figuur aan, en zegt dat zy stuk.

met dunne Pennetjes yl bezec zyn. Klejn

telt alle de genen , die een aanmerkelyke Groef

hebben op de Rug, onder de Spatbagi of Spa-

tangi, en deeze zyn het, die men in Enge-

land Mere-Maids Heads
9 dat is Meerminnen

Koppen noemt, geevende 'er ook fomtyds,

wat onbefchaamd , den naam van Cunt aan

,

volgens Charlfton. In 't Fransch worden

de Spatbagi, zo wr
el als de Brisfi, volgens

D'APvGENViLLE , Pas de Pmlain geheten ; dat

men elders, zeer oneigen in dit geval, door

Paarde - Schreede heeft vertaald. Wy gee-

ven aan de eerften den naam van Doods*

boef

d

, die zekerlyk vry veel overeenkomst

niet de Geftalte heeft.

Deeze Zee- Appelen vindt men in alle dee-

len van den Oceaan. Zy komen zo wel in

de Noordzee voor, als in de Middellandfche

en aan de Kusten zo van West- als van Oost-

indie. Men merkt ten opzigt van deeze. aan,

dat zy geen dergelyken toeilel van Tanden

en Beendertjes hebben als de andere Zee -Ap-

pelen, beftaande haar Ingewanden flegts in

een Darm met Water en Modder gevuld

,

het gene tot haar Spyze fchynt te (trekken.

Kk 5
L DEEJUt XIV. STUK.

(13) Zee-
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.
VI

' 03) Zee -Appel, die bultig Ovaal is, met vyf

XXVII** neergedrukte Paden.

Hoofd-
stuk. Dergelyke Zee -Appelen hebben fomtyds

L*£L~ een zeer aanmerkelyke Sleuf of Geut aan de

Geeroef
^e eene zY^e »

^ie naar ^e Mond -opening

de, loopt , en dan het Vyfde Pad zou uitmaa-

V%.
C
6.

V
' ^n. Dusdanig eene Sleuf, behalve de vier

gedagte Groefjes, heeft echter ook de aange-

haalde EcMnus Spathagw van Bonanki , ter-

wyl deeze Sleuf of Geut in die van Gual-

TtttERi Letter A, ontbreekt* Of zulks, nu,

genoegzaam ware, orn daar van een byzon-

dere Soort te maaken, fchynt wat twyfelag-

tig. Men vindt 'er, onder de inlandfche of

van onze Stranden, in welken gedagte Sleuf

naauwlyks eenige diepte heeft, en 'er niette-

min gevonden wordt; gelyk men dit in de

Afbeelding van d'Argenvïixe , Plaat 25,

Letter K, kan waarneemen» Die van onze

JVg. 6, in welke gedagte Sleuf zeer diep en

wyd is ,
fchynt een Oostindifche te zyn , en

komt met die van N. 2, by Rumphiüs, zeer

wel overeen : doch volgens Gualthieri zyn

deeze, welke hy by Letter C afbeeldt, in

de Middellandfche Zee zeer gemeen. Breyn

vondt

(15) Eebinus ovatus gibbus, Ambulacris quïnïs depresHs.

Syst, Nat. XII. RüMPH» Muf, T. 14. f# 2. GUALTH* Test.

t. 109» f. c. Breyn Eckm< 61 • T. 5. £ 2. Klein Zchmd*

t. 14 , B & t. i 3 , f, O
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vondt de ledige Doppen daar van , wit zynde VI.

cn zeer broosch, menigvuldig aan de Oevers
^xvij'

van de Adriatifche Zee, by Pefaro, alwaar men hoofd-"
die 3 wegens de figuur en grootte, zegt hy , ge* stuk.

meenlyk Cuglioni tytelt.

(14) Zee -Appel, die platagtig en eenigvrmacï Xiv,

te Eyrondagtig is % met vyf Ovaak Pam
0̂
S

Q^{m

den, de Oppervlakte gejh'ppeld hebbende* ge.

De Roosagtige Tekening, welke deeze heeft,

geeft 'er, niet ongevoeglyk, den bynaam aan.

Dezelve heeft zo wel plaats in die , welke

Güalthieri Echinanthus neemt , Letter A,
als in die, welke hy Ecbinodiscus noemt, Let-

ter C, beiden hier aangehaald, doch deeze

fchynen my grootelyks te verfchillen. De
laatfte noemt Rumphius Zee-Reaalen. Klem
heeft van de eerften tweederley, die hy bei-

den, onder den naam van Scitta angidaria, dat

is Hoekige Schilden, tot de Catocyjli , welke

de Afgangs- opening in de Grondvlakte heb-

ben, betrekt. Dezelve is geheel in de Rand
en dus zouden zy ook wel Plearocyfii mogen
heeten. Uit zyne afbeelding, Tab. 19, B,

blykt,

f14) Echinus planiusculus ovato . fubrotiindus , Ambulacris

quinis ovalibus, fuperficie pun&ata» M* L. U. 713, Echinus

planus Zee-Reaalen di&us, RüiMPH* Muf zé* T. 14.fr E.

PET. *Ambs/in* T*I. f« 10, BONANN» Recreat, I.T. 33* GüALTH,
Test. T# 110. £ A , C* Klein Ecbmod, T* 17. f. i# U I8.f. !
& U 19. ^ A, B« Seb* Muf III. T. ij* £ 11 , 12, 13, 14,

23, 24 &T. li, T 2, 3.

U Deel% XIV. Stuk,
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VI. blykt 3 dat deze!ven die uirzondering nief on?

^XVII*
^er 'ieviS zYn >

we^e aan de Spathagien Brisji

Hoofd.' toegefchreeven wordt; van geene Tanden te

stük. hebben. in zodanig een Zee- Appel , die ik

bezit , van vier en een half Duimen lang,

irieer dan drie Duimen breed, en anderhalf

Duim dik, bevinden zig verfcheide Beendert-

jes en fommigen zelfs , die volmaakt naar

Hondstanden gelyken» Het Voorwerp is vol.*

maakt met dat van Klein, Tab. 17, 18,

A, B, overeenkoraftig, als ook met die op

de Elfde Plaat van Seba, N. 2, 3, afgebeeld

zyn , uit Oostindie medegebragt. Die hier

aangehaald zyn, van de Vyftiende Plaat, be-

hooren ook daar toe, uitgenomen die van

N. 23, $4* v»
relke de Rug ingedooken hebben,

cn waar inde vyfStraalen, van onderen, niet

duidelyk zyn* Die van de 11, 12, 13 en 14

Figuur, zyn te plat om Doodshoofden en tc

rond of verheven van Rug, om Zee-Reaalen

genoemd te worden. De inwendige Geftalte

vertoont zig duidelyk op Tab. 28 en 29 vaq

Klein.

xv. O 5) Zee - Appel , die Platagtig Ovaal en geheel

fo*"****
U %

met vyf Ovaak Paden de Oppervlak

zee. Reaal, te Netswys' getekend.
PL.CX1V*

Hoe weinig de reden zig van dit laatfte

open-

7*

(is) Echinus planiusculas ovattis integer, Ambulacris qnï-

nis



dë Zee-Egel en. 5*5

openbaart , kan ik echter niet nalaaten dat VI.

Voorwerp , 't welk uit de mynen in Fig. 7 , xTvir
afgebeeld is, tot deeze Soort te betrekken. Hoofd*

Het komt, naamelyk, volmaakt overeen met stuk*

de aangehaalde Figuur van Gualthieri, die

dezelve noemt Echimdiscus , welve Ovaalrond

is, met den Rand niet ingefneeden, de Af-

gangs- opening in de Rand hebbende en wit*

agtig van Kleur. Zyn Echinodisci zyn al te*

maal van platagtige gedaante. Deeze Soort

fchynt my eer den naam van Zee - Reaalen te

mogen voeren, dan de voorige. Men vindtze

in de Westindiën. In Fig. 23, 24, 25, a6,

op de Vyftiende Plaat van Seba zyn deeze,

onder den gepasten naam van Schildagtige E-

gelkoek, afgebeeld. Men verzekert, dat zy

kleine fyne Pennetjes draagen.

(16) Zee -Appel, dk plat en rond is 9 met vyf xvr*

in tweeën verdeelde Paden, bet Aarsmt in
FJaceKt**

* ö Panne-
de Rand. koek.

Die van deeze Geftalte worden eigentlyk

Pannekoeken genoemd, hoewel deze benaaming

zig

nis ovnlibus, fuperficifi xttlcuhti. Syst. Nat. XIL SLOAN".

Jam, II, p. u 242. f# 7- 10. GüALTH. Test, Mlo, f. D.

(16) Ecbinus pltuius orbiculatus , Ambulacris quinis biparti-

tis , Ano marginali. Syst, Nat. Xlh M. L. V4 714. RuMPïf,

Muf. t. 14» f* G. PET, iAmb> t. II. f, 5, GUALTH. Test*

t„ iïo. f. G, iSREYtf. Eehin* <H. t* 7* f« 7 3 8. Klein
nod* t4 20, f, A , B.

i. Deel. XIV. Stuk.
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VI. zig ook dikwils uitftrekt over de volgende

XX Vil'
Soort * Breyn noemtze Allergrootfte Ecbi-

Hoofd-* nodiscus, met den Rand niet ingefneeden , en
stuk» oordeelde , dat men hier van wel een nieuw

Geflagt zou kunnen maaken, als ten opzigt

van de plaatzing van 't Aarsgat niet alleen >

maar ook door \ ontbreeken van de Bloem-

Tekening op de Rug, van de anderen verfchil-

lende. Güalthieri in tegendeel , zegt, dat
5
er die Bloem- Tekening niet op ontbreekt,

maar dat dezelve flegts wat anders is, zynde

ieder Bloemblaadje hier in tweeën verdeeld.

Zo verfchillen de Geleerden! Klein noemt

het Scutum Omturn hfyavienfe, waar van de

Heer Anderson hem de afbeelding hadt toe-

gezonden : zynde dit Voorwerp zeer fraay

Schildpadagtig gefchulpt, van onderen hol-

rond, met den Mond volmaakt vyfhoekig eö

gezwollen Lippen* Het onthoudt zig , vol-

gens LiNNiEUs, in de Zuidelyke Oceaan.

xvir, (17) Zee -Appel, die plat is en nagenoeg rond

Orbicuius. rüan cm trek 9 met vyf Ovaale Paden, bet
Zee-Schyf. . ' t n/r , r

Aarsgat wat van den mond af.

Tot deeze Soort worden alle die dunne

platte

(17) Ech'mus planus fuborbiculams 9 Ambulacris quinis

Ovalibus , Ano fubremoto. Syst* Nat 4 XII»

et* Foraminibus nullis pervius , lobatus. GUALTH. Test. t*

110. f F , F* KLEIN Ecbinoderm* t. 22, f* E , F* SEB. Muf.

111. T« iu f« 15 > iö, 19, 20, I , 2.
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platte Schepzelen betrokken, welken men, VI.

tot dus verre, in 't algemeen Zee -Pannekoe
^xvii"

ken genoemd heeft, geevende 'er, in 't La- ho^ïd-*

tyn, den naam aan van Disci of Ecbinodisci ,

STL^

en waar van hier vier Verscheidenheden aange-

tekend zyn.

Dc eerfte is met gesne Gaten doorboord en ge- Getand

kwahd. Klein noemt dezelve Placenta Rotula )™^ctG**

in 'c Hoogduitsch Raderkucben , dat is Rader-

koeken , om dat de Oppervlakte niet alleen

Raderagtig getekend is, maar de Rand voor-

een gedeelte met infnydingen als die van een

Tandrad in de Uurwerken. Het Aarsgat heeft

deeze omtrent in 't midden, tusfehen den

Mond of 't middelpunt van de Grondvlakte

en den Rand. In de byvoegzelen op Rum*
phius wordt 'er de naam van Zonnejlraalde

Pannekoek aan gegeven. Die by Seba kwa-

men uit de Spaanfche Westindiën; doch die

van N. 1 en 2, welke grooter is, en maar

twee infnydingen heeft, van de Perfiaanfche

Kusten. Dezelve fchynt met de Groote

Pan*

/3. Foraminibus duobus pervius, lobatus, GuALTH, Test.

t. 110. f* H, H* EllEYN» Eehin* U 7» 5, 6* KLEIN.
Echinoi t* 22. f» A , B.

y> Poraminibus quinque pervius, indivifus* AET. Muf i6¥

f.izS* GöALTH. Test. t. Iio. f. E, E. KLEIN* EchinU*

T. 21. f. C, D. HUGH. Barbad. 280. t, 24, f 3 > 4. SE1*

Muf i\TX % 15. f. 7, 8, 9> 10,

«T, Foraminibus nullis pervius, indiviius, GUALTH* Test*

U 110. f. B» Breyn* Eckinod* 64. t* 7. f. I, 2»

X. Deel. XIV. Stuk,



5^3 Beschryvinc van

VI. Pannekoek, Letter F van Rumphius* over-

XX VII '
een te k°men 9 we^e in Oostindie gevonden

Hoofd* wordt, zynde aan den Rand zeer dun, in 't

stuk» midden ongevaar een Schaft dik, vyf of zes

Duimen breed, en voorzien met kleine Ste-

keltjes, die haar in 't Water als Pooten die-

nen om voort te gaan. In de èjongere vondt

men de Infnydingen geflooten, doch in de

ouden gaapende.

Getand Die van Klein, welke hier aangehaald

GatenT
ee

*s 5 ^adt Secn twee •>
maar vier Gaten

,
het

welk onze Ridder niet opgemerkt fchynt te

hebben. Dezelve bevondt zig iniiet Koning-

lyke Kabinet te Dresden, doch de zyne,

Letter C, D, Plaat XXII, hadt maar twee

Gaten. Beiden hadden zy, nog bovendien,

drie diepe Infnydingen, en daar tusfchen ver-

fcheidene, die ondieper waren, even als inde

aangehaalde van Gualthieri.

onver- Dat 'er ook onverdeelde met twee Gaten

fweec" zyn 5 leert ons niet alleen de afbeelding van

p^'cxlv
Klein, Plaat Letter A ,

B, uit het Koning-

in 8* lyk Kabinet van Dresden , maar dit blykc

zeer duidelyk in dat raare Zee - Pannekoek-

je, 't welk in Fig. 8 , op onze CXIV.
Plaat, volgens een Natuurlyk Voorwerp af-

gebeeld is. Men ziet dat hetzelve den Om-
trek eenigermaate Driehoekig rond heeft ,

en eene Sterrebloemagtige Tekening op het

midden van de Oppervlakte , zynde de

Rand
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kand uitermaate dun en de Gaten vry

gfóot. XXVIt*

„ De Tèstudinata vati Petiver, zegt Klein, Hoofd-

van Vera Criiz afkomftig, heeft vyf

tew, en is vyfhoekig aan den Top; doch deeid met

de figuur vati dien Aütheur deügt niet
vy( Gateiu

veel. Die gene, welke wy op Plaat XXL
Letter C, D, afbeelden, heeft de Heer

Gmelin , Lid van de Keizerlyke Akade-

mie van Petersburg, voor ons van boven en

van onderen doen aftekenen, en wy be-

zitten ook, door zyne goedgunftigheid, dit

zeer zeldzaame Stuk'
1

. Mooglyk zyn het

zulke, waar van de Heer d'Argenville zegt,

dat zy van Barbados en andere plaatfen

der Westindiën komen: ten minfte is dat

Zée-Schyfje, by zyne Letter C, van dit

zelfde flag. Zy hebben, zegt die Autheur,

fomtyds zes Gatén , het welk meii ook in

één der aangehaalden van Seba waarneemt.

De onverdeelde van deezen aart, zonder Ga» Onvèr-

ten, zyn het, volgens Klein, die Zee - Schel-

f

ef**^
liggen genoemd worden; daar Rumphius* als

dé Derde Soort van Pannekoeken, gewag van
maakt, zynde dezelven op de Stranden der

Oeliasferen, in Oostindie, zeer gemeen. De
plaatzing van het Aarsgat doet deeze alleeft-

lyk van die van onze Fig. 7 verfchillen, ge*

lyk uit de afbeelding van Klein, Tab. XXII,
a, b, blykbaar is.

Wat deeze Zee-Schyven in 't algemeen aan*

LI gaat*

!• Deel. XIV» Sfuk.
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AfdeI
Saat > is 't uit derzelver platheiden dunte ge*

XXVllT voegzaam blykbaar, dat de Ingewanden van

Hoofd- weinig belang moeten zyn. Of de Gaten, .die

stuk, je meesten in de Schaal hebben , dienen om
Lucht te fcheppen, gelyk fommigen willen;

dan om ft Water in en uit te laaten, en wat

het gebruik zy van de Punten of Kwabben,
welke eenigen zo menigvuldig aan den Rand
hebben, fchynt my duister te zyn. Waar-
fchynlyk zullen 'er , door de byna onzigtbaare

Gaatjes van haare Oppervlakte, ook zeer

fyne Snuitjes uitkomen, die tot derzelver vast-

houding en voortgang ftrekken: doch of zy

Pennetjes hebben, zou men met reden mo-
gen twyfelen.

Thans den tweeden Rang van de Klasfe der

Wormen, die de Mollusca bevat, in dit Stuk
ook afgehandeld hebbende, gaa ik in

9
t volgen-

de tot de befchryving der Testacea of Schulp-

dieren , die den Derden Rang uitmaaken,

over.

DRUKFEILEN.
Bladz. ji, Reg, co. Voor Duimmem Lees Duimen.

15, Aant. r. a. Lees Hermaphrodieten.

J48* Reg-. u. Ontleed* Lees. Ontleend.

— 240. Reg:. 9, Lees Watervlcoijeri.

274. Re;^. 2,3* van ond. Lees Losfè Zee» Netel»

Aant. t Lees iftotvrti*.

500, Laatfle Regel. Lees abforbens,

5*7. Reg. 7 3 3 é Voor gekwtkd. lees geim$&

0
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46
140

207

A.

Aardwormen*
Aardsi akken»
Aarsmade,
Argo of Argus.

B.
Bandwormen. . 67
Beenworm van Guinee» 24
Bezaan tje* t 315
Bloedzuigers* . 101
Botjes in de Schaapen - Le-

ver. . 68
C.

Calmar. 387
D.

Darmwormen. . 30
Darmworm der Visfchen. 90
Dierlyke Bloemen. 272
Draadwormen. • 20
Draakworm of Draakje. 24
Doodshoofd Zee - Appel. 520

G.
Guineefche Huidworm. 24

H.
Holothuricn* . 296
Hydra* k 306

Inkt- Vischu

J-

3*5 > 388.

282Joodfche Zee Schaft,

K.
Katten • Schaft. . 279
Kieuw- Wormen. , 330
Kleefworm. . 94
Komeet. 448
Kroon. Zee -Appel. 505
Xroos - Slakken. . 544
Kruisvisch ofKruisdrol. 435,

445 > 475
KWALLfiH. • 402

L.

Leverworm der Schaapen» 6?
Lichtend Zee -Wormpje* 239
Lintwormen. • 92
Loligo. . 387

M.
Medufa - Hoofd. . 475
Meerminnen - Koppen. 521

O.
Oudmans - Schaft. 274

P.

Paarde- Schaft. . 27?
Paarde- Ster. . 46*
Pannekoek Zee -Appel. 52*
Pastey Zee -Ster. 460
Pieren of Aardwormen, 46
Polypus. .

Priapus. • 321
Purperflak. . %og

R.
Raderkoeken. . 527
Regenwormen. 47
Ronde Worm der Men-

fchen. . SS
RuiGBEKKEN. • 12?

s.

.Sepia of Zee. Kat. . 367
Slakken. # 131
Slymige Vischworm. 1*7
Slymvisfchen. 402
Spaan fche Zee- Kat* . 387
Spuitwormen* . gS
Steenboorders. . 325
Steen -Slakken. . 328
Stekelvarken (Noorsch). 511
Sterrevisch. • 428
Straal -Kwal. . 42a

T.
Thalia. 318
Trillende Zee - Blaas* 306
Triton, # 32$U % Tui,
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Tulband (Moorfche). -908

V.
Veelvoet ofVeelpoot* 354
Vischwormpjes. • 29
Vlerk Wormen. • 348
Vyfhoek. • 429

W.
Water- Aaltje ofSlanget-

je. . 244
Water -Duizendbeenen. 233
Wormen. . 1

Z.
Zakpyp. . 263
Zee- Anjelier. 284
Zee -Appelen. . 478
Zee - Aster * 285
2ee-Besfen. . 285
Zee -Beurs. . 298
Zee-Blaazen. • 296
Zee - Duizendbeenen. 253
Zee-Egelen. 478
Zee-Eijeren. 500
Zee-Haazen. • 288
Zee -Haas der Ouden» 190
Zee - Karflengen. . 480
Zee - Katten» . 351
Zee -Kat. . 367
Zee 'Katje. # $99

402
3

Zee- Klit.

Zee - Knoop, •

Zee - Kogel. .

Zee Kous. #

Zee -Kwallen* #

Zee -Longen.
Zee - Long of Kwal. „

Zee - Long der Ouden*
Zee -Maan.
Zee -Muis*
Zee -Netelen»
Zee Netels. •

Zee -Pad»

Zee-Pannekoek*
Zee - Reaal.

Zee -Rupsen.
Zee -Schaft.

Zee - Scheeden.
Zee - Schyf*

Zee - Slakken.
Zee -Spin.

Zee -Spook.
Zee - Sterren.
Zee- Vlieg.

Zee-Zandworm.
Zee «Zon.
Zee- Zonnebloem.
Zeilende KwaL

49*
502
5C2

274
4Ö4
189
416
420
440
%n
272

415
429

5 2 5
524
215

263, 273
263

526
• 203

368
'

3 or

427
383
59

473
• 2 3o

42T

De Plaaten zyn dus ingevoegd.

Plaat CVIL tegen over Bladz- 21.

189*

273.

297.

345»

403.

— 427.

"~ 479»

CVIII.

CIX.
CK.
CXI.

CXII.

CXIII.

CXIV.
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