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DER

DIEREN*
ZESDE AFDEELING.

XXVIII. HOOFDSTÜ K.

De Eigenfchappeh der Sc HO lp dieren ipi

't algemeen , en derzelver Voortteeling in 't

byzonder, als ook de vorming én aangroei]'ing

VJ1I de Schaal. Verdeeling in Geflagten vol-

gens de Geftalte der Hoorens en Schulpen*

<^AA^ e Dieren van den Derden Rang, ind»

*C £) * Klasfe der Wormen, zyn de ge-

C 5* nen die men, metregt, Schulp*
dieren kan noemen. Sommigen»

wel is waar, geeven 'er den naam aan van*

Schaaldieren, doch dus worden zy verward

met de Crustacea
y
zo wel die tot de Infckten'

behooren
, gelyk de Kreeften , Krabben 5 Gar-

naalen en dergelyken meer; als die tot den

Tweeden Rang der Wormen zyn 't huis ge-

bragt , de Zee - Sterren , naamelyk , en Zee - Ap-
pelen. Deeze, immers, hebben eene dikwlls

zo harde Schaal, dat Aldrovandus de

A laatst*
h V**u XV. Stuk*



a De Eigenschappen van

VI. laatstgemelden , volgens Aristoteles, oö-

XXVuï ^er ^e Testacea plaatfte ; waar in hy door de

Hoofd- hedendaagfchen nog dikwils wordt nagevolgd:
stuk. terwyl de Schaal der Dieren, van deezen Der-

den Rang ,
fomtyds dezelven in broofchheid en

dunte overtrefc (*).

Voortref £)e Schulpdieren zyn, van ouds, het On-

derwerp geweest van Wellust, Pragt en Over-

daad. De Romeinen waren 'er, tot hunne

Maaltyden, zo op verflingerd, dat de kost-

baarheid cleezer Spyzen meermaalen aanleiding

gaf tot het doorbrengen hunner Goederen.

3 , De Moeder der Wellust (zegt Plinius)

5 , heeft de Conchyliën in Prys byna gelyk

3 , gemaakt met de Paarlen". Zy werden on-

gelooflyk ver van daan gehaald, om de Gul*

zigheid te tergen : gelyk Seneca, tegen de

bedorven Zeden zyner Eeuw uitvaarende,

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

reden ,
by een Spreekwoord Poma Maris, dat

is Appelen der Zee. De Paarlen zelf zyn het

voortbrengzel van Schulpen of Schulpdieren,

die ten mintte tot Voedfler of Baarmoeder

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

Gewaaden, weleer niet minder gebruik van

maakte 3 was ook de bewooner van een Schulp

of

(*) Zie het voorgaande XIV, Stuk , bhdz. 484,

(*) Quantulum ex tot Conchyliis, tam Jonge adve&is, pef

iitum Stomaehum inexplebilem lafatur, Libr. XIV, lp* ptim%
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of Hooren. Het eeten der Schulpdieren , in
9

t Vï.

algemeen, ftrekte, zo wel als dac der Oeste# xxviif
ren en Kreeften, tot opwekking der geile Lus- Hoofd-

°

ten (*). De Zee, die dezelven uitlevert , stuk3

werdc derhalve als het fchadelykfte in de We-,

reld , tot bederf der Zeden, aangemerkt (f).

Sedert een reeks van Jaaren zyn de bekleed-

zelen der Schulpdierèn het Onderwerp gewor-

den van een ander Soort van Overdaad, die

eigentlyk de Beurs betreft. Deeze zogenaam*

de Liefhebbery heeft de Conchyliën duurder

doen worden dan de Paarlen zelf, en Europa

opgevuld met een menigte van Kabinetten of

Verzamelingen van Hoorens en Schulpen, wier

kostbaarheid daar door vergoed wordt, dat

zy van de duurzaamfte zyn, en de minfte op-

pasfmg behoeven i terwyl haare oneindige Ver-

fcheidenheid den Geest bezigheid verfchaft*

en de Glans der meesten, wanneer zy be-

Hoorlyk fchoon gemaakt en gepolyst zyn a het

Oog verblindt door zyrie Schoonheid.

De

(*) AtTius, qui Venere uti non posfunt, edere Polypos

& Concharum omnia genera jubet* Aldrov*

(I) Jam quidem ex tota Rerum Natura damnofisfimutn

Mare est, tot Modls, tot Menfis, tot Piscium laporibus,qui-

bus pretia capientium periculo fiunt. Sed quota hxc portia

est, reputantibus Purpuras, Conchylia, Margaritas? Parum,

fcllicet , fuerat , in Galas condi Maria , nifi Manibus , AurU

bus, Capite, totoque Corpore, a Foeminis juxta Virisque

gestarentur. Quid Mari eum Vestibus ? Quid ündis , FIuc-

tibusque cum Vellere ? Non re&e recipit hac n0& Rerum NaN

tura, nifi nudos. Plin* ,

As
t> DtEfc, XV, STOK,



4 Be Eigenschappen vait

VI. De Ouden, fchoon in die opzigc niet zo

Éxvilï overclaadig, hebben niettemin Kennis gehad

Hoofd/ aan deeze fraayheden» PlINIUs fpreekt van

sTüiu ongemeene Verfcheidenheid van Kleuren,

die in de Conchylien heerfcht, van het groote

verfchil der Geftaïte, van het onderfcheid der

Oppervlakte : hoe fommigen rond , anderen

langwerpig, plat, halfrond, pyramidaal: hoe

eenigen glad, veelen rauw, met uitfteekzels

,

Takken , Haair , gekamd, gekruld, gehaair-

lofcc zyn : hy geeft agt op de verfchillendc

famenvoeging der Schulpen , welke thans een

voornaame grondflag is der Verdeeling* Maar

het maaken van dergelyke Verzamelingen was

het Werk van laater Eeuwen , toen men ont-

dekte, hoe zeer de Natuurlyke Schoonheid

der Conchylien door 't Polysten aan den dag

te brengen ware, die menigmaal door by-

tende Middelen, en door afflypen, wordt be-

dorven of verbasterd (*).

0-

ir .
De Hoorens en Schulpen, derhalve, het

fyiong, aa^merkelykfte deel der befchouwing in dee-

zen uitmaakende , zo moeten wy in de eerile

plaats agt geeven op derzeiver oirfprong en

vorming. Men ziet wel, dat fommigen, ge-

lyk de Wo mbuisjes , Slakhoorens en Kink-

hoo-

(*) Quas Artificwn potitura vititndo nobilltat
, zegt Lllf-

N/eus» Zyn Ed# heeft het afhaaien of aföypen, om de Op-

pervlakte te Paarlemoeren of te Kleuren, hier mede op 't Oogs

doch die uitwerking heeft het Polysteu niet*
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hoorens, by voorbeeld, een groote overeen* VI.

komst hebben met de Geftalte der Schepze- ^vin
len, die dezelven bewoonen en wien zy tot een Hoofd»

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

ken, dat zy , gelykerwys dk in de Zandige

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

zeis daar om gegroeid waren; doch in veele

anderen heeft een byflcr groot verfebil tus-

fchen de Geftalte der 'Hoorens en Schulpen

en die van het Schulpdier plaats. Ik neem

de Spinnekoppen flegts, met haare uitftceken-

de Takken , de Lazarus-Klappen, Poolfe Ha-

mers en dergeiyken tot een voorbeeld. Dit

heeft veeten doen twyfelcn, of het Lighaam

des Diers wel in 't algemeen tot eene Vorm
voor de Geltalte van de Hooren of Schulp

verftrekken k,on, en doen denken, dat deeze

laatfte haaren oirfprong had in het Zaad der

Schulpdieren , die dan zouden ter wereld ko-

men met hun Schulpagtïg bekleedzel, 't welk

allengs verhardende den ftaat bereikte, dien

het in volkomenheid heeft.

De duifterheid omtrent de Voortteeling

der Oonchyliën heeft oudtyds zonderlinge

denkbeelden ter baan gebragt: meest daar in

gebrekkelyk , dat men die allen over eene kam
fchoor en door geen genoegzaame Ondervin-

gen van de byzondere Eigenfchappen der

Schulpdieren overtuigd vyas. Pit deedt Ari-
stoteles, in 't algemeen, vastftellen, dat

A 3 zy
I* Deel. xv. Sttjs.



6 De Eigenschappen van

VL zy niet paarden, en dat zy, eigentlyk gefpro-

XXViiï
ken > £een ^ijeren w *erPen *

maar dat baare

Hoofd.' Voomeeling ,
gelyk die der Preijen of Tulp-

^TüiU bollen , door het uitfchieten van de Jongen

gefchiedde: hoewel hy niet ontkennen kon ,

dat fommigen Teeldeelen, Baarmoeders en Ei-

jeren hadden. Om kort te gaan, de Waar-

neemingen der Bedendaagfchen hebben ont-

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

fchillende zyn, ook derzelver Voomeeling

geenszins gebragt kan worden tot een alge-

meenen Regel,

verf hii In eenige doch zeer weinige Geflagten van
faasete Hoorens heeft/ volgens de Waarneemingen

van den Heer Adanson, een onderfcheid

van Sexe plaats, zo dat men 'er Mannetjes

en Wyfjes onder vindt. Dit verzekert die

Heer elders (*) van de Tepelbakken aan de

Kust van Senegal; doch in de oyzondere be-

fchryving, vind ik, dathy dezelven voorHer-
maphrodieten houdt (f). In de genen, welken

hy Purpura of Pqrperhoorens noemt ; fommi-
ge Blaas, Bel- en Rotshoorens naamelyk;

nam hy een aanmerkelyk verfchil van Sexe
waar. v Men heeft 'er, zegt hy, Mannecjes

> }
en Wyfjes onder, waar van de eerften ken-

baar

(*) Pag. LVIf. zyncr Hht, des Cóquillages agter U Poiage

6» Senegal*

(1) PaS* 47* & t& Descripu des Coqulllages daar op vol-

gende*
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M baar zyn aan deGeltalte van deHooren., die
33

. , . . i t * j Afdeel.
„ minder uitgezet is en een klemder getal xxvill.

„ van Bultjes heeft. Zy laaten, zegt by , Hoofd-

3 , bovendien, van tyd tot tyd, aan de refter yru^

Zyde, een Roede uit, welke naar een drie-

„ hoekig platagtig Tongetje gelykt, en al-

leen genoegzaam is, om tot een Kenmerk

van de Mannetjes te verftrekken (*/\ Die

Soort van zyne Purpura, waar van hy zulks

verzekert, fchynt tot de Beddetyken te be-

hooren. 't Gedagte Tongetje, dat zyn Ed.

ook in de Tollen vondt, zynde driemaal zo

lang als breed , was, zegt hy, door c enige

Autheuren mede voor het Mannelyk Lid geno.

men; doch hy hadt geen gelegenheid gehad,

om zig te verzekeren of dat Dier de beide

Sexen vereenigd , dan onderfcheiden heeft :

zynde dat Tongetje hem in allen voorgeko?

men, die door zyne Handen gepasfeerd wa-

ren» Na zyne terugkomst van Senegal, hadt

dp Heer B. de Jussieü hem de beide Sexen

duidelyk onderfeheiden aangetoond in de ge-

woone Aliekruiken, welke naar de gedagte

Senegalfche, Marnat genaamd, grootelyks ge-

leeken, fchoon zy dat Tongetje op Zyde niet

hadden. Dit doet my denken
, zegt hy,

3 , dat het Beentje, waar mede dit Tongetje

„ gewapend is, een foort van Prikkel zy,

„ welke de Wyfjcs even zo wel hebben als

de

(*) Ihid< pag, ioi.

A 4
I. DEIL. XV. STUK.
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VT. ., de Mannetjes, om elkander in de Paaring

XXVUI " aan te fPooren ' SeIYk P^ats heeft in de

Hgofd-' 5 > Tuinflakken" (*).
' %tuk. Jk moest die naauwkeurig uitpluizen, om
niet blyk-

<jat ujj iiet Bertet over dq Voortteelins: van

jSboreiu, fommige Hoorens en Zee- Infekten , 't welk

de Heer Ba ster aan de Boüandfche Socië-

teit der Weetenfchappen medegedeeld heeft,

opgemaakt zou kunnen worden, dat de Tepel*

bakken, Purper- en Rotshoorens, Tollen en

Alykruiken, benevens nog eenige anderen,, de

beide Sexen zo onderfcheiden hadden, dat die

zelfs aan de Hoorens zouden kenbaar zyn :

5 , zynde ( zo zyn Ed. zegt ) , de Boorens der

3 ,
Mannetjes iets kleinder en hebbende meer

„ Kringen of draaijingen dan die der Wyf-

3 ,
jes" (1). A dans on, van wien het eer-

iie door hem fchynt overgenomen te zyn,

fpreekt in zyne byzondere befchryving de

algemeene tegen. Hy zegt ten opzigte van

die Hoorentjes, naar onze Aliekruiken gely-

kende, dat men 'er geen verfchil in vindt,

dan 't gene door den Ouderdom veroirzaakt

wordt, : ,
zynde de kleinen naar evenredig-

heid korter en breeder, en hebbende ook

, minder draaijen dan de grooten" : zonder te

zegden, dat zulks afhange van het verfchil

de/sexe. Ik weet wel, dat men, op 't gc.

zag

(*) Bid. pag# 170-

(|) Hik Maatf.b. IV, Dfel. Haarï. 1753. hl 476.
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zag van Rumphius, van Wyfjcs- Boots- VI.

haaken cn van Wyfjes- Krabben fpreekt, en xxvui
deeze zeer duidelyk door het gemis der Tak- Hoofd-

*

ken van de Mannetjes onderfcheidt : doch of stuk.

dit op een weezentlyk verfchil der Sexe van

het Dier beruste, is niet zeker. Misfchien zal

het ook maar een verfchil van wasdom of aan-

groeijing zyn.

De meeste, ja byna alle Schulpdieren, £yn De mees-

Hermaphrodieten , dat is, zy hebben de bei-^^
deSexen,in één Lighaam, famengevoegd ; ten piwodie-

minste mag men zulks op de Onderftelling,
ccn*

dat het Mannelyke en Vrouwelyke altoos tot

de Voortteeling vereifcht worde, opmaaken»

Van de Doubletfchulpen, in 't algemeen, ver-

zekert de Heer Adanson, dat zy geen

blykbaare Teeldeelen hebben en voortteelen

zonder Paaring (*). Van fommige Patellen,

in tegendeel,, hadt hy het Mannelyk Teellid

gezien (f). Een tweede Soort van Herma-

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

Dier bezit de Mannelyke en Vrouwelyke Teel-

deelen, en heeft de wederzydfche Paaring

tot

(*) II est particulier aux Conques, Hht, des C§q* p. LVIL

ff) La partie male , dans ceux ou j'ai eu occaïion de Ia

voir, c'toit d'un rouge pale. JDcscr. des Coquiliages. p. 31.

I)e Heer Baster zegt , dat men in de Lampjes of 5chotelt-

jes (PatelU) en in de Oesters, geen Mannelyke of Vrou«

welyke Teeldeelen vindt. lhid.

A 5
L DEEL. XV. STUK,
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VL totBevrugtingnoodig» In zekere kleine Hoornt-

XXVUI J
es * n^auwlyIcs grooter dan een Speldekop ,

Hoofd-" welken Adanson op Moerasfen en Meiren
stuk. van ZQet Water aan de Kust van Senegal

dryvende gevonden hadt , was door hem waar-

genomen, dat zy, wegens de plaatzing der

Teeldeelen, op elkander klimmen moeten tot

de Paaring, en dat die bovenfle dan door een

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

als een Ketting Kraaien of Paternoster, aan

elkander gefchakeld vindt. Dergelyken vondc

de Heer Bas ter, dat zonderling is, in

groote menigte op 't Eiland Schouwen, in

Zout Water.

„ Daar zou (vervolgt Adanson) aan de

s, Conchyliën niets ontbreeken, om alle Soor*

„ ten van Hermaphroditismi te vereenigen , dan

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

„ dus zo wel Vader als Moeder zyn van een

3 , zelfde Dier. De zaak is niet onmogelyk,

„ dewyl veele met de beide Werktuigen,

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

3, fchien zal eenig Waarneemer, in dezélven,

3, t'eeniger tyd dat flag van Voortteeling ont-

dekken, welke ons niet vreemder moet voor-

„ komen dan die der Doubletten, der Zoet-

3, Water-Polypen en van veele andere dergelyke

3, Dieren, welke Jongen voortbrengen zon-

5 , der kennelyke Paaring en zonder eenige

33 der Werktuigen , die in de andere Dieren

33 om
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I

„ om de Voortteeling te bewerken worden VI.

i, vereif<pht".
XXVIII.

tn de Schulpdieren (*), wier Sexe ver- Hoofd-*

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

„ Werktuig geplaatst aan de regter Zyde van wendige

Dier. De Mannelyke en Vrouwelyke dee~^eldee -

len zyn famen vereenigd, en hebben veel

,, zaaken onder elkander gemeen 3 in de twee-

de Soort van Hermaphrodieten, [gelyk de

„ Tuinflakken ,
enz.] Deeze hebben maar

3, eene gemeene Opening, aan de regter Zy-

„ de, by den wortel der Hoornen. In de

derde Soort van Hermaphrodieten heeft ie*

„ der Werktuig zyne byzondere Opening,

3 , waar van de eene zig by den wortel der

Hoornen, de andere veel laager bevindt,

3, beiden aan de flinker Zyde in de Hoorcnt-

,3 jes, die links draaijen, [gelyk de gedagte

Moeras •Hoorentjes van Senegal, doorhem

,, Biilin en Cornet genaamd] ; doch aan de

3, regter Zyde in de genen die den gewoonen

3, trant volgen'' : gelyk hy waargenomen

hadt in zekere geele Rivier- Kinkhoorentjes,

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

Ten

* (*) Dans les Llmacons , zegt ADANSON ; doch 't blykt

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

gedagte Schulpdieren, waar van dan Mannetjes en Wyfjes

zouden zyn , zie bladz* 8 s hier voor, vcrflaat,

I, Deel. XV. Sxwau
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VT.
Afdeel.
XXVIIL
Hoofd-
stuk.

De Jong-
werping

Vliezige

Eijer-

Stok*

Ten opzigt van de manier van Baaring is,

onder de Schulpdieren , ook een aanmerkelyk

verfchil. Eenigen broeden de Jongen in de

Baarmoeder uit;
s

t welk door Adanson
verzekerd wordt van de Tepelbakken , onder

de Hoorens, en van de meeste Doubletten.

Dat in de Oesters fomtyds Jongen
,
fumtyds

Eitjes, waargenomen worden
, ftrydt hier te

minder tegen, om dat menze in de Voorzo-

mer vol Eijeren, en laater vol van levendige

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

de Tuinflakken, Eijeren voort, die buiten 't

Lighaam worden uitgebroed. Men vindt 'er,

die by elkander gelegd worden in een foorc

van Lil of Slym, byna gelyk de Eijers der

Kikvorfchen. Zodanigen komen onder de

kleinfte Rivier- en Water -Slakjes voor.

DeZee-Hoorens, in 't algemeen, baaren een

Vliezigen Zak, die op eene onregelmaatige

wyze in Celletjes verdeeld is, naar die der

Honigraaten eenigzms gelykende. Deeze Ei

jerftok, die al van ouds Favago of Melker

a

genoemd werdt , bevat ee^i menigte van Cel-

letjes, in ieder van welken fomtyds vyftig,

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

gens den Heer Baster, eenige duizenden vaij

jongen uit zulk een Eijernest zouden voortko-

men»

(*) Nttuurkundige Uitfp4r.nin£m* L'Dtcl, blads, H*



de Schülpdiereb; *3

men. Eene Doublet levert, volgens Adan-
son, in ééne Teelt veele duizend Jongen^ v^vS
doch dit getal is, zegt hy, veel minder, vanHaotr.,

de Schulpdiercn die Dekzcltjes hebben, en nog "T

minder van de meeste Hoorens. Ook komen
m die Afbeeldingen, welken de eerstgemelde

van eenige Eijernesten of Eijerftokken geeft >

ongelyk minder dan vyfeig of zestig Jongen

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

ken Lis t er in zyne groote groenagtige, ge-

bandeerde Rivier -Slak , die leevende Jongen

werpt, by herhaalingen waarnam (f).

Die Eijerftokken
,

Eijernesten of Baarmoe-

ders j hoe menze noemen wil, ondertusfehen >

zyn van eene zonderlinge en zeer verfchïllea»

de GeftaHc. De meesten die thans nog bs-

kend zyn, gelyken zodanig naar Vrugten of

Trosfen van Zaadhuisjes , dat menze dikwils

daar voor genomen heeft; ja dat veelen, die

van de zaak niet onderrigt zyn, dezelven nog
heden daar voor houden* Ik behoef dat Ei-

jernest van de Wulk, een Zee-Hooren van

onze Stranden, flegts tot bewys by te bren-

gen, *t welk men weleer voor een foort van
Alcyonium aangezien en Veficaria marina ge-

noemd heeft. DeGeftalte, inderdaad, zweemt
grootdyks naar die van eene Vrugt, en dc

Groot-

(*) Zit Natuurk* Uitfpanmngen. I. DEEL. ïlaat. V, VIT
(t) Excrcit* *An*Um> altera* p, &
h DEEL. XV. STUK»
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VI. Grootte heeft zo weinig evenredigheid met

XXV1U die van het SehePzel daar dit Eijernest van

Hoofd-* komt, dat men verbaasd moet Itaan over de
stuk. Voortteelende kragt der Natuur* Men heeft

gerekend , dat zulk een Eijernest meer dan

honderdduizend Jonge Wulkjes kon uitleve-

ren (*). Ondertusfchen fchynt het my, uit

de manier van deszelfs vorming, welke de

Heer B aster opgeeft (f) > n°g niet zeker,

dat het geheele Nest van een enkel Dier af-

komftig zy* Het is, naamelyk9 maar eene fa^

menhooping van Blaasjes, die verfcheide Da-

gen na elkander, tegen een Steen of iets an-

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

een, dat gehecht is aan een Oester -Schulp.

Die driederley andere, zeer wonderbaare Ei-

iernesten van Hoorens, op zyne Zesde Plaat,

afgebeeld
,
nog grootelyks van dat , 't welk

Lister in Plaat gebragt heeft (|), verfchil*

lende , doen ons een regelmatigheid in deeze

waarneemen , die tot verwondering moet ftrek-

ken

(*) Uitgezette Verhandelingen I. Deel , Amfterd. r 757. alwaar

op de Zevende Plaat een der grootften afgebeeld wordt,

bladz, 464..

(fj Natuurkundige Uitfpanningen. I. Dkel# Haarl. 1762.

bladz. 43.

(|) Exercitatio JLn&Umica altera* Lond. 1695. Tab. ó.

Onder den naam van Uterus expofttus y
in plures Cellulas

%

/izie Utriculos Uves ö» fubrotundos divifus , quorum margina

fUttéi ac obtufs, füntm
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ken van de groot fte Natuurkundigen» Am VI.

Strand geworpen ziet menze dikwils voor ver
xxviïi

hard en verdroogd Schuim der Zee aan, zegt Hoofd/
Doftor Whytt, die een der gemelden, van stuk,

de Buccinum ampullatum, uit Zuid-Karolina

ontvangen hadt, zynde ten vollen twee Voet

lang (*).

Rumphius zegt , dat de Befoar-H oorens, Eijernes-

die hy graauwe Kasketten noemt, in de Maand mcngc
^

September, by troepen van twintig dertig h?°P*e

/11 v 1 pj. u u r Bitjes»
ltuks vergaderen, en haare Eijeren by elkan^

der op de Steenen leggen, ter diepte van

twee Vademen onder Water. Deeze Eijeren

zyn, volgens hem, ontrent een Duim lang en

zo dik als Zeilgaaren, bruinagtig van Kleur

^

kort, getakt, broofch, naar Hoornwier gely-

kende, doch tevens week en flymerig, in 'c

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

zwaarlyk zal men daar uit de regte figuur op-

maaken : maar hy laat 'er op volgen > dat hy
eens, in O&ober des jaars 1694, een andere

gedaante van dergelyke Ëijernesten gevonden

hadt, zynde een Klomp als een Eenden -lïy,

van buiten vuilgeel, als vuil Wafch, ruig en

uit veele dunne Laagen beftaande, die door

Scheidvelletjes een menigte van Hokjes uit-

maakten. Doorgefneeden was het van binnen

digter, van Kleur Vleefchrood met wit ge-

mengd

(*) Es/ays md Obf<rv< Pkyfr mi Littatry* Ediabt X7*&
Vol. IL p# %

h Deel. XIV» Sxu&s
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VI. mengd en men vondt 'er geene Hoorentjes ïftj

XXVlïi.^an ^aar zat een dergelyk Kasket boven op

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

men dikwils de Eijernesten van onze Wulken
vindt (*).

Ellis befchryft het zyne, dat van Hoo
rens ^as , die men Vygen noemt of Ge-

toornde Vygen , menigvuldig aan fommige

Kusten van Amerika, in
3

t byzonder van

Nieuw Jork tot Virginie voorkomende ; aldus*

„ De Huisjes, daar het uit beft&at, zyn van

een famengedrukt Ovaale form, fommigeri

^, naar de Kapjes of Patellen gelykende

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

^ eene zyde, door middel van een taay buig-

zaam Ligament, zo digt aan elkander fa-

„ mengevoegd dat zy op elkander fchynen te

9$ leggen 3 en aan ^e tegenoverzyde is een

5 ,
gewelfde Deur', waar doorde Jongen, als zy

„ in ftaat zyn om voor zig zelf te zorgen ,

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

„ ze Deur fluit, is ongemeen Konftig gemaakt

om het indringen van 't Zeewater te be-

3 ,
lettel Zo lang hunne gevangenis duurt,

zyn zy met een flym, als Eywit, bedekt;

3, waar door, zonder twyfel, deeze Diertjes

5 ,
gevoed worden. Indien wy den Streng van

3i deeze Huisjes naauwkeurig befchouwen

,

9-> ZX̂ "

(*) Amboinfcht Rariteit\amtn bladz. 83*



zullen wy gereedelyk befluiten, dat dezel- VI.

„ ven zo wel als de Dienen aangroeijen na jxvnt,
„ dat zy door de Moeder -Hooren geworpen hoofd .

zyn : want zy komen veel te groot voor , stujU

y om ooit in een der grootften van dit flag

; }
vervat te zyn geweest. In de eerfte opflag

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

3, huisjes van een Plant gelykt, inzonderheid

„ naar die van den Jokboom QCarpinus) (*}.

De Afbeeldingen van deezen Eijerltok, zo vreemdé

wel als dien van Doftor Whytt, kan men J^
er*

' Nesten,

op de gezegde Plaat van den Heer Doktor plaat

Ba ster s Uitfpanningen befchouwen. Een
cxv*

Eijernest , gelyk dat van Doftor Lister, zelf

bezittende , geef ik daar van , zo om dat het

Werk van dien Heer niet zeer gemeen is,

als om dat het myne zig op een regelmaati-

ge wyze in Celletjes verdeeld bevindt , al-

hier de Afbeelding Plaat CXV* , Bg. 1 9 met

die van een Koorentje , hoedanigen 'er veelei

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

Hoorntjes opgevuld. In Fig. 2, heb ik eea

ander Voorwerp doen afbeelden , 't welk van

rny ook voor dergelyken Eijerftok gehouden

wordt. Het beftaat uit byna dergelyke Kelks-

wyze Blaasjes, als die, waar van Bast En
üit Brown, in zyne derde Figuur a de Af-

beel»

Natural HUtory cf Cerallmis, L©nd l?SS*[fl

B
I. TÊïX.» XV. STU5«
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a
VI- beelding geeft; doch aan 't dikfte end zyn

^^^^ dezelven digt, Vliezig taay, en ongelyk op

Hoofd- elkander geplaatst, zonder eenige Geleding,
*TÜK» als waren zy by geval famen gehecht door

eenig Lymagtig Vogt. Schoon ik 'er geen

Hoorntjes in gevonden heb, fchynt het my
doch veeleer een zodanige Eijerftok, dan de

Vrugt van eenig Gewas te zyn. Aangaande

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

te van Blaasjes, die als Ketting-Koraalen fa-

mengevoegd zyn , beftaat, zal niemand twyfe-

ten; hoewel doch de Soort van Dieren^ toe

welken zy behooren , onzeker is. Ik heb het een

en andere, tot nadere onderzoeking, uit myne
Verzameling hier in Plaat doen brengen.

De Geftalte van het gedagte Hoorentje

Letter A, hoedanig ook alle de overigen fchy-

nen te zyn % bewyst twee zaaken: eerftelyk,

dat de Schulpdieren , eer zy ter Wereld ko-

men, reeds met een Hoorentje bekleed zyn:

ten anderen , dat zy allengs , en niet aan de

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

\ welk tot de Pennen of Spillen moet behoo-

ren > duidelyk, hoe de eerfte Winding of

grootfte Gier reeds voltooid is , hebbende haa-

re Knobbels en Groefjes, terwyl aan de an-

dere, naar den Top toe, nog veel ontbreekt.

Het bovenlte Vliezige gedeelte wordt, zeer

Natuurlyk, door de geduurige aangroeijing

des Lighaams vsui het Schulpdier, uitgezet,

en
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cn vermeerdert dus het getal der Gie- vh
rpn AFDEEL^

XXVII

I

Wy ontkennen wel niet, dat 'er , in 't ver- Hoofd**
volg, een nieuwe aangroeijing kan gefchie- stuk,

den aan de Mond -opening; te minder, omdTs^ll,
dat zulks in veele Hoorens blykbaar is en

dat 'er bovendien niets tegenftrydigs plaats in

heeft; alzo dat Vogt of Slym van het Schulp*

dier, 't welk de Hooren naar den Top doec

aangroeijen, ook in ftaat is, dezelve aan de

Mond -opening te vergrooten: maar in dë

eerfte vorming fchynt de Mond-opening eerst

voltooid te worden, gelyk de beftendige Ge-

ftalte van den Kop des Diers ook vereifchte.

RumphiuSj die het in Oostindie waargeno*

men heeft, verzekert zulks van de Hoorens*

die men graauwe Kasketten of Bezoars noemt,'

zeggende, dat de dikke Naad, agter derzei-;

ver omgeflagen Lip, het overblyfzel is van

een ouden Mond, Deeze (zegt hy) groeijent

mede door eene toezettinge, (aanvoeginge

„ wil hy zeggen ,) zodanig, dat haar oude

i, Lip blyft ftaan, en daar onder een nieu-

„ we dunne Schaal voortkruipt, dewelke, air

„ le hoeken en kanten aan de overzyde ont-

„ moetende, door de kragt van 't Ieevende

„ Dier wéder week wordt en zig nederlegt:

weshalve men dikwils de oude Naaden in

3 , den Mond voelen kan , daar de nieuwe

,i Lip al over heen geloopen is eri dëezs

I. DEEX.» XV. STOK,
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Afmf 35 ouc*e z*et men ômty^s overde Ruggé

XXVIIL » Saan
"

Hoofd- Hier zou ik, met den grooten Reaumur,
stuk, Wel denWageri voor de Paarden fpannen, doof

van de aangroeijinge der Schaalen eerder dan

van derzelver oirfprong, zo de Heer Klein
aanmerkt, te fpreeken. Die Heer hadt ech-

ter, door deeze manier van aangroeijing te

ontvouwen , alleenlyk bewyzen willen , dat

het Schulpdier in zig een Steenwordend Vogt

bevat, 't welk de herftelling uitwerkt van het

verlooren gedeelte van de Schaal; zonder daar

uit, gelyk de Historiefchryver van de Ko-

ninglyke Akademie der Weeten fchappen van

Parys doet, op te maaken, dat het Dier

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

3 , ren worde, als zynde deeze laatfteiets dat

3 3 het Dier formeert en een wonder op zig

3, zelve" (f).
H

?
3
i
e Reaumur, immers, hadfc zelf in zyn Ver-

Oirfprong J

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

pen, gezegd; 3 , de Slakken komen uit haar

„ Eijeren niet, zonder reeds bekleed te zyn

•3 met haare Schaal*'. Door de Waarneemin-

gen van Leeuwenhoek, Lister, Mar*
sigli en anderen,was zulks bevestigd. Swam-

mer#

(*) Amboinfcle RarUeltkamer. bladz. 8n
(t) 1'Animal nait de fon Oeuf naais non pa* la Coquille,

qui est une mcrveillc apart. Hist, <k SAta&% des &• fa Pas
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53

ME

u

dam ontkent, „ dat de Hooren, ei- vi*

„ gentlyk gefproken, het Huisje of de Woo Afdeel.

„ ning der Slakken zy: hy houdt dezelve

„ voor een waar Bekleedzel, voor de Huid stuk.

van 't Schulpdier, dat zonder dezelve zo

„ min kan leeven als een Menfch, wien de

Huid is afgevild, een Kreeft zonder haare

$ , Schaal ,of een Schildpad zonder haar Schild:

weshalve dee^e Korst voor een waar Been

%& houden is van de Slak, waar aan der-

„ zeiver Spieren op gelyke manier aange-

3 , hecht zyn, als die der Viervoetige Dieren

33 aan de Beenderen; gelyk zulks in de Mos-

3, felen zig duidelyk openbaart" (*•)•

Uit de gezegde Waarneemingen befluit de

Heer Klein, dat de Vrugtjes van alle Hoo-*

j-ens en Schulpen met de Schaal ter wereld ko-

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

zig zynde, door hem niettemin aangemerkt

wordt, als reeds de volkomene Geftalte hefef

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

ne Koorentjes, welke van den Heer Plan-.
cus aan het Strand vanRimini gevonden zyn,

naauwlyks zigtbaar met het bloote Oog, heb-
bende nogthans ieder drie of vier Windingen.
En, dewyl tot de Doorwaafeming of Uitdam-
ping de vrye toegang van d<? Lugt vereifcht

worde*

Bybcl der Natuurt, bladz. 99,

B 3
I, Deel. xy. stuk,
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wordt, zo begrypt zyn Ed. te règt, dat die

Afdeel. Uitdamping geen oirzaak kan zyn van den

Hoofd*
1

' °^PronS °f aangroeijing van de Schaal, ter-

3tük. wyl het Diertje zig nog in 't Ey bevindt ; zq

min als dezelve de oirzaak is van de formee-

ring van de Huid der Dieren.

Ivschaii
^e *nwenc*ï§e ftru&uur der Hoorens en

' Schulpen oordeelt hy zyn Gevoelen nog na-

der te bevestigen. Steno (*), hoe zeer

met het denkbeeld ingenomen, dat de uitdam-

pende S toffe oirzaak zy van de vorming der

Schaalen, erkent nogthans dat dezelyen beftaan

uit Vezeldraaden , wier figuur hy oordeelt

op tweederley manier yoorcgebragt te kunnen

worden; of door de uitwerping zelve in de

Pooren of Gaatjes ; of door de uitgroeijing

yan het Lighaam des Schulpdiers. Zo dat dan

die eerfte Draadjes reeds in het Ey zouden

hard geworden zyn. De Oester « Schulpen

,

by voorbeeld , kunnen geheel gefloopt worden

tot kleine Schaaltjes, en die Schaaltjes in Ve-
zelen gefcheiden : welke Vezelen hy aanmerkt

tweederley te zyn, verfchillende in Kleur,
zelfftandigheid en plaats. In de kleine Schaalt-

jes is, volgens hem, de buitenfte en binnen-

fte Oppervlakte niets dan het uiterfte der Ve-
zeldraaden, terwyl de Rand of Omtrek uit

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

dei

(*} De filido mtra foïidum. Flor. i66<) t pag. 53,
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rfen van Steno Buisjes of Kanaalen. Hier VI.

mede moet men de Aanmerkingen van AN-^ r

|f^
ton. de Heyde, in zyne Ontleeding der hoo^d-

Mosfelen, vergelyken. Deeze Autheur meënc sTuK.

dat de aangroeljing van derzeiver Schaalen-

gefchiedc door een Lymerig Vogt, 't we*:k

nieuwe Schaaltjes, uit fchuinfe Draaden be-

ftaande, aan de binnenfte Oppervlakte van de

Mosfelfchulpen aanhecht. Doch het is baar-

blykelyk, dat deeze aangroeijing vari binnen,

door de vernaauwing, die dezelve veroirzaa-

ken moest, doodelykzou zyn voor het Schulp-

dier, zegt Klein. Hier tegen, evenwel,

moet men in bedenking neemen 5 dat de Lig-

haamen deezer Dieren zeer week zyn, en door

de gedagte aangroeijing naar vooren , of naar

de Mond -opening toe, zo veel meer plaats

verkrygen: ja dat de gedagte aangroeijing by

hè Mondftuk, met Schaaltjes die van onde-

ren voortfchieten , in veele Hoorens en Schul-

pen oogfchynelyk blykbaar is,

De gedagte Vezeldraaden befchryft Ste-
no nader 9 en zegt dat dezelven, ten opzigt

van de Stofte 9 met het Dierlyk Vogt over*

eenkomen $ doch dat die S toffe tweederley,

naamelyk harder of weeker zy, beiden Ly-
merig en Vezelagtig. Hy wil dat alle Schaak-»

jes of Plaatjes van de Schulp tusfchen het

Lighaam en de buitenfte Schaal zyn voortge-

bragt , hebbende bygevolg de Geftalte van
het Dier 3 en dus befluit hy, dat de binnen-

B 4
"

ftc
I, DEEL, XV. STUK.
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Af^'l
^C ^aat °^ Schaal ^e groQtfte moet zyö.

XXVIH.
'

ls 00^> wanneer men de geduurige aan-

Hoofd. groeijing in aanmerking neemt, zeer geloof-
stuk.

^aar. £n ^
gelykerwys de Beenderen door

het Vogt van hunne Buisjes groeijen, zo heefc

ip de Schulpen, of wel in de Plaatjes, waar

zy uit beflaan, door middel van de Buisagti-

ge Vezelen, hetzelfde plaats: terwyl de uit-

wendige Oppervlakte gedekt is met een Le-

deragtig meer of minder dik of dun Vlies,

dat met het Beenvlies, in de Menfchen en

Yiervqetige Dieren, overeenkpmftig is.

Lister (*) onderftelt, insgelyks, dat de

Schulpen en Hoorens beftaan uit Schaaltjes

pf Plaatjes, en dat deeze uit Euisagtige Ve-

zelen famengefteld zyn ; doch is aangaande de

Stoffe, uit welke de Schaaltjes en Vezelen

voortkomen, eenigermaate van verfchillend

denkbeeld. Hy onderftelt een Levens -Vogt,

in de Vezelen, als in zo veele Uitwerpende

Vaten, gedreeven, en aldaar door zyne ver*

toevinge, devvyl het zig buiten den loopbaan

der circuleerende Vogten bevindt, allengs ver-

hard wordende. Hy peemt zyn bewys daar

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

gefneeden hebbende, daar uit geloopen, zagt-

jes gekookt zynde tot een Klonter itolt, en

cene Melkagtige halfdoorfchynende Kleur aan-

neemt: willende dat de Stof, waar uit de

Schulp

(*) Extrcit, Anatom, III. p, \%\*
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Schulp door verdikking en verharding aan* YI-
« FDFFL.

groeit, een Levens -Vogt zy, mee een Steen- XXVIIL
maakend Vogt vermengd» Wat nu de Veze- Hoofd-

len zelf, en de Schaaltjes daar uit famenge- STÜ*#

lymd, betreft: deeze zouden by den oirfprong

van ieder Dier, zo veel 't getal en de geftajte

aangaat, geformeerd zyn.

Hier mede (trookt* 't gene Steno fchryft verklaard

van de Paarlen* ., Tusfchen de Rokken ofp^!^
Plaatjes der Paarlen, en de Schaaltjes zelf

„ der Faarldraagende Schulpen, is allcenlyk

dit verfchil; dat in de Schaaltjes de Veze-

n len als in een zelfde Vlakte gelegen zyn,

terwyl die der Paarlen zodanig zyn ge-

5, plaatst, dat zy met het eene end ibekken

naar derzeiver middelpunt, en met het an-

dere end aan de Klootronde Oppervlakte

„ komen". Op de zelfde manier brengt Lis-

ter zyn befluit van de Paarlen tot de Schul-

pen over. De Paarlen, nu, komen niet bui-

ten 't Dier, maar in het Lighaam van hec

Dier zelf voort, daar geene door.waafeming

noch toegang van de vrye Lugt plaats heeft,

zodanig dat men de Paarlen zou kunnen zeggen

verfteend te zyn of door Steenwording geboren.

Het gene de Heer Klein, van wiea ikDeschaai

dit ontleend heb, van de Paarlen zegt, heeft'ÜJtjJ
een dubbele beproeving noodig. VVy zullen VeieIeiU

in 't vervolg derzelver vorming nader ophel-

deren. De Steenwording gefchiedt ook zeer

dikwils in de Lighaamen en zonder toegang

B 5 taa
l> Deel. XV. Stuk*



2(5 De Eigenschappen van

VI. van de vrye Lugt. Dit is Wereldkundig*

XXVIli Maar '

'

c Êene hy volSenlaat (*), op Onder,

Hoofd- vinding rustende, gaat vasten Behalve zo
«tuk.

J$ veele Waarneemingen en Getuigenisfcn der

„ Natuurkundigen, kan, myns oordeels, ie-

3 ,
dereen, zelfs met het blooteOog, waarnee-

,, men, dat de Schaalen der Schulpdieren uit

verfcheide Buisagtige Vezelen der Schaalc-

5 ,
jes beftaan, te gelyk met ontelbaare door-

3, gangen en verfcheiderley Celletjes, die in

s ,
fommige Schaalen elkander fhyden. Laa-

3, ten, by voorbeeld, Kinkhoorens, Vleugel-

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

Slypfteen afgefleepen worden, of doorge-

5 ,
zaagd, dan zullen zig, op (taande voet,

33 Cclluleuze, Vezelagiige, Buisagtige Kanaa-

„ len, vertoonen, die byna ontelbaar zyn,

en met wonderbaare draaijingen famenge-

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

„ dige zelfftandigheid der Schulp van zelve,

3, maar op de binnenfteof buitenfte Oppervlakte

3, niet dan in zodanige Hoorens en Schulpen

,

3,~ welke op den Oever verkalkt zyn , apen*

„ baart, toont eenige overeenkomftigheid met

3, de Beenderen der Dieren* Laat hier ook

in aanmerking komen de Schaal der Pok-

3, ken (Balani^ zo der gemeene als van die

» der

(*) Lucühratimsula de Testarum Fotntatlons §. i$,
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„ der Walvisfchèö , welker Zeefagtige ^ruc-
AF^ r

tuur zeer bekwaam is om de zelfftandig- XXVXIX
heid der Conchyüën te verklaaren, wat de Hoofd-

je groeijing als die der Planten aangaat, ende STÜK#

,, nevensplaatzing der deelen ten duidelykfte

,, tegenfpreekt".

Die nevensplaatzing zou men onder (teilen

moeten , indien de vorming van de Schaal was

toe te fchryven aan de Slymige Vogten

,

welken het Schulpdier uitgeeft. Wy ftaan

den Heer Klein wel toe, dat ingevalle die

S toffe zig van binnen aanvoegde, de Hooren

wel haast te klein zou worden voor het Dier;

maar ingevalle die aanvoeging van buiten ge-

fchiedde , zo zou dit daar van niet te vreezen

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

Hooren leeft, dezelve voor die Slymige Vog-

ten doorgangbaar zy , blykt uit de zo gemeene

aangroeijing van veele Hoorens en Schulpen

aan malkander; wanneer zy zig zodanig ver-

eenigen , dat menze dikwils niet zonder kwet-

zing van elkander af kan breeken : 't blykt

uit de aangroeijing van Wormbuisjes, Fokjes,

en wat dies meer is, aan de leevende Hoo»
rens en Schulpen, die nog gemeener is: \
blykt uit de begroeijing van de Hoorens en

Schulpen met eene Korst , daar weinigen van

uitgezonderd zyn, en welke men wegneemen
moet om de Natuurlyke Schoonheid van der*

gelver Schaal te ontdekken.

Trouwens de Heer Klein bef] uit, „ dat Zy gr0eit

d^
I. Deel* XV. Stuk*
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De Eigenschappen vapï

a
VI.

33 de Stru&uur van de Hooreis en Schulpen

XXVIII.» Vezelagtig is, en, gelykerwys de Beenderen

Hoofd- van andere Dieren, dus geformeerd, opdat
STU

5

C
' 3j door tusfehen-inneemin? genot zou

aan door « . . .
, r

tusfehen 3, kunnen hebben van het Levens- Vogt , dat

Vo£?
Cnd

35 vermengd is met een ander Schaalmaakend

„ Vogt, en op verfcheide wyzen gefiltreerd

3? wordt, waar door de Hooren of Schulp,

3, gemeenlyk, onder een zigtbaar Vliezig Pe-

33 riosteum, kan groeijen als de Planten. Wel*

33 ke groeijing pvereenkomftig zoude zyn met
de vorming der Beenderen" (*)
Op deezen grond , die weezentlyk de naas-

te is, redeneerende , befluken wy, dat het

Schulpdiertje* in zynEy, door zyne Natuur

lyke Eigenfchap een Vliezig bekleedzel krygt

,

't welk allengs de gedaante aanneemt, die het

in Volwasfenheid moet hebben; zodanig dat

het in fommigen, gelyk in veele Slak- en

Kinkhoorens 3 reeds de zelfde Geftalte heeft

als de Oude Hooren , wanneer het uit zyn Ey
te voorfchyn komt(t); doch in anderen min-

der draaijen of gieren, en eene onvolmaakte

figuur. Dat dit bekleedzel ook in het Ey reeds

zekeren trap vanhardheid aanneemt, doch on-

gelyk kleinder dan in de volkomen flaat, en

altoos, zelfs in volwasfen Hoorens en Schul-

pen, verfchillende van die van Steen, en na-

dec

(*) Lucubr&tiuKCula , ut fupra. p. 14.

(t) Vergelyk LlSTER ExercitAt9 An&t. \% Ta,b4 6l
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der komende aan die van Talk of Moskovisch ^*
Glas. Dat de uitzetting gefchiedt door in-xxVJlïl
neeming van het Levens -Vdgt, uit het Schulp» Hoofd-

dier , welks Lighaam vergrootende de Veze- STÜ^#

len doet van elkander wyken en dus plaats

maakt voor de tusfchcnkomende Vogten >

waar van het overtollige, Aardagtige gedeel-

te, de Opperhuid of Korst formeert. Dat de

aangroeijing in fommigen gefchiedt aan het

Mondftuk; doch in de genen, die eenen ge-

zoomden Rand hebben
, fchynt dezelve aldaar

niet te kunnen gefchieden: mooglyk groeijen

de Knobbels, Takken en Punten op dergely-

ke wyze aan : waarfchynlyk zullen zy in de

genen, die dezelven niet hol of Geutswyze

hebben, reeds in het Ey, door een formee-

rend Beginzel , gevormd zyn : ten minfte kan

men 't in de zulken, gelyk de Spinnekoppen

en Krulhoorens, niet toefchryven aan de Ge-

ftalte van het Schulpdier ; terwyl die in ande-

ren, gelyk de Wormbuisjes en Slak- ofKink-

hoorens 3 baarblykelyk daar toedoet.

Deeze Stelling komt overeen met het denk- Denkbeeld'

beeld van Rümphius, die (zekerlyk in de*™*"^
Oostindifche) zelf waargenomen hadt, dat de

aangroeijing van nieuwe S toffe in fommigen

aan den Rand der Mond- opening , in anderen

door uitrekking van het Lyf naar alle kanten,

en in een derde Soort op die beide wyzen tef*

fens gefchiedde. De eerfte manier fielt hy

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

! Deel. XV. 5TUK
?



De Eigenschappen van

i

VI. hoorensof dergelyke dikbuikige : de tweede ei*

XXVlIL§en aan ^e Porfeleinhoorens: de derde aan de

Hoofd- Oesters, Mosfelea en alle Doubletfchulpen

,

stuk. die niet alleen in djkte toeneemen, maar ook

aan den Rand oogfchynelyk nieuwe uitzettin-

gen bekomen. De afgebroken Takken of Pun-

ten van de Spin- en Snippekoppen , en derge-

lyken, worden, zo hy aanmerkt, nimmer

heriield*

Gedagten De Heer ReaüMür, zegt Kléin, leidt

Kieuwen.
° de aangroeijing niet alleen , maar ook den oir-

fprong der Kleuren, af van de Halskraag of

Zoom van 't Schulpdief. In geen van beide

opzigten kon hy zulks toeftemmen. Wy
ontkennen niet Qzegt zyri Ed.) dat de Die-

„ ren uit zeker gedeelte des Lighaams fom-

tyds fterker dan uit anderen doorwaafe-

„ men, by voorbeeld nevens de Halskraag

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

„ niet van de Halskraag alleen, maar van het

•„ geheele Lighaam zyn ; cok is de Slym der

Rimpelen of Tepelen de StofFe zelf niet,

„ welke tot behoud van het Leven des Diers

14 doorwaafemt. Dus is de uitwaafeming of

doorwaafemiiig en wryving of aanwryving

3 , niet een en ft zelfde: daar is meer in de

4, wryving dan m de doorwaafemiiig. By al-

dien de rimpelige deelen en Tepelen van

5 , de Halskraag famengedrukt worden , leve-

3, ren zy een overvloedige StofFe, zeer ge-

15 lykende naar het Kwyl des Beks van hen

75 Schulp-
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3, Schulpdier, die ik geen StofFe noemen zou,
A ^*

„ welke uit- of doorwaafemt* Even 't ze^xXVJn*
„ de gefchiedt, wanneer het Dier de voorfte Hoofd-

„ deelen van zyn Lighaam, die uitgeftoken STÜK*

„ waren, flegts door den Vinger van een

3, Menfch wat onzagt aangeraakt zynde ,wè-

„ derom binnen zyne Schulp, en wel zo diep

,j verbergt, dat niets dan dat Kraakbeenige,

„ welk de Halskraag geheecen wordt, naar

5 , den Mond des Karteldarms gelykende, in

'tgezigt blyve* Ondertusfchen heeft even-

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

„ te Vlakken van de Halskraag voorgefteld

wordt, een groote waarfchynlykheid : in-

3, dien, naamelyk, de Halskraag geel zy of

Ckroenkleurig, of de StofFe die uit dezel*

ve zweet zodanig gefchikt , dat dezelve,

3 , een nieuwe Winding maakende, die tevens

„ een geele Kleur kan geeven, en de Hals-

3, kraag bovendien met Vlakken bezet is, wel-

3, ke eindelyk, by voorbeeld, of een zwarte

33 Spiraale lyn , of Vlakken die in een Slange-

3, trek geplaatst zyn, tekenen*

„ Aangaande zodanige Verfehynzelen zal ik Haar woi^

in 't vervolg myn gedagcen zeggen. ThansJ^J,
3, zou ik gaarn weeten; van waar zo ver«

33 fchillende en gemengde Kleuren fimeoloo-

33 pen in de gevederde of gefchuode Teke-

33 ning van de Trsron* Hoorens, van de Kas-

3, ketten, die gezoomd zyn, de Tollen ea

„ ontelbaare andere zo Hoor^ns ais Schulpen,

X. Deel, XV» $URKt
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Y
1 * inzonderheid der Tooten, cn onder dezel-

XXVIIL" ven der Admiraalen ? Die van de Toot, by

Hoofd- » voorbeeld, welke ik eenmaal heb gezien,

„ onder den naam van Cedo nulli? Terwyl,

ondertusfchen , alle Halskraagen, of deelen

„ van het Lighaam dié daar van de plaats

bekleeden , zeer eenvoudig en van een on-

geagte Kleur zyn. Zeer békend is de Slyk-

„ fchulp of gemeene Mosfel, een Dier vaa

wit - of geelagtige of Oranje -kleur: maar,

3y hoe komt het, dat de Wanden van deszelfs

„ Schulpen inwendig vuil Paarlagtig, uit-

wendig en wel in de Winter zwartagtig,

„ des Zomers Hemelfchblaauw of blaaüwag-

,, tig zyn? Met welk Penfeel zyn de Man-

„ tels en Gaaper- Schulpen zo fraay gefchil-

derd? Waar komt het, om voort te gaan,

3, van daan , dat de bovenfte Schulp van de

,;, kostbaare Kompas - Doublet aan den eenen

„ kant gepoiyst glad en Leverkleurig > aan

den anderen kant geribd en Melkagtig; de

3\ andere geheelenal Sneeuwwit gevonden

lt wordt? Indien ik wist, op wat wyze de

„ Appelen aan de Schil zo menigvuldig en

5 , fraay gekleurd worden, daar hun Vleefcb,

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

„ ren in het uitleggen van de Kleuringen der

3 i Conchyliën en tevens der Pluimpjes, die

,i de Wieken der Kapellen bedekken. Hier

3, in komen wy met den beroemden Reaü*
,j mük overeen, dat, by aldien de Natuu?

» van
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van het Dier zogefchikt is , dat de Schulp, ^
„ (welke wy gezegd te hebben een famen- xxviïfa

„ ftellend deel des Lighaams te zyn,) geelHooFi>-

„ zy, of blaauw, of anders, of veelkleurig

,

STÜltt

„ de Natuur van zulk een Hooren een on-

35 gelykaartige Kleur geenszins toelaate , of de

Hooren moet ,
volgens haare Natuur op ee-

„ nebyzondere wyze gekleurd, uit hetEy zelf

„ voortkomen".

De Heer Klein leidt vervolgens den Haaf.

Oirfprong der Hoorens en Schulpen van de^fgen?*

doorwaafemende Vogten af-, die in de fynfte
KLÏl5U

Vaatjes door menging, filtreering, verdunning

of andere veranderingen, veelerley Kleuren
kunnen voortbrengen : even als uit een Melk-
agtig Vogt het purperroode Bloed geboren
wordt. Bovendien kan, zo hy oordeelt, uit

het maakzel der Schaalen, die uit regt of dwars
loopende of elkander Netswyze kruifende en
kromme Vezelen famengefteld zyn, de byzon-

dere fchikking der Kleuren verklaard worden.

„ Doch een mengeling (zegt hy,) der Kleu*.

33 ren ontftaat, zo menigmaal de Vogten meet

3, of min worden verdund en gefiltreerd; toü

,3 welke mengeling ook de Lymige en Schaal*

3, maakende Vogten behulpzaam zyn. Dus?

3, is de Slym van de Kwyl een andere als

„ die van een gekwetft Schulpdier; 't geen

„ Scheuchzer, Lister en Leeuwen*
„ hoek getuigen. De eerfte fchryft ; zy

5 , geeven een SlytBi als Speekzei, tót den

G „ Mona
h Déél, xv. Stuit*



34 De Eigenschappen val*

Afdeel
" ^ond u ' tj x er ĉhillende is van de SIym 5

XXVIII » welke vloeit uit een gekwetlte Slak enblaauw-

Hoofd- „ agtig is, niet op ftaande voet in Vel of Lym
STÜK * overgaande. Lis ter zegt (*j : het Levens-

3, Vogt van den Oefter wordt door bymen-

,, ging van Water ligtblaauw, even als inde

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

3 , op fommige plaatfen rood en geel ja ver?

3) toont de fchuonfte Goudkleur, volgens 't

5) getuigenis van Leeuwenhoek. Wat

,3 niy belangt, ik meen gegronde reden te

3, hebben om te onderftellen ; dat het agter-

3, fte gedeelte van het Lighaam des Schulp-

3, diers, waar in de Ingewanden zig bevin-

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

33 zelfs uiterfte deel, aan de eerfte winding,

3-3 die de tederfte is, en fn fommige Hoorens

,3 in een korter of langer Draadje eindigt, de

33 naafte oirzask zy, zo van de aangroeijing

3, der,Schaal, als van derzelver Kleuren" (f).
Een spier- £fet gezegde Draadje verdient nög een na-

Draadje dere befchouwing. Reaumur hadt van 't

Top
d
de
n
r

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

digt aan den top van hunne Hoorens zyn

vastgehecht» Hy merkt aan, dat die aan-

hechting in de Jongheid zeer naby den top

der Hoorcn, doch in de Volwasfenheid te

vin*

(*) Exercitat* Anatom. ftf. p<

(f) Lusubratiuncula , ut fiipra. p» 22*
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vinden zy tusfchen de tweede en derde gier, Vt
van den Top af gerekend. Ten minfte x^vïlt
is zulks in de Historie van de Koninglyke Hoofs-*

Akademie der Weetenfchappen van Parys> 8TÜK*
.

als uit zyn Vertoog getrokken zynde, voor»

gefield (*). Dit merkt Klein aan voïlïrekt

valfch te zyn, zeggende dat dit Spieragtig

Draadje nergens anders vast kan zyn dan in

de uiterfte Punt of Top van de Hooren*

3 > Het agterfte deel des Ligbaams, immers,

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

„ noodzaaklyk tegen het eerftepünt van dedraay

„ der Hooren aan moet loopen; en hierom

„ is het geheel onmooglyk, dat die Stip van

„ de weeke Gier , niet ergens anders vanafhan*

„ gende, de tweede Gier van de Hooren zoii

,3 kunnen overftappen , al leefde het Dier hon-

3, derd Jaaren. En , wanneer men het Draad-

55 je eens verplaatst gezien heeft, moet zulks

3, aan een geweldige rukking toegefchreeven

33 worden. Ondertuffchen is de kwetzing van

den Top der Hooren s , zo hy zelf aanmerkt

,

altoos doodelyk voor het Schulpdier of de

Slak. Indien de groote Gieren ergens gebro-

ken»

(*} Ces Lima^otts font attachez a leur Coquille paf

un Mufcle, qm, lorfqu'ils font extremement Jeunes, ne

peut être qu'extremement próche du Centre de leur Spiralc*

Cependant il fe trouve toujours entre le ame & 3me tour de

cette Spirale, quand ces Animaux ont pris touteleiiraaidaisce*

Mist, deïAsad. R. des SA de 1709.

C i



0 De Eigenschappen van

VI. ken worden of befchadigd, dan worden zy

XXWn.door hec ®WY weder herfteld; maar de Top
Hoofd- doorgeftooten of een ftukje daar afgebroken
stuk* zynde, komt 'er een zeer fyn Zakje uit de

Wond te voorfchyn, daar ontftaat het Vuur

in, en het Dier fterft onvermydelyk.

Is dit ook de reden , dat de meeste Zeehoo-

1-ens, die men ia de Handen krygt, aan den

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

:

waaruit ik dan veeleer het denkbeeld van

Reaumur zou toeftemmen, die zegt; „ al-

„ zo de Staart van jiet Dier niet gehecht

is aan den Top der Hooren , gelyk fom-

migen gemeend hebben, kan dezelve zig

gemakkelyk verplaatzen , vooral ten tyde

., als de plaats , daar het Dier aan zyne

„ Schulp kleeft, verandert". Klein, even-

wel, die Reaumur ook in andere opzig-

ten tegenfpreekt, gelyk wy gezien hebben,

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

„ ven, dat het Melkzakje der Slak, van

„ Harde rus, en het Draadje van de Nau-
tilus , [ dat door alle de Kamertjes gaat ]

,

„ van het eerfte punt der Draaijen afhangen,

„ zo dat zy niet van plaats veranderen: veel

n minder zullen de Peezen der Spieren van

„ de Mosfelen, die in de Schulpen ingeplant

yi zyn, zig verplaatzen".

r>e plaats Aangezien de Heer Klein dit Stuk flegts

«dfsaan-
redeneerende tegenfpreekt 4 zo neem ik de
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vryheid , van daar tegen in te brengen : dat ,
VI*

ingevalle de Geftalte van de Hoorens, in 't xxvlÏL
algemeen, aan den Top, moest afhangen van Hoofd*

de Spiraale figuur des Lighaams ,
9
t welk aan

*Jĉ g
zyn end in een Draadagtig Staartje uitloopt ; betwist,

alsdan ook alle Hoorens, van een zelfde Soort,

even volmaakt getopt moesten zyn. Hoe vee-

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

een fcherpe Punt aan den Top uitloopen :

terwyl het uiterfte van de Draay niettemin

is geflooten, en geen blyk geeft van eenige

onvolkomenheid ten opzigt van het Leven

des Schulpdiers. Ten anderen fchynt de Voor-

zigtige Werkmeefter der Natuur dat S taart-

end, zo noodzaaklyk tot deszelfs Leven, niet

zónder een blykbaar gevaar aan het uiterfte

Toppuntje van de Hooren te hebben kunnen

aanhechten: dewyl de minde afflyting, ftoq*

ting of afbreeking van een zo fyn Puntje

doodelyk voor het Dier moest [zyn geweest.

Die moet de Heer Klein niet bedagt heb-

ben. Ook gaat het vast, dat veele Dieren

een geheel andere Lighaamsgeftalte hebben

,

dan de Hoorens, die tot hun bekleedzel {trek-

ken, gelyk wy in *t vervolg zien zullen.

Door S

c

hulpdie Pv en verftaa ik, in *twat

algemeen, die Dieren, welke in de Hóo^ens JJSSST"
en Doubletten, ja ook die in de Wormbuis- zyn*

jes, Patellen, Zee-Ooren, of in de Pokken

huisvesten: dat is, alle de Schepzels, wier

uitwendige bekleedzel is een Eenfchaalige ,

C 3 Twee*
J.deel. xv# STUK,
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VL Tweefchaalige of Vcelfchaalige Schulp. Dit

XXvfn woorc* komt ^er *n P*aats van ' c L^tynfchg

Hoofd-
' woord Testa , dat zo wel de Hoorens der

stuk. Slakken, als de Schulpen der Mosfelen aan*

duidt. Dus noemt Linn^üs alle die van

deezen Rang Vernies Testacea, gelyk hy die

van den voorgaanden Vermes Mollusca gety-

teld hadt. Rondeletius heeft reeds dit

woord gebruikt, dat ten minfte zp eigen is

als het gemeener woord Conchylia, welk men

dikwils in 't Nederduitfch navolgt met Co?i-

fhyliè'n, in 't Franfch Coquillages, onder wel-

ken naam Adanson de Dieren zo wel als

de Hoorens en Schulpen befchryft, noemen-

de derzelver Schaal Coquille. Palladius
noemdeze beflootm Dieren van de Zee; dat in

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

Bellucs nativis Testis adhcerentes, Dit drukt al-

les uit. Plinius, in tegendeel, die ze

noemt, Animalia Testis inclufa duris; Siliced

Testa inclufa; fluit 'er veelen buiten» Wy
erkennen wel, met To urnefort, dat de

gedagte Bekleedzelen altoos iets hebben, dat

naar de hardheid zweemt van een broofche

Stecnagtige Stoffe, gelyk die van Porfelein

of ander gebakken Aardewerk, maar de hard?

heid van Keyfteenen bezitten de Hoorens of

Schulpen niet , dan wanneer zy Verfteend

zyn.

m Gedagte Dieren verfchillen grootelyks in

Ge-
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Geftalte; doch de Werkmeefter der Natuur VI.

heeftze niet onverfchilHg in allerley Hoorens xxvlIL
of Schulpen geplaatst : 't welk ook niet ie hgofd-

vcr wonderen is, alzo deeze harde Huid ze ^er^hii-

kerlyk ten dienfte van het Dier, niet het Dier tendhei4.

ten dienfte van zyn bekleedzel is gefchapen.

Hoe zeer wy ten opzigt van het gebruik, dat

hetzelve daar >van heeft, in veele Gevallen

en opzigten onkundig zyn, mogen wy doch

wel vastftellen , dat hier in niets overtolligs

plaats heeft* Dit blykt te meer, om dat

Hoorens en Schulpen , die naar elkander ge-

lyken, veelal een zelfde flag van Dieren heb-

ben» De Pypagtige Kokers worden van Wor-
men of dcrgelyke Schepzelen bewoond: de

Slakhoornagtige van Slakken. Dit ftrekt zig

tot byna alle zogenaamde Hoorens, die Spi~

raale diaaijen hebben, uit» Evenwel is 'er

een aanmerkelyk verfchil in de Geftalte dezer

Slakken. De Doubletfchulpen ftrekken tot

bekleedzel van een ander flag van Schepzelen,

De meeften bevatten een Dier , dat naar de

Tethys , die wy Zee - Haas gedoopt hebben (*) ,

zweemt. Dit heeft zelfs in de gewoone Oes-

ters plaats, doch in de Mosleien komt het

Dier nader overeen met de Zee -Scheeden of

Zakpypen, zogenaamd (f). Dit laatfte beeft

ook plaats in die Doubletten, welke naar

(*) Zie 't voorgaande Stuk , bladz, aJ»S*

(ƒ) *4ssidia i zie bladz. 263*

c 4
U Deel. XV. Stuk*
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m
VT. Peulen, Schcedcn, Meshegten en dergelykea,

i\FDREL t • • •
0^7

XXVIli zwee,Tien ' 1° eenige weinigen
, gelyk de

Hoofd-' Nautilusfen , komt hetzelve met de Zee- Kat

-

stuk. ten of Polypusfen, in de Pokken met onze
Steen -Slak , Triton, overeen (*).

Gebmik Deeze Dieren, nu, hebben eene akemeene
nuttigheid. Ik fpreck niet van de verfnape-

ring, welke de Oesters, Mosfelen en Aly-

kruiken, hier te Lande , uitleveren, Hoe dat

de Schulpdieren aan de Romeinen, van ouds,

tot voldoening der Gulzigheid en Wellust

llrekten, is reeds gezegd. De Grieken, in

de Oofterfche Landen, gebruiken in de Vas-

ten, wanneer hun niet alleen Vleefch, maar
ook Vifch te eeten ongeoorlofd is, allerley

Schulpdieren tot fpyze, ja zelfs de zoge-

naamde Tuinflakken, welke de Egyptifche

Boeren, tegen dien tyd, in menigte te Kairo

brengen, zo Hasselquist verhaalt: ja zy

voeden die met Tarwe -Meel , om ze altoos

verfch te hebben, en houden de Slakken dus

veele Weeken in 't Leven (f> Onder de Oos-
terfche Volkeren niet alleen, maar by de In-

diaanen in andere Wereldsdeelen, die om en

aan de Stranden woonen, zyn de Schulpdie-

ren uit de Zee een zeer gewoone Spyze, by

gebrek van Vifch. Die van het grootfte

Soort

,

(*) Zie 't voorgaande Stuk, bladz, 329*

(|j Rei/en nacb Palejiina, pag, ^83, Est Cochka pomatia
,

L 1 STER f y &C*
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Soort, by voorbeeld het Dier der Tepelbalo VI.

ken onder de Hoorcns , worden in de Schulp x™vm
op Kolen gebraden, gelyk men hier fomtyds hoofd/'
de Oefters doet* Uit veel kleinere wordt de stuk/

Vifch raauw gehaald en dus gegeten.

Rumphius zegt, dat de Dieren of Slak-

ken uit de fraaist getekende Hoorens, gelyk

die men Paufekroonen , Bisfchops • My ters

,

enz. noemt ; als ook uit de Porfeleinhoorens,

Harpen, veele Dadels, Rollen , Tooten , enz.

niet goed om te eeten zyn, ja van fommigen

voor Vergiftig gehouden worden , brengende,

als menze gekookt eet, dikwils door verflik»

king de dood aan. Het gemeene Volk, even*

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

der van hebben. Die hard van Vleefch zyn,

gelyk de Kinkhoorens en dergelyken, hielde

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

ke de Maag bezwaart. Raauw zyn de Oes-

ters, Mosfelen en andere zagte Schulpdieren

beter dan gekookt: want zy verliezen door

't kooken hun ziltig Vogt, met welks behulp

zy anders de Natuurlyke Ontlastingen 3 per

alvum & urinam 9 bevorderen. Ook ftrekken

zy tot aanprikkeling der Natuur , en hierom

,

mooglyk, werdt Venus gezegd in een Schulp

te zyn gebooren.

De zelfftandigheid der Hoorens en Sehul- zeifftan-

pen, komt my voor, zeer veel te gelyken defhoo-

naar die der Beenderen van de Menfchen en *ei
?

s f1

.
itt
_ . A ... , Schulpen*

Viervoetige Dieren. Allen zyn die door ge-

C j weid
g, DEEL. XV. STUK*
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VI. weid breekbaar, doch kunnen met ligt tot

XXVlïl ^n P°eiJ
er gemaakt worden , wegens hunne

Hoofd,* taaiheid. Dit heeft immers, in alle verfche

stvx* Beenderen plaats, zo wel als in de Hoorens

en Schulpen; maar deeze zo wel als genen,

\ zy door dq Lugc, door Water of door

Vuur; (de Aarde wil ik uitzonderen, om dat

dezelve niet dan door de anderen Elementen

werkt,) in meer of minder graad Verkalkt

zynde, laaten zig gemakkelyk tot Poeijer

maaken. Dit openbaart zig in die Hartsboor-

nen , welke men, tot Medicinaal gebruik,

flegts van den Damp van kookend Water laat

doordringen , en dan bekwaam om te ftampen

zyn. Natuurlyke Hoorens of Schulpen be-

zoedelen ook de Handen of Vingers door 't

aanraaken niet, dat de genen doen die Ver-

kalkt zyn , en fommige Soorten van Ver-

fteende Conchyliën. Voeg hier by de Dier-

lyke of zogenaamde Visfchige Reuk der fris»

fche Schulpen, die echter wel ras verdwynt.

Kan dit alles niet tot een Kenmerk dienen
,

om de Verfteende van de Onverfteende te

onderfcheiden ? Van de genen die in Keyfteen,

Agaat, Oker of Mineraal, veranderd zyn,

fpreek ik niet, dewyl de zaak alsdan, uit de

bloote befchouwing, blykbaar is. Nog be-

wyst de eigentlyke Kalkbranding der Schul-

pen en die der Beenderen gedagte overeen-

komst nader.

Haar go Groot was 't gebruik, dat men van deeze
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Bekleedzels der Schulpdieren oudtyds in de

Geneeskonst maakte. Volgens G a l e n u s ge- xxvuf.
nas men 'er mede de Traanfistels « Tandpyn, Hoofq-

Daauwwprm der Kinderen, Loopende Zwee .*tuiu

ren en Brandingen. Lis ter fchryft 'er, in

9
l algemeen, eene bytende Eigenfchap aan

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

king bekomen. Men kan 'er ook een Poeijer

van maakcn , na dat zy eenigen tyd in de Zon

gelegen hebben , en dus door uitdrooging ee-

nigermaate verkalkt zyn. Gebrande Oester-

Schulpen komen in \ zo beroemde middel

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

pen Zuurbreekende, welke kragt ook de voor-

naamfte is , die de Paarlen en het Paarlemoer

bezitten. Dat Mosfelen, wel geftampt 3 uit-

wendig goed tegen de Winterhielen zyn, is

zo verwerpelyk niet als veele andere iiigcn-

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

geloof, toegefchrecven wrorden aan eenige

Soorten van Conchyliën* De Dekzels echter

van fommige Hoorens , gelyk de Blatta By-

Jantina, als ook die Hoorentjes, welken men
Dentalia noemt of Entalia 9 zyn nog onder de

Winkelmiddelen bekend.

Van de Ouden werden Schulpen gebruikt, in ,f

om hunne Stem te geeven in de groote Ver-
mcen

*

gaderingen, en hier uic is de benaaming van

Oftracismusy die tot verzending in-Ballingfchap

te Athene ftrekte, gefprooten. Ey de Ro-

meinen hebben die Hoorens , welke men thans

Trom-
1* Deel. xv. Stuk.
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VI. Trompethoorens of Tritons noemt , reeds ge

XXVm dien^ tot 0°rl0gsba?;
uinen

1
gelyk menze nog

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

ctuk, bezigt. De Chineezen bakken, zo men ver-

haalt , Porfelein van fommige Schulpen , wel-

ke men, ten dien einde, eenigen tyd in de

Grond begraaft. Oneindig is 'c gebruik , dat

'er de Wilden van maaken in de andere We-
reldsdeelen , tot optooijing van hun Lighaam

en Sieraad. Sommigen draagenze in de Oo-

rcr\ 9 aan den Hals, Armen en Beenen of om
den Middel: andere Natiën, gelyk de Turken

en Arabieren, vertieren 'er hunne Paardetui-

gen mede. In Europa dienen zy, als bekend

is, tot veelerley Grotwerken: van fommigen

worden Tabaks - en Snuifdoozen vervaardigd:

men bekleedt 'er ook wel Tafels mede. Het

Paarlemoer en de Paarlen , die men uit Schul-

pen haalt, zyn by ons van veelerley ge-

bïuik. Tn Vrankryk en Engeland, zegt Lis*

ter, worden de Conchyliën tot het witmaa-

ken van Wafch gebezigd. De Engelfchen

mesten hunne Landeryen mee Schulpen,

frifch van 't Strand gehaald. In veele Pro-

vintien van Vrankryk gebruikt menze om het

Linnen wit te maaken. Hier bezigt men die

Schulpen, welken de Zee opwerpt, veel tot

het vastmaaken van Wegen, Laanen en Voet-

paden; daar zy zig , door verbryzeling, tot

een gelyken effen Grond fchikken , die te-

vens gemakkelyk te bewandelen is» De Oes-
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ters - en Mosfelfchulpen zyn hier toe te VI.

n , j. n.- • 1 j Afdeel.
broofch, en zo dienftig met als de gemeene XXVJ1L
Strandfchulpjes, zo effen als geribd, welke Hoofd.

laatften men, in Zeeland, Kokhaanen noemt* STUK -

Van fommige Hoorentjes gelyk de Kauris en

anderen, wordt by vreemde Natiën, inzon-

derheid by de Negers aan de Kust van Afri-

ka, gebruik gemaakt in plaats van Geldfpe-

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

tot eenc vermaakelyke en duurzaame Liefheb-

bery.

De erootfte nuttigheid , echter , welke tot Kalk.

A branding,

men hedendaags van de Schulpen heeft, is,

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

bruikt om Kalk van te branden. Men ver-

zameltze, ten dien einde, aan onze Zee-

Ocvers, en brengtze naar de plaatfen waar

Kalkovens zyn. Ook worden zy wel naar

andere Landen uitgevoerd. De Heeren Staa-

ten der Vereenigde Nederlanden vonden, in

't voorfte des Jaars 1730, goed, dien Uitvoer

voor drie Jaaren te verbieden ; om dat de

Noordzee, federt eenige Jaaren, veel minder

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

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

lyk geringe ukwerpzel der Zee. Op het Ei«

land Schouwen worden jaarlyks, zo van deti

zogenaamden Schelphoek, als van de kant

van Ouwerkerk, tusfehen de twee- en drie*

L Deel» XV* Stuic,
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VI. honderd Wagenvragten met Schulpen gehaald^

XXVuV z0 c*e ^eer # ASTER aanmerkt.

Hoofd/ Veele Doubletten befchutten, door zig te

stuk, fluiten, het Schulpdier voor befchadiging,

zebof
" doch de meefte Hoorens hebben een wyd o-

fiUkje?"
penftaaride Mond : zo dat het Dier , daar in

vervat, tot zyne befchuttinge iets anders noo-

dig hadt* De Tuinflakken befluiten zig , te-

gen den Winter, met zekere Dekzeltjes, wel-

ke zy in
?

t Voorjaar weder afwerpen; doch

deeze zyn, even als de Dekzeltjes der Aly-

kruiken , maar dun en teer. Geheel dikke

,

zwaare en Steenharde dekzels, die men ge-

woonlyk Zee -Navels noemt, draagt het Dier

van de Knobbelhoorens, Soldaaten en Maan-

hoorens, voor aan 't Lyf. Dewyl derzelver

Opening rond is, zo hebben de Dekzels ook

eenen ronden Omtrek, en zyn aan de eene

zyde plat en bruinagtig rood: dat is aan die

zyde , welke aan bet Dier heeft vast gezeten

:

de andere, die naar buiten komt, is verhe*

venrond en dik wils, in de kleinere, van een

fchoone Regenboogkleur : weshalve men deezc

Dekzeltjes, in de Indien, gemeenlyk Maan-

bogen noemt. Dergelyken vindt men 'er, die

ovaal zyn ; waarfchynlyk van de Halve Maan

hoorens* Van de gedagte Maan-Oogen maa-

ken de Indiaanen bygeloovige gebruiken. Die

Hoorens, wier Openingen langwerpig zyn,

hebben dunne, langwerpige Dekzeltjes, hoe-

da*
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danig een de Blatta Byfantina is, wordende VU

in Indie veel tot Reukwerken gebezigd* De
^xvill.

besten 5 daar toe, komen van de Spillen, Tri* Hoofd-

tons en Krul- of Purperhoorens (*). In an-s^uK.

deren is de Reuk, wanneer zy verbrand wor-

den, van dien aarc, dat men dezelve tegen

de Opftyging en Vallende Ziekte dien (tig ge-

oordeeld heeft, zegt Adanson, die ook

aanmerkt , dat de langwerpige Dekzeltjes op

ver naa niet toereiken om de Opening te flui-

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

zeltjes der Slakhoornen, dat het Dier met zyn

Dekzeltje geboren wordt, en hetzelve altoos

behoudt, zo lang bet in Leven blyft. Ook
zit het Dekzeltje, volgens zyne Waarnee

-

rning, niet aan den Kop der Slak, maar aan

haaren Voet vast, wordende dikwils op eene

zonderlinge manier, wanneer het Dier te voor-

fchyn komt, omgekeerd en als t'onderfte bo-

ven gewenteld: zo dat zulks in fommigen ,

gelyk in de Nerieten, naar de Klepfluiting

der Doubletten veel gelykt (f),
De meefte Schulpdieren , en bvgevolg de Voortgaan-

tj 0 , , . . . de beween
Hoorens en Schulpen, die zy met zig om» ging,

draagen, hebben eenige voortgaande bewee-

(*) Zie de XXX. Pjl\at ïn het T. DEFL dér Verzameling

van afgezette Hoorens en Schulpen door KnoRR, en derzelysï

Verklaaring.

(t) Voyage au Senegal* Des Coquiilages. p* XLU

I» Deel. XV. Stuk,
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Vl. ging. Aiustoteles heeft reeds aangetc^

XXVlïï
kend 3 dat deKamfchulpen * fpringen. Rum-

Koofd- phiüs verzekert, dat de Maleijers dezelven

stuk* Vliegende Schulpen noemen, om dat men ze
m€S

uit het Water fomtyds een Sprong ziet doen,

als of zy vloogen. Van die fraaije Hoorens,

welke men Nautilusfen of Schippertjes rioemt*

is 't bekend , dat zy langs de Oppervlakte der

Zee gaan fpelevaaren , en dan, naar believen,

wederom onder duiken. Dit heeft zo wel in

de dikke plaats als in de dunne of Papieren

Nautilus. Die Hoorens , wier Dieren Slakvor-

vormig zyn , zullen waarfchynlyk als de Slak-

ken kruipen langs de Rotfen, Zandbanken of

op den Grond der Zee. Zulks is ten minften

zeker van de Patellen, Zee-Ooren en derge-

lyken. Het Dier der Doubletten fteekt een

Lid uit, dat naar een Poot gelykt, en baant

zig daar mede een weg door het Zand. De
beweegingen, welke het £)ier door hulp van

deezen Voet, (dien zyn Ed. in de gewoone

Strandfchulpen afgebeeld heeft,) volbrengt,

zyn wonderlyk, zegt de Heer Bas ter. Het

keert zig niet alleen daar mede t'onderst bo-

ten; maar trekt zig voorwaards en maakt 'er

ook gebruik van , even als de Varkens van hunne

Snuit, om in den Grond te booren (*). Ver-

baazend is 't, dat foramige Schulpdieren, ge-

lyk de Pholaden, zig Wooningen weeten uit

te

(*) Natuurkundige Uitfpannwgen* II. Deel, bladz, 71*
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te hollen in Rotfen van Kalk - of Zandfteen. VI.

Op de gezegde wyze, door middel van haa"xxvnf
ren Voet of Tong, kruipen ook de Mosfelen Hoofd-

*

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

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

,

echter, zitten deeze laatften vast, en de

Schulpen hechten zig aan Steen of Paaien,

ja aan elkander, en fomtyds die der Mosfe-

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

afbreeken. Deeze aankleeyende eigenfchap

heeft wel meest in het Geflagt der Oefteren

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

de Zee gehaald zyn, begroeid met Worm-
buisjes en Pokken (Balani) 9 't welk Dieren

zyn , die zig niet verplaatzen , zo min als het

Dier der zogenaamde Eende- Schulpen. Ge»

lyk, men nu^ deeze laatften met hauren Hals

gehecht vindt, aan Paaien, Steenen of Stuk-

ken Houts, zo zyn 'er ook fommigen Schul-

pen, die zig met Zyden Draaden vast maa-

ken. De Ham -Doubletten leveren daar van

een voorbeeld uit. Ook komen, in de Adria-

tifche Zee, een foort van Hartvormige Dou-

bletjes voor, die lang zwart, Hair hebben

,

't welk waarfchynlyk mede tot derzelver aan-

hechting dient (f).

Da
(*) De zelfda I # Deel, bladz» 79»

(f) Men zal de Afbeelding van zodanig een , naar mynss

V<w»
D

I. DKEi, XV. STUX,
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Vl De Schulpdieren fchynen het meefle Voed-
Afdeel, zei te trekken uit de Slyk of Slibber der

Hoo^D'
1,
Wateren, Sommigen eeten ook Wormpjes eii

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

de de Zomer, uit het Water, en klimmen

by de Takken der Boomen > die in 't Water

ftaan , op , om te aazen op derzelver Bladen en

Vrugten. *t Is niet onwaarfchynlyk, dat de

Dieren der Hoorens, die in 't algemeen naar

Slakken gdyken, ook dergelyke Levensma-

nier hebben» Men vindtze meest zitten aan

de Steelen en Bladen van 't Zee -Wier en

andere Waterplanten in de Indien, op welken

veelerley Infekten huisvesten. Maar, dewyl

zy altemaal de Lighaamsdeelen omgekeerd,

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

heden, die men Papaver noemt, gaan op-

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

gaan weiden: de Mosfelen leeven van Water
en eeten in haar voortgang de Kuit der Vis-

fchen, zegt d'ArgenvIlle. Dewyl het

zeker is, dat de Dieren der Schulpen, die

twee Snuitjes hebben, als de Zee - Scheeden

,

door het eene geduurig het Water influrpen,

en

Voorwerpen gemaakt , vinden in het Vyfde Deel fan de

Verzameling van gekleurde Hoorens en Schulpen in Quarto*

Tab. XIV.
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en door het andere hetzelve weder uicfpu- VT#

wen, zo zullen zy buiten twyfel, gelyk de^™^*
kleine Vifchjes, gevoed worden door de Diert-HooFD**

jes, Zaadjes en Olieagrige deeïen, die *er al- stuk,

toos in 't Water zyn (*). De Aardflakken

,

waar toe ook veelen, wier Hoorntjes men
tot Liefhebhery bewaart, gelyk de Lampjes

Topflakken en dergelyken, behooren, eeten,

als gemeld is, Bladeren en Vrugten Ct)-

De gemeenfte Woonplaats der Conchyliën woon*

is in de Zee of derzelver Stranden : want dat
pte*

'er op den bodem der Zee zouden zyn van

eene verbaazende grootte, die wegens haarc

Zwaarte daar altoos leggen blyven , gelyk

Rondeletius wil, heeft geene zekerheid»

Ondertusfchen is zulks, ten .opzigt van de

Origineelen der Verileende Ammons-Hoorens,

niet ongeloofbaai% Men vindtze byna in alle

Wateren des Aardbodems , doch die aan de

Kusten der Specery - Eilanden , en daarom-

ftreeks, in Oostindie, voorkomen, fchyneit

de voortrefrelykften te zyn van Kleur. Dac

het Voedzel der Schulpdieren daar van de

öirzaak zy, is waarfchynlyker, dan dat zulks

zoude voortkomen van de fterker werking der

Zon : dewyl als dan de Westindifche en die van

de

(*) Zie IJ ASTEK Natuurkundige Uiifpanmngen* X* Dl£iz

bi. 77.

(t) Zie het voorgaande XIV. Stuk, van cfeese ïbtöutfai

•Ijkfi Hijïoric , bh 144>

D £
i. Vnnt* XV, Stuk*
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A de Guineefche Kust ten minfle'even zo fier-*

XXViiï.^ moesten zym De Zonnefchyn, evenwel,

Hoofd-' brengt de bekleedzelen der Schulpdieren , even
6Tujr' als de Vrugten der Planten , in zeker op.

zigt, tot meer volkomenheid; gelyk men dit

waarneemt in de Paarlemoer en de Paarlen,

die veel minder glans hebben in de Noorde-

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

fle van zulke verbaazende Schulpen , als

Rümphiüs gewaagt > en die hy Vader Noachs-

Schulpen noemt, welke men op fommige Ei-

landen in Oostindie vindt , fehynt elders geen

voorbeeld te zyfi. Maar, behalve de Zee,

léveren de Rivieren ook veelerley Hoorntjes

en Schulpen üit: waar by dan nog de Aard-

flakken komen , die een Hooren draagen : want

deeze tellen wy ook onder de ^Testacea of

Schulpdieren.

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

fchlh'n

6^ °P Amboina , en de Molukkes , verfteende

gBootte, vindt, die zö groot zyn, dat zy gemakkelyk

tot een Lykkist kunnen verftrekken voor een

Menfch; zo vindt men elders Ammons-Hoo-
rens van omtrent een Elle over 't kruis. Zul*

ke verbaazend groote Stukken komen thans

niet voor, onder de onverfleende Conchyiiën,

hoewel men nog Fonteinbakken heeft van ont-

zaglyke grootte: om nu niet te fpreeken van

Tritons, Kasketten, Reuzen -Ooren Krul- en

Lap - Hoorcns , Tepelbakken^ Nautüusfen en
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anderen , die ook zeer groot vallen. Hier VI-

mede die kleine Hoorentjes en Schulpjes, xxvill
welke men Speculatie - Goed noemt, vergely- Hoofd-

kende, openbaart zig reeds een verbaazend STÜI^

verfchü in grootte, 't welk echter zeer over-

troffen wordt, van de kleinte dier Hoorent-

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

mini, aan de Kust van Napels, waargeno-

men, onder welken men vindt, waar van de

honderd naauwlyks een Grein zwaar zyn

Het niet minder groote verfchil der Con* in Geflak

chyliën in Geftalte, heeft al van over lang
te *

de noodzaaklykheid doen zien, om 'er eenige

Verdeeling in te maaken» en dit verfchil is

ook het eenige hyna, waar op de Syftemati-

fphe Orde der tegenwoordige Liefhebberen

berust. Maar ongelukkig geldt hier het fpreek-

woord , zo veel Hoofden zo veel Zinnen
f

Vierentwintig verfchillende algemeene Scelze-

len worden opgeteld door den Hoogleeraar

Car. Aug. de Bergen, die dezelven be-

knopt voorftelt , en daar over zyn \ oordeel

geeft. Wy zullen de voornaamften kortelyk

doorloopen.

Aristoteles hadt, in zyne Verdeeling, oude Ver.

zo wel op het Dier dat de Hoorens en Schul-

pen bewoont, als op de Geftalte derzelven

agt

(*) klein Lucuiratiuïtculéi dt formathne Testarum,.

L I>«EL. XV. SfUK»
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VI. agt gegeven, doch zyne Onderdeelingen zyn

XXViil
voor ons n]et a *Ien ver^aan^aar

-
Plinius

Koof#- heeft ook daar van geen gebruik gemaakt en
sTüi:. befchryfc de Conchyliën flegts volgens eenigc

van hem geftelde Gcflagten. Gesnerüs,
de Oude , die voor twee Eeuwen leefde

,

volgt Aristoteles in veele opzigten :

doch ftelc vier Klasfen, van Eenkleppige,

Tweekleppige, Spiraal gedraaide (*) en On-

xegelmaatige Conchyliën, In de Eerfte Klas-

, fe waren de Patellen en Zee-Ooren» in de

Tweede alle Doubletten, in de Derde alle

zogenaamde Hoorens , in de Vierde de Pokken,

Wormbuisjes ? Zee -Appelen, ja zelfs de Zee-

Sterreo, vervat. Aldrovandüs volgde

Gesnerus, doch keerde de Orde der Klas-

fen of Hoofdverdeeiingen om, en de Vierde

Klasfe nam hy niet in aanmerking. Dus was

zyne Eerfte Klasfe van de Hoorens," de

Tweede van de Doubletten en de Derde van

de Eenkleppige , waar toe hy de Patellen, Zee-

Ooren ep anderen , in welke de Draaijen niet

of naauwlyks zigtbaar zyn, gelyk de Porfe-

lein- Hoorens, Tepelbakken en Wormbuisjes

of Pypagtige Kokers betrekt* In 't algemeene

wordt hy door Johnston gevolgd, met

eeni-

(*) Turhinata* Dit zou men gemeenJyk Tolagtig vertaaien,

doch de hetckenis is algemeener, en flhynt dus eigener uïtge*

drukt te kunnen worden» Alüs turbinatio Piri
y

aliis ovatü

fpesies , zegt PLINIUS.
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eenige verfchikking en naauwkeuriger verdce- VI.

ling der Geflagten. Van Charleton,
xxvui

wiens Naamlyst der Dieren nu honderd Jaar Hoofd-
geleeden uitkwam zyn de Eenkleppige ,

«tuk.

waar toe deeze Autheur veden betrekt , die

daar niet toe behooren, in \ midden tusfchen

de Hoorens en Doubletten geplaatst. Hy hadt

veel beter gedaan, aan die Klasfe den naam

te geeven van Onregelmaatige Conchyliën.

In de Tweede Uitgaave van zyn Werk, hoe

zeer vermeerderd, volgt hy niettemin de zelfde

Verdeeling (f).

Omtrent dien zelfden tyd ftelde de Heer Methode
J van MA-

Major, Hoogleeraar der Geneeskunde te JO r.

Kiel, een nieuw Syftema der Conchyliën

voor (!) Hy merkt aan, dat geen der voor-

gaande Autheuren zig nog behoorlyk had

toegelegd op deezen arbeid. Niettemin is zy-

ne Methode gantfeh gebrekkelyk; doordien

hy zig aan eene geduurige tweefplküog ver-

bondt. Twee Klasfen worden 'er maar van

hem gefield, van Eenkleppige en Meerkleppi-

ge > waar van de laat (te to wel de Doublet-

ten als de Veelkleppige, gelyk de Pokken

(Balani,) bevatten zou. In de Rangfchikking

verdeelt hy de Eenkleppige in zulken die de

Mond-

(*) Onomasticum Zekum
, Loncï, i6rt8. Quarto. p.

(f) Oxoniz, 1677. in Folio, fub eodem Titulo*

(4-) Annoiationes in LHrum F A C O L U M N EL de Pur*

pura, Kiliac* 167 5*

D 4
I. Deel. XV. Stok»
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VI*

L
Mond -Opening naauwer en die dezelve wy-

XXVJIL^er hebben, waar van de eerften wederom in

Hoofö- overlangs en overdwars gaapende, de anderen
stuk.

in de zodanigen die een Spiraale draay heb-

ben , en die dezelve niet hebben , onderfchei-

den worden. Hier uit blykt genoegzaam de

onvolkomenheid van zyne Methode in 't al*

gemeen.

Vervolgens hebben Sibbald en Bonan-
n l geheel andere Verdeelingen ter baan ge-

bragt, die naauwlyks aanmerking verdienen,

hoe zeer ook deeze Autheuren anders zig be-

roemd gemaakt hebben in de Natuurlyke His-

torie. De vermaarde To urnefort, die

de Kruidkunde zo veel Lichts heeft toege»

bragt, vyas in deezen veel naauwkeuriger,

en de Methode , door hem uitgedagt „ fchoon

veele Jaaren na zyn dood eerst in 't licht

gegeven, verdient nog onze befchouwing (*)

#etiTode Deeze Autheur heeft allereerst de regte
vrinTouR-Hoofdverdeeling der Conchyliën^ in drie

Klasfen, van Eenkleppige, Tweekleppige en

Veelkleppige ,
ontworpen. De eerften verdeelt

hy wederom in drie Familiën, van Opene,

Spiraale en Pypagtige. Tot de eerfte Familie

WQrdt

(*) Hy ftierf in 't laatfte des Jaars 1708, drie- en • vyftït»

Jaaren oud zynde, en deeze Methode , door hem in Gerchriftg

nagelaten , is in druk uitgegeven door den Heer Gualthie-
rj, in deszelfs Werk, dat te Florence, in 't jaar 1742, jn

groot Folio aan 9
t Ueht kwam.
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worde door hem, behalven de Patellen, ook vi.

de zoogenaamde Zee- Pisfebed, die hy dus Afdeel.

voor Eenfchaalig fchynt gehouden te hebben
^hoo^d-

1*

betrokken. Die van de tweede Familie wor- stuk.

den door hem in twee Rangen, naar dat zy

de Kr uitrek duidelyk, of onduidelyk en ver-

borgen hebben, onderfcheiden. Van de ge-

nen, die dezelve duidelyk hebben, telt hy elf

Geflagten, genaamd i. Murex, 2. Buccinum*

Biiccino - Murex , 4. Purpura, 5. Buccim-

Purpura, 6. Peribolus, 7, Turbo, 8. Verticil-

lus , 9. Cochlea, 10. Nerita, 11. Auris marina.

Toe het Eerfte Geflagt, aan de naauwe lange

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

de Pieramidaale , thans Tooten genaamd, t'huis

gebragt. Het tweede Geflagt begreep de ge-

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

dan die van het eerfte. Het derde Geflagt de

genen, die in Mond -Opening naar de Rots*

hoorens , maar in Spil gelyken naar de ande-

ren. Die van het vierde Geflagt waren onze.

Purperhoorens, aan de Slakhoornvormige Ge-

ftalte, met een lange Punt of Steel, kenbaar,

zynde die met een korte Steel of Staart ia

het vyfde Geflagt geplaatst. Die van het

zesde waren de Pennen , van het zevende de

Tollen, en van het agtfte geeft hy geen voor-

beeld. Het moesten, zo 't my toefchynt,

Tollen zyn, mee een Punt van onderen, die

D 5 men
! Deel. XV. STUK.
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VL men thans Spillen noemt. Met negende Ge^

X™VIIL^
agt be8reeP de Slakhoorens in 't algemeen,

Hoofd- *waar onder Aard- en Zee -Slakken: het tien-

stuk* de de Nerieten en het elfde de Zee-Ooren*

Van de tweede Familie, die de Krultrek on-

duidelyk of verborgen hebben , waren vier

Geflagten, bevattende de Porfelein-Hoorens,

Tepelbakken en Nauülusfen. De derde Fa-

milie, die de Pypagtige begreep, hadt de drie

Geflagten, van Dentale, Entale en Tubuli ma-

nui of Wormbuisjes, enz. De Tweede Klas-

fe, de Tweekleppige Conchyliën bevattende ,

werdt door hem verdeeld in twee Familiën,

waar van die der eene de Schulpen altoos ge-

flooten, die der tweede dezelven altoos open

ftaande hadden. In de eerfte Familie waren

agt Geflagten, naamelyk van i . Gmcha, 2. Gm*
cula> 3. OJireum, 4. Mytulus

, 5. Pinna,

6. Perm, 7. Pholas> 8. Peclunculus: in de

tweede Familie alleen maar twee, van Chama

en Silen. Zyn Derde Klasfe , van Veelkleppige,

begreep, behalve de Pokken, ook de Zee-

Appelen.

Methode Deeze Methode nu, hoe laat ook aan *t

PHius!
JM "

licht gekomen, was zekerlyk een Eerfteling

deezer Eeuw en mooglyk wel de Fakkel , die

anderen eindelyk op den regten Weg gebragc

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

,

Doktor Sipmann, toe te fchryven is, zal

ik, als in het Nederduitfche Werk, de'Am-

boln-



DE SCHULPDIEREN. 59

boiafche Raritcitkamer , vervat, en voor ie- VI.

dereen bloot gelegd zynde , niet gcvvagcn-xxVilï.
Alleenlyk moet ik aanmerken, dat dezelve Hoofd-

wel degelyk haare gebreken heeft, en zy wordt stjk.

van de keurigfte Liefhebbers, hedendaags,

met regt verworpen. Voorts moet ik hier,

in *i korte, aanmerken, dat zyne Eerftc Klas-

fe van de Hoorcns, de Tweede van de Een-

fchaalige Schulpen, gelyk de Patellen, Ze.e-

Ooren, Pokken, Pypjes; de Derde van de

Tweefchaalige of Doublet -Schulpen is: zyn-

de door hem het allereerst de Zee -Appelen van

de Conchylien afgezonderd en onder de weeke

Schaalvisfehen t'huis gebragc.

Voor Lancius, wiens Samcnftel in 't jaar Methode.

1722 te voorfchyn kwam (*) , heeft mem ancl g 1m , ea

de Geflagten der Conchyliën zo naauwkeurig aildercu#
.

door hunne Kenmerken onderfcheiden. lly

volgt de Botanifche Methode van Tour ne*
fort en, fchoon 'er eenige duifterheden

,

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

genooten , dat
5

er de beroemde Gualthie-
ri, met eenige verbeteringen of veranderin-

gen, gebruik van maakte. Wy zullen der-

halve, in 't vervolg, het voornaamfte van

zyne Methode befchouwen, en merken alleen

aan,

(*) C A R. N I C, LANGU Methcdus -nova Testace* ma-

rina in fuas Clasfes Genera & Specm dinrihuendi. LmSCin.

3722. Quarto.

I. Deel. xv. Stuk.
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Afvee
aatl

' ^ ^ ^ ^eeTiaVe 'S Van BONANNI,

Xxvn'i. 011^0^^? tot Ammons- Hoornen maakt.

Hoofb- Op hem is Kündmann gevolgd, wiens
8tuk. beknopte Methode vry meer gebreken heeft (*)

.

De vermaarde Valentyn, weleer Predikant

op Amboina, voldoet wegens zyne Afbeel-

dingen , onder welken veele raare Stukken

voorkomen, ongelyk meer dan door derzel-

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

maal de Methode van Bonanni gevolgd

beeft* De fchikking van Hebenstreit (t),

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

zigt van de algemeene als van de byzondere

verdeelingen, nog minder fmaak.

Methode Dus zag men dan, tusfchen de Jaaren 17:0,

Salw. cn 17305 drie byz0ndere Konftige Methoden

van Conchyliën - befchryving te voorfchyn ko-

men, waar op, niet lang daarna, door den

geleerden Breynius, wederom een andere

ter baan gebragt werdt Deeze Autheur

heeft het Stelzel der Conchyliën volkomener

getragt te maaken, met zodanigen, die men

niet dan Verfteend aantreft, gelyk de Ortho-

keratieten , Ammons - Hoorens en Belemnieten,

daar

(*) JOH. CHRIST. KUNDMANNI, PromptUArium

Rer4 Nat, & Aruficialium* Wratisl. 1726* Quarro.

(t) Jo. ERNST* HEBENSTREIT Disfert. de Or*

dinibus Concbylicrum Methodica ratione mftituenAis. Lipf. 1728.

Quarto,

XX) Disfert* Phyfica de Polythalrnnïu , nova Testtceorvm

Clasfe, Gedani, 173 s, Quarto*
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daar in te voegen , omtrent welke laatften VL

zelfs twyfelagtig is of zy van Conchyliën af-xxvill;

komftig zyn. Zyne Methode kan derhalve Hoofd

aangemerkt worden meer Speculatief te zyaSTUK#

dan Praktikaal. Ondertusfchen verdient zyne

Verdeeling in agt Klasfen nog haare opmer-

king. De eerfte derzelven bevat de Pypagti-

ge Kokers, Tubuli, waaronder dandeBelem-

nieten : de tweede de genen die wy Hoorens

noemen, in 't algemeen, onder den naam van

Cochlidia; waar onder zelfs de Zée-Ooren be*

greepen zyn en de Papiere Nautilusfen, die

maar ééne holligheid hebberi* De derde van

Polyihalamia , wegens de menigvuldige Hok-
jes, bevat de gewoone Nautilusfen, Ammons-
Hoorens en Orthokeratieten : de vierde, on-

der den naam van Lepas , de Patellen: de

vyfde, onder dien van Concha, alle Doublet*

ten i die uit niet meer dan twee Schulpen be-

ftaair. de zesde, onder dieri van Conchoides*

de Pholaden en Eehde- Schulpen: de zevende,

dndcr dien van Balanus, de Pokken of Zee-

Tulpen: de agtfte, onder den naam vmEchi-
nus

9 allerley Zee -Egels of Zee- Appelen.

Twee Jaaren laater kwam het vermaar- Methode

de Werk van den Italiaan Gualthierï, th ieri.
L *

die Lyf-Arts was van den laatften Groot

Hertog van Toskanen, uit het Huis van

Medicis, en gewoon Hoogleeraar der Genees»

kunde op de Univerfiteit van Pifa, te voor-

fchya
h Deel. XV. SrmL
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*
v*- fchyn (*V Hetzelve voldoet niet minder

AfnF F.
r

XXVIII. ^oor ^e keurige uitvoering der Afbeeldingen

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

waargenomen , niettegenfiaande het eene zon-

derlinge manier van Verdeeling heeft , die niet

zo zeer behaagt. Zie hier een korte Schets

daar van.

Hy onderfcheidt de Conchyliën in vyfHoofd-

deelen, waar van het Eerftc de genen bevat,

die buiten de Zee voortkomen , naamelyk de

Aard - en Rivier Slakhóorens: het Tweede de

enkele Zee -Schulpen, die zonder Spiraale

draaijen zyn of fchynen te zyn ; gelyk de Pa-

tellen, Wormbuisjes en Porfeleinhoorens : het

Derde de genen 5 die men gewoonlyk Hooren s

noemt, uit de Zee voortkomende: het Vier-

de de Doubletten: het Vyfde de Veelfchaali-

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

len. Die Hoorentjes, welke Plancüs in

het Zee -Zand aan den Oever by Rimini ont-

dekt heeft, zyn door hein, onder den naam

van Tabulofce polythalamia , t'huis gebragt tot

het Tweede Hoofddeel. De Klasfen aangaan-

de, die zyn 'er twee in het Eerfte, twee in

het Tweede, zes in het Derde, drie in het

Vierde, en maar één in het Vyfde of laatfté

der

(*) Index Testarum Conchyliorum ,
qu&a$fervantur in Mu/jcq

Nicol Al GUalthiïBI fnethodke dist ribut£ e rói .

tektur Tab. CX, Florenu 1742. in fol. majoii.
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der Hoofddeelen. Zyne Klasfikaale verdeeling VI.

der Doubletten is beter dan die der Hoo* XXVUU
rens. Hoofd-

Het Werk van den Franfchen Heer D ^ R"
ê̂ )

*

de
gen villè, dat in 't zelfde Jaar uitkwam (*). Van d'ar-

heefc , ten opzigt van de Methodifche ver- £b*
vil"

deeling, een algemeener Smaak. Ik zal om die

reden dezelve omftandiger voordraagen, waar

door men dan ook zal kunnen zien, hoe veel

onze hedendaagfche Liefhebbers daar van heb-

ben overgenomen, en in welke opzigten zy

daar van afgeweeken zyn.

Hy verdeelt alle de Conchyliën der Zes

in drie Klasfen ; waar van de Eerde de genen

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

tyn UnivalvicLy in 't Franfch Univalves, in 't

Nederduitfcii ook wel Eenkleppige genoemd
worden Deeze benaaming, hoewel oneigen*

is doch in vergelyking met de volgende ia

treiri gebragt en door 'c gebruik gewettigd.

Zyn Tweede Klasfe bevat de genen die uit

twee Stukken of Kleppen beftaan , en derhalve

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

Èivalves heeten , en in 't Nederduitfch Twee-

kleppige of Doubletten. Zyne Derde Klasfe be-

grypt de genen die uit meer dan twee Stuk-

kén famengefteld zyn, in *l Latyn MultivaU

via 2

(*) VHistoïrc Naturelle eclalrck dans deux de fes partiet

principales , la Litbologie & U Conthylfologk, a Paris, int

Quarto 1742.

I. Déél. XV* Stuk»
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^
VI, vfa 9 in \ Franfch Multivalves of Veelkleppige

getyteld, Onder de Rivier- Conchyliëa ko-

Hoofd- men alleenlyk de twee eerfte Klas Ten voor.
stuk* Die Aarde worden door hem in Leven-

de en Doode* door welke laatften hy de Ge-

gVavene of Verfteende, Coquillages Fosfiles $

verftaat, onderfcheiden. De Eerften behoo-

ren akemaal tot de Eenkleppige : onder de

anderen komen 'er voor van alle de drie Klas-

fcn.

Dit is zekerlyk eén aangenaameen zeer ge*

regelde Hoofdverdeeling. Wy zullen nu zy-

ne Onderdeelingen befchouwen. De Zee-

Conehyliën, van de Eerfte Klasfe 3 maaken

by hem vyftien Familiën uit, als volgt.

i. Lepades Jive Patellce; Patelles; Kapjes i

Schilden of Patellen.

s. Aares Marin®; Oreilles de Mer; Zoc-

Ooren.

3. Canales Jive Tubuli &? Vermiculi Marini:

Tuyaux &* Vermisfeaux de Mer : Pypagtige

Kokers of Wormbuisjes.

4. Naviculce Jive Nautili; Vaisjemx ou Nau-

files: Schippertjes of Nautilusfen.

5. Cochlece Lunares: Limacons a Bouche ron-

de: Maanhoorens.

6. Cochlece Semilunares: Limacons a Bouche

demi-ronde: Halve Maau Hoorens.

7. Cochlece Ore depresfo: Limacons a Bouche

uplaiie: Tollen of Navelhoorens j liever Plat-

monden.

8, <M«
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8. ConchcB diiïtce Buccina : Trompes ou Èuccins : Vl.

Trompethoorens., Kinkhoorens.
xx'^Ilj

9. Turbines feu Strombi: Vis: Pennen* Hoofd*

ïo. Volutes feu Cuculli : Volutes ou Cornets : stuk*

Tooten.

li. Rhombi: Roulleaux: Rollen, Dadels^

ta. Murices: Rockers: Rotshoorefts.

13. Purpura: Pourpres: Purperhoorens>

1.4. ConchcB Globofce: Tonnes: Blaas - of Bel-

hooreris.

15. PorceltancB feu ConchcB Veneris: Porfelai-

nes : Porfeleinhoorens.

Onder de Conchyliën van de Tweede Klas-

fe, *t welk de Tweekleppige of Doubletten

zyn, telt d'Argen ville zes Famüiën: té

weeten

1. Conclm difta Ostrea: Huitres: Oesters';

waar onder de Lazarus - Klappen > Poolfe Ha-

mers ,
Haspels, enz.

2. Chamcs: Cames: Gaapers of Gaap -Dou-

bletten.

3. Musculi feu Mytuli: Moules: Mosfelen;

hier onder de Ham - Doubletten en allen: dié

meer of min puntig uitloopen.

4. ConchcB Cordiformes : Cosurs : Hartvormigs

of Hartgelykende ; waaronder de Venus- Haf-

ten, Paardevoeten , Nagel - Doubletten , enz»

5. Pettines: Peignes: Kam-Doubletten
5 om

dat zy Kamswyze geribd zyn ; gelyk de Man-
tels : enz*

£ 6. Se-
i» mzu XV. STUK,
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VI* 6. Solenes: Manches de Couteaux: Scheéden

xxvni
of Mesfe - Hechten -

Hoofd-" De Veelkleppige , van de Derde Klasfe,

stuk. komen wederom in zes Familiën verdeeld

voor: als

ié Echini: Ourfins ou Boutons de Mer. Zee-

Egels of Zee- Appelen.

2. Oscabrion: Lepas a htdp cóles: Zee -Pis-:

febech

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

Tulpen*

4. Pollicipedes: Pousfepieds: Myters.

5* Concha Anatiferce: Conques Anatiferes:

Eenden -Schulpen of Ganzen -Mosfelen*

6. Pholades: Pholades: Pholaden.

De Hoofdverdeeling van deezen Autheur is

zekerlyk zeer goed, zo wel als die der Con-

chyliën van de Eerlte Klasfe, doch die dei-

Doubletten niet zeer naauwkeurig, zo min als

die van de Derde Klasfe. Evenwel kan ilc

niet zien, dat de Heer de Bergen reden

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

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

Methode In de Catalogus van een Conchyliën - Kabi-

IÏsser
net

'
dat in ' c Jaar I?43 te LciPÖg in °Pen*

baare Veiling kwam > werdt wederom een an-

dere

(*)Car»Aug»debihgen, Clasfcs Concbyliorm
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dere Methode gevolgd* Daar heeft men de VI.

Zee- Tulpen onder de Eenkleppige geplaatst., ^xvili
en eene Derde Klasfe gemaakt van gedeelten Hoofd-

%

van Zeedieren, waar onder de Zee - Appelen stuk.

en Zee -Sterren, dat zonderling en ongerymd

is 5 een grooce figuur maaken. De Methode

van Les ser verdient nog minder roem. Hy
maakt eene Hoofdverdéeling in Euisagtige en

Vatagtige Conchyliën, in de eerde van wel-

ken alle Hoorens, in de andere alle Doublet-

ten, ja de Pokken, Myters en Eende-Schulpea

zelfs , begreepen zyn (*)

De Heer Klein gaf ook eéöe Methode Methode

uit, die waarlyk eene der gelcerdilen en uit-

voerigften is (t> Men dient zyn Werk zelf

in te zien om daar van te oordeelen* Il< zal

alleen de Aanmerkingen van gezegden Hoog*

leeraar de Bergen, op deeze Methode,

hier voordraagen. „ Hy heeft, u de Klas-

„ fen, Geflagten en Soorten, naar 't my toe-

fchynt, al te zeer vermenigvuldigd, en

„ dikwils deri naam van Soorten gegeven aan

enkele Verfcheidenheden , die van Geflag-

ten aan énkele Soorten en uit fommige Ge*

Aagten Klasfen geformeerd* 2. Door het

„ invoeren van nieuwe Naamen der Geflag-

„ ten begaat hy den zelfden misflag, dien hy

„ 20

(*J Testaceo-Theotogia. LipC 1743, O&zvó, p, ïo6m

(f) Tentmen Methodi Qstracologc** Lugd, Katar* IJSU
E 2

ï. Deel, XV. Stuk,



R A N C S C II I fc K ï N C

V£ „ zo menigmaal aan Linnjeus heeft ver»

XXVlïï " wetcn « 3- De Soorten zyn, voor -t ove-

Hoöfd, rige, door hem, beter dan door iemand,

stuk.
35 in rang gefchikt. 4. De aanhangzels, agter

de Deelen zyner Methode gevoegd, met

„ uitfluiting van de Kenmerken der Klasfen

,

5 , zouden beter aan het end geplaatst zyn,

als overfchot der Conchyliën. 5. In lbrn-

3, mige Klasfen zyn geen Geflagten. 6. Het

3, Derde Deel heeft geen Klasfen, en maar

één Gellagt, te weeten dat der Ecnde-Schul-

3 , pen. De Tweede Klasfe van het Vierde

3, Deel heeft maar ééne Soort, de Schildpad-

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

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

de Deel zou hy, de Zee -Appelen en

3 , Wormbuisjes niet, gelyk hy elders doet,

35 van de Conchyliën uitfluiten willende, ook

„ de Soortelyke Verdeeling van ieder hebben

3, moeten opgeeven".

De Conchyliën, naamelyk, worden door

den Heer Klein in zes Hoofddeelen onder-

fcheiden; waar van het Eerde, onder den

naam van Cochlides, de Hoorens; het Twee-
de, onder dien van Conchce, de Doubletten

bevat: het Derde, oöder den tytel van Poly-

€onchce 9 ,dQ Eende- Schulpen, als gezegd is,

alleen: het Vierde, onder dien vanNiduli Tes-

tacei, de Tulpen en Zee - Pokken : het Vyfde
en Zesde, als gemeld is, de Zee- Appelen
eu Wormbuisjes» Ik vind opmerkelyk, dat

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

ronehce ,
geplaatst heeft in het voorfte van het

xxvfu»
tweede Hoofddeel. De onderfcheiding der Hoofd-

Doubletten ontleent hy, zo wel als d*Ar- stük »

cekville en Gualthieri, van de

figuur en fluiting der Schulpen-

Brown was, in zyne befchryving der Con- Methode

chyliën van Jamaika (*), de eerfte die de^owN,
Verdeeling der Doubletten afleidt van derzei»

ver Scharnier. Dus Helt deéze , in zyne

Tweede Klasfe, drie Rangen; welker eerfte

is van de genen , die flegts door Ligamenten

famengevoegd zyn, gelyk de Oesters, Mos-

leien, Mantels, enz: de tweede van de ge-

nen, die Ligamenten hebben en uitfteekende

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

nen, die alleenlyk met Tandjes famengewrichc

zyn» Hier mede komt de Hedendaagfche Me*

thode, om dezelven in Scharnier- gelykende,

Halfgefcharnierde, Gefcharnierde en Onge*

fcharnierde te onderfcheiden
, eenigermaate o-

vereen. Ik zal van andere byzondere Ver-

deelingen, hoedanig eene die van Heben-
streiï is, welke de Hoorens naar de langte

van den Krultrqk onderfcbeidt (f), niet om-

handig fpreeken : noch my ophouden met

de manier van Lis ter, dat eene Methode

zon-

(*) The Civil and Naturül History of Jamaka. L^d»

1755» Folio,

(1) Disfert. Phyf* de Ordimbu* Conchylmum* p» SQ*

E 3
LDeel. XV. STUK,
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zonder Methode is, waar in hy de Liefheb-

XXVHI '3ers m ^nc^er v°Waan heeft, dan door de naauw-

Hoofo- keurigheid zyner Afbeeldingen,

ST
et^ic ^e t?ran ĉhe ^eer A D a n s o n (*)

:
die aan

van adaN" de Kust van Senegal zig byzonder toegelegd

heeft op de kennis der Conchyliën, onder-

fcheidt dezelven in de vier Hoofdfoorten van

Eenkleppige, Gedekzclde, Tweekleppige en

Veelkleppige. Die van de Eerfte Soort, op

zyne vyf eerfte Plaaten afgebeeld, zyn, on-

der anderen, de Posthoorentjes ,
Topflakken,

Patellen , Zee - Ooren
,
Tepelbakken, Pennen,

Dadels en Porfeleinhoorens : tot de Tweede
Soort behoorea alle de overige Hoorens: tot

de Derde alle Doubletten of Tweefchaalige

en tot de Vierde alle Meerfchaalige Conchy-

, iiën. Voorts worden de Hoorens door hem,

Daar de verfcheidenheid van deDraaijen, den

Top , den Mond , het Dekzel , het Paarle-

moer en het Buitenvlies, in Rangfchikking

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

dekzelde van de Ongedekzelde onderfcheidt*

Dus komen ?
er, by voorbeeld, van de genen

die de Opening met ftompe Kanden hebben,

zonder uitwendige Zoom, vyf Soorten voor

die ongedekzeM en tien die gedekzeld zyn.

ÏJe meesten hebben het Dekzeltje Hoorn - doch

eem?

(*) H'ist* Naturelle de Senegal. Coc^uiLLAGES. Paris

4757* Qj^ito*
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cenige weinigen Steenagtig. Het is in voelen VI.

Cirkelrond 3 in anderen Ovaal, in fommigen ^XVUI
Halfmaanswyze, in fommigen langwerpig, hoofd»
De Schulp van eenige Hoorens was van binnen stuk»

Paarlemoer; doch ver de meesten vondt hy

natuurlyk niet gepaarlemoerd , noch van bin-

nen noch van buiten. Eenigen waren van bui-

ten zonder Vlies, eenigen hadden het dun,

eenige weinigen dik,,

Tot verdeeling der Doubletten geeft de Heer

A dans on agt op zeven dingen: naamelyk

de Kleppen, de Toppen, het Scharnier, het

Ligament, de aanhechtingen, het Paarlemoer

en 't Buitenvlies. Sommigen hebben de Klep-

pen of Helften gelykvormig en even groot,

anderen ongelykvormig. Eenigen hebben geen

Toppen; anderen hebben die in 't midden, bo-

ven of onder 't midden der Schuinen» On-

der de eerften kwamen niet dan Veelkleppke,

onder de laatften niet dan Tweekleppige voor.

Ten opzigt van het Scharnier, waren 'er die

hetzelve onkennelyk of zonder Tandjes; die

het, met één, twee of drie Tandjes hadden,

welke taamelyk egaal waren. In anderen, met

ongelyke Tandjes, was derzelver getal van

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

dit zelfde plaats, met tien egaale Tandjes in

ieder Schulp. Van alle deeze Gefcharnierde

kwamen 'er geene voor dan Tweekleppige of

Doubletten: alzo de Veelkleppïge wel Tand-
£ 4 jes

I« Deel, XV, Stuk,
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VI. jes doch geen holligheden , om dezelven in te

XXVIll
neemen

?
hadden. Het Scharnier, merkt hy

Hoorn-' aan, is doorgaans by de Toppen geplaatst.

«tuk. Het Ligament is in fommige Doubletten by-

n fa rond, en om of in 't midden der Toppen,

van binnen, geplaatst: in anderen is hetzelve

langwerpig en heeft zyne plaats boven de

Toppen, van buiten: in eenigen tusfehen de

Toppen en rondom de Toppen , aan de bui-

tenzyde van de Schulp. Onder deeze laatften

worden ook Veelkleppige geteld. Het Schulp-

dier heeft altoos Spieren , die hetzelve aan de

Schulp hechten , waar van men deMerktekeqen

vindt in de Schulpen. Van zodanige Vlak-

ken hebben 'er eenigen ééne, anderen twee,

anderen vier in elke Schulp? maar ver de

mees ten hebbes twee zodanige Vlakken. Ze-

ven Soorten waren ten minfte van binnen

gjepaarlemoerd : agt anderen hadden 'er van

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

waar onder vier Veelkleppige, hadden geen

Paarlemoer van binnen noch van buiten. In

omtrent de helft der Doubletten was geen Bui-

tenvlies kennelyk, dat in ver de minden eer

ne aanmerkelyke dikte hadt.

Voorts worden de Hoorens
, volgens de hoe-

danigheden van het Dier, dat dezelven be-

woont, door deezen Heer befchouwd, en wel

ten opzigt van deszelfs Hoornen, Oogen, Bek,

Lugtpyp en Voet, Sommigen, doch zeer wei-

den* hebben geene; de meeften twee en cc-



DER SCHULPDIEREN. 73

r.jigen vier Hoornen, die of Cylindrifch of VI.

Kegelvormig zyn, en voor aan 't Kop-end x^vm.
of agterlyker geplaatst. Zeer weinigen heb-HoorD-

ben geene, de overigen twee Oogen, die of stuk.

aan den Wortel der Hoornen, jn 't midden, of

aan 't end derzelven ftaan. De Bek heeft of

twee Kaaken zonder Snuit, of een Snuit zon-

der Kaaken. Van deeze laatften waren agt-

tien Eenkleppigen , zes- en- vyftig Gedekzel-

de; van de anderen ook agttien Eenkleppige
9

doch maar drie - en -twintig Gedekzelde Soor-;

ten. De Lugtpyp maakt in eenigen het Gat

aan een der zyden van het Dier ; in anderen

een lange Buis, die naar de Rug toe uitkomt.

De Voet, dat het gedeelte is 5 daar de Slak-

ken en dergelyke Dieren mede loopen, heeft

in fommigen een Groefje aan 't voorite ge-

deelte overdwars, 't \yelk in de minden ont-

breekt. Om, de Doubletten volgens de hoe*

danigheden van het Dier, dat dezelven be-

woont , te befchouwen , geeft hy agt op der-

welver Mantel, Lugtpyp, den Voet en dc

Draaden. De Mantel, zynde het Vlies dat de

Schulpen inwendig bekleedt, is of in de ge-

heele omtrek, of alleen aan de eene zyde in

twee Kwabben verdeeld, of maakt een Zak,

die flegts aan de beide enden open is. Som-

migen hebben maar ééne Lugtpyp, anderen

twee , die dan flegts als Openingen zyn , ofBuis*

agtig In eenige weinigen ontbreekt de Voet

of dezelve vertoont zig uitwendig niet : de

E 5 mecsv
h Deel. XV. Stuk,
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Vi#
meesten hebben dien zigtbaar ; doch geenszins

'Afdeel, die Veelkleppig zyn, welke zig ook niet met
XXVIII.

£jraadcn vasthechten 3 dat flegts eigen was
Hoofd» ,1^11
stuk» aan negenderley Doubletten.

Op alle deeze Methoden heb ik in 't alge-

meen aan te merken, dat de minft Konftige

de beste is, dewyl de Natuur zig niet laat

dwingen, en fchoon de Heer Adanson zig

voornaamelyk toegelegd heeft, om de Stel-

zeis der Dieren en Planten in dit opzigt te

hervormen, zo fchynt hy my doch, weder-

om, de moeielykheid van derzelver Verdee-

ling vermeerderd te hebben door te menigvul-

dige onderfcheidingem Men zal ook niet ligt

zyne Methode, hoe naauwkeurig anders zyn-

de , in gebruik kunnen brengen tot eene ge-

voeglyke Schikking der Conchyliën in de Ka»

binetten , *t welk in deezen een voornaam ver-

eifchte is. Die Methode, welke onlangs door

den Heer A. Vosmaer, Direkteur van het

Muféum en van de Diergaarden zyner Door-

lugtigfte Hoogheid , den Heere [Prince van

Orange, aan 't licht gegeven werdt en

volgens welke de voortrefFelyke Verzameling

van Hoorens en Schulpen in de Erfftadhou*

derlyke Rariteitkamers is gefchikt, overtreft

de meesten door haare duidelykheid,

Zyn

(*) In de Beredeneerde en Syftematifche CataUgus ,van eene

hy uitjiek /raatje en vjesr^alooze Verzameling '§ Gravenhage

1765.
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Zyn Wel Edele verdeelt de eigentlyke Con- VI.

pbyliön in twee Klasfen, van Eenfchaalige en
XXVIII*

Meerfchaalige. Ieder Klasfe heeft twee Ran*HooFD-
#

gen , en dus ftelt hy vier Rangen van Con- *tu*<

chyliën. De Eerlte Rang behelst de Een- Vanvos .

fchaaligen die Spiraal gedraaid zyn 3 dat is al-
MAER >

le zogenaamde Hoorens: de Tweede die niet

gedraaid zyn , gelyk de Patellen 5 enz. De
Derde bevat de Tweefchaalige of Doublet-

ten: de Vierde de Veelfchaalige \ gelyk de

Eendefchulpen, enz. In deeze vier Rangen

zyn dertig Geflagten begreepen* die dus op

elkander volgen, i. Porcettance, Porfeleinhoo-

rens: 2. Globofce , Blaashoorens : 3. Nautili).

Schippertjes: 4. Semilunares
,
Halvemaantjes

:

5. Lunares , Maanhoorens: 6. Trochi, Tollen:

7. Strombi , Pennen : 8. Cylindri 3 Rollen :

9, Volutes 9 Tooten: 10. Casfides y Kasketten :

11. Alatce ,
Vleugelhoorens : 12. Marices, Rots-

hoorens: 13, PwrpMne 5 Pürperhoorens: 14. Bac-

cina> Trompetten: 15. Aures, Ooren: 16. Pa-

telh y Schotteltjes : 17. Vermiculi, Wormag*
tige: 13. Tubuli, Pypagtige: 19. Peclines,

Mantels: ao. OJirea, Oelters: 21. Chamx 3

Gaapers: na. Labra, Fonteinbakken : 23. Cor-

difonnes, Hartachtige: 24, Are®, Noachs Ar-
ken: 25. Solenes, Gooten: 26. Mytuli 9 Mos*
fels: 27. Tellim, Dunfchaalige: <i8. Anaüfe-

ra , Langhalfen : 29. Balani, Pokken: 30. PAo-

iadw, Steenfchulpen. Op het end zyn twee

Geflagten van Zee - Appelen , als een Rang

van
I. D£EL, XV. STUK%
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Vh van Weekfchaaligen uitmaakende

, byge-

l^voegd.
Hoofd- De Heer Legations - Raad F. C. Meüi
stuk, sc hen, door de fchikking en het opmaaken

der Naamlysten van verfcheide Kabinetten be-

kend en vermaard in onze Nederlanden, gaf

nog laater eene Syftematifche Verdeeling aan

\ licht (*).

Methode Zyne Hoofdfchikking , in Een-» Twee- en

Ichen!
U

" Veelfchaalige, komt met die van p'Argen-
ville overeen. In de Hoorens maakt zyn

Wel Ed. geene, doch in de Doubletten zo

veel te meer verdeelingen 3 alzo hy dezelven

in de vier Rangen, van ScharniergelykeiUe,

Halfgefcharnierde , Gefcharnierde en Niet

gefcharnierde, plaatst. Dit zou men lie-

ver als Geflagts Kenmerken mogen aanzien»

Ten minfte dunkt my, dat de derde en vier-

de Rang veel bekwaamer op den Vyfden had-

den kunnen volgen, waar door dan de Dou-

bletten in i. Gefcharnierde: 2. Ilalfgefchar*

sierde: 3. Scharnieragtige , en 4. Ongefchar-

nierde 5
zouden verdeeld zyn. Dat zyn Wel

Ed. met de Wormbuisjes begint, is niet on-

eigen; doch de Patellen en Zee-Ooren zou*

den* naar myn denkbeeld, beter op de Por-

fe-

(*) Cauhgus van het Kabinet van wylen den Heer A*

LeeRs, te Amfterdam verkogt in May 1767: thans met

andere Catalogusfen , van zyn Wel Ed. Opftel, onder den

%'tel van Mtvfthtmana
5 by e^n gevoegd en uitgegeveno
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felehi-Hoorens volgen: te meer, dewyl die, VL"

zo wel als deeze* Klipkleevers zyn, en ^ lt ^xvilï
zou een bekwaamen overgang maaken tot denooFD-

Oesters en dergelyken. Voorts mogt zyn STUK»

Ed* de Kenmerken der Geflagten wel aan-

getekend hebben, die door den Heer Vos-
maer zeer omftandig opgegeven zyn (*).

Zie hier de Naamen van de Geflagten 5 vol-

gens de Methode van den Heer Me usc hen.

i. Wormagtige Kookers : 2. Pypagtige Ko-

kers: 3. Schottels of Patellen:: 4* Zee-Oo-
ren: 5. Zeilers: 6. Schippers: 7* Postryders:

8. Halve Maan Hoorcns: 9* Maanhoorcns:

10. Tollen: n. Pennen: 12. Trompetten:

13. Purperhoorens: 14. Rotshoorcns: if. Vleu-

gel- en halve Vleugelhoorens : 16. Tooten,

enz: 17. Rollen of Dadels: i8« Blaashoorens;

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

feleinhoorens : 21. Moffels : 22. Mantels :

23. Oesters: 34; Arken: 25. Lazarusklappen;

26. Foelie - bladeren : 27. Fonteinbakken o£

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

pers: 30, Dunfchaalen: 31* Gooten; 32. Steea*

fchulpen: 33* Eendehalzen en Voet-Teenen:

24, Pokken. Dit alles worde beflootea mee

zes

(*) Men moet deze Aanmerkingen niet aanzien als tefs*

pingen, maar als bedenkingen, omtrent eenige verandering

©C verbetering, met welke deeze Methode, myn$ oordeels,

zou kunaen voldaan en aangenomen worden*

I. Deel, XV* Stuk,
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Afdeel
ZCS ^e^a§ten van Zee- Appelen,, die têh ui*

XXVIII. terfte naauwkeurig onderfcheiden zyn.

Hoofd- Het Samenflel der Natuur van den Heer

Memode LinNjEus by herhaalingen veranderd en

vanLiN- verbeterd zynde, zo hebben de Aanmerkin-
NiEUS<

" gen, die 'er op de Eerfle Uitgaaven zyn ge«

maakt, dikwils geen plaats ten opzigt van de

laatfte» Ja, als een andere Apellès heeft

zyn Bd. de gedagte Aanmerkingen zig ftil-

zwygende ten nutte en daarvan gebruik ge-

maakt, tot verbetering van zyn Samenflel «>

dat, zo veel de Conchyliën aangaat. Hemels-

breedte verfchilt van de Eerfle Uitgadve (*>
Toen maakte hy agt, naderhand negen Hoofd-

verdeelingen of Geflagten , naamelyk van

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

leinhoorens, 4, Zee-Ooren, 5* Wormkokers,
6. Nautilusfen , 7* Doubletten , 8. Lepaden

,

9. Microcosmus. De betekenis van dit Jaat-

fte is duifier en dubbelzinnig geweest ^ gelyk

de Heer de Bergen billyk aanmerkt (f),
én in de volgende Uitgaaven heeft onze Rid-

der dit woord niet als een Geflagtnaam ge-

bruikt. In de Tiende Uitgaave is de Orde

omgekeerd, Zyn Ech begint met de Veel-

ffchaa-

(*) CAR. LlNN* Syst. Hatur*, Lugd. Bat. 17354 Folio

EegalU

(t) Annof, in CAR* LlNN, Syst, Nat. Ed, VI, Stock-

holm. I?<fgj editam, Ephem, Nature CurtQf§rum 3 ut fïipra
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fchaalige of Veelkleppige, en eindigt met de VI.

Eenfchaalige. Dit was ook gepaster; dewyl ^viir
hy den voorgaanden Rang, der Mollusca, met Hoofd-

*

het Geflagt der Zee -Egels of Zee- Appelen^ STÜK»

die weezentlyk Veelfchaalig zyn, doch geen

harde Korst hebben, beflooten hadt, en de

volgende Rang, van de Lithophyta y uit Een-
fchaaligen beftaat. Dus heeft zyn Ed. dan

ook die zelfde Orde gevolgd in de Twaalf-

de en laatfte Uitgaave van zyn Samenftel der

Natuur (*), welke ik thans gebruik; met en-

kele byvoeging' van drie nieuwe Geflagten, die

van Mattra, naamelyk, Teredo en Sabella; zo

dat het getal der Geflagten van Hoorens en

Schulpen of Conchyliën in -t algemeen, by
hem, thans zes - en - dertig is. En, dewyl

deeze geen Pooten hebbende Dieren, door

onzen Ridder, in het algemeen Samenftel der

Natuur, en wel in het Ryk der Dieren-, met
regt in de Zesde Afdeeling , dat is in de Klas»

fe der Vermes of Wormen, geplaatst

zyn ; zo bekleeden zy daar in , op de naakte

Slakken en Slakgelykende Dieren volgende,

onder den naam van Testacea of Schulpdiereo,

als gezegd is, den Derden Rang,

(*) Syst. Natur*. Ed. XII, Oftavo. HoUni*. ïf67t

h Deel» XV, Stuk*
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XXVIII*
Hoofd. QRDO TERTIUS,

TESTACEA,
Mollusca fimplicia, quas Testa CalcareS

obte&a funt.

t. Multivalvia.

500, C hi ton. Testa multivalvis , longitudU

naliter Dorfalis.

301. Lep as. Testa multivalvis> inaqiiivalvisi

fesjilisi

30a. P hol As. Testa Hvalvis , accesforiis

posticis,

21 Bivalvia. Conchje*

303. Mya. Testa Cardines Dente crasjt

v vacuo.

304. Solen, Testa Cardines Dentibus late-

ralibus remotis.

305. Tellina. Testa Cardines Dentibus

lateralibus alterius vacuis.

3C<5. Car di üM. Testa Cardines Dentibur

lateralibus remotis penetrantibus.

3°7*
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Afdeel.
xxviir.DERDE RANG. hoofd-
STUK*

SCHULPDIEREN.
Weeklyvige Dieren , het Lighaam een*

vouclig , en bekleed niet eene Kalkwor-

wordende Schaal.

ï. Veelkleppige.

3cd. Chiton, Een Veelkleppige Schaal *

overlangs op de Rug.

3oi# Lepas. Een Veel- doch ongelyk-

Kleppige Schaal, die ergens aange-

hecht is.

302. P hol as. Een Tweekïenp !

gc Schaal,

met kleintjes van agteren.

2. Tweekleppige. Schulpen.

303. Mya. *t Scharnier meteen dikke met

fluitende Tand.

304. Solen, 't Scharnier met <k -y^-Tan*

den ver van elkander af,

305. Tellina. 9
t Scharnier met de syd-

Tanden van de eene Schulp niet flui*

. tende,

306. C ardiüm. 't Scharnier met de zyd-

Tanden ver af en infehietende.

F 307.
L DEEL» XV. STU&.
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VT.

Afdeel.
XXVIII.
Hoofd*
«TUK.

507. Mactra Testis Cardines Dente in*

termeclio complicato.

308* Donax Testt Cardines Dente laterali

remoto vacuo.

309, V e n u s. Test ! Cardines Dentibus ap-

proximatis , divaricatis.

3 iq* Spondylu?. Test 2 Cardines Dentibits

duobus foraminulo difiin£tis.

311. Chama, Test2 Cardines Dentibus duo*

bus obliquis obtujis

312. Arca, Test2 Cardines Dentibus mime*

rofis penetrantibus.

313. Ostrea. Test 2 Cardines Dentibus nul*

lis , fcrobiculo ovato.

314. Anomie Testi Cardines Dentibus nul-

lis , fcrobiculo lineari marginali.

315. Mytilüs.
1

Testje Cardines Dentibits

nullis
,
fcrobiculo Subulato diftiniïko.

316. Pinna, Test2 Cardines Dentibus nul-

lis > margine alter0 coalito.

2. Univalvia Spira regulari. Cochle^.

317. Arconauta.
Animal Sepia.

Testa Unilocularis

:

3i3<
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307. Mactra, 't Scharnier met een middel- Vl.

t
Tand die .famengevouwen is.

X^VIlï'
308. Donax. \ Scharnier met een zyd- Hoofd/

Tand die ver af is , niet fluitende, «tuk.

309. Vemjs 't Scharnier met Tanden die

digt aan elkander ftaan, met afwy-
kendc 'Punten.

310. Spondylus. 't Scharnier met twee

Tanden, die door een Gaatje afge-

fcheiden zyn.

311. Chama *t Scharnier met twee Tan*

den . die fcheef en ftomp zyn*

312. Ar ca. 't Scharnier met een menigte

van infehietende Tanden.

313. Ostrê a. 't Scharnier zonder Tanden,

maar met een langrond Kuiltje.

314. Anomia. 't Scharnier zonder Tanden^

met een Streepswyz' Kuiltje aan den

Rand.

315. Mytilüs 't Scharnier zonder Tan-

den, aan een Elswyz' Kuiltje ken-

baar.

316. Pinna. s

t Scharnier zonder Tanden,

met den eenen Rand famengegroeid*

3 Eenklepplge die regelmaatig gedraaid zyn,

Hoorens.

317. Argonauta. De Schaal zonder Hok-

jes. Hec Uier tot de Zee - Katten be~

hoorende.

F 2 318,
t* ZSÉfeÜ» XY. STUK.
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utilus. Testa multilocularis ; fo-

XXVIII röfltórafc communicante.

Hoofd»
stuk, r I9# Conus* Tkffa Aperturd effufd, linea-

ti, edentuld.

3*0. Cypr/ea, Tkrto Aperturd effufd 5 li-

rieari, utrinque dentatd.

321* Bulla. Testa Aperturd fubcoarclatd

,

obliquatd.

322. V o lu ta. Testa Aperturd effufd, Co-

lumelld plicatd.

313. Buccinum. Test 3, Aperturd Canalku*

lo dextro.

324. Strombüs. Testa Aperturd Camlicu*

lo Jïnijiro.

325. Mürex. Testa Aperturd Canalicuh

reiïko.

326. TnocHus, Testa Aperturd coarciatd

fubtetragond.

327* Turbo. Testa Aperturd coariïatd orbi-

culari.

328. Helix* Testa Aperturd coardtatd La-

nari.

329. Nerita. Testa Aperturd coarciatd fe-

miorbiculari.

330. Haliotis. Testa Aperturd dihtatd,

pertufd.

4. Uni*
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318. Nautilus De Schaal met veele VI.

Hokjes, die door middel van een
xxvill*

Gaatje gemeenfchap hebben. Hoofd-*

319. Conus. De Schaal mee een wyd uit- STüK«

loopende Mond, die fmal is en over-

al even breed , zonder Tanden.

320. C y p r m A. De Schaal met een wyd uit-

loopendeMond; die fmal is en overal

even breed, wederzyds getand.

321. Bulla. De Schaal, met een naauwer

toeloopende Mond, die fcheef ftaat.

322. V o lu ta. De Schaal met een wyd
uitloopende Mond ; de Spil geplooid.

323. Bueci nu m. De Schaal met een Sleuf»

je aan de regterzyde van den Mond.

324» St-rombus. De Schaal met een

Sleufje aan de flinkerzyde van den

Mond,

325. Murex. De Schaal met een regtuit

loopende Sleuf, by den Mond.

326. Trochus, De Schaal met een ver-

naauwde Opening , die eenigermaate

vierhoekig is.

327. T tjr b o. De Schaal met een vernaauw-

de Opening, die rondagtig is.

328* Helix. De Schaal met een vernaauw-

de Opening, Maanswyze.

329. Nerita. De Schaal met een ver-

naauwde Opening, die halfrond is.

330» Haliotis. De Schaal een wyde Ope-

ning hebbende , met Gaatjes doorboord.

F 3 4. Een*
I, DEF.L. XV. STUK,



8(5 Rangschikking
VI* 4, Univalvia absque Spira regulari.

Afdeel.
XX VIII. r> ^ . ^ + . ^

Hoofd- 33 *• Patella. Tes€a patenti-comci
^ quies-

stuiw eens.

332. Pentalïu m; Testa libera , Subtilata^

utroque extremo aperta.

333. Serpula Testa adnaia Tubulofa.

334. Te re do, Testa intrufa Ligno.

335. Sa bell A. Testa grams Ammceis con*

fecta,
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4. Eenkleppige , niet regelmaatig gedraaid, yi.
Afdeel.

531. Patella. Üe Schaal Kegelvormig ,
XXVin#

, , Hoofd-
wyd open 3 rustende. stuk.

332. Den ta li üm. De Schaal vry, E1&-

vormig eb aan de beide enden open.

533. Serpula. De Schaal aangegroeid*

Buisagtig.

334. Te re do. Dc Schaal in Hout inge-

boord.

335 Sabella. De Schaal uit Zandagtige

Greintjes famengefteld.

F 4
* cc el. xv. Stuk.

XXXIX. HOOFD.
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VI

Afdeel.^^^^^^^^^^mmtm&SÜm
Hoofd- XXIX, H O O f D S T U K.
STUK. /

Befchryving van 't Geflagt der ChitoNs,
waar onder die men Zee - Pisfebedden noemt.

Naam. Tvjaast aan de Zee -Appelen, die den voor-

^ gaanden Rang beduiten^ volgt met reden

het Geflagt van die Dieren, welke een Schaal

hebben, uit vcele Schulpagtige. Stukken be-

ftaande, die regelniaatig zyn famengevoegd

en de Rug van het Dier overlangs bekleedenj

zodanig dat het zig, deswegen, gelyk een

Pisfebed met dwarfe Infnydingen vertoont.

Sommige Soorten voeren derhalve /in 't Ne-

derdukfch, gemeenlyk den naam van Zee-
Pissebedden. Die Schildagtige Rok geeft

'er den Griekfchen naam van Chiton aan , wel-

ken 'Lictn^us gebruikt, zynde van ouds

toegepast gewebft op een Soort van Mot-
ten, ^^^^fc^^i' ^

'
, :V.^rP| \>

'

'

Kenmej> De Kenmerken begaan in gedagte Schulp-

jes , die langs de mg overdwars geplaatst

zyn, en dus het Dier van boven bedekken,

dat van onderen zig als een Zee -Slak ver-

toont.

Sporten*
s

t Getal der Soorten, in dit Geflagt, is ne-

gen, waar van eenigen in de Indifche Zee,

anderen in de Europifche Oceaan en elders

waargenomen zyn.

CO CM-
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(1) Chiton met ecne zesledige geflreepte

Schulp,
XX'TX
Hoofd-

De woonplaats van deezc is aan Linn^eus stuk*

onbekend geweest. chiton fa-
pidus.

Stekeli-

(2) Chiton met de. Schaal zevenledig 9 het&-

Lyf geknobbeld. Tuherct^
latus.

Geknqb-

Deeze heeft, volgens onzen Ridder, het beide.

Lyf ovaal, van boven gedekt met verheven

Knobbeltjes, die Eeltagtig zyn, Ruitswyze

geplaatst. De zeven Schulpjes, meer over-

dwars , boogagtig geflreept ,
zyn naauwlyks

gekield , en aan de zyden door een hoek on*

derfcheiden; het eerfte en zevende met ver-

heven Knobbeltjes befprengJ. Het zou de

langwerpige ge-articuleerde Patella zyn van

Sloane en de Oscabfion van Petiveïu
De aangehaalde Figuur van Se ba heeft agt

Leedjes. Men merkt aldaar aan, dat zy van

veele onkundigen voor Slangekroonen gehou-

den worden ; 't geen ongerymd is
,
dewyl het

Schulp-

(1) Chiton Testa fexvalvi ftriata. | Syst. KaU XII* Gen»

300.

j

(z) Chiton Testa feptemvatvi , Coi'pore tulerculato, Syst.

Nat, X, XII. Chiton Oscabrion. Muf. Ad- Frid. L p. 9 <s.

Oscabrion. Petiv. Gaz, Tab. U f. 4. Patella oblonga as-

imiiata. SLQAN, Jam¥ II. p. 233» S £ £ Muf% UI. T, i»

f. *4-

F 5
^Dr.EL, XV, STUK,
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VI. Schulpagtig dekzel een Dier befluit, \ welk

xxi
E

x.

L
' kruiP c gelyk een slak '

Hoofd- Dit Schulpdier (Coquillage, zegt d'Ak-
stuk. genvillEj) daar weinig Autheuren ge-

3 , wag vanmaaken, heeft verfchillende Naa-

3 , men gekreegeh. Petiver noemtze, Os-

3, cabrion van Caroline»; dat zeer fraay is. An-

*raUims*to dereo * geeven 'er den naam van Zee-

Tox£*ï. 'fj
Wants (Cimex Marina) aan. Daar zyn

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

3, telen, en fommigen Zee-Pisfebed of Zee-

3, Bootje» 'c Blykt, dat het veeleer een foorc

33 van langwerpige Lepas zy , met agt van

33 een gefcheiden Ribben, die zig aan de

33 Klippen hecht, zo wel als de andere Pa-

33 tellen. Indien zy niet vertoond is in het

,3 voorgaande Gezin der Lepaden , zo komt

33 dit 3 om dat haare agt afgezonderde Rib-

„ ben haar fchynen uit te fluiten van de

33 Klasfe der Eenkleppige en Natuurlyk te

3, brengen in die der Veeikleppige. Het Os-

33 cabrion Carolinum komt van Amerika , en

33 wordt gevifcht aan de Oevers van den

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

33 mingo. liet Oscabrkn Gdlicam komt van

3, Dieppe, en verfchilt van het voorgaan-

3) de eenigermaate daar in, dat zyne Ribben,

33 fchoon van een zelfde getal , aan ieder End

„ kleine Tandjes hebben, die zig verheffen en

33 vereenigen aan den Omtrek van de Schulp"(*J.

Zo

(*) La C$nc&ylhic&ie. I. PartJe, p, M*f
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Zo blykt dan, dat dceze Heer de Westindi VI.

fche of Amerikaanfche Zee -Pisfebed niet van
xxiX.

U

de Franfchen onderfcheidc door het getal der hoofd-

Leedjes, 't weikin myne Westindifche, cfeafrsTdfe

ik de gedagte oneffenheden in waarneem, ook

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

ding van de Franfchen, met het Dier daar

in 3 befchouwen.

(3) Chicon met ce Schaal agtledig en ge- ni.

ftreepty het Lyf eenigermaate gedoomd. Gedoom-
de*

Agt Schulpagtige Schaaltjes, die in 't ge*

heel overdwars geftreept zyn en niet gekield,

met de uiterfte kleinst , dekken het Lyf van

deeze 3
't welk de gedaante van dat der voor-

gaande Soort heeft en ovaal is , van boven

bezet met Elsvormige fmalle, boogswyze ,
•

ongelyke, roode Stekeltjes of Doornen; zegt

LiNNiEus 3 die 'er de wooning in Afia aan

toefchryft.

De aangehaalde Zee- Slak van Rümphius,
vier Vingerbreedten lang en twee breed ,

heeft de Rug bedekt met zwartagtige en flap-

pe Doornen, waar onder zeven of agt halve

Kringen als Nagels leggen , die als een Pant-

fier

(3) Chhon Testa o&ovalvi ftriata , Corpore fubaculeato.

iiyst. Nat. X, XII. Limax Marina. Rümph. Muf T, X,

f< 4. ED\v. Az\ Tab, 286, f. IS. SEB. Muf II. Tab, ói.

h DEEL. XV. STUK.
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VI. fier of Schild famengevoegd zyn. Van on-

X3Ci^
L

* deren heeft zy een geel, taay en Slymerig

Hoon)- Vleefch, waar mede het Dier zig zo vast

stuk. hecht aan de Klippen , dat men hetzelve 'er

niet dan met geweld kan afrukken ; wanneer

het 3 gelyk een Egeltje, zig door inkrimping

rond maakt. Dus fchynt het my, dat die

Stekels of Doornen , in deeze Oostindifche

Zee -Slak 9 niet op het Lyf maar op het Schild

zitten: doch zouden zy tusfchen de Geledin-

dingen door kunnen uitkomen
5

en fchynt de-

zelve wel een foort van Zee - Rups te zyn.

De Ambcineezen noemenze Kokohot, die van

Loehoe Talluul. Het Dier wordt van de In-

landers gekookt en tot Spyze gebruikt.

iv. (4) Chiton met de Schaal agtledig, en het

Fascicuia-
Lyf, aan de Leedjes y wederzyds met

Met Kwastjes bezet.
Kwastjes»

Aan de Kust van Barbarie is door den Heer

Br ander, Konful van de Kroon van Swee-

den te Algiers, dit flag van Zee-Pisfebedden

waargenomen. Het Lyf des Diers is Afch-

graauw en effen; de Schaal flaauw gekield.

Het heeft agt witte Haairige Kwastjes, ne-

vens de zyden van de Schulpjes, wederzyds

aan het Lyf zitten.

(5) Chi-

(4) Cbitên Tesia ofcovalvi, CorpoiS ad VaivulaS utunque

fasciculato. Syst. Nas. XII.



D F. C H I T O N S. 93

C5) Chiton mei de Schaal agtledig en half ge- VI.

ftreept , het Lyf als met Schubbetjes ^xix!*
ibeseJ. HOOFD-

STUK»
t:

Deeze, die zig in 't Kabinet der Koningin ?rjam0'

van Sweeden bevondt, was uic de Indien af-Gefchub-

komftig. de*

(6) Chiton' met de Schaal agtledig en niet vr-

gejireept) het Lyf met uitgeholde ofzp-Geftippei-

pen,
de*

Linn/Eüs haalt hier Osèeck aan, dien 3

óp zyn Reistogt naar China, in de Baay van

Kadi* dit Dier was voorgekomen, dat hy zegt

de Chiton leeve te zyn, welke Petiver Os-

cabrion noemt, Dezelve hadt de Schaal uit agt

Stukken beflaande, dié overdwars met Voort-

jes overtoogen waren , zynde de Schaal aan

den Rand week, doch voor 't overige hard*

Het Dier was plat, week en bedekte de

Schuitvormige Schaal van binnen, die het,

aangeraakt wordende, zo te famen trok, dat

de eene Punt van de Schaal aan de andere

kwam

(5) Chiton Testa o&ovalvi femiftriata
, Corpore fquamii*

iolo, M. L* U, 465 *.

(6) Chiton Testa o&ovaM Ixvl , Corpore Pim&is excava*

tis. Syst* Nat, X, XII. Chiton Corpore pun&ato, Testis oc-

to. Amoen* Acad. 4*p. i$6> OSBECK Itin. 62* SEB» Muf*
lil. Tab. U f. 13. Calva Serpentis Diadema. Ept>* Nat.

Cur. 1727, p. 36\ T. I. f. j, z ¥ &NORR Vtrzam* IV*

P. Pl. 17. A 3, 4.
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VI. kwam te raaken. By het uitwinden van het

XXl^
L*^ nlcer was dit ^ier

> benevens eenige Krab-

Hoofd- betjes , opgehaald De uitgeholde Stippen

stuk» zyn waargenomen in dieChiton^ welke zig in

de Chineefche Verzameling van La oer-
stroom bevondt. Dus ftelt Linn^us de

Woonplaats van deeze Soort in Afia, Europa

en Amerika.

westïn- De Heer d 5A rgekvillb, de afbeelding
1 c e

' gecvende van zyn Oscabrion , met het Dier

daar in» zegt, dat hetzelve zeldzaam in

Vrankryk, en oirfprongelyk uit Amerika af

komftig is. Men vindt het aldaar, op drie

of vier Voeten diepte, onder Water, aan de

Klippen zittende, op plaatfen die weinig be-

zogt worden. De Ingewanden , en weeke

deelen van het Lyf
,

zyn in de ovaale hol-

te van de Schaal beflooten. Aail een dei-

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

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

daar het zyn Afgang loost. Men zegt, voegt

hy 'er by, dat de Oscabrion zig op de Rug
der Walvisfchen aanhecht? , en aldaar blyft

leeven. Het Dier fchynt geen Hoorntjes Oo-

gen of Pooten te hebben. Terwyl het, ge-

lyk de Patellen, op de Rotfen kruipt, ver-

toont de Kop zig duidelyk wanneer het met

kragt wil te werk gaan; anders ziet menzein
5
t geheel niet. Dan is de Kop halfmaanswy-

ze rond, eri met een ovaal" Gat 'doorboord,

bét
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hec welk eene Buis uitgeeft, <Jie aan het end VI.

mee twee halve Bolletjes is geflooten. De^ix*
Kop niet rustende, doet het deeze Buis alstiooFD-

by Ademhaaling werken
,
dewyl zy oogenblik- STÜK »

kelyk verfchynt en vcrdwynt. Deeze bewee-

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

Vergrootglas waargenomen.

Het Franfche Oscabrion, te Dieppe gevan- Franfche,

gen, verfchilt in de famenvoeging van zyne

agt Ribben, die aan ieder end vergezeld zyn
,

met kleine Tandswyze verhevenheden , welke

zig vereenigen of famenloopen aan den Zoom
van de Schaak Deszelfs ovaale Voet ftrekt

zig nooit buiten den Rand van de Schaal uit,

en de Opperhuid van het Dier, zynde maar

een taamelyk dik Vel , is van binnen aan de

Schaal gelymd; zy omringt dezelve van bui-

ten om te fluiten aan den Rand , 't welk

fieunzel aan de Ribben kan geeven.

De Afbeeldingen zyn naar de mynen ge* Plaat

maakt, en, fchoon ik niet twyfele of Fig. 1.^1*2,
Plaat CXVI. is een Zee-Pisfebed van de

Franfche Kust, welke ik met het Dier daar

in, gedroogd bewaar, fchynt doch deszelfs

Voet zig ver buicen den Zoom van de Schaal

uit te (trekken* Voor 't overige is het Dier

taamelyk overeenkom ftig met dat van d'Ar-

genvillè, terwyl ik die Tandswyze ver-

heffingen ook duidelyk in de Schaal waarneem,

welke zig niet zo zeer in de myne van Fig. 9,

dat de ledige Schaal van eene Westindifche

L DEEX.» XV. STUK,
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VL
]S) vertoonen, en zyn aan deeze ook geene

XX?X- dwars flreepjes zigtbaar, hoedanigen de andere

Hoofd- zeer duidelyk op de Ribben heefc. Men kan
stuk. dezelve dan, met regt, lot deeze Soort be«

trekken. Zy heeft den Rand of Zoom , rond

als een Koord, bekleed met veele Schubbet-

jes, en, 'c is aanmerkelyk, dat in deeze Rand

de Ribben of Leden van de Schaal, zelfs in

myne gedroogde Chitons, nog beweeglyk zyn*

vti. (7) Chiton met de Schaal agtledig en Boogag-

tig eenigermaate gejlreept, het Lyfrood.

In de Noorder-Oceaan was deeze, gelyk de

Patellen aangehecht zynde, door Koenig
waargenomen. Zy hadt de Schaal ovaal, ee-

nigzins langwerpig , de Rug gekield en de

Leedjes fchuins Boogagtig geftreept- Die,

welke Martin uit de Zee van Noorwegen

aan den Ridder gebragt hadt, was van grootte

als een Linze, en hadt de Schaal rood» Zyn

Ed. betrok dezelve tot de voorgaande Soort.'

vin* Chiton met de Schaal agtledig en effen ,

^!'
us

' het eerjle Leedje van agteren aitgeraruL

Deeze, in de Yslandfche Oceaan door dien

zelf*

(7) Chiton Testa oftovalvi , arcuato fëbftüfttf, Corpore ru-

bro» Faun. Suec* 12119*

(8) Chiton Tcstê oftovalvi tevi, ValvuU prima postice e«

marginata, Sysu Nat* XII»
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zelfden Heer gevonden , heeft de Schaal ovaal, Vt

effen, naauwlyks gerugd, en minder gekield. ^XIX^
Hoofd»

(9) Chiton met de Schaal agtledig en Ey* stuk.

rond- Gnl*k
Asch-

Deeze, uit de Zee van Noorwegen, hadt de
graauŵ

Schaal naauwlyks grooter dan een Weegluis 5
'

platagtig, Afchgraauw, Eyrond of van agte-

ren iets breeder , weinig gekield , niet glad,

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

ken, Myters, Langhalzen of Eende- Schul-

pen, en Ganze-Mosfelen genaamd.

Den Griekfchen naam Lepas, welke voor

Patellen gebruikelyk is geweest, heeft

LitfNiEUs tot een Geflagtnaam gebezigd

voor deeze Schepzelen. Zy onderfcheiden zig

door een Schaal die uit veele Leden, welke

ongelyk van grootte en figuur zyn, beftaat,

en met haaren Grondfteun ergens aan ge-

hecht is. Dit Geflagt begrypt tien Soorcen s

als volgt.

(10) Lè.

(9) Cbitm Testa otëovalvi ovata* Syst, Nat* Xlf.

G
I» Deel, XV. stvx.
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VI# C IC0 Lepas met een Kegelvormige gegroefde

Afdeel. Schaal , die onbeweeglyk vast zit , de

Hoofd-
Dekzeltjes fpits.

STUK.
x. By den naam van Zee-Pokken of Zee-Puisten

iï£*s.

Ba
" kennen wy de eerfte Soort van dit Geflagt,

zee Pok» welke overal gemeen is aan de Oevers van

den Europifchen Oceaan. Een menigte van

Hoorens en Schulpen of Koraalen, dryvend

Hout, Paaien, Ankers, ja Schuiten en Sche-

pen» vindt men 'er dikwils mede bezet * en als

geheel mede begroeid. De Ouden hebben 2e-

kerlyk deeze Balani genoemd ; hoewel zy dien

naam ook gaven aan de Pholaden en Lang-

halzen of Eende- Schulpen; om dat die allen

éenigermaate de figuur van Eikels of lang*

werpige Nooten hebben: 'c welk het Griek-

fche woord Bk*.mos te kennen gaf. DeSchulp-

jes, inderdaad, die het Dier bedekken binnen

de buiten -Schaal, doen deeze Zee-Puisten zig

niet kwaalyk als een Eikel in haar Dop of Kelk

vertoonen. De Gellalte, voor 't overige , en

dat zy zo menigvuldig nevens elkander groei-

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

Zee -Pokken aan.

tv

fio) Lepas Testa Conïcd falcatk fixa
9

operculis aaimina»

tis» Syst* Nat. XII. Gen. 301. Faun. Suec. 2122** M. L, tl.

466. N. 2*> It. Westgoth. 170, LeeuwENH. E*
pist. 82* p. 472, T. 465 KLEIN* Ostr* Tt 12* Fig. 94 ,

9S. GüALTH. Test. 106. C Pbilof. Tranfaft* ï$ft«

V. 2. T, 34* f. 17. B ASTER Opuse. fubces, 127* T. 12,

& 7 ie.
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De Heer Bast er. geeft ons een zeer

naauwkeurige afbeelding en befchryving van^EL

het Dier , dat in de Zee - Pokken huisvest \ hoofd-
doch ten opzigt van de Schaal, en de Kot- stuk.

merken daar uic afgeleid , heeft hy L i n n je u s
Ze*

'

1

niet begreepen. Men behoeft flegts de by-

zondere befchryvingen , welken de Ridder daar

van gegeven heeft, zo in die van de Swëed-

fche Dieren, als van zyn % Westgotthifchen

Reistogt, na te zien, en zal bevinden, dat

hy door Sulcata de Sleuven bedoelt, die 'er

langs de Schaal ;loopen in deeze Soort, en

dus dezelve van de volgende, die de Schaal

effen heeft , onderfcheiden. Zyn Éd. zegt

,

dat hy, byMarftrand, deeze Balanus hier en

daar vond zitten op de Schaalen der Beurs-

krabben : de Schaal meest beftaande uit zes

Kleppen, in de figuur van een geknotten Ke-

gel, die de bovenfte Opening gedekt heeft

met vier Puntige Ruitswyze Klepjes,' waar

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

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

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

gelyke Sleuven is uitgegroefd : 3. dat het

JJekzel, uit vier Kleppen famengefteld , een

lange Spleet tot fluiting heeft, weke fchuins

(*) Testa conflans Valvulis fepïus VI* Coni tmncaci fbrmi;

apertura fuperiore teófca Valvulis IV. acum'uatis Rhombi for»

ma, quaium a infeibres majores. IVesgatth- Reife. p;?g, 195?,

G s
l. DÉÉL. XV. STWK»
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gefpitst is (*). Die, welken d*Argenvil*

XXxfL#LE *n zYne Fi§uur A afbeeldt, fchynen my
Hoofd- echter geenszins tot deeze maar tot de derde
stuk. soort te behooren (t)-

De grootte vind ik nergens bepaald , doch

^wr?«
er

fchynt my die van een Hazelnoot weinig te

genaamd» overtreffen. Van de zodanteen hadt de Heer

cxvi. Ellis dc Afbeelding van het Dier ontleend,

*• welke in onze Fig. 3, op Plaat CXVI. is

overgenomen, om dezelve met die van den

Heer Bas ter te vergelyken. Hy gebruikte

daar toe het Water - Mikroskoop van Cüff,
doende het Diertje, uit de Schaal gehaald zyn-

de , in een Orlogie - glaasje met Zout Water,

of hetzelve leggende op een gewoon Plaatje

Glas, en dan door een Penfeeltje met Zout

Water befprengende, zo lang de Waarneeming

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

fchcidene Uuren agtereen, zegt
k
hy, in be-

weeging zal houden.

„ Dit Dier (vervolgt Ellis) heeft vier-

entwintig Klaauwen of Baardjes, die op

„ de volgende wyze gefchikt zyn. De twaalf

„ langften ftaan regt overend, van de Rug-

,, zyde des Diers afkomende, en allen by

„ paaren famengevoegd aan den bodem

,

„ waar zy in een gemeenen Grondfteun in-

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

door-
(*) Faun, Sutcica. Ed. II. p.

(t) zyn daar aangehaald.
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„ doorfchynende en door Gewrichten famen- VI.

py
gevoegd zyn. Ieder Gewricht heeft , aan de xxx^

3i holle zydc, twee ryën Haairtjes. Het Dier Hoofd-

3f is, om zyne prooy te vangen 3 fteeds bè* Ü̂K
^

„ zig met het uititrekken en famentrekken

3 , van deeze Boogswyze Haairige Klaauwen,

die aan 't zelve voor een Net verftrekken.

„ De twaalf kleinfte Klaauwen zyn nevens

„ de grooten , ter wederzyde zes geplaatst en

„ by paaren verdeeld, zittende twee Klaauwt-

„ jes aan ééne Stam, gelyk de Schaaren of

33 Klaauwen van een Krab. Deeze zyn buig-

3 5
zaamer en voller van Haairtjes dan de an*

„ deren, en fchynen aan het Dier den dienst

„ te doen van Handen, 't Geheele getal der

3 3 Klaauwen neemt trapswyze in grootte af,

3, zo voor als agterwaards, van de grootften

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

3, derzyds van vooren; welke twee laatften

3 , van middelmaatige grootte zyn. De Pro-

3, boscis of Snuit komt uit het midden van

33 den Grondlteun der grootfte Klaauwen

,3 voort, en is langer dan één derzelven.

33 Het Dier beweegt de Snuit, met groote

3, vlugheid, naar alle kanten. Zy isvaneene

„ Buisagtige figuur, doorfchynende, en fa-

,3 mengefteld uit Ringen die trapswyze, naar

„ het end toe^ verkleinen,
a

t welk omringd

,3 is met een Kring van kleine Borfteltjes,

3, die ook beweeglyk zyn naar believen van

„ het Dier. Deeze, en andere kleine Haairt-

G 3 » fc*
J. DE5L» XV. «Stuk.
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VI. „ jes aao de Snuit, verdwynen als het fterfu

XXX^
L

"
3 > Langs de binncnzyde van deeze doorfchy-

Hoofd- 33 nende Proboscis vertoont zig de Spiraale

%^%k " donker gekleurde Tong zeer duidelyk, wel-

3, ke van het Dier, naar believen, uitgefto-

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

n lykende, is van vooren* tusfchen de voor-

,3 fte Khauwen geplaatst, In de plooijen van

3, deeze Vliezige zelfstandigheid zyn zes of

33 agt Hoornagtige Plaatjes of Tanden, die

33 overend ftaan en ieder een Pees hebben,

33 welke bekwaam is om hunne bevveeging te

3, beftuuren. Sommigen van deeze Tanden

,3 hebben Zaagswyze puntjes ; anderen Kwast-

.3 jes van fcherpe Haairtjes in plaats van In-

3) kervingen vaan de vcrhevenronde zyde, die

33 in de Mond nederwaards gekeerd ftaan ; zo

3> dat geen Diertje, 't welk een prooy van

33 deeze Schulpdieren wordt, terugwaards

33 kan ontfhappen. Onder den Mond leggen,

3, behalve de Maag, ook de Darmen en Pee-

3, zen , door welken zy aan de Schaal ge-

„ hecht zyn. Deeze Kenmerken ftrekken

zig uit tot het Dier van dit geheele Ge»

,3 flagt, zo wel die op Stammetjes zitten,

[gelyk de Eendefchulpen ,] als die met den

3, Grondfteun van hunne Schaal ergens vast-

? 3
gegroeid zyn (*ƒ\

(*) Philof. Tranfaïï* loc citate.
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Qu) Lepas die onbeweeglyk rast zit, met VI.

eene Kegelvormige , geknotte ,
gladde xxx'.

*

Schaal^ de Dekzeltjes Jtomp* Hoofd-
stuk.

Deeze onthoudt zig aan de Rotfen van den jsauJ^s.

Noordcr - Oceaan 5 zegt onze Ridder 9 zynde

kleiner maar talryker, en niet hooger dan de

Peil van laag Water, gaapende met de Ebbe

en zig fluitende met den Vloed, Het Dier*

zegt hy, heeft een weeke omgedraaide Snuit;

wederzyds vier lange, ge-articuleerde, Haairi-

ge Pootena en bovendien aan ieder zyde drie

Pooten* die dik zyn, naar korte vSchaaren ge-

lykende, elk met twee korte gewrichte Bor-

Heitjes gewapend: de Bek van onderen heeft

twee Tanden, met een Lipje, daar op leg-

gende.

De Afbeelding van Leeuwenhoek wordt

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

preezen , ten opzigt van het Dier, hoewei

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

Eendefchulpen heeft doen aftekenen (*,) Lis-

te r ,

(ii) Lepas Testa Conica truncata lacvi fixa, Operculis ob»

tufis. Faun. Suec. 2123 *. LlST4 Anim* AngU T. 2. £ 41.

öc Concb. III. T. 44^ f. 287* Balanus parvus vulgaris. P fc-

Tl V. Muf, 82. N. «02, LtEUWENH, Are* 474. T. 4Ó5.

f. I, E & i. 7. AR G EN V* Concbyl. T. (26.) 30 f. C,

(*) Nouvelles Obferv< Mzcroscopiques» paris. 1750. VU tf«

Big. 1. Zie Uitgezogte Verhandelingen , II. DEEL-, biadz,. 57 7a
Fiaat XVIII. fig. 4.

G 4
U Deel. XV, Stuk,
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VI. ter heeft hetzelve, zeer duidelyk en onge«

XXX^'
meen ^er^ ver§r00t zynde

, in Plaat ver-

Hoofd- tcond (*)• Op de plaats, die hier van Lin»
stuk. n^us aangehaald wordt, geeft hy de Af-
^ee 'Pok^' beelding van eene Soort van Zee -Pokken ,

aan de Kust van Engeland voorkomende , wier

Schaal de grootte vap een groote Hazelnoot

bereikt, Afchgraauw of witagtig van Kleur

is en eenigermaate naar een Patella gelyku

De Schaal, zegt hy, beftaat uit zes geltreep-

te Plaatjes, 't welk de Afbeelding ook dui-

delyk aantoont ; des ik niet begryp , hoe dee-

ze Soort een effene Schaal kan gezegd wor-

den te hebben > in vergelyking met de voor-

gaande; ten zy men de Sleuven, tusfchen de

Plaatjes, door die oneffenheden verflaan moet.

Ondertusfchen zou het my toefchynen dat

die Sleuven door de aangroeijing van het

Dier , welke de Schaal doet uitzetten, veroir-

zaakt worden, en dus konden de twee eer-

fte Soorten yan dit Geflagt wel alleen in

trap van aangroeijing of ouderdom verfchii-

len.

De Heer Baster, immers, merkt aan,

dat de Kegelvormige Schulp of Schaal, on-

bepaald, drie of vier Streepen heeft, die

Vliesagtig geweest zyn, en van boven nog

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

duurende zyne aangroeijing, zyne Wooning

te

(*) Exercitat. Anatomiea* UI* LoncL i6$6\ Tab* 8,
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te vergrooten. Dat het waarlyk aan de Rot- VL
. ten gehecht zy, zonder zig te kunnen los

maaken, wil Lister daar uic betoogen, dat h0ofe>-
men op Oefters of Steenen het Merk vindt stuk.

waar de Schaal gezeten heeft; na dat zy daar

afgefcheiden is ;
op welke plaats zy wederom

aangevoegd kan worden. Het gekookte Vleefch

van deeze Dieren hadt hy, uit liefhebbery,

rykelyk geproefd, dat hem eerst aangenaam

voorkwam , doch vervolgens fcherper dan Pe-

per in de Mond wierdt en zyne ïong nog

lang daar na prikkelde (*).

Onze Vrind verzekert dat de Schaal der

Pokken, buiten om het Lighaam des Diers,

eene verbaazende menigte bevat van kleine

langwerpige Eitjes: zodanig, dat hy woordelyk

getuige, het Eijernest beflaat voorts de geheels

ruimte van de Schulp. Zyn Ed. voegt 'er ech-

ter niet by, dat zulks altoos plaats heeft, %
welk ik ook niet zou denken. Deeze Dieren

zullen een byzonder Tydperk van Vrugtbaar-

heid en Voortteeling hebben, gelyk algemeen

is aan de Ondermaanfche Schepzelen. Die Ei*

jertjes moeten zekerlyk in hec Lighaam voort-

ge-

(*) * Is onbegrypelyk , hoe de Heer Ascanius, Hfst0

Nat. Profes/Zr
,
nog in 't jaar 1767 kon fchryven, dat men

in die van het Geflagt der Lepaden en dus ook in de Zee*

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

Concha ^natifera alleen. Um % AnimaU\v\v* <vh expres/*

Koppenhagen. 17 6 7, Folio oblonga.

g s
LDEEL. XV. STUK*
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VI- gebragt , cn dan in de holligheid van de

XXX
EU

Schaal uitgeworpen zyn. Toe de verdere uit-

i
5 ooFD. werping kan ik geen zwaarigheid vinden; de*"'

' door het openen der Dekzekjes van zelf

fchynt te moeten gefchieden, wanneer het

Dier zyn Lighaam , dat naar een hollen

Darm of mooglyk liever naar den Blinden

Darm gelykt, maar een weinig doet zwellen.

Dan worden, waarfchynlyk, die Eitjes alom

verftrooid, en dus zullen maar weinige zig

ergens kunnen aanhechten, Zulk eene onge-

regelde verfpreiding komt met de Kuitfchieting

der Visfchen overeen, en wordt bovendien

bevestigd door de verwardheid, in welke

men de Pokken famengegroeid vindt» Ik heb

een gewoone Mosfel, die op de beide Schul-

pen te famen met een Tros van Pokken be*

zet is, welke haar by de twee Duimen dik

maakt. Daar zitten dertig Pokken op, waar

van de helft byna zo groot als Hazelnooten»

Op Franfche Patellen heb ik 'er kleiner dan

Hennipzaad in menigte. Maar het aanmer-

kelykfte is, dat ik op kleine Kokhaantjes of

geftreepte Strandfchulpjes, aan de Kust der

Zuiderzee, by Muiden opgeraapt, en gefloo-

ten ongevaar de grootte van een Erwt heb-

bende, zodanige Pokjes vindt, die niet alleen

jian de kanten van de Schaal, uitwendig, als

gewoonlyk, met kleinder Pukjes begroeid zyn,

maar ook op de Dekzeltjes, binnen den Mond
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der Schaal, één of meer jonge Pokjes heb- V£

ben zitten, die fomtyds zelfs de gehecle Ope- ^xx^*
ning van de Schaal zodanig vullen, dac zyhoofd*
het Dier van de Moeder -Pok noodwendig ^uk^
hebben moeten doen verflikken. Zou dit fom-

ee
'

° J^

migen ook tot het ongerymde denkbeeld heb-

ben gebragt, dat de Kwast j of (Pluimen het

Vrugtbeginzel of de Vrugt zelve van het Dier

der Pokken zyn (*)?

(12) Lepas, die onbeweeglyk vast zit f met ee* .xtrf

ne Kegelvormige 3 gerimpelde , fiompe

Schaal lum
- „ ,Zcc- Tulp,

In Oostindie valt een grooter Soort van Zee-

Pokken of Zee-Eikels , die men in 't Maleicfch

Gindi Laut en doorgaans Zee-Tulpen noemt.

Zy zitten by klompen aan de Schepen en

Klippen, fomtyds wel een knoest maakende

van grootte als eens Menfchen Hoofd. Ieder

heeft

( *) On prefamc que ce Panache est FEmhrlon méme de *A •

nimaly zegt de Heer D*A RGKNVILLÊ, dans la Couchy*

liologie
y II , Part* p» 65 Zo dat het duister is, of hy dit

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

geevs*

(iz) Lepas Testa conica rugofa, obrutè, fïxa* M* L* U.

456. N. s*> Balanus tintinnabuliformft laevis* L A N G. Test+

4» RüMPH, Muf. T* 41* f, A* GUALTH» Test. T. lotf*

f. H* ARGENv»Cö«^. T* 30 (26,) f. A. Pbilof+TranfaB*

17$§ V* T. 64* H .8. Knqrr fTerzétm'L IU D. PU 2*

% 6. IV VU ZI< fïg. iV

X, Deel. XVt Stuk»
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VI. heeft de Opening byna als een opgaande

XXX
U Tulp , en daar binnen vertoonen zig twee

Hoofd- fpitfe Beentjes, die als Tanden in malkander

,
fluiten, kunnende ieder wederom in tweeën ver-

'deeld worden. Als deeze Tanden van elkan-

der gaan, komt 'er een bosje uit te voorfchyn

van twaalf Haairige Pluimpjes, waar mede het

Dier zyn Aas naar zig haalt, *t welk in de

Mos en Slym, die 'er zig van buiten aanzet,

fchynt te beftaan. Deeze Knoesten van de

Schepen afbytelende, en die dan in Zeewater

zettende
1

, kan men de werking van deeze

Baardjes met pleizier befchouwen. Het Vleefch

van het Dier is Slymerig, doch wordt door

kooken hard en wit, als wanneer het niet al-

leen voor de Indiaanen tot Spyze ftrekt, maar

de Chineezen houden het voor een kostelyk

Eeten. Men haalt het ook raauw uit, en

zout het in als B^latfan; maar het moet dan

tpn ipinfte een half Jaar ftaan, eer men het

nuttige. Men gebruikt de Pokken, als zy

van 't Vleefch ontledigd en gedroogd zyn, in

Ipdip ook wel ^ls Kandelaaren , om 'er Kaarfen

in te zetten , enz.

Dit verhaalt onsRuMPHius van de Oost-

indifche Zee -Eikels, hoedanigen aan de t'huis

komende Schepen hier ook wel voorkomen,

^k heb 'er zodanigen, ieder op een Oester-

Schulp gegroeid, die eenDuim breed zyn , en

by de twee Duim hoog. Een derzelven is
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bezet met omtrent twintig Tongen, van groot-
m

VI.
Afdfït

te als een Erwt en kleinder. Hier uit blykc, XXX.
dat zy Iterk moeten aangroeijen. Voor 't o- Hoofd-

verige worden ons deeze Zee -Tulpen, zo en- û
^^

keld, als op verfcheide manieren famenge-

groeid , toegebragt ; fbmtyds nevens elkander

,

gelyk in de afbeeldingen van Rümphius en

d'Argen ville ; fomtyds op elkander zit-

tende en als tot één Lighaam famengehecht 9

zodanig, dat menze niet zonder breeken van

elkander kan fcheiden. Ik heb van deezen aart

een allerfraaist Stuk, dat men, in plaats van

Zee-Tulpen , wel een Zee-Roos mogt noemen;

Een Pok, van rykelyk twee Duimen hoog, en

aan den Grondfteun, die als op een Zand-

iteen vast zit, anderhalf Duim breed, heeft

de Opening gevuld met een Tros van kleiner

Pokken, (waar onder doch ook vaneen Duim
hoog en een half Duim breed zyn ,) twaalf

in getal, die zig dus veel meer uitbreiden y

dan de breedte is van den Grondfteun, Een
deezer Pokken bevat een aanzienlyke Worm-
buis, dikker dan een Pennefchaft; een ande-

re, aan den anderen kant, is, door een lang-

werpig geknobbeld Hoorentje, in de groei-

jing tot een postuur gebragt, 't welk dezelve

naar een Haanekam-Schulp doet gelyken; zyn-

de dat Hoorentje nog daar in begreepen. De
Kleur van dit geheele Stuk is

,
gelyk die der

gewoone Zee -Tulpen, vuil paarfchagtig

Fraai-
I. Deel. XV. stuic.
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Vl. Fraaijer munt de Koleur en het maakzel vani

Afdeel. de Schaal uic in die kleiner Soort van Zee-

Hoofp- Tulp, welk uit de mynen,in2%. 4. naauwkeu-

stuk. rig vertoond wordt.

f\!~cxvu De Heer Ellis ëeefc dö afbeelding van% 4« dergelyke Zee - Tulpen , van een Schip afge-

nomen dat van Sumatra kwam, 't welk de

door Linnjeus aangehaalde Figuur is, en

van anderen, komende van een Jamaikaafch-

vaarder ; die hy de Klokwyze rioemr, om dat

dezelve, naar boven, wat fmaller toeloopt:

al* ook een derde Soort, door hem de Tulp-

agtige genaamd, maakende een Tros nit, die

aan een Stuk Bloedkoraal gegroeid was ; zyn-

de dit zeldzaame Stuk aan de Kust van Ita-

lië , by Livorno , uit de Zee opgehaald. De
geftalte, zegt hy, niet alleen wegens de fpit*

fe punten van den Rand ; maar de Kleur,

met fierlyk roofde Streepen op een witten

Grond, maakte die benaaming eigen. Derge-

lyken als in de Indiën zouden dan , gelyk

Linn£üs aanmerkt , ook in de Europifche

Zee voorkomen , en ik geloof dat deeze drie

flegts Verfcheidenheden van deeze Soort zyn;

zo wel als de fcheef gemonde van de Kaap:

doch die Soort, welke Ellis in zyne Fig9

ii. afbeeldt, ook uitOostindie afkomftig zyn-

de, kan niet wel tot deeze Soort behooren,

om

(*) Men zal het in 't Vervolg van de Verzameling van ge*

fleurde Hwrens en Schulpen door KNORR, afgebeeld vinden»
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om dat de Wanden van de Schaal dik en VIJ

voos, en als uit Pypjes famengefteld zyn; ^xxx^*
welk grootelyks van de gefteldheid der ge- Hoofd*
woone Zee -Tulpen verfchilc. Mooglyk is stuk.

dit die Soort, waar van Rümphiüs fpreekt,
^H 'TulP%

zeggende dat zy van buiten niet geribd zyn,

maar leelyk graauw, ruig en gegaat, (dat is

'met gaatjes,) die men zo wel aan de Klip-

pen vindt, als aan de Schildpadden. Ik heb

'er zodanig één, waar op een Kaapfch Zee-

gewas, van ongemeene grootte, gegroeid is.

(13) Lepas, die vast zit, met de Schaal xnr.

ronddgtig zeshoekig en gegroefd. demT.
Dm'

Welke Sehaat - of Schulpdieren het zyn
?
die

pok *

Boccone met den naam van Walvifchluis

bedoelt, is, uit deszelfs befchryving en af-

beelding, niet duidelyk op te maaken. Uit

vergelyking, evenwel, van dezelven met het

gene SibbAld van zulk een E>ier fchreef

,

en met de afbeelding, welke Lister geeft

van een Pok of Zee -Eikel, die op de Wal-
visfehen fomtyds gevonden wordt, heeft men
opgemaakt, dat deeze Schaal een Dier, naar

de Polypusfen zweemende , bevat , 't welk de

Armen ver buiten de Schaal uitflrekt, en de

lang-

f13) lepas Testa. fubrotuncÜ fexlöbata, fulcatl, fixLSyst*

Nat. X'i. GüALTH» Test. T. ioó. f* Q. ÖOCCONK 7^-

(hëTQbts. 294, RUMPH» Muf* X% 14* H>

1. PEEL. XV* STUK,
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VI. langte heeft van zeven Duimen (*). Hier

XXX
EL' U * C ^ ^et ^ene e^ers van ^e Walvifchï

Hoofö- ÏUIS gemeld is (f)* ontleend gehad. Thans
stuk.

, kennen wy een ander flag van WalvifcHluizen,
Waivifch my naauwkeurig befchreeven en iri

PIaat vertoond zyn (j).

Ik noem dan deeze Soort van Zee - Ei-

kels liever een ifralvifch- Pok, en de afbeel-

ding, welke 'er door Gualthieri van ge-

geven wordt 3 is veel meer met de gedaante van

een Spinrok , ( gelyk öo cconé zegt ) , over-

eenkomftig, dan die van Rümphius, op de

aangehaalde Plaat, 't Verwondert my, dat

Linn^üs de zevende Figuur van den Heer

Ellis niet aangehaald heeft op deeze Soort 5

welke volmaakt de Geftalte uitdrukt vaö dee-

ze Zee -Pok , zynde te Stavenger in Noorwe-

gen van de Lip van een Walvifch afgefnee-

den , met zeven zodanige ge- Oorde Lepaden,

als de laatfte Soort van dit Geflagt uitmaa-

ken, daar op zittende* Hy vertoont ook de

Schaal van onderen, alwaar zy uit Plaatjes

beftaat , gelyk een Paddeftoel , wier tusfchea -

ruimten gevuld waren met het Spek van den*

Wal-

(*) Jbï&hnn* des Animaux* Faris 1759* Tom. itU p* $71%

fub titulo Pon de la Êaleinem

(t) In het 1IU Stuk van deeze KatuurL Historie 9

fcladz* 457. Zie de Aanmerkingen van den Heer B A s TER

Nat. Uttfpann. II. D* bl. i$s*

(l) Nat, Hist. XIII, Stuk, ,flaat CIV, f. 4 3 5» blatfo

4tU
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Walvifch, en door die middel (zegt hy) klee* VL

ven zy aan de Kraakbeenige Huid van den^y£U
Vifch vast. De fmalle holligheden, tusfehen Hoofd*

de getakte Plaatjes, (voegt hy 'er by,J) zyn STl,K\ 9
,

de plaatfen , daar de Ligamenten of Peezen

,

die de üekzéls beweegen, haare inplanting heb*

ben (*).

Niettegenftaande alle mooglyke oplettend*

heid komt my doch deeze befchryving van

de Walvifch -Pok, door den Heer Ellis,
zeer duister voor. Laat ons zien , of wy den

Heer Güalthieri beter begrypen kunnen,

die 'er dus van fpreekt. „ Balanus compres-

„füs 3 in 't voorfte deel vérhévënrond, daar

,, zes rangen van Streepen, aan den Grond-

„ fteun breeder, naar deri Top in een hoek

„ vereenig;d omgekromd worden, en de Stree*

pen zelf, in ieder Rang, zyn door vier

,, dwarfe itreepen ruüw. Tusfehen den ee-^

„ neri en anderen Rang der Streepen is ze»

„ ker effen en vlak deel geplaatst. Hy heeft

3 ,
efen rondagtigen Mond , van welken de

„ eerfte taamelyk holronde en diépe Leger-

ftee iriwaards gemaakt wordt, doch diè in

't midden met èen rond Gat doorboord is,

Het agterfte deel is vlak, en met een Le-

5 , deragtig Vlies, zo ik geloof, bedekt ; waar

,5 van ontbloot zynde, zig ongevaar agttien

& Middelfchotten vertoonen , die van den om-

f*) ThiUf. Tranfaü. for 1758. p. 851,

H
li DSIJU XV. STUK»
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VI. w trek naar den rand van het boven gedagte

XXX^' » Gat famenlooPen ï en de tweede Legerftee

Hoofd- 3) in 20 veel ongelyke verdeelingen fcheiden.

stuk. ^ ieder Middelfchot beftaat uit een dubbeld

Fok**
É

3j Plaatje, dat fomtyds gaapt en aan 't end

„ van een wykt. Deeze Balanus wordt by-

,, zonderlyk door Boccone befchrceven

,

35 en de Walvifchluis geheten",

pi* cxvl ujt het voorgaande is dan ten minfte blyk-
t&

*
U

baar, dat deeze Pokken aan Walvisfchcn ge-

vonden werden ; doch , dac zy zig ook wel

aan andere dingen hechten, is grootelyks te

vermoeden. De Afbeelding Fig. 5, vertoont

'er zodanig één, van de mynen, in deszelfs

waare gedaante, zynde een Dier daar op zit»

tende verbeeld, hoedanig 'er zeven op der*

gelyke Zee -Pok, aan de Kust van Noorwe-
gen , voorkwamen , gelyk gemeld is. De
Heer Edwards, die 'er een dergelyke Af-

beelding van geeft, fchynt zig te verbeelden,

dat deeze Pokken altoos bezet zyn met der.

gelyke Dieren , welke de Pooten zouden zyn,

die Sibbald aan de Walvifchluis toefchryft.

Het is baarblykelyk, dat zy het eigen Dier

niet zyn van deeze Balanus. Linn/eus fielt

de woonplaats zo wel in de Middellandfche

als in de Indifche Zee, en zegt, dat de Schaal

de Geftalte van een Zee- Appel zonder Pennen

heeft. Geen van beiden moet men in de ge-

itarengfte zin opneemen.

(14) Lè,
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("14) Lepas, die vast zit> mei de Schaal plat- VI.

agtig verhevenrond , hebbende zes uitge- ^xx^*
holde gefireepte Straalen. hoofd-

stuk»

Deeze Pok heeft haaren bynaam daar van , l?b

dat menzè gemeenlyk gehecht vindt aan d^schildpadH

Schilden der Schildpadden. Rümphius ge- Pok *

tuigt dit van de zyne, die men, zo hy ver-

haalt, in
9
t Maleitfch Kutu totruga y dat is

Schildpadsluis noemt, en welke men niet vindt

dan aan groote Schildpadden; ja wel meest

aan de genen, die zig onthouden aan de Schil-

pads- Eilanden 5 vyfentwintig Mylen bezuiden

Amboina gelegen. Deeze zyn platagtig, een

Lid van een Duim lang en een halve Vinger-

breed hoog, famengefteld uit zes Beenderen,

die witagtig en effen zyn
,
hangende met Naa-

den en Groeven aan malkanderen. De ver*

deelingen tr.sfchen de Kleppen vertoonen een

Ster met zes Punten .
zegt E l l 1 s , die aan-

merkt, dat, zo men deeze Schaalen in Zeep-

fop doet, en 'er dezelven eenige Uuren inleg-

gen laat , dat zy zig dan in zes Stukken of

Klep-

(14) Lepas Testi plano • convexa £xa > Rsdiis fes excavatis

ftriatis. M. L. U* 4<S7« N, 4*. BONANN. Kircb* 1. f. se>.

Verruca Testtidinaria. R u M P H* Muf* T* 40 K.Güalt h;

Test. T« 106. f* M, N, O* Pet IV. Gazoph. T. 9. € 9+
r

j2nh T. ï* f* 11. PLANC Conch. T. 5. f. 2» KLEIN
Ostrac. T* 12. f* 99. Phil. Tranfdïï. 1758 V. II* T. 34.

f. 12, 15* GlNANN. *Adrïat. 41. T. 30. f* 175* KNORR
Vèrzam> III. D. Pl* 30. f» 3 , 4*

H 2
L XV, STUK,
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Afdeel
^^ePPen van een Scheiden

5 waar van ieder

XXX. ' twee Oorm heeft, gelyk de Mantel -Schul-

Hoofd- pen. Hier uit befluit hy, dat deeze Soort

Mifyédi
haare KIePPen Samengevoegd heeft door Vlie-

Pok,. zen, in plaats van Schulpagtige Naaden, ge-

lyk de meeste andere Pokken die hebben.

Waarfchynlyk wordt déeze van een derge-

lyk Dier bewoond: immers vindt men zulks

door Plancus aangetekend, ten opzigt van

zyne Balanus compresfus major of groote plat-

agtige Zee -Eikel, welke men, volgens zyn

oordeel, beter Polypus of Polypes , dat is

Veelvoet, zou noemen, om dat zy veele

Pooten, ais Haairtjes, tot haaren Schulpagti-

gen Mond uitgeeft, gelyk dit door hem af-

gebeeld wordt. Het Dier, zegt hy, vertoont

zig , wanneer men van agteren, of van onderen,

een foort van Lederagtig Vlies daar afhaalt,

gelyk een klein Krabbetje. Na het aftrekken

van het Vlies komt de Schaal van onderen

zeer fraay
,

gelyk een Doolhof uitgehold , te

voorfchyn. Gemeenlyk, zegt hy, zie deeze

Pok , op zig zélf alleen
,
gehecht aan de Schil*

den der Zee - Schildpadden.

LiNNiEus zegt, dat deeze Soort van Zee*

Pokken in de Oceaan, dikwils op de Schild-

padden, en in de Adriatifche Zee zig onthou-

de. Thans tekent zyn Ed* aan, dat 'er een

Zee -Schildpad in de Middellandfche Zee huis-

vest, die zelden voorkomt in de Adriatifche;

doch deeze heeft een Lederagtige Huid , m
plaats
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plaats van Schild* De gewoone Zee -Schild- VI.
• A "FTi P F T

padden weet ik niet, dat in die Wateren zlgxxx/*
onthouden. Men vindtze zo veel te meer in Hoofd*

de Westindien. De Heer Ellis vondt ver- s™;
; ,

Schildpad'»

Icheide dergelyke , doch kleiner Pokken , zit- Fok

ten aan een Krab, die van 't Eiland Nevis

in Engeland gebragc was en daarom worden

zy van hem getyteld Amerijkaanfche Krabs-

Wratten. Zy fchynen ook tot deeze Soort te

behooren.

(ij) Lepas , die de Schaal famengedrukt xv*

verheven, en ongelykvormig geflreept

heeft. Myter*
J PU CXVI*

\ Woord compresfus wordt, in tegenftelling

van depresfus 9 door Linnjeus gebruikt, om
eene famengedruktheid der zyden te beteke-

nen, en daar door onderfcheidt zig deeze

Soort zeer duidelyk van de voorgaande, die

by Plancüs, om dat zy platagtig neer-
gedrukt is, Balanus compresfus heet: waar

List*

(ij) Lepas Testa* compresfb - ere&a diffor^iter ftriata. M.

L. U* 467. N 4 5** Balanus Tulipxformis ftriatus. LANG.
Test. 44 Balanus Rondeletii, G E s N, Aq. 121. RüMPH, Muf*

T
?
47. fig M. ARGENV. Conch. T. io (26.) f. D. Pbil.

Tranfatt. 1753. V. 1L T. 23. f. 4* Balanus Chinenfis ftria»

tus. PET* Gazopb. T. 6. f. 10. KLEIN Ostrac, T. It*

f. 100. SE B4 III. T* 16. f. 3. KNORS Verzam. V*

D. PI. 13. f. 7.

H 3
I. Deel. XV. Stuk*
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VI. Linn^us voor zeggen zou, depresfus. Deo-

XXX
EL

ze ]S op z^e zeer P^at en '^P1 °P vvaards in

Hoofd* meer dan ééne Punt uit, 't welk een GeftaU
stuk. te maakt, die niet kwaalyk naar een Myter
jjy:cr.

zweerrit< 2o noemen wy ze dan ook volgens

Rumphius, die zeer naauwkeurig is in de

befchryving van dit Schulpdier, \ welk zelfs

aan Rondelet ius fchynt bekend te zyn

geweest; zo hy geen Eende-Schulpen meene.

Dat gene, 't welk de Franfchen Pousfepied

tytelen ,
zegt hy , valt in Spanje wel een Duim

dik, doch kleiner in ons Rretagne. Het ag-

terfte deel, daar het mede aan de Klippen

hangt, is ruuw als Sagryn-Leder, het voor-

fte rond en beflaat uit twee Schulpen, die

de witheid en dunte van Nagels hebben.

Het Volk kookte en at den Stam, die in 't

eerfte Muisvaal was, doch vervolgens rood

wierut. Rumphius getuigt, dat de Inlan-

ders van Oostindte deeze Mytertjes zoeken,

wegens de Smaak, om daar Papeda-Sauzen van

te maaken; want, zegt hy, daar zit weinig

Vleefch in. Men vindtze aan groote en ftei-

le Zee -Klippen, daar 't hoogfte Water tegen

aan (pat, maar nooit onder Water. Ieder My-
ter is uit vier of vyf Beentjes gemaakt , die

naar Klaauwen van een Vogel gelyken, en

waar tusfehen het Dier dergelyke Haairtjes

uitgeeft, als dat der Pokken, Verfcbeidcne

zitten dikwils aan een Tros by malkander,

gelyk d'Argek-ville dit zeer fraay ver-

toont.
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toont. In Fig. 6, heb ik een der mynen doen VI»

afbeelden , die uit Oostindie af koaiftig iyn. ^D
^u

I3y Petiver komen zy voor, onder d n k>d-

naam van Geftreepte Chineefche Zee «. Eikel* stuk.

De woonplaats wordt onzeker gefteld door

LlNKiEUS.

(ïó) Lepas, die de Schaal' famengedruh Je
£

xvr,

tienkleppig en eenigermaate glad hëej kaheU

zittende op een gefchuhden Darm, p^neme*
pu cxvu

Onze Afbeelding Fig. 7, vertoont deeze
F ~* 7 *

Schulpdieren, zo als men dezelven, gehecht

zynde aan een Zee -gewas, in de Zee van

Noorwegen gevonden hadt. Dit Stuk heeft

de Heer Pontoppidans, Bisfchop van Ber-

gen , naar Londen gezonden, en het is door

den Heer El lis in Plaat gebragt, die het-

zelve 't Nocrfche Zeewaaijer Pennemes noemt*

Het Steeltje daar van is, zo hy aanmerkt, met
kleine Sehulpagtige Schubbetjes bekleed. Het
opperfte deel van het Dier is beflooted in

dertien onderfcheiden Schulpen, zes aan ie-

der zyde, behalve de Scharnier -Schulp op
de Rug, welke gemeen is aan de beide zy-

den

(16) Lepas Testa compresfa tredecemvalvi lseviiiscula , In»

teftino fquamofo inlidente. Faun. Suec 4 2121 GüALTH.
Test. 105. fig, C. Philof. Tranfatf. 1758. V« 11. T4 34*

2.

H 4
I. Deel. XV. Stuk.
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VI. den. Zy zyn te famen verbonden door een

XXX-
U Vües.* ^at ^e gehee 'e binnenkant bekleedt.

Hoofd De Geltalte van dat Schulpdier, 't welk de

stuk. Uecr d'Argenville met de Letters F, G,
aangeweezcn heeft, en 't gene hy zegt in

het Kanaal, tusfchen Engeland en Vrankryk,

aan Zeeplanten gehecht , voor te komen , doet

hetzelve my tot deezë Soort betrekken , hoe-

wel het de Schaal niet meer dan Vyfklep-

pig heeft. Ellis heeft hetzelve ook het

Brittannifch Kanaal Pennemes geheten. Ik be-

hoef niet te zeggen , dat de figuur van bei-

den veel naar een Pennemes gdykt.

xvn. O 7) Lepas, die de Schaal, famengedrukt vyf-

/efiferf

nm ^ePPig en geftreept heeft y op een Darm
Ganzen. zittende.
Schulp.

In de Amerikaanfche Zee komt deeze voor

,

die onder de Verfteende Schulpen groot is,

doch hier de Schaal kleiner dan Lynzaad

heeft. Haar maakzei is volftrekt als dat der

Eendefc hulpen, uitgenomen dat zy de Klep-

pen duidelyk gegroefd heeft met verheven

Sleuven , zegt L 1 n n m u s* Waarom , zou

men mogen vraagen, heet deeze dan Anferi-

fera of Ganzen-Schulp?

(18) Le-

(17) Lepas Tcsta compresfa, quino uevalvi ftriata , InreftS*

no inlklente. Syst. iï&u XlU
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(18) Lepas, die de Schaal famengedrukt, vyf- VI.

hleppig en effen heeft, op een Darm zi^^^U

tende. Hoofd-
stuk.

De groote menigte van zwemmende Water-

vogelen , omftreeks de Noorder en VVester-^l^-

Eilanden van Schotland jaarlyks voortkomen- schuif

de , zonder dat men wist van waar zy kwa-

men aan den eenen, en derzelver manier van

Aazen op zekere Wormagtige Lighaamen, al«

daar menigvuldig aan rottig Hout, dat in Zee

dreef groeijende, m$l Schulpen aan 'c end,

die als kleine Vedertjes uitgaven, aan den an-

deren kant; bragt weleer het algemeene denk-

beeld ter baan, dat die Eendvogelen hunnen

oir-

f;s) Lepas Testa compresfa. qumqtievalvi Ltvi, InteiKno

inlldente. Faun. Suec. 2 120. M. L. U. 468. N. <S*. Lepas

Tesia compresfa bad Membrana* cylindrica. Faun, Suec. Ed.

I. N. 1350* Concha Anatifera. ALDROV, Ornitb. Cap# 20»

f. 542. Tellina pedata, Bonann, Keer. 2. f. 2* Concha

Pedata, Imferat. Afar. 904. Stalpart II. p*

458. T. IS, BAR TH. Cent* 6. p. 271. WORM, Muf 256,

MARC GR» Braftl. 108. G5REW. Muf 148* HOEFN»
Hf. ? T. 6. Si RB. Muf. 170. N. 2. LIST. Exercit. III.

T. 7. f. 4 > 5. Concb. T. '440. f. 283. GüALTH. Test. Vi

loó, f. A D. n'ARGENV. Concb. T. 30 (26 ) f. £•

PLANC. Cokc^. T. 5» f* 4, C O L U M N. Pbytoh 11°. T. 30.

Arbor ex cujus Ligni putredine Vermes. 1,2, 3. BAUH.
Pinax4 513. NEEDHAM Microgr. T. 7. f. T, 2 & Tab, 6,

Seb, J/*/ III. T. \6. f. 1, 2, Lepas Anatifera cum Tri-

tone. O sb. 82. P£;ï. Tranfatl, 1758. VOJL. II. T*

34. f. 5, ó, KNORR Verzam. II. D # Tl. 30. f. 4 , 5.

H s
I. Deel» XV. Stuk.
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VI. oirfprong hadden uit deeze Schulpen. Veele

XXX
EL

" Autheuren hebben dit, in de voorgaande Eeuw,

Hoofd- niet alleen gefchreeven en vastgefteld, maar

stuk. ook met kragt gedreeven. De Kruidkundigen

ScM/>. beeldden Eenddraagende Boomen af : zy

fchreeven, dat uit derzelver rottend Hout

Wormen voortkwamen , of een foort van

Padde (loeien, waar uit dan leevende Vogels

geboren werden. Dus wierdt de Fabel alge-

meen, die echter, zo dra zy onderzogt werdt,

ïn rook verdwynen moest , en thans zodanig

verdweenen is, dat wy ons niet met eenige

bewysredenen , om dezelve te wederleggen,

behoeven op te houden. Ook hebben wy el-

ders reeds die zaak genoegzaam aange-

roerd (*).

Niettegenftaande zulks behouden nog deeze

Lighaamen, uit dien hoofde, den naam van

Conclm Anatiferce, dat is Eenddraagende of

Eende - Schulpen * ja het geheele Gellagt van

Lepaden, 't welk nog zonderlinger is, voert

tot heden, by de Engelfchen, den naam van

Barnacles , of Barnakel- Schulpen; die van de

Rotganzen of dergelyke Zwemvogelen af-

komftig is (f). Anderen noemenze Schulpen

die

(*) In het V. Stuk deezer Natuurlyke Historie, bladz.

37. Zie ook de Hedend. Historie of Tegcnw. Staat van Groot

Brittannie. II. DEEL, bladz. 543.

(j-) De Heer Ellis befchryft onder dien naam de Pok-

ken of Zee - £ikeis , enz* Zie zyn aangehaalde Vertoog

:

A*
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dis op een Voet (laan, gelyk Bonanni, VI.

die, door hen verhaal van zo veele oude

Autheuren nieuwsgierig gemaakt, aan zynen Hoofd-

VHend, een Heer van Adel te Londen, om ^™*
eenigen van deeze Schulpen fchreef, welke schulp*

volgens het algemeene getuigenis in de Zee,
aan de Oevers van Engeland en Schotland,

zig onthouden moesten > doch tot antwoord

kreeg, dat men van zodanig een Wonder al-

daar nimmer gehoord hadt. Daar komen

„ wel, (voegde die Heer "er byO eenige Wor-

,, men onder Water, niet in Schulpen maar

3 , in rottend Hout voort, en kleeven daar

onbeweeglyk aan vast, tot dat zy» zekere

grootte erlangd hebbende, de Geftalte van

u Vlinders verkrygen, die op het Water
zwemmende, allengs in Vogels verande-

ren" Het enkele voortkomen van die

Vogels uit Schulpen onder Water kwam dien

Heer zo belachelyk voor: tcrwyl hy de His-

torie nog ongerymder maakte door zyn Be*

rigu Ondertusfchen ziet men ligtelyk, dat

die Geftalte van Vlinders haare betrekking

heeft op de Haairige Vezeltjes, welke het

Dier van deeze Eendefchulpen daar buiten uit-

geeft, gelyk in de Afbeeldingen blykt (f).
Dee-

Jln account offeveral rare fpectes of B<*rnacle$> Phïlof. Trax.*

fatt. 1753.

(*) Recreat. Mentis Oculi, p. 96.

(t) Zie dezelven hy DA RGENV1LLE, ComhyL Pl* 26,

3ê: /

I, Deel. XV, Stuk,
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VI. Deeze zal men aangezien hebben voor uitkop

^|
EU mende Veertjes, toen zodanig eene Schulp 9

Hoofd- niet den Vogel daar in zittende, aan Koning
stuk. Jïanciscus vertoond werdt, zo Scaliger
échulp, verhaak (*) Sibbald noemde ze, veel

beter , eene famengedrukte Vyfkleppige Schulp,

die met zeker Buisje aan Houten of Zeewier

gehecht is, en een byzonder Dier met veele

Krulletjes voorzien, bevat; wordende valfche-

lyk de Eenddr^agende getyteld (f).
PL cxvi. Uip de befchouwing van zodanige Voorwer-™

J
* pen, die van tyd tot tyd op onze Stranden

aangefpoeld zyn, kan ik thans deeze algemee»

ne Aanmerkingen
,

roaaken. Tot derzelver

Vcortteeling of Rustplaats wordt geen Rottig

Hout vereifcht: men heeftze hier in menigte

gezien, die aan een Stuk van een redelyk

gaaven Scheeps-Mast gegroeid waren. Ook
komen zy dikwils aan brokken van Wrakken
voor , die aan den Oever opfpoelen , en de

t'huis komende Schepen, die wat vervuild zyn,

hebbenze gemeenlyk aan de ' Kiel zitten.

Voorts hebben zy, aan een zelfde ftuk Houts,

$: by Ex Lis Philof. TranfaB, 1758. Tab. 34* % 5, 6.

Als ook Ui het II. Deel der Uitgezogte leerhandelingen* Pl«

XV1IL bladz. 576 en vervolgens, alwaar dit Schulpdier ten

naauwkeurigfte is afgebeeld en uit N eed ham befchree-

ven*

( *) BONANNI, ut fupra.

(|; SM. Muf. 170. N. 2,
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niet allen de zelfde grootte ; gelyk my geblee- vi;

ken is in veele duizenden* die alhier onlangs Afdeel;

leevende vertoond werden; dewyl menze inj^^
een Trog of Bak hielde, daar het (luk Houts STUfc.

nu en dan met Zeewater bevogtigd werdt.

Eenigen hadden Steelen, Stammen of Dar-

men van meer dan een Voet lang en rykelyk

als een Vinger dikte ; anderen hadden die Stee-

len zeer kort, en zulks fcheen van de plaats

der aanhechting meer af te hangen dan van

indrooging of intrekking. Ook was 'er een

aanmerkelyk verfchil in de grootte der Schul-

pen, zynde fommigen wel anderhalf Duim
lang en aan den grondfteun een Duim breed;

anderen naauwlyks een half Duim lang. Hoe
klein zy fomtyds voorkomen , en hoe kort van

Steeltjes, kan men uit het Groepje in Fig. fl

afgebeeld, dat ik gedroogd bezit, en waar zy

een gemeenen Grondfteun met twee zonder-

linge Pokjes hebben, opmaaken. De Haairige

Vezelen zyn in de grootfte alleen uit andere

Voorwerpen , om het Dier eenigermaate te ver-

toonen, hier bygevoegd.

Het Dier der Eenden - Schulpen , (zegt

Osbeck die dezelven, op zyn Oostiridifchea

Reistogt, by het fchoon maaken van het

Schip door de Matroozen , in de Oceaan

voorby de Kaap, kreeg,) Triton genaamd,

3 , heeft tien paar Kamagtige Armen, welke

„ zig Schroefvormig naar elkander neigen

,

j, graauw of zwart van Kleur > aan den Grond-

fteun
, I. diel» xv% Stuk*
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VI.
i9 fleun te famen hangen en de langte van^a#
., een Duim hebben. Een ieder enkeld Paar

Hoofd- ,> is famengegroeid en geheel. Buiten deeze

" ^en ^rmen bevindt zig een enkele in het

schulp* 9 , midden, die van Wormagtige gedaante,

„ korter, aan de Punt Haairig en misfchien

35 het Werktuig is 5 om de van de overige

3, Voelhoornen aangevatte Spyzen tot den

„ Mond te brengen. Bovendien zyn aan ie-

3, der zyde een paar Armen, welke naar de

3, eerfte tien gelyken , doch wat verder ftaan,

3 , korter zyn en eene Waterkleur hebben.

3, De Smoel is uit zeven ingeboogene Blaad-

3, jes
a

welke aan de binnenzyde gekarteld

3, zyn , famengefteld. Aan de zyden van den

33 Smoel zyn help -Blaadjes , welke naar de

3, voorgemelden gelyken. Zy hangen alle aan

3, een langwerpig ronde Blaas. De Schaal

33 hangt aan het Schip door middel van een

33 Lederagtige gerimpelde Buis , van eene on-

•3 volkomen Spongieuze zelfftandigheid , die

33 taay en blaauwagtig is, en tien of meer

33 Ringswyze kreuken heeft. De Schaal is

33 tweekleppig , ovaal, famengedrukt, Water-

33 kleurig met geele Naaden. Ieder Klep

3, wordt door een dwars -Naad in twee dee-

33 len gedeeld, waar van het gene, dat de

Punt uitmaakt, het kleinfte is De zig o-

3, penende Zyde heeft geele byna Streepagti-

3, ge" Randen , doch de Rug maakt byna een

„ Cirkel uit : haare Rand is bruinagtig en heeft

ii
we-
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i9
wederzyds zwarte en geele Naaden. De VL

H Grond is Saffraangeel". XXX?
U

HOOFD-

(ip) Lepas, met een Vliezige Buikige Schaal *
ST^

die op een Buis uty
den Bek agtkleppig LepasUu-

getand hebbende, en ge-Oord zy nde met £^óorde

een dubbeld Buisje. Langhals.
J PU cxvi;

Op de Waivifch-Pok 3 waar van ik gefpro-

ken heb , die aan de Kust van Noorwegen van

de Lip van een Walvifch afgefneeden werdt,

waren zeven zodanige Langhalzen gegroeid,

als wy hier in Fig. 9, vertoonen: zynde die

Walvifch aldaar, in 't jaar 1757, opdenOe*
ver gefmeeten. De Heer El lis noemt dit

Dier de naakte Fleezige Bernakel met Ooren ^

om dat het, zegt hy, geen Schaalige wooning,

en alleenlyk een Kraakbeenig of Vleezig be-

kleedzel heeft* Op deszelfs top zyn twee

Buisagtige figuuren, als Ooren, die overend

liaan en gemeenfchap hebben met de inwen-

dige holligheid van het Dier. Dit was hem
door de Opening van het Lighaam , dat Blaas-

agtig is , en een dergelyk Dier als de anderen

bevat, gebleeken* Ook bevondt hy de Steel

of

(19) Lepas Testa MemLranacea Ventrlcofa Tubo infidentej

Ore o&ovalvi dentato ; Tubulo gemïno Aurita» Syst, Nat. XII.

Lepas nuda Comofa aurita* Philof. Tranf. 1758* T. 34* f*

1. EDW» Av. II. T. 286, f* A, SEB» Muf* III* ï\ IS,

C 51

I- D£FX» XV. STUK»



*S8 BESCilRYVlNC VAN

Afdeel
°^ ^S V0

*
te Z

f
n Van eene za§te '

Sgpff*

XXX.
EL

' gieuze 9 geele zeifftandigheid , welke , ver*

Hoofd- groot zynde, fcheen te beftaan uit regelmaa-
8TUic.

tjge ovaalè Lighaamen , door veele kleine Ve-
zeltjes te famen verbonden , welken hy vast*

ftelt.de Vrugtbeginzels te zyn van het Dier»

Ik vind niet , dat hy gewag maakt van de agt

Schulpagtige Klepjes, die den Mond, welke

aan 't end van de Blaas is* volgens Lin-
naus zouden fluiten. In de afbeelding van

een dergelyk flag van ge-Oórde Langhalzen

,

by Seha, wordt maai: van twee Schulpjes

gefproken.

XXXI; HOOFDSTUK.

Befchryving van *t Geflagt der Pholaden,
die gemeenlyk Steenfchiilpen genoemd worden,

om dat zy in Steenen huisvesten.

Naam, TT\ e Geflagtnaam Pholas is afkomftig van
~J een Griekfch woord, dat verbergen te*

tekent , en wórdt met reden daar van afgeleid,

dat deeze Schulpdieren binnen Steenen gevon*

den worden, alwaar zy in holligheden zitten,

die naar de grootte en geftalte van haare

Schulpen gefatfoeneerd zyn, hebbende maar

ceii klein Gaatje van buiten zigtbaar in de

Steen , door 't welke zy hun Voedzel van

Lugt



JDE PHOLADEN,

Lugt en Water fchynen te ontvangen. Van \rj;

zodanige Pholaden, die men in de Kraalftee- Afdeel.

nen, Katskoppen genaamd,, in Oostindie ont-

moet, en die niet te voorfchyn komen , dan stuk*

wanneer men deeze Steenen, om Kalk daar

van te branden, aan Stukken flaat , maakt

Rümph ius gewag. Ook vindt menze geens*

zins in alle zodanige Steenen. In de weeke

Krytfteenen , aan de Oevers van Groot Brit-

tannie, worden zy van de Visfchers opge-

zogt , om het Dier voor Aas aan den Hoek
te flaan; elders maakt men 'er ook gebruik

van tot Spyze (*). By Hartlepool worden

zy veel gevonden , als mede in verfcheide

Zeehavens aan de Kusten van Vrankryk. Ia

Normandie noemt men ze Pitaut, in Poitou

en 't Land van Aunis gemeenlyk Dails of Da-

dels, te Toulon Dattes 9 en Piddocks in En-

geland. Haar gewoone naam, te Parys, is

Pholades, dat zo veel zegt als Pholaden.

De zonderlinge Woonplaats van deeze Eigen.

Schulpdieren , heeft de Natuurkundigen ver-
fcha^Pe^

deeld gemaakt over hunne Eigenfchappen.

Sommigen hebben zig verbeeld, dat de Pho-

laden alleenlyk zig een wooning uitholden

in weeke Steenen: anderen dat zy in Gaten,

die reeds door het Zeewater in de Steenen

uit-

(*) Pholades multurn alunt & Talato fuaves fiint , fèd virus

olent Öc mali funt faccl* AtheniuS#

1

I. Deel. xv» stuk.
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VL uitgehold waren/ kroopen en nestelden: atv

x
r

xxi
L

deren dat de Steeoen ,er om heen groten:

Hoofd- eindelyk, dat zy zig, weezentlyk, eene woon*
stuk. plaats uitholden zelfs in de harde Steenen»

Dit denkbeeld, 't welk Valisnieri geop-

perd heeft y. vindt thans een algemeene goed-

keuring. De Heer Don at i vondt op zyne

Reize door de Gebergten, die de Grenzen

van Piemont en Provence, aan de Zeekust,

bepaalen, eene klomp van Rotfen, die, op ee-

ne aanmei-kclyke hoogte, t'eenemaal doorboord

is van Pholaden (*). Bovendien fchynt dit

ftuk door de Waarneeming van den HeerBo-

had^ch omtrent de Marmeren Kolommen
van een ouden Tempel, die te Pozzuoli by

Napels, met ongelooflyke Onkosten, dooi-

den Koning van Napels ontbloot is en te voor-

fehyn gebragt, op een geheel vasten voet ge-

field te zyn. Hy vondt, naamelyk, deeze

Kolommen, op drie Voeten hoogte, van Pho-

laden doorboord, die nog daar in zaten. Nu
zou het ongerymd te denken zyn , dat de Ou-

den uit zulk Marmer die Kolommen gemaakt

hadden: weshalve hy waarfchynlyk oordeelt,

dat dezelven eenigen tyd door de Zee zyn

befpoeld geweest, en dat, by die gelegenheid,

de Pholaden zig, daar in, wooningen hebben

uit*

(*) zie het IV* Deel der Uitgzogti f'irhmiülni^

bladz* 624.
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uitgehold (*) Te minder is dit onwaarfchyn- VI*

,

]yk, dewyl men weet, dat 'er meer Schulp- xxxï*"
dieren zyn, die dit deen, ja zelfs Wormen Hoorol

of dergelyke Weeklyvige Dieren. In de Stok- STUK*

holmfe Verhandelingen vindt men een Brief

van Doktor K a hler v van Marfeille gezon-

den aan den Koninglyken Lyf»Arts Back,
over een nieuw Soort van Water - Polypen

die Steenen uitknaagen. Dit Dier, dat Lin-
njeus Terebella noemt, heti ik, in

5
t voor-

gaande Stuk deezer Natuurlyke Historie,

onder den naam van Steenboorder befchree#

ven. By gelegenheid van eenige doorboorde

Steenen, die nu weinige Jaaren geleeden aan

de Stranden van 'c Eiland Walcheren gevon*

den werden, nam de Heer Bast er waar,

dat zulks aan Steenmosfels of Pholaden toe

te fchryven was, die men vindt aan de Stran»

den, niet nlleen van Europa, maar ook van

de andere Wereldsdeelen (f}ï
Onze Vrind verzekert, dat deeze Schulp» ^^j*

dieren, fchoon in 't begin kleinder dan een schulp*

Mostaardzaadje zynde, in de hardfte Steenen

weeten in te booren, en, naar maate dat zy
groeijen, hunne verblyfplaats te vergrooten,

cloor middel van hunne Schulp, die als een

Vyl getand is, en uit vyf Stukken beftaat.

Of*

(*) 15 O H A D S C H de Animalibus Marmis* Cap, XI.

(t) Zie zyn Wei Ed, Vertoog over de Steenmosfels» iV^?

tuurkundige Uitfpanmn?en* II. DEEL, biadz* 70«

I 2
h Deel. XV. stok.
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VI - Of, nu, deeze Schulpdieren, reeds in de te-

XXXI * derfte j°n§heid >
de Schaal z0 fterk hebben,

Hoofd', dat zy die als een Vyl gebruiken kunnen , om
stuk. Sceen te fchaaven: of zy zelfs in haare Ou-

derdom cn Volwasfenheid, in een Holligheid

beflooten zynde , die twee of driemaal zo

groot is als het Lighaam met de Schulpen be-

kleed (*) , evenwel zulk een kragt daar op

kunnen oefenen : dan of het niet waarfchyn-

lyker is, dat zy de vergrooting van hunne

Woonplaats door een bytend Vogt verrigten:

terwyl Rumphiüs aanmerkt dat de Steen-

fehulpen, in Oostindie, binnen den Steen, in

eene Meelagtige zelfftandigheid als een Papje

leggen, en dat, hoe minder die is, hoe glad-

der en zwarter de Schulpen zig vertoonen

;

terwyl zy anders ruig, ruuw en doodfch van

Kleur zyn? Dit alles daar laatende, zal ik

üegts agt geeven op \ getal der Deelen van de

Schulp, waar omtrent d'A rgenville dus.

fpreekt (f).

Aldrovandus erkent twee Soorten

,5 van Pholaden, verfchillende van die van

5, Rondeletiüs: de eerfle is gehecht aan

Rotfen, en bevindt zig menigvuldig in eei^

3 , zelfde Steen : zy heeft twee Stukken of

Schulpen , die rood van Kleur zyn , naar
s

t

5> bruine trekkende QO: de Geftalte is lang»

s> werr
Ltstkk Exercit. Anatem. III. p # 8<>.

fó) La Concï?yU()logie % p. Z l9 9 &c

(l) Colorb fuut mbri, ad album tmdentlst zegt AJL-

010 VAN DU!» Cap, 74.
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„ werpig , als een Cylinder gerond en gelykt Vï.

„ naar de Vrugc van een Dadelboom, De xxxi*"

3 ) tweede Soort, uit zes Stukken beftaande, is Hoofd-

3 ,
Afchkleurig en vyf Vingers lang, met een STÜK«

5 , klein Steeltje. Die, daar Lister van

5 ,
fpreekt, heeft vyf Stukken. Hy bekent zelf

3 , zig bedrogen te hebben ten opzigt van de Pho * *

3, las, alzo hy die niet levendig gezien hadt".

Dezelve heeft geen drie Schulpen, gelyk ik

zelf gemeend heb [zegt Lister] , veel min-

der maar twee, gelyk andere Autheuren, on-

der welken Aldro vandus zelf, hebben

geboekftaafd, maar vyf; naamelyk twee voor-

naame en grootere zydelingfe, gelykerwys al-

le Doubletten, en twee kleinere op de Rug,

die breedagtig zyn , doch met de Toppen bui*

tenwaards of regt ftrydig met, de twee ande-

ren geplaatst, en, eindelyk, een vyfde, die *

met een zeer lange finaile Schaal zig tot be-

neden het Scharnier uitftrekt. ., Deeze drie

3, laatfte Stukken , die kleiner zyn dan de

twee voornaamfle , zyn door Ligamenten

aan de Rug van de Schulp gehecht, en

gaan 'er, zo dra de Pholade uit de Zee komt,

af* Men leest in 't AuStarium Balfouria*

„ ni 9 dat de Pholaden van Engeland vyf

„ Kleppen hebben: zy hebben 'er zelfs een,

zesde, die List er en de meeste Natu*

„ ralisten is ontfnapt. Hier van ben ik over-

?> tuigd door nieuwe Waarneemingen, gelyk

I 3 ,3 mm
h Deel. XV, stuk.
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VI. men het in de Figuuren op myne Zesen-

±XXl
Lt

'* twintigfte Plaat, kan befchouwen". v

Hoofd- Verfcheide Autheuren hadden opgemerkt , dat

stuk* de Schulpdieren, die men, aan de Kusten vari

Italië en Provence, uit Steenen haalt, beter

van fmaak zelfs dan de Oefters zym Blon-
del voegt 'er by , dat te Toulon Steenen

zyn, die keurlyke Oesters uitleveren. Ande-

ren maakten 'er Mosfelen en veelerley andere

Doubletten van, d'Argenville zelf ver-

fcheide zulke Steenen , zo in de Haven van

Toulon als in die van Ancona, aan Hukken

fiaande, om den Vifch te kunnen eeten, be-

vondt die -allemaal Tweekleppig in harde Stee-

nen ingekast en geen Opening uitwaards heb-

bende > dan een klein Gaatje. Men vindt 'er

ook wel Oesters, zegt by. in Gaten van de

Klippen onder Water, doen die Gaten zyn

door dezelven niet gemaakt. Voorts wordt door

hem verzekerd, dat gedagte Doubletten een

geheel andere Geftalte hadden dan de Mosfe-

len ;
gelykende naar een Cylinder , die aan de

twee Enden naauwkeurig fluit* „ Die van

3) Rochelle, Poitou en van Engeland, (zegt

55 hy 9) hebben zes Stukken» Men brengt 'er

uit Amerika, die geheel wit zyn, van zes

of agt Duimen lang en dik naar evenre-

,, digheid, altemaal Zeskleppig. Daar zyn dan

, 9
zekerlyk twee Geflagten van Pholaden, het

„ eene met zes , het andere met twee Klep-
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pen, zonder die te willen verwarren met VI.

„ de Oesters en Scheeden of ^(^fe^hW^.^^^
„ waar van de Smaak 'er naby kan komen

, Hoofd*

„ doch wier verfchil zeer aanmerkelyk is, zo STÜK»

in de Geftalte als in de Eigenfcbap van voor

„ zig zelf een Gat uit te hollen in de Steen,

en geen Water in te neemen dan door een

„ zeer klein Buisje".

De onsemeene kleinte van dit Gaatje wordt Phfj*»

wederom, ten opzigt van de Engelfche Pho-

laden , in twyfel getrokken door Lister,
die ook getuigt, dat zy aan de beide Enden

gaapen, kunnende zig daar niet fluiten (*).

Haare zonderlinge Eigenfchap , om in den

duister Licht te geeven als de Phosphorus;

zodanig, dat zig dit Licht in de Mond der

geenen die ze kaauwen, aan de Handen, en

zelfs door afvallende Druppelen op de Klee-

deren en op den Grond vertoont, daar P li-

jn' xus van fpreekt, is , zo wel a!s haar Steen-

boerend vermogen, dqor den Heer Re au-
mur bevestigd (f) t

De Kenmerken van dit Geüagt, door L i n- KenmcC4

n^eus opgegeven, zyn. Het Dier behoort keu-

tot de Zee -Scheeden (Slscldice ). De Schaal

beftaat uit twee Kleppen, die van elkander

wyken, met kleintjes daar by komende, die

van ongelyke Geftalte zyn, aan het Schar-

nier,
(*) Exercit. ^Anatom* III, p. 89.

(t) Hïst. & Mem* do l'^cad, Royale des Sciences» de

FAn. 1712. p. 126.

I 4
I* Deel. XV. Stuk*
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VI. nier, -c welk agter waards omgekromd is, eï*

XXxT' ^00r een Kraakbeen zYn verband heeft.

Hoofd* Zes Soorten van Pholaden komen 'er in die

stuk* Geflagt voor, die hier volgen.
Soorten.

!* Oio) Pholas met de Schaal lamwerpi? Nets*
Pbolas K y

, >> /
DaByiuu wys gejtreept aan t eene end.
Gewoone,

De zes dcelen , waar uit de Schaal van dee-

ze Steenfchulp of Steenboorder famengefleld

is, zyn zo fraay en duidelyk in Plaat ge-

bragt door den Heer G v a l t h i e r i , dat men
geenszins daar aan kan twyfelen. Het moet

derhalve die nie: zyii , welke uit d'Ar-

OENville aangehaald is , maar wel die by

Letter H ? waar van deeze Autheur de vier

kleine Stukken by Letter I vertoont. Lis-

ter noemt de zyne Pholas rojtratus major

Diepenjis , en zegt dat het een zeer fmaake-

lyk Voorjaars-eeten is, wordende de genen,

die deeze Schulpdieren uit de Klippen hak-

ken, Pitoquiers genoemd. Ik heb 'er zodani-

gen van Dieppe, die inderdaad Snuitagtig uit-

(20) Pholas Tes|i oMonga, hinc retfculato - ftriata. Syst*
%

Nat. XII. Gen. 2>oi. Pautt. Suec 2124* Rond. Test* *%

f. 2. BEL L. Aq< 414* L 1 ST. Angl. App. T. 2. f. 3 B ó-

VANN. Keer. T. II. f. 25, 26, 27. GüALTH. Test. 105.

L A, B, C, D. ARGRNV. Conch.T: 30, (16.) f. K.

filNANN, Mrsat. 44. T. 3». f - SEB* Muf. VI.

T. 1$ f- & R £AUM» JA i>^/*% 1?I2. PLANC, Cinck.

\%. N. 3t
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loopen, en waar aan nog eenigen van de ge- VI.

tiagteSchulpjes zyn.
XXXI

1"

De Pholade, waar van de Afbeelding met Hoofd-
het Dier uit d -A rgenville, in Fis. 10 , stuk.

ontleend is , was hem van Roehelle toege- pigt 1C>4

bragt onder den naam van Fitaut of Dail;

zynde van de Soort der genen die zes

3, Kleppen hebben. Uit het midden van der-

3 , zeiver Schulpen komt een groote Tromp

3, of lange dikke Buis voort, die in twee on-

gelyke holligheden verdeeld is* waar van

„ het eene Gat tot de loozing der Vuilighe-

den, het andere tot Ademhaaling en innee-

5, ming van Voedzel dient. De Eijerftok en

deelen der Voortteeling zyn onder deeze

3 , Jiuis geplaatst. Nooit fluit het Dier de

3, Enden van zyne Schulpen, wier Opper-

,3 vlakte naar eene Rafp gelykt, wegens de

,3 menigvuldige oneffenheden, die 'er op de

33 geheele Schaal 3 doch meest naar het Hoofd-

33 end toe
,
zyn. 't Schynt dat hetzelve met

5 ,
zyne Wapenen de Stéenen doorboort, en

3, zyn Graf vergroot, naar maate dat het in

3, grootte toeneemt. Bonanni wil, dat

n het de Opening maakt met zyne Tanden»

3, Ik heb een groote Maltheefche Oester door

3, en door geboord gezien, in zyne twee

33 Schulpen , van eene Pholade. Te veel

33 Water ingenomen hebbende , werpt het

33 dat met geweld uit. Naar maate dit Dier

5, aangroeit, holt hetzelve zyn Gat uit mee

ï 5 » «0
I. DE3L. XV, STL'K.
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VI. „ een rond en Vleezig deel , naar eene Tong

X
F

XXI
L

* 35 ge!ykende, dat zig in 't bovenfte van de

Hoofd- » Afbeelding vertoont, en het is geenszins

§tük. a , met zyne twee Kleppen, noch met zyne

„ Tanden, dat het deeze werking verrigt".

Zie daar eene zonderlinge verklaaring van

het doorbooren der Steenen door de Phola-

den : zodanig befchreeven $ als of die Heer

dezelve had bygewoond. Plancüs zege,

3, daar is een groote en kleine Pholas , maar

„ op de Rug van beiden heb ik twee beweeg-»

„ lyke Kraakbeenderen waargenomen, die als

3 , Wieken of Hengzeis zyn, op welke hec

„ Dier zig binnen den Steen gemakkelyker

beweegen kan , om denzelven beter uit te

3, knaagen en te doorbooren , en een Steenen

35
Gevangenis , die echter gemakkelyk zy

,

5 , voor zig te bereiden* In 't hardfte Marmer,

3, naamelyk, verfchuilen zig fomtyds Phola*

3, den, om niet van Zandfteenen te fpreeken:

't welk waarlyk wonder is , daar zy 'er niet

3, dan met fterke Steenhouwers Werktuigen

3, uit te breeken zyn". Men heeftze thans ook

in de Klippen van Noorwegen waargenomen.

xxfr , C21 ) Pholas met een Eyvormige Schaal , die

S^ibdel «
gejlreept is door verheven Ribben.

Volgens de aangehaalde Afbeelding van,

GüAL-

- (21) Pholas Testa ovata , Costis elevatis ftriata. GüALTH*
Test. T. 10$, f* G« KNOAJli Verzam. \\„ D t fl. 25. ft 4*
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Güalthieri wordt hier een zeer fraaije v^
Afdeet

Soort van Steenfchulpen bedoeld, welke echterxxXl.
*

in Geftalte niet zo zeer van de voorgaande en Hoofde

gcvvoone Pholaden verfchilt , om de Schaal Ey-STUK.

vormig te noemen. De Schulpen van deeze zyn

ongevaar driemaal zo lang als breed, zo wel als

die der voorgaande Soort. De Holte en ma-

nier van fluiting is ook nagenoeg de zelfde.

Ik heb 'er van deeze, die meer dan vyf Duim
|ang zyn , twee Duim breed en één Duim
diep ; 't welk eene aanmerkelyke grootte is.

*ï Getal der Ribben, die zeer verheven ea

gekarteld zyn, op zulk eene Schulp, is vyf of

zesentwintig. Elders vindt men ze geplooide

en gedoomde Langhals-Doubletten getyteld

voor welke benaaming ik doch geen reden

vind. Zy zullen waarlchynlyk , zo wel als

die van Bonanni, welke hy de Brafiliaan-

jfche Schulp noemt (f) 9 uit de Westindiën

afkomftig zyn.

Q22) Pholas met de Schaal Eyvormig en veeU xxïu

voudig geftreept. &£&
te*

Volgens de aangehaalde afbeelding van
GyALTHiERi fchynt deeze Soort overeen

te

(*) Catalogus van L E E R S , bhdz# 142.

(t) 23 o N A N N. Recr. Clasf. IHé N. 351* p, 163.

(zi) Pbolas Testa ovata , multifariatn ftriata* Syst4 Nat*

X\l. GU ALTH. Test. Tab* 105» ƒ« E.

I. Deïl, xv. .Stuk.
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VI. te komen met dat Schulpdier , 't welk onlangs

XXXI? ^oor ^en ^eer P ARS0NS
> onder den naam

Hoofd- vanPholas Conöides , is vqorgefteld en befchree-

*tuk* ven Hy oordeelt hetzelve dePholasLig*

norum of Hout-Mosfel te zyn vanRüMPHius,
die getuigt, dat zy in verrotte Paaien groei-

Jen , welke in Zout Water ftaan. Ontelbaare

zodanigen zaten begraven in de Kiel van een

Spaanfch Schip, dat uit de Westindiën ge-

bragt werdt. Hy oordeelt de Schaaf van dee*

ze Pholade te beftaan uit vyf , niet uit zes

Stukken
,

zeggende dat zy anderhalf Duim
lang en drie vierden Duims breed is aan het

dikfte end; zynde dit, zo 't hem toefcheen,

de uiterfte grootte, die ?y bereiken. Zie

hier de befchryving, welke hy 'er van geeft.

„ De grootfte Kleppen zyn donker wit,

trekkende, aan het dikfte End, naar eene

„ Purperkleur. Aldaar zyn de Streepen zeer

„ fyn en klein, opwaards te gemoet loopen-

5a de aan die, welke grooter zyn op het Lig-

„ haam , met eenen Golfagtigen krommen

„ koers, en de effene deelen van deeze, zo

„ wel als de andere Stukken, zyn volmaakt

„ wit, zonder eenige Streepen in 't geheel,*

„ Het dikfte End van deezen Vifch fchynt

„ bedekt te zyn met drie Plaaten, die wit en

„ effen zyn: doch dit zyn alleenlyk de twee

9?
effene Stukken van de groote Kleppen , be*

(*) tbiU TrCHfaft. for 1765. LV. p. 1.
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%> nevens de Cirkelronde ageerde Plaat , te Vi.

„ vooren gemeld. Daar deeze fainenkomen xxxi^
„ zyn twee nederdrukkingen , eindigende in Hoofd*

„twee Kuiltjes, die 'er in de grond fteu- STUiU

nen der groote Kleppen zyn , welke half

bedekt zyn door het agterfte Cirkelronde

Stuk. De Top is rond en platagug en for-

„ meert bykans een fcherpen kanc door dd

famenlooping der twee groote Kleppen

:

zynde de voor- en agterkanten vereenigd

„ door de lange Stukken , waar van voorheen

, 5 gefproken is.

De Heer Parsons, naamelyk, hadt op-

gemerkt, dat de Schaal, in deeze Pholaden,

behalve de twee groote Kleppen of Schulpen,

van vooren, zo wel als van agteren, een

lang Stuk heeft, die door middel van een

Cirkelrond Stuk, aan het dikfte End, famen-

gevoegd zyn. 5 , Het geweefzel van de Schaal,

(Vervolgt zyn Ed*) is zeer dun en broofch

,

en derhalve is het verwonderlyk te zien^,

„ dat de Holletjes, daar zy in leggen, zo

„ effea en eenvormig zyn , als of zy met een

„ hard en fcherp Werktuig geboord waren.

Het dikrïe End legt altoos inwaards, en de

$, Holligheid heefc ukwaards maar een zeer

„ klein Gaatje. Dit is het geval met alle

„ Soorten, die dus gehuisvest zyn in Hout of

„ Steen: waar uit men befluiten moet, dat

zy 'er zeer klein of jong, en geenszins in

$y de ftaat van volwasfenheid, zyn ingekomen:

5, want
5 Dee&i XV* Stuk»
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4 VI. 35 want, dus daar in boorende met haar dikfte

XXxï* " End
>

Z0U de Holli§heid Cylindrifch, of

Hoofd* j> van gelyke wydce, moeten geworden zyn,
stuk,

f> Doch, hoe deeze Dieren de Holligheid in

,3 ftand doen blyven, en door hunne ,uitzee-

„ ting vergrobten, is een Vraag, zeer moeïe-

3, lyk op te losfen, die veele verftandige

^3 Naturalisten in het onderzoek verbyiterd

33 heeft''.

De Heer Adanson vondt ook een Ke-

gelvormige Pholas, die hy zig verbeeldt met
de Hout-Mosfel van Rumphius overeen-

komftig te zyn , aan de Kust van Senegal, by
het Eiland Goeree en aan Kaap Verde menig-

vuldig voorkomende. Men treft, zegt hy,
dezelve niet aan dan in troppen van Zee-

Pokken^ wier Schulp zy tot haare huisves-

ting doorboort, doch daar niet dieper indringt

dan haare langte is , laatende altoos de punten

van haare Kleppen uitkamen 9 om gemeenfchap

te hebben met het Water. Zy bekleedt het

Gat; dat zy zig uitgehold heeft 5 met eene

taamelyk dunne Schaal 3 in de gedaante van

een Pypje, naar dat van den Zee-Houtworm

gelykende, maar 't welk aan die der Pokken

zo vast gehecht is, dat men hetzelve 'er niet

van affcheiden kan. Haar eigen Schaal be-

ftaat uit twee Stukken of Kleppen , die een

Eyvormig Lighaam formeeren van een Duim
óf daaromtrent lang en maar een derde Duims

Jbfeed; Zy zyn zeer dun, egaal, zonder

Schar-
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Scharnier, en fluiten volmaakt digt. De Op* VT.

pervlakte is effen , fomtyds vaal of bruin, maar xxxi^*
doorgaans witagtig. Hy heeft dezelve Ro- Hoofd-

pan oemd, of zy werdt aldaar dus gehe- STVK*

ten (*).

(23) Pholas, die de Schaal langwerpig heeft 9
xxith

overal met gekrtiifte Streepen gedoomd; wittt"**

Uit de Afbeeldingen van L 1 s t e r , zo

wel als uit de befchryving «, zou het lcby-

nen , dat hier die voorheen gedagte Soort van

Pholaden bedoeld werde , welke d'Argen-
ville aanmerkt tweekleppig te zyn, zon-

der eenige bykomende Stukken, en volmaakt

te fluiten. Die Soort, welke hy de tweede

noemt, veel te Toulon in Provence en te An-

cona in Italië voorkomende, zit aldaar in de

bardfte Steenen , en voornaamélyk in Mar-

mer: zo dat het een weezentlyke Steenboor-

der is of S.teenmosfel : doch Linn^us heeft

dezelve t'huis gebragt in het Geflagt der

Mytuli of Mosfelen, zo wel als die der Agt-

entwintigfle figuur van Bonanni, welke

hier mogt fchynen bedoeld worden ; alzo de

Vierentwintigfte geheel iets anders is. Zyn
Ed.,

(*) Voyage au Senegal* C O <^U ILLAG£S. p* 267*

(23) Pholas Testa oblonga
,
undique ftriis decusfatis muri-

cata. M* L* V. 469. N. 7* BoNANN» Recr. T. II. 24* Gü-
AL TH* Test* T* ios> f4 E» HST» Angl* 193» T. $ f,3<fc

*App. T, 2. f. 4, 6,

I. Deel* xv. stuk.
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VI. Ed., die de voorgaande Soort in de Zee-Klip-

XXXI
L#

Pen ^er ^delyl^e deelen van Europa ge-

jHoofd- plaatst hadt, geeft aan deeze de Klippen van

stuk. Europa j in . 't algemeen , en die van Ameri-

ka, tot eene woonplaats. Ik geloof dat de

eerfte en laatfte van deeze vier, Europifche,

eti dè twee middelde Amerikaanfche of West -

indifche Pholaden zyn.

xxiv^ (24) Pholas,7 df* de Schaal langwerpig, 'ge-

Kitineï* rond, en Boogswys' gejireept heeft.

Linnjeus, die deeze Westindifche uk

Brown aanhaalt, hadt dezelve niet gezien*

Hy merkt aan , dat dezelve de bykomende

Klepjes op de Rug van de Schaal enkeld heeft,

en vraagt, of zy ook tot een byzonder Ge-

Hagi behoore,

xxv» (25) Pholas, die de Schaal Ovaal, aan H

Géla^c. eem E*n& ftomPer en Krulagtig gejireept

heeft, met een krommen Tand aan y

t

Scharnier.

Van deeze Schulpen zeid Lister, dat zy

een

(24.) Tholas Testa. oblong!, rotundata, arcuaro ftriata. f.

BroWN. Jam. 417* Tab» 40. f. ïu

(2s) Pholas Testa ovali , hinc obtufïore crispaco • ftriatl

,

Cardinis Dentc curvo* M. L. U. 4 $9» N. 8. Mya crispata.

Faun. S*ec4 au* Lisï% Angl. T. si R 33. *App: T, r„

f,7.
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een zeer ongewoone figuur hebben , zo dat VI.

hy haar gelyke nog nooit gezien hadt. Of^XXI^
deezc Doubletten derhalve ook tot de Pek- hoofd*
rides der Ouden te betrekken waren; zo om stuk* . ,

r

dat zy van een monftreus maakzel zyn, als

om dat zy natuurlyk altoos aan beide enden

gaapen * werdt door hem onbeflist gelaten.

De Schaal , zegt hy* is taamelyk dik, heb-

bende iets meer dan twee Vingerbreedten

langte en ééne Vingerbreedte overdwars. Ik .

heb 'er die wel drie Duimen lang zyn , en

meer dan anderhalf Duim breed. Die Sleuf,

welke de buitenfte Oppervlakte overdwars

verdeelt, is taamelyk diep, en van dezelve

loopen naar den eencn kant eenvoudige Boogs-

wyze , naar den anderen kant dergelyke Golfs-

wys' gekrulde ftreepen. Aan den eerstgemel-

den kant eindigt de Schulp met een rond , aan

clen anderen kant met een puntig end. Van
binnen is de Oppervlakte elfen en gelyk

,

doch ter plaatfe van de gedagte Sleuf aan-

merkelyk verheven. Bovendien heeft ieder

Schulp een verwonderlyk Tandswys' Uitftek,

dat fmal is en byna een half Duim lang, naar

de holte van de Schulp, die zeer diep is, ge*

kromd;

Menigvuldig kwam dit Schulpdier, zo Lis-

ter aanmerkte, voor, aan den Uitloop van

de Rivier Tees, en wel aan den Yorkfchen

Oever. Naderhand, dit Schulpdier in zyne

K Schul-
h Déél. XV. Stuk,
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VI. Schulpen afbeeldende (*), zegt hy, dat het

xxxi
Lé een ^lolas

*
s

>
^e

*n ^or êQ vtm Kfyc

Hoofd- beflooten gevonden wordt by Dieppe aan de

stuk» Franfche Kust, alwaar menze Piteati noemt.

Dezelve komt (vervolgt hy) in een Aluin-

3, Steen zeer menigvuldig voor, nevens Hunt-

3, ley Nabé Zy heeft , (dat men wel opmer*

3y ken moet,) ook eeft derde klein Schulpje

3 , aan het Scharnier der Kleppen, en dit heb

3 , ik flegts in t leevende Dier waargenomen.

3 , De Schaft van hetzelve, daar hét Dier

3 , Water door uitfpuie . is ook met twee Ope-

3, ningen doorboord, en heeft dwarfe Purper-

3 3 agtige Streepen* In *t midden heeft de

33 Schulp een ingedrukte Sleuf. Zy wordt

3, gebooren en leeft binnen in de Klippen,

33 Haar dikfte End beeft zy in 't boventte

3, gedeelte. Zou het ook de derde lange

33 Schulp van Aldrovandus zyn?"
Van dit Dier heb ik een Exemplaar, dat in

Moutwyn is bewaard» Het maakt als eerï

overgang tot de Gaapers van het volgende

Geflagt , tot welken het voorheen was t'huis

gebragt geweest (t)* endaar het thans, meest

uit aanmerking van het gedagte derde Schulp»

J
e >

(*) Tab* II. Fïg. f , der Appendix Animalium Angli&j die

agter GOEDARTIUS de Infe&is, in MetkUum reda&us

per Lhterum, Anno 1685, te Londen, in O&avo uitgegeven #

is geplaatst.

(t) Onder den tytel van Myn crisp&ta. Syst* Kat* X»
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je, van fchynt afgezonderd te zyn* Ik Iieh
Ap^

'er ook van Dieppe met het gedroogde Dier Xxxi#

daar in. Men ziet dan , dat hec zig in de Hoofde

Noorder Oceaan onthoude. STUK#

XXXII. HOOFDSTUK.

Befchryving van H Geflagt der Gaaperen,
waar onder de zogenaamde Slikmosfelen en dé

Paarlmosfelen , die het Onderwerp der Paarl-

visfcheryën zyn in Schotland, Noorwegen^

Sweeden en andere deelen van Europa»

*tWT00Vd Mya is van de Ouden voor een Naam;

™ t Soort van Sehulpvifch gebruikt

,

naast overeenkomende met de Mosfelen ; doch

zoeter van Smaak, kleiner, ronder en ruig

van Schaal, en nog in andere Eigenfchappen

daar van verfchillende, volgens Pliniüs eö

Athenjeus. Ik vind het derhalve, hier,

niet oneigen, van Linn^eus tot een Geflagt*

naam gebezigd voor de Schulpdieren van dit

Geflagt, die wy onder den naam van Gaa-
pers zullen voordellen.

Een voornaam Kenmerk van dezelven , naa- Kenmer-

melyk, is, dat zy altoos gaapen aan 't ééne
ea *

End, gelykerwys de Pholaden, waar van zy

eensdeels door de Woonplaats , andersdeels

door niet meer dan twee Schulpen te hebben*

K 2 ver*
Ié DEEI.» XV. STVKè
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VI. vcrfchillen. De meesten hebben tot Scharnier

XXXII*
een dikken breeden Tand

> die niet fluit in

de overftaande Schulp. Het Dier behoort,

zo wel als dat der Pholaden 5 tot de Zee*

Scheeden

Van deeze komen zeven Soorten voor,

waar onder vyf Europifche zyn, als volgt.

Hoofd
STUK.

Soorten.

XXV I.

Mya
Truncata»
Stompe
Gaaper.

(26) Gaaper , die de Schaal Eyrond , van ag-

teren geknot ; den Tand van het Schar-

nier voorwaards geflrekt en uitermaaie

fiomp heeft.

De aangehaalde afbeeldingen toonen ge-

noegzaam de Geftalte der Schulpen van dee-

ze Doublet, wier ééne End zig als afgefnee-

den, het andere zeer breed en rond vertoont.

Lister vondt die aan den Mond van de

RI-

(*) De Heer 2 aster maakt een aanmerking op de hc»

khryving van dit Schulpdier , door Linn.eus, als of die

hetzelve tot geen byzondere Clasfis gebragt had, daar het,

volgens zyn oordeel , tot de Tetbydes behoorde, 'Hat+ Uitfpann.

II* D. bladz* 73, 74. Doch in dit geval lchynt zyn Ed.

niet bedagt te hebben, dat de Ridder tusfchen de Mollusca

en Testacea onderfcheld gemaakt had , en dat overzulks de

Schulpdieren, met haare Schulpen een Lighaam uitmaakers*

de, volgens zyne Rangfchikking geen Tetbydes konden zyn.

(16) Mya TeSta
4

ovata, postice truncata , Cardinis Dente

antrorfum pone&o obtulisfïmo. Faun. Suec. ni26t Ité West*

gottb* 199 N. 3. T. 5* £ 3. Concha tevis, altera tantum

parte claufilis. List. Anim.An^ 191, T« 5* £ 3ö\ G t' A L T li,,

Test, T. 91, f,
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Rivier Tees, in de Noordelyke deelen van vl
Engeland, overvloedig. Nicctegenftaande de Afdeel.

menigte , die men 'er van in Sweeden , op HoOFD
.'

de Bergen, Verlteend aantreft; waren zy al- stuk.

daar nog niet Natiiudyfc voorgekomen , eer

onze Ridder dezelven, op zyn Westgotthi-

fchen Reistogt, zeer gevallig ontdekte. Zie

hier, wat hy dien aangaande fchryft.

„ Als wy op den Zeegrond liepen, zagen

„ wy, dat -er in dezelve, op verfcheide

„ plaatfen , Gaten waren , niet zo breed als

„ een Vinger , als ook twee nevens elkander

,

„ nooit enkelde of drie te famen, Wy wier-

„ den daar by geene opgeworpene Aarde ge-

3 > waar 3 cn konden derhalve niet befpeuren,

waar de Aarde of het Zand uit deeze Ga*

9> ten gebleeven ware. Wy vonden deeze Ga-

ten, meestendeels, in eene diepte van on-

„ gevaar een Elle op den Zeegrond , langs

het Strand heen. De nieuwsgierigheid dreef

5 ,
my aan, om te onderzoeken, wat in dee-

9> ze Gaten zyn mogte* Ik ftak 'er een Ta-

„ bakspyp in , welke een Vierendeel Elle diep

„ nederging, doch dan op wat hards ftiet, 't

welk naar 't gevoel wel een Steen fcheen

v te zyn. Ik boorde met myn Degen in het

5 , Zand , en deeze ging 'er een gantfche Elle

diep in , zonder een Steen of Rots aan te

„ treffen. Zo dikwils ik met de Pyp in een

„ Gat ftiet, was 't even 't zelfde, en nog-

?? thans kwam 'er geen Worm te voorfchyn.

K 3 S5 Wy
I. deel. XV. Stuk»
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VT* „ Wy begonnen dan met de Handen te graa-

XxxiL » ven » daar wy twee zulke Gaten by elkander

Hoofd- » zagen, en, als wy op den Grond derzelven

$?ÜK - kwamen, vonden wy flegts een groote Mos*

,, fel en geen Worm. Zo dikwils wy ze na-

groeven, was altoos zulk een Mosfel onze

„ buit. Het is dan zeker, dat deeze Gaten

van dergelyke Schulpdieren vervaardigd

„ worden ; doch , hoe zy dezelven beginnen ,

en op welk eene manier zy zo diep in het

„ Zand indringen kunnen, is naauwlyks tc

„ begrypeiT.

xxvix. (27) Gaaper, die de Schaal Eyvormig* van

xZdT
ia

* agteren gerond; den Tand van het

Gaaper. Scharnier voorwaards geftrekt en rond

heeft , met een zydelings Tandje.

Hier haalt de Ridder, thans, die bladzyde

van zynen Westgotthifchen Reistogt aan

,

welke ik zo even gebruikt heb, op de voor-

gaande Soort. Zyn Ed. naamelyk , hadt al-

daar, bladz. 199 > gezegd , dat die een zelfde

ware met zyne Concha fubarenaceo - Marim ,

welke hy thans fchynt gelyk te ftellen met

die Zeeuwfche Schulpdieren, waar van de

Heer

(27) Mya Testa ovata postice rotundata, Cardinis Dente

ïinrroiTam pone&o, rotundato ,
Denticuloque laterali. Faun.

Sues* 31 aft Mya Arenaria. Ba STER Sabfec. II, p. 69.T. 7t
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Heer Bas ter ons, onder den naam van vt

Gaapers of Slikmosfelen , eene zo naauwkeu- xxxn

'

keurige afbeelding en befchryving geeft, tot Hoofd
*

welke ik de Liefhebbers vvyze (*). Alleen- STÜK«

]yk zal ik, het gene zyn Ed. zo naauwkeu-

rig omtrent de bewcegingen , die het Dier

met zeker Deel, de Voet genaamd, maakt,

om in het Zand te booren , en welke men,
hetzelve in een Glas met helder Zeewater

gedaan hebbende, zo zyn Ed # aanmerkt, met

pleizier befchouwen kan; hier bybrengen, als

waardoor de duiderheid, in welke zig Lin-

N/Eus daar omtrent bevondt, geheel wordt

opgehelderd, niet alleen, maar ook de Le-

vensmanier van dergel yke Schulpdieren ver-

klaard,

„ Als een Gaper of andere diergelykeSchelp-

3. vis, Czegt zyn Ed.), op het Zand of Slyk

eenigen tyd, met gefloten Schulpen, ftil

geleegen heeft,, dan begint hy, evenveel

3 , zynde op wat zyde hy legt, deze Voet na

„ alle kanten uit te (teken , tot dat hy het

„ Slik of Zand voeld ; dan fteekt hy die een

weinig in het Zand, en weet zig daar me-

9 > de zoo te keeren, dat de onderfte randen

van zyn Schulpen op het Zand leggen;

3, vervolgens fteekt hy de Voet als een ilyve

„ fcherpe Punt uit en boord een holligheid

„ in

(*) Natuurkundige Uitfpariningen* II, Deel } bkdz. 72*

PI. VII.

IU
I, DEEL* XV. STUK,
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afd*' " in het Zand
' die hy > die Voec aIs een by*

XXXJL » tcl verbreedende, breeder en dieper maakt

,

Hoofd* 53 waar door hy allenskens dieper in 't Zand
*TU«- „ zinkt. Verkiest hy, diep genoeg zynde,

>; voorwaarts te gaan, hy fteekt de Voet als

„ een Schop of Spade vooruit, drukt het

3 , Zand aan wederzyden weg, en trekt zig %

,3 door middel van die zelfde Voet, die dan
35 vooruicftekende, en het onderfte gedeelte

,3 daar van als een Lip wat omkrommcnde,
3) en in het vaste Zand hegtende, al meer
33 voorwaarts".

De gezegde Voet is dat platagtige witte
Deel, 't welk zig in onze Afbeelding van
de Pholade, in Fig. 10, Plaat CXVI3 zeer
duidelyk tusfchen de Schulpen vertoont. De
meeste Schulpdieren hebben k zelve van on-
deren 3 en het dient hun allen tot de voort-
gaande beweeging, gelyk in de Slakken. Het
is in eenigen veel grooter, breeder, fteviger,
dan in anderen. Voor 't overige komt het
Dier van deeze Gaapers veel met dat der ge-
woone Mosfelen overeen. Zy zitten, fomtyds
een Voet diep onder k Slik, en zyn te vin-
den door één Gaatje, ter grootte van een
Stuiver. Uit het Zeewater gehaald, werpen
zy 5 door de grootfte Opening aan % end van
haare Snuit, het Water eenige Voeten vér.
Uit dit alles blykt, dat zy verfchillen van de"

gezegde Sweedfche Gaapers, in welken de
péne Schulp maar een uitüeekende Tand

heef^
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heeft , met een evenwydig Tandje naar de VI.

gaaping toe. Dc grootte wordt by die van xxxil!
een Ganzen -Ey vergeleekcn* Hoofd-

stuk.

(q8) Gaaper, die de Schaal Eyvormig heeft, mni*

w£ dm voomaamften Tand van het^J m̂
"

Scharnier gekarteld, den zydelingfchen v^^
overlangs geftrekt; die van de andere

helft tweevoudig.

De fchrandere Bonanni geeft reden van

de benaaming. Zy wordt, zegt hy, Con-

35 chaPidtorum geheten ; niet wegens de Kleur,

maar, wegens het gebruik dat 'er de Schil-

„ ders van maaken, om Verwen in te bergen,

waar toe deezc Schulpen, die in de Rivie-

ren gevonden worden, beter zyn dan de

„ Zee-Schulpen. Zy zyn, naamelyk, van die

„ Zoutige deeltjes bevryd, door welken, an-

ders , veele Verwen verbasteren en be-

#, derven» Van buiten hebben zy een geel

groenagtig bekleedzel, van binnen zyn zy

„ Zilver- of Paarlemoerkjeurig: fomtyds rood-

glanzig, fomtyds met een blaauwagtige

Huid overtoogen. In zodanige Schulpen

,

die de Tyber naar Rome voert, heb ik

kleine Paarltjes gevonden"*
Tot

*!5

3?

(28) Mya Test3 ovata ; Cardinis Dente primario crenulato

;

lateraü longitudinali ; alterius duplicato* Faun. Suec. 2129/

BONANN» Recreat* II. f4 41. List, Angl* App. T4 I,

K S
I. deel. xr. Stuk.
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"VI. Tot deeze Soort fchynen die beide te be-

XXXII hooren, welke Doktor Lister in Fig. 4 en

Hoofd* 6 heeft doen afbeelden, en, die hy in.de Rb
stuk* vieren van Engeland gevonden hadt. De eerst-

gemelde, zynde de kleinfte, was bleekgroen

en veel fmaller, dan de andere, die zwartag-

tig groen was , en de langte ongevaar van

drie en een half Duim , de breedte van an*

derhalf Duim hadt, weegende ieder Schulpt

van den Vifch gezuiverd en fchoon gemaakc

zynde, byna twee Loot
?

Hier uit kon men
van de dikte oordeelen. Aan

5

t Scharnier hadt

deeze een Tand, die in tweeën verdeeld was,

en zo wel Zaagswyze gekarteld als in de an-

dere, daar deeze Tand niet was verdeeld.

Het een zo wel als 't andere bevind ik plaats

te hebben in zulke , welke men tot Verffchul-

pen te Neurenburg gebruikt, hoewel de dik-

te of zwaarte geenszins met die der gedagte

Engelfche Schulpen ftrookt,

r%\x> OsO Gaaper, die de Schaal Eyvormig, van
MjmMar* vooren Jmaller , met den hoofdtand van

ïziïi-

era
'

't Scharnier Kegelagtig en de Billen ont~

lolfterd heeft.

In de voorgemelde Gaaper hadt Listen
op

(29) Mya Testa ovata antïce coar&ata, Cardims Dente

primario con'co, Natibus decorticatis* Faun, Suec* 2330. LiST.

Cewb+ Tab, :i49 4 f* Ar.&U <dpp* p* 15. T. I, f. U
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op eens gevonden zestien Paarltjes , van de

grootte van Papaver of Slaapbollen» Zaad totxxxn*
die van Peper, zynde van de kleinften fom- hoofd-

migen zeer rond
%
doch de groot(ten altemaal paarl

ruuw en ongelyk van figuur* Haar zitplaats
M'$k

was in 't laagfte der Banden, als in Kastjes,

niet anders dan de Steenen in de Nieren, of

elders in 't Menfchelyke Lighaam, of in dat

der Dieren, gehuisvest zyn* Want zy heb-

ben, zo wel als de Dieren der andere Dou-

bletten , twee dikke en fterke Peesagtige Li-

gamenten, door middel van welken het Dier

aan de Schulpen vastgehecht wordt, dezelven

opent en weder toe fluit. Zodanige Paarlen

nooit gevonden hebbende dan in groote Dou-

bletten , befluit hy 3 dat het een gebrek des

Ouderdoms zy, in de Schulpdieren (*).

De Paarl-Mosfel , daar Lister van fpreekt,

en die, met den zelfden tytel, door Klein
is aangehaald en afgebeeld, wordt genoemd
Zwarte Doublet , met de allerdikjle en zwaarjle

Schaal, Ter langte van vyf en een halve,

ter breedte van drie Duimen , woog de ge-

heele Schaal , van Vifch gezuiverd zynde

,

omtrent zes Oneen, en hadt de dikte onge-

vaar van een Oester -Schulp. Het meestuit-

fte-

KLEIN Ostrac. T. X. f. 47. KNORR Verzam, IV. D E E

PI. XXV. % 3.

(*) Hxc fane Senescentium Musculorum yitia fcnt, S?c*

App. p. 19*

I. Dee XV» Stuk*



155 Beschryvinc van

VI- ftekenJ Tandje aan 't Scharnier was glad en

Xxxn ' ^Plts > naar ^e ?mt van een Hondstand gely*

IIo^d' kende. Ook is de Schulp, byna in 't mid*
stuk. jen van den Omtrek, tegen 't Scharnier

Mosfd, over , ingeboogen. Men vifchtze fomtyds met

het Net, in diepe Kolken van de Rivier Tees,

niet ver van Dinsdale in 't .Graaffchap York,

in Engeland*

Het zullen
,
waarfchynlyk, zodanige Schul-

pen zyn, die de Schotfche Paarlen, anders

ook wel Mosfelpaarlen genaamd, uitleveren*

Ten minfte komen 'er zodanigen in de groot-

fte Rivieren, inzonderheid van Lapland, voor,

alwaar menze meest vindt in de Draaykolken,

wordende van de Sweeden Paarlmosfcl gehe-

ten, zegt LiNNiEUs, die ze dus befchryft.

3 , De Schaal is langwerpig ovaal , zwaarwig-

55 tig, van vooren Stompagtig famengedrukt,

van buiten zwartagtig ruuw, met de fmal-

lle of bovenfte zyde ruighaairig, de Billen

zeer ontbolfterd: door uitdrooging, ook

van zelf, wordt zy broofch. Van binnen

5 , is de Schaal witagtig , met twee Lidtekens

3 , voor de inplantinge der Spieren. De Tand

„ van het Scharnier is Kegelagtig , ftomp,

3 ,
uitgeflrekt : geen zydelingfe heeft 'er plaats;

„ maar in de kleinere een overlangfe, die

3,
gekarteld is. Zouden deeze kleine ook een

„ byzondere Soort zyn?n

Over de natuur en eigenfchappen van dee-

^e Paarlmosfelen zyn den Heer PoiNToppi-

BANSj
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n ANSj Bisfchop van Bergen in Noorwegen , Ap^t
door den Infpe&eur of Toeziender op de XXXlV
Paarlvisfcheryün , in dat Ryk, van wegen de Hoofd-

Kroon van Deenemarken, eenige Aanmerking"]!)?

gen medegedeeld, van welken ik hier, als^/^
inzonderheid ter zaake dienende, gebruik zal

maaken, met dezelven woordelyk te vertaa-

ien.

„ De geftalte der Schulpen is bekend. Zo

3, lang zy in 't Water Itaan, zo lang bevindt

„ zig de Vifch of de Slak bykans geheel

.> buiten de Schaal, omtrent op die zelfde

wyze als een Aardflak , , wanneer zy haar

„ Huis draagt. Derhal ven zyn de Schaa-

„ len ook, zo lang zy in 't Water zyn*

,> open ; doch zodanigerwyze , dat men van

9 , den Vifch niets gewaar ' wordt : want hy

3, heeft zig, met de helft zyner Schaal, in

,5 't Zand verborgen. Wanneer men het

Schulpdier fchielyk opneemt, dan ziet men

„ dat de Vifch, als gezegd is, zig buiten de

„ Schaal bevindt, die zig alsdan langzaam in-

5 , trekt en de Schaal toefluit. Men neemtze

„ met de Hand , met Tangen of Houten

„ Klemmers, op. Men kanze ook met een

s , puntigen Stok opneemen, aan welken zy

„ zig vast knypen, wanneer men dien regt

„ in de Opening fteekt, en zy blyven daar

„ aan hangen; zo dat men ze dus ophaalen

„ kan. Indien men daar mede de Opening niet

9 ,
op ftaande voet treft , maar de Schaal aan-

? , roert 5

X. DSEL. XV. STUK,
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VI. „ roert , zo fluiten zy zig toe. Zy künnëri

XXXnl « °P een harden Gr°nd
,

gelyk op Steenen

Hoofd \, eil dergelyken, niet ftaan; offchooa de
stuk, ^ Vifeh 'er uit kruipt, en zig aldaar tragt vast

Mh/U* » te maaken: maar in Zandgronden kunnen

„ zy, levendig daar op geworpen woi-dende,

, ? zig binnen vierentwintig Uuren weder vasd

zetten ; anders moeten zy op de Zyde leg-

„ gen. Het dikke End der Schaal is het

5 , voorde deel, *t welk in 't Zand ftaat: het

„ agterfté deel, als hetfmalfte End der Schaal,

fteekt boven het Zand uit, en daar aan

wordt men ze gewaar. Klein zynde vindt

„ men ze geheel in 't Zand verborgen. Op
51 eenen zuiveren Zandgrond kunnen zy voort*

gaan; doch dit gefehiedt zo langzaam, dat

j 3 men het niet gewaar Wordt dan aan het

57 Gaatje of Sleufje; , 't welk zy als een Spoor

5 ,
agter zig laaten. Daar de Grond Steenig

is kunnen zy het niet doen. Een andere

„ beweeging, dan de voorgemelde, wordt

, f men 'er niet aan gewaai\ Dus is het valfch,

„ dat fommigen meenen ; als of zy zig naar

5, de Oppervlakte des Waters begaven, om
„ van den Daauw bezwangerd te worden.

» Even zo onregtmaatig is ook het Gevoe*

2 , len , dat de Paarlen het Zaad zouden zyn >

3) waar door deeze Schulpdieren voortgeplant

3, worden : want , ware dit zo , dan moesten,

„ ter plaatfe waar de meeste Paarlmosfelen

„ zyn, ook de meeste Paarlen gevonden wor-

„ den ;
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den: doch de Ondervinding leert het tegen- VI.

deel. Wy willen geen andere bevvyzen daar^™^^*

5 ,
tegen ophaalen. hoofd*

„ Het is buiten twyfel zeker, dat de Schulp- stuk.

„ visfchen, gelykerwys andere leevende Die- utlfd.

„ ren, door de vermenging van Mannetje

f,
Wyfje voortgeplant worden. Evenwel heb zaad der

„ ik geen het minfte onderfcheid , ten aan-^aea
'

zien van de Teelleden, tusfchen dezelven

kunnen waarneemen. Meenlyk wordt men
in 't midden van de Zomer aan dezelven %

3) en wel inwendig op de Schaal, een Wate-

„ rige zelfftandigheid gewaar, die zig als het

„ helderde en witfte Vorfchen-Schot of Zaad

.„ vertoont, Deeze wordt vervolgens , op

„ 't end van de Zomer, gelyk men dezelve

„ bevindt, wat Korrelig, en ziet 'er uit als

r of zy zig in kleine ronde Bolletjes verdee-

„ len wilde* Deeze Stoffe, nu, fchynt haar

Zaad te zyn. De plaats , waar men eigent*

„ lyk vermoeden kan de Paarlen te vinden,

is aan het agterfte End der Schaal , in dat

„ gedeelte van den Vifch, 't welk men in

„ de Oesters de Baard noemt, en wel in de

5,
beide Schulpen. Men vindt ook wel fom-

„ tyds Paarlen in het voorfte deel, doch dee*

3, ze zyn altoos aan die zyde plat , waar me-

„ de zy tegen de Schaal aan leggen. Hier

uic kan men vermoeden , dat de Stoffe*

„ uit welke de Paarl beftaat, eertyds week

„ moet zyn geweest, en dat de Vifch , die

„ daar
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VI. „ daar ter plaatfe uitkruipt , en ze gevolgd.

Afdeül.
j5 tegen de harde Schaal aandrukt , zulks

èooFD- » veroirzaakt hebbe* Niet zelden bevindt

stuk, „ men, dat de Paarlen aan de Schaal vastge-

Ms/èï » groeid zyn, en dit zo wel de genen, die,

„ het regte Water hebben * als de roodag-

5, tig bruine, Dewyl, nu, deeze Kleur op

„ de Schaal gevonden wordt, en ook ieder

„ vastgegroeide Paarl de Kleur vertoont van

„ de Schaal, waar op zy gegroeid is, zo

5, kan men daar uit befluiten, dat de Paarl

„ en de Schaal van eenerley zelfstandigheid

„ zyn,

zy komen ^ Geen Mosfel kan de Paarl van zelf ver-

schaal 5 ,
liezen, (gelyk doch eenigen dit meenen,)

vootu
j5 zonder eenig geweld te ondergaan, of van

5, Menfchen Handen, of door andere Werk-

„ tuigen, of van veelerley Toevallen* Het

5, Vlies of de dunne Schaal, die de Paarl

omkleedt, is aan de Zyde, welke naar de

3 5
Schaal gekeerd is geweest, zo helder, dat

3, men zeer duidelyk het Water of den Glans

? ,
van de Paarl daar door heen kan zien :

3 , doch aan de andere Zyde gaat dit zo goed

5, niet aan, en, fchoon men met een Inftru-

„ ment wat van de Slymige zelfftandigheid

„ afkrabt, welke de fyne Schaal bedekt, kan

3, men doch niet zo ver daar mede komen,

„ om de gebreken, midden over de rondte,

53 te bemerken. De Schulp , op welke de

5>
Paarl legt, heeft dikwils een gebrek ia

„ haa*
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*> haare geftalte , zynde of krom geboogen, VI-

b> of korter dan de andere Schulp* ^oe^F^jj
é

„ grooter de Paarl en hoe kleiner de Schulp hoofd-

„ is , hoe duidelyker zig dit gebrek voordoet

3, Niettegenltaande zulks kan men doch van Mos/cl.

» buiten niet daar toe komen, om, eer de

Schaal geopend worde, te verzekeren, of

„ zy een Paarl bevatte of niet, en nog min*

li der, welk Water de Paarl hebbe: want de

„ Mosfel kan, door toevallige omftandighe-

„ den, een gebrek aan haare geftalte hebben.

„ bekomen
;
dewyl zy , nog klein en week

zynde, door een Steen of iets anders ge-

drukt kan zyn geworden. In ééne Schaal

33 kan men fomtyds meer dan ééne Paarl vin-

3, den, die of allen goed, of waar van ten

minften eenige goed zyn. De meeftën van

3 , deze Paarlen zyn bruinrood , veelen wit*

3, of graauwagtig, eenigen zwart, doch de

minften hebben het regte Water of den

„ behoorlyken Glans. Wanneer de Mosfel

3 , op een Grond ftaat, daar het Water ee-

3 ,
nen onrustigen en Herken Stroom heeft,

,^ zo is zy altoos uitwendig bruingeel, doch

3 , op een Modderigen Grond, en daar het

3, Water als
9
t ware ftil ftaat, daar is zy op

3 , de Schaal zwart. Men kan evenwel niet

33 zeggen, of de Grond, dan de Kleur der

33 uitwendige rydevan de Schaal, de oirzaak

3, zy, dat de Paarlen grooter of kleiner, be«

3, ter of flegter, menigvuldig zyn, of om>

L „ bree-
L DEELr XV. Stuk»

'
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VI. breeken. Men kan de Mosfel openen , zon-

XXXII» " der ze te dooden
*

en dezelve kan nog in

Hoofd* t leven blyven , na dat men 'er de Paarl

35 uitgenomen heeft: maar, als menze van alle

Mos/el* Paarlen beroofd heeft, dan krygen zy 'er

„ geene meer 5
',

paarivis; De meefte Rivieren der Noordelyke deelen
cieryen ^ Europa leveren Paarlmosfelen , en derhal-

ve ook van deeze Paarlen uit. Op die plaat-

fen in Schotland daar men Zalm vangt, wor-

den doorgaans ook Paarlen gevonden , in zwar-

te Mosfelen. Sommigen zyn zo fyn, zuiver,

en zelfs ruim zo helder 9 als de Orientaalfche;

ja men heeft wel honderd Ryksdaalders gege-

ven voor eene Schotfche Paarl (*). In Noor-

wegen zyn ook dergelyke gevonden, doch

de meesten, die men voor de besten houdt,

zyn Melkwit, niet eenen Zilverglans. In 't

Stigt Chrrstiaanzand zyn verfcheide Rivieren

tot de Koninglyke Paarlvisfchery beftemd, enf

de echte Paarlen, die jaarlyks, omtrent Sint

jan 3 en vervolgens, in die Wateren gevon-

den worden, behooren, als een Eigendom van

de Kroon, aan haare Majefteit, de Koningin

van Deenemarken. Het Schulpdier, waar men-

ze uit krygt , is van de Zee - Mosfelen , die

fomtyds ook wel een enkele Paarl geeven,

daar in verfehillende, dat het de Schaal ovaal

ronde»

(*) Teienvj* Staat van Schotland» Amtferd. 1755 > VMz*

412*
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rónd, en aan de beide enden breed en vlak VI.

lieeft; zynde anders de Schaal, in dikte enxxxn*
kleur, met die der Zee-Mosfelen overeen- Hoofd-

komftig (*). stuk^

De Paarlvisfcheryën in Sweeden hebben vee-Mos/eL

lerley toevallen gehad» Het bevel van Ko-^wee*

ning Rare.l den XL, van 't jaar 1691, dat

zy aan de Kroon toebehooren zouden , werdt

wel door de Ordonnantiën des Ryks, van 'c

jaar 1723, vernietigd, maar vervolgens, we*

derom op zekere manier, door het verbod

van 1731, bevestigd. Het Koninglyke Re-

glement, van 't jaar 1736, laat alle op Schats-

en Kroons-Gronden bevindlyke Paarlvisfche-

ryën, voor den tyd van drie Jaaren, aan ze-

kere Onderneemers over. Eindelyk werdt,

door de aanfchryving van het Koninglyk Kom-
merrie -Kollegie en Staats- Komptoir, aan den

Landshoofdman , in de Herfst van 1739 ën in

het Voorjaar 1740 verklaard, dat de PaarN

visfchery in Hallands - Leen ter proeve op ei-

gen rekening van de Kroon zou worden uit-

gevoerd. Men kreeg, echter, in dat Jaar niet

meer dan vyfentagtig ftuks Paarlen. In \ jaar

1741 vifchte men op de Lahomifche Elbe vyf-

enzestig ftuks beste en zevenenvyfcig fluks

flegtere Paarlen. In 't volgende Jaar kreeg

men 'er flegts drie -en -dertig. In 't jaar 1743

werdt

,

(* 5 PONTOPPïDANS Naturl, Hist* VOn NêfWegen »

II. Th. p. 310, enz.

L s
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VI. werdt, op den Ryksdag, geene Paarlvisfchery

XXXII " voorgeDOraen* Men kreeg 'er, in 't jaar 1744,

Hoofd- niet meer dan zes lluks. Hoe het, in 't jaar

"u
f/

1 745» daarmede toegegaan zy, weet men niet,

MvfiU doch met dat Jaar hieldt de geheele Paarlvis-

fchery in Halland op ,
dewyl zy de Onkosten

niet kon goedmaaken.

Halland is maar een zeer klein gedeelte van

Sweeden, dat benoorden Schonen aan de Sond

legt. In de overige deelen van dit Koning-

ryk, inzonderheid in 't JNoordland en Lap-

mark, heeft men veel ryker Paarl- Rivieren *

en de Laplanders zyn de grootfte Paarlvis-

fchers van het geheele Ryk. Niettegenftaan»

de zulks is het veel, zo men aldaar onder de

honderd, ja duizend, Mosfelen ééne aantreft,

die Paarlen bevat. Hier uit begrypt men,

welk een menigte van deeze Mosfelen ver-

nield wordt 3 om ééne Paarl te bekomen, die

men 'er gemeenlyk als Speldekoppen , doch

fomtyds ook van grootte als Zwaluwen -Eit-

jes aantreft. Van de kleinen , die als Zand-

korrelen zyn, vindt men 'er wel meer dan

twintig in één Schaal, doch van de middel-

maatigen zelden meer dan twee of drie. Het

Vleefch deezer Schulpdieren wordt niet gege-

ten , maar tot Lok-aas voor Visfchen aan den

Hengel gebruikt.

Onder de Sweedfche Geleerden, die over

dit ftuk der Natuurlyke Historie gehandeld

hebben , verdient de Heer Doktor Gisler,
Lec-
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Leótor van de Natuurkunde te Hernofand, VI,

den meesten roem. Ik zal uit zyn Vertoog ^xxu
*

over de Paarlvisfcheryën (*) het voornaamfte hoofd
*

hier te berde brengen. ^™k.

In de Bergen vindt men geen deugende Mos/ei

Paarlmosfelen, maar wel in de Dalen of Val-

leijen , waar de Rivieren van de Bergen fa-

menvlieten. De meeste Schulpen komen voor

in de Rivieren die Oost en West loopen,

doch men zal de beste en fynfte Paarlen in

zodanige Rivieren aantreffen, die Noord- of

Zuidwaards vloeijen, en in Kuilen, daar de

Zon dikwils op den Bodem fchynt. Aan de

Zuidelyke Oevers leggen zy, echter, veelal

in de Schaduw, by Steenen, omgevallen Boo-

men en meest in diepe Holligheden* Onder

de beroemdfte Paarlftroomen in Angerman-

land, de Noordelykfte Provincie van Sweeden,

aan Lapland grenzende, is de Gideaó-Rivier,

welke by Grunfund in Zee valt. Hier heeft

men de grootfte Paarlen, en in,zulk een me-

nigte gevonden, dat oudtyds een half Stoop

daar van voor vyftig Plaaten verkogt werdt.

Tegenwoordig is die geheel uitgevifcht, hoe*

wel 'er nog eenige weinige Paarlen in zyn,
van zo aanmerkelyk grootte en fraaiheid, dat

men zyn Reize wel betaald vindt , als men
een

f*) Der KonlgL Schwei. Akai. der iVhfenfchaften Al*
bandlun^en auf das Jahr 1762. XXIV, Band. Hamb. & Lcipl,

1765. pag* 64*

L s
I. Deel, XV. Stuk*
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VI. een half dozyn Mosfels met Paarlen daar jn

XXX1L aantreffen kan * ^e meeste andere Paarl-Ri-

fïooFD- vieren, zo van deeze Provincie , als van die

stuk, vaö Medelpad en Jemtland , Zuidwaards daar

'/hs/êi. aan grenzende, zyn ook uitgevifcht; Inzon-

derheid die van het Dorp Borgfio , welken

de Paarl - Infpe&or Bergstroom, in de

Jaaren 1741 en 1742, tot den bodem toe van

Paarlmosfelen deedt zuiveren, dezelven alte-

maal op den Oever fmyten en door 't ope-

nen van de Schaal om 't leven brengen. Die

is een voornaame reden van de vermindering

der Paarlvisfcheryen in Sweeden , welke nog

daar door vergroot wordt, dat men de Dam*
men, die gemaakt zyn om de Schulpen te

kunnen vinden, in de Rivieren laat ftaan:

waar door zy dan in drooge Zomers geheel

uitdroogen , en dus ook het jonge broed ver-

nield wordt. Zo is mede de Paarlyangst, in

kleine Pvivieren, geheel te niet gegaan, waar

Molendammen of dergelyke Gebouwen in ka-

ter tyden zyn aangelegd, fchoon men op die

plaatfen weleer een aanzienlyke veelheid aan-

trof v<in Paarlmosfelen,

qeftée De grootften , die een Vierendeel Elle

mosfcien. " lan§ en een dwar ê Hand breed zyn, en op

,, Mos en Slibber zig aangezet hebben, zyn

de besten. De kleine, die men hier in de

„ Meiren en ondiepe Rivieren vindt, verdie-

„ nen niet geopend te worden, (Derzelver

„ Schaalen zyn kleiner, aan *t fmalle of bo-

„ ven-
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„ venfte End meer famengedrukt en langwer- VI.

? ,
pig, doch aan het onderfte of ftompe End^^j*
meer Buikig of rond.) In *t midden agter Hoofd

:

„ aan de Rug der Schaal bevindt zig een drie$™^

„ Vingerbreedte lange Hoornagtige Band ofMos/ei.

s , Scharnier, welk de Scbaalen famenhoudt.

„ Onder dit Scharnier zitten , binnen den Rand,

„ aan de regter Schulp twee Uitwasfen als

Tanden, tusfchen welken een ander derge-

„ lyk Uitwas van de flinker Schulp infchiet;

,5 gelyk die Geleding, welke Ginglymm ge-

noemd wordt. Daar aan hangt de onder-

fte Vingerdikke Pees of dwars- Band, rnet

„ welken het Dier, te gelyk met eenen klei-

3, neren en dergelyken dwars - Band , aan het

„ bovenfte End der Schaal, de Schulpen zo

9i ftyf te famen trekt, dat zy bezwaarlyk,

„ zonder een Mes of dergelyk fcherp Werk-
tuig, te openen zyn. Twee andere Pees-

•

3
agcige Banden, in de langte van het Dier,

„ zyn als de tegenwerkers daar van, en die»

nen om de Schaal te openen. Zy is van

„ binnen zeer fyn glanzig en Zilverkleurig,

„ gelyk ander Paarlemoer, doch aan den

„ Rand bevindt zig een graauwe Zoom , van

„ een vierde Duims breed, welke zig in de

„ beide Schulpen rondom de Randen uitftrekt,

zynde in *t midden breedst. De beide

„ Schaalen zyn van binnen meteen dun Vlies,

als een Periosteum, overtoogen, dat aan de

# Randen dikker, en een weinig plooijig of

L a , als
I. Deel. XV. stuk,
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VI * „ als met Franje is, en uitgefpannen wordt
?

xxxil* » wanneer de Mosfel gaapt; maar, als zy de

Hoofd 5 , Schaal toefluit, zig te famen trekt Door

™| „ deeze Plooijen weert zy Zand en andere

Mos/ei. 5 ,
Vuiligheden af, die met den Stroom haar

„ tegen komen, Aan gedagte Huid vertoo-

„ nen zig twee Bladerige graauwe en bruin-

„ agtige Vliesjes, ter wederzyde van het Lig»

v haam des Diers , met welken het aange-

3 , hecht is aan de Schaal, en deeze maaken,

„ alt 't ware, de Kieuwen of Longen uit,

„ waar mede zy het Water, gelykerwys de

„ Vifchen, inhaalen of inlaaten.

,3 Het Lyf van het Dier zelf vertoont zig

3, zeer eenvoudig, fpongieus, Tongagtig, uit

„ den witten of bleekgeel van Kleur
, langs

53 den buiten (ten Rand in twee helften ge-

,3 deeld , daar inwendig , in de tusfchenwyd-

5 , te, twee paar lange fmalle Uitfchietzels of

„ rimpels aan zitten. Voorts ziet men dui-

3,
delyk de Ingewanden, Bek, Maag, Lever,

3, Darmen, het Hart met ééne holligheid,

33
gelyk in de Visfchen, de Kuitzak, enz*

„ Het Dier fteekt zyn Tongagtig Lighaam

fomtyds , ten deele, door het bovenfte End

a> der Schaal, maar meest en menigvuldigst

5> van onderen, aan het onder-End, een

„ goede Handbreedte uit, daar mede zig on»

„ der aan den Grond vast houdende, naar

„ andere plaatfen voorttrekkende, en wat dies

M meer is, zo dat dit eenvoudig Werkftuk

35 aan
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„ aan het Dier voor Snavel, Buik en Pooten, VI.

5 > te gelyk dient. De Mosfel ftaat altoos op xxxiL
M zyn End fchuins , met de Opening naar Hoofd-

„ den Stroom gekeerd. Aan de zyden der srim
;

^ Kuilen ftaan zy meest met de Opening &oifti,

„ naar de diepte. Wanneer de Mosfel zig

3 , in Vryheid bevindt, dan is zy altoos een

3, half Duim wyd open, en dan wordt men
'er een langzaame en gelyke Ademhaaling

35 of beweeging in gewaar, door welke de

Schaal zig> met ongevaar een Stroobreedte

3 ,
verandering, meer of minder opent en toe-

3, trekt"*

Uit het Spoor 't welk zy in 't Zand maa-

ken, blykt in deeze 3 zo wel als het in onze

Slikmosfelen is opgemerkt dat zy voort- * Bïadz*

gaan, niet alleen3 maar ook dat zy, by ÏSi *

Paaren, elkander naderen, l}y verandering

van den Wind wordt men gewaar, dat zy

de Schaalen uitfpannen, zig los maaken en

veele Vademen ver door den Stroom laaten

voortrollen; zettende zig dan weder fchrap»

Als zy van den Grond opgenomen zyn 5 ftee-

ken zy haar bleekgeel Tongagtig deel uit 5

en zuigen zig op nieuws vast. Komt menze

op een Vierendeel Elle met een Stok of Tang
naby 3 dan fluiten zy aanftonds de Schaal,

doch, als men het dunne End van den Stok

voorzigtïg in de Gaaping fteekt, dan knypen

zy de Schulpen zo vast toe 3 dat menze met

den Stok uit het Water ligten kan, Zy fchy-

L 5 nen
h Deel, XV. Stuk,
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VL nen , derhalve , het Zintuig van 't Gevoel zees

XXXII.'
fcherp te hebben^

Hoofd-* Deeze Schulpdieren beminnen, inzonderheid,

stuk. zuiver, helder, koud en een weinig ftroomend

Mos/ei Water, op een Kleijigen Grond, die met

gfiSe-" ^and en Steengruis bedekt is. Als het Rivier,

kenen cjer water zeer bezet is met Yzerastiee of Oker-
* deelen, of dat het Dier geel Vleefch heeft,

dan vindt men 'er geen goede Paarlen in» Die

Mosfelen , welke van de gezegde grootte,

zeer breed, en aan 't kleine End dik zyn^

en wit Ingewand hebben , ftaande op een

Kley- Grond in kleine Stroomen, geeven goe-

de hope tot deugdlyke Paarlen* Dat zy Paar-

len bevatten ontdekt men fomtyds aan eea

Groefje, 5
t welk van de heldere Vlak naar

den Rand loopt, en eer het den Rand bereikt

eindigt, In de flinker Schulp, aan 't kleine

End, zitten de meeste Paarlen, die aldaar

yerfcheidentlyk by den Rand der Schulpen,

tus*

(H) Ph meen ik, volgt uit het gezegde eer, dan d*t z%

anders geen ulterlyk.cn Zin , dan het Gevoel alleen , fchyran te

hebben ,
gelyk Giszler zegt. Met reden merkt KALM

gtag , dat zy zekerlyk ook van Smaak niet onbegaafd moeten

zyn, en my dunkt dat uit dit fluiten der Schulpen, voör 't

aannaderend gevaar, een aandoening, naar Gezigt gelyken»

kende, is op te mnaken, om nu van de Reuk en 't Gehoor

niet te fpreeken* Natzces qui cafiunt % n$n adverfo fiatu fed

fecundo adeunt ,
quoties Escxm perfequuntur ; nee voce ulU fed

ftlentlo agunt ; utpote cum & tlfétciant & audiant. ALDRO»
V4ND.
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lusfchen de beide dwars-Banden , geplaatst zyn. VI.

Aan hec grootfte End en onder in de Schaal

komen zelden Paarlen voor, en, die men 'er^0FD
.*

vindt, deugen nieto De Heer F issche u-stuk.

stroom brengt de volgende Kentekenen
J

by 5? Wanneer de Mosfel , aan de ééne

zyde, vyf, zes, of meer, fcheef neder

-

„ gaande Streepen heeft: wanneer men op

„ de zyden verhevene Knobbels aantreft: wan-

neer de Schulpen zig, aan 't kleine End,

5) ongewoonlyk omkrommen, en een: dieps

Voor dwars 'over de Schaal loopt, Hoe
meer en dieper Streepen of Groeven, en

„ hoe meer Knobbels voor handen zyn, en

„ hoe krommer de Schaalen , hoe waarfchyne-

„ lyker het is , dat men 'er Paarlen in zal vin-

den".

Over den oirfprong en de aangroeijing dee- Haar oir*

zer Mosfel -Paarlen, redeneert de Heer Gi s-
fpronge

.

a
aangroei»

sler aldus. „ In de Exkrementen van hetiing*

5)
Dier bevinden zig dunne, byna onzigtbaa-

„ re glinfterende Schubbetjes, die in zelfftan-

„ digheid en kleur de inwendige witte Schaal

volkomen gelyken. In de Darmen en dee-

„ len die den Endeldarm aan het ftompe End

„ naast zyn , zitten , by een zeer groot Deel,

„ eenige zeer kleine, zeer fyne, doorfchy-

nende, ronde Paarlen, zo groot als Spel*

„ de-

(*) Gezegde Abbandlungen auf das Jabr 1759,

L DEFL, XV. Stuk.
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AFr^Ê-
" dekoppen; ja ook wel grooter dan Hennep*

XXXIU *' zaac^ benevens eenige hoekige , heldere en

Ï]qoïd« „ en mismaakte Paarlen by elkander» Vervol-

*PaJr!
i9

gfcns v *nc* C men a^toos grooter Paarlen in

Mosfd. 9> de Huid 3 welke de Schaalen bekleedt, tus-

„ fchen de Schyven der Huid zelf ingefloo-

ten. De weg en voortgang, nu, der Paar-

, ?
len hangt ten deele af van de zitplaats in

33 de Huid, ten deele van de Geftalte der

,3 Schaalen zelve. De regte weg is, van het

„ onderdeel en middelpunt des Lighaams van

het Dier, fcheef uïtwaards tot aan den

Rand, alwaar de Paarl altoos volkomen

ryp zit, of in de Huid beflooten zynde,

of vastgegroeid aan de Schaal. In 't laat-

„ fle geval bekomt zy haare Laagswyze toe-

2 ,
neeming met de Schaal, zynde ook bruin

„ of helder, naar dat het gedeelte der Schaal

„ is , by het welke zy zig bevindt : in *t an-

„ dere Geval wordt zy ook langs de Schaal

„ naar den Rand voortgefchooven , 't welk

„ uitwendig de gedagte Groef veroirzaakt,

welke een Kenteken is van de tegenwoor-

, digheid der Paarlen. Dat de Paarl, in haar

„ befchreeven koers , tusfchen de Huid uit-

„ waards gedreven wordt, kan alleenlyk ver-

,3 oirzaakt worden , door de gedagte naar

„ Ademhaaling zweemende beweeging: dat

s> zy Laagswys* aangroeit komt met de Struc*

5 , tuur van het inwendigfe bekleedzel der

„ Schulpen overeen: en haare verfchillende

„ Ge-
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3> Geftalte is van de zitplaats afhanglyk. In afdeel,

„ de holle Schaal is zy rond , doch naar den XXXIjU

„ Rand voortgaande wordt zy in meer lang- Hoo!rD-

« "J fL .t
1

j • STUK.
„ werpige en op verlcheide wyzen rondagti- Paari.

„ ge Geftalten gerold. Mo&u

„ Eene regte goede Paarl, derhalve, is een

in de onderfte deelen van de Mos fel eerst

„ aangevangen , en met derzelver Schaalagti-

„ ge natuur overeenftemmend , rond toebe-

„ reid , zeer klein en helder {tukje Paarle-

„ moer, dat door de Levensbeweegingen des

Diers, inzonderheid de Ademhaaling; te

„ gelyk met de fyne Vezeltjes tot de glinfte-

5, rende Schaal, tusfchen de Laagen der lee-

„ vendige Schaalhuid gedreeven wordt , en

„ onderwegs ecne Laagswyze Jaarlykfe aan-

„ groeijing bekome, tot dat het aan den ui-

„ terften Rand der Schaalhuid Itaan blyft, of

onder zynen voortgang van een Schyfje der

„ Schaalhuid wordt terug gehouden, groeijen-

„ de daarmede aan de Schulp vast, en dan

„ vervolgens daar zitten blyvende. Naar dar,"

j, nu, deeze aangegroeide Paarlen een langer

„ tyd in de Schaal gezeten hebben, zyn ook

5,
de Laagen boven aan dezelven menigvuldig

„ over de Paarl zelve heen vermeerderd, zo

n dat zig eindlyk aan de Schaal als een Bo-

chel vertoont, en, wanneer men dezelve

„ opent, daar in een graauwagtige Paarl ge-

vonden wordt. De vast gegroeide zyn ook

„ altoos digt aan den Rand gedreeven, waar

h Deel, XV, Stuk,
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VI. de Schaalhuid ftrakker gefpannen, en de

XXXll' " Schaal niet zo hard en glad is. Somtyds

ÉföoFD- 5j vindt men verfcheide Paarlen, tót zeven
stuk*

99 toe, in een zelfde Mosfel, doch flegts aan

jfos/li 39 het bovenfte en ondèrfte End op eene Ry,
„nevens elkander aari den Rand, iéder in

,> een Beursje der geplooide Huid , die in

deugd en grootte verfchillende zyn , gelyk

35 twee witte en ëén graauwe, of allen graauw,

enz *

Manier om De Paarlvisfchery beftaat in 'het ophaalen

Mossen ^er Paarlmosfèlen , en in het openen derzel-

te beko- ven om naar Paarlèn te zoeken. Daar 't Wa-
ter ondiep is, kan men ze met de Handen

grypen: daar
5
t dieper is gaan de Paarlvis-

fchers fomtyds langs een Stok neder, en vat-

ten de Mosfelen met hunne Toonen. Anders-

zins wordt ook wel een Vlotje gemaakt, met

een Gat in 't midden j door 't welke men een

Houten Tang tot op deri Grond fteekt en dus

de Mosfelen ophaalt; Het Vlot is van on-

deren wit geverwd, eh wordt door een Steen

zodanig tegengehouden i dat het maar lang-

zaam afdryft met den Stroom; Een Man,
met zyn Aangezigt over 't Gat leggende,

kan de Mosfelen zien en met de Tang vat-

ten. Door middel van zulk een Toeftel kan

hy wel duizend Mosfelen in een Dag ophaa-

len: doch, daar het eenige Ellen diep is of

troebel Water, gaat zulks niet aan.

Dm een menigte van Paarlmosfelen beko-

meix
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men hebbende, zo is de Vraagt hoe 'er de vf.

Paarlen best uit te haaien zyn. Smyt menze Afdeel»

op 't Land , zo gaapen zy wel draa, en ^'jjoo^d
1 *

ven, zo zy in de Zonnefchyn leggen , binnen STUIC.

\ half Uur* Veelen iteeken 'er het Mes in ,
p"ar/:

en fnyden de Banden los, waar door het Dier

ook onfeilbaar fterven moet. Dit heeft een

ongelooflyke vernieling van deeze Schulpdie-

rcn , tot groot bederf van de Paarlvisfchery in

Sweeden, te weeg gebragt. De Heer Gis-

sler fielt derhalve een Manier voor, om de

Schaal te openen, en de Paarlen uit te haa-

ien, of naar dezelven te zien, zonder befcha-

diging van het Dier: als volgt.

Neem eene enkele Mosfelfchulp, met het Hoe <$£

„ ftompe End, in de regterHand, en, de hel-

„ dere Zyde naar u toekeerende, zo fleek

„ voorzigtig het kleine fpitfe End der Schaal,

,, fcheef tusfchen en langs de ongevliesde

j, Schaalranden der Mosfel, die men wil ope-

3> nen, tot aan de Huid, twee Duim boven

„ dendwars-Band aan het ftompfteEnd* Men

5 , houdt , inmiddels , de Mosfel met de flin-

„ ker Hand, en, de Schulpen dus een Vin*

5, gerbreedte van elkander geboogen hebben-

j, de, brengt men de Slinker Duim midden

in de Schaal, dwars over de Opening, eii

onderftut tevens de beide Schulpen , dat zy

^ zig niet te famentrekken : dan beziet men

i5 voor in de Schaal, aan de Randen, op de

gedagte plaatfen, naauwkeurig § of zig ee-

h DEE4-. XV. SttïK,
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VI. y ne ronde verhevenheid aan de Schaalhuid

XXXII
vertooné; in welk Geval men de Paarl

Hoofd- » niet den Vinger uitneemt, zonder de Huid
stuk.

yi verder los te fcheuren of meer te befcha-

Uo%U » d}gen > dan wat de kleine Opening aangaat,

35 door welke de Paarl uitfpringt. Wil men

„ de Oogen niet alleen betrouwen, maar de

begeerde kostbaarheid tevens met den Vin-

„ ger voelen, zo opent men de Schaal een

„ weinig wyder met de enkelde Schulp ; dari

3, kan men den Vinger voor in de Gaaping

,3 fteeken en voelen rondom langs den rand

„ van de Schaalhuid heen , als wanneer men

3, alles gewaar kan worden, tot het kleinfte

3j Zandkorreltje toe, dat zig daar bevinden

3, moge* Ter plaatfe, daar men de Schulp

3, tusfehen de Randen in fteekt, aan het ftom-

3, pe End, is de kragt van de Mosfel; doch

3, in 't midden , daar men de beide Schulpen

„ met den flinker Duim onderftut 9 hebben

33 zy de minfte kragt , zo dat men daar ge-

3, makkelyk de Schulpen van elkander kan

3, houden. Wanneer men de enkelde Schulp,

53 op gedagte manier, voorzigtig inbrengt, en

,3 zorge draagt van de Schaal niet te bree-

3, ken, noch de Peezen in 't Scharnier te be*

„ fchadigen, zo blyft de Mosfel leeven, en,

33 nadat zy dan weder fpoedig in 't Water

33 geworpen zyn,ziet menze des anderen daags

33 wederom met de ftompe Enden in de Grond

3, flaan, om te arbeiden tot haar Leevens-on-

3> derhoud en Voortteeling" ,3 Ik
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„ Ik heb gezegd, dat men de Mosfelen o VL

3, penende, die Paarlen hebben, altoos de
xxxïl'

Paarlen in de geplooide of gekreukelde Hóófd-*

„ Huid vindt, aan den buitenften Rand van stuk.

dat Vlies, 't welk de Schaal bekleedt, Pe- M^/el

„ riosteum van my genaamd. Zit de Paarl J*^ êl

3 , boven het witte der Schaal , zo is zy wit ; Paarlen»

3, doch, in het Vlies boven den graauwen

3 , Zoom zittende, aan den uiterffcen Rand van

de Schulp, dan is zy graauw 3 en dus,

3, hoe verder inwaards zittende, hoe beter.

33 Heeft de Paavl haare zitplaats midden tus*

3, fchen het uiterfte der Schaal en den graau-

3, wen Zoom, zo is zy ten deele wit, ten

3, deele graauw. De Paarl aan de eene kant

3, plat zynde, zo befpeurt men, dat de Huid

3, aan de platte zyde zeer dun is , en de

33 Paarl zelf tegen de Schulp afgewreeven,

3, het welk zonder beweeging niet gefchieden

3, kan* Uit de zelfde oorzaak zyn eenige

,3 Paarlen 3
ja de meeften, zo wonderbaar

3, met verheffingen en verdiepingen gekromd,

,3 veelen rond, halfrond? langwerpig, Kegel-

33 vormig, enz: andere aan beide Enden wit,

3, met een graauwen Ring in 't midden , daar*

om heen : eenigen als van elkander gezaagd

33 en weder te famen gedrukt , rimpelig en
"

jy mismaakt. Ik heb nooit een witte Paarl

33 gevonden die vastgegroeid ware: alle aan

3, de Schaal vast zittende waren graauw of

33 anders wanftaltige Itukken; Hoe verder

M „ de
& DESI.. XV. STUK,
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VI. ,, de Paarl inwaards zit in de glanzige Schulp,

XXXII hoe harder ZY is

:

terwyl die
*
welke ge-

Hoofd-' *j heel digt aan den Rand zitten, zo voos

stuk* ^ zyn, dat men dezelven met een Mes door-

Mosfd. s> fnyden en dei Laagen tellen kan* In 't al-

,5
gemeen zyn alle graauwe Paarlen voozer

3, dan de witte, en* wanneer een graauwe

3, Rand om de Paarl zit, laat zy zig met de

33 Tanden doorbyten.

5 3 Om een deel witte Paarlen groeit een

33 graauwe Laag, wanneer zy taamelyk groot

33 geworden zyn: doch men kan dezelve ge-

33 makkelyk met een fchórp Mes affchillen,

33 als wanneer de Kern, inwendig, zeer goed

3, en helder is. Op een Kleijigen Grond val*

33 len de heldere Paarlen blaauwagtig wit,

5V maar op een Zandigen en zuiveren Steen-

3, agtigen Grond geheel wit en klaar. Som-

33 tyds vindt men de Kern inwendig graauw,

3, met witte nog taamelyk goede Laagen van

3, buiten daar om heen. Dit komt daar van,

33 dat zy, eerst aan den graauwen Zoom des

33 Rands gezeten hebbende , naderhand, groot

3 , geworden zynde, door de famenknypende

3, Lippen van de Schaal, inwaards, naar den

33 helderen bodem is gedreeven; daar zy al-

3, toos een witter Kleur bekomen. Somtyds
„ wordt de uiterfte Huid, aan den rand der

33 Schaal, gefpannen, en zy vallen uit, zo

5, dat zig in de Schaal flegts de Weg ver-

9> toont, dien de Paarl gegaan heeft. Der-

hal-99
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j, halve vindt men ook, nu en dan, eene; VI.

„ Paarl vry leggende in het Zand, en treft xxxhT
>, by geval ook wel eene Paarl aan in de Krop Hoofd/

3, van Eenden en Ganzen , die klaar en glin- STUK-

flerend Kwartszand verilinden. Molfêu

„ De graauwe Paarlen kan men verbeteren Hoe de

5, door het gedeelte der Huid* waar in zy ^erbete^

3, beflooten zyn , in de leevende Mosfcl ren.

voorzigtig los te maaken* waar door de

Paarl in de holte van de Schaal valt, en

3, dus vervolgens, zekerlyk, witte Laagen,

i, by haaren volgenden wasdom, verkrygt.

„ Zodanig eene Paarl vertoont zig blaauw-

33 agtig , wanneer zig maar weinige Laa-

f, gen daar om heen gezet hebben. Dof wit-^

3, te Paarlen worden een weinig zuiverer

,

„ wanneer menze in een Flefch met Water
„ in de Zonnenfehyn zet, AJs men de bin-

33 nenfte Laag neemt van de glanzige Schaal,

3, dezelve fyn ftoot, en zulk eene Paarl,

3, daar in gebonden, in een ftukje Lywaat in"

„ de Zonnefchyn plaatst, bevogtende die da-

„ gelyks met eenig Water, zo worden zy ook

,3 nader tot de begeerde helderheid gebragt

:

3, doch,
9

t gene de Natuur zelf uitvoert, is

„ altoos het beste".

De fleer G 1 s s l e r zegt dat de Ouderdom
der Paarlmosfelen omtrent aan de evenwydi*
ge Streepen, die ze op haare Schulpen hebben,
af te neemen is , en dus befluit hy , dac zy
honderd Jaar en daar over kunnen leeven.

M 2 Was
L DEE& ? XV. STUK»
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VL Wat bewys hy hier voor hebbe, is ons on-

AfD
yti"

bekend - Voorts merkt hy aan
j dat buicen

,

Hoofd- op de hoogfte uitranding
, digt aan het

stuk, ftompfte End, altoos een glinfterende Vlak

Moffel is op alle oude Schaalen , door het affprin-

gen of afflyten van de buiten (le graauwe Laag.

Zulke Mosfelen , zegt hy , behooren onder de

oudften van haar Geflagt. Hy fchryft zulks

toe aan de afflyting op een Zandgrond, en

zegt, dat de genen, die tusfchen Steenen in

de Grond vast zitten, zulks niet hebben. Hoe
kan Linn^eus dan, als een algemeen Ken-

merk van deeze Soort van Gaapers, opgeeven,

dat zy de Billen ontbolfterd hebben: ja, hoe

kan hy dceze Doubletten , die zig weezentlyk

aan beide Enden fluiten, tot dit Geflagt t'huis

brengen ?

Die , welke Paarlen in hebben , zien 'er al-

tyd van buiten ruuw, oneffen en leelyk uit,

zegt Gissler; ook merkt hy aan, dat zy
wel van Wormen doorboord worden : des

het bedenklyk is, of niet de zelfde oirzaak te

ftellen zy van de groeijing der Mosfelpaarlen,

als wy vervolgens zien zullen plaats te hebben

in de Oefter - Paarlen.

paarlen in In Sweeden niet alleen, maar ook in ande-

landde re ^eelen van Europa , worden Paarlen ge*

vonden, vonden in Zoet Water Schulpen, Men heeft

in Lyfland en Ingermenland Paarlvisfcheryën,

doch in geen andere Beeken of Rivieren, dan

wier Water frifch en helder is, en waar in

zig
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zig Forellen onthouden* Men vindtze flegts VI.

daar in van hec midden van July tot het mid- xxxïl*
den van Augustus, in Oosterbothnic, dat cotaooFD*

Finland behoort , zyn verfcheide Stroomen

waar men om St. Jan Paarlen vifcht. In \Mosfd,

Hertogdom Luneburg, in de Luhe by Win-

fen, worden Mosfelen gevonden, die Paarlen

draagen, wier fchoonheid deOofterfchen trot-

feert. Niet ver van Augsburg is een Meirt-

je, waar in veele Zoet Water Schulpen leg-

gen, die geelagtige Paarlen bevatten, mee

eenen Zilverglans. In 't Bisdom Pasfau, by

de Stad van dien naam, worden in de Rivier

Ilfe Mosfelen gevifcht, die fchoone Paarlen

draagen, waar onder eenigen de fndifche niec

ongelyk. Sommige Rivieren van Beijeren

leveren Paarlmosfelen uit. In de Rivier van

Bohemen, Watawa genaamt, vindt men ook

fchoone Paarlen , die onder de Europifchen

niet van de geringfte zyn. De Moldau zou

dergelyke Paarlfchulpen voeren. In het Zand

van de Rivier Queifs , tusfehen de Lausnits

cn Silezie, worden fomtyds Paarlen gevon-

den, die van zodanige Schulpen uitgeworpen

zyn* De Elfter, in Voigtland, is rykelyk

voorzien vanPaarlmosfelen. Niet ver van Oels-

burg vindt men, in deeze Rivier, zo fchoo-

ne Paarlen, dat de voorige Koning van Poo-

len, Hertog van Saxen, Strandryders aanftel-

de 5 om toe te zien, dat niemand, dan de

M 3 ge?
I» Deel, XV. Stuk,
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VI - genen, die daar toe bevoegd waren, dezelven

Hoofd- » ik zelf, (zegt Lesser van wien
stuk*

j5 Wy dit ontleenen,) bezit daar van een

Mos/a. „ Paarlen- Trog, (gelyk men die Schulpen

„ noemt,) in wier ééne zyde, vooraan, een

,, Paarl zit, die zo groot is als een Erwt, glad,

,, en byna geheel rond. Zy is Zilverkleurig,

doch, wanneer men haar op verfcheide

„ wyzen tegen 't Licht draait, fpiegelen zig

„ veelerley Regenboog - Kleuren , daar op,

als in een Opaal -Steen. Onze Wateren

(vervolgt de Pastoor) ileepen ook, doch

„ zeldzaam, Mosfelen met zig, die kleine

„ Paarlen in hebben, waar van ik weleer het

„ volgende Berigt gaf (IJ.

„ Toen ik, voor eenige Jaaren, een Vyver
liet uitdiepen, bevonden zig in de Slyk

„ veele Mosfelen , die de gemeene Man al-

hier Padden - Mollen noemt. Ik liet 'er

„ een deel van openen, om Waterverwen

5, voor myn Schilderwerk daar in te doen,

en men vondt in ieder Schulp byna eene

3, Paarl, zo groot als een Anys-Zaadje, die

3 , aangegroeid was. Dit bewoog my, om
zelf

(*) In Lotharingen en elders in Vrankryk zyn ook Paarl-

visfcheryën , zie de Tegenw* Staat van dat Ryk » Tweede

peels Register*

( |) Testaceo - Theologie p. 966 s enz,

(|) Hamh Gel. Ber. van 1735. P* 7*£»
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„ zelf nog eenige Mosfelen open te maaken , VL

„ en te onderzoeken ; doch ik vond 'er in xxxil
*

„ geenen, dan die regt groot waren ,»nog eeni-Hoorn*

ge, Ik liet daar op in de volgende Maan- Ŝ K.

„ den, en naderhand, nog twee Jaar lang, in jyj0s}ei
alle Maanden, als de Vyver niet toege-

„ vrooren was, eenigen van de grooifteMos-

„ felen daar uithaalen, en zag ze naa, doch

heb 'er nooit Paarlen in aangetroffen, dan

„ alleenlyk op 't end van July en in 't begin

van Augustus, en nooit meer dan ééne in

v ieder Mosfel. De meefte Paarlen zyn als

„ halve Kogeltjes, met eenen Zilverkleurigen

„ doch doffen Glans op haare rondte, rzynde

aan die zyde , waar mede zy aan de

„ Schulp vast zitten, geelagtig. Ik ben, ver-

„ volgens, in dit ftuk bevestigd geworden,

„ toen ik in de Rob van een Forel een Paarlt-

je, wat grooter dan een Geerstkoorn, aan-

trof, dat vermoedelyk zulk eene Paarlmos-

„ fel ontvallen en van den Vifch ingeflokt

zal zyn.

„ Hier valt nu de Vraag, of de Oostindi- waardy

„ fche Paarlea beter dan de Europifchen zyn? uro *

„ De Heer Doktor Eberhard mag hier opdien*

„ antwoorden, die, in zyne Verhandeling over

„ den Oirfprong der Paarlen (*), aldus fchryfe

Dewyl wy dit byzondere geluk hebben ,

„ dat

(*) MkandL vón den urfprwig dn Perk, Hallc 175 X* Oe*

tayo, Cap, VI* $ 6u p* 142.

M 4
h Deel* XV. Stuk.
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Vï. „ dat wy niets hoog fchatten willen, 't geen

XXXIl" " niet ten 1Tl ^n^e duizend Mylen ver van ons

Hoofd- afftandig is, of eenen Ouderdom van eeni-

S
J
UK

/ ?> ge honderd Jaarén heeft: zo moeten de

Mos/el 99 Oostindifche Paarlen zekerlyk de besten

„ zyn, offchoon de Europifche niet minder

voortrefFelyk waren, Eenige Juweliers be-

„ dienen zig van dit vooroordeel 5 om de ge-

nen wat duurder te verkoopen, die in geen

„ agting zouden zyn, als men wist, dat zy

in onze nabuurfchap gegroeid waren. Dus

f) moet menig Europifche Paarl haar Vader*

land verloochenen, en zig onder een groot

„ getal Indifche als naturalizeeren laaten.

Doch andere Natiën gaat het in dit Stuk

niet beter. De Chineezen moeten onze

„ Salie hoog fchatten , dewyl die uit zo ver-?

„ re Landen komt, en onze benevens de A-

„ merikaanfche Paarlen worden, om die zelf-

de reden , in Oostindie voor wat raars ge-

houden» Doch dit vooroordeel heeft zig

niet van alle Européers meefter gemaakt.

Ta ver nier, die zeer groote kenner dei-

Edele Gefteenten , verhaalt , dat eenige in

Beijeren gevonden Stukken duizenden waar-

dig zyn. Dat ook de Lyflandfche Paarlen

niet flegt zyn moeten, kan men reeds daar

uit zien, dat, zo de Heer Jetse berigt,

de Keizerin aan de bezitters der Vyveren,

waar in de Paarlen gevifcht worden , voor

« ie-



de Gaapers:

„ ieder Loot Paarlcn vnn de eerfte grootte VI#

„ zestig Roebels betaalen laat". Afdeel*
XXXII.

(20) Gaaper j die de Schaal langwerpig en ^^
F

#

D *

breed, aan den Grondfteun /maller en fa * xxx.

mengedrukt heeft.
**y" F'

'

lireede

Deeze , die d'Ak genville la grande
MosfeI *

Moitle de Magellan noemt , heeft, zegt hy, een

Violetkleur, gemergd met Purper en Agaat,

Zy is by de Straat van Magellaan afkomüig,

en mag wel den naam voeren van de gr ote

Mageilaanfche Mosfel. Wy hebben 'er van

vyf Duimen lang en drie Duim breed : die

Purper, Violet en Roozekleurig, of fchoon

blaauw zyn, met verfchciderley veranderin-

gen.

(31) Gaaper, die de Schaal Tongagtig
9 aan't xxxr.

end met een lang Scharnier heeft > dat
ffi^

halfrond is. Baard»

Knypei.

Tot deeze Soort behooren die langwerpige

Doubletten, daar men den na^m van Peul- of

Boe-

(30) Mya Testa oblonga dilatnta , Hasfi anguftiore compresfè.

M. L* U. 470» N« 10 ARQENV, Concb. *T. 25»

ft N. K N ü 11 R Verzam. V# DEEL Pl. 25. iïg. U
(gi ) Mya Testa Linguifoimi , Cardine terminali depresib

.femi * orbiculato- M. L* U. 47

1

4 N. II. Muf. Tesfm. T. 6*

ft 3» RlJMPH. Muf. T. 46. f, A» GUALTH, Tcsfa Tt

90. f. H. KNorr Verzam. V. D4 Pi. 2,

M 5
! Deel. XV. Stuk*
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VI. Boereboon - Doublet ; en, volgens Rümphiüs,
Afdeel. ^jen van Baardknyper aan geeft. De groot-

Hoofd-' #en zYn > zo die Autheur aanmerkt, drie en

stuk. vier Duimen lang, doch zo fraay niet als de

kleinere, die beter naar een Tang of Chinee-

fche Baardnyper gelyken, Deeze zyn een

kleine Vinger lang, wat krom als een Zabel,

donkergraauw of Aardverwig, Men vindtze

in groote Klompen, van zeventig of tagrig,

by een, door middel van een ruig Mos te fa-

men gegroeid zynde, Zodanig is de langte ,

omtrent , van dat by Gualthieri, 't welk

veel breeder is, naar reden van de langte,

dan 't gene ik 5 volgens een zeer fraay Ex-

emplaar, op de Tweede Plaat hr ?
t Vyfde

Deel der Verzameling van gekleurde Hoorens

en Schulpen, ftrekkende tot een Vervolg van

Knorr, heb doen aftekenen,

xxxn» (3a) Gaaper, die de Schaal gejlreept heeft ,

MyaArc-
fc\eppm me i twee eenigszins gedoom*

Noordfch de Ruggen; '£ Scharnier ongetand.
Boontje»

Aan de Kust van Noorwegen , in de Noor-

der-Oceaan, onthoudt zig zodanig een Dou-

bletje, dat de grootte van een Boon heeft en

de Geftalte van eene Noachs Ark, bleek en

ruuw. Van vooren is het ftomp en platagtig,

van

(32) Mya Te<ta flriata
t
Valvulis carinis duabus fpinulolls,

Cardine edentulo, Byst; N&ti XI ï.
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van agteren korter en eenigermaate fcherp.

Her voorfte deel loopt, van de Billen af, uit xxxill
in twee ver afftandige hoeken , die aan den Hoofd.

voorkant eenigermaate gedoomd zyn. Van STÜK#

finnen is de holligheid Melkwit. Het heeft

naauwlyks een Scharnier,

XXXIII. HOOFDSTOL

Befchryving van 'i Geflagt der Scheeden,
waar in de Geuten, Mesfehechten, Peul*

en Boereboon-Doubletten begreepen zyn.

*t \\Toord Solen , dat hier tot een Geflagt- Naam.

* * naam gebruikt wordt,is zuiver Griekfch,

en heeft, in die Taal, een Geut of Water*

leiding betekend. By de Heelkundigen werdt

het gebruikt voor die holle Spaanen of Laaden,

waar in men een gebroken Been of Arm legt

;

by de Ontleedkundigen voerde het Kanaal van

*t Ruggemerg deezen naam. Men vindt der-

halve ook, dat de Ouden reeds getwist heb-

ben , of de Solenes eenkleppig dan veelkleppig

waren; gelyk Rümphiüs dus de Worm-
buizen Solenes folidi, als uit één fluk beflaaö*

de, getyteld heeft» Thans noemt men flegts

de zodanigen , als die van dit Geflagt Solenes of

Schee den, in 't Franfch Mamhes do Cou>

teauxy dat is Meshechten.
Dc

I. Djlii.» xv. -Stuk.
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VI. De Kenmerken beftaan in een Schaal die

^anö vverP^S en tweekleppig is, wederzyds gaa-
' pende, hebbende tot Scharnier een Elswyzen,

omgeboogenen , dikwils dubbelen Tand , niet

fluitende in de tegenover -Schulp: den zyd-

rand flaauwcr. He. Dier behoort tot het Ge*

flagt der Ascidm , gelyk in de voorgaanden.

Tien Soorten zyn 'er thans van dit Geflagt

bekend, waar onder zes voorkomen in de Eu*

ropifche Zee r Wateren.

Hoofd-
stuk.
Kenmer»
ken.

Soorten.

XXX1IL
Solen Va*

gina,

Doubiet.

(33) Scheedeme£ eene overl even breede, reg*

te Schaal; het ééne End gefand; de

Scharnieren ééntandig.

Aan deeze Soort geeft men gemeenlyk den

naam van Geut - Doublet , en ook wel vsn

Mesfehecht , daar de geflooten Schulpen niet

kwaalyk naar gelyken. Ook ftaat by Rum-
phiits, dat menze in 't Neerduitfch Orgel •

pypen noemt. Zy hebben , ze^t die Autheur,

de langte van vier en vyf Duimen , de breed-

te van een Vinger, zyn dunfchaalig, uit den

ronden wat plat , aan de eene zyde door een

Vel-

(33) Solen Testa lineari re&a ; extremitafe altera margin- a-

ta; Cardinibus unïdentatis» M. L* U, 472. N, ii*Syst+ Nat*

X'i. Gen. 304* Rumph. Muf. T. 45. f. M. Gualth,
'Teitar. T. 95. f. D. ARGENW Concb. T. 27. (24.)

t K. Klein, ÜsirasèL T. n 4 f. 65* KNORU, Verzam*

I. D. Pl. 28» t 3«
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Velletje wat famengevoegd , aan de andere ,

VT.

los , doch niet wyd gaapende , dewyl al- xxxnY.
daar, kort agter de Gaaping, ook een Vel- Hoofd-

letje is. De beide Enden zyn open, doch het STUK*

eene is regt, het andere fcheef rondagdg af-

gefneeden. Men vindtze overend ftaan in een

zuivere Zandgrond, aan den rand van 't fèag-

fle Water, daar de Wal begint fchuins af te

gaan, doch zitten zo diep, dat menze uit-

graaven moet, wordende het Dier, dat 'er in

zit, anders zeer hard en onverteerbaar zynde,

van de Chineezen ingepekeld en gegeten. De
Kleur van de Schaal wordt gezegd lichtbruin

te zyn ,
fomtyds met witte Plekken en Straa-

len. Schoon gemaakt zyn de Oostindifche

Geut -Doubletten Roozerood of geelagtig van

Kleur, met witte Streepen.

(24-) Scheede met eene overdl even breede 5 xxnv.
regte* Schaal, het ééne Scharnier twee- Solen SÏUm
0 9 qua,

tandlg. Mesfe-
hecht*

pucxvir,

Dewyl hier de regte Scheede bedoeld wordt, Fi&> *

zo moet het de Afbeelding M zyn van d'A r-

GEN*

f34) Solen Testa lineari recta , Cardine altero bidentato*

Faun. Suec. Q131. M< L. U, 473* N. 13, Rond* Test* 43*

liELLON, Aqaat* T\ 414. f. 2 LlST. Angl T* 5* f. 37,

B ON ANN» Keer II. T* $7* GüALTH» Test, T* 95 f, C,

ARGF.NV» Conch. X. 27. ( 24* ) f, M, PLANC Conck.

T, 3- ^ ó. GlNANN, Mriat, lh p* 3?. T, 27. t ifo. \

l> DEEL. XV. STU5*
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.

Vl. genville, door hem het Wyfje getyteld*

XXXIII
daar die ^eer dan verder de Afbeelding van

Hoofd-
' geeft met het Dier, welke door my in Fig. i,

stuk. Plaat CXVII, is overgenomen. Men ziet

daar dit Schulpdier van onderen , en in die ge-

daante , zegt hy, welke het heeft, wanneer

het zig wil intrekken binnen zyne Schulp : als

dan trekt het zig zo geweldig op zyne Punt

famen, dat aldaar 2ulk een zonderlinge zwel*

ling veroirzaakt worde. De twee Buisagtige

openingen, aan het voor -end, dienen tot A-

demhaaling, zo hy aanmerkt, en tot inhaa-

ling van Water. „ De twee Schulpen, (zegt

hy verder, die als twee helften zyn van

$, een hollen Cylinder, zyn met geplooide

„ Vliezen bedekt en famengehecht door een

n Veerkragtig Ligament , dat zig in de Figuur

„ vertoont. Zy befiuiten, in het onderfte ge-

deelte, eene Poot, die, niet in het Zand

„ fteekende, zig tot aan de helft der Schul-

pen wegtrekt , en beftaat uit een week

n Vleefch, uit Cirkelronde en overlangfe Ve-

„ zelen, welke tot de voortgaande beweeging

„ ftrekken van het Dier. Alles kruipt bin*

„ nen die Schulpen, uitgenomen de Knob-

„ bel, die dikker is dan de wydte van de

Schaal- Boven deeze Poot , cn in het bo-

venfte gedeelte van binnen , zyn verfcheide

#
Vliezen, in haar Natuurlyke ftaat, ge-

"

%y
plaatst, die de twee Buizen van den Kop

„ forraeeren. Twee Voeten diep boort zig

dit

3>

59
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dit Schulpdier in het Zand, cn maakt dus

„ een rond Gaatje , waar men het uit kan^xutt
doen komen , door middel van eenige Kor- Hoofd-

„ rekjes Zout >daar in te werpen: want het STÜK*

„ kan geen Zout verdraagen, en fluit daar

„ voor de Openingen aan 't end, die het,

„ als gezegd is, tot de Ademhaaling fchynt

Open te moeten houden. Zonderling is 't,

dat dit Schulpdier, in Zout Water leeven-

„ de zulk een afkeer heeft van Zout* Men

5 , haalt het dan uit het Zand met een puntig

Yzer, Dardillon genaamd".

De gewoone Kleur der Schulpen , zo hy

aanmerkt, is vaal en Agaatagtig: men vindt

*er ook, die Violet en bruin gefpïkkeld zyn.

De Oostindifche, voegt hy 'er by, zyn Roo-

'zekleur. Rumphiüs heeft reeds deeze :met

die van de Middellandfche Zee vergeleeken ,

alwaar zy by de Grieken Sulinees , en by de

Icaliaanen, zegt hy, Languetti geheten wor-

den. By Johnston vondt hy den Vene-

tiaanfchen naam Cappa longa9 en den Bononifchen

Pefche Canella. Plancüs getuigt, dat de

Mannetjes Solen , volgens Athen^eus en

Plintus, ja Rondeletius zelf, een

blaauwe Schaal heeft , met witte dwars-

Streepen en geele Streepen overlangs gete-

kend: daar het doch de zelfde fchynt te zyn

als deeze Soort , die aanmerkelyk van de vol-

gende verfchilt.

(35) Schee-
I. Keel. XV* Stuk,
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. (35) Scheede met de Schaal overal even breed

XXXIli.
m een weiniS gekromd ; het ééne Schar-

Hoofd- n^er tw' etandig.

STUK.

sïunln* De kromte, die 'er bekwaamelyk den naam

Fel ou
van Peu^'^ml°^et aun kan geeven , onder-

biet, fcheidt deeze Soort genoegzaam van de voor-

gaande, en ik oordeel, dat alle de Solenes

van L 1 s t e r hier toe te betrekken zyn : zo

wel als die : welke d'A rgbnville het Man-
netje noemt, in zyne Figuur L vertoond,

hebbende de helft van haaren Rok Violet, dé

andere helft bruin gefpikkeid. Van de zoda-

nigen, die echter in Kleur meest uit den

groenen bruinagtig zyn, hebben wy ze niet

alleen kleiner dan de voorgaande, maar zelfs

veel grooter tot by de zeven Duimen lang

en één Duim breed. Lister hadt 'er van

agt Duimen. Zie hier, wat hy van dezelven

zegt.

De Schaal is dun en gïad, taamelyk hol.

De beide Schulpen zyn famengehecht door

een zwarte Pees, die het Scharnier uic-

„ maakt, dat naast is aan 't ééne End. ïn de

5, ééne Schaal zyn twee Taüdswyze uitfteek-

„ zeis, in de andere als een dun Plaatje, dat

tusfchen de gedagte Tandjes infcbiet. De

?
, bei-

(3S) SóUn Testa lineati fiibarcuatil , Cardlne altcro biden-

tato. M. L. U. 473» N# 14 *. L IST. AngU App. TV 2. f.

o. ARGENVILLE Conch. T\ 27* (24.) f. L? ICNORR
Ktrzém. VI. D. PI, ?. f* 1.
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beide Enden
, ftomp en als afgebroken , VI.

„ ftaan altoos open. Van deeze Schulpen is xxxïlf
„de uitwendige Kleur , ook in 't leeven, Hoofd/
„ uit den bruinen of groenen geelagtig: het STtJK*

„ Vleefch van het Dier geheel wit of wit-

9> agtig als Room van Melk. Men vangtze

levendig, by zwaare Ebben, die omtrent

„ de Volle Maan gewoonlyk plaats hebben,

inzonderheid in de Maanden February eri

„ Maart, menigvuldig aan het Strand, op

fommige plaatfen van Engeland. Zy zyri

5, gewoon zig op^het ééne Énd in 't Zand

„ op te regten , dan kan menze met weinig

moeite in menigte , ja by nagt als mee

„ Kaarslicht vangen". Hier zal hy , waar*

fchynlyk, het oog hebben op dat Phosphorie»

ke Licht, 't welk deeze Schulpdieren uitgee*

ven, dat zig zelfs in de Mond der genen, die

«dezelven eeten, vertoont, zo d'Argenville
meldt.

f , Van deeze Visfchen (Vervolgt Lister,)'

2, is men gewoon een Soupe te bereiden J

welke fommigen voor lekker houden. Ook
fmaakte my haar Vleefch, toen ik het proef-

„ de, beter dan dat van eenige andere ónzer

„ Zee -Schulpen , en kwam, myns oordeels >

„ zeer naa aan de Garnaalen* Onze Visfchers

,

„ evenwel , tellenze maar onder het Aas , das

„ men aan den Hoek flaat, om andere Visfchea

n te vangen (*)
5 , De

(*) At nostris Phcatoribus mttr Escas tantum nsmirantar*

N dpp*
l % Deel. xv. stuk;
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VI. „ De Vifch, nu, binnen de Schaal, is ditè

XXXIÏI" §efteId * Uit het wydfte deel, dat digtsü

Hoofd- 3, aan het gedagte Scharnier is, komen twee
stuk. - ronde Openingen voort, het hovende twee-

„ maal zo groot als het onderfte, doch bei-

3y den als met een ruige Sluitfpier gedooten

„ zynde. De Huik, nu, van een gehaald of

3 , doorgefneeden zynde, (want in veelen be-

3, dekt die den geheelen Vifch ,) komen dub-

3, belde Kieuwen en ik weet niet welk een

3, Lid, naar de Mannelykheid zweemende,

„ te voorfchyn. Dit Lid, het welke, zelfs

3, zeer famengetrokken zynde, vier Vingeren

3, of daaromtrent lang, Peesagtig, eeniger-

3, maate flyf en ftomp is , kan ook ver buiten

de Schulp uitgeftoken worden, het welk ik

,3 heb gezien.

„ Nog een andere Solen is 'er, (mooglyk

3, die men te Venetië gemeeniyk Cappa longa

3, noemt, volgens Al dro van dus,) welke,

3 , zo men my verhaald heeft, op de Banken

3, van de Rivier Severn , aan den Oever van

33 't Graaffchap Wales, overvloedig voor-

3, komt. Derzeiver Schaalen, my toegebragt,

3, waren veel fmaller dan de zo even gemel-

3, de, en, daar voornaamelyk op te letten

33 ftaat , naar de Rugzyde gekromd : fik noetn

3, de Rugzyde daar het Scharnier is \) Lis-

ter

•App» V* 35» ^ hope dat ik hem v/ei begreepsn zal heb'



de Scheeden, 195

TER.wyst hier tot zyne Afbeelding, welke VI.

door Linnjeus aangehaald wordt op deeze xxxin
Soort. Hy wil daar door niet zeggen, datHooFD-*

anderen ever de andere zyde gekromd zyn, stuk.

maar alleenlyk , dat deeze krom zyn of krom-

mer dan de voorgaande. Ik heb 'er zodani-

gen van vyf Duim lang en een half Duim
breed; ik heb 'er van geen drie Duim lang

en iets meer dan een Kwartier Duims breed;

beiden aanmerkelyk gekromd en dus Lemmer-

agtig, geelagtig bruin gemarmerd: boedani-

gen men ook aan onze Stranden vindt. De
Vraag zou zyn , of deeze in Soort van el-

kander of van de gedagte groote Scheeden

verfchillen ?

(363 Scheede , met de Schaal evenbreedig xxxvr.

ovaal, regt; 't Scharnier tweetandig
9

s

r̂

e* Lpzu '

in de éérte Schulp Vorkagtig ge/plee» Boeie-

Booru
ten.

In de Middellandfche Zee is deeze Dou-
blet , die zeer naar een Peultje of Boere - Boon

gelykt, waargenomen door Fr. Log ie, van

Algiers, die veel Conchyliën van zyn Vader-

land bezat. Zy is korter dan de voorgaan-

den,

(36) Solen Testa lineari - ovali re&i; Cardinibus bidenta-

tfe , alteriuS bifido. Syst* Nat* XII. P JL A N c. Concb. T. 3

f4 5« GUAJLTH. Tettar, T* 91. f. A. ADAN S. &**T. I9
f

'

N a
I. Deel. XV. Stuk.
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VI. den, en heeft het Scharnier naar het middeü

XXXllI van ^e *an§te cler Schaal, niet aan 't end,

Hoofd- * gelyk de anderen. Deeze noemt Plancüs,
stuk. evenwel, de Wyfjes Solen, volgens de Ouden,

en wel om reden, zo hy oordeelt, dat zy
altoos kleiner is van Schaal, eenkleurig of

geheel geelagtig* „ Het is een Schulpdier,

zegt hy, dat zeer menigvuldig by ons voor-

9, komt, wordende van de Landlieden, die

„ aan 't Strand vvoonen, by zeer laag Wa-
„ ter uit het Zand gegraven : maar geen van

5 , beiden, de Mannetjes noch de Wyfjes, is

5 ,
by ons zo zeer getrokken, als by de Na-

,5 politaanen, die verfcheide Geregten en Toe-

9> fpyzen maaken van zodanige Schulpdieren,

„ welke zy, even als wy , Canaliculi of Geut-

9, jes noemen. Ik heb waargenomen, daü

„ de Solenes, die men Mannetjes tytelt, in

s, de Darmen eene witte Vuiligheid bevatten

;

5, de Wyfjes een zwarte. Deeze Solen, die ik

„ het Wyfje noem, heeft Lis ter niet er-

„ kend, fchoon dezelve naar 't leven afgete-

„ kend hebbende: want hy betrekt die tot de

„ Pholaden, wier aart het niet is in Zand te

„ huisvesten, maar in Steenen'\

Aan den Mond van de Rivier Niger, in

Afrika, vondt de Heer Adanson een Dou-

bletfchulp in het Zand zitten, genaamd Mo-
lan, die zeer overeenkomftig fchynt te zyn

met deeze. Anderhalf Duim was de langt©

en de breedte half zo veel: de Schaal plat?
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agtigi ongemeen dun en broofch, glanzig en VI.

zeer doorfchynende, witagtig, als de Kieur£xxni
van Hoorn hebbende, met het Scharnier opHojfd-

*

een derde van het End, STÜK-

C37) Scheede , die de Schaal langwerpig **XVIÏ*

ovaal
y
en eenigermaate krom heeft. Cultfilm*

Poolfch

Mesje,

De aangehaalde Afbeelding van Rumphtus
is een Peuldoublet, die het Poolfch Mesje ge*

noemd wordt, zo wegens de üeftalte, als

om dat de kanten fnydend fcherp zyn : maar

men geeft 'er , ook wel , den naam van Boere

Boon Doublet aan. Men vindt ze, doch zeld-

zaam, aan de Oevers der Molukkifche Eilan-

den , in 't Zand overend fteekende , en uit

den bovenden Mond Water fpuitende, als

men 'er naar graaft, waar op zy dieper zak-

ken in het Zand. Zy zyn op de witagtige

Schaal, zeer fraay, met bleekbruin en ros, of

ook, gelyk Gualthieri zegt, met Violet

gefpikkeld. Zeer zeldzaam komen deeze Dou-

bletten voor, in de Verzamelingen van Na-

tuurlyke Zaaken.

C33) Schee-

(37) Solen Testd ovali - oblong^ fubarcuata. M, L. U, 474,

N* 15. RUMPH, Muf T. 45t f. F, GüALTH» Tes$. T«

90, f. E,

N 3
h DEEL» XV. STUX*
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W- (38} Scheede, die de Schaal ovaal , r^t e?g

XXxTlL met een laa&e overdwars

Hoofd- daar aan gegroeid heeft,

stuk,

So**rJ* Somtyds noemt men deeze de Purpere, doch
4iatus. meest de blaauwe Zonneflraali 't welk ruim

zonne- zo eigen is, om dat de Kleur altoos naar 't
£lraalf blaauwe of Violette trekt. De algemeene

naam is afkomftig van de vier witte of wit-

agtig geele Straaleïi, die altoos van 't Schar-

nier af naar den omtrek loopen, gelyk men
dit in 't Eerfte Deel van Knorrs Verzame-

ling van gekleurde Hoorens en Schulpen, zeer

duidelyk, in Fig, 5, op de Zesde Plaat, kan

zien, Aldaar is opgemerkt, dat de fmallte

witte Streep, aan de binnenzyde, een foort

van Ribbetje overdwars maakt , dat mede toe

een Kenmerk (trekt van dit flag van Doublet-

ten. Rümphius had tze Tellina Violacea ge-

tyteld , doch de Geflalte niet alleen, maar ook,

dat zy aan de beide Enden open zyn
, geeft

'er gevoeglyker plaats aan onder de Schee*

den. Men vindtze ook overend ftaande in 't

fyne Zand, alwaar zy aan een Gaatje ken-

baar zyn ; maar niet menigvuldig, en dit maakt^

ze zeldzaamer dan de gevvoone Zonne draaien.

(39^) Schee*

(38) Solen Testa ovali re&a lacvi, Costa transverfali adnata

depresfë. M» L. U. 474 N. 16. RUMPH» Muf 45, f. E*

GUALTH, Test* T* 91. f. B. ARGENV. Conch. T* 25t

(iz,j f. P. Knor k Ferzam. U l>. Tl. 6% f. 5.
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(39} Scheede, die de Schaal ovaal en fchuins

De fyne Voortjes, door welken deeze Dou
STUI^

biet zig als geroskamd vertoont , geeven 'er xxxu

den LQtynfchen bynaam aan. Zy heeft épguTtJ.

Schaal Vleefchkleurig of Roozerood met ^^e%

twee breede witte Straalen , en een kromme zonne-

jnwaards uitfteekende Tand aan het Schar-

nier, dat fterk uitpuilt. Men vindtze in de

Middellandfch^ Zee. Eqnanni fpreekt 'er

dus van. „ De Schulp, die Rondelet r us

3> de Lange noemt, zullen wy , om dat 'er

veelen van die langte zyn, liever Chama
Peloris tytelen : en wel Chama om dat haa-

5, re Kleppen niet volkomen fluiten ; Pekris,

„ om dat menze overvloedig vindt by den

3, Siciliaanfchen Berg Pelorus , of, om datPe-

loron, volgens Athen^eus, iets groots

„ en wonderbaars betekent. Zy is evenwel

„ niet zeer groot, maar zeer fchoon van aan-

„ zien , met een witte Kleur aan 't Scharnier

en Roozekleurige Banden , daar twee witte

„ S traalswyze ftreepen van 't Scharnier over

heen loopen. De Rimpels, waar mede zy

als omflingerd is, worden van andere fy-

(3P) Solen Testa ovali obltque ftriatd» M* L* U. 475. N4 1?«

Concha nigra. Rond* Test. 14. Bonann» Recreat. 2.

T. 77. G UA lth» Test. %. 9u £ C. ADANS. Seneg. U
T> 19. f. 2. KNOR SU Verzam. VI. D, PU 5. fi 4*

„ nere

I» Deel. XV. Stuk,
N4
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VI. ,, nerc zodanig overdwars doorfneeden, das

vv
D
v^u » de Schulp een dubbelde Bast fchynt te heb-

ÏJOOFD- » be^ •

si uk* De Heer Adan s o n , die een dergelyk

Doublet, Golar genaamd, in de Zanden aan

den Mond van de Niger, in Afrika, flegts

ruim twee Duimen lang en anderhalf maal

zo breed zynd£, fchoon rood [van Kleur, ge-

vonden hadt , verwart dezelve met de blaau-

we Zonneftraalen , die dikwils zo donker ge-

kleurd zyn, dat zy mooglyk meer naar de

Concha nigra of Chama nigra van Rondele-
tius, welke hy ook aanhaalt, gelyken. Die

ondertusfchen , welke Aldrovandus' on-

der deezen naam voorftelc, heeft de Schaal

hard en dik, als Marmeragtig: *t welk weinig

met de gefteldheid van deeze Roozeroode Zon-

nejlraal ftrookt. Men zal dezelve, in 't Zes-

de Deel der Verzameling van Knorr, naar

>t leven afgebeeld vinden,

(40} Scheede, die de SchaalEyrmd en Pïie*

*ïn*s

An
* ™& met Haair

>
aan ** Scharnier een

teiidebek^ kromme fcherpe Rib heeft.

De naam vat) Etndebek die hy Ruivx-

ï>hius aan deeze gegeven wordt, is, wegens

de

f40) Solen Testa Ovata memkanacea ïnflata Piiofa , Car.

«finis Costa falcata. M. L. U* 475* N* 18. Rostrum Anatii-

RUiM PH* Muf, T, 45. # O.
s
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deGeftalte, niet oneigen. Hy verbeeldt zig, VI.

dat het mooglyk de Wyfjes Solenes van Pli-
^xlup

kius zyn. Zy worden in Qostindie, op de
jjO0FO

*

'

wyze der andere Scheeden, in grof Zand, daar stuk.

een Moerasfige Grond onder is, gevonden, en

niet tot fpyze gebruikt,

(41) Scheede, die de Schaal ronfiagtig opgs- xlt.

blazen, eenigermaate 'geftreept en van^^
vooren als met Tandjes gaapende heeft* Bteasagtf*

ge.

Een Doublet, welke Rumphtüs PeSten

bullatus tytelc, om dat dezelve een Blaasag*

tige figuur heeft, en zeer dun is van Schaal,

wordt, wegens de algemeene Kenmerken, tot

deeze Soort betrokken. De Tandjes, naame-

lyfc, van den Rand, fluiten niet volmaakt in

malkander en de figuur is langwerpig* Aan
't Schavnier heeft zy maar éénen Tand , ter-

wyl de twee aan den Rand ver af geplaatst

zynb en als op zyde plat gekneepen. Van
buiten is zy ligtros en geelagtig , met flaau-

we Kamribbetjes en kleine Tandjes , van bin-

nen licht rood van Kleur. Hier van zal men
insgelyks de gekleurde Afbeelding vinden in *c

Zesde Deel van 't gedagte Werk.

(4$Q Schee-

(41) Solen Testa fiibrotunda InfJata , fuMiiara, amice cire-

na>o-hiante, $yn< Nat XIL RüMPH» Muf% T, 44. N»

KNORR. Verzam. YL D. VU 7. f. 6*

N j
h PrEt. xv. Stuk,
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VI* C42) Scheede, die de Schaal langwerpig rond

XX^XIII
heeft 9 met de beide hoeken van de Schaal

JJoofd.* Zaagswyze gezand.

STUK.

sein mi. Deeze in de Zee , aan de Kust van Noor-

r-ne
wegen * gevonden > heefc de Schaal flegts van

grootte als Komkommer -Zaad, overlangs ge-

ftreept, aan den Top geknot. Van 't Schar-

nier naar den Top zyn van elkander afwy-

kende, fcherpe, Zaagswys' getande Kielen.

xurr. (43) Scheede, die de Schaal langwerpig ovaal
Vl ' heeft , met de Kleppen in -t midden ge*

Groena^tï* ZWOllen,
ge Schee»

de.

Van deeze Oostïndifche is de Schaal onge-

lyk van Kleppen, langwerpig ovaal, bultig

uitgezet aan de zyden, wit, van buiten groen

-

agtig, zeer broofch, doorfchynende, van ge~

ftalte als de Verwfchulpen, aan den Top en

Grondfteun naauwlyks geflooten. 't Scharnier

van de ééne Schulp heeft twee Tanden digc

aan elkander zonder tegenwerkers , en boven-

dien is een Eelt in ieder Schulp, die zig al$

een afgefleeten Tand van de Schaal vertoont.

XXXIV. HOOFD-

(42) Solen Testa ovali, Valvularum angulis utrisque ferra-

tis. Sym XiL

(43) Solen TeSta ovato « oblonga, Vmoonibus tumidis* tytft

Nstt XIU
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VI.

^JSfSSS{SSSJ®S{SJSSS8S?®S{S{ Afdeel.
XXXIV.

XXXIV. HOOFDSTUK. Hoofd-
stuk»

Befchryving van 't Geflagt der Tellijsen^
of Scheeffchaalige Doubletten,

O choon men het woord Tellina , als een Geflagt- Naam*

v3 naam aangemerkt zynde, gewoon is door

Dunfchaalen te vertolken, zal ik echter, om
dat die benaaming zo min aan de Kenmerken
voldoet, als toepasfelyk is op alle Soorten

van dit Geflagt, zulks niet navolgen. Men
zou ze beter Scheeffchaalen kunnen tytelen;

doch , dit niet gebruikelyk zynde /zal ik, gelyk

de Franfchen, van Tellince Tellines maaken,

en met een Nederduitfchen uitgang, Telli-
n e n.

De Kenmerken beftaan in een tweekleppige Kenmer-

Schaal, die van vooren, aan de ééne zyde, ken*

naar den anderen kant is omgeboogen. De
Schulpen zyn fommigen langwerpig, anderen

byna Cirkelrond. Het Scharnier heeft drie

Tanden, waar van de zydelingfe plat zyn,

in de ééne Schulp. Het Dier behoort tot de

Tethydes zegt L i n n je u s.

Van deeze Doubletten geeft hy thans negen- soorten,

en-twintig Soorten op, waar van zes langwer-

pig rond en taamelyk dik ; twaalf van de zelf-

de figuur en dunner; de overigen byna Cir-

kelrond zyn. Tien of twaalf van deeze Soor-

ten
I, DFEU XV. STUK,
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Aft*' l
tqn Z^n U^ de *ndi^n ^omftig

;
agttien ko«

X^xrv* men 'er voor *n de Europifche Wateren.

Hoofd-
stuk. I, Tcilinen, die Ovaal en dikagtïg zyn.

xltv. (44) Telline , die de Schaal rondagüg fa*

pargadia, mengedrukty van vooren rimpelig heeft %

ve?us- ^ m^ getande Spleet.

"Doublet.

Deze wordt van Klein t'huis gebragt tot

de Venus- Schulpen en gemeenlyk de. getande,

Venus-Doublei geheten, zynde in de uitwendige

Geftalte aan dezelven gelyk, maar door de

omgeboogen Lip, die als in de andere Schulp

fluit , te onderfcheiden. Volgens Rumphiüs
behoort zy tot die Schulpen? velke m 't Ma-
leitfch Remies genoemd worden, waar van

flraks nader. Deeze worden van hem wittg

Remies Schulpjes, die Zaagswys getand zyn,

geheten.

xlv, (45) Telline , die de Schaal . ovaalagtig en

Feif***
rmw hetft, met halfmaa?iswyze Schub*

sagryn. lelies Ruitswyze geplaatst.
Doublet.

J J ö r

Deeze, zo wel als de voorgaande Soort

uk

(44) Telllna Testd fubrotunda compresfa antice rugofa,

Rirea dentata. Syst. Tiat. XIL. Gen # 305» M. L. U. 47(5.

N. 19* Remies Gargadica, RUMPH, Muf. T* 43,, f. N*

Klein Ostrac. T. 11. f. 55*

1 (45) Té/#h* Testa fubovata fcabra , SquamuKs Lunatis

qnin»
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uit Oostindie afkomftig, voert gemeenlyk den v^

naam van Sagryn-Doublet wegens haare ruuw- xxxiv.
beid* Zy is anderhalfmaal zo breed als lang* hoo*d*

Het zyn breede platte Schulpen , aan de eene
SIuK*

zyde regt rond, aan de andere zyde met een

hoek, wie van Kleur, met Roozeroode Straa-

ien, die aan 't Scharnier famenloopen, hoe-

wei men 'er ook geheel witte vindt. De Kat-

te- Tongen zyn hier van verfchillende.

(46) Telline , die de Schaal ovaal heeft , r
x
^
vr*

met kromme overdwarfe Streepen 9 vanjriT ât^

vooren gehoekt; de zyd- Tanden ^^^^lo

^n.

lende. nellr.nl.

Deeze is, onder den naam van Ceylonfche

Zonnestraal , bekend, en verfchilt van de an-

dere zo blaauwe als Roozeroode, hier voor

befchreeven , niet alleen maar ook van de

gewoone rood en geel geftraalde, aanmerke-

lyk. Men heeft 'er die wit, die geel of bleek

van Grond zyn; doch de S traalen, in 't al-

gemeen zyn ros of roodagtig en fomtyds

bruin-

cpliKuncialibus, M* L» U* 476. N* 20. RUMP H. Muf T*

XLV. f. G» GuALTH, Têst. T« 76. f. 3. KLEIN Ostrac.

T. XI* 6a. KNORR Verzam. II. Deel, Pl. 2. f. 1.

f46) Tellina Testa ovali , ftiiis transverfis recurvatis antice
(

angulata, Dcntibus lateralibus prominulis. M, L> U. 477*.

N» 2.1. Tellina virgata. Rumph, Muf T* 45* H* Ar*

CENT, Concb. T. 25* f22. ) KNORR Verzam. IU

Ded, VI. ai. f. 4» IV D« »5f Pl. f» ï.

I, Deel» XV. Stuk,
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VI. bruinrood. Men vindt 'er ook die rood van'

XXXIV Grond z^n met witte °^ SeeIe Straalen; ja

Hoofd-* die geheel wit zyn van Kleur. Zy vallen

stuk. veel in de Ambonfche Inham, op vlakke en

harde Stranden, doch worden niet gezogt tot

Spyze, zegt Rumphius* De Schaal is op 't

gevoel zo ruuw, dat fommigen 'er den naam
aan geeven van fyne Robbetongen.

xT.vir. (47) Telline, die de Schaal ovaalagtig heeft,

Tetiifia met kromme overdwarfe Streepen* van

witts vooren gehoekt , zonder eenige zyd*

Tanden*

Vari de gemelde Ceylonfche Zonneflraalen

komt hier de gedagte Witte in aanmerking x

die minder langwerpig is en meer gehoekt,

zonder eenïge Vlakken of Straalen, hebbende

ook geene zyd- Tanden.

XLViil (4$) Telline, die de Schaal ovaal heeft, mei

Tetiina kromme'dwars- Streep>en en zeer flaauwe

Bacasfan- zyd-Tanden.
Doublet.

De Indiaanfche ibenaaming van een foort

vatf

(47) Tellma Testd fubovata Striis transverfis recurvatis , an«

tice angulata ; Dentibus lateralibus nullis» Syst* Nat. XII.

(48 ) Tellina Testd ovali, Stciis transverfis recurvatis, Den-

tibus lateralibus obfoletis. M. L.#U* 47S. N. 22. Tellina

Gari. RUMPH. Muf. T. 45. P. ARGENV* Concb. T. 25.

(22.) 1. Kno KR Verzam. ïu Deel Pl. 20, f. 5. IV. Deel

PI. 1 u ï*
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van Kaviaar, gelykende naar het Garum der VL

Romeinen, welke zy Bacasfan of B°carfanxxxm
noemen, geeft den Latynfchen, zoveel als hóófd-

den Nederduitfchen naara, aan deeze Dou- stuk.
. , Bacasfan*

bietten* De Garum werdt oudtyds, gelyk de Doublet.

Kaviaar ten huidigen dage , aan de Middel

-

landfche. Zwarte en Kaspifche Zee, gemaakt

van Kuit van Steur of andere Visfchen (*).

De Bacasfan , welke de Amboineezen gebrui-

ken als een voortrefFelyke Toefpyze, om de

Eetenslust op te wekken, inzonderheid by 't

Gebraad, en die van daar door geheel Indie

vervoerd wordt ,
f heeft haaren grondflag te

danken aan dit Schulpdier. Zy maaken, naa»

melyk, daar van een witte en zwarte Bacas*

fan, waar van de eerfte door de Europeaa*

nen, de anderen door de Chineezen en Ma*
leijers meest bemind wordt. Alle de Bacas*

fan - Doubletten , zo de geftreepte als de on-

geftreepte, zyn byna zo dik als breed, en

bevatten derhalve taamelyk veel Vifch. Zy
hebben die eigenfehap, dat zy in het Zand

zitten , zo ver hetzelve door de Zee befpoeld

wordt, en met het Ty kruipen zy het Strand

op en af* Zy moeten derhalve, daar een ftil-

]e Zee is, uit het weeke of Modderige Zand

gegraven worden. Dan laat menze eenige

Dagen in Zeewater ftaan, om ze van Zand

te

(*) Zie het Vh Stuk deezer Natuuriyke Hffirk , bhdz*

552*

I. Deel, xv, stuk.
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VI. te zuiveren; voorts opent. men de Schulpen j

XXXIV neemt ^et ^*er daar uit
' n̂y^t al het zwane

Hoofd-
* of bruine weg ; wafcht het witte Vleefch

,

stuk. dat meest in Velletjes beftaat, en, agt Dagen
B£mu in 't Zout gelegen hebbende,, met Azyn

i
Pe-

per en andere Kruideryën of ook met Look
toegemaakt wordt, doende daar boven op wat

Oly in de Potjes: dan kan men het wel een

jaar goed houden. Tot de zwarte Bacasfaü

neemt men geen Azyn, en behoudt het zwar-

te Vet , alleenlyk het zogenaamde Papaver of

den Zandzak wegfmytende , en het Vleefch

Iterk inzoutende i weshalve deeze zwarte Ba-

casfan meest naar de Kaviaar of naar het

Ganun der Romeinen zweemt.

De Bacasfan -Doubletten zyn veel breeder,

dan de langte is, van het Scharnier af te re-

kenen, en komen daar in nagenoeg met de

Ccylonfche Zonneftraalen overeen. Men vindt*

ze naar den Omtrek toe teer fyn geribd en:

doorgaans donker paarfchagtig blaauw ge.

ftraald ; doch aan den feherpen hoek is de

Schulp van binnen en van buiten doorgaans

donker blaauw. Zulks openbaart zig voor-

naamelyk in de genen die afgefleepen zyn 5

welke dan praaien met een fchoon glanzig

geele of roode Kleur. Het Dier fteekt, zo

Rumphius aanmerkt , twee holle Pypjes

,

die aan de Opening met een roode Franje

gezoomd zyn, aan den langften of fcherpen

hoek uit ; doch aan den ronden hoek is de uit*
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gang der Vuiligheid, door eene andere Ope- VV

ning. Bovendien heeft het nog een Vleezigen xXXT^'
Voet, om zig vast te zetten en voort te gaan, Hoofd*

gelyk de andere Schulpdieren. In Zeewater STUK*

gelegd zynde, werpt het door één van de ge-

dagte Pypjes het Water zo iterk uic, dat het

iemand, die 'er bykomt, in 't Aangezigt kan

fpuiten. Deeze uitwerping veroirzaakt een

rond Gaatje in 't Zand, daar zy, gelyk alle

Tellinen, overend in ftaan, op 't hoogde een

Voet diep; doch, als het Water wast, ryzen

xy naar boven, en dan, maar half zo diep

ftaande, zyn zy het beste uit te graaven,

(49) Telline , die de Schaal Eyrond wit en T^ rx*

gebult heeft, met kromme dwarsftree

pen 9 de Billen geelagtig. ri°cxvn.

* \

Mg*

Deeze Europifche, die de grootte van het

uiterfle Duimlid heeft en bultig is, met de

Streepen eenigermaate ruuw, doet my hier de

Afbeelding te pas brengen, welke de Heer

p'Argenville geeft van een dergelyk

Schulpdier, als zo even ten opzigt van de

Bacasfan - Doubletten is gemeld , zittende in

een Doublet, die men in de Zeehavens van

Vrankryk ontmoet, en aldaar bekend is on-

der den naam van Palourde. De Oppervlakte

der

f49) Tellina Testa ovata alba gibba , Striis transyerfis re*
*

curvatis , Natibus flavescentibus» Sjst. Nat* X* XIU

o
L Deel, XV. Stuk
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VI. der Schaal heeft een zeer fyn Netswys 1
Ge-

wee ẑe^ van Ribbetjes, zynde bleckgraauw,

Hoofd-
* met eenige donkere Vlakken. Het Dier doet,

stuk* uj t het langfte end van zyne Schaal , een glad

Vliezig Lighaam voortkomen , dat zig in twee

Pypjes verdeelt, die dun en wit, doch aan
9
t end geel zyn, met witte Haairtjes gezoomd.

Deeze twee Pypjes hebben van binnen ge»

meenfchap met elkander, zo dat het Water,

't welk door een van beiden ingezoogen wordt,

zig eensklaps ontlasten kan door het andere*

Dit gefchiedt met zulk een kragt , dat het

Schulpdier zyn Water fomtyds wel uitwerpt

tot den affiand van vyftien Voeten* Voor 't

overige beftaat deszelfs geheele werking ,

oogfchynelyk, in zig te begraaven in het

Zand, waar toe het zynen Voet gebruikt,

dien regt voorwaards uiifteekende , en dus

zig eenen Weg baant , daar het langs hoe

dieper indringt met de fcherpte van zyne

Schulpen. Men haalt deeze Doubletten uit

het Zand , met een lang puntig Werktuig

,

om ze te eeten, dewyl het een zeer aange-

Baame Spyze is, zegt u'A r gen ville, die

ze nogthans tot de Cames betrekt

t. 2. Tellinen, die ovaal en platagtig zyn.
Telllnaal-

Bieek
^ Telline, die de Schaal ovaal heeft en

xoode," effen 9 de Nymphen uitfteekende.

Dee-
(*) Conchylhlozze* II» Partie. p» 50.

($0) Tellina Tesra ovali Ixvi
, Nymphis prominentibus.

M. L. U» 479* N. 23» KNORF» Verzanu l\\ D. Pi. 3. f. 4»

V» D« tt 9. f» 3*
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Deeze Europifche heeft, voor en agter 't VI,

Scharnier , een Naad van rosfe dwars -Streep- xxxiV-
jes» 1 Scharnier beflaat wederzyds uit drie Hoofd*

Tanden, waar van de twee voornaamfte in STÜK>

de andere Schulp vereenigd zyn, die geene

zyd- Tanden in 't geheel heeft. De Schaal

heeft de grootte van een Ey en is roodagtig

wit, van buiten rnet zeer flaauwe dwars-

Streepen; hebbende de voorzyde naauwlyks

blykbaar krom geboogen, noch gefpitst.

(51) Telline, die de Schaal ovaal heeft , met Lt.

de Spleet Zaagswyze, aan de Randen

fuuw. Goude
Tong.

Deeze Oosindifche zeer fraaije, daar men
weleer den naam van Blad aan gaf, van wegen
haare dunte, noemen wy thans, zo wegens de

Geftalte, als wegens de Goudgeele Kleur, een

Goude Tong Doublet.

(52) Telline , die de Schaalfamengedrukt Ey* ul
vormig heeft , overdwars eenigermaate

geflreept en glad ; met fcherpe Randen, v^&ist.

ruig aan de Spleet.

O 2 De

($\) Telllna Testi ovali, Pube fcabrl , Rim& ferrata* M.

£• 479» N- 24* Folium. RUMPH» Muf. T* 45, f# K*

ARGENV» Conch. T. 25. (22J f* E# KLEIN Ostrac, T. XX,

f# 64, KNORR Verzam. \\ D> Pl# 2% f» s.

(52) Tellina Tesrfl ovaca compresfi , transverfïm iubftnata

l*vi, marginlbiis acinis, Pube fubtomentofa. JMU Ut 4.80,

***
ï« DïEL, XV* STUK,
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VL De Schaal van deeze is, zo Linn/ëus

XXXIV aiomerkti zeer vlak, doorfchynende, Vleefch-

Hoofd-
*

kleurig of Roozerood, weinig omgeboogen en

stuk. uicermaate fcherp gerand. Men vindtze zo

wel aan de Europifche Kusten in 't algemeen,

als in de Middeltendfche Zee. Het moet, vol-

gens de Afbeelding van Gual tuiert, een

taamelyk groote Doublet zyn. Ik heb kleinè

Roos - Doubletjes van de Franfche Kust.

lui. (53) Telline 5 die de Schaal Eyvcrmig en

inMche** S^4 heeft, met de zyd.-Tanden geratid>

aan de /pleet 'Streepagtigruuw , deNym-
phen omgeboogen.

Deeze, die zo wel aan de Indifche,als aan

de Europifche Zee -Kusten voorkomt, behoort

ook onder de Pvoos - Doubletten.

liv* (540 Telline , die de Schaal langwerpig en

GeftraaSc
overlangs zeer /yn gejlreept en glanzig

hée/t, met een Buisagtig Naadje aan

den Aars.

Dit

No 25» Gualth. Tesu T, 98. f. G. Regen f* Conchi

T« 3. f- 28. KNORR Kerzam. VU D. PI. 12. f. i.

C53) Tellina Testa ovad lar/igata, Dentibus Iateralibus margl-

natis , Pube ftrïato-fcabra
, Nymphis inflexis. M. L# 480^

N. 26. Tellina Ixvis. Rumph* Muf, T. 45* % U
($4) Tellina Tcsta oblonga Iongitudinaliter fubtilisfïme fuS

ftriata , nitida , Sutura Anali canalïculau* M* L; ü. 48 u Ny

27. Faun* Suec* 2132»



DE T E L L I N E N. 213

Dit is een Europifch Doublet, hebbende de VI.

Schaal metj roode Straalen en zeer flaauw xxxiY
geltreept zynde. Aan de Spleet zyn gaapen- Hoofd-

de en niet uitfteekende Nymphen. Men vindt- STÜK*

ze aan de Kust van Noorwegen-

(55) Telline, die de Schaal langwerpig, van „M*
yooren hoekig en als met een Snuit Bajnket-

heeft , de hoeken eenigermaaie getand
HdmmetJ

e'

'zynde.

By Rum pu heet deeze Priajuncuhis of

Hammetje, m^r men geefc 'er gemeenlyk

den naam aan van Banket - Hammetje
, wegéns

de Geftalte en Kleur, die Roozerood is, of

geelagtig. Volgens d'Argenvill-e zou

menze Koorntangetjes mogen noemen. Zy ko-

men uit Oostindie.

(56) Telline , die de Schaal langwerpig en LVI.

met een Snuit heeft, de ééne helft vlak.
1^ uival'

Tlatzydi-

In de Middellandfche Zee komt dit Dou-
ge*

bietje voor, zynde een Duimbreed lang, Melk-

wit en doorfchynende. Het heeft de Rug*

naad

(55) Tdlina Testa ©blonga", antice aagulato - ro&rata, an-

gulis fubdentatis. M. L. U. 481* N/28. ARGENV. Conch*

T. 25. (22.) f. O. GuALTH» T. 88. T. RumPh» Muf
T. 45. L* KNO Rit Verzam, IV Deel. p]„ 2. f. 3 , 5.

(56) Tellina Testa oblongo- rqftrata , Valvula altera plana.

Syst. Nat, XU,

o 3
! Deel» XV. stuk*

#
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tfr- naad regt uitloopende in een ftompe gaapeq^

XXx\v]dQ Snuit > maakende een fcheevea hoek gelyk

Hoofd
*
in dit Geflagt algemeen is. De ééne Schulp

stuk»
j s vlak, de andere een weinig verheven: 't

Scharnier tweetandig, zonder zyd- Tanden.

LVII> (57) Telüne , die de Schaal eenigermaate

£im*> gl. d) Eyvormig, met drie Bloedkleur^
b^eihaa. „e Straaien heeft , aan de Spleet ges

rimpeld.

De aanhaaling van Lis ter is fout. Veel

meer komt hier mede overeen die Doublet,

welke d'Argenvilie onder de Franfchen,

met het Dier daar in 5 voorftelt en befchryft

by den naam van Telline, zeggende dat meq
'er in Poitou twee Soorten van heeft, de ee-

ne als een Koorntangetje , en dus naar de

gezegde Banket -Hammetjes gelykende , de

andere, die door hem by M afgebeeld wordt,

met drie Straalen op de Schulp \ doch groo-

ter dan een Nagel, zo Linnjeus de groot-

te bepaalt, indien hy 'er eens Menfchen Na«

gel door verftaat. Zy komt, volgens denzel-

ven, voor in dc Europifche Oceaan»

lvtit* (5S) Telline, die de Schaal Eyvormig, van
Hcarnata.

Juffertje,

(57) Tellma Testa ovatü laevitiscula ,
Sanguineo - iriradiara ,

Tube nigofo. Faun. Suec* 2IS3- L 1 ST. UngU *Jpp> p4 32. f*

S. ARGEN v» Concb* II» Partie. Tab» 5» M.

'

(58) Tellina Tes;l_ ovau , antice produ&iore compresfo-

pla*
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vooren langer 9 en platagtig famenge- yr#

drukt heeft , met de Billen eenigermaa- Afdeel»

STUK»

Van deeze, die zo wel in de Europifche

Oceaan als in de Middellandfche Zee gevon-

den wordt, heeft de Schaal de grootte van

het uiterfte Duimlid, en gelykt veel naar de

Europifche Roos-Doubletten.

(59) Telline, die de Schzal Eyvormig 9 plat- tix.

agtig Jamengedrukt heeft en eenigermaa- jaarfch.

te glad, van vooren zeer fiomp.

Deeze, die in de Middellandfche Zee voor-

komt, gelykt veel naar de voorgaande, maar

is paarfchagtig, met menigvuldige roode Straa-

len, en heeft het End geknot, byna gelyk dit

in het Geflagt der Donax plaats heeft , waar

van de bynaam.

(60) Telline, die de Schaal ovaal famenge* lx*.

drukt en ee?iigermaate geflreept heeft 9 J^ertjc*
het voorfle deel geknot en door een Naad

onderfcheiden.

Dee*

planiusciilai Natibus fubmucronatis. Faun* Suec* 2134. List.
Angl. App* 32» T* I. U 8. GuALTH* Test* T. 88» t. M.

(59) Tellina Testi ovata compresfo- planiuscula" keviuscula 9

amice obtuflsfiina* GuALTH. Tesu T» 88. f. N.

(60) Tellina Testa ovali comprcsla fubftriata
4

, partc anticai

truncata Suturaque distin&a. SysultoU XII* K N U RR f?fo»

.
%am, ï. Deel* PI. VIL f. 7*

O 4
X. DEEL. XV. STUK.
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VL Deeze Oostindifche, ook veel naar de Roo-

XJCXiV
^e Sely kencle >

is broofcher, hebbende den

Hoofd-
' &ancl vo1 Tandjes, weshalve men 'er den naam

stuk. van Zaager of Zaagertje aan geeft. Sommigen

zyn geheel Violet van binnen , anderen maar

voor een gedeelte, en van buiten zyn zy

meest wit* Zy vallen niet zeer groot.

lxt. (6ï) Telline, die de Schaal breed -rond en
BaUujiu

gladagtig heeft, de eene helft met zyd-

Ronde, Tanden.

Bit is een Doubletje , van grootte byna als

de Boontjes van witte Lupinen, witagtig met

flaauwe rosfe Streepen. Men heeft het in de

Middellandfche Zee gevonden.

3. Tellinen, die rondagtig zyn.

lxii. (62) Telline , die de Schaal rondagtig fa*

^^"gj riongedrukt en met Rimpels heeft.

Deeze Soort bevat die Oostindifche Dou-

bletten, welken men aldaar Remiefen noemt 3

volgens Rümphiüs- Zy zyn plat, vol uit-

denkende Kringen, dik en wie van Schaal,

zon-

(61) Tellina Testa dUuatato - orbiculata lxvmsailz, Valvutt

altera Dcntibus lateralibus. Syst. Nat* XII*

(6^ Tellina Testa. fuborbiculata" compresia rugofa. M- L. U.

482. N. 29»Remies RUM PH. Muf T> 43» 6 h GUAJLTH*
Test. T, 7^ f* f
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zonder eenige Tekening of Kleur. Begroot- VT.

lien vallen drie Vingers breed , de kleinften I^XIY
als de Nngel van een Duim, cn worden veel Hoofd-

ïn 't Zand gevonden, aan woeste en onbe- STÜ£*

woonde Eilanden. Zy zyn goed om te eeten,

wordende, daar toe, niet de Schaal en al in-

gepekeld.

(63) Telline, die d*e Schart Lintvormig , fa* ymu
'mengedrukt , en Netswyze gejlreept â[

nculam

heeft. Tygers-
J Tong.

Deeze, wier fyne Kringen van overdw-arfe

S treepen
'
dóorfneeden worden, voert wegens

haare rimpeligheid den naam van Tygers -Tong*

Zy komt 3 zo wel als de voorgaande , uit Indie.

Sommigen noemen deeze ook wel Lip-Doubletten.

(64) Telline, die de Schaal Linsvormig en lxiw

ruuw heeft door Ruitswys' geplaatjie £ohbe

Schubbetjes , die halfmaanswyze zynvan Ton&>

figuur.

Van fommigen wordt deeze de Robbe-Tong

getyteld. Zy is inzonderheid door haare rond*

heid

(63) Tellina Testa Lcntiformi compresla reticulata.

RyivïPH. Muf. T. 43. f» KNOR II. Verzam. IV. D.

Fl.*3. f. 2.

(64) Teffina Testa Lenticulau fcabra ,
Squatpis Lunatis

quincunciaiibus, M. L* ü. 432. N. 30. GUALTfi. Test,

T« 76. f". E» KNORR Verzam* VI, U* Pl* 28# f» 2»

05
I, DEEL, XV. STUK.
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VI. heid van de Sagryn- Doublet , hier voor he*

XXXIV'fchreeven > verfchillende, en komt insgelyks

Hoofd-
*

uit Oosrindie.

stu:c.

(6j) Telline, die de Schaal Linsvormig, bul-

wit 9 doorfchynende en effen heeft.

LXV.

Melkwit-
te*

LXVI.

Vleefch-

LXVII*
Bimacu-
lata.

Tweevlak*
kige.

Pi 3

In de Middellandfche Zee vindt men dee*

ze, wier Schaal, grooter dan wit Lupinen-

Zaad , overdwars een weinig flaauw geltreept

is.

(66) Telline 3 die de Schaal rondagtig en ef-

fen , wederzyds Vleefchklearig fchuins

gefireept , mei de Streepen aan den ee«

nen kant omgeboogen heeft.

Op de Zandbanken in de Oceaan, aan de

Kust van Engeland, by Lancaster, is deeze

door Lister waargenomen, hebbende de

Schaal een weinig kleiner zelfs dan de voor-

gaande Soort.

(67) Telline, die de Schaal driehqtkigrond en

bree*

(65) Tellina Testa Lcntiformi gibba" • alba" , pellucida , Uv'u

Syst. Nat. XII. GUALTH» Test. T, 71. f. D«,

(66) Tellina Testa fuborbiculata laevi , utrinque incarnati

oblique ihiatd» Striis hinc reflexis. Syst. Katur. XII. LIST,

AngU 175* T. 4. f. 25. GUALTH» Test. T. 77. E U
(67) Tellina Testa Triangulo - fubrotundl latiore Ixvi albi-

«tè, intus maculis duabus Sanguineis oblongis. Faun* Suec*

2135*
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breeder, glad en witagtig heeft, van VI.

binnen met twee Bloedkleurige langwer- xxxv l

pige Vlakken* Hoofd-
stuk*

De Schaal van deeze , zegt Linnjeüs,
heeft naauwlyks de grootte van het uiterfte

puimlid, zynde van buiten wit , doch dc in-

wendige Vlakken blinken een weinig door

;

en zou glad of effen zyn, indien zy niet met

eenige flaauwe Streepen omgeven ware. De
buiging van de Schaal is daar in niet blyk-

v baar. Zy komt voor aan de Kusten van Eu*

ropa.

De grootte en geftalte komt taamelyk over-

een met die welke de Heer Bas ter onder

den naam van Gladde Étrandfchutpfes heeft be •

fchreeven en afgebeeld als zeer gemeen zyn-

de aan onze Stranden: doch de Bloedkleurige

Vlakken vind ik daar in niet aangetekend, en

begryp ook niet, hoe zyn Ed, dezelven met

de Bacasfan -Doubletten vergelyken kan, die

daar van zo zeer verfchillende zyn. Is het

ook, om dat zy in Indie mede in het Strand

voorkomen ? Zyn Ed. ondertusfehen zegt 5

dat de Bacasfan in Indie van deeze Schulpvijch-

jes, (die der Gladde Strandfchulpjes naamelyk,)

wordt gemaakt (*).

(68) Tel-

(*) natuurkundige Uitfpantinnen* II4 DEEL, black. f§.

h Deel. XV. stuk.
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VIi (68) Telline, &7z> de ScAaaZ rondqgtig, glad,

Xxxfv* Vcm bl^ten R-GOZe -rood heeft.

liooFD-
sruK, In de Oostzee vindt men deeze , wier Schaal
l

Bahbi^ 4^ grootte omtrent heeft van een Turkfche
Oostzee- Boon en zeer broofch is, naauwlyks het aan-
fche»

raaken veelende, aan het Scharnier hoekig en

weinig verhevenrond, zonder eenige Streepen.

lxds. (69) Telline , die de Schaal Klootrondagtig

Ermagd'? gladyö'an linnen Rooze-roodCfcheef ee-

Se* nigermaate geftreept , de Streepen van

vooren in een fcherpen hoek terug geboo~

gen heeft .

Aan de Manden, der Rivieren van Europa

komt deeze voor, die in grootte en geftalte

naar een Erwt gelykt, hebbende daar van den

bynaam. Zeer zelden vindt men ze geheel

wit, zonder eenig Paarfch of Rooze - rood.

lxx. (7c) Telline , die de Schaal Klootrondagtig
Divarïca-
ta.

Vorkftreé-

wiïi tweevoudig fcheef geftreept heeft.

In de Middellandfche Zee vindt men deeze,

van

(68) Tellina Testa fubrotuncM lxvi, extus incarnatd. Faun*

Suec, 2136. It % Oefand* p, 43.

(69) Tellina Testa fubglobofl lacvi , intus incarnatd, obli-

que fubffriatd, %tïüs amice' angulo acuto reflexis» Faun, Suec*

2137» GUALTH» Test, T, 7, L G«.

(70) Testa fabglobofa alt$, bifariam oblique ftiiata, Syst*.

Kat, XII*
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\an gelyke grootte en figuur, allcenlyk door VL

de Kleur cn Screepen verfchillende.
yx^XlV*
Hoofd»

(7O Tellinc 3 die de Schaal Klootrondagtig ^tuk*

Ae*/f , omringd met Jcheeve Siree» D\^Jr}a>
ten van eenerley gedaante. vingcr-

ftreepige.

Deeze, van de zelfde plaats , verfchilt van

. de twee voorgaande niet in grootte , maar

door de Streepen , die byna als aan de top-

pen der Vingeren van een Menfch loopen ;

xo dat de Schaal zig als Spiraal geftreept

vertoont.

(72) Telline, die de Schaal Klootrond, glad ixnr.

en van Hoorn-kleur heeftP met een over- Hoouwg-

dwarfe Sleuf. Éi2e*

Van deeze wordt gezegd , dat zy zig in de

Meiren of Moerasfen , en ftaande Wateren,

van Europa, onthoude. Zy heeft de grootte

van een Erwt, doch valt in Ysland wel vier-

maal 20 groot. Lister merkt aan dat men
ze in Engeland ook wel ter grootte van een

Hazelnoot aantreft 3 hebbende de Schulpjes

zeer hol, dun en geelagtig bleek, doch aan

4en rand wit van Kleur.
XXXV. HOOFD.

(71) TeVAna Testa fubglobofa pallida, cin&a ftriis obliquis

uniformibus. Syst> Nat. XI ï.

(7a) Telllna Testa globofi. glabra Cornei eoloris, Sulco

ttansverfalï* Faun. Suec. 2138. List, AngU App. pt 22*
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vi. m&mms&8&s§ïf§s
Afdeel.
XXXV. XXXV. HOOFDSTUK.
KOOFD-
STUK»

Befchryving van 't Geflagt der Harten, of

Hartgelykende Doubletten.

Naain?
T^l e Latynfche benaaming , Cardium, af-

-L/ komftig van het Griekfch woord Kar-

dia, dat eens Menfchen Hart beteekenc, doet

óns Natuurlyk den naam van Harten gee-

ven aan de Doubletten van dit Geflagt, die

altemaal, meer of min ï Hartgelykende zyn,

dat is, de figuur uitdrukken van een Mart;

Sommigen derzelven zyn onder de Chamce ,

anderen onder de Pettines betrokken geweest,

gelyk men ze dus by Rumphius nog ge-

plaatst vindt ; doeh de Geftalte onderfcheidt

ze genoegzaam.

lèenmer- De Kenmerken beftaan in een tweekleppige
kvU

Schaal, die omtrent gelykzydig en volftrekt

gelykkleppig is : het Scharnier heeft in de

eene Schaal twee middeltanden en de Zyd-

Tanden ver af, infehietende. Het Dier is een

Tethys, of Zee -Haas, gelyk in de voorgaan»

de en volgende.

soorten. Van deeze Harten zyn een - en - twintig

Soorten opgegeven, onder welken agt gezegd

worden voor te komen in de Middellandfche

Zee of Europifche Oceaan.

(73) Hart-
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de HaPvT-Doubletten.

(73) Hart- Doublet , die de Schaal rond uit- VI.

gezet en gelyk van Kleppen heeft , met £xx
V*

verhevene , fcherpe , holronde 3 Vliezige hoofd-
Ribben. stuk.

Cardium

Deeze, compleet zynde, behoort onder dë ctó**>*.

raarfle en kostbaarfte Doubletten ; doch dus venu?

ontmoet men ze zeer zeldzaam. De Heer Doublet'

Adanson, die oneindig veele Schulpen, daar

toe behoorende, aan den Zandigen Zee -Oe-
ver van de Kust van Senegal aantrof, kon

'er , door veele honderden op elkander te pas-

fen , naauwlyks ééne Doublet van maaken :

dus zyn ook de meesten, die men in de Ka-

binetten vindt, maar enkele Schulpen, of on-

volmaakte Doubletten: 't welk hy daar aan

toefchryft , dat het Dier , zig dieper in Zee

onthoudende, zelden gevangen wordt, en dus

de Schulpen niet dan ledig en van elkander

afgefcbeiden , aan 't Strand gefmeeten worden.

\ Schynt of deeze Schulpen, die men, by

uitneemendheid, Concha exoticce, dat is Vreem-

de of Uitheemfche Schulpen, tytelt, nergens

voorkomen dan aan de Afrikaanfche Kust. Hy
noemt

(73} Cardium Testtl gibba aequivalvi , Costls eleyatis carU

iintis concavis membransceis, Syst4 Nat.XU. Gen. 306* hU U.

4^3. N* 51, Column* Furp. 26* T. 07Ï Rumph. Muf*
T. ^3* f. 6. List. Conch. I. T. 327. £. 164. GUALTH.
Test. T. 72* f. D* Concha exotica. ARGENVILLE Conch*

T 4 26. f. A. Adans, Seneg. U T. x8. f, 1, KNORK Ver-

Ham* U D. PI. 28* 2,

L deel. xv. Stuk»
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yi. noemtze Kamcrn, en zegt dat de Schaal by

XXXV '
u^^e^ c'ün en broofch is, vooral in die Jong

Hoofd/ zvn > wordende in ouder Schulpen nogthans

stuk. wat fteviger en ondoorfchynende. Hy hadt

ventt zodanig een Doublet van byna vier Duimen
Doubkt.

]n de langte, breedte en dikte; zo dat zy nas

genoeg Rlootrond was* overtreffende de breed-

te geen vyfde deel de andere afmeetingen in

langte en dikte, die egaal waren. Een der*

gelyke is in 't Jaar 1767, hier te Amfterdam,

in openbaare Veilinge verkogt voor honderd

Guldens. ;
•

.

v leder helft van deeze Doublet, die ge-

f9 lykkleppig is, maakt dan een halve holle

Kloot. Haare fchoonheid beftaat in agt-

3 , tien zeer breede rónde Geutswyze uithol-

lingen, die zig van den Top allérwegs naar

4> den Omtrek uitftrekken. Elf van deeze

Groeven, de laagften naamelyk, zegt A-

danson, verheffen zig ieder met eeric

Driehoekige zeer fcherpe Rib , van een

vierde Duims hoogte, die van binnen als

3, een Pypje is uitgehold* Dé zeven anderen,

3 , van hét bovenfte End ,
zyn ..met een. klein

„ Kammetje verheven, en eindigen op de kant

,3 in even zo veel Tandjes, welken tusfehen

elkander een taamelyke gaaping overlaaten,

„ wanneer de Schaal geflooten is. Gedagte

,, Ribben maaken wyde platte Groeven, waar

3 , van de vyf eerften , naast aan het bovenfte

gedeelte, vaal zyn in plaats van wit, ge-

ïyfe
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5) lyk de Ribben en het overige van de Schulp. VI.

3 , In de regter Klep zyn, dac aanmerkelyk is,^D^L *

33 zes Groeven dus gekleurd. Het Scharnier hoofd*

3 , overtreft in langte veel de breedte van de stuk.

33 helft der Schulpen: men vindt een der

„ Tanden van het middelde paar, in de flin-

%y ker Klep 3 by uitftek lang en puntig"*

(74) Hart -Doublet 5 die de Schaal Hartvor- txx;v.

mig heeft, met famengedrukte Zaags^^f^^
wysy

gekielde Kleppen ; de Billen digt venus.
, Hart»
by een,

Rümphius merkt aan, dat dit de fraaifte

en mooifte zyn van alle Chama, waar toe hy

dezelven ten onregte betrekt. Driederley zo-

danige Venus- Harten komen 'er
,
volgens hem,

in Oostindie voor. De gemeende zyn onder

en boven Buikig, doch van onderen minst,

aan de kanten getand , witgeel van Kleur:

anderen zyn witter en ongetand: een derde

foort is van onderen wat hol, maar boven

zeer gebult, ook meest ongerand en met rood-

agtige Stipjes. Dat 'er van deeze laatften ook

getande zyn, blykt uit d'Arcsnville.
Het

f74) Cardium Testi Cordata, Valvuüs compresfis dentato-

carinatis, Natibus approximatis. M. L. U. 484* N. 32» Co-

lumn. Aquat. 16, Cardisü* RumPH. Muf. T» 42» f. E#

Gualth» Test. T. 84. f. B, C, D* Cor Veneris. AR-
GEN V» Céicb* T* 26. (23.) U li KLEIN Ostrac. T» 1©.

f* 39* Knorr Vtrzam. I. Deel Pl. 18. f. 3 » 4»

P
I* Deel. xv. Stuk,
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Afdee
Het Dier daar in is meest s,ym >

zwartag-

XXXV/ dS' en
>

als men het een Na&* in verfch Wa-
Hoofd- ter legt, ligt uitvallende. Sommigen hebben
stuk. een gladden 5 anderen een gedoomde Zoom*

Die van aanmerkelyke grootte zyn, drie of

vier Duim hoog, worden veel waardig geagt,

inzonderheid die roode Stipjes hebben en de

Citroenkleurige.

lxxv* (7f) Hart -Doublet, die de Schaal Hartvor-

tetu/um mig heeft , met gejtreepte gekartelde ee*

v^JJJP nigermzate gekielde Kleppen; het Aars*

Hart. gat halfmqanswyze Hartvormig inge*

drongen*

Deeze, in Indie voorkomende, volgens

Spreng ler, heeft de Schaal als middel/lag

tusfchen het Driezydig Venus-Hart en de

Aardbey - Doubletten , van Kleur Melkwit:

de Kleppen met een hoek eenigermaate ge-

kield , geftreept , en overdwars gekarteld : het

Aarsgat diep ingedrongen met een halfmaans*

wyze uitfnyding : den rand Plooyswyze ge-

tand.

lxxvi. (76) Hart -Doublet, die de Schaal Bartvor*

dim!**' miS en byn& vierzijdig heeft , met de

Driezydig Klep *

Venus-
Hart,

(75) Cardium Test& Cordata , Valvulis itriatis crenulatis

fubcarinatis, Ano Lunato Cordiformi intmfo. Syst. Nat. XII.

(7a) Cardiim Test* Cordata fubquadrilatcia , Valvulis cari.

na-
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Kleppen gekield en de Billen ver, van Vl.

,P11 Afdeel.
een

* XXXV.
Hoofd -

Dewyl één' der kanten , die van het Schar- stuk.

hier naar de Punt loopen, in deeze weinig

verheven is, zo heeft het gebruik gewettigd,

dezelve Driezydig Venus-Hart te tytelen :

Bet is een fraay Doubletje uit Oostindie,

dat van den eenen kant zeer veel naar 't ge-

woone Venus-Hart gelykt; des men de Af-

beeldingen , by b'ArgsnvillEj naauwlyks

kan onderfcheiden ; doch van den anderen

kant verfchilt het grootelyks daar van. By
Rümphius wordt het ook, onder den naani

van het Dubbelde Venus - Hartje , zeer wel

van ter zyde verbeeld en aangemerkt, dat

men, weleer, voor één dat roode Stippeltjes

öf Vlakjes op de Schaal hadt, zestig Duka-

tonnen betaald heeft. Tegenwoordig zyn zy

op ver naa zo veel niet waardig.

(77) Hart -Doublet, die de Schaal eeniger- lxxvit.

maate Hartvormig en Hoekig heeft, met C
J?^™

gehoekte Kleppen , die gegroefd zyn Middel.

effem

Van

hatis, Natibus diftanribus* m. L. U* 484. N. 35 Rtjmpp.

Muf. T* 44* f. H. Gualth» Test* T. S3* f. C. AR.

GE NV* Ctheb. T. zó. L» K.NüRR Verzam.Vl DecJ,

PI. 3. fig» 2.

(77) Cardium Testa fubcordau ; fubangulata , Vaïvülis argu»

latis SuLatis tevibus. M* L U. 485. N* ju#

P a
[. UlEt. XV. STUK.
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VI. Van deeze, ook Oostindifche, gelykt de

XXXV* Schaal zeer veel naar die der naastvoorgaan*

Hoofd-* de Soort, doch is witagtig uit den paarfchen
stuk. bont, mee ongedoornde Groeven en de Hoe-

ken niet feherp.

LXXV1II.
Cardïum
*Acuka~
turn,

Gedoorn.
de Nagel

-

Doublet*

LXX1X*
Cardinm
Echlna*
tum.

Stekelige*

(78) Hart - Doublet , die de Schaal eenigef*

maate Hartvormig heeft en verheven-

ronde Ribben, die met een Streep in*

geploegd zyn, uitwaards met kromme

Doornen gewapend.

Blykbaar is 't , dat hier die Doublet be-

doeld worde, welke wy de Gedoomde Nagel*

Doublet noemen, afkomrtig zynde uit de Mid*
dellandfche Zee of van de Spaanfche Kust»

Zy komt naby aan die, welke d'Ar gen vil-

lis Ie Coeur de Boeuf, dat is het Osfen- Hart,

tytelt. Het Kenmerk , dat de Ribben als met

een Streep ingeploegd zyn, heeft duidelyk

in de myne , die een Genueefche genoemd

wordt, en een kleine Vuist groot is, plaats.

(79) Hart -Doublet, die de Schaal eeniger-

maate Hartvormig heeft , de Ribben

ge~

(73) Cardiwn Testa fubcordata; Sulcis convexis linea exs-

ratis, exterius aculeato - ciliatis. Syst* Nat* XIL Cardium

muricatum* M* L» V* 485* N. 35- Bonann. Rccr. Ï7#

T« 96, 97. GUALTH, T. 72. U A. Cor Bovis. Argent,
Concb.T.26.(iS.) f»B,KNORR yerzam. VI, D* PL 3. f* ïm

(79) Testa fubcordata; Sulcis exaratis linea ciliaia Aculeïs

in*



de Hart»Doüdletten. 229

geploegd, door eene Streep , die bezet VI.

is met een menigte van kromme ^^'XXXV.
keltjes. Hoofd-

stuk.

Of L i n n je u s met reden twyfelagtig ftelt,

dat dceze wel eene verfcheidenhcid kon zyn

van de voorgaande, is, aangemerkt het groo*

te verfchil der Afbeeldingen, niet zeker. On-

dertusfehen is 'c ook waar, dat men in de

Gedoomde Nagel -Doubletten veel verfchil

ontmoet. Deeze komt voor in de Noorder-

Oceaan en de gewoone grootte wordt door

List gefield op twee Vingerbreedten;

maar hy hadt 'er wel grooter gezien, De
Geftake komt veel met die der geribde doch

ongedoornde Doubletjes van onze Stranden

overeen.

(Soj Hart -Doublet, die de Schad eeniger- txir»

maate H rivormig heeft, en driekmti^l^™
ge Ribben, die aan den Rand van de Sch^
Schulpen gedoomd zyn,

gerande.

Dee»

Inflexis plurimis. Faun. Suec. 2139, M* L. U» 4 8 6", N* 36*

Concha écHmata. Rond, Test. 22. List. Angl. T. 5. f.

33. Conch* T. $24, f. 161. 150 NA NN. Recr. 2. T# .90.

GE SN, Aquat. 131, 132, QuALTH, Test. T. 71. t.

Klein Ostrac. T, 10. f. 40, Ginann, Adr. 2. T. 19.

f. 130.

(80) Cardium Tesra fuheordara ; Sulcis elevatis triquetris,

e&tinjis aculeato - ciliatis* Gl/altiu Test< T. 72. f# C.

....... P 3 ^
I. Deel. XV. Stux*
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yii Deeze gelykt veel naar de voorigen, doch

XX XV* is kleiner en Sneeuw -wit met geele dwars-

Hoofd-* banden, komende voor in de Middellandfche

stuk. Zee.

LXXXI.

tu^ercula*

ï:tm>

g vulche.

(8l} Kart -Doublet, die de Schaal eeniger-

maate Hartvormig heeft, en overdwars

gebandeerd, met Jlompe Knobbelige Rib-

ben.

By Rumphius vindt men aangetekend,

dat zig deeze Doublet volmaakt fchoon , zo

van Kleur als Tekening, in 't Kabinet der

Heeren Feitama, bevond^ Hier van zal zy

dan ook den naam hebben. Gewoonlyk zyn

zy bruingeel met witte dwarsbanden, cn meer

of min geknobbeld op de Ribben. Zy wor-

den thans niet hoog gewaardeerd, en dik-

wils, met de volgende, Karthageenfche Dou-
blet-Schulpen genoemd, als afkomftig zynde

van de Spaanfche Kust,

Tot dee^e Soort fchynen die Franfche Hart-

Doublecten betrekkelyk te zyn , van welken

%3,4c!e Heer d'Arcenville de afbeelding

geefc mee het Dier daar in, onder den naam

van Boucarde of Osfen-tJart, Hy zegt dat

'er twee Soorten van zyn, de eene taamelyk

groot,

yranfche

H r en.

Pl.CXVII

Ca 1 ) Card'tum Testa fubcordata , Sulcis obmfis nodofis trans-

vcrfim ft-rians. M. L. U. N. h* Muf. T.4-8,

U II* li n o 11 ft Vitzam. !!• X^ i'It 29. f* 4«
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groot, met diepe Sleuven, die van *t Schar- VI.

nier naar den Omtrek loopen ; de andere klei- ^xxv"
ner en met ruuwe Knobbeltjes op de Stree- Hoofd-

pen. Deeze wordt door hem in dat poftuur STUK#

vertoond, gelyk wy die 3 in Fig 4, hebben

•overgenomen , om te beter het Doornagtige

lighaam te onderfcheiden , waar uit de twee

Pypjes met hunne Haairtjes, in Fig. 3 zigt-

baar , voorkomen. Hy merkt aan , dat dit

Schulpdier een zonderlinge handgreep heeft,

daar hy dus van fpreekt»

„ Aan deuitgeftrektfte zyde van zyne Schulp,

3, die het Scharnier draagt, verlangt het een

„ byna driehoekig Lighaam, dat famengefteld

3) is uit twee afgezonderde platte Buizen ,

3y doch welke Cylindrifch worden, als 't Wa-
ter van de Zee door \ onderfte end in*

komt en uitgaat door het bovenfte. Dit

33 deel van zelf, of wegens eenig geraas, dat

„ het verneemt, intrekkende, fpuit hetzel-

3, ve 't Water tot den af(land van een Voet.

3, Deeze Buizen zyn bezet met een oneindig

„ getal kleine Haairtjes, die de Mond-ope-

3, ning bezoomen, hebbende eene Goudgeele

3, Kleur. Het Dier trekt deeze Hoornen in,

,3 wanneer het zyn Afgang maaken wil en

„ zyn Water uitwerpen, om zig van frifch

3 3 Water te voorzien. Om van plaats te ver-

„ anderen, doet het voor uit de Schulp en

3, van onder zyn Lighaam een nieuw Lid

3, voortkomen , dat eene aanmerkelyke langte

P 4 » heeft.
I. Deel. XV. Stik,

77 9
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VI. 3, heeft, en zig uitftrekt, als in de afbeel-

xxxv" " ding 3# ®lt 1S een waare Voet °^

Hoofd- 35 Poot, waar van de dun uitloopende Punt

stuk» -
3 altoos een fteuning zoekt, daar zy zig vast

„ kan hechten, en dan doet dat Lighaamsdeel

35 de geheele Klomp van het Dier , met zyne

„ Schulpen* in ééne Stap omtrent twee Dui-

„ men voortgaan. Ontrust wordende trekt

„ het zig binnen de Schulpen in, gelyk een

f) Slak in haare Hooren; waar toe de Wan*

3, den of Randen met ftevige Vliezen, die

3 , een weinig uitfteeken, bekleed zyn. Som-

3, wylen doet het ook op zyde een korter

3, Poot uitkomen , die' mede in de afbeelding

is vertoond".33

lxxxit. (82) Hart- Doublet, die de Schaal Hartvor*
C
jfocirdia.

Wig heeft , de Ribben met gewelfdei

Gefchub- Schubbetjes als Dikp^nnen belegd.
,
de Nagel-

J r ö

Doublet.

Deeze heeft haar bynaam van de Geftalte 2

die volmaakt Hartvormig is. In 't Franfch

noemt menze Cosur de Bmuf Tuilé, wegens de

plaatzing der gedagte Schubben, die de Schul-

pen zeer mnn maaken ; weshalve men ze ook

wel Gedoomde Nagel -Doubletten of Kartha-

geenfphe wegens de afkomst tytelt.

(83) Hart.

(81) Cardium Testa Cordata 3
- Sulcis Squamis fornicatis im-»

bricatis. M. L* U* 487. N. 38. RUMPH, Muf% T. 48. f.%

>V RGE N v* Conch. T* 26. (23O f* M. 1UGENF, Ctocfa

so. T. 5- f. 50.
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(83) Hart -Doublet , die de Schaal hym VI.

Hartvormig en eenigerm.ate Hoekigxxx \r

*

heeft, de Ribben met verheven Maant- Bomd«*
jes. stjk.
J Lxxxnr,

Cdrdlum

Van deeze (preekt Rumphius onder den^^-
mam van Witte Aardbcfie, en zegt, dat zyooubleiL

in de Amboinfche Inham, zo wel als de vol-

gende, rykelyk voorkomen. De roode Stip-

pen op een witten Grond geeven 'er de fraai-

heid aan. Zy komen ook uit Westindie en

verfchillen dan eenigermaate in Kleur.

(84) Hart- Doublet , die de Schaal byna lxxxiv4 \

Hartvormig , de Ribben met gekleurde

Maantjes heeft, Rood Ap-
peltje.

By P li nuts heeft Unedo, zomen wil, een

Haag -Appel of Haag- Appelboom betekend.

Is het, om dat deeze Doubletten naar kleine,

wil-

ffï?) Cardium Testa fubcordata , fuBangulata ; Sulcis nota»

tis Lunulis elevatis. M. L. U. 488, N. 39, Fragum album.

R iimph, Maf T. 44* f. G* GüALTH, Test. T\ fi\ f. N.

Knor jë^erzdm. IU ^eel, Pl» 20, f. 3. & 29 f. 2 , 5, V. D.

PI. 20 f. 5»

(84) cardium Testa fubcordata, Sulcis Lunulis coloratis.

M. L. ü. 4«8j N. 40. SONANN. -R^r. IIL T. 375.

RUMPH. Muf T. 44. f. F. Fragum, ARGEIf V, Concb.

T. 26. f.N, GUALTH, Test. T. 83. f. A, B.

REGEN F. Concb. 52. T* 3« f. as» KNOKR Ferzëm* 1Y*

Deel, PI. 14. f 3. & VI. D. Pl. 3, f. 4t

P5
r- deïi.. xv. stuk*
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VE wilde

,
Appeltjes gelyken , dat L i nn je u s 'er

XXXV*
* deezen bynaam aan geeft? De Schaal, zegt

Hoofd
STUK»

LXXXV.
(ïardium

murica

Stekelige.

LXXXVI,
Cardium
magnum ¥

Groote»

hy, is dikker, minder hoekig en tienmaal zo

groot: zo dat dezelve ruim eens zo dik en

lang moet zyn , als die der Witte Aardbey-

Doübletten. De Roode vallen, volgens Rum*
fhius, ook in Oostindie.

(85) Hart -Doublet, die de Schaal bynaHart*

vormig, geribd en op de zyden jkkelig

heeft.

Aan de Baay van Campêche, in de West-

indien, komt deeze voor, wier Schaal naai-

de voorgaanden gelykt, maar de Randen over-'

al Zaagswyze gekarteld heefc , van buiten

geelagtig, doch de middelholten van binnen

paarfchagtig zynde,

(86) Hart- Doublet , die de Schaal langwer-

werpig heeft, de Ribben hoekig en de

kanten gekarteld.

De' grootte van deeze is als de Palm der

Hand : des men ze met reden dc groote Hart-

Doublet kan noemen. De Kleur is bleek, van

bin-

(%S) Cardium Test a fubcordata, fulcaia, Lateribus muricara.

L. U* N. 41.

(86) Cardium Tcsta oblonga , Suleis angulatis latere Scrra.

tis« M. L« V4 489. N. 42*
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binnen wie, doch de Randen zyn rood. Zy VI.

vak aan de Kust van Jamaika. XXXvf
Hoofd-

(87) Hart- Doublet, die de Sch .al byna Ey- stuk,

rond en gegroefd heeft; , aan den voor- cardïum

kant ruuw + aan den agterkant metflavum*

landjes. Aardig-

,

Deeze heefc de Schaal geelagtig, doch aan

den voorkant wit; aan den agterkant zyn de

Ribbetjes met Knobbeltjes gekarteld : de Rand

is niet rood, maar het diepfte der Schulpen

ziet fomtyds uit den rosfen. Het zal ook

een Westindifche zyn. Men noemtze Geele

Aardbefie.

(83) Hart- Doublet, die de Schaal dwars lxxxvih.

Eyrondagtigheeft, met flaauwe tètïeét
C

?ïtf™
pen overlangs* in plaats van Groeven» tum*

Ongcribdc.

De Kleur van deeze is ros met witte Vlak.

ken.

(89) Hart - Doublet , die de Schaal dwars lxxxix.

ferrUtum*

Gekartei-

(87) Cardium Testa fubovata fulcata , Latere anteriors fca- de.

bro, posteriore dentato. M, L. ü. 490. N t 43. KNORR Ver»

zam. VI. Deel, Pl. 3* f. 5.

(83) cardium Testa obovata, Striis obfoletis longitudinalibus.

M» L» U. 490. N. 44.

(89) Cardium Testa obovata Ixvl Étmé obfoletis, margine

interiore Serrato. M. U. 49U N. 45» Knqrr Verzam*

L Deel. XVt Stuk, *
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VI. Eyondagilg > glad met flaauwe Stree-

XXXV " Pen> aan dm binntn-Rand gekarteld

Hqpfd- heeft.

De Kleur van deeze, uit de Middellandfche

Zee afkomfrige , is geel , inzonderheid in het

diepfte van Je Schulpen, die zeer bultig by 't

Scharnier zyn en fomtyds van buiten Oranje*

kleurig,

xc. (9°) Hart -Doublet , die de Fcliaal acnge-

Catdium zoomd heeft; met zesentwintig flaauw

Kokhaain gekromde ichubagtige Ribben*

De Heer B aster geeft den naam van Kok*

haanen aan dit ïlag van Doublecfchulpjes
s die

aan de Stranden der Noordelyke deelen van

Eprapa zeer gemeen zyn, en, met de andere

Strandfchulpjes 5 den grondflag van onze ge.

woone Kalk uitleveren. Ik heb reeds van

*Biada 45 derzelver menigvuldigheid gefproken *. On-

ze Vrind let meest op de gefteldheid van het

Dier, dat deeze Doubletjes bewoont, 't welk

I
7
. D. Pl. 20. f. 4« V, D* PI. ijo» f. 7* Deel, pi. 6.

f. 1 , a.

(90; Cardium TcSta aiuiquata, Sulcis viginti fex, obfolete

recutvato- imbricatis. 5***. 2Ui< ^. Oeland. 42. Bas-

TER^k», II. p. 7** T. 8. f. 1—4. L 1 S T. AngL 189.

T» 5* f. 34* G UAL TH» 7>5f, T. 71* f ^ RUMPH.

Aw; T4 44, £ E* KNORR. Verzam, VI. Deel, PU 8.

f. 4.
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zyn Ed. zeer naauwkeurig afgebeeld heeft, en VI.

aangemerkt, dat zy zig altoos een weinig on- xxx v
*

der de Oppervlakte van het Zand der Zee- Hou* >>~

Oevers onthouden, om gebruik te kunnen stitu

roaaken van haare twee Pypjes, waar van

het eene tot ifiheëmiög van Voedzel, het an-

dere tot loozing der Vuiligheden dienen zou.

De Pypjes , zegt zyn Ed , gelyken naar de

Snuitjes der Zee -Sterren, en door dezelven

heeft een geduurige influrping en uitwerping

van het Zeewater plaats. Het Vifchje legt

als een Mosfel in de Schulp, en wordt in

Zeeland veel van geringe Luiden gegeten.

Ik merk in 't algemeen aan , dat deeze

Doubletjes de genen zyn, die van ouds Pec-

tunculi plagten genoemd te worden, als zyn-

de kleine PeStines of Kam -Schulpen. Of nu

die, welke Rumphius Peiïunculus vulgaris

tytelt , ook tot deeze Soort behoore, valt zo

gemakkelyk niet te beflisfen : als zynde de-

zelven , op 't midden van de Schaal , Ci-

troengeel, en op de plooijen merkelyk gekar-

teld Zy hebben, (zegt hy 5 ) veel Vleefch,

„ en houden zig op onder 't Zand ;
. doch by

„ lang Water komen zy boven,* openen haar

p. Schaal , en gaapen naar een zagien Wind.

„ In dit Gewest is het Vleefch wat hard en

„ tot de Kost niet zeer aangenaam , maar in

„ Portugal, en langs de Spaanfche Kusten y

„ daar men ze Brigigoins noemt
9 en daar zy

„ niet breeder dan twee dwarfe Vingers zyn,

„ war-
I» Deel. XV. Stuk.
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V1 - „ wordenze voor een lekkere Kost gehoü-

>'XX v

'

c'cn > en in haar ei"gen Sop gaar gekookt

Hoofd*
: ,
mee een Peul Spaanfche Peper, als wanneer

miK
- „ de RyKen zo wel als de Armen 'er greetig

naar zyn".

De aanzoomingen, om welken Linn^us
deeze Soort antiqiiata noemt > als konde men
de jaarlykfe aangroeijing, en hier door den

Ouderdom van deeze Doubletten , dus onder-

fcheiden ; zyn allerzigtbaarst in de afbeel-

ding van Li ster, die getuigt, dat men dee-

ze Schulpdieren in 't Engelfch Cockles tytelt^

't welk veel met de benaaming van Kokhaa-

nen fchynt te ftrooken. Hy geeft 'er de ge-

woone maat flegts van een Vingerbreedte aan

;

gelyk zy by ons vallen. Zesentwintig Rib-

betjes hadt hy ook op deeze Schulpen geteld*

zo wel als de Heer B aster en Linnjeus.
Ons Volle verzameltze, zegt hy, van de

Herfst tot laat in 't Voorjaar , dat is den

geheelen Winter door, op de Zandige Stran-

den, alwaar zy overvloedig voorkomen. Zeer

aangenaam zyn zy van Smaak, en worden, zo

wel raauw als gekookt , even gelyk de Oefters

gegeten*

xct. (91) Hart -Doublet, die de Schaal aangezoomd
Cardïum
tmtlcum*

heeft p

Boerfchc.

(91) Cardïum Testa antiquata, Sulcis vJginti temotis, inter-

ftitiis rugofis. Syst Nat. ;XII. Concha (hiata* Rondel»
Test. U c. 1 9. R u M V H* Muf* T« 44, f* K, G ÜA X- T H,

Tnti
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heeft i met twintig Groeven ver van een; VI.

de Ribben rimpelig. X^XXV
*

HOOïÜ-

Wegens de grofheid van de Schaal , zal STuK*

mooglyk deeze , door Linn^üs, de Boer-

fche gebynaamd zyn. Of het ook die zy , waar

van Rumphiüs zo even gewaagde , zou men
mogen twyfelen. Zodanige Schulpen zyn niet

ongemeen 5
vallende op de Kusten der Zui-

delyke deelen van Europa, zo aan den Oceaan,

als aan de Middellandfche Zee, in menigte*

Sommigen zyn Roestkleurig of ros geel met

bruine; anderen, die kleiner zyn, wit met

rosagtige Banden* Men vindt ook dergelyke

geele aan onze Kust, onder de Strandfchulpen,

en de Karthageenfche, zo genaamd, hebben

insgelyks twintig Ribben.

(92) Bart -Doublet, de Schaal bynaHart* xcu.

vormig en gekamd heeft. pTsIm.
turn*

De Ryst- Doubletten 9
dus naar de Korrelf- Subiet

«

jes, waar mede zy als begroeid zyn, niet on-

eigen genaamd, verfchillen van de Scherfjes,

die tot de Kousjes zyn t'huis gebragt. De
binnenholte, onder de Navel, is geel, het

Aars-

Tfg* T* 7:* C M. Re ckn F. Cbnek T* S> f* 23, 24 &
7. ia. f. 77, 7S. KNORK* Verzam. VI. Deel, Fl. 8. £3.
(9ï) r

Cardüm.Tcsti fubcordata ,
peduutii. M, L. U. 492.

K\ 47. G ü ALTH. 7, 75* £ A. K W o K ft ffimm* VI* Deel,

B* 9, % 3. 1

I. Dlel* XV. STtJ?c,
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VI. Aarsgat ovaal , ingedmkt met uitpuilende

ê™Ey' Randen: de Schaal heeft dikke Ribbetjes, die

Hoofd-' opwaards ruuw zyn , en de Geftalte is lang-

sïuk. werpig rond of ovaal, meer naar die van een

Amandel in zyn Bolfter gelykende; doch hec

Scharnier maakt het voornaamfte onderfcheid*

Gekamd noemt Linnjius de genen die van

vooren Streepen hebben, welke uit een ander

Punt fpreiden , dan die op de verhevenheid der

Schulpen : anders zouden de Kokhaanen ook

gekamd zyn,

(93) Hart -Doublet, die de Schial driehoe*

kig rond en gelykzydig heeft, met dwar*

Je VUesagtig cmgeboogen Rimpels, het

Scharnier blaauw.

De Schaal van deeze is fraay
f gebandeerd

met Streepen die ruggelings over elkander ge-

plooid zyn, ver van een, met een Zee-groen-

agtige Korst bedekt. De Holligheid is wit,

maar de Scharnieren blaauw. Zy heeft de zyd-

Tanden in de langte en evenbreedig, byna als

in het volgende peflagt, doch het Scharnier

doet ze hier t'huis brengen. Haar afkomst

is uit de Middellandfche Zee.

XXXVI. HOOFD-

AS) Cardlum Testa triangalo - rotundata squilatera
,

rugis

transverfis raemhranaceo- rccurvatis, Cardinibus cxruleis» 3) st*

Nau XI ! KnoRII Vtrztm* VU D* ?!• 5* f. 2.

XCII7.
Ccirdium

neum.

Mangde»
lyku
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Afdeel*

XXXVI. HOOFDSTUK. h?o*d-*
STUK»

Befchryving van 't Geflagt der Korf-Doü-
bletten*

Met den Latynfchen naam Mattra, wel- Naam.

ke, volgens fommigen, een Bakkers-

Trog ,
volgens anderen een Broodkorf bete-

kend zou hebben, fielt Linnjeus thans een

nieuw Ceflagt voor , 't welk ik , derhalve, on-

der den naam van Korf -Doubletten
zal befchryvëOb

Zy komen met die van het voorgaande Kernnet,

Geflagt in de meefte Kenmerken overeen ,

ken '

doch zyn geheel ongelykzydig , hoewel zy

de Kleppen gelyk hebben. In plaats van twee

heeft het Scharnier cenen famengevouwen

middel - Tand met een Kuiltje daar nevens : de

zyd - Tanden zyn ook ver van elkander af en

infchietende.

Onder de agt Soorten, welken dit Geflagt soorten,

begrypt, zyn weinige, die in fraaiheid uit-

munten. Een Kaapfche, een Oostindifche en

een Afrikaanfche Soort, wordt 'er onder op-

geteld.

(04) Korf -Doublet, die de Schaal effen, xciv.

Sprengleri.

Sprenglers-

(94) Mattra Testa fcevi, Vulva plana , ritna Lunula hian- Schulp*

te. $y*rt 'Hat. XII. Gen. 30?-

Q
I. Deel. xv. stuk»
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VI.
Afdeel.
XXXVI.
Hoofd -

de Klink vlak, de Spleet met een gaa*

pend Maantje heeft.

stuk. Deeze is aan de Kaap der Goede Hope
i

door den Heer Spiiengler waargenomen* !

De Schaal, byna de grootte van een Hand

hebbende, is wat Driehoekig van Ge (lalte i I

effen, bleek en eenigermaate doorfchynende.

Haar voorzyde , met een hoek gekield , is
I

van de Randen onderfcheiden. De Klink , aan

de Billen Maanswyze fcherp , is geheel gaa*

pende in het Spleetje van *t Scharnier; de ag-

terzyde platagtig en geftreept : de Billen zyn

omgekromd: de zyd- Tanden van 't Scharnier

driehoekig»
&

I

xcv. (95) Korf- Doublet, die de Schaal overdwars !

fltcataria. Rimpelagtig geplooid , doorfchynende; de
\

Gepiooi- Klink platagtig, het Aarsgat famenge-

drukt langwerpig heeft.

De Schaal heeft de breedte van een Ey

;

zy is wit, dun als Papier, overdwars geplooid

met evenwydige Rimpels : de zyd- Tanden \ï

van 't Scharnier beftaan uit twee evenwydige ij

Vliezen : de Billen zyn krom en omgeboogen* ji

Deeze is van Java afkomftig.

(96) Korf-

(95) Maïira Testa transverfe rugc fo * plicata d/aphana ,

Vulva planiuscula, Ano compiesfo oblongo* Sysu Kat. XII*
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(96) Korf- Doublet , die de Schaal effen en VI#

doorfchynende , de Navels eenigermaate xxxvi*
gejtreept, de Klink met een effen inge- Hoofd»

drw&te Kiel omgeven h?eft. *
xcvt

Mattra

Van deeze, uit de Middellandfche Zee, is

de Schaal wit, van breedte als een Walnoot: te»

de Navels zyn geftreept»

(97) Korf- Doublet, die de Schaal doorfchy- xcvit;

nende, effen, gejlreept; de Navel? ui- gUmtSji

termaate glad , de Klinken Aars gejlreept
Gladde*

De Schaal van deeze, die men van de Afri-

kaan fche Kust bekomen heeft, is van grootte

als een Hazelnoot en wit. Zy heeft de Billen

en Navels zeer glad en niet geftreept : de Klink

niet gekield*

(98) Korf - Doublet , die de Schaal bynadoor* xcvuu
fchynende, effen, en wit heeft, met Q*^J£nél
Melkwitte Banden. Koraaiag-

De^
(96) MaUra Testa Ijbvi diaphana , Umbonibus fubftrlatis,

Vulva lxvi impresfa Carina circumfcripta\ Syst* Hat. XII»

(97) Mattra Testa lam diaphana ftriata 9 Umbonibus 1*-

tisfimis, Vulva Anoque fttiatis» Syst. Kat.Xll.

(98) Mattra. Testa la:vi. fubdiaphana alb&, Fasciis lakeis.

BoNANN» Recreat* II. T, 53. RoND. Test* T. p, 32, T.

33, Gü.VLTH» 7>*f. T« 7ï* 1ULANC, Conch* T» 3.

f.4*

L Dsix XV» Stuk
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VL De bynaam zou daar van afkomftig zyii , :

A
X Xvï

^at ^c Sc 'iaa* vün deeze uitwendig een Koraal-

Hoofd-
'

kleur heeft , volgens BoNANNf, of Koraal-

stuk. agtig is; doch dit fchynt my met de Afbeel-

ding van Güalthieri zo min te ftrooken,

als met de befchryving van Plancüs, die

van een groote verfcheidenheid van Tellinen

fpreekt , waar toe ook deeze door hem betrok-

ken wordt 5 aan de Kusten van de Middel-

landfche Zee voorkomende , en een eetbaar

Dier bevattende ; waar onder ook de Concha

fasciata van Rondeletius, met roodeStree-

pen.

xctx. Qgg) Korf - Doublet , die de Schaal byna

iïuitortni. • doorfchynende effen en flaaaw gejlraald

Gciha.üue.
heeft , met een bultige Klink; zynde

van binnen paarfchagiig.

Waarom deeze den bynaam voert van StuU

lorum 9 begryp ik niet, dewyl zy geenszins

naar de Zotskappen gelykt. Wy geeven 'er

derhalve liever den naam aan van Geftraalde:

want zy is weezentlyk gedraald. Men vindt-

ze doorgaans bruinagtig met bleeke Straalen*

Zy komt voor, aan de Kusten van Europa.

(100) Korf-

(99) Mattra Testa fubdiaphana lacvi
i
obfolete radiata , in-'

tus purpurascente , Vujva gibbfl. Syst. Nat* X. p. '68i. N.

KNORR Ferzam. VI. D. ïU 5« £ U
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(10?) Korf - Doublet , die de Schaal gladag- VC
tig, ondoorfchynende , eenigermaute aan* xXXVI#
gezoomd heeft. Hoofd»

STUK*
C*

Tot deeze Soort fchynen onze gewoone Ma&ra

itrandfchulpjes, welke de Heer Bas ter met^£one

het Dier afgebeeld en befchreeven heeft, te i:tran<i
;

behooren. Zy hebben een groote verfchei-
fchulp

^
es*

heid van Kleuren, gelyk iedereen bekend is,

doch vallen meest geel of blaauwagtig, en

zyn doorgaans wat gezoomd op haare Op-

pervlakte, van binnen naar de Kleur van bu-
ten is. De opgegeven Kenmerken komen vry

wel overeen»

Ooi) Korf - Doublet , die de Schaal lang- ,
cr*

• i 7 j 7 n 7 .
Mattra

werpig, ovaal , /^f scharnier Lutraria*

zonder zyd - Tanden heeft. schulp*

De aangehaalde van Rumphius, door

hem de Groote Eendehek genaamd , dat een

Oostindifche Gaaper is, fchynt het niet te

kun-

(100) MaBra Testit opaea laeviusculii fubantiquata* Syst.

"Hat. XII. Cardtum folidum. Faun. Suec. 2140. BONANN»
Heer. II. T, $1$ Rond. Test. l 4 Cap. 7. L 1 S T. AngU 174.

T. 4. U 24 B ASTER Uitfpann. II. D. p. 78. K N O 1\ R

Vtrzam. VI. Deel PU 8. f. 5.

(101) Ma&ra Tesra ovali oblonga lam, Dentibus laterali-

I)us nullis, Syst. Hat. XI t. Mya Lutraria. Faun. Suec, 21 2$.

M. L* U. 470. Nt 9. LlST, Angl. 170. T» 4. f. 19. Bo-

NANN. ü^r4 IU 1\ l<?* RuMPHt Muf. T, 45» f. Nt

Q 3
I, DEEL. XV. STUK,



Beschryving vah

VI. kunnen zyn. Deeze, naamelyk, komt voor

XXXVI aan de Monden der Rivieren van I uropa,

Hoofd zegt LiNN-ffiüs, alwaar Lister dezelve,

ffuK* nièer dan vier Duimen lang , en omtrent twee

Duimen breed, gevonden hadt. Zy gelykt

veel naar de voorheen befchreevene Slyk-

Mosfelen, en is wegens de Banden, waar het

Dier de Schulpen mede fluit, als ook wegens

een Peerswyzë holligheid, in het Scharnier

van ieder Schulp , op nerkelyk. De Kleur

deezer Doubletten is van binnen witagtig,

van buiten geelagtig bruin; doch men vindt-

ze, wegens de dunte, zelden ongefchonden.

XXXVIL HOOFDSTUK.

Befchryving van 't Geflagt der Driehoe k-

Doubletten.

sraam
' TP|at men 't woord Donax, als gelyknaamig

J—^ met Solen , gebruikt vindt by Plinius,
om de Scheeden of Geut - Doubletten te be-

tekenen , komt niet ongerymd voor; alzo men
'er, van ouds , een Soort van Riet of Rotting

door ver liaan heeft: maar de toepasfing van

dat zelve woord is duifter op dit Geflagt,

daar men, met meer reden, den naam van

Driehoek-Doubletten aan kan gee-

ven. De eerfte Soort , naamelyk , voert

reeds
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reeds dergelyken naam , en , de ftompheid aan VE
5

t ééne end, geeft aan aile Soorten eene^viu
L"

Driehoekige Geitalte. Hoofd-

De abemeene Kenmerken beftaan daar in ,
STUK -

° 7 Kenmei*

dat de Schaal haaren voor ften kant zeer ftompkeiu

heeft en zig als geknot of afgefneeden ver-

toont: zynde het Scharnier met twee landen

voorzien, de zydelingfe enkeid, eenigermaate

ver af, onder den Aars.

Soorten komen 'er tien in dit Geflagt voor, soorten,

onder welken drie uitheemfche zyn aangete*

kend.

(102) Driehoek- Doublet, die de Schaal drie- n
CIL

hoekig Hartvormig heeft 9 met eene ^ortum,

platte Klink. ri

l

cfvii.
&£i 5.

Sommigen tellen deeze mede onder de Ve-

nus - Doubletten , doch wy geeven 'er den

naam van Triangel aan 5 wegens de fpits ge*

punte Driehoekige figuur. Door het witte is

een Violette weerfchyn over de geheele Op-

pervlakte, die geftraald is en overdwars ge-

ftreept. Zy komt uit Westindie.

(103) Driehoek Doublet, die de Schaal van Df™j
vooren ruig heeft , met Doorntjes. pubescens.

Van Ruise»

(102) Donax Testa Tnangulo - Cordata , Vulva plana,

tysu N^. XII. Gen. 308. M. L. U* 493» N. 48.GÜAI.TH
Test* T. 85* f* F* Ar G EN V* Coneh* T. 24. (21.) f. L.

(103) Donax Testa antice Spinis ciliata. M. L* U* 4p3.

N. 49*

Q4
I. Deel. XV, Stuk.
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A l
^eeze Oostindifche bevindt zig in 't

xxxvvu* Kabinet van de Koningin van Sweeden eea
Hoofd Exemplaar, dat de vSchaal fcherp, kruislings
*tuk.

geftreept heeft, van vooren ook plat zynde,

doch met den hoek der Zyden, gekield
5 en aan

de Top met Doorntjes bezet.

civ. O04) Driehoek - Doublet , die de Schaal van

rugojïL vooren rimpelig gebult , aan de Randeq
Kmipcii. gekarteld heefi.

De Schulpjes gelyken zeer naar die der

Zaagertjes , zynde aan den Rand getand en

yan binnen Paarfchagtig blaauw. Uit dea

Zuider - Oceaan was deeze afkomftig.

Qr
* ( 105) Driehoek- Doublet , die de Schaal

Truncuius,. vm vooren effen 9 van binnen Violet >

stompje, m 0p de Ramien gekarteld heeft.

Van de zogenaamde Zaagertjes, die onder

de Tellinen behooren 9 zyn deeze niet gemak-

ke-

(104 ^ Donax Testa" antice rugofa gibba, marginibus ere-

liatis- M*L*U 494. N* $0. GüALTH. Test. T. 90 fl D.

f105) Donax Testa armee bevi , intus violacei, margmibus

crenatis. Faun. Suec> 2142* L. ü» 424, N * 5'. List»

Angl. 190, T* 5. £• 35* Bonann«W» II T* 47* Klein
Ostrac T. IK f. 6i»ADANS, Seneg. I*T« 18, f, i.GüALTH.
ïest.T. 83* f O. ARGENV* Conch T. 25» ( 11 ) f4 L*

KNORR Verzam* II. D. Pl. 13* fig* 2, 3, 4, 5» VI. D»
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kelyk te ondcrfcheiden , alzo zy daar van ook .
vï«

het voornaame Kenmerk , den gekartelden xxxviu
?

Rand, en van binnen een Violette Kleur heb-Hporn-

ben. Adanson beeldt die aan de Kust van
STÜK*

Senegal vallen af, met het Dier daar in. Ar-
cenville vertoont de Doublet zodanig,

dat zy te regt den naam van Stompje of

Stompe verdient 3 zeggende dat dezelve' ge-

heelenal met wit en Violet geftreept is* Bq-
nanni, van deeze Schulpjes fbreekende,

„ noemtze eene Telline , die zeer gemeen is

aan den Oever van Anihun, met bleekgeel

en tevens met vaal of hemeishlaauw en

eene Aardagtige kleur getekend. Oncelbaa-

re, zegt hy, die hier zouden befchreeven

kunnen worden, flann wyover, als zo veel

moeielyker te befchryven zynde , hoe

fchooner zy voorkomen van Kleur. Som*
migen, naamelyk, uit den Wester- Oceaan

aangebragt, zyn zo doprfchynende, dat zy

niet uit eene Schulpagtige zelfftandigheid

,, fchynen te beftaan, maar uiteen wit Doek,

dat aan den Rand verdubbeld ware, 't welk

'er een weinig meer dikte en witheid op die

plaats aan geeft. Sommigen zyn met een

„ Honig -geele of Citroenkleur overtoogen:

,5 ontelbaare hebben de witheid van de aller*

zuiverde Sneeuw
5

". Van dit verfchil kan

men eenigermaate uit de Afbeeldingen by

Knorr oordeelen.

Q 5 (106) Drie-
I, Deel. XV. Stuk.



25Q Beschryv ihg van

VI.
Afdeel
xxxvii.

Hoofd-
stuk»
cvi#

Donax
Jiriata.

Geftreep-

CVTT.
J3entku-

lata

Getande.

CVIII.
Cuneata*

Wigagtige*

(106) Driehoek-Doublet, die de Schaal van

vooren zeer fiomp heeft en overal ge-

Jlreept , met den Rand getand en de

Klink ovaalagtig.

Aan de Kusten der Zuidelyke deelen van

Europa komt deeze voor, die bultiger is dan

de voorigen, en, uitgezonderd de Billen , t'ee-

nemaal geftreept en wit.

(107) Driehoek-Doublet, die de Schaal van

vooren zeer fiomp, de Lippen overdwars

gerimpeld y den Rand met Tandjes, de

Lelletjes Tandagtig heeft.

In de Middellandfche Zee is deeze Soort

door den Heer Locxe waargenomen. Zy
heeft de Schaal Wigagtig, effen, overlangs

met Stippen geftreept , bleek en als 't ware

met paarfchagtige Banden, van binnen witag-

tig met een zeer kleine rondagtige Klink.

(io83 Driehoek-Doublet, die de Schaal Wig*

agttg en de Randen zonder eenige T ?id-

jes heeft,J
Zou

(106) Donax Testa antice obtufisllmi undique ftriatü, Mar-

gine denticulato, Vulva* ovata, Syst. Nat, XII.

(107) Donax Testa antice obtuïisfima , Labiis transverfè

ttigofis ,
margine denticulato , Nymphis dentiformibus*

Syst. N*t. XIU
Oo8) Donax Testa Cuneiformi, marginibus integerrimis.

M» L» V* 495» N« 5z»
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Zou niet dceze onder de Verfcheidenheden VI-

te tellen zyn van deeze Schulpjes, waar vanxxxvn/
Bonanisi fpreekt? Het zyn kleine, ovaale, Hoofd-

lamengedrukte Doubletjes, van eene Violette
STUK'

pf verfcheiderley Kleuren, zegt Liniv/Eüs s

verfchillende van de honderd- vierde en hon-

derd -vyfde Soort alleenlyk door den ongetan-

den Rand.

(109) Driehoek-Doublet, die de Schaal lang- cix,

werpig rond , famengedrukt en effen ,/^a.
met paarfche Streepen die als gegotfdf^llt*

zyn , befchreeven ; met eene fcherpe ter-Do**

Spleet en de Randen gekarteld heeft.
blet*

Van deeze komen, ten opzigt van de Te.

kening, zo veele Verfcheidenheden voor, dat

men daar alleen een geheel Kabinet mede zou

kunnen vullen. Zy vallen op de Xulaneefche

Eilanden, in Oostindie, en hebben daar van

den Nederduitfchen bynaam ; terwyl de naam
van Letter-Doublet haar met anderen gemeen
is. Men kan 'er, op fommigen, een foort van

Gotthifche Letters uit maaken. Die zeer fyn

ge-

(109) Donax Testa ovata compresia lsvi
, fcripta lineispur-

pureis undatis , rima acuta
,
marginibus crenulatis. M. L»

495. N# 53- Litcrata Xulanenfis. RUMPH, Muf, T. 43. f.

%ê GUALT H. Test T. 88. f. Q. L IST Conch. T. 379;

£ 222» BoNANN, Recr. II. T. 43. Klein Ostrac. T* Ilt

f. 59- Knorr Verzam. VI. D* Pl. 7. f# 2, 4, 5,

I. Deel. XV* Stuk,
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^ getekend zyn , veelal de kleinften , worden

Atdeeu Toiir de Bras of Armringen getyteld. Volgens,

x&cvii. Bonan a zyn dergelyke Schulpen ook in de

stui^.

0
" Napelfphe Zee vry gemeen.

cx# C ll9) Driehoek-Doublet, die de Schaal Ey*

murtlta*
rondagtig heeft , met gedoomde Streepen

Gèdöom- den Rand gekarteld.
de.

Deeze, uit Oostindie , heeft eene bultige

rosagtige Schaal, met een gaapende Spleet,

van vooren wederzyds door een famengedruk*

ten Tand bepaald : het Aarsgat ontbreekt.

CXT (ui) Driehoek-Doublet, die de Schaal lang»

z>onax werpig rond heeft , met Vliezige overend

idnaaie. fiaande gejlreepte Rinpels omgeven

Deeze , in de Middellandfche Zee door

Brander waargenomen, heeft de Schaal

van grootte als een Turkfche Boon , ovaal ,

wit ,~van vooren rimpelig en zeer ftomp Het

Scharnier heeft wederzyds twee zeer kleine

Tandjes, waar van het ééne tweepuntig is.

XXXVIII. HOOFD-

fno) Donax Testa ovata, ftriis muricatis, margine denti-

culato. M» L. U. ^96» N» 54.

(n O Donax Testa ovali, rugis mcmbranaceis ffriatiscin&i.

Syst* Kat, XII,
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xx :vuu

XXXVIII, HOOFDSTUK. Ho°™-
STUK*

Befchryving van 't Geflagt der Kous -Dou-
bletten,

Onder den naam van Venus ftelt L in- Naam.

nüus een Geflagt van Schulpdieren

voor , die van anderen onder de ChamcB of Ca-

mes betrokken worden. Sommigen derzelven

noemt men Venus-Koufen of Kousjes ,
wegens

de Geftalte, die meer of min de Natuur-

lyke deelen der Sexe uitdrukt. Hierom geef

ik 'er den naam van Kous-Doubletten
aan.

De onderfcheidende Kenmerken beftaan daar Kenmer*

in , dat de Lippen met den voorden Rand op ken*

elkander leggen , en dat het Scharnier drie Tan-

den heeft, allen digt by een; de zydelingfen

met de punt van het midden afwykende. Ook

is de Klink en Aars van elkander afgezon-

derd

In dit Geflagt komen negen en dertig Soor* soorten,

ten voor, waat van vier ruig of ruuw zyn aan

de Klink ; de overigen niet , en van deeze zyn

'er twintig Hartvormig, elf rondagtig,en vier

ovaal', boven de Spleet gehoekt. Ver de mees-

ten komen uit de Indiën.

I. Deïl» XV, Stux.
j. Die



Beschryving VAM

Vï. L Die aan de Klink ruig of ruuw zyn.

Afdeel.
xxxviiu

( x1 q\ Kous-Doublet die de Schaal bynaHart-

STUK. yormigy overdwars gegroefd , de kanten

Vmll
1
* gedoomd heeft.

Kois!" Üat Venus een Dogter van Dione,- of mi
PUCXVili fet Schuim der Zee in eene Schulp gebooren
J%4

"6#

was, hebben de Poeëcen verdigt gehad. Zy

heet de Moeder der Wellust en van alle geil

vermaak. Hierom voert deeze Doublet, wel-

ke onder den naam van Vems-Kous bekend is,

dien bynaam.

Zy heeft een Driehoekige half Hartvormi-

ge geftalte , zynde tevens rondagtig , van

vooren en van agteren ;
op zyde met diep

uitgeholde Groefjes, die met den Rand even-

wydig loopen, en als Schubswyze over elkan»

der leggen. Dit maakt, doordien de grond

der Groefjes roodagtig is en de kanten wit

zyn , dat de Doublet een geheel andere Kleur

heeft , naar dat men ze van onderen of van

boven befchouwt. Van vooren is de Klink

paarfchagtig of Bloedrood, en op de zyden,

in

(112) Venus Testa fabcordatA transverfe fulcatè, Pube fpi«

HO&« Syst.Nat.X'l.Gen. 309» M. L. U. 497. N. 55. L IST.

Conch. T. 307. f. HO- R U M P H. Muf. T* 48. f» 4» O L E AR«.

Muf <i% C 4» Pet* Gsz.T. 3U* 9- GüALTH. Test, T.

76, f. D. Concha Vcneris Occidentalïs. AR ge NV. Conch.

T. 24. (21.) f. U KNORR Verzanu I # Deel, Vh 4.
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in de genen die compleet zyn , bezet met lan- VI.

ge Doornagtige Stekels , 't welk de aartig- ^xvut"
heid en kostbaarheid van deeze Doubletten Hoofd»

uitmaakt. Binnen een bleekeren Zoom zyn de&TÜK»

Lippen nog gewapend met eenige kleine Punt-

jes. Men zegt , dat zy uit Westindie afkom-

ftig *yn.

0*3) Kous-Doublet , die de Schaal bym cxiit.

Hartvormig heeft met dikke Rimpels
?^

aan de voorzyde dunner gerimpeld ; de Gerimpèl.

T . . . r de Oude
Lippen /amengevouwen. wyfs Dou-

blet*

Paphia werdt de Godin der Minne geby-

naamd naar een Stad van Cyprus, alwaar 2y
een voornaame Tempel hadt en gewierookt

werdt van honderd Akaaren; doch was haar

Beeld, volgens Tacitus, aldaar flegts een

ronde Schyf, zig allengs, en by verdiepingen,

verheffende als een Suikerbrood. Dus fchynü

iets overeenkomfligs met deezen naam te vin-

den in dit flag van Doubletten, die men in \
Franfch la Vieille ridée, in 't Latyn Vetula,

en in 't Nederduitfch Gerimpelde Oude Wyven

noemt» Bonanni, die aanmerkt dat deeze

Dou-

(113) Venus Testa fubcordata , Rugis incrasfatis , Pube rugïs

'attcnuatis, Labris complicatis» Sjsu Nat* XIU BONANN.
jRecr. IU T. 7J. RUMPH. Muf. T. 48* f. 5. G UAL TH.

Test. T, 3f. f. A. ARG E N V. Cmcb* T» Zfa(iu) f« B. RE-
GE N F. Concb. T. 7» f. n» Knorr Vzrzam* II Deel Pi, 2?»

f. 2. VI D4 VU 6. f. 2«

I. DEEL* XV. STUK.
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VI, Doubletten op eenen witten Grond fietlyk

ïlxvnt met ro°d* hoog, bleek en Stroo- geel gete-

Hoofd- kend zyn, zegt dat de fchoonften aan de Kust
stuk. yan Portugal voorkomen.

cxiv*
Venus

teeftreep-

te.

(114) Kous - Doublet , die de Schaal byna

Hartvormig en Kruislings geftreepi

heeft , aan de voorzyde met Plaatjes.

De Kleur van dit Doubletje, dat zig in 't

Kabinet van haare Koninglyke Majefteit van

Sweeden bevindt, is Afchgraauwagtig wit,

met bruine Vlakken. Het is overdwars en

overlangs diep geftreept, en heeft de Klink

van vooren, die taamelyk effen is, omringd

met opftaande fchuinfe Plaatjes. Het komt

qit Westindie.

cxv.
Venus
Dyfera+
Geplooide.

Cl ï 5) Kous -Doublet , die de Schaal byna

Hartvormig heeft 9 met dwarfe omgeboo*

gen Ribben ver yan elkander; den Rand
gekarteld.

In

fn4 > Venus Tesia fubco'rdata decusfatiiri Hrïarit , Pube la-

mellofa M L. U. 497. N 56.

(115; Venus Testa üxbcoïdsLtê. , Sulcis transvc-rfïs remotis

xeflexis, Margine crenulato. M 4 L. U. 498. N# 57. List. Conch*

T. 278, f 115, 122, 123. ï KT, Gazoph. T# 93* f. i7«Con-

cha Veneris Orientalis. ARüenv. Conch. T. 24 ( 3 r.) f. K.

Lister Concb T. 277. f. 114. Klein Ostrac r io#

f. 48, 49. <TS ARGRN Y»,Concb t T, 24«fftf*J KNOB1
Verzam, II Pi, 28* f, 3* IV D. Tl. 24, f, 3.



ds Kous-Doubletten* 2^7

tn het Kabinet van de Koningin van Swee- VI.

den bevinden zïg agt Verfcheidenheden van^^a

deeze Oude Wyfs Doubletten , naar dat de öoofd-

Ribben (tomper of feberper, en de zyden STÜK#

meer of min gerimpeld zyn , de Klink ruig

of getand i enz. De aangehaalde figuur van

d'Arcenvi lle, Letter K, fchynt byna

overeen te komen met de gerimpelde Oude

Wyfs- Doublet, hier voor befchreeven. Ook
merkt Linn^us aan, dat 'er weinig ver-

fchil tusfehen die Soort en deeze zy. Ge-

meenlyk noemen wy, alle die gerimpelde en

geplooide, Oude Wyfs Doubletten, fchoon

zy zelfs Vliezig dunne Rimpels hebben, ge-

lykerwys de volgende Soorten. Zy komen

zo wel uit de Oost- als uit de Westindien.

2, Die niet ruig zyn, Hartvormig.

(^116) Kous -Doublet , die de Schaal byna cxvr.

Hartvormig heeft , met Vliezige ge-

ftreepte omgeboogene Ribben, die van Wiauige,

vooren inzonderheid Wrattig zyn; den

Rand gekarteld.

In Geftalte en Vlakken komt deeze naby

aan de Gerimpelde, Paphia gebynaamd, zo

dat

(1

1

6) Venus Test & fubcordata , Sulcis rcembranaeds ftriatis

reflexis , anticé imprimis Vermcofu ,
margine crenialatQ»

ÖÜAlth, Test, t* 75- f- H»

R
X. DSfiL. XV. STUK.
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VI. dat het dezelve misfehien wel^ maar afgë-

xxxvui Aeeten °^ afgcfleepen, konde zyn. Men

Hoofd-* vindtze aan de Zuidelyke Kuscen van ons

stuk. WereldsdeeJ.

cxvii. (117) Kous-Doublet , die de Schaal byna Haft*

Ca/hï*. vormig , met kromme fcherpe Ribben
Gcfleufdei overdwars > den agterflen Mand gekat*

teld en agter den Aars met een Sleufje

heeft*

In de Europïfche Oceaan komt deeze voor 5

die men dikwijs ook onder de Verftecnde Zaa-

ken ontmoet.

cxvnr. Cn 8') Kous- Doublet y die de Schaal byna

Panc'iu
Hartvormig , met dwarfe Vliezige Strec*

ta. pen ver van elkander af; den Aars Hart*

Vormig heeft.
Cctralicdc*

Van deeze 5 uit de Zee van Afrika afkom*

ftig, is de Schaal Afchgraauvv en flaauw ge-

ftreept van de Billen naar den Rand toe;

hebbende dwarfe Streepen, ver van elkander

af y die verheven en Vliezig zyn
, regt-op*

ftsafr

(x 1 7) Vtnus Testl fubcordata, Sulcis transverfis recurvis t&rfe,

uiargine pastico crcnulato, ponc Anuin canaüqulató. Sysu

7Ut. XII.

(\iZ) Venus Testi fubcordata, Smis transverfïs memSrana-

ceis remotis , Ano Cordato. M. L. U. 506» N". ju Gualth*
Test* 88. f. D. KnoKK Verzarn. VU V* Pl. ic. f, 2.



DE KOCS- DOUBLETTE a$<)

ftaandèj breed* De Rand is eenigermaate ge- vi.

karteld. De Streepen overlangs ontbreeken Afdeel.

fomtyds. Hoofd»
STUK.

(noj Kous- Doublet , dié de Schaal byna cm.
Hartvormig en gefiaald heeft , met *?^a

-

ftompe dwarsjlreepen ; den agterften Tand '^eftraal-

Vf9 'f Scharnier zeer klein; den Rand^*
gekarteld.

In de MiddetlandfcheZee, ook aan de Kust

van Noorwegen en in Oostindie
, onthoudt

zig dit Schulpdier , waar van de Schaal mee
vcfcheiderley Kleuren getekend , dikwils zeer

glad is., hoewel geftreept, en de Streepen

vertooncn zig gekarteld, fchoon zy het mee

zyn. De fchoonften van dit flag kornen in

üe Zee by Tarentum voor, volgens Bonan-
Ni'i alwaar menze, om die van de anderen re

onderfcheiden , met een inlandfch woord Cama-

die tytelt.

C120) Kous -Doublet, die de Schaal lyna cxx0

Hartvormig eenigermaate gegroefd; den pl™
Rand gekarteld • de Spleet ovaalagtig Gaapende.

gaapende en de Lellen fcherp heeft.

Dee-

f119) Venus Testa fabcordata* radiata,Sttiis transverfïs obuiüs,

Cardinis Dente postico miniüio, Margine crcnulato. Faun*

St*c 2143, BONANN. Keer. li. T. 64, Ó5#

(120) Fenüs Test& fiibcotdaci fubfukata , Margine crenulato

Riraa fuboyatd hiante, Nymphis aciuis* Syst. Nat» XII*

KNOHR. Verzam. IV D. ?U 2*« f. 2 ?

R 2
I. D£EL. XV. STÜK.
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Afdlel
Deeze is wit en bruin gewolkt: zy heeft

xxxvnu de grootte van een Hazelnoot en de Aars is

Hoofd* langwerpig. Men vindt ze aan de Zuider-Kus>
STVK

* ten van ons Wereldsdeel.

*CXXI>
Venus
Flexuofd.

Scherpe»

CXXIF.
Venus
Erycina.

Kwaak er.

(£2i) Kous - Doublet , dié de Schaal bym
Hartvormig met flompe dwars-G roeven;

dè Lippen van de Klink met een verhe-

ven hoek onderJcheiden heeft

Iii de Indien is deeze waargenoomen door

den Heer Solander. Zy heèft de Schaal

ontrent van grootte als een Eikel , witagtig

met rosfe Stippen en dwarfe Streepen, die

naauwlyks gekarteld, ftomp, nevens de Klink

dikwlls gevorkt zym De Klink is ftomp ±

roodagtig, fcliuins geftreept, met de zydhoe-

ken bultig verheven: de Rand naauwlyks

blykbaar gekarteld; nevens de Klink omge*
boogen. Volgens de aangehaalde figuur van

Rümphiüs zouden zy tot de Scherfjes be-

hooren.

(122) Kous -Doublet, die de fcfiaal Hart-

en overdwars evenwydig ge»

groefd

vormig

,

izi) Venus Testa fïiHcordara , Sulcis transverfis obtufis,

Vul va: labiis angulo elevato distin&is. Rümph, 'Muf* T. $§4

f. O.

(122) Venus Testa Cordata , trnnsverfim parallele Salcall,

Sulcis obtufisfimis, Vulva glabra , Ano ovato. Syst.Mat. XII*

KNORR Verzam* V D* PI. 15. f# VI D» Pl t 10. f. 5»



Kous-Doubletten. ü6ï

proefd heeft, met de Ribbetjes zeer VI.

Jtomp, de Klink glad, den Aars ovaal. XXXvui7
HOOFD-

Jn Europa is dccze waargenomen, die veel stuk.

naar de Chineefche Spceldoubletren gelykt ,

maar menigvuldige Sleufjes, welke veel die-

per zyn, heeft*

(193) Kous-Doublet , die de Schaal Hart* cxkuï.

vormig, dik, overdwars flaauw gejlreept M™
5

enam

m effen* aan den Rand gekarteld en™.
Amen*

daar binnen Violetkleurig heeft , met kaanfchc*

den Aars ovaal.

In Penfylvcnie komt deeze voor, volgens

Kalm, wordende van de Wilden voor Geld

gebruikt , waar van de Latynfche bynaam.

Men eet aldaar den Vifch, daar in woonen-

de. In Noorwegen heeft menze ook over-

vloedig aan de Inhammen der Zee, en op de

Bergen van Sweeden graaft menze uit den

Grond.

't Is eene grove, dikke, zwaare Schulp %

volgens Li ster, haaiende by de drie Duim
in breedte, en byna rond van omtrek zynde.

Zo lang 'er de buitenfte Huid nog om zit, is

zy uit den bruinen rosagtig of Kastanje- kleur

en

(ld 3) P'enus Testi Cordaui ioüda transverfe fubftriaca

laevi
, margine crenulrto, intus viotaceo ; Ano ovato. Fuun> Sun,

SI44* List. AngL 229. T. 4. f, 22.

R 3
I. Deel, XV. stux.



lóz Beschryying van

VI. en glad , doch > de Schors 'er afgehaald zyj^

xxxvnr* komen eenl8e A^uwc Streepjes of Rim*

Hoofd- peltjes te voorfchyn. inzonderheid in de klein-

stuk*
£j.cn> 2y zyn zeer hol, de Top loopt fpits

en Snuitagtig uit. Men vindtae overvloedig

op den Zandteen Oever, aan den Mond van

de Rivier Tees, in Engeland,

cxxiv. ( I24) Kous - Doublet , die de Schaal Hart-

VenM vormig, overdwars geftreept en rum?

ïsiand- heeft i
met de Lellen gaapende en geen

fche
' Aars.

Dcezc Soort, op Y&land voorkomende, is

naauwlyks grpoter dan een Hoender -Ey en

wit van Kleur.

cxxv* CI2 5) Kous- Doublet, die d$ Schaal Hart*

C6iw m

vormig , overdwars een weinig gerim-

speel- peld, effen, den agterften Tand van

het Scharnier Lancetvormig heeft.

Deeze zyn bekend onder den naam vau

Speel • Doubletten , om dat menze in China

ea

(124) Venus Testa CorclatS , transverfïm ftriata rudi, Nyni-

phxs hiantibus , Ano nullo. Syst Nat

(125) Testa Cordata, transverfe fubrugofa fccvi* Cardinij;

Pente posteriori lanceolato. M» L» Ü# 500. N. 58. Rümph,
Muf T. 4a* f. G. GUALTH. Test. T. S6, f. A. AR-
GE NV. Conch. T, 24: (ai*) C. Rkgenï. Ce#«£« T« 8.

f. rfi KNOUR, Vcrzam. VI. D« Pi. 4* 1.
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eu Japan tot eenig Spel gebruikt; mooglyk VL

otii te raaden, welke Figuurtjes daarin ge- xmvuu
fchilderd zyn. Zy zyn op ieder zyde zo bul Hoofd-

tig, dat menze gemakkelyk tot Doosjes kan STUK#

gebruiken, en vallen niet alleen groot, maar

nok dik van Schaal. Sommigen zyn van bui-

ten witagtig, met eenig geel; anderen rood-

agtig met bruinere Straalen , die van 't Schar-

bier af loopen 9 en de witagtige Kringen over»

dwars doorfnyden. Van binnen zyn deeze dof

wit van SchaaL

(126) Kous - Doublet, die de Schaal HarP'or- cxtvi.
Plenus

maculata*
mig en effen , met fiaauwe Vlakken be- v

fprengd heeft. Tyger-
Doublet»

Deeze voert den bynaam naar de Vlakken,

waar mede de Schaal ten fierlykfte getygerd

is, en die niet alleen de meesten vierkantig,

maar ook als op ryën geplaatst zyn^ maaken-

de de voornaamften als Straalen, die van de

Scharniertoppen naar den Rand loopen. Som*
tyds zyn deeze Vlakken zwartagtig , fomtyds

vaal of geelkleurig. Dit Schulpdier fchync

zig in de Westindiëa en aan de Afrikaanfche

Kust

(126) Vems TeStS Cordata Irevi, maciifts exoletis fparfis,

ld. L. U. 500. N. 59. List* Cor.ch* T\ 270, iotf. A-
DANS. Sen. U T !? t -5 GuALTH. TaU T. 8tf# £
AR GE NV. Conch. T. 24.(21.) £ H,REGENS. Coneb.

T. S f. 16. Knor r Verz&m* II D* PI. 2S. f. 5* V # T>.

VI. 20. f. 4#

R A
I, peel. xv. stuic;
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VI. Kust te onthouden. De Schulp valt fomtyds

wat langwerpiger.XXX Vil u

STt/K.

exxvir, (137) Kous -Doublet, die de Schaal Ilart-

.
vormig en glad heeft, met de Klink

Brmnlip/ gezwollen bruin; de Lelletjes gaapen-

de.

Deeze heeft de Schaal wrel glad, doch met

flaauwe Kringen, aan den Rand evenwydig,

gebandeerd,- zynde de Grondkleur wit. Ha'4-

re bruinblaauwe Lippen, van vooren, geeven

'er den bynaam aan. d'Argên vil le zegt,

dat menze Goargandine , dat is Ligtekooy a

tytelt. De afkomst is uit de Indien.

cxxvin. O 2^0 Kous- Doublet 9 die de Schaal bym

Y™"
s Hartvormig dik 9 zeer glad, met witte

Biaauw% Strooien en de Lippen omtrent Violet-

kleurig heeft.

Deeze komt, volgens Linn^eus, zo wel

in de Middel landfche Zee voor als in de In-

dien. De Schaal is geelagtig met eenige brce-

de

f127) Venus Testa Cordata g'abra, Vulvil fuscd gibba ,

Nymphis ,iianribus. M. L. U. 501. N. óq» Argenv
h< T. 24, (lU) F* KNORR Verzam. VI D. Pi. 6»

f. 3*

(i2S) Venus Testa fubcordata tumida glaberrimi albo ra*

diata, Labiis fub-VioIacèis, Syst. Kat. XII. G u A L T H. Tbi tt

T. 88. f. V. KNORR* Verzam. VI D* PU 6. f« 4.
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de witte Straalen; de Lippen zyn donkerer, VI.

het Aarsgat ovaal. Zy valt niet groot.
xxxvur
Hoofd*

(129) Kous -Doublet, ö<ie de Schaal drie» stuk.-

hoekig gerond, bultig, zeer glad, en yen*]**

met hoekige Karakters befchreeven heeft- Q^jj-^f*

A üoii'jU- c»

In 't algemeen is de naam, van deeze be-

kende Soort, Griekfche A Doublet; om dat

men iets , naar een zulk een Letter gelyken-

de, op dezelven aantreft; doch de Tekening

verfchilt in de Oost- en Westindifche aan-

merkelyk. De eerstgemelden ftelt Rümphius
onder den naam van PerfpeStiefjes voor, noe-

mende die Chama Optica, om dat men 'er als

Huizen, Tenten, Boomen , in perfpe&ief-

Gezigten, met zwartbruine ftreepjes op gete-

kend vindt: de anderen die de Tekening gro-

ver, doch ook niet onaartig, met roodagtige

of bruingeele Kleuren hebben , zyn in 't Werk
van Knorr, met Natuurlyke Kleuren, ge-

lyk ook in dat van Regenfusz, afgebeeld

en nader befchreeven* Men noemt de laatflen

pok wel Arabifche- Letter Doubletten.

(130) Kous-

(119) V-oYius Testa triangulo- rqtundata |ibbé glaberrima

,

Chara&eribus angularnus infcripta. M. L. U. 50 1. N. 61.

List. Conch. T.2Ó2. f. 98. liONANN. Recr* IIT. T. 376*

RUMPH. Muf T. 42. f. K. RE GEK F. Conch. II. T # r*

f; j, 4 & T. 4. f. 41. IC NoRR^irzam* L D. Pi» %U f. 5,

1L D.P1. ao. f. 2* VI. D. VU 6. U 5,6.

R 5
I. Deel. XV. stuk*
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(130) Kous - Doublet 4. die de Schaal bym
Hartvormig en effen , van vooren en

agteren overdwars geftreept; den Aars.

fcheef Hartvormig heeft, met Violette

Aderen,

(131) Kous « Doublet , die de Schaal Eyrond

heeft en famengedrukt > overdwars ge-

Jlreept) met de agterjie Naad gaapen-

de.

Deeze beiden komen m de Zuidelyke O-
ceaan voor. De laatfte, die de Schaal wit

heeft met bleekbruine Aderen
,

gelykt ve^l

naar de Xulaneefche Letter -Doubletten.

O32) Kous - Doublet , die de Schaal ovaal

heeft , overlangs gerimpeld; van vooren

Violet } met de Lelletjes zwart.

Van deeze Europifche, die de breedte van

«en Ey heeft, is de Schaal witagtig. doch

van vooren, en meest aan de binnenzydc
3

Violet. Zy fchynt dus veel te gelyken naar

de Bacasfan - Doubletten»

(133) Kous-

fJ3&) Pleèus Testa fubcordata \xvl , a#*ice posticeque ttms»

yeiTe ftriata, Anp obcardato Vcnis Vicftacdfe Syst* Nat. XII.

C131) Vaius Testa evata com pres fit transverfe flriata , Sn»

fcura posticS hiat:te. M, L. Ü. 502. N. 62*

U52) Venus Tcsta ovali lorgirudinalitcr rugofa antice via*

heca, Njniphis atris. Sysi* N&t» XI

U

/*FI)£EI .

XXXVIII*

IIOOI-D.

STUK.
cxxx.

CXXXfe
Vcnus

defiorat/lx

Bloedige,
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Ciw) Kous -Doublet die de Schaal ovaal VL

bultig, overlangs geftreept , over xxxyiit!

dwarj
1

gegroefd heeft % aan den üa/zd Hoofd-'

gekarteld cffiw.
Fenus firn*

Peeze worden van fommigen met de Wa-[-p'
felyzers verward. Zy komen uit Oostindie. Doublet*

JVien noemtze Lip • Doubletten
9
om dat haare

Randen als met fyne Tandjes digt in één flui-

ten.

(134) Kous -Doublet, die de Schaal byna^**lv*

Hartvormig, mei verheven Streepen ge-retuuUta>

kruist^ den Aars ook Hartgelykende ^^f*
en den Rand ongetand heeft.

Deeze is zeer aanmerkelyk wegens de ver-

heven Streepen, die 'er, als men een klein

gedeelte befchouwt , volmaakt de gedaante

van een Wafelyzer aan geeven, Om dat

Adan*

OSS) Venus Testa ovali gibb3 , longïtiidinaliter flriata ,

transverfc fulcata ,
margine crcnulau>. M. L* U* 502, 63*

List. Cóncb. T 336 f. 171. Kumph» Muf T. 43» f F*

GUALTH. Test. T. 75- & G. ARGSNV, Ccnch* T. 24.

(11.) G KLEIN Qstrac. T. 10. 52* K N ojft. R Vcrzam.

VI D. Pl# I o, f, 3.

Ci 34} Ktz^s Tesra fubcordata* , Striis devaris decus(atis 9

Anj Cordato, marine integro, M L. U. 503- N. 64» Bo-

NANli. Recr. IU T. 69, LIST. pra^. T. 337» 174*.

GuALTfl» 7>5r. T. 77, f. A* ADANS. S*»*£« I. T* J*.

ft 3. ARGEN V Concb. T# 26, (23.j f* F. X.NORH Vtr*

zam, VI D* Pi. 10* f. It

X. Deel» xv. stok»
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VI. A da ns on een dergelyke waargenomen beeft

xxxviii.' aan de ^ust van Senegal, ftelt Linn^eus
Hooi-d- de woonplaats in de Afrikaanfche Zee; doch
stuk. >

t js zekerj dat menze ook in de Indien ont-

moet*

cxxxv. (135 Kous -Doublet, die de Schaal byw

^uLo/a Hartvormig en JSFetswyze gejlreept ,

öefchub** naar agteren Schubbig heeft.

]

de*

Volgens Rumphius zou deeze uitOost'n-

die afkom (tig zyn.

3. Die niet ruig zyn en rondagtig.

cxxxvi. (1363 Kous - Doublet , {die de Schaal Lins*

ThVrinai ügtig y ™ gekritifie Streepe?i % den

Gekoiiei-r ^ars Eyrond ingedrukt heeft.

Deeze wordt van Klejn genoemd de Ge-

korrelde, om dat de Oppervlakte als met Kor-

reltjes is bezaaid, die door de kruislingfe In-

fnydingen veroirzaakt zyn. Dit is, zekerlyk,

van Rumphius afkomftig, die ze Chama

Granofa tytelt a en byna gelyk ttek met de

Lip-

f135) Pïnus Tesi fubcordata , reticulato-ftriata , retror-

fim Squamofö. Syst. Nat. XII. RUMPH. Muf. T. 44»

f. M.

(i$6) Venus Testa Lentifcrmi, ftrh's crcnatïs decusfatis,

Ano impresfo ovatc. M. L. U. 503. N* 05- R u M P H. Muf¥
T. 43* t H. Knork Vér-zant. VI. D. Tl. a8. fig. Uj



de Kous-Doubletten; aöjj

Lip -Doubletten of Tygers- Tongen, Die wy VI.

Stè Domingo - Schulpen , of witte Venus - La- xxwiuT
baaren noemen, komen hier mede overeen

,

Hoofd-

doch zyn uit de Westindiün afkomftig. Hier STUK%

van ftraks nader.

C l 27) Kous - Doublet , die de Schaal rond- ctxxvii.

agtig en overdwars geflreept$ de Lippen
^™u

t

s

ratat

ruuw Vliesagtig heeft. vliezige*

Van Tranquebar is deeze overgebragt, r die

de Schaal ruuwagtig en flaauw Tegelrood

heeft met witte Straalen ; de Billen omgeboo-

gen, een langwerpige gaapende Spleet; den

Aars Hartvormig.

Ci 3$) Kous- Doublet * die de Schaal Lins-cxxxvux.

agtig) rimpelig glad en wit, van voo-^
e

c^
ylva '

]

ren wederzijds met eene overlangfe v^y^\
Sleuf heeft.

Hier wordt de Afbeelding aangehaald van

eene Doublet , welke de Heer d'A rgenville
zegt de Jamaikafche genoemd te worden en

zig in weinige Verzamelingen te bevinden.

Lin-

(137) Venus Testa. orbiculata transverlè {trlata , Labiis fcabro-

membranaceis. M. L, U. 5°4» N". 66.

(13S) Venus Testa. Lentiformi glabro • rugofa alba , antice u«

tdnque Sulco longittidlnaü. hU L. U# 504. N» 57. ARGENT*
Cgr.ch. T. 24. f. N.

I. deel. XV. Stuk.
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VI. Linnjeüs getuigt, dat zy zig in Noord-
Afdeel. Amerika onthoude.
xxxvui.
Hoofd-
stuk. (139) Kous - Doublet, die de Schaal Linsag*

ti&9 zeer S^ad en effen, met uitgeholde

grastata. Stippen heeft.

Van binnen is de Schaal van deeze met ec-

ne dikke witagtige Korst bekleed, en daar

van heeft zy den bynaam. Deeze en de vol-

gende zyn uit de Indien.

Geftippel*

de*

Venus Or-
hiculariSt

Venus-
Labaar*

O40) Kous -Doublet die de Schaal Lins-

agtig overlangs gegroefd, van binnen

geftippeld heeft.

De witagtige Korst, welke deeze van bin-

nen bekleedt, heeft dikwils plaats in de St*

Domingo - Schulpen , doch, of die dezelveri

Natuurlyk eigen zy, is my onbekend. Dit

weet ik, dac de aangehaalde Afbeelding van

Rumphius hier weinig ftrookt.

(141) Kous -Doublet, die de Schaal rond en

glad, geelagtig met Roozekleurige Ran*

deil heeft.

By-

OS9) Vtnuz Test! Lcntiforml glaberrima Ijëvisfiml , pun&la

excavata. M L. U* 505* N. 63.

(140 ;
Venui Testa Lentiformi

,
longitudinaliter fulcatS, In-

Éus pun&ata* M» L. U. 505. N. 69. Rumph, Muf Ti

43*

(141j Venüs Test& Lentiformi dccusfatim ftriata, Ano ova-
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Byna de zelfde Kenmerken en aanhaaling vl.

hier gebruikt zynde, als op de Honderd ^^xxvm
cn dertigfte Soort

, ja de zelfde benaaming ; Hoofd-

heb ik de andere in plaats genomen, die by- STUK*

gebragt wordt uit de voorige Uitgaave van

het Samenftel der Natuur en de Kenmerken

gefchikt naar de Vernis - Labaaren , welke door

afflyping gemaakt worden van de Sc. Domin-

go-Schulpen. Deeze, weet men, zyn zeer

glanzig geel en dikwils met breede Rooskleu-

rige Zoomen verilerd, 't welk 'er een groote

fraaiheid aan geeft. De naam is afkomftig

van den Halsdoek, dien de Vrouwlieden oud-

tyds, hier in 'z Land, plagten te draagen ,en

de jonge Kinderen, nog wel aangedaan wordt,

Labaar of Labaartje genaamd, naar welken

deeze Schulpen wel wat gelyken*

(142) Kous - Doublet , die de Schaal Linsag* cxlit;

tig x
bleek, overdwars geftreept , fiaauw ^okL

gejlraald en den Aars Hartvormig heeft. ^ ct -

Deeze by Guernfey en aan dc Kust van

Noor*

to irapresfo. M, fc* tf« 503. N. t$ t RUMPH» M#ft T* 45.

f. H. &. Venus orbicularis, Syst* Nat. X. p* 688. N. ld ¥

K N O R R Veizam. IV D* pi, 2. f* I.

(142) Venus Tesia Lentiformi transverfim ftrlata p^llida,

ohfolete radiata, Ano cordato. Faun. Suec> 2x43* M» L» U.

506* N. 70«LiST. Cfl«ff^ T. 161. f* <>8* Pet, G*?z. 291.'

f, 127. Gualth, 7>jr» T. 75. f* F> G. ADANS.
i; T* 16. f. 4. Venus Lupinus* ó'yst, Nat* X* p« (189* N. 123»"

I» Déél, XV, Stuk,
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VI. Noorwegen voorkomende, is van binnen met

xxxvnu een dikke wita8 ciSe Korst bekleed
, en heeft

Hoofd- den Aars Roestkleurig. De onaartigheid geeft
stuk. >

er cjen gedagten bynaam aan. Zy gelykt

veel naar de Korftige en Geftippelde Kous-

Doubletten 3 voorgemeld*

cxLiii. Cr433 Kous - Doublet , die de Schaal Linsag-

pZisf $5» met dwarfe Vliezige Streepen heeft,

Npord* föe overend (laan en zeer ver van eïkan*

der zyn.

De Schaal van deeze is wit en hoekig, aan

de Spleet regt en als 'i ware geknot, met on-

gelyke Vliezige Streepen zegt Linn^us. Ik

kan niet zien , dac de aangehaalde van *L i s-

tèr, of in afbeelding of in befchryving,

hier eenige overeenkomst mede heeft. Zy
komt voor in de Europifche Oceaan.

clxiv. 044) Kous- Doublet, diè de Schaal eeniger-
T

penLata. maa te Linsagtig 9 met rimpelige Streepen

Gekamde overlangs, en by de Spleet voorwaards

Takkig heeft.

Van de Scherfjes en Rystdoubletten is dee-

ze,

(143) Venus Tcsta Lentiformi , Striis transverfis membrana-

ccis ere&is remotisfïmis. Hst. Angl, 174. T. 4. f* 23»

(144) Vdnus Tcsta fublcntiformi , Sulcis Iougitudinalibu*

rugofis, Pube antrorfum ramofa. Af. L. U. 507» N. ju

RüMPH* Muf. T. 42. D. GUALTH. Test. T. ft* fj$

E, F* ARGEn v4 Cgkc&. T. 24. (21.; f. T.



de Kous-Doubletten.

2te , zo door de Geltalte , als door niet gekor- VI.

rcld te zyn, eenigermaate verfchillende. Men
xxxvni''

vindtze in de Indien. Hoofd-
stuk.

(145) Kous-Doublet, die de Schaal Linsag* CXLV.

lf£ famengedrukt en gejlreept heeft ,

viaakende van agteren een regten hoek. «Tsterdc

Strik-

Deeze worden niet veel gevonden, en zyn

derhalven raar * volgens RuMPHius,die haa-

re ftreepswyze Tekening by de Letteren M
en W vergelykt.

(1463 Kous -Doublet , die de Schaal Kloot* cxlvï,

rondagtig Linsvormig heeft, met Rim- edeTtlu.

pels en Tandeloos, den Aars Eyvormig.™feioo*

In de Indien komt deeze voor. Zy heeft

de Schaal doorfchynend wit , den Aars zeer

uitgehold met een fpkfen hoek.

4* Die niet ruig zyn en ovaal 5 bóven de

de Spleet eenigermaate gehoekt.

(14?)

(145) Venus Tefta Lcntifotmi comprefla ftriata
, pofticean-

gulo re&o angulata. M. L« U. 507. N. 73. Chama litetata

rotunda. Rump h. Mus. T. 43 f,C. Gualth» TeJÏ* T.

77. f. C« Chama optica* ARGENV. Conch. T# 24. (0.1) f»

KNORR Verzam. V. D. Pl. 15. U 3.

(146; Venus Tefta Lentiformi fubglobofo Lcnticulatft rtï*

goft edentula, Ano ovato. M. L 4 U. 508. N» 74»

s
h DEM.. XT, STUK
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VI. (147) Kous - Doublet j die de Schaal Eyvor-

xxxviu*
van vooren g^ekt , en met dwarfi

tiooin Golfagtige Streepen getekend heeft.

STUK*

cxLv^ Een groote verfcheidenheid heerfcht onder

urJkk
1

deezen, die men gemeenlyk Strik-Doubletten

Doublet, noemt \ zo ten opzigt van de Kleur , die door-

gaans meer of min bleek geelagtig is, als ten

opzigt van de Tekening, orn welke zy dee-

zen naam voeren. De meeften z'ynmetStriks-

wyze door elkander loopende fyne zwarte

Streepen, als met de Pen getekend, doch an-

deren hebben groote Vlakken op de Schaal

;

hoewel zy niettemiii, wegens de Geftalte en

Kleur, hier t'huis behooren. De grooten heb-

ben dikwüs, van vooren, Rimpels overlangs»

Men vindrze , volgens Linn^eus, zowel
aan de Europifche Kusten als in de Indien. Som-
migen zyn veel Öaauwer en op een andere ma-

nier geftreept ; des men die ook wel basterde

Strik-Doubletten noemt. Allen behooren zy
onder de Letterfchulpen*

cxLviii. (148) Kous-Doublet, die de Schaal Eyvor-

rotundata. TiÜg
Gei011 de.

(14?) Veyius TefM ovata armee angulata , Striis transverlïs

fiibundulatis. Faun. Suec. 2146. M. L. U. 508. N* 75. Bo«

N A N N. Keer. II. f. 67. Chama literata oblonga. Rümpïï.
Mus. T/43. f. H G u X LTH, Teft. T. 8<J. f. E , F. Chama

literata. A R G E N v. Cmch.y. 24/ 2i.)F. A R E g e N f. C0nchm

16. T. 4. f. 39. KNO KR. Verzam. U D. VU 6. f. 4. U.

vu 23. r. 4. vi. d/pl 14. 1.

Ci 4S) T^enus TefM ovata" amice iubnngujata ; Strik transver*»

ft, Catdinis Dente intermediobifido* M. L# U« 5 C9» N. 76*
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nrig van vooren eenigermaate gehoekt, Vfc

met dwarfe Streefen getekend ; en den Xxx vfu*

mirfddjtcn Tand van het Scharnier Hoofd-

Vorkagtig heeft.
STUK -

(149) Kous - Doublet , die de Schaal Eyvor- cxlix,

mig , van vooren hoekig en kruislings ^
e

™}ata.

gejireept heeft. Gekmis-

• Van deeze is de Kleur van binnen witagtig,

dikwüs met eenig Saffraangeel geverwd. Zy
komt, zo wel als de naastvoorgaande en vol-

gende y uit de Indien.

(150) Kous- Doublet ^ die de Schaal byna

Eyvormig > van vooren eenigermaate ge- virginea.

hoekt , met ongelyke dwarsftreepen , de ty^f^
Klink gezwollen heeft.

Zy gelykt veel naar de gekruiste, maar is

ronder en bleek Vleeschkleurig rood, naauw*

lyks gedraald , en heeft de Deelen van voo-

ren meer gezwollen, dan in de overigen, met

fchuinfe Streepen*

XXXIX. HOOFD-
' (149) Venus Tefla ovat& antice angulata

4

, decuflatim {trla-

ti. M. L. U* 509* N* 77*

f150} Venus Tefti fubovata antice fiibangulata , State

transverfis in^uilineatis , Vulva tumida* SyJÏ* Nat* XU.

s 2

I. Deel, XV* Stuk.
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Ai-deel
XXXIX.
Hoofd. XXXIX. HOOFDSTUK.
STUK*

Befchryving van *l Geflagt der Lazarus-
klappen.

Naam. ^eer eiSen heeft Linn^üs hier den Griek-*

fchen naam van Sphondylos of Spondylos

tot eenen Geflagtnaam gebruikt voor de Laza-
rus-Klappen. Wy verflaan, naamelyk*

daar door , zekere Doubletten 3 die eene zo

vaste Geleding hebben , door het enkele Schar-

nier , zonder Banden of Vliezen , dat men de

eene Schulp in de Hand kan neemen, en mee

de andere daar op klappen , zonder die vast

te houden; even als met een Lazarus-Klap ge-

fchiedt. De Spondylus y zegt Aldrovan-
d u s , bertaat uit een dubbelde Schaal , die

van binnen hol en effen is , van buiten ruuw
en naar de figuur van een Ezelshoef gerond,

dóór een zeer vaste Geleding famerigevoegd

:

want ieder Schaal heeft twee Knobbeltjes ,

welke van twee Holletjes in de andere wor-

den ingenomen , en dan zyn zy verder door

een fterk zwart Ligament aan één verbonden*

Haar Vleesch niettemin , met een geplooid

Vlies omringd, geleek naar dat der Oesteren,

tot welken hy deeze Doubletten, gelyk fom-

migen nog heden doen, betrokken hadt.

Kenmcr- ]Qe onderfcheidende Kenmerken zyn ; een
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ke ongelykkleppige Schaal , hebbende in het VI.

Scharnier twee kromme landen , met een ^xxik
Gaatje daar tusfchen in. Het Dier behoort Hoofd-*

tot de Zechaazen. wuie.

Van dit Geflagt zyn maar drie Soorten op- soorten*

gegeven, als volgt.

(151} Lazarus - Klap , die de Schaal weinig
CJJ

ge-Oord en met Jakken heeft. Sporjytus
GdAero-
pus.

De naam van G^deropas werdt in Grieken- Getakte

Jand aan zekere Oefters gegeven, die naar een

Ezels- Hoef geleeken, volgens Bellonius,
groeijende aan Klippen der Oeveren van de

Hellespont, Egseifche Zee, Mcr di Marmora y

en andere Wateren , die altyd nagenoeg even

hoog blyven. In 't Franfch noemt menze

Jïuitres Epineufes , dat is Gedoomde Oefters 5

hoewel de meellen maar Getakt of Gebladerd

zyn.

Dewyl LiNNiEUs duidelyk aantekent, dat

deeze zig in de Middellandfche Zee bevindt

,

zo moet hy 'er de zogenaamde Maltheefche

(151) Spondylus Tefta fubaurita Spinofa. Syft. Nat. XII. Gent.

310. M. L. U. 5io. N. 78, Concha Hiftricina. B o c C. Obfery.

1674» T. 30. RON D, Pisc. U T. 40. RUMP H. Mus* T. 47«

£4 E. BoNANN* Recr. II. T. 20, XU GUALTH. 7V/?#

T. 100 ,101. f. A, B; T. 99. f. F, G. A R GEN V.Conch. T.

23 (20; f, G, B, L» Klein OJlrac. T. 9. f. 37. RE-

GEN F. Conch. 16. T# 4. f. 48» SEB. Mus. III. T* 38, f.

1-11 6c T. 89. f. 8, 7 , 4-

s 3
I. DEEL, XV. STUK.



278 Beschryving van
VI. Lazarus -Klappen mede bedoelen, wier vooi*-

XXXIX naame Kenmerk is
>

dat zy de bovenfte Klep

HOOFD*
'

platagcig en van buiten fchoon paarfch , de
stuk* onder fte vuil wit hebben Zodanig eene was

die, daar Bonanni op N* 21 , de befchry-

ving van geeft, zeggende dat het onderftege»

deelte eenkleurig is met deSteenrotfen, waar

aan menze gehecht vindt , het bovenite als

met een Wollige , vette , donkerroode Korst

bekleed. Zulk één komt ook onder die van

Cualthieri voor; maar de overigen 3 en

die van Rumphïus, K l e 1 n als ook de mee-

ften van S js b a, door Linn^üs aangehaald, zyn

Oostindifche, en duïdelyk genoeg van de Mal-

theefche te onderfcheiden
; hoedanig eene ook

die moet geweest zyn, naar welke de be-

fchryving van deeze Soort, in het Kabinet van

de Koningin van Sweeden, is opgemaakt; de-

wyl zynKd.'er de figuur van RüMPHius,en
•die van d'Argenvïlle Letter L, byzon-

derlyk toe betrekt, en aanmerkt, dat de Kleur

wit, Afchgraauw, rood of Goudgeel, en on-

gemeen verfchillende is , dikwils wit en bruin

geflreept, 't welk plaats heeft in de Indifche

Lazarus- Klappen* Het algemeene Kenmerk

hadt beter uit de Geftalte en Kleur kunnen

gehaald worden, dan uit de Ge-oordheid, al-

zo men in de meeften de bovenfte Klep met

Ooren, de onderfte geheel zonder Ooren vindt.

Ook hebben zy allen dit Kenmerk , door onzen

fUdder geopperd , dat één der Billen van de

Dou-
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Doublet veel langer dan de andere en aan den
Ar^J*

cénen kant plat is, als of zy door Konst af. XXXIX*.

gezaagd en afgevyld ware , doch zulks werdt Hoofd»

tot een vrye beweeging , en tevens tot een
STUK *

ftevig fteunzel, van de bovende Schulp, ver-

eifcht. Ook is de grootte geen Kenmerk tot

genoegzaame onderscheiding, dewyl men on-

der de Maltheefche vindt van meer dan een

half Voet middellyn.

Tegenwoordig zyn 'er , eigentlyk gefpro- cc*

ken , drie Soorten van Lazarus - Klappen be-

kend , welke men in Maltheefche , Oost- en

Westindifche, onderfcheidt. De eerstgemel-

den hebben de bovenfte Schaal platagtig en

Purperkleur, als gezegd is; de onder fte vuil

wit of graauwagtig, dik en grof, dik wils be*

groeid met die zogenaamde Foeliebladeren,

of ook met Wormbuisjes en Zeegewasfen

,

ja zelfs met Koraalcn en Steenen
; terwyl de

bovenlte meest alleen maar Takken of Pun-

ten heeft (*). Zodanigen vindt men 'er van

een of twee Duimen tot meer dan een half

Voet breed en drie of vier Duimen dik. De-

wyl zy hier en daar aan de Klippen groeijen,

zo is het waarfchynlyk dat zy, gelykerwys

de Oesters , waar toe zy ook weleer betrok-

ken zyn, zig door zeker Zaad, dat Spatswy-

ze

(*) KNORR Verzam. \\ D. PL 13* f« I« ARGENV.
Cor.ch'jU T. 19. f. H.

S 4
h Deel. XV. Stuk»
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VT. ze aan Steenen zig vastzet , vermenigvuldi-

X™xYx-£en: temeer, dewyl de Vifch, indeezeSchul-

Hoofd pen beflooten , veel overeenkomst met de Oes-
stuk. ters heeft.

(chc

t?1 "dI- ^e W®tö&difch& Lazarus - Klappen , waar van

eerst onlangs een menigte overgevoerd zyn,

komen met de Maltheefche in grootte, grof-

heid en aangroeijing van de Schaal, overeen:

zy hebben ook die Foeliebladeren aan de on?

derfie Schulp , doch de bovenfte is ronder.

Voorts vindt men in de Kleur weinig verfchil

tusfchen de bovenfte en onderfte , zynde die

beiden veelal , op eenen vuil witten Grond,

meer of minder Rooskleurig of hooger Rood
getekend ; inzonderheid aan de Billen , by 't

Scharnier , die dikwils allerfchoonst Oranjes-

kleurig zyn. De langfte Bil is dikwils als een

Vogelsneb omgeboogen ; de Lippen vindt men ,

van binnen , paarfch of roodagtig gezoomd ;

doch de holligheid is, voor 't overige, dof

wit als in de gewoone Oesters. Van deeze

foort komen 'er voor, die geheel Oranjekleu-

rig en bylier lang getakt zyn , 'c welk 'er een

ongemeene fraaiheid aan byzet (*).

gostindi. Zodanige, als de laatstgemeldcn , mankeeren

ook niet onder de Oostindifche , en zyn dan

van zeer veel waarde, 't Schynt dat d'Ar-

cpnville, met Letter G, zulk eene be-

doeld

(*) Knorr Virzam. V» D. Pi. 9« f' l * Vit D. PU 9« ft I*
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docld heeft ; zeggende dat het een der fchoom ™'

ften en rzeldzaamften is, door de Autheuren xXXiX*
befchreeven onder den naam van Oester met Hoofd-

*

node Vlammen. Niet alleen de Stekels, zegt
STÜI^

hy , maar de geheele Schaal , is Vuurkleur.

Volgens zyne Afbeelding zou de bovenfte zq

wel als de onderfte Schulp ge - Oord zyn , 't

welk ook in die roode van Gualtuieri,
PI. 99* Letter F en G, fchync plaats gehad

te hebben , zo wel als in die van Rum-
piiius, genaamd Oftreum echinatum , welke

Linn jfë us tot deeze Soort heeft t'huis ge-

bragt. Zodanig is zekerlyk ook die van Fig.

1., op de Agtentagtigfte Plaat van Seba,
geweest , welke uitermaate hoog was van

Kleur : om van andere aangehaalde niet te

fpreeken. Myne Oostindifche , eindelyk, heb-

ben de onderlte Klep, zo wel als de boven-

fte, met Ooren voorzien. Voeg hier by de

Afbeeldingen in 't Werk van Knokr, waar

uit zig de verfchillende Kleur openbaart (f).

Van deeze fpreekt Rumphius, onder den

naam van Oftreum echinatum, in 't Maleitfch

Bia Tsjoeppo, aldus. „ Zy heeft twee holle

„ Schaalen, donkerbruin, en overal niet Ste-

9,
kels of Takken bezet, gelyk een Zee-Ap.

)5 pel, van ongelyke langte. Sommigen zyn

, 5 breed 3

f-fj Zie KNORR Verzam. L T> 4 Pi. 7*
f*

!• PI. f, u

y D. Fl. 7. f, 2, 3. VI D. Pi. 9. f. 2.

S 5

I. Deel. XV, Stuis»
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VI. breed, fommigen rond. Zy zyn moeielyk

XX^IX " om aan te vatten ' behalve ageer by 'c hoofd.

Hoofd- 1 y> alwaar zy de kortfte Stekels hebben Een
BTiiK. „ andere foort is diep als een Kommetje of

5 , Theekopje, met een vlak Dekzel daar bo-

„ ven op, dat met korte Stekels yl bezet is,

„ De zodanigen zyn aan de kanten een wei-

,> nig gekarteld, en fommigen van buiten zo

„ rood als Koraal, Men vindt 'er nog van

„ flegter fatfoen , met korte breedagtige Schub-

„ ben en een klein Dekzel, dat wit-graauw en

„ Kalkagtig is en daarom niet mooy. Alle

Tsjoeppi hebben van agteren een breed Gat,

als een Koraalfteenig aanwas , waar mede

„ zy aan de Klippen vast zitten. De mooi-

fte zyn de Kastanje -bruine , die niet zeer

hol zyn , vol Stekels en zonder Zeegruis,

waar van men fomtyds twee en drie met de

„ Billen aan elkander gegroeid vindt (f). Zy
„ zitten aan harde rosfe Keyfteenen

, op het

„ Strand, en veelen hebben ook een Krabbet-

„ je tot een Wagter. Het Vleefch wordt wei-

„ mg of niet gegeten, dewyl het een kleine

„ Duizeling of benaauwdheid aanbrengt '\

clu. (152) Lazarus-Klap, die de Sphaal onee<

ft) Vergelyk ARGEnville Concb\l. Pl. 23* (zo) f.

Zie ook by hem de Oostindilche, Pi. 19» f# G,

(152) Spondylus Teftd inaurita Spinofa. M. L. U. 511, N.

79 R L' M P H« Muf. p# 156. N. 8. GüALTH, Tefi 4
T* ICO,

f* A, E» KNORR Vcrzam, V. D. Pl, 6. f. 2,

$pond slus

Retius*

Gedoom-
de

Oord en mei Stekels heeft.

Dat
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Dat 'er, evenwel , onder de Indifche ook VI»

voorkomen die weinig of niet ge-oord zyn , is xxxix
zekerer , dan dat Rumphius zodanig eene Hoofd*

bedoeld heeft met zyn OJlreum echinatum maxi 5TU$«

mum &f monflrofum y waar hy aldus van fpreekt,

„ Dit fchynt de Koning van alle Tsjoeppi te

„ zyn , waar van ik maar één gezien heb a

„ die ongemeen groot was en van eene wan-

„ ftaltige gedaante; zyndede Schulp zelf een

Hand lang, en overal bezet met lange Ste-

5 ,
kels, die lbmmigen een Vinger lang, ande-

ren korter waren; eenigen plat en fcherp,

3 , als Vlymen, eenigen rond als Doornen, wit

en graauw «, allen naar vooren gekeerd. Dus

„ kon men de Schaal nergens aanvatten, dan

alleen, en dit nog naauwlyks, zegt hy, by

„ 't hoofd. Zy klonk als fyn Porfelein en geen

Inlander hadt dergelyke meer gezien, We-
„ gens de zeldzaamheid werdt dit ftuk, in 't

„ jaar 1682, aan den Groot Hertog van Tos*

„ kanen gezonden

Niet onwaarfchynlyk zal het dan deeze zyn,

daar Gualthieri, op zyne honderdfie

Plaat, de Afbeelding van geeft, noemende

dezelve Allergrwtjie , dikjte en zwaarjie Laza-

rus-Klap, die op de Rug door Jierke Doornen of

Beenige Punten zeer Stekelig is , fomtyds met

Plaatjes en gefireept , uit den Witten en Rooze-

rood en bont ; hebbende van binnenbaan den Rand,

een breeden paarfchen Zoom. Die , waar

VU21

I. Plan,. XV. Stuk.
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vl% van Linn/bus deeze Soort hecfc afgeleid ^

Afdeed in het Kabinet der Koningen van Sweeden,
XXXIX. was inzonderheid door de grootte, als van een

stuk.

1* Kinderen -Hoofd, de fterke Doornenen Sleu-

ven, van de voorgaanden verfchillende, heb*

bende ook de Ooren niet zeer blykbaar. Dit

alles, echter, ontmoet men ook in fommige

Westindifche Lazarus - Klappen.

&£*dyhs
(i 53) Lazarus -Klap , die de Schaal onge-

ftkatus
t

Oord en ongedoornd 9 met Plooijen heeft*
Geplooide,

Onder de Oostindifchen komen Lazarus -Klap-

pen voor, die niet ge-Oord noch gedoomd
zyn , maar de Schaal als geplooid hebben.

Dat deeze een byzondere foort qitmaaken is

waarfchynlyker , dan dat zy door Rum^hius
bedpeld zouden zyn met den naam van Bam*
Iteen - Oesters. Zy hebben , naamelyk , de

doorfchynendheid noch de Kleur niet van

Barnftecn, en, die Rumphius zo met zyne

befchryving als met zyne afbeelding bedoelt,

zyn tot het Geflagt der Anomies betrokken

,

en my zeer wel hekend. Ik heb 'er, ook,

zodanigen als deeze, die rood, geel of Oran-

jekleurig zyn, waar van Gualthieri een

zeer goede Afbeelding geefc , onder den naam

van Spondylus met eene taamelyk dikke gc-

itreepte Schaal , die rimpelig is en Purper-

kleurig.

XL. HOOFD-

(i5^ Sfwdjlus Teila iiuuriu miiticd plicau. M. L. lr.

5IK



DE KOM-DOUBLETTEN. £85

XL. HOOFDSTUK.
STUK.

JJefchryying van 't Geflagt der Kom- Dou-
bletten, anders Chamse of Cames ge* *

naamd.

De oude benaaming van Chama wordt al- Naam.

gemeenlyk, door de Samen ftelmaakers

of Rangfchikkers, en zonder eenige hapering,

vertaald door Gaapers of Gaap-Doubletten + zfe

ta Ti i ... , , . bladz. 65,
Dat zulks, echter, met eigen zy, blykt* om 75,

dat men een Geflagt van Doubletten heeft,

die weezentlyk altoos gaapen*: aan welken * ziVM,

derhalve deeze benaaming eerder toebehoort
,
M>

dan aan Doubletten , die maar Cliamce ge-

noemd zouden zyn> om dat zy fomtyds gaa*

pen ; 't welk alle Doubletten doen. En
fchoön men, wel is waar, de Chamce

, op den

Oever , meest gaapende aantreft , gelyk R u m •

phiüs zegt ; kan dit doch niet tot een Ken-

merk verltrekken voor de Liefhebbers , die

deeze Schulpen, volmaakt fluitende, in hun-

ne Kabinetten hebben: ja de benaaming van

Gaapers, in 't Hoogduitfch Gienmufchlen
9 komt

aan hun, in dit Geval, gantfch onverltaanbaar

voor. Ook me enen fommigen, dat die van de

hol-

5 ti. 8o* Oftrea ^le&rfca. Rumph, Mus, T. 47.

GüALTH. Tefï T« 99. E. KNOKR Pirzam. U IV Pu

6« U 3, VI» D. fU 12* f. 3»
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Vfe holte der Schulpen in deeze C//a?^ afkomftig
Af
xl

ei
" kan zyn en daarom heb ik 'er den Ge -

Hoofd- flagtnaam van Kom.Doübletten aan
stuk. gegeven. De Franfche naam Came is van 't

Latyn of liever van het Griekfch ontleend,

om dat de Ouden zig van ftukken deezer

Schulpen bedienden, tot het graveeren hunner

figuuren «genaamd Camées of Camayeux> die

men in 't Griekfch Motofó&ip*, dat is Eenkleu-

rige y noemde hoedanigen nog heden voor-

komen. Andere benaamingen der hedendaag-

; fche Taaien zyn juist op dit Geflagt niet toe-

pasfelyk, waar in men door de meesten een

menigte van Doublecten geplaatst ziet, die ten

op-

(*) ChaRLÉTon Qnomafikon Zécum , itetri A L D R o-

V A n d u s , &c.Sed videri poteft (ut Zoographus indicat) nomen

Chamx a verbo derivariin, utravisfignifkatione, fivc quo-

jniam hiant , fïve a capacitate„ Cava quidem & capacia om»
nia hiare videntur , ficut & cava inammantium Ora hiant

cum accipere aliquid avent: & licet Conchas omnes tum ca*

vx , tum ad capieadum apta: fine , Chamis tarnen privatim

hoe nominis contigit, forte tanquam raajufculis & capaciori*

bus. Octerum pratter ccsteras Conchas id fibi peculiare adfei-

vere Chamae ,
quod plerumque in Littoie hiantes inveniuntur,

Aldrovandus. De Teflacels. Cap* s 8* Ce feroit une

eneur, de croire avec les Anciens & quelques Alodernesj

que la Came a toujours Ü Coquille ouverte ou be'ante* L'A«

nimal, qui 1'habite, 1'ouvre & la ferme a fon gre' , comoie

font tous les autres Bivalves , dont les battans ferment exac-

tement» Adans. Seneg* p» 220* Melior eft oculatus teftis

unus ,
quam auriti decem»

(5) AR gen V» Conchyh L Parfc p. 284,
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ónztet van het Scharnier groocelyks verfchil- vt

len, en derhalve door onzen Ridder tot de xj
voorgaande Geflagten t'huis gebragt zyn (*). Hoofö.

Volgens hem, naamelyk, bettaan deKen- STUK-

merken der Chamce in een Tweekleppige gro-^,nr~ r *

vere of grootere Schaal, en het Scharnier is

niets dan een Eeltige Bult, die fchuins infchiet

in een fcheef Geutje* De Klink is geflooten en

heeft geen Lelletjes.

Maar twaalf Soorten zyn door zyn Ed* in Soorten,

dit Geflagt opgetekend, waar onder byna de

helft of meer voorkomen aan de Kusten van

Europa.

(154) Kom- Doublet, die de Schaal rondag- cf^JJ*
tig Cor.

(*) Zodanig zyn, onder anderen, die welken in dc eerfte

en tweede Afdeeling, onder het Geflagt der Kous - Doublet-

ten , voorkomen, Oude Wyven genaamd; aan fommigen van

welken de Franfchèn 9 volgens Adansün, te Marfeiile,

den naam geeven vnnCIcnhfe, deGenueezen dien van Arfelle %

de Venetóaanen van Bivirone , en die de overige Italiaanen,

volgens Bellon ius, groot zynde Peverozas* en kleiner

Z>ude Peveronos tytelen ; 't zy. wegens den fcherpen Smaak

of eerder om dat zy met Peper worden ingelegd
, by de

Spasnfchen Armilla genaamd* De Franfchèn noemen deze

,

in 't algemeen , Flammes of Flammettes
, volgens JJello-

Nius, die 'er byvoegt , dat 't geen de Latynen Chama noe-

men, de Italiaanen Cappa heeren > en de Franfchèn Coquil*

// ; waar uit men ziet, in hoe ruime zin 't Woord Chama
plagt gebruikt te worden,

(i54) Chama Tefta iubrotunda Ixvl , Natlbus reenrva*

, ;j| '-',w%. i , tis ,

I. Deel. xv« stuk.
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Doublet.

VI. tig en effen 9 met de Billen omgekrömd

Xl!
L

* en een SaciPende sPleet heeft*

Hoofd-
stuk. De naam 3 dien deeze Doublet voert, is vari

Zorskap* de Geftalte afkomftig, welke, in ieder Schulp

op zig zelve, door de omkrulling by 't Schar-

nier , zeer wel de figuur van eene gewoonlyke

Zotskap uitdrukt. Het is deeze waar van Bo-

NAnni zegt ?
Bucardia wordt deeze Doublet

genoemd wegens de gedaante, die naar een

Osfen- Hart gelykt Ziedaar, om wat reden

Linnjeus 'er den bynaam van Cof aan geeft:

want van de andere zyde , daar die Krullen

niet zigtbaar zyn , vertoont zy de Geftalte van een

Hart. Aldaar heeft zy ook de Spleet een weinig

gaapende. By Gualthieri is de Geftalte

volmaakt uitgedrukt van deeze Doublet, en

van de Schulp, die zeer Kömagtig is , wegens

haare holte. By Seba heeft men ze, op

de aangehaalde Plaat, en uit derzeiver groot-

te, van ongevaar drie Duimen in langte, breed-

te en dikte , hoedanige ik ook heb , blykt,

dat het die van d'Argenville, het kleine

Osfen -Hart genaamd, welke 'er ook in andere

opzigten vati verfchilt, niet zyn kan; zo min

als

ris,- rima 'hiante, «syr. Kat. XIL Gen. 311. M. ! ü. 5'i&

H. 88- BoNANN. Recr. II. T. 38. RUMPH, Musl T. 48.

f. 10. GuALTH. Te/?. T. 71, f. E. Cor Bovis ARGEN

w

Concb, T. f23) f. K.GINANN. Mriat. T. II. T. 19,

f. 119. Seb Mus. III. T. 36. f. I. KNORU Verzam. VK
Deel, PI. 8, u
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als die, welke in 't Werk van Rumphius v^

door den Uitgeever was ingevoegd , en toen

nog nooic Doublet gezien , derhalve flegts Hoofd-

dubbelde Zotskap- Schulp getyteld. STUK «

Dit Schulpdier onthoudt zig, volgens Bo-
NANNi, in de diepten van de Adriatifche Zee

of Golf van Venetië, by de Kust vanDalma-

tie. Het heeft de Schaal dun en broofch, ia

haare " olligheid als Yvoor > van buiten met

eene vast aankleevende Huid, die rosagtigis*

bekleed ; wordende , hoe verder van 't Schar-

nier af , hoe geeler en Roestkleuriger. Wy
hebbenze thans wit, bruin of geel

?
doch meest

witagtig met geele Banden , en dikwils met

fterke aanzoomingen van de Schaal , naar dë

Opening der Kleppen toe. Men vindt ook

,

doch zeer zeldzaam, Zotskappen met eeneri

paarfchen Mond.

(155) Kom-Doublet , die de Schaal geplooid Clv.
heeft en als een Gewelf met Schubben^?™*

den Aars gaapende en getandi 1

jFomdu*
bak»

In geene Doubletten is, tot heden, zulk

een

(155) chama Testa plicata fornlcato fquamofê , Anó hiante

Crenato, M. L. U. 512. N» 3l. O LEAR* Mus. T. 29. f6.

ÏJONANN. Keer. II. f. 83 * 84* Chama fquamata. RuMt P H.

Mus. T* 42* f. A, B. GU Ai-TH. Test. T. 91. f A*G, T.

93. B. Imbricata aut Faitiére. ARGENV* Conch. T. 26.

(23.) f. E. RE GEN F. Conch. T» 10* f# 48. KNO AA.

Jfirzdm. U D» Pl 19. f. 3*

' T
' I. DlIL. XV. STUK.



290 Beschryving van
VI- een verbaazend onderfcheid , {en opzigt van

AT
XL

L
' de gr00tte • 8evonden > a,s in deeze. Men

Hoofd- heeft 'er , die weinig grooter dan de Nagel
stuk, van een Duim zyn; terwyl anderen zo groot
Fontei voorkomen i

dat een enkele Schulp naauwlyks

van twee Man kan worden gedragen. In 't

Kabinet van de Koningin van Sweeden be-

vondt 'er zig eene van over de vyf honderd

Ponden zwaar. De twee berugte Wywaters-

Bakken, als men van de zyde der Orgelen in

de Kerk van St. Sulpice te Parys komt , zyn

gemaakt van twee ftukken eener Doubler-

Schulp van deezen aart, die aan Koning Frai>

gois den fJ prefent gedaan werdt door de Re-

publiek Venetië, zegt d'Argenville. Den
aantekenaar op 't Werk van Rümphiüs ge-

heugde het, voor eenige Jaaren, op't Oostin-

difch Huis hier te Amfterdam, driezodanigen

gezien te hebben, die volkomen Doublet wa-

ren , weegende ieder wel driehonderd Ponden.

Deeze zyn het, daar Rumphius zelf, onder

den naam van Vader Noachs Schulpen , van

fpreekt, hebbende een enkele Schulp, daar zes

Mannen genoeg aan te draagen hadden , in 't

jaar 1663 uit een Gebergte op Amboina ge-

haald , en aan den Oud Gouverneur behan-

digd. In 't jaar 1682 was een kleine, onder

,
zyne andere zeldzaamheden , door hem aan

den Groot Hertog van Toskanen gezon-

den. Men vindtze, zegt hy, meest op al-

le Eilanden en Kusten van het Ambonfche

Ge-
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Gebied, en, zo hy gehoord hadt, ook in de VU
Molukkes ; zittende veelal aan de Steenrotfen Af

x£
el#

zodanig vastgegroeid , dat menze 'er zelden Hoofd-
onbefchadigd van daan kon krygen ; doch hy stuk.

bevondtze volmaakt overeenkomltig met die, f^
tein '

welken aldaar nog dagelyks frifch uit de Zee

gehaald werden. Haar verblyfplaats op die

Bergen wordt, door hem, als een bewys van

de uitgeftrektheid van den Zondvloed , ten ty-

de van Noach, over den geheelen Aardbodem*

aangemerkt, en daar van zouden zy ook dea

naam hebben.

De grootften van deeze Doubletfchülpen , Nagei-

daar de naam van Gigas, als van Reusagtige rclmlPen*

grootte zynde, op toepasfelyk is» noemen wy
hedendaags, zo wegens de Geftalte, als we-

gens haar Gebruik, veelal Fonteinbakken. Het
is niet ongewoon, zodanigen te zien van an-

derhalf of twee Voeten breed, en één Voet

lang , van 't Scharnier naar den Omtrek toe

gerekend. Die kleiner zyn voeren, wegens

de Schubagtige oneffenheden , waar mede de

Schaal van buiten bekleed is , den naam van

Nagelfchulpen : doch daar komen ook voor 5

die geheel ongenageld zyn. De Kleur is door-

gaans wit , maar onder de kleinere dikwils

geel en fomtyds hoog geel of roodagtig als

Marmer van Tivoli ; hoedanigen Bonanni
aanmerkt uit de RoodeZee aangebragt te wor-

den , fomtyds van vyftien Ponden zwaar.

T 2 Dc
I» Deel. XV. Stuk.
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VI* De Oosnndifche Nagclfchulpen worden doof
AF
XL

EI
* Rumphiüs onderfcheiden in zodanigen die

Hoofd aan den Oever en die in Zee voorkomen» De
stuk. Oeverfchulpen zyn zeer langwerpig, een Hand

Fontein • lang, en men vindt 'er , zegt hy, Mannetjes
hak%

en Wyfjes onder. Het Wyfje, dat gemeenst

is , heeft de Schaal verdeeld in vier of vyf

üitfteekende ronde Ruggen , tusfehen beiden

diepe Vooren maakende , behalve aan de eene

zyde , daar zy een naauwe Opening hebben

,

welker kanten gekarteld zyn. Het Mannetje

is langwerpiger, in negen of tien Ruggen of

Ribben verdeeld , en op hetzelve ftaan de

Schubben digter , doch zyn zo lang niet als

in \ Wyfje, en de Opening aan de Voorzy-

de is veel grooter. Deeze verfcheidenheden

neem ik onder myne Nagel -Doubletten wel

duidelyk waar. Die uit Zee komen , genaamd

Pelagia , worden , zegt hy , van drie tot vier

en vyf Voeten lang , en hebben de Schubben

niet alleen zeer groot , maar ook wel twee

Mesruggen dik, meest ftomp en afgebroken;

gelyk zy ook zodanig begroeid zyn , dat men*

ze kwaalyk fchoon kan krygen. Deeze Dou-
bletten vallen wel een half Voet dik, en dus

van ontzaggelyke zwaarte Het zyn de Fon-

teinbakken , waar van ik heb gefproken. Zo
menze aan (lukken flaat, bevindt men dat de

Schaal uit verfcheide Laagen gemaakt is , die

buiten twyfel over elkander heen of onder el-

kander voortgroeijeiip en, dewyl de jongfte

Laag
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Laag tevens de voorfte is, zo zyn dè kanten, VI.

in de onbefchadigde, dikwils zo fcherp, dat
A™EU

men de Schulpen niet behandelen kan, zo lang hoofd-

het Beest 'er in is, zonder gevaar van zig te ^tuk.

kwetzen. Iemand zou ligt zya Hand kwyt

raaken , indien dje tusfehen de gaaping der*

Schulpen in kwam: ja by de Molukkifche en

Papoeffche Eilanden vallen deeze Dieren zo

groot , dat zy dikwils het Ankertouw van de

Sloepen en kleine Vaartuigen afknypen, even

als of het afgekapt ware. De Duikers weeten

Yt een Touw om te brengen als een Strop , en

dan, het Schulpdier met kragt opgeheesfen

hebbende, maakt men met een Mes de Pees

los , waar door de Schulpen open gaan. Dus

kan men niet alleen het gene verlosfen , dat 'er

itï bekneepen is, maar ook den Vifch uithaa-

len. De Visfchers maaken van de grootften

Rookvleefch , dat zy dan te koop brengen

,

maar uitermaate taay is , een lekker Kostje voor

Fzeren Tanden en dikke Tongen , flimrner als

gedroogde Zeekatten , zegt Rümphiu s, doch

't wordt meest by den Theebak opgefchaft, om
daar aan te peuzelen.

(156) Kom-Doublet , die de Schaal geplooid clvl

en
rJama
Hippopus*
Paarde-

(156) Chtma Testa plicatd murieata , Ano retufb claafo voet.

dentato. M. L. U. 513* N. 82. BONANN» Recr. II. f. 81 ,

82. Rum ph, Mus, T. 42. t C. Gu alth. TesuT* 93. U

T 3
' A.

I, Deel. XV, stuk*
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VI. en gedoomd heeft 9 met den Aars Jlomp^
AF
xT

L# gejlooten en getand.

Hoofd- .

stuk. Deeze 5 ook afkomihg uit Oostindie , ver-

Paarde- fchilc door de gedagte Kenmerken van de voo-
voet

' rige. Bona nni noemtze eene Indifche Dou-

blet, zeer fchoon vqor 'tOog; zwaarwigtig

uit hoofde van de Marmeragtige zelfHandig-

heid, die zy heeft , en in Kleur naar Parifch

Marmer zeer gelykende. Daar loopen , naa-

melyk, hoog geele en Rooskleurige Vlakken,

zonder eenige orde , bogtig over heen , en van

het middelpunt naar den Rand ftrekkenzigzeer

dikke Ribben en diepe Sleuven uit. De plaat-

zing van deeze Streepen aan de platte Voorzy-

de doet 'er , niet oneigen , den naam van Per-

fpectief Doublet aan geeven; doch gemeenlyk

noemt menze, wegens de figuur van die Voor*

zyde Paardevoets Doublet. Wegens den loop

der dikke Ribben op de Schulpen geeft 'er d'Ar-

g en vil l f, den naam aan van Feuille de Choux ,

dat is Kools-Blad. Rumphius hadtze reeds

Chama Striata, in 't Maleitfch Bia Coroerong
f

in *t Neerduitfch Peerdevoetjes
, getyteld. Die,

welke hyChama aspera obtufa noemt,is deeze niet >

maar behoort tot de Nagelfchulpen en maakt

daar van eene Verscheidenheid uit, met zeer

digt

A. ARGFNVILLE Cóncb. T. 16. f. H* R EGFN F. Concb.

T» 10 f 49* KNORR» Vtrzam. % D. ?L zz* f» 1 , 2. VU
D. Pi. 3*

v
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digc geplaatfte Rimpelen overdwars, en niet VI.

zo zeer gefchubd of genageld. mmzu
De Paardevoeten hadc Rümphius nooit Hoofd.

irrootcr gezien dan een Span lang, doch de stuk*

fraaillen, merkt hy aan, zyn die de grootte Het Dier.

van een Ey hebben. Aan de meest doorfchy-

nende , dat is aan de Voorzyde 5 welke een

Paardehoef voorftelt , hoewel die byna gefloo-

ten is , hebben zy echter een dunnen Baard

uithangen, waar mede zy haar aan de Klippen

hechten. Het Dier is van 't zelfde maakzel als

dat der Fonteinbakken of Nagelfchulpen en dus

ysfelyk van aanzien : want , als menze ziet gaa*

pen , vertoont zig een gefpannen Vel , vol

zwarte, witte, geele en Loodverwige Aderen,
en dus als een Slangenhuid gefchilderd. In 'c

geopende Beest ziet men twee Gaten ; het eene
,

klein en meest geflooten , waar door het Dier

zync Vuiligheden loost ; het andere grooter ea

rondagtig, waar uit een lange Kwast hangt,

van grove en taaije Draaden gemaakt, welke

men een Baard noemt , daar zy zig zelfs aan 't

Zand mede vasthouden. Midden in de Schaal

is een dikke Pees, die de Schulpen aan malkan-

der hecht, en waar mede het Dier de Schaalen

zo vast te famen trekt , dat men die , in de

grooten, met geen geweld kan openen. Rondom
deeze Pees, die naar een Pylaar gelykt, legt

een ronde Schyf , van vast hardagtig Vleefch,

zynde het beste dat men van hetzelve tot Spy-

T 4 ze

I. Deel. XV. Stuk»



S9Ó Beschryvinc van

VL ze kan gebruiken , hoewel delndjaanenook zeer
Ako^el.

verf]ingerd zyn op het Vet, daar aan zittende,

Hoofd- 't welk een geele Klomp uitmaakt. Daar onder

stuk- |egt een Zak van zwart Slym, met Zand en
?aarde* Steentjes gemengd, dat men 't Papaver noemt

in de Schulpdieren, en waar van dezelven ge-

zuiverd moeten worden, even als de Visfehen

van de Gal, wanneer men ze tot Spyze wil

bereiden.

raariagtige Deeze Doubletten zyn , zo wel als de Fon-
Steemjes»

te jn |3a j<j,en ^ n0g om een ancjere reden merk-

waardig, In de gedagte Pees of liever in de

Vleezige Schyf > daar om heen leggende, wor-

den fomtyds Steentjes gevonden,, die oneffen

en hoekig zyn 5
en meerendeelsgeelagtig. Rum-

phius noemtze Chamites , als Steentjes van de

Champi in 't Maleirfch, zegt hy, Mesticabia

garu genaamd. In de Amboinfche
, voegt

v hy 'erby, vindt menze weinig , maar meer

, in de Makasfarfche en Papoëfche, Zelfs in het

gerookte Vleefch van deeze Schulpdieren

,

„ daar te Lande Dendeng genaamd hadt hy

kleine half doorfebynende aangetroffen Die

>y niet boven een Erwt dik zyn, zyndezui*

j, verfte en witfte, maar, die de grootte van

„ een Knikker hebben, zyn hoekig en vuilwit.

Die met visfehen en Schulpen zoeken de kost

v te winnen , draagen deeze Steentjes gaarn hy

5,
zig: want dq Amboineezen vallen wat byge*

„ loovig, om deeze groote Schulpen in hunne

,, Vaartuigen over Zee te voeren, vreezende

dat



de Kom - Doubletten.

f, dac zy anders Storm en Onweer zouden on-

derhevig zyn. In de grootfte Schulpen Af
^£

el'

vindt men altyd maar één zodanig Steentje, hoofd-

„ dat dan dikwils de grootte heeft van een stuk,

3) Turkfe Boon : doch in de Papoëfche en Ke-

ramfche Schulpen komt nog een andere Qhk*

,, mites voor, langwerpig als een klein
' Vin-

gertje, fchoon wit van Kleur, en met een

roodagrig rond Bolletje aan 't end, dat een

Paarlagtigen weerfchyn heeft".

Zo ziet men dan , dat deeze Steentjes min of

meer overeenkomen met de Mosfelpaarlen ;
?

c

gene daar door bevestigd wordt, dac Rum-
phius Chamx gehad heeft, die vanbinnen,

aan de onderfte Schaal , een Uitwas hadden ,

zeer hoekig en kartelig, fchier als een Haane-

kam y en van zelfftandighcid als de Chamites. ,

Dergelyke, immers, ontmoet men in fommige

van binnen gepaarlemoerde en Paarldraagende

Schulpen. *i Verfchil der Stoffe, derhalve,

doet deeze Steentjes verfchillen van de Paar-

len, en ik twyfel niet of die genen, welken

fommigen Perli de Concona of Schulp- Paarlcn

noemen , daar ik 'er twee van heb als ordinaire

Baggen groot en Melkwit van Kleur, zullen

van dergelyken oirfprong zyn*

(157) Kom- Doublet, ik de Schaal byna ctvru

Rart- Ch«ma
tyantiquata»

Zee* Noot,»
(i57) Chama Testa fubcordata , Sulcis longkudtnalibus

T 5 tóKs

I. Defl XV. STUX*
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VL Hartvormig) met Sleuven overlangs en

^XT
EU Streepen overdwars heeft.

Hoofd*
s i üA\ Van de aanzoomingen kan ik noch in de

aangehaalde van Adanson, noch in die van

GualthierIj eenig blyk vinden. Bonan-
nx fpreekt 'er alleenlyk dus van. „ De Zee-

Noot noemt men de hier afgebeelde Dou-

3 , biet, welke in de Zee van Tarentumen el-

55 ders gemeen is , met zeer dikke en ronde

„ witte Streepen 9 getekend met Vuurkleuri*

ge of rosfe Vlakken'*. Sommigen brengen-

ze t'huis onder de Aardbey- , anderen onder de

Amandel-Doubletten,

ui, (*58} Kom -Doublet, die de Schaal fcheef

êzia
vierkantig en bultig heeft, met Ribben

zee-Erwri overlangs die gekarteld zyn.

Deeze Noorfche, van grootte als een Erwt,

heeft de Billen een weinig omgckromd en

twintig Streepen overlangs , die met ftompe

Knobbeltjes voorzien zyn. De Rand is als met

kleine Tandjes gekarteld,

(i59)

Striisque transverfis* M. L. U* 514» N* 84. Gtialth,
Test. % 71. f. L. BoNANN. Keer. II. f, 93. KlKCH,

446. f« s>5. ADANS. Scneg. U T« lö. f. 2. KNORa Vet"

zam. II. D. PI. 20. f, 3. VU D. PL 14. 2»

(158) Chama Testa trapezia gibba, Sulcis fongitudinallbüj

Cïenulatis. Syst^'Nat. Xll.



de Kom - Doubletten. ngg

C159) Kom -Doublet , die de Schaal half VL

rondagtig famengedrukt en ruuw 3 kruis-
Af^el*

lings gejtreept heeft. Hoofd-
stuk.

Van deeze was de woonplaats aan Lin- clix.
, , , ChamaJê-

njeus onbekend. »;.*rfcv»-

lata.

Zee-Bcon.

CLX.
(160) Kom* Doublet, die de Schaal lang'

werpig en van vooren Jiomp heeft y met cbamaCq

Dakpanswyze Sleuven. EikeU^

Deeze oordeelt Adanson naby te komen

aan de Ham - Doubletten , maakende zig op

dergelyke wyze met een Soort van Zyde vast.

De Schaal heeft de grootte van het uiterfte

Vinger -Lid; zy is wit en aan beide Enden,

vry Homp , 't welk 'er de gedaante van een

Eikel aan geeft. De woonplaats fielt Lin-

kt iEUS in de Middel'andfche Zee.

(iói} Kom - Doublet , die de Schaal Hart' clxi*

vormig* overdwars gejtreept, aan den £^XL.
eenen kant lang uitkopende en [amen- Hartvorm

gedrukt heeft.

De

(i?9) Chama Testa femi«orbiculata compresfa rudj decusfate

ftriati. M. L. U. 5H« N. 85.

(160) Chama Testa oblonga, Sulcis imbrlcatis antice retu-

fa. GuALTH, Test» T. 90. f. F* L I ST« Conch. T» 347»

184, 185* ADANS. Seneg. I T. 15* f. 3.

(161) Chama Testa Cordatd transverfim ftïiati, hinc elofi*

gatè compresia. M. L» U# 515» N* %6*

I. Deel. XV. Stuk.
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VI. De Schaal van deeze is Roestkleurig of

XL^ Geelagtig of Tegelrood, hebbende van boven,

Hoofd- doch niet naar den buitenften Rand toe, ftom-
stük.

pe Ribbetjes ^ die egaal zyn, overdwars.

clxii. (162) Kom -Doublet, die de Schaal rondag-

y^iTta. % ? met gelande Ribben , welke door Stip-

voironc^. pn onderfcheiden zyn 7 en den Aars

Jlomp heeft.

De Schaal van deeze is wit , van buiten

rosagtig , en aan den Rand gekarteld,

clxiïu (163) Kom -Doublet , die de Schaal lang-
C
J0 *™ga. werpig , van vooren gehoekt , met ds

Lanp^r-
yoorfte Tanden fcherp heeft.

Deeze is zeer fyn kruislings geftreept en

wit, van binnen Melkwit, van vooren weder-

zyds met een hoek uitloopende. De Woon •

plaats der drie laatstgenoemden was onzeker.

clxiv. (164) Kom- Doublet y die de Schaal Dak-
Cbama
Lazarus» .

pCMS-*

Foelie-

Doublet. Cbama TestI fubrotunda, Sulcis clematis Pun&is in-

terftin&is, Ano retufo. SysuHat. XIL

(T63; Chama Testa oblonga antice angülatit > Dentibus anti

.

cis acutis. M. L» ü. 515- N 87*

(164 Qhama Testa imbricata Lamellis laceris * Nateoblique

fubVpifalL M. L. Ü. 513. N. 83. Rumph. Muf 48. 3.

Placenta foliacea, Akgenv, Conch. T. '10.) f* F, K.

BróWN Jam. T. 40. t. 9. S ER. Muf. II!. T. 8-9. G 9-

11,6 Knor?, Verzam. I. D, A 8. f. tl hl* D. Pi ó, ft
:lj

V. D. Pi. 14* f« f.
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panswyze gedekt heeft met alsafgefcheur»

de Plaatjes, en de ééne Bil fcheef by- ^jr-
na Spiraal gedraaid. Hoofd-

stuk»

. Schoon de Lazarus- Klappen fomtyds als

niet Foelieblaadjes begroeid zyn 5 't welk de-

zeiven dan zeer verfiert, komen 'er doch an-

deren voor , die men in 't byzonder Foelie-

Doubletten noemt. In 't Franlch geeft men
'er den naam aan van Gateaax feuillettéz of

gebladerde Koekjes, 't Scharnier is het voor-

naamfte Kenmerk van onderfcheiding. Men
vindt 'er die paarfchagtig rood of Roozekleu-

rig, die hoogrood of Oranje, en ook die geel

of bleekrood zyn. Dit Schulpdier onthoudt

zig in Westindie en in de Middellandfche

Zee*

O65) Kom -Doublet, die de Softbal rondag* clxv.

tig en gedoomd heeft , met de ééne%
a™*

hoU

Klep platter , de andere lang uitloopen-^
de in een kromme Snuit. bleu

De Kenmerken, die de Rots - Doubletten van

dé

O 65) chama Testa orbiculata muricatS , Valvula altera pla-

r.iore, altera* Nate produ&iore fubfpiralu Syst. Nat. XLI.

BONANN. Reer. \\. T 21, G UAL TH. Test T. Jol. f.

Cf. Comha rugata. Rond. Test. 1. c. 25, GA SN. Aq.

ALDB» Exfang> 158, LisT. Concb. T. 212. f. 47. &
T. 213» C 48 & T. 215. f. 50 53. S L O A N. Jam. T. 241,

f. 4-7. ADANS. Seneg* U T* 15. fc I»KNORR, Verzam,

vè *> pi. 16. f. rl

1. Deel» XV, Stuk,
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VI. de Foelie -Doubletten onderfcheiden kunnen,
Afdeel. ^eY zeer duidelyk voorgelteld. Evenwel

Hoofd- worden zy dikwils by de Liefhebbers metel-

sïük. kander verward , doordien de Kenmerken in

malkander loopen. Sommigen zyn fterk ge-

doomd, anderen geheel ongedoornd, en.flegts

ïuüw of rimpelig , gelyk de Concharugata van

Rondeletiüs, en die van Gualthi erï.

De Kleur verfchilt, gelyk in de Foelie -Dou-

bletten, en is fomtyds, zeerfraay, rood, geel

of Oranjekleurig. Inzonderheid hebben deezé

Rots - Doubletten de eigenfehap , van aan al-

lerley Schulpen, Zeegewasfen, Steenen, maar

inzonderheid aan de Klippen of Rotfcn

vast te groeijen , waar van de naam afkom-

llig iè. Die aangroeijing nam A d a nso n ook

ïn zyne Senegalfche Jataronus waar, die zeer

gemeen was omtrent het Eiland Goeree en el-

ders by Kaap Verde , inzonderheid in de

Maand April, wanneer dezelve, zegt hy

,

door 't geweld der Baaren wordt afgerukt van

den Grond der Zee. Hy betrekt tot dat Ge^

flagt zo wel de Concha rugata van Ronde*
£ETius, als de Gryphoides van Gualthie-
ju en de Globi van Lis ter; welke benaa-

mingen elk van een byzonder deel der Ge-

Halte afkomftig zyn*

Deeze Doubletten zyn byna Klootrond en

byfter dik van Schaal, op 't hoogfte, zo hy

aanmerkt, twee Duimen middellyns, enfehoon

Rooze- of Vlecfchkleurig van buiten, van

bin*
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binnen wit , doch fomtyds ook Purperagtig Vt.

of Violet. De onderfte Klep heefc tot Schar-

nier een dikken Tand, die van een Kuiltje, Hoofd*

dat in de bovenfte vlakkere Klep is
,

ingeno- STÜK -

men wordt* De Natuurlyke plaatzing van de

Doublet is, den Top nederwaards te hebben,

en , als dan de Schulpen een weinig gaapen

,

openbaart zig, in de gaaping, de Rok van het

Dier, welke naar een gefpannen Zak gelykc,

en bezet is met een menigte van geele Puk-

keltjes. Voorts heeft deeze Zak drie Ope-

ningen, waar van de ééne, aan de voorzyde,

den Voet doorlaat; de twee anderen, aan de

agterkant of Rugzyde , de Lugtgaten zyn of

ook dienen tot in- en uitlaating van Water en

uitwerping der Vuiligheden. Deeze laatften

zyn rondagtig ; doch de eerfte is een lange

fmalle Spleet, welke zeer zeldzaam den Voet

uitlaat, die zig dan doorgaans onder de ge-

daante van een halfmaanswys Byltje vertoont,

Het Lighaam van het Dier is wit, en gelykc

veel naar dat van een Oester , doch het

Vleefch wordt niet gebruikt, In plaats van

ééne Spier , die de Schulpen famenhecht
'

9

ziet men 'er hier twee , die taamelyk groot

en fterk zyn; het welk de zwaarheid, moog-

lyk, vereifcht zal hebben van de Schaal; die

van binnen , in de onderfte Schulp , de ge-

daante van eens Menfchen Oor heefc.

'(166)

I, Deel, XV. $n;:u
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VI. (166) Kom» Doublet , die de Kleppen vaii

^F

> l!

L# ^ ^//ad Kegelvormig heeft , we£fchuin-

hoü>d- Je holle Uitfieekzels als Hoornen , die
STl/K

; ^
langer dan de Klep zyn.

Twei' or
zonderlinge veitooning maakt ieder Klep

nige. "van de Schaal, op zig zelve, in deeze Dou-

blet, die men zig verwonderen moet* indien

zy in dé Middellandfche Zee voorkomt, aan

de Italiaanfche Autheuren niet bekend geweest

te zyn, dan aan Column a alleen.

clxvii. 0^7) Kom -Doublet , die de Schaal ge"

ri"elta
groefd;> gedoomd 9 met uitgeholde Stip*

Gedborn- pen heeft ; een laage Bult in '£ Scharnier.
de Paar- r

Deeze vondt Sprengler ïn de Zee van

Amerika. De Schaal heeft de grootte van eeti

Pruim, de Billen omtrent egaal, den Rand ge-

karteld. De Eelt van 't Scharnier is zeer zon-

derling , wegens vier fmalle Groefjes , daaf

vier Plaatjes van de andere helft infchieten.

Het Aarsgat is Hartvormig ingedrongen, Té-

pelagtig gerimpeld.

XLI. HOOFD.

fx 66) Chama Testae Valvulis Conïcis, Natibus Corniformï*

bus obliquis TubuloUs Valvula longioribus. Syst, Nat. Xlh

CoL- de Purp* C. 19» List/ Conch*T. 214. f. 49. KLKin
OJtrae* 274. T. 12. f, S7 , 88.

(167) Chama Tésta Sulcata muricata exct-fato-pun&atS f

Cardinis Cailo fesfili. Sysu Nat. XII. KNORR Verzat*. IV.

Dk PI. 14, f. 1. VI, D* PI. 26. f. I , 2.
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XLL HOOFDSTUK.

ïlefchryving van f

i Geflagt der Arken of Ar-

ke-Noacb Doubletten»

VI*
Afdeer.
XLL

Hoofd»
STUK *

De benaaming is , volgens het algemeene Naam*

denkbeeld , dat men van de Ark vaii Nóach

heeft, zeer overeenkom ftig met de Geftaltevan

de zodanigen in dit Geflagt, waar van dezelve

oirfprongdyk is , en die men in 't Franfeh

ook Arches ) in 't Latyn Arccetox. is Arken
noemt, d'Augenville, evenwel, brengt

deeze tot de Hartgelyke Doubletten , of Har-

ten , t'huis*

De Schaal is gelyk van Kleppen, en heeft Kenmer.

het Scharnier met menigvuldige, fcherpe, we-

derzyds infchietende Tandjes; dat is, in ieder

Schulp is een Zaagswys Scharnier j waar van de

Tandjes zeer klein zyn, en tusfchen die der

andere Schulp, infchieten* Het Dief 9 dat 'er

in huisvest 5 fehynt ook tot de Tethydes te be-

hooren.

Vier afdeelingen maakt Linn^us in dit soorten*

Ceflagt , waar in de zeventien Soorten zodanig

gefchikt zyn, dat 'er de eerfte één, de tweede

vier , de derde en vierde ieder zés bevatten.

Weinigen komen uit Indie.

V
L DÈEt. XV. ST&xt*

u Met
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i. Met den Rand zeer effen > de Billen om-

gekromd.

(i68j Ark- Doublet, die de Schaal ah fcheef

gekreukt, met Streepen , fchuins ge*

kielde en den Rand zonder eenige Tand"

jes of infnydingen heeft.

De Geftalce is zo zonderling, dat menze,

deswegen , den naam van Haspel of Haspel-

Doublet heeft toege . eigend. In 't Latyn

noemt menze Oftreum tortuofum y dat is ge-

draaide Oester : in 't Franfch Arche torfe , of

kromme Noachs-Ark. Deeze, fraay zynde en

groot, worden van de Liefhebbers nog zeer

duur betaald. Nu omtrent vier Jaaren gelee-

den werdt 'er in openbaare Veilinge één, van

drie en een half Duim lang, verkogt voor

twee -en -zestig Guldens. Rumphiüs merkt

ook aan , dat zy zeer zeldzaam zyn, zelfs itl

Oostindie, vallende voornaamelyk aan één der

Papoes- Eilanden, behalve dat men 'er eenige

weinigen op Kerams Noordkust aantreft. In

Noor-

(168) uirea Testa parallelepipecft Striata , Vnlvula obliqtia

caririat&, Natibus recurvis, margine intcgerrimo. Syst. A'*:*

XIU Gen, 312* M. L« U. 517. N. 86* Bonann. Kircba

II. T. 122* Oftreum nortuofum. rumph. Muf T. 47. ff

K. GlJALTH» Test. T4 95* E B, KLUN OJlrac. T» 3, f*

16» ARGENV» Cinch* T, 19* / I. IC N o 21 R forzam, U D«

VI.

AfdeeL
XLL

Hoofd-
stuk.

cLxvnr.
Arca ttir-

tuofa*

Haspel-

Doublet»
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NoörVvegen komt een dergelyk Doubletje , VT.

zegt LiNNiEUs, dat zeer klein is, voor* ^n^"
HOOFD-

2. Met den Rand effen 3 dc Billen ge- stuk.

boogen,

(169) Ark -Doublet, die de Schaal langwer* CLXÏX.

pig, geflreepty aan den Top uitgerand; Arca Kot.

de Billen krom en zeer wyd van elkan- Ark.
lb"

der ; den Rand zonder eenige Tandjes

en gaapende heeft.

In 't Werk van Rumphius is deeze door

den Uitgeever ingevoegd : zo dat het geen

Oostindifche fchynt te zyn. Linn^us ftelt

de woonplaats in de Roode Zee 3 in de Middel-

landfche en in de Indifche. Niet onwaarfchyn-

lyk komt zy ook van de Araerikaanfche Kus-

ten. Het is de regte Noachs Ark, waar van

Bon a nni omftandig fpreekt, haar noemen-

de „ Een Schulp die de figuur van een Scheepje

33 heeft 9 Rhomboides by fommigen genaamd

,

„Mus-

(169) Arca Testa oblonga Striata aplce emarginata, Nati-

bus incurvis iemotisfimis > margine integerrimo hiante, M, L»

tJ* 517» N* 90* Concha Rhomboides* ROND» Aq* <z4 p* 27.

Musculus Mathiolu List* Conch* 3* B. f» 6* C I.T. 5* Con*

cha Rhomboides. BoNANN* Keer. II. T. 32. Arca Noa?.

RUMFH» Mnf. T# 44 ft T. GUALTH, Test. T. 87» f,H,

ï, G, ARGENV» ConebyU T* 26. (23.) f. G. GlNANN,
Adr.U.T.Zi.f. 159- Regenf. Coneh^ T. is*f* 73» KNQRK
ferzam. ] # D. PU i5# f. 1, 2»

V 2

I. DEEL. XV. STUK.
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VI.
35 Musculus Striatas by Matthiolus, by

'xLI^ » anderen M^üfab Dezelve onthoudt zig

Hoofd diep in Zee> onder de Slyk, hebbende een

stuk.
5) foort van Kiel, daar zy zig mede vasthecht

„ aan de Steenen, als een Zeegewas, Het
Vleefch, in de Schulpen beilooten, verbas-

,, tert allengs in een Eeltagtigé zelfftandig-

„ heid, die zo veel te harder is, hoe nader

aan den Steen. Met Slyk en Tarter omkleed,

„ is zy van eene Aardagtige Kleur, daar var*

5> ontbloot zynde vertoont zy zig witagtig, met

Kastanje -bruine Plakken, hebbende de zy-

5, den met groefjes geftreept , die te ondieper

3 , zyn , naar maate zy het middelpunt of dat

„ der famenloopinge meer naderen. Het bo-

ventte gedeelte, daar de twee Kleppen met

3 , kleine Tandjes zig famenvoegen , is vlak en

5 , met Streepen getekend, die zodanig gefchikt

5 ,
zyn , dat zy als de Punten van Spiefen 5 op

elkander gelegd , uitbeelden".

CUX O7<0 Ark -Doublet, die de Schaal tangwer*

UtL
hATm

Pte > met Streepen gebaard , de

Gebaarde» jgf/.

(170) +Arca Testa oblongê Striis barbata , Natibus incunri*»

apprcximatis , margine integerrimo claiïfo. Fann* Suec. 2147»

M. L* U N. 91. Muf. Tesf. 116* T. <> f. U Chama

aspera Rond. Test* ï*. BoNANN. Recr. II. T. 79.

GüArrn. Test T. 91. f. F. ARGENV Concb. T. «5,

(22.) f. Al, GlNANN. *AdrUt. II. T. 23. f. 160. S E B.

III. T. B3« f. 13. KNOliR Verzam. II. D. pl. 2, f.
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Billen krom en digt by een 9 den Rand .
VI.

ongekarteld en geflooten. XLl
Hoofd.

Gedagte Kenmerken onderfcheiden deeze stuk.

Soort genoegzaam van de voorgaande, onder

welke ook voorkomen die ruighaairig zyn.

Argenvillë noemtze eene Telline , en

G u A l r h i e r i betrektze tot de Mosfelen ,

gelyk fommigen ook de regtc Noachs Arken

doen. Zy komt voor^ aan de Kusten van Eu-

ropa en in de Middellandfche Zee. In 't Ita-

liaanfch noemt men deeze lange, fmalle, rui*

ge Schulpen, Cozze , zegt Bonanni, De
Kleur is Kastanje- bruin en wit.

Het mqet deeze of de voorgaande zyn , daar

A d a n so is? van zegt , dat de Venetiaanen haar

Mousfolo of Muzzoh heeten , de Grieken , in de

hedendaagfche Taai , Cdognone of C dagnone %

en dat zy by de Ouden onder den naam van Ba-

tonos is bekend geweest, hebbende den tytel

gevoerd van Glans, dat is Eikel, by de Laty-

nen. Ik weet wel , dat zyne aanhaalingen de

gewoone Noachs -Ark betreffen, en dat zyne

befchryving van de gaaping meldt , door welke

de Pees uitgaat, die deeze Schulpdieren aan de

Klippen hecht ; maar zyne Afbeelding van de

Doublet komt nader overeen met deeze laatfte

Soort. Waarfchynlyk heeft Linn^us hem,

om deeze nyyfelagtigheid , hier niet aange-

haald»

v 3 070
I. Deel. XV* Stuk,



3io Beschryvinc van

VL (171) Ark- Doublet, die de Schaal langwer*

A^ekl. pigr gejireep y en vanvooren gehoekt

Hoofd- heeft.

STUK.

clxxj. Deezc , in de Middellandfche Zee gevon-
yh ea Mo» .

0
4Mus. den , heeft ruim de grootte van een Boere
jHoefcgc* Boon , zynde van buiten geelagtig , van bin-

nen wit of blaauwagtig paarfch en volflrekt

van Gedalte als de Guineefehe Mosfelen. Het

Kenmerk der kleine Tandjes in 't Scharnier

onderfcheidtze van dezelven.

(17a) Ark -Doublet, die de Schaal Eyrond,

doorfchynende 9 een weinig gejlreept ;

met de Klink uitpuilende en onderfchei-

den; den Rand geheel effen en't Schar-

nier als met Haairige Tandjes heeft.

Deeze, in de Middellandfche Zee door F*

LociE gevonden , is van grootte ongevaar als

het Zaad der Zaay -Zonnebloem,

3. Met den Rand gekarteld en de Billen

omgekromd.

(171) Arca Testa oblonga Srriata f anticc angulati. Systê

Nat, XI

I

t

(172) Arca Testa ovata pellucida fubftriata, Vulva pro-

minente distin&a , margïnc integexrimo, Gardine cüiari» Syst*

Nat. XII,

CLXXtf,
\Arca

Éyronde»
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1*73) Ark -Doublet > die de Schaal Ruitag- VK
tig Vierkant 5 flaauw kruislings geftreept

Al
xLll

en doorfchynende , met de Zftto omge- Hoofd-

kromd en den Rand gekarteld heeft.
STUK#

clxxiii.

In dc Middellandfche Zee is deeze ook ge-f^£^
vonden, van grootte zynde als een Paarde- Melkwitte,

boontje,

(174) Ark' -Doublet, die de Schaal fcheef™-™™*

Hartvormig heeft met veele Stompe t.quata*

Ribben; de Billen omgekromd, den Rand

getand,

Deeze is bekend onder den naam van Bas-

terd-Ark, om dat zy veel gelykt naardewaa-

re Arke-Noachs Doublet, doch in andere op-

zigten, wederom, daar van verfchilt, inzon-

derheid door een uiriteekende hoek > aan de

céne zyde. Deeze Doubletten komen uit Oost-

en Westindie, en vallen ook aan de Kust van

Afri-

073) »4rca
¥
Tcst3L fubrhomboidea , obfokte decusfatim Stria-

ta
, diaphana , Natibus recurvis ,

margine crenulato. Syst*

JVïèi XIU

(174) Arca Testd obllque Cordad multifulcatd Sulcis mu-
ticis, Natibus recurvis, margine creiuto» M* L* ü* 5i8« N*

<JU Bonann» Recr. ll4 f. 74. L I S T. Conch. T# 236. f> 70*

Rümp H« Muf T4 44. fi I . SLOAN. Jam. T. 241* f# 14,

15, 16. GUALTH. Teji. T» 87» f* C, ADANS. J#

T, 18. f. 6* KNORR Vcrzam. V D, PU 24» f. 3 , 4*

v 4
I* Deel. XV. Stuk*
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A*m*
Afrika ZO t fchynt ^

ze,fs in de Middel-.

<Xtl/ landfche / ee. Men vindtze taamelyk grooc.

Hoofd- Uit Zee komende zyn zy, zo wel als de ech-
stük. te Arken , met een graauwagtige Wolligheid

bekleed , welke men 'er met Zand af kan wry-

ven> en dan worden zy byna wit van Kleur,

zegt Rumphi us, die ze tot de Kam -Schul-

pen betrekt > en aanmerkt , dat men 'er een

Steentje in vindt, genaamd Qtenües, vangroot-

te als een Erwt, 't welk de Indiaanen, uit

bygeloof , met zig neemen , om gelukkig te

zyn in 't opzoeken van Mosfelen en Schul-

pen. Het Vleefch, zegt hy, is hardagtig en

heeft een Menie -rood fpits Handje, waarme-

de het Dier groot geweld kan doen , van zig

geevende een ligt rood Vogt, dat men by dé

Maandftonden vergelykt en deswegen dit

Schulpdier, in \ M^leitfch, Bia Anadara ty?

telt. Deeze benaaming heeft Adanson der-

halve, ook voor een Doublet gebruikt , hem

aan de Kust van Senegal voorgekomen > welke

naar deeze Soort zeer gelykt.

clxxv. (*75) Ark - Doublet , die de Schaal fcheef

fl?5) *Arca Testa oblique Cordatd o&ofulcata Ixvl , NTati-

bus reqirvis, margine plicato M. L. U. 515» N« o*. List*

Conch. III. B, f» 2 , C. i* T. 4» GuALTH, 'Teft. T. 87,

f. D. KLEIN Ojhac. T* 10, f. ADANs. Seneg. 1. T«

Breed ge-
-ibdc.

Are41 Hartvormig heeft met agt effene Rib*

hen;



de Arken. 3i3

ben de Billen omgekromd, den Rand Yl>

geplooid.
Af^>
Hoofd»

Van deeze, als een klein Osfen-Hart Dou- 8TÜK*

biet aangemerkt , en aan haare agr breede

Ribben kenbaar, vondt Adanson een groo-

te menigte in het Modderige Zand aan den

Mond van de Niger ; alwaar de Negers 'er

fterk naar zoeken. Hy noemtze Jagan, en

merkt aan dat de Kleur, wanneer men deeze

Schulpen fchoon maakt, ook Sneeuwwit is.
-

(176) Ark -Doublet, die de Schaal byna cxxxvr.

Hartvormig met gedoomde Ribben , de érca
r

Billen krom , den Rand met Tandjes Kondige.

heeft.

Onder de Basterd -Arken komen voor , die

zeer Hartvormig zyn , gelyk de gene welke

van de Franfchen deswegen getyteld wordt

Qoeiir d'Homme en volute. Deeze fchynt het

te zyn , die d'Argenville den naam toe-

eigent van la Corbeille of de Korf; waarfchyn-

lyk , om dat de Bekswyze omkromming der

Top-

(17S) Arca Testa fubcordat& Sulcis muricatis, Natil>us re*

curvis, margine cienato» M. L» U. siy* N* 93» Column.
Purp* 21. T. 20. BONANN. Keer. II. T. ?i. GüALTH.

Teft. T. 87. ft E. ARGKNV. Conch. T. 2(5. (23) ft C»

KNORR Vtrzam. IV. D* H, I4« ft 2#

V 5

I? Deel. XV. Stuk,
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VL Toppen 'er eenigermaate dc gedaante van eet*

Xkd£eu Korfje met een Hengfel aan geeft. Daar by

rfolj
komt de KorreliSe inftyding van de Ribben,

1

, J** die ze nog meer naar een gevlochten Korfje

doet zweemen. De gcdagte Korrels , even-

wel, komen my veel duidelyker yoor in eene

Basterd - Ark , volmaakt gelykende naar die

van Rumphiüs, Letter K, welke hy Petten

Qranofiis noemt , vallende niet op Ambon ,

maar op Kerams Noordkust en op Celebes by
Makasfar. De andere gelykt meer naar die

van Bon a nni uit de Middellandfche Zee.

Waarfchynlyk zullen dit Verfcheidenheden zyn

van de Basterd - Arken.

CLxxvir- C1??) Ark "Doublet , die de Schaal Linsvor-

qqH&^ m^ en ^ru^nSs eenigermaate geftreept

heeft , met de Billen krom , den Rand
gekarteld en de Spleet digt.

o.xxvuv 078) Ark -Doublet 3 die de Schaal Limvor*

Bïeeké* miS 9 wat fc^eef en kruislings geftreept

heeft > met de Billen krom , den Rand

gekajrteld > de Spleet by uitftek mauw.

Dee-

(177) yfrs/t Testa Lenticulari dectisfatim fubfhiatJ, Nati-

bus curvis, margine crenato, Rima claufa. M. L. 5 1 9. N,

9*. KNO RR, Verzam* % D* PU 3°* 6 3»

(178) •Arc-a Tesra Lenticulari fubobliqu* decusfathn Srria»

ta , Natibus recurvis, inargine crenato, XUraa* angustisfima,

JM. L* U. 5io4 N. 95. liNORR T*kr%am< Vl> D, Pi, H«f,|,
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i üeeze beiden * in 't Kabinet der Koningin VI.

van Sweeden zig bevindende , waren uit de Af^u
Indien afkomftig. De eerfte is wit met brui- Hoofd-

ne famenvloeijende Vlakken, de laatfte bleek s*uk.

van Kleur. Zy behooren tot de Poffer -Dow
bietten, wegens de rondheid en dikte dus ge-

naamd.

4. Met den Rand gekarteld, de Billen ge-

boogen.

(179) Ark -Doublet, die de Schaal Linsvor- clxxïx.

mig ongeoord en taamelyk effen ^f^clgolhiu
de Billen geboogen en den Rand ge»

*'

1

plooid.

De Schaal van deeze is dik en naauwlyks

gerimpeld, in 't geheel zonder Sleuven, aan

't Scharnier rondagtig en aan den rand ge-

plooid , met een Golfswyze geele Tekening.

Zy komt uit de Westindïëru

O80) Ark -Doublet, die de Schaal Linsvor clxxx.

w jp> **rca Pee-

f179) *4rca Testa Lenticulari inaurita, larviusculd, Nati-
Gevoorde*,,

bas inflexis, margine plicato. Syst. Hat, XII. BonANN, Re»

ereat. II. f. 61. K N ORR Verzaw. VI. D. PI. 14. £ 4.

f180) Arca Testa Len:iculari lubaurita fulcata Sulcis fub-

imbricatis, Natibus. inflexis, Margine plicato. M. L. V* 52c.

N. 96. List. Conch* III. B, f* 2. C» 2. T» i 4 f. 1, 2. Gu-
AL TH. Te/?. T* 72» £* H. ARGENV. Concb^T^ 27» (2f*)

f* B? KNORR Ferzam. V* D» PI. 12, f. 4*

I. PEEJ., XV. STUK
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Afdeel.

Hoofd»
STUK.

rnig ,
eenigermaate ge Oord > met Sleuven

en oneffene Ribben heeft; de Billen ge-,

boogen, den Rand geplodd.

Deeze is wit van Schaal , met breede dwar-

fe Banden, die als gegolfd zyn, overdwars;

van binnen bruin mee een foort van ftompe

Tandswyze verheffingen aan den Rand. De
Billen zyn ftomp en niet fchêef. Die van

d'A rgenville is twyfelagtig hier tehuis ge-

bragt.

clxxxt. 080 Ark -Doublet, die de Schaal rondag-

f™J**** tig dik gebult en eenigermaate geftreepv

Gladde heeft, met de Billen omgekromd en den
•

üfFeu
Rand gekarteld.

Den Bynaam Glycymeris, voor deeze of der-

gelyke Schulpen van ouds gebruikt en afge-

leid van de zoetheid van derzelver Vleefch

met eenige bitterheid gemengd ; zou ik eer-

der van de gladheid en fyne Streepjes op de

Schaal > afkomftig agten. Hier in verfchilt

(i8r) Arca Tesra fuborblculata gïbM fuhftriata, Natibus

ïncurvis, Margine crenaro, M4 L* Ü« 521. N4 97» BELL. Aq.

4o8# Rond* Tèfti 31 Bonann» Recr. II. U 60, <5r«

XiJMPH. Mus. T4 47. i. Chima Glycymeris. LiST*
Canch. X\U 6. f. 2 C* 3. T. 2« GlJALTH, Tel. T. 82 f»

C, ADANS. Sene*. I. T. is. f* 10. KNOBK rerzam»

IU £> PL 23* f» 5. Vi. D. pi. ra; f. &j

dee-
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deeze niet zeer veel van de Gegolfde Poffer- VL

Doublet ; doch de Kleur onderfcheidtze aan-
Af
^j

L>

merkelyk,als zynde deeze Gladde niet Golf$- Hoofd,

wyze gcbandeerd* Een menigte Verfcheiden- stus.

heden van Kleur worden evenwel door Adan-
son tot zynePr

ovan 9 zynde een Schulpdier,dac

hy menigvuldig in de Zanden aan de Kust van

Goerée en Kaap Verde vondt , betrokken

,

daar hy dus van fpreekt.

De Grondkleur is hier zeer verander-

„ lyk, fomtyds wit, fomtyds vaal of Vleefch-

kleurig. Ik heb 'er waar van de Top wit

is, in de gedaante van een Ster, gelyk de

„ Verfcheidenheid waar van B o na n n i fpreekt,

„ die ik aangehaald heb ; terwyl het overige

„ der Oppervlakte drie of vier breede rond-

„ gaande Banden overdwars heeft, die zeer

donker vaal zyn. De witte of Vleefchkleu-

„ rige Gronden worden dwars doorloopen van

„ een groot getal kleine roodagtigè Streepjes,

die op eene wonderlyke manier hoekswyze

„ geplooid zyn , doch zeer bevallig". De
Doublet is rond van Omtrek , twee of drie

Duimen middellyns , en byna zo dik , van

buiten met een fchoonen Glans. Men vindt-

ze ook aan 't Eiland Guernfey^ op de Fran»

fche Kust, volgens Linn^üs.

(132) Ark -Doublet, die de Schaal rond, gi*ctxixit
fok- Arca

(t%i) Arca Testa ótbiculata t Jcquilatèra, pllofa, Natibus Hacurige*

in-

h Deel. XV. Stuk* v.
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VI.
[ lykzydig en Haairig heeft, met de Bil*

^XlT* ^en ^rom en ^m ^an^ gekarteld.

Hoofd-
sTüKt Deeze, die in dc Middellandfche Zee voor*

. komt , gelykt zeer veel naar de voorgaande

,

maar heeft de Schaal volmaakt rond, en van

buiten als met Fluweel bekleed»

clxxxiii. (i 83) Ark -Doublet, die de Schaal rondag*

mZ^mm
tig , effen , eenigermaate ge-Oord en over-

rlatte* dwars geftreept heeft y met de Billen

krom m den Rand gekarteld.

De Schaal heeft de grootte van een Nagel,

is ros gegolfd , niet volkomen Linsagtig
5 naauw-

lyks blykbaar overdwars geftreept, met wei-

nig of geen Ooren, Men vindtze in de Middel-

landfche Zee,

èLxxxiv* (184) Ark -Doublet, die de Schaal fcheef

Nuckus. Eyrond heeft en gladagtig, met de Bil*

ftondc* Un krom , den Rand gekarteld , het Schar*

nier Boogswyze.

Dee-

itictirvis ,
Margine crenato. Éyjt* Nat, XII* Nux Piloft. B o-

NANN, Recr< II. T4 80, Pondcrofa Sericep indumento* G u-

AL TH. Test. T. 73. f« A*

(183) Arca Testa fubrorunda \xvl fubaurita, transverilm

Striata, Natibus incurvis , Margine Cfénufafo» Syst, Nat. XlU

f184) Arca Testa oblique cvata* lamuscula , Natibus in-

ciuvis , Margiue cienulato , Cardine arcuato. {Syüj&aü X\U



DE A R K E I?. gl#

Deeze Europifche , de grootte hebbendé VI.

van een Hazelnoot , heeft tusfchen de Billen ^f^ 1,

een driehoekige verhevene Spleet. Hoofd-
STUK*

XLII. HOOFDSTUK.
Befchryving van '£ Geflagt der Kam- Dou-
bletten, waar onder de Oesters en der*

gelyken , als ten opzigt van H Scharnier de

zelfde Kenmerken hebbende ? begreepen zyn.

Schoon LiNNiEus hier den Geflagtnaam Naam*

OJlrea heeft, die van ouds gebruikt is om
de Oesters te betekenen, heb ik echter beter

geoordeeld, aan die van dit Geflagt den naam

te geeven van K am-Doubletten* De
Oesters, naamelyk, maaken een zeergemeene

figuur aan
9

t end van dit Geflagt, en dcPaarl*

Oesters zyn tot de Mosfelen t'huis gebragt:

daar de Kam -Doubletten, Pedtines^ die door

haare fraaiheid van Kleur de meefte anderen

overtreffen, byna drie vierden beflaan van het

getal der Soorten.

De Kenmerken , behalve die den overigen ge- Kenmer-

meen zyn, beflaan zo zeer niet in een onge-
ken '

lykkleppige en ge- Oorde Schaal , 't welk niet

m alle die van dit Geflagt plaats heeft, als

in de gefleldheid van 't Scharnier. Dit is Tan-

deloos en beftaat uit een ovaal Geutje, met zy-

de-

I. Deel, XV. stuk,



3*0 Beschryving van

VT. delingfe dwars-Streepen. Zulks heeft eenigeh de
A
XUI

L Kam - Doubletten met de Poffer- Doubletten,

Hoofd- zo even voorgefteld , doen verwarren ; doeh

stuk; de Tandeloosheid maakt eene genoegzaame on-

derfcheiding ; aangezien de gedagte dwars-Streé-

pen, zp Linnjbus aanmerkt, in de Kam-Dou-
bletten niet infchieten of fluiten in de Sleufjes

of Kuiltjes van de andere Schulp. Zy hebben

ook geen Klink of Aars.

Eigen- De algemeene Eigénfchappen derKam-Dou-
khappeiu

Pletten beftaan daar in , dat zy dikwils uit het

Water opfpringen . waar toe de ligtheid en

dunte , benevens de platheid deezer Doubletten,

gelegenheid kan geeven. Dit Springen, nu,

wordt ten deele door de werking der Gol-

Ven veroirzaakt , en door de eigen bewee-

ging van dit Schulpdier : ja fommigen fchry-

ven het daar aan toe, dat zy zig met zulk een

kragt ontfluiten Men zegt, dat zy langs het

Water ftrykende een foort van knarfend Ge-

luid maaken. Plinius meent te kunnen be-

wyzen , dat het hun aan geen Gezigt ont-

breekt , doch den Öesteren fchryft hy het te-

gendeel toe. Of hy, dePeSlunculi als een Pyl

doende voortfchieten , uit het Water , ook

de PeStines bedoele , zou men met reden mo-

gen twyfelen ; hoewel het fchynt', dat men
ondtyds die naamen niet zo zeer onderfchei-

den heeft, als heden, nu men de Kokhaanen

en anderen , die reeds befchreeven zyn , door

t zie
Peftunculi verftaat Zy worden in 't En-

!>hki«sr gelfch



de Kam- Doubletten*

gelfch Scollops getyteld volgens Charle* VI.

ton, in 't Franfch Peigne. Men geeft 'er in ^Li^'
't Nederduitfch, gemeenlyk , den naam van Hoofd*

Mantels aan. STUK *

„ Die Schulpdier, (zegt d'Ar o en vtlle, Het

„ van wien de Afbeelding is ontleend .) heeft^x
J#
ll!

„ twee groote bruine Vliezen, welke zig ieder

3 , hechten aan één der helften van de Schaal.

„ Derzelver bruine omtrek 9 die met egaale

„ Vlakjes beladen is , geeft in 't Zeewater eene

„ verbaazende menigte van witte Haairtjes

3, uit, lang genoeg om over den Rand van de

3, Schulp heen te komen. De tusfehenruimte

3, van deeze Haairtjes is gegarneerd met ron*

, 9
de, glinfterend zwarte Stippen, gclykende

„ naar Paarlen , welke aldaar ingekast mogten

3, zyn. Het binnenfte van deeze Vliezen om-

3, kleedt en befluit vier dunne Plaatjes , die

3, overdwars beladen zyn met zeer fyne Stree-

3, pen 3 welke taamelyk zweemen naar een ge-

3, deelte der Longen. Boven deeze vier Bla-

3, dertjes ziet men een klein week Vliezig

33 Klompje, dat men kan denken de Buikof

3, Ingewanden te zyn» Hetzelve verbergt

5f onder' een taamelyk dun Vliesje, een foort

van Voet, van vyf of zes Lynen, welks

3, Punt, die geen byzondere beweeging heeft,

zig uitftrekt naar het middelpunt van het

33 Dier. Dit Deel heeft doorgaans de zelfde

33 Kleur 3 als 't gene, waar van het omkleed

X 3, wordt;
X. Deel. XV. Stuk.
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VI - wordt ; maar , ten tyde van de Kuitfchie-

XUL » ting *
zwe het en verandert van Kleur,

Hoofd ,j wordende fchoon donker geel : vervolgens
stuk, ^ krimpt het in , en krygt wederom zyn voo-

3 ,
rige Kleur.

„ Met de voortgaande beweeging van dit

„ Schulpdier is het dus gefteld De Kam-

3J Doublet op 't drooge zynde, en naar Zee

„ willende, opent zig, zo veel de uitgeftrekt-

3, heid toelaat van haare Kleppen, en, dezel-

ven een Duim of daar omtrent ge-opend

„ hebbende , fluit zy die wederom zo ge*

„ zwind , dat aan de onderfte Klep een fa-

3 ,
mentrekking medegedeeld wordt , welke

3 , haar , door de Veerkragt van de Schulp,

3, vyf of zes Duimen hoog van een Grond

3, doet fpringen. Door de fchuinsheid van

33 het Strand valt zy altoos laager, en bereikt

„ dus , met herhaalde poogingen , wel haast

3, haar doelwit. Dergelyke beweeging doet

33 haar op de Oppervlakte der Zee als hup-

33 pelen of langs dezelve loopen
s
gelyk R o n-

,3 üeletius aanmerkt: doch dieKam-Dou-

„ bietten, welke aan andere Lighaamen vast

„ zitten , gelykerwys de Oesters , hebben dee-

„ ze beweegingen niet , offchoon zy op de

3, zelfde wyze gaapen."

soorten. Onder de een-en-dertig Soorten van dit Ge-

flagt, zyn 'er negen, die men gemeenlyk tot

de Oesters betrekt: de overige twee-en-twintig

zyn
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zyn gcfmaldeeld in drie partyën
,

gelyk wy Vt

zien zullen.
Afdejl;

HOOFD-
t. Met Ooren die aan beide zyden gelyk stuk.

zyn*

(185} Kam -Doublet, met een ongelykkleppi- clxyxv*

ge Schaal , de Straaien rond en over- 2
J

üxila.

langs gejlreept. St
< *koï*

Doublet*

De helften van deeze zyn , onder den naam

Van St. Jakobs- Schulpen, zeer bekend, en de

Doubetten, fraay van Tekening zynde n )g

taameSyk geagt. Men heeft 'er die Rooze-

kleurig gewolkt en gebandeerd zyn, ook brui-

ne, cioch de meelten zyn wit. Aan de Kus*

ten van den Oceaan, in ons Wereldsdëel , ko-

men zy alomme voor Lts i E .< geeft 'er den

naam aan van Groocfte Kam- Doublet , met

veertien dikke uitpuilende Streepen , die zelf

ook geftreept zyn, voorzien» in 't Engel (ch

a Scallop genaamd, 'c Is be end , dat zy de

eent helft plat en als eeö Üekzel van de an-

dere holle Schulp hebben , die veel gebruikt

worde

(lts) Ofirea Te?ta inarquivalvï , Radiis rotundatis longim-

dinaiiter Striatis Syst. Nat X 1

!. Gen. 313, Faun, 2148,

M. L. U, Sii. N 98. LIST. Conch T 161. f. . AngL T*

5 f. 19* Peéten maximus. Ghalth. Test. T# 98. f,A

KNORR Ferzam. U D. PI. 4 U 1. X>V. f# i, z è U,D. VU

14. f* I. PI. 17. f* 1 , 3* W« i3- f. 5,

X 2

I. deel. XV, stuk.
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VI. wordt om Oesters in te braaden. De Vifch

^XLU**
^aar U^ *S Ze^ aan§enaam van Smaak.

Hoofd- By .Portland, en elders in 't Kanaal, worden

stuk. zy veel gevifcht, ja meer, zo 't fchynt, dan

aan de Franfche Kust.

cixxxvu (186} Kam -Doublet, die de Schaal ongelyk-

jacJua. kleppig met veertien hoekigs Straaien,

spaaniche. die overlangs geftreept zyn> heeft.

De hoekigheid der Ribben is het eenige ,

dat deeze Soort van de voorgaande onder-

fcheidt. Zy zou, om dat menze aan de Kusc

van Spanje, in de Middellandfche Zee , aan-

treft, meer betrekking fchynen te hebben op

de gewoone benaaming van St. Jakobs-Schul-

pen : des menze ook de Spaanfche noemt»

Bonanni zegt, dat menze in Italië Cappa

Santa , f. di S. Giacomo tytelt, dat is de Heili-

ge of St. Jacobs -Schulp. Men vindt 'er,

zegt hy, die by de tien Duimen breed zyn.

't Schynt dat hy de een met de andere ver-

ward heeft: want die in de Oceaan yoortko*

men, voegt hy 'er by , hebben de platte Schulp

met een fchoone mengeling van veelerley hoo-

ge

(i36J Oftrea Testü inaequivalvi , Radii's quatuordecim aiigu-

latis, longitudinaliter ftriatis. M. L. U. 522. NT. 99. Gual»
THIïRI Test. T. 9S>. U B» REGFNF. Conch. 6. T 2. f.

19. BoNANNi Recr. II. T. 3, 4* GlNANN. xAdriat. II.

T# i6ê f. 123* Knohr Vetzam. IU Deel. VU 22, f. 3*
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gc Kleuren verfiercL Ik heb 'er van deeze VL
Spaanfchen één , die de ronde Schaal zuiver $^£u
wit heeft , en de platte Vleefchkleurig bleek Hoofd-

rood. De Ooren zyn in deeze , zo wel als in stuk.

de voorige
? wederzyds even groot.

Ci 87) Kam - Doublet 3 die de Schaal ongelyk- clxxxvu.

kleppig heeft met agttien platagtig^^i'

breede Straalen. Doublet,

Deeze bevindt zig in 't Kabinet van de

Koningin van Sweeden* De Schaal heeft de

platte Klep met flaauwe Straalen , maar van

binnen , naar den Rand toe
, zyn eens zo veel

* looijen zigtbaar. De gegolfde Streepjes gee-

ven 'er den bynaam aan. Wy noemenze Jop-

pe- Doubletten.

(188) Kam -Doublet, die de Schaal ongelyk- clxxxvu 1.

k'eppig heeft, met zestien verjleeten striatuia.

.Straalen, die overdwars Vliezig gefireept
GeftreePte

zyn: den Rand ongekarteld.

Deeze uit Indie, in 't zelfde Kabinet, heeft

de ronde Schulp maar weinig bultiger dan de

an-

(187) OJlrea Testa. inxquivalv? , Radiis o&odecim expla-

n^tis. M. L* U. 52 3. N» 100. KNORR Verzam. II D. Pi.

19. f. 3* PU 20, f. i*

(188) Oflrez Testa inaequivalvi, Radiis fexdecim oblitera-

tis
y
trans ve;fe membranaceo-iiriatis , margine integenimo. AU

L, U, 5*3» N, ioi #

x 3
I. Deel, XV. Stuk,
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VI - andere, en is van binnen geelagtig, tusfcher*

^XUU de Straalen wit.

stuk. (189) Kam -Doublet die de Schaal ongelyk*

kleppig heeft , met twintig ve, heven

Straalen.

cixxxix»
M :nuta.

Kleine*

Deeze, insgelyks uit Tndie, heeft de c chaal

bultiger, zeer verhevenrond en klein de plat-

tere helft is ook diep geplooid ep plat-verhe-

venrond. Deeze laatfte is witagtig met bruin

gewolkt ; de andere wit. De geheele Schaal

heeft de grootte van een Hazelnoot.

cxc, (190) Karn - Doublet , die de Schaal gelyk*
Fleuren^

kleppig met twaalf verdubbelde Straakn

en van buiten glad heeft.Ko r> pas-

Doublet.

Deeze is by ons zeer bekend onder den naam
van Kompas - Doublet , welke van deStreepen,

die zy van binnen heeft , en uit het Scharnier

fpreiden, afkomftig is. <n fommigen zyn dee-

ze Streepen van buiten geheel niet , in anderen

vol-

f189) Oflna Testa inarquivalvi , Radiis viginti convexis. M*
Li l> $24. N. ioz*

("190) Öftrea Testa sequivalvi, Radiis duodecim duplicatis,

cxrus tetvu Mt L. U, 524. N- 103. Amufium of Kompas-

Schulp R ü M P H Mui, T 4?.A,B,GUALTH Test.

T. 73. f. 5. Umbella üve Solen» ARGfnv. Concb. T, 17 .

(24) f. G. KL FIN Oftrac. T. 9* f. 30, BoNAN*N ÏU.

354* KNOBR Verzuim* U D. PI. 20. 3 » 4» V. D« PJ#

21» 6*
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volkomen zigtbaar, die ze dan rood, bruin of VI.

zwart geftraald maaken* De eene helft is in
A
xLli*

de gemeenften Leverkleurig, de andere helft Hoofd»

Spierwit
, gelyk ook de binnenzyde van de STUK *

eerstgemelde meest wit of witagtig is. In an-

deren is de eene helft zo wel doch flaauwer

gekleurd als de andere helft. Men vindt 'er

die tot vier of vyf Duim in middellyn haa-

ien, en deeze, dan fraay roodgekleurd ofgeel

getygerd zynde, worden veel geagt. Behalve

de rondheid is de dunte en platheid van deeze

Doublet zeer opmerkelyk , zo dat de Fran-

fchen, die 'er, wegens de gedagte Streepen*

den naam van Eventail, dat is Waaier, aan

geeven J haar ook wel Sole , dat is Tong , een

bekende dunne Platvifch 3 heeten , en daarom

geeft Linn^üs 'er den bynaam van P/rrc-

ne£tes aan. De Latynfche naam, Amufium 9

zou weleer een Zee- Kompas betekend heb-

ben. Men plagtze ook Maan - Doubletten te

tytelen.

Rumphius merkt aan, dat de eeneen

wel de witte helft, van de gewoone Kompas-

Doubletten * vry veel holler is dan de ande-

re; 't welk men ook nog heden kan waarnee-

men, Agter in de Wervel, zegt hy, by de

twee uitfteekende hoeken , zynze met een

Bandje vast , gelyk andere Pectines of Kam-
Doubletten , en bevatten een week geelagtig

Vleefch , byna gelyk de Pinnce. Het zonder-

X 4 ling-

L BÓUjL XV, Stuk.
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VI. lingfte was 7 dat menze in Oostindie zo zeld-

Xnr* zaam v * nc* c °^ vanö c
5 weetende haare regte

Hoofd- woonplaats niet, Op fommige Kusten ziec

st uk» menze by geval, in Zee, omtrent de Stranden

dryven, meest met de witte of bultige Schaal

boven,; doch zy keeren zig by wylen om, en

fchieten in 't Water nederwaards als een Pyl

uit een Boog. Men zietze maar in weinige

Maanden van 't Jaar en zulks met een Ooster

of Zuidooster Mousfon, wanneer die een Op-

perwal maakt aan de gezegde Kusten.

(191) Kam -Doublet, die de Schaal omtrent

gelykkleppig heeft met twaalf verheven-

ronde Straaien , kruislings geftreept en

gekarteld; de Ooren gelyk».

De gelykheid der Ooren betrekt deeze na-

der tot de St. Jakobs • Doubletten dan tot de

Mantels , en , volgens de aangehaalde figuur

van Rumphius, zouden het OöstindifcheSt.

Jakobs- Schulpen zyn. Die, welke hy Radu*

la noemt , heeft byna geen Ooren en is een

geheel andere ; gelyk wy ftraks zien zullen.

Ondertusfchen komen van deeze, ook, die

naauwlyks ge-oord zyn , voor. Men noemtze

Wei-

(191 ) Oftrea Testa fubaequivaM , Radiis duodedm con«

vexis, Striis decusfatis crenatis, Auriculis aequalibus M. L. U#

5:5» N. 10 RUMP iu Mus* T< 44. f. A» K N ORR. Vit*

zam. II. D* Pl. 18. f. 5. PI. 19. f. 4. V. D. PU 9. f. 4.

CXCI.
Ofïre*
Kai-.da.

Wehafch-
Doubleu
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Wcitafch - Doubletten , in 't Franfch Gibeciére, VI.

wll chs de Geliahe , die naar eens Jaagers^^u

Taich gelykt. Hoofd.
STUK.

(192) Kam -Doublet, die de Schaal omtrent cxcu..

gelykkleppig , met zes verhevenronde
0̂ *

gladagtige itraale?i heeft , kruislings'k ,,g
~;j

geftreept.

Die breed geplooide met weinige Ribben,

welke men weleer Gewolkte Bonte Mantels

plagt te noemen, heeten wy thans Jaagers Man-

lek. J)e Geitake geeft 'er 3 met reden, die

benaaming aan, zo wel als de Kleur, die in het

graauw ,
geel en paarfchagtige y meer dan in

7
t

roode vak. Zy zyn met gvoote verfcheiden-

heden gewoiKt , en het getal der Straalen is

dik wils grooter, \

Met de Ooren ongelyk , het één aan de

binnenzyde als gedoomd.

(193) Kam -Doublet , die de Schaal gelyk*
fiJ^^U.

klep» Pallium*

Konings*

( 192') Oftrea Testa fubsequivalvi , Radiis fex ccnvexis lx- Mantel,

viusculisj decusfato - ftriata,. M. L. U. 5^6, N* 106. Pallium

maculatum. RUMPH, Muf T. 44 f. O. ARGENV* Concb*

T 27. (24.; f. C. KNORR. Verzam* V. D. Pl. 9. U 2. Pl.

10. f. 5 >

(193) Oftrea Tesra xquivalvi Radiis duodedm convexls ,

ftriata fcabra, Squamis imbn'cata. M. L,U. 526. N. 107. Pe&en

Secundus. llu;.iPH, Mus* T. 44, B* G VAL TH» Test*

X s
r'

I. Deel XV. stux.
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VI. kleppig met twaalf verhevenrmde Straa-

ien > gefireept en ruuw heeft, bezet met

Schubagtige puntjes.
XLII.

Hoofd»
STUK.

't Zy men deeze de Konings - Mantel of met
de Franfchen Manteau Ducal , dat is de Hertog*

lyke Mantel, noeme; 't is onbetwistbaar, dat

zy in fchoonheid uitmunt onder de Mantel*

Doubletten. Rumphius, die van deeze

Schubbige vierderley Poorten maakt, merkt

aan , dat de vierde Koraal en Menie -Rood

isj fomwylen ook Citroengeel
,
dieper geplooid

en ruig gekarteld op de Plooijen ; wordende

zelden gevonden, en daarom voor een groote

rariteit gehouden. Niet minder Lof geeft 'er

d'ArgEinville aan. Zy komt uit Oostindie»

&$r?
m ^94) Kam -Doublet, die de Schaal ongelyk*

xódoja. kleppig, met negen Blaasagtig geknot*

Düublêt. feüfe Strooien heeft.

De Koraal -Doubletten wyken in fraaiheid

voor de naastvoorgaande nieu Wy zagen 'er

im-

T* 74» f« F* Pallium Ducale. ARGENV» Conch. T. 17. f24.)

f, I. RE GEN F. Cor.cb. 16* T. 6. f. 59. Knorr Verzam.

1. D. Pl. 19. U 2. lli D. PI 21, f. 1 , 2. V. D.PÏ, 27. f. 2.

ti$+yOftrea Test& insquivalvi , Radiis novem nodofo ve-

Ikulaiibus. M# L» U. 527 N. 10S. Concha Corallina. Rond.

Test. 25. BONANN, Recr. II. f. 18* RUMPH» T.

48. N. 8. Gl'ALTH Tau T. 99» f. C, r>. Petten Coral-

Hnus. Argenv. Conch» T. 27* fi-k) £ F. Knorr J^r-

'iLw* I. Dt Pl. S.Ul. III. D. Pl. 24 , 25» £ !•
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immers, nu vier faaren geleeden, ééne, die VI.

zeer groot en ongemeen fraay Oranjekleurig en
A
xni

L '

iterk geknobbeld was, publiek verkoopen voor Hoofd*

by de vyfcig Guldens* De meeften, echter, STÜiC -

zyn bruinagtigrood, en dit geeft 'er, benevens

de Knobbeltjes den naam aan, dien men in ?t

Franfch navolgt met la Coralline. Het zou de

Concha Corallim van Ron.>eletiüs zyn y

die in de Egéifche Zee haar woonplaats hadt,

volgens Aiusjot e l è s. Somtyds komen *er

ook voor, die wit of geelagtig zyn en bonte.

L 1 n* n iE u 5 merkt aan , dat de Koraal - Dou-

bletten huisvesten in de Afrikaanfche en Indi-

fche Oceaan.

( 195) Kam- Doublet, die de Schaal ongelyk- cxcv.

kleppig heeft, met iiegenruiiwe geftreep-°^.
e

s

a Pes

te Str'aaien , het ééne Oor zeer klein.
poou

Deeze , uit de Afrikaanfche Zee , hadt de

Schaal kleiner en doorfchynende , met negen

Straalen allengs gegolfd*

(196) Kam -Doublet
3

die de Schaal bynage- cxcvr.
- Oftrea

Doorichy»

( 195) Ofirea Testê maequivalvi , Radiis novem ftriatis fca- nende.

bris , Auricula
1

altera minuta* M. L. U. 527»N»ioo, KNORR
Verzam, IV D. Pl. 13 f. 5.

(196- Gftreajesth fubaequivalvi , Rad üs novem
, Ixvi; for-

nice Squamis Cochleari*hemisphzricis. M. L« U. 528. N* 110.

Pe&en femi-auritus.. ARGEJf V Concb. T. 27. f* H KNORE
Verzam. V D, PJ» 13* U a» VI. D« PU 9. ü 4-

I. Deel» XV. StuK,
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VI. lykkleppig , met negen Str'aaien , glad;

Af pe rl. de ylakte met Lepelswys halfronde Ichub *

STUK.

Van deeze hebben wy 'er die hoog- en bruin-

rood ,
Oranjekleurig of bont zyn , volmaakt

met de afbeelding van d'Argen ville over-

eenkomftig. Tegen den Dag gehouden zyn

zy doorfchynende.

oxcvn. (197) Kam - Doublet 3 die de Schaal met vier*

duurtitm entwintig verdubbelde Straaien , van b u i-

Geiiraaide, tm effen heeft.

Van binnen telt men in deeze agtenveertig

Straalen. De platheid maakt, dat zy veel naai-

de Kompasdoubletten gelykt. De woonplaats

wordt gefield in de Zuidelyke deelen van Eu-

ropa. Van binnen is de Kleur geelagtig-, van

buiten wederzyds roodagtigpaarfch^zegt Li i\
r -

N-£Us. Hier toe fchynen die men gemeenlyk

de Zonnewyzer noemt of dergelyke fraay ge-

ftraalde en gekleurde Mantels te behooren.

cxcviiï, (198) Kam - Doublet y die de Schaal gelyk-

Btoeihoo-

de* (*97) Oftrea Testa Radiis viginti-quatuor duplicatis , cxms

lscvu M. L. U. 525. N. io>\> GuAlth. Test T. 73. f. C.

KNOER Verzam. I. D t PL 4, f. I. Pl 5* f- *>% V.i Pi, 15 f. f,

CipSj Oftrea Testa xquivalvi , Pvadlis viginti duobus fcabris ,

femi-surita. M. L. U. 5 2 S. N. in. Gualth. Test T- 74.

f. N. KNORR Verzam. II. D. Pl. 3. f. 2 , 3. V. D. Fl. !!
f. 5. VI. D. PU 16. f. 2.
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kleppig , met twee-en-twintig rauwe Straa- VI.

len, en half ge-oord heeft. XUI^
HOOFD-

Deeze zyn eenigermaate ruuw van Schaal. stuk.

Men vindt dezeiven, gemeenlyk, hoog, bleek

of bruin rood, en ook wel paarfch of geel van

Kleur.

(199) Kam -Doublet 5 die de Schaal gelyk- cxcix.

kleppig met dertig ruuwe, platagtige ,v£r7f.
gedoomde Straaien heeft, en maar ^

bantel
Oorlap.

Hier zou men alle die moeten t'huis brengen >

welke gemeenlyk Bonte Mantels genoemd wor-

den , en onder welken eenigen voorkomen , die

de Schaal eenigermaate gedoomd hebben, doch

ik vind dezelve in de meeften glad en ook aan-

merkelyk verfchillende in 't getal der Straaletu

De Kleur is een groote verandering onderhevig.

De meeften komen uit Westindie,

f200) Kam-Doublet , die de Schaal gelyk- cc»

kleppig met veertig Draadagtige Straa- pujto,

len, en maar ééne Oorlap heeft.
Kleine.

By

(199) öftrea Testa squivalvi , Radiis triginta fcabris com*

presfis echinatis, uni»aurita. M. L. U. 529«N. 112. GuAl/rH«

Test. T. 74. f. R. KNQRR Verzam. II. D. PI. 4. f. z,% 3. Pl,

18. f. 3 V. D. PJ. II. f. 3.

(200) Oflrea Testa acquivalvi , Radiis quadraginta Filiformi*

bus; uni-aurita. M. L. U. 529. N. 113. KnoUK Vtrzam,

IV. D. PU 12. f. 2..V. D. PU zd. f. 3.

U Deel. XV. stuk.
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VL By de grootte van een Hazelnoot wordt
A
XUI

1#
^eeze> die we erzYds evett verhevenrond is 5

Hoofd* vergeleeken De kleine Oostindifche Bonte

stuk. Manteltjes , die om zo te fpreeken maar ééri

Oor hebben, fchynen hier 't huis te hooren.

cci. Cao 0 Kam -Doublet, die de Schaal gelyk-

kleppig , met tien gladde platagtige

Gladde, Straaien 9 de binnenjle verheven met

dubbelde Streepen heeft.

Deeze fchynt meer of min overeen te ko-

men met de gevlamde of geftippelde Mantel-

tjes ; want dat 'er de Streepen ook van bui-

ten zigtbaar op zyn, en dat de Kleur niet al-

toos roodagtig is 9 blykt uit de aangehaalde

figuur van Güalthieri. De Ooren, bo*

vendien, zyn gelyk

(soa) Kam-Toublet, die de Schaal onge-

lykkleppig met twintig Straalen byna

rond van Omtrek heeft, en door kruis-

lingfe Streepjes rauw y met het Dekzel

verhevenronder.

Die

(201) Ofirca Testa zquivalvi, Radiis decem laevibus, pla-

hiusculis,- internis Striis elevatis duplicatir» M. L. U 53°

114- Gu A LTH' Test. T. 73 f H« RFGKNF. Concb T.

i. f. 10, T 2. f, !ö» KnoRR Verzarn* \l. D. ?U 19» 4»

5, IV. D PI, iz f. 3»

(202 Oftrea Testa insequivalvi Rndiis viginti , fubrotunda ,

decusfatim ftriato-fcabra ,
Operculo convexiore. M. L. U* 53<>*

N# H5« Knorr Perzam* V. D* Pi» 2*. U *

CCII,
ÖJïrea
Cpercula»

ris.

Dikke*
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Die Schulp , welke de bovenfte is of het VI.

Dekzel uitmaakt in deeze Kam -Doublet, is

verhevener rond, of bultiger dan de onderfteH0oFD-

Schulp. Deeze worden wel Oranje - Mantels stuk.»

genoemd, om dat zy zo hoog gekleurd voor-

komen : doch men heeft 'er ook die Citroen-

geel, die byna wit, die Roozekleurig , bruin-

rood of bont zyn, Zy vallen wel een hand-

breed groot.

(203) Kam * Doublet , die de Schaal gelyk- ccnu

kleppig heeft, met twintig gladde Strafr°£™

len, en bultig is. Adama-
7 0 Doublet.

Deeze voeren den naam van Adama- Dou-

bletten* Zy zyn gemeenlyk Bloedkleurig of

ook wel hooger en fterk Menie * rood. De
beide Schulpen zyn even bultig en naar 't

Scharnier toe wat bleeker of blaauwagtig

paarfch , en de Ooren zyn byna even groot.

Zy komen uit Westindie.

3. Met de Kleppen fcheef of aan de ééne

zyde ronder.

(ao4) Kam -Doublet, die de Schaal omtrent cciv.

Geclagti-

f203) Oftrea Testa xquivalvi Radiis viginti glabïis, gibba\ge
t

M. L* ü. 531. N. ii6\ BROWN. Jam. T. 40. f. 10. KNORR
Verzon. II. PL 5. £ 4. Pl. t% f. 2.

(204) Oftrea Testa fubsquivalvi gibba, Radiis ofto ftriatls

,

margine altero rotundato* M* L. U. 531. N* 117.

I. Deel. XV, stuk,
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VI, gelykkleppig en balüg heeft met agt
A
XL1I

U
geftreepte Strooien , den eenen Rand

hooïd- gerond.
STUK,

Deeze , uit den Zuider Oceaan , heefc de

Schaal als fcheef ^ en aan den eenen zydkant

ronder: het ééne Oor zeer kort: de Kleur is

witagtig , bruin en rood bont l van binnen

met geele Straalen > die 'er den bynaam aan

geeven.

(2C5) Kam - Doublet , die de Schaal getyk*

kleppig en bultig met twintig ruuwe

Straalen heeft , de tusfchenruimten gc-

Jlreept ; de Oorlappen gelyk en als af-

gefleeten.

Men noemt dezelve
,
wegens haare Kleur,

gemeenlyk de Ys* Doublet, alzo zy zig, regt

fchoon en zuiver zynde ,
byna als Ys ver-

toont. De Geftalte heeft aan deeze of der-

gelyke cok wel den naam van Katte - Tong

doen geeven. Zy heefc zekere Kringen als

van aangroeijing , waarvan zy den Latynfchen

bynaam draagt. Waarfchynlyk zal zy uit

Wes tindie afkomftig zyn.

(*o6)

dos) Oflrea Testa sequivalvi gibba, Radas vlginti fcabris»

iiitcrftitiis ftiintis, Auriculis azqualibus exoleris* M- L*U.53 2 .

N. H8. Gu/ILTH Test. T. 74* fi T, 88, f, F, KNOaR

CCV.
Oflrea
JFafciata^

Ys Dou*
biet.
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(206) Kam - Doublet , die de Schaal gelyk* VI.

kleppig en bultig heeft met twee-en-
^xui^'

twintig Straalen , dze 772££ Geutswyze Hoofd*»

Schubben bezet zyn; hebbende maar ien*rV&
éenen kant rond en de Ooren als afge- ccvr*

_ J 0 Oftrea.

Jleeten. Lima.

A an deeze geeft d'Argenville in 't ge-
Doll^lct •

heel geen Ooren 3 die dok inderdaad zeer kleiri

zyn , en noemtze le Rape ou Ratisfoire , dat is

de Rasp of Schrabber. Rumphius befchryft,

mder den naam van Radula ofRasp, eene Dou-

blet , die als naar een half doorgefneeden St.

Jakobs- Schulp gelykt, te weeten aan de ééné

zyde regt zynde aan de andere rond , diep ge-

voord of getand > en met holle Schubbetjes

als een Rasp bezet, voorts geheel wit zynde

en zonder Tekening. Een andere Soort ,
zegt

hy, heeft fyner Kammen en heel fyne Schub-

betjes, gelyk een Zoetvyl; waai- mede hy de

Ys - Doubletten of Katte -Tongen zal bedoe-

len. De aangehaalde van Gualthieri be*

hoort volftrekt tot deeze Soort* Die van Bo-
nanni, uit dë Middellandfche Zee, is zeker-

lyk een Rasp Doublet.

4. On-

(106) Oftrea Testa #quivalvi gibba j Radiis viginti-duo mi-

bticatis Squamis^ altero margine rotundato, Auriculis oblite*

ratis. M. L. U. 532» N. 119* BoNANN. Recr. lh T. 7*«

RüMF H. Mus. T. 44- f* D« GUALTH. Test, T. S8« ft F*

Lima. ARGKNv» Concb. T. 27. ( 24, ) f. E. KLEIN*
Oftrac. T4 9. f. 34* ICNORR Verzamk VI» D* tU 24, f, g<

Y
U DEEL. XV, STUK»
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VI. 4. Ongekamde, of Oester -Doublet-
Afdeel» T TP N
XLII.

TEN '

HOOFD-
STUK»

(207) Oester, die de Schaal gelykkleppig , in

drie Armen verdeeld heeft , maakende
Malkus. een Kruis*
PooKche

CCViL
Oflrea

Hamer*

Deeze komen uit Oostindie, gelyk L 1 n n ib ü s

te regt aanmerkt, en zyn kostbaar. Men geeft

,

voorde genen die fraay zyn, van vyftig, zes-

tig tot tagtig Guldens» Dit hangt voornaame;

lyk van de grootte en langte der Armen af, of

van de evenredigheid van het Kruis tot den

Steel, welke zeer verfchillende is* In de Af*

beelding van d'Argen ville heeft het Kruis

de dubbelde langte van den Steel, in die van

Gualthieri is de Steel veel langer dan het

Kruis. Enkelde Liefhebbers hebben 'er die

wit zyn en byna onfehatbaar. Doorgaans

vallen deeze zogenaamde Poolfe Hamers zwart,

zwartagtig , donkerblaauw , of bruin naar *t

paarfch trekkende- Sommigen zyn ook met

eenig wit of ros gemengd ; naar dat menze

meer of min fchoon gemaakt heeft. Gewoon*

lyk

(207) Oflrea Testa acquivalvi triloba , Lobis transveifis/M. L.

V; 53 3* N. I2i 4 BoNANN. Kircb. II. f. 130. Oftreum di-

vïfurru RümPH, Muf. T* 47. f. H. GuAlth. Test T.

96. f. D, £ Malleus brachiatus. AR genV. Concb. T» n m

09*) f* A List* Conch.z B* S I«T« r.fi r. KLEIN Oflrac.

T. 8. U I4« Sek* Mus. VI. T. 91. f» 4, 5 & T. 93. f. i f

2. K N o £ B Verzam. III* D* Pl. *• U I. VI. D. Pl# 13. f* U
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lyk ftaat het Kruis fchcef op deil Steel , die zeer Vt.

zelden regt is. Van binnen heeft deeze Dou~ A
^LII

^
biet, in de Steel naby het Kruis, eene Holte, hoofü-

die een Schulpdier naar een Oester gelyken- stuk.

de, het welke eetbaar is , bevat, Zy wordt

thans gemeenlyk de Poolfche Hamer , en ook

wel de Kruis - Doublet > of 't Krucifix, gety-

teld.

(208) Oester met de Schaal mgelykkleppig $ ccviiis

van buiten geplooid , aan den Rand met
^luviand

opftaande fcherp gehoekte Tanden. Kam-
Oester*

Deeze bevindt zig Verfteend in de Kalkber-

gen van Sweeden , hebbende de Schaal zo

groot en grooter dan een gewoöne Oester ±

zegt L I NNiEUS.

(209) Oester , die de Schaal ongelykkleppig $ ccix.
Eyrond heeft, met de kanten jiomp ge ofirea

plooid; ergens aan vast zittende. Laurier»

blad.

Dewyl Crates een Egge, Hark of Ploegyzer

betekende, zo begrypt men gemakkelyk, om
Wat reden Rümphius deeze genoemd heeft

Ojlre*

(208} Oftrea Testa insequïvalvi extus plicata , Margine Den-

ïibus ereftis acutangulis. Syft..NaU XII.

(209) Oftrea Testa inacquivalvi ovata, lateribus obtufc pli-

cata: parafitica. M. L. U. 534. N. 122. Oftreum cratium.

RUMPH. Mus4 T 47» f. A* RKGENFi Concb.T. H> f. F.

Klei N Oftfaa T. 8. f. 22, KNOUR Vifzam, 1, D» Tl,

L Dl ÉL* XV. STUK»
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VI- OJlreum Cratium , dat men verdaan kan ate

XUlï'
#

Geploegde Oester. Dit komt met de gedaante

Hoofd- taamelyk overeen , die echter ook wel naar een
stuk. Blad, en, zo men wil, naar een Laurierblad

gelykt : weshalve men ze dus gemeenlyk thans

noemt ? geevende 'er, in 't Franfch, den naam

aan van la Feuille. Dat dit, echter, daar van

afkomftig zou zyn, dat deeze Oesters aan Tak-

ken van Boomen groeijen, gelyk d'Argen-
ville ons wil wysmaaken heeft flot nog

val. In de eerfte plaats , is dit groeijen van

Oesters aan in
f
t Water hangende en ftaande

Takken of Stammen van de Boomen , die men

Mangoos of Duizendbeenen noemt, in de In-

dien, ten opzigt van de gewoone Oesters , zeer

gemeen. Ten anderen zyn het zelden Tak-

ken of Hout, maar meest broofche Rietjes of

dergelyke dingen; waar aan men deeze Dou*

bietten gegroeid vindt. Rum

p

mus noemt-

ze, in 't Neerduitfch, Sery-Oesters , omdat
zy, zegt hy, met de onderfte Schaal de Stokjes

of Rietjes omvatten van de Sery's, die omtrent

een half Jaar in Zee gedaan hebben. Aan dee*

ze Rieten wasfen ze met Klompen boven mal-

kander, zo dat men de Stokken mede affnyden

moet 5 doch demooiften zyn , die enkeld groeijen.

Deeze zyn omtrent een Vinger lang, met ge-

plooide en gekartelde Randen , van buiten graauw

en

f*) Elle s'attache ordinaïremcnt a des branches d'Arbres

,

d'ou elic a pris le nom de Peuille, ConnhyU U Part. p« 277»

I
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cn Schilferig, doch, fchoon gemaakt, mooy VI.

paarfch. Men vindt 'er evenwel, ook, zo hy ^jjj^
getuigt , aan de Wortelen van allerley Man* Hoofd*.

gkém fruticans , dat de gezegde Duizendbee- stuk.

nen zullen zyn > maar die zyn klein, fcherp, en

zeer gekarteld, 't Is niet onmooglyk, dat zy

ook wel, by Jamaika, aan de eigentlyke Zee.

Heefters of Zeegewasfengroeijen, gelyk Lin-
n^üs zegt, die 'er byvoegt, dat haar Schar-

nier een Putje of Kuiltje (Lacuna) is, waar

door zy te onderfcheideo zyn van de op der-

gelyke wyze aangroeijende Mosfelen*

(210} Oester , die de Schaal rond en plat , 0^f'0r
met den rand niet ingefneeden of ge» bUuUri*.

plooid, maar gekarteld heeft.
schyfje.

Van deeze , uit Gualtkieri ontleend,

heeft de Schaal de grootte van een Duimlid*

cn is platagtig famengedrukt, zegt Linn Mv<$ï

Gedagte Autheur noemtze Oester van eene

byzondere Geftalte , platagtiger, rondagtig,

met Knobbeltjes en kleine Gaatjes, hebbende

den Omtrek met zeer kleine Plooitjes fraay

omgeven, witagtig van Kleur.

(211) Oester, die de Schaal ongelykkleppig , 0^fu

half- eduiis,

Oewoone
(210) Oflrea Testa" orbiculata plana, marguie integro erena- Oester,

to* GüAtTH. Test. T. I04. f. G,

(21 1) Ofirta Test& insequivalvi , femi-orbiculata , Membra-

Y 3 nis

I. Deel» XV, Stux*
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VI. ' kalfrondagtig , met over elkander G'olfs*

MmF.h. #yft leggende Schilfers ; de ééne Klep

STUK.

Deeze Kenmerken zyn niet te duidelyk om
de Geftalte te bepaalen van 't bekleedzel van

een Schulpdier 9 't welk zo hekend is en in

algemeen gebruik door de geheele Wereld.

De oude Romeinen hebben reeds met elkander

getwist over de plaatfen 3 die de beste Oesters

uitleverden. Sommigen gaven aan die der

Dardanellen den voorrang, anderen aan die

van de Adriatifche Zee, of de Kust van Napels

en Kalabrie. Tegenwoordig worden die van Bre-

tagne voor de lekkerften van de Franfche Kust

gehouden; doch men is in
5

t algemeen van

denkbeeld, dat de Engelfehe Oesters die van

Vrankryk, Duitfchland en Italië, overtreffen.

Hierom is 't, dat veele Oesters, die men in

de Nederlanden eet , door zekere Schepen ,

Oesterhaalders genaamd , uit Engeland worden

overgebragt ; hoewel men 'er ook menigvuldig

op de Zeeuwfche Banken, en by Tesfel vifcht.

Dus

nis ïmbrica'is undulatis, Valvula altera plana integerrima. Faun:

M. L. Uo 534> N. 123» R ON DEL» Aq*i*y*n*
Ofrreum vulgare. Gualth. Testar. T\ 102. fm B. Ofte.

Gr. S n. ^q. 2. p. 37* Oftrea Rondelctii marina» Aldrov*
Exfang* 482. Oftreum vulgare maximum. List» Angl.jj6m

T. 4. U 26. Oftrea major fulcata, inxqualiter utrinque adCar»

dinem denticulata. Hhf. 153: 20 * Klein Oflracm

T. 8. U%\\ Oftrea. BoNANN. Recr 10B- T. 70. GlNANN.
Air. II. t. 18. f. 127. B ASTER Opufc. Lp, 02. T., 8,

KNO RB Verzam, Hl, D. PI. 24, s£ VI. D» PI. 19. f, i;
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Dus is ook de benaaming deczer Schulpdie- VI.
A FD iiE L

ren, in de meefte Taaien van Europa, zeer xui/
gelykluidende. De Latynfche naam O/ïred Hoofd-

'

koint zekerlyk van het Griekfch woord OJlreon STVK -

of OJlreion, dat echter een algemeene benaa* Naam*

•ming is geweest van de Zee - Doubletten

;

wordende de Oesters, in 'tbyzonder, van de

hedendaagfche Grieken AJlridia of Oftridia

g"heten , volgens Aldrovandus* De Ita-

liaanen - noemenze QJlriche , de Spanjaarden

Ojlia of OJira 9 de Franfchen Huitres , 't welk

van hec oude woord Ouejtre is af te leiden;

de Engelfchen Oysters , de Duitfchers Au*

ftem. De beste Latynfche Autheuren geeven

'er, in 't eenvoudige, niet den naam aan van

OJireum, maar van OJlrea; gelyk Bonanni
te regt aanmerkt, zeggende dat Oftreum van

een algemeener betekenis is geweest (*).

Deeze Oesters leggen veelal los in de Slib* woon.

ber , Slik of Zand , der gedagte Banken , of

op den Grond der Zee ; doch hebben de be-

kwaamheid om zig onbeweeglyk aan Rotfen,

Klippen , Steenen , Paaien > Ankers , vast te

hechten ; *t welk dan ook byzonder blykt in

die

(*) Concha fatis nota nrCoenis, Oftrea Latinls dicta non

Oftreum» SIgnifïcantur enhn hac voce, ut Bellonius
notat, omnium Concharum Testx, qux fcabrofa: fuut 6c im-

mobilitcr Terrsc adhsrescunt* Huic [fcilicet Oftrea:] admodum

crasfa , valida et ponderofa Testa est > Sec» Recrtat* p* iq8»

I. Deel. XV. Stuhu
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VI. die der andere Wereldsdeelen, alwaar menze
A^^L

y,jer gemeen , en by troppen
, vastgegroeid

Hoofd- x indt aan de Takken of Stammen van zekere

mtuic. Boomen , Mangroves of Duizendbeenen ge-

naamd, die op de Stranden, en aan den Mond
der Rivieren , in 'c Water groeijen , en hunne

Takken laaten nederhangen, welke dan VVorte-

Jen fchieten , en als nieuwe Stammen worden,

die men afhakken en met Oesters beladen op

Schouder draagen kan. Dit heeft in de Westin-

diën niet alleen , maar ook in Guinée , en el-

ders aan de Westkust van Afrika plaats. Te
Cayenne, evenwel, en op alle Gronden, die

Steen- en Rotsagtig zyn , worden de meefte

Oesters aan de Klippen vast zittende gevonden,

en moeten met een Yzeren Werktuig los ge-

maakt worden , omze te bekomen. In die

zelfde Wereldsdeelen , niettemin, treft menze

ook los op het Zand of in de Slik leggende aan,

even als op de Kusten van Europa* Zo blykt

dan , dat dit flag van Schulpdieren of onbe-

weeglyk leeven kan , of zig eenigermaate ver-

plaatzen, 't zy, door 't geweld der Golven of

door eigen werking en beweegkragt ; waar van

men in zeer Jonge Oestertjes , volgens deWaar-

neemingen van Leeuwenhoek, duidelyke

hiyken heeft, die zelfs, zegt de Heer Bas-
t e r 3 zeer vlug kunnen zwemmen (* J).

„ Dit

(*) Op 't end van *t Tweede Deel zyner Natuurkundig*
T
TttfpanrA i?en , alwaaj: ik ma verwondering zie , dat een vol-

P • r a!tccs, zonder van plaats te veranderen, moet

bJy-
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„ Dit Schulpdier
,
onbeweeglyk door zyne VI.

9 , zwaarte ( zegt d'Argenville,) opent ^xui'
„ zig niet meer dan een Duim breed tot Hoofd-

33 Ademhaaling, om Water in te neemen door STUK *

zyne Zuigers en het Voedzelhembenoodigd 3

5, 't zy de Sappen van kleine Diertjes en van

Planten of zekere Korreltjes van eeneSlyke-

3 ,
rige Aarde. Zyn bovenfte gedeelte is 'c al-

55 leen dat beweeging heeft: het onderfte blyft

v onbeweeglyk en dient tot Steunpunt. De

5 , Oester zou zyn Water verliezen, indien hy

„ niet op de Rug lag. De opening van zyn

Mond is tusfchen de Kieuwen : zy is gezoomd

„ met twee groote Lippen die met Zuigers

5:>
voorzien zyn, 't geen een Soort van door-

„ fchynende harde Franje maakt, die aan bei-

3 , de zyden den inwendigen Wand der twee

3, Kleppen bekleedt. Zyn Gedarmte is lan-

ger dan in eenige andere Vifch, om te lan-

3 3 ger zyn Afgang te kunnen ophouden In-

5 , dien hy veel Water in zigbefluit, dit Ilrekt

3, om hem te langer buiten de Zee te doen

5 , leeven". Want deeze Schulpdieren zyn het,

die men, tot lekkerny , zo LinNjEüs aan-

merkt, levendig verflindt (f).

hlyven ftil leggen, op den Grond der Zee: *t welk echter het

vermogen niet uitfluit , van uit de Slik te kunnen kruipen en

zig omkeeren van de platte op de holle Schulp. Zie black*

go , van zyn Eecfte Deel,

(|) Frequentes in coenis Afbtomm , viv« Epul** Syst,Nat % XII.

Y S
1. Teel. XV. Stuk,
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Vfc Offchoon men een taamelyke overeenkomst,
A
XUL * naar °0genfchy^ i mogt vinden tusfchen de

Hoofd- Lighaamen der Dieren , wier bekleedzels de
stuk. Doubletten der laatfte afdeeling van dit Ge-
yerfchii fiagt Zyn zal ik echter die der Poolfche Ha-
dei Ot:s-

teren, meren , Zadelen , Winkelhaaken , Laurierbladen

of andere Soorten , niet voor V erfcheidenhe-

den aanzien , noch aanmerken , dat 'er negen-

entwintig of een-en-dertigderley Oesters zyn

,

omdat LiNNiEüs zo veel Soorten optelt in dit

Geflagt. Men trekt de befchryving van Adan-
son zelfs te ver , als men verhaalt , dat hy
omftreeks Senegal zeven byzondere Soorten

van Oesters heeft waargenomen ; alzo hy zelf

bekent , dat eenigen derzelven niet tot het

Geflagt der Oesteren , maar
,

gelyk blykbaar

is , tot de Lazarusklappen of Haanekammen
behooren, en van hem verzekerd wordt, dat

de eerfte Soort alleen, die hy Ga/ar noemt,

eetbaar zy of in gebruik tot Spyze. Dit is

de Boom r Oester, welke Rümphius Stok-

Oester tytelt *, en die men thans Guineefche

Oesters noemt , door haare langwerpigheid

kenbaar.

Kleur, In de gewoone Oesters is eejn aanmerkelyk

verfchil van Kleur. Men heeft 'er, in Spanje,

die ros of rondagtig van Schaal; in Italië die

bruin zyn , en elders zwart zo wel van Vleefch

als van Schaal; doch de groenagtigen worden

meest geagt , en niet alleen aangenaamst van

Smaak maar ook gezondst bevonden. Deeze

Groen-
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Groenheid weet men 'er door Konst aan te VI.

geeven , met ze te fpeenen in zekere bewaar- A
^£ji

U
plaatfen , die Oesterputten genoemd worden , Hoofd-
hoedanigen men niet alleen te Petten aan de stuk.

Noordzee , en in Zeeland , maar ook , en wel oester-

Putten
inzonderheid , aan de Engelfche Kusten heeft.

Dit zyn Gebouwen of Plaatfen , alwaar de

Oesters in groote langwerpige, opene Bakken,

of in Greppels van omtrent drie Voeten diep

,

op de Zandbanken , worden geworpen. Tot
een goede eigenfchap van deeze Putten wordt

vereifcht, dat 'er het Zeewater alleenlyk met
de hoogde Vloeden inftroome, kunnende , naar

be lieven, tot zekere hoogte wederom daar uit

gelaten worden. In de eerfte plaats fchuurt

dit Water de Slyk en Vuiligheid van de Oes-

ters af : ten anderen „ worden deeze Grep-

pels, zegt Willis, door hulp der Zon*

„ nefchyn, groen, en deelen die Kleur, bin-

„ nen drie of vier Dagen , aan de Oesters

mede. Men laatze echter, doorgaans, zes

„ Weeken of twee Maanden in zulke Grep-

pels blyven , om fterk groen te worden".

Dat de werking der Zon deeze groenwording

veroirzaakt, tragt hy verder te bewyzen, en

voegt 'er by , dat de Oesters zig , by 't in-

en uitvloeijen van het Water , t'elkens om-

keeren , en zig niet van hunne plaats bewee-

gen, dan by koud Weer, om zig te begraa-

ven in de Slyk (*). De

(*) Lister Aniw. Angl. p* i8o«

I. Dï£l. XV. Stuk,
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VI* De Oesters zyn zeer ongelyk van grootte.

^Xilr
1

* ^en vif
'

cht 'er
'
tus^ien de Klippen van Schot-

IJoaW. land, die de Schaal zeer breed, dik en zwaar
stuk. hebben. In de Indiën komen voor, die meer
Groente, dan een Voet breed zyn. 't Is dan niet te

verwonderen, dat men 'er aldaar vindt, wier

Vleefch in verfcheide ftukken moet gefneeden

worden, om het te nuttigen (*). Gemeenlyk

echter bepaalt zig hier te Lande de grootte

van de genen , die gegeten worden , tot een

Handbreed of minder , gelyk iedereen bekend

is, en van deeze kan men zeggen, dat zy de

Schaal niet zeer dik of zwaar , platagtig en

byna rond hebben, van binnen wit en eenigs-

zins Paarlemoeragtig , van buiten ruuw en

Schilferig , ziende uit den groenen. Zeer

dikwils vindt men aan deeze Oesterfchulpen

eenige Schulpjes of Zeegewas, en het gebeurt

ook wel dat geheele troppen voorkomen van

Oesters aan eikanderen, of Oesters aan Mos-
felen vast gegroeid.

Her Dier. Z° algemeen bekend het is, dat het Dier

der Oesteren Baarden of Kieuwen heeft, waar

van de buitenfte als Kraakbeenig is met klei-

ne

(*) In de Kor.inglyke Komtkamer, te Koppenhagen-, ver-

toonr men, onder anderen , twee Oesterfchulpen , die by Goa

met een Ankertouw uit de Zee gehaald zyn. Ieder is 224

Ponden zwaar en over 't kruis derdhalf £lle breed* Van den

Vifch , dien men daar in vorxlt ,
kreeg ieder op het Schip een

Stuk. Pontopp, II» TheiL p. 30; 4 Aantik*
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ne Tandjes voorzien; als ook dat hetzelve met VI.

eene Pees gehecht is aan de Schaal, gelyk an-

dere Schulpdieren ; zo weinig zal het aan vee- Hoofd*

Jen, die duizendmaal Oesters gegeten hebben, STÜtCo

bekend zyn , dat het Vleefch deezer Dieren

famengefteld is uit een Keel, Maag., Gedarm-

te, Darmfcheil, Lever, Hart en Aderen: al-

le welke deelen men te gelyk gaat inzwelgen*

„ De Oester , zegt n'A rgenville, heeft

een week Vleefch en een wit Vlies, dat ee-

„ ne StofFe bevat, die geel en donker bruin

gemarmerd is , 't welk de Ingewanden fchy-

nen te zyn* 't Is zonder twyfel uit deeze

„ dikke en geftremde StofFe, dat het Melkag-

3 ,
tig Vogt voortkomt, 't welk derzelver

,, Soort voortplant en het Zaad teelt* Dit

Melkagtig Vogt pasfeert door verfcheide

trappen van aangroeijing, voor dat het de

twee Schulpen zien laat, die beflooten zyn

„ in het middelpunt van deszelfs omkleedzeK

,, Deeze Slymerige Stoffe, verlevendigd door

,, kleine roode Worpjes, en door de Winden

„ en Golven op de Takken gevoerd van de

„ Mangles-Boomen , die de onvrugtbaare Zee-

„ kusten van 't Eiland Cayenne bezoomen ,

, ,
brengt Oesters voort die Paarlen geeven en

„ fchynen te hangen aan de takken van dee-

, 7
ze Boomen (*)".

Deeze aanmerking , hoe duifter ook en on- vbomee-

ge>g.

(+) La Conchjïiologle. Seconde FaftiCj p, 49,

lé DEEL. XV.
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VI. gerymd, brengt ons tot befchouwing van de
A
XLII^

Voortteelin§ deezer Schulpdieren. Sommigen

Hoofd- en wel de meeften hebben gewild, dat onder
stuk. de Oesters Mannetjes en Wyfjes zyn zouden.

Lis ter zelf befluit zulks uit zyne Waarnee-

mingen ï en zegt dat de Visfchers , aan de En-

gelfche Kusten, die Oesters, welke een zwart

Broed bevatten, voor de Mannetjes houden,

en dezelven Zwartziek noemen ; de genen , die

een wit Broed bevatten , voor de Wyfjes ; noe^

mende dezelven Witziek. Dit komt daar van

daan, dat zy, op dien tyd, niet goed om té

eeten zyn. Anderen, in tegendeel, houden de

Oesters, gelyk de Schulpdieren in 't algemeen,

voor Hermaphrodiecen , bekwaam, om zonder

Paaring voort te teelen. Dit is te waarfchyn*

lyker , om dat men geene verfchilIendeTeeldee*

len in dezelven kan ontdekken.

peEije- Wanneer men in de Voorzomer levendige
x€n

' Oesters opent, zo vindt men in eenigen een

Melkwit Vogt, naar Zaad gelykende, zo dik

als Honig , doch in de meeften een dunner Vógt*

\ welke , door een Mikroskoop befchouwd

2ynde , uit ontelbaare kleine Eytjes, daar in

dryvende, beftaat. In veele anderen zag Lis-

ter, (die zulks te laat, in 't midden vanjuly,

naamelyk, deedt ,) de Kieuwen als befprengd

met een fyn Meelagtig Poeijer, dat paarfchag-

tig was van Kleur, zynde, zo hy oordeelde,

de Eytjes in volwasfenheid. De zodanigen

voor \ Mijcroskoop brengende uit een Oester

,

wel-
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welke hy op 't end van July opende, bevondt VI.

hy , dat in 't midden derzelven reeds het Jonge

Oestertje zigtbaar was. In 't begin van Sep-HOOFD
*

tember wederom andere Oesters openende ,stuk.

bevondt hy dat 'er nog waren die witte en

anderen die paarfehagtige Eytjes hadden , en

derhalve nog niet hadden geworpen In

*c begin van Augustus nam Leeuwenhoek,
in Engelfche Oesters , een menigte waar van

levendige Jonge Oestertjes , die met haare

Baardjes zulk eene beweeging in 't Water

maakten, dat zy reeds fnel zwemmende kon-

den voortgaan» Deeze Oestertjes waren zo

klein , dat 'er , naar zyne rekening , meer dan

anderhalf millioen te famen konden huisvesten

in een Bolletje van een Duim middellyns* Dus
was het getal van deeze Jongen, in een Oes-

ter, die boven de anderen in grootte uitmunt-

te, zo onverbeeldelyk , dat hy het niet durf-

de uiten. Veelen zaten tusfchen de Baarden;

anderen fcheenen aan zekere fyne Deeltjes ge-

hecht te zyn ; anderen lagen door de Schaal

hier en daar verftrooid (f)-

De Eytjes , zegt de Heer Baster, zyn wormpjes

in de Maanden July en Augustus reeds leven-

dige Oestertjes , welke de Moer tusfchen de

Baarden heeft uitgebroed, en die zyzig,door

de enkele bevveeging deezer Baarden ^ genoeg-

zaam

(*} Exercitat. tAnatom. 111* p» 79-^4»

(t) ObfervaU Microscopie* Part. HU p, 566*

L DïTL,* XV. STOK*
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VI. zaam weet kwyt te maaken, zonder daar tod

Afdeel.^ roo:je Wormpjes te behoeven , welkende

Hoofd- Franfchen, heel grappig, voor Vroedmeesters

stuk- om zo te fpreeken van de. Oesters houden,

die door Prikkeling van de Teelcleelen be-

hulpzaam zouden zyn in 't Jongwerpen. On-

ze Vrind durft verzekeren , dat men hier te

Lande nooit dergelyke roode Wormpjes, in

deeze Schulpdieren , heeft gezien (*). Hoe
zouden de Franfchen , en Rëaumur zelf,

daar zo veel gerugt van kunnen triaaken , in-

dien men zodanige Wormpjes , aan deFïanfche

Kust , niet in de Oesters gevonden had ? Doch

de Waarneeming van Deslandes, om te

bewyzen , dat deeze Wormpjes tot de Vrugtbaar-

heid der Oesteren noodzaaklyk zyn* fchynt

nader bekragtiging te vereifchen.

Gimfteren. Van deeze Wormpjes zyn t'eenemaal did
de mertjcs

w jtte £)jert
j
es verfchillende , welken men op de

schaal. Oesters vindt , zynde voor honderd Jaaren

reeds, door eenen Ingenieur, te Brest, ont-

dekt. Zy gelyken naar een dikken Speld, en

zyn van vyf tot agt Liniën lang. Niets is

moeielyker dan deeze Wormen geheel te on-

derzoeken : want op de minde aanraaking of

ftoot ontbinden zy zig in eene Lymige Wa-
terige Stofte , die zig zelfs aan de Vingeren

hecht, 't Is byna onmooglyk die Oesters te

behandelen, zonder dat men eenigen weg*

neemt

(*) Nat. Uitfpanningen* I« D. blads. 74-
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heemt van decze Diertjes ; welke gekneusd VI.

zynde fterk glinfteren; doch met alle Oesters ^f^9

gelukt deeze Proefneeming nier. Men vondt höqfj^

'er, in een Korf van twee- of driehonderd, s ^k.

tiaauwlyks twintig of vyfentwintig, die met

glinfterende Wormpjes bezet waren , en dit

hadt nog maar in zekere Saizoenen , ja in ee-

tiige Jaaren ,
plaats. Bovendien heeft Des-

landes ontdekt , dat de groote Oesters meer

dan de kleinen glinfteren (*).

De kleinheid , nu, der reeds bevrugteEijer-Het ze-

tjes in aanmerking neemende , zo is het niet^et^oe^

ongeloofbaar , dat men in China de Oesters

aan Hukken kapt of kneust, en, het Sap daar

uit drukkende, dezelven daar mede, Drup*

pelswyze , in eenige Meiren zaait. Het een

óf 't andere zal dit Broedsel niet befchadi-

gen, 't welk echter veel grooter is, wanneer

men het op de Zandbanken van onze Kusten,

of die van Zeeland, tot het Zaaijen der Oes-

teren gebruikt. Dit Broed groeit meest op

Steenige Gronden , en wordt daarom zelfs met

Vaartuigen uit Engeland afgehaald
; gelyk de

Grieken het jaarlyks met Schepen plagten te

brengen en te zaaijen by Konftantinopolen. Het

Zaad der Oesteren, naamelyk, of de Eytjes,

of

(*) Vergelyk het Hoofdftuk over 't Licht aan de Oesters ,

in 't Werk van ttAKER, bet Mifyoskoop gemakkfihk

Amft, 1744» biadz» 2 3 4*

iy^mm sad Z '~

I; DZLU XV* $i\JVL
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VI. of de Jongen , hechten zig aan Steenen en

^XLU veelerleY andere dingen , naar 't voorkomt *

Hoofd' gelykende dus naar een druppeltje Kaars fmeer.
stuk. Dn Broed , wat harder en grooter geworden

zynde, wordt door de Visfchers van den Stoel

afgefcheiden , of met denzelven opgenomen 3

en dus op andere plaatfen gebragt. Ook fchiet

men de Oesters uit, die maar twee of drie

Jaaren oud , of anders tot verzending onbe-

kwaam zyn , en ftrooit dezelven op de Ües*

terbanken , daar men dan vervolgens 't ge-

dagte Jaarige Broed over heen zaait. De re-

den is baarblykelyk , aangezien men dus Jaar*

lyks daar van een Teelt van Oesters krygc

,

die tot gebruik bekwaam zyn.

vyanden Geen Dier is 'er op Aarde , dat niet zyne

teren?

CS
" Vyanden heefc. Onder de gevaarlykften 3 voor

de Oesters, telt men de Zeeftarren, die zeer

behendig haare Armen of Pooten tusfchen de

Schulpen in weeten te krygen , en dezelven

uit te zuigen: des ook de Oestervisfchers, in

Groot Brittannie, volgens de Wetten verpligc

z,yn , deeze Schepzels dood te trappen of op

*t Strand te fmyten ; alwaar zy dan moeten

fterven. Vóór de Kreeften en Krabben zyn

de Oesters , wanneer zy die bekomen kun-

nen , een lekker Aas : zo ook voor de Poly-

pusfen. De Historie van drie Muizen, welke,

zig te famen op éénen Oester vergasten wil-

lende , deerlyk in de knip raakten , is wereld-

kundig. Bovendien wordt hec Jonge Broed

door
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door Slyk en Vuiligheid ook kragtig onder- Vt.

drukt en als verfmoord, 't Verfchil van Grond xui
L*

brengt insgelyks een groot onderfcheid in de Hoofd-

aart eer Uesteren te weeg , naar 't gene wy STÜJU

zien kunnen in 't volgende Eerigt van den Heer

PONTOPPIDANS.
De Oesters vallen hier zo voortreffelyk, Nootiché

„ inzonderheid aan de Westkust van Noor-
éSf€*

I, wegen , zo wel ten opzigt van de menig-

vuldigheid , als van de grootte en deugd,

5 , dat men ze naauwlyks ergens, in eenigge-

decite van Europa, naar my bekend is, zo

b goed zal vinden. Dit Geflagc is , onder-

35 tusfehen , zeer verfchillende. De genen ,

3 , die van de ge.wöoiiljke Geftake zyn 3 ko-

yj men driederley voor, naar 't verfchil van

„ den Grond , daar zy opgenomen worden ;

3 , naamelyk Berg , Zand- en Kley - Oesters.

3, Deeze laatften zyn de fiegtften en worden

33 weinig geagt, wanneer men de anderen kan

3, bekomen ; want de dikke Slibberige Zee-

3, grond, waar van zy leeven, maakt dezel-

ven wat Modderig van Smaak. De Zand*

Oesters zyn beter : zy zyn naamelyk van

*3 die Soort, welke men in Deenemarken, by

Tonderen en Fladftrand , op de Zandgrou-

3 , den vindt. De Smaak is zuiver én goed,

3, doch zy zyn zo groot en vol niet als de

9 ,
derde Soort , te weecen de Berg -Oesters^

^ die men dus noemt, dewyl zy aan de zy-

Z 2 39 deia

i. Déél. xv. stuk.
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VI* „ den der Bergen zitten 3 ondef den Vloed-
A
XUl] » Pe^> waas" c*oor ^e Paa^en verftaan worden

Hoofd- „ van het daaglyks ryzende en vallende Wa-
stuk. ^ cer ^ jat js van Vloed en Ebbe. Deeze,

„ inzonderheid de groodte Soort derzelven ,

„ die de Hollanders Groenbaarden noemen
,

3, hebben een veel dunnere Schaal, doch de

3, Vifch wel eens zo groot , als in de Ton-

„ derfche of Fladftrandfche Oesters; (zo dat

„ hy ook in twee Beeten kan verdeeld wor-

den:3 uitgenomen in de vier Zomer -Maan

-

jy den , als wanneer de Oesters , gelyk hier

i} en elders , ziek zyn. De Zand- en Kley-*

3> Oesters zyn wel drie- of viermaal zo dik

3, van Schaal, en ondoorfchynende , daar men

gemeenlyk door de Berg- Oester -Schulpen

5) den Dag kan zien, gelykerwys door Hoorn.

„ Daarom gaan 'er ook veel meer van deeze

„ in een Ton. Men rekent hier te Bergen

„ een Ton Zand Oesters maar op drie of

„ vierhonderd ftaks
,
terwyl in een Ton Berg-

w Oesters , die hier doorgaans twee Marken

3> Lubs , dat is byna agttien goede Grofchen

kost 3 zes of zevenhonderd Oesters gaan*

33 Zy zyn zeer vet en goed van Smaak.

3, Om dezelven van de Klippen af te bree.

3, ken worden Houten Knyptangen gebruikt

3, daar men op eenmaal één of meer vandee-

33 ze Oesters mede aanvat. Buiten de genen *

3, die men hier te Lande tot Spyze gebruikt

,

*» worden veelen ingezouten , en in Glazen

l9 of

ê



de Oester-Doubletten* 357

5 , of Vaten, die het zestiende deel van een VL
„ Ton uitmaaken , naar verfcheide plaatfen in A^

E

jj

L

„de Oostzee verzonden. De Paarlen ,
die Ho0pD

'.

men 'er in vindt ; zyn fomtyds taamelyk stuk.

„ groot, doch zelden zo ryp, dat zy haaren

vollen Glans hebben bekomen" (*)
In Holftein, daar de Oesters op den Grond oester-

M der Zee leggen, gebruikt men, om die te
vangst*

visfchen, de volgende manier. Men vaart

met Kaanen of Scheepjes , by gelegen Wind,

op de plaats, waar Oesterbanken te vinden

zyn , en heefc een zwa^r Werktuig , dat

?,
uit twee Yzeren Staaven beftaat, die van

vcoren famen komen, en vervolgens, daar

„ zy verder van elkander wyken, met een

55 Yzeren Staaf verbonden zyn , op dat men
naamlyk het Net , 't welk uit Riemen van

3 3
Osfen-Hujd gemaakt is, aan zulke Staaven

3 , zou kunnen hangen, die aan haargeboogen

Enden een fcherp Yzer hebben, waar me-

„ de men de dingen met geweld van den

3 , Grond der Zee kan afrukken, zo dat zy

tevens in het Net vallen. Wanneer men dus

5 , het Net meent vol te hebben , zo haaien

zy het op , en zoeken de Oesters \iït de

5 ,
Vuiligheden. Dit herhaalen zy zq dikwils,

s , tot dat zy genoeg gevangen hebben. Het

t ,
gefchiedt niet zonder groote Ongemakken,

„ we-

(*) «föaturl. toon Stegen, II* Theil.p. 305, enz.

Z 3
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VI.

v< weg ens den (tank, dien zy moeten uit (laan,

^X^
L
" en 'iec §ec*uun'S bokken, dat deeze Luiden

I-ioo:.-D- allengs krom doet worden (*>\
stuk* 9US) zjct men, is de Oester Vangst naar de

om Handigheden zeer verfchillende. Aan hei

Eüand J>ky 3
bewesten Schotland, blyven , in

zekere Inham , als 't een Springvloed is ge-

weest , met het afloopen van 'c Water, door-

gaans verfcheide Wagenvragten Oesters op

het Strand leggen , die men , zo wel als op

de byna droogloopende Zandbanken van onze

Stranden, gemakkelyk met de Handen kan op-

raapen. Hier uit blykt ook, dat de los op 't

Zand leggende Oesters kragtig door de Baa-

ren worden voortgefmeeten en dus wel dege-

lyk van plaats veranderen.

Gebruik De Oesters leveren , een groot gedeelte van *t

tcren!^ Jaar * eene lekkere verfnapering uit. Sommigen
zeggen wel, dat zy indetydder Kuitfchieting

of Jongwerping onfmaakelyk en ongezond zyn;

zo dat menze in Spanje , en elders , niet ter

Markt mag brengen , voor dat die tyd is ge-

pasfeerd ! doch de Romeinen hebben de ge-

nen, die met veel Melkagtig Vogt bezet wa-

ren of bevrugt , voor de lekkerften gehouden.

De Speening en zuivering in de Oesterputten

maakt deeze Schutpdieren zeer bekwaam tot

Spyze. Goed zynde bczwaaren zy niet; 't zy

menze des midaags of des avonds, of ook wel

des

(*) LESSFR Test aceo - Theologie, p. 937,
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des morgens tot een Ontbyt gebruike* By VI.

voornaame Luiden is het wel de gewoonte ,

A
y^

Efi

j

U
de Maag, voor het Middagmaal, door eenigefi0oFD

*.

raauwe Oesters te bereiden, 't Is bekend, dat stuk.

menze ook dikwils braadt of Hooft. In Zee-

land wordenze, menigvuldig, in Tonnen gefla-

gen, en dus naar Duitfchland verzonden.

De Oescerfchulpen zyn , offchoon men 'er Genetzen»

weinig gebruik van maakt, in de Geneeskunde

^

r

c

a

h
g
L^

niet ondienftig. De Zuurtemperende kragtpeiu

van tot Kalk gebrande en tot Poeijer fyn ge-

maakte Schaalen , wordt door fommigen boven

die van het Koraal en Paarlemoer aangepree-

zen , om dat zy ligter zig ontbinden in zuure

Vogten : doch, ofzy daar in degewoone Kreefts-

Oogen overtreffen , zou nog te onderzoeken

ftaan. Haare uitwerking tegen den Steen in de

Waterblaas is zeer geroemd geweest* Men
heeft, in Vrankryk, zeker Middel tegen de

Dolle Honds Beeten opgegeven , dat grooten-

deels beftaat uit het Poeijer van gebrande Oes-

terfchulpen, en dit laatfte alleen, met Wyn
gebruikt zynde, zou de droevige Gevolgen van

dien Beet voorkomen. Zulks waar zynde, zou

'er een byzondere Zweetdryvende kragt dienen

plaats te hebben in dit Poeijer. Het doet ge-

makkelyk Wateren , en droogt uitwendig de

loopende Zweeren, die Oppervlakkig zyn, naar

wenfeh. Sommigen willen, echter, dat het niet

van uitgebrande maar flegts gedroogde Schul-

pen gemaakt raoet zyn.

'Z 4 (212)
I. Deel. XV. Stuk.



3co Beschryvinö van

VI.

Afdeeu

P'OOKD-

SXUK«

(212) Oester, die de Schaal Eyrondagtig half

ge-Oord en effen heeft, yan onderen

fcheef

CCXII*
Pfirea

fa, half

Van dit zonderlinge kleine Oestertje
, heb-

bende de Schaal byna doorfchynende en zeer

fyn in 't ronde geftreept, geeft G ualtii ie*
gc-uode. RI ^ Afbeelding, zeggende dat het van buiten

uit den bruinen groenagtig, van binnen fomtyds

Zilverkleurig is. Het Exemplaar, dat men in
5
t Kabinet van de Koningin van Sweeden vondt,

was geel Tegelrood. Het komt uit den Zuide-

lyken Oceaan, zegt Ljnn^us.

ccxiii.
Qftrea
F.erna.

Ham-Oes»

(213) Oester, die de Schaal gelykkleppig en

dwars Eyrond ongelyk heeft; aan den

éénen kant ronder; het Scharnier met

een menigte van Groefjes.

Van deeze, die in de Indien huisvest, is de

Schaal eenigermaate doorfchynende , van Kleur

als rottig Hout of als Yzer- Roest. Zy heeft

de Geftalce van een Ham - Doublet.

czxiv*
Qïïrea

I/fJgOnUHfm

(214) Oester, die de Schaal gelykkleppig

heeft,

(ziz) Oflrea Testa. ovata" femi-aurita lam , Bafi obliqua.

Mus. L» V* >35* N* 124» GUALTH. Test. T. 84 f* H.

(213) Oflrea Tec ta cequivalvi obovata inaequali, hincrotuii-

diore , Cardine multoties. fu catQ. Syst, Kat* XII»

(214) Oftrea Testa xquivalvi Lobo laterali majore, Cardine

multoties futcato. M* L, V* $%%* N. izo.lfogonum. Rump h.

Mus, T, 474 U.GUUTH, Tefl* T. 27. f, SE B. Mus.

nu
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heeft , met een breede Punt op zyde ; VI.

het Scharnier met een menigte van '

xliL»*
Groefjes. Hoofd-

stuk.

Deeze zeer raare Oostindifche Doublet, valt

verfchillende, gelyk de aangehaalde Afbeeldin-

gen aanwyzen. In die van Seba komen 'er

vuor die krom zyn* en de zydpunt zeer lang

hebben : die van Güalthieri is regt met
de zydpunt zeer kort. Rumphiüs zegt, dat

menze Winkelhaak noemt > en dit komt met $e

Geftalte van fommigen taamelyk overeen* An-
deren geeven 'er ook wel den naam van Venus-

Schaft en van Baardknyper aan ; doch wy heb-

ben thans andere Conchyliën Vcin die naamen.

Fraay zynde overtreffen zy nog de Poolfche

Hamers in kostbaarheid.

(215) Oester, die de Schaal gelykkleppig rond ccxv.

en Vliezig famengedrukt heeft , het ^l^.
Scharnier met veele Groefjes overdwars. P*u™*

'
JJ Poolfche

Zadel.

De aangehaalde Afbeelding van R um p h 1 u s pi. cxix?

toont dat hier de zogenaamde Poolfche Zadels
Fi&* u

be-

TTI» T« 91* U 6 , 7 y 8. KLEiN öftrac. T, 8. U 15. KNORR

Vcrzam. IV. D. Pi. ïo. £ i , 2.

(ils) Oftrea Testa aequivalvi orbiculata, compresfo mem*

branacea, Cardine Sulcis transveriis piuribus. M» L. U4 535*

N« 125» RUMPH. Mus t T. 47* f. B» KNORR Ferzam, V.

i>. pi 29» f. 1.

Z 5
I. Deel. XV. Stuk.
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VI. bedoeld worden; die in Oostindie drie of vier

^XLil
U Vademen dieP onder Water voorkomen , en

Hoofd meestal Paarlryk zyn. Aan de Xulaafche en
8tuk» Papoefche Eilanden vifcht men 'er met Paar-

len, die byna zo fraay zyn als deCeylonfche*

Sedert eenigen tyd zyn hier veelen van deeze

Poolfche Zadel - Schulpen bekend geworden,

die, gelyk hy zegt, van buiten uit dengraau»

wen ros, van binnen Paarlemoeragtig zyn,

met eenig rood gemengd ; zo dat zy zig byna

als glad gebruineerd rood Koper vertoonen.

In eenigen derzei ven komen enkelde Paarlen

voor ; doch naauwlyks zal men de weergade

vinden van zulk een fraaije Poolfche Zadel-

Doublet, als waar van de ééne helft alhier

in Fig. i , op Plaat CXIX, van binnen ver-

toond wordt , met een Snoer van fchoone

witte Paarlen daar in gegroeid. Deeze Dou-

biet, welke byna de helft in breedte verkleind

heeft moeten worden op onze PJaat , houdt

de maat van Rumphiüs, die van zes of

zeven Duimen middellyns fpreekt. Van bui-

ten is zy Schilferig, van binnen glad en taa-

melyk dik van Schaal , die een zeer fchoon

Koperkleurig Paarlemoer , met een aartigen

weerfchyn, uitlevert. Het Scharnier, even-

wel, beken ik, zou deeze eer fchynen te be-

trekken tot het naastvolgende Geflagt, als na-

der overeenkomende met dat der Transparan-

ten ; hoewel men 'er doch veele Groefjes in

vindt.

XLIII. HOOFD-



DE ANOMIES. 3*3

XLIll/

XLIII. HOOFDSTUK. Hoofd-
STUK*

BefcJiryving van '£ Geflagt der Anomïes, dat

Doubletten zyn , wier ééne helft in Gejlalte

grootelyks van de andere verfchilt.

Men heeft zekere Verfteende Conchylien, Naam.

waarfchynlyk wegens haare onregelmaa-

tige figuur , nu eenige Jaaren geleeden Con»

clice Anomies , in 't Franfch Anomies geheten.

Somtyds geeft men deezen naam, zegt Bek-
t 11 and , in 't algemeen, aan alle gegravene

lïoorens en Schulpen , wier Origineeien uk
de Zee nog onbekend zyn. Volgens d'Ar-

01 nville is een Concha AnAnia zodanig

eene , wier ééne Schulp van de andere ver-

icfaïlt : dermaate , zal hy willen zeggen, dat

de ééne geheel niet naar de andere gelykt.

Het een of andere heeft plaats in de meeften,

die door Linn^eus tot dit Geflagt betrokken

-/yn , en welken ik derhalve , in navolging van

zyn Ed. , hoe zeer zy ook van de gewoone

Anomies of Terebratulieten verfchillen mo-

gen, onder deezen Geflagtnaam zal begrypen*

De Kenmerken beitaan in een ongelykklep- Kenmex*

pige Schaal, waar van de ééne helft platagtig,
ken*

cte andere by 't Scharnier bultiger is > en één

van beiden aldaar dikwils met een Gat door-

boord.
Ï*DE£L. XV. Stuk,



364 Beschhyving van
VI. boord, 't Scharnier is ongetand

, hebbendeeen

XUH StreePswy s ' naar binnen uitpuilend Lidtekentje,

Eooio/iTiet een zydelingfen Tand, doch dat van de

sToiw plattere Klep is in de Rand zelf. Twee Been-

agtige Straalen dienen tot rusting van het Dier;

\yelks Lighaam beltaat in een uitgerand, ge-

haaird Riempje met de Haairtjes aan de bo~

venfte Klep vast. Hetzelve heeft twee Armen

die fmal zyn en langer dan het Lyf
,
wederzyds

gehaaird en met de Haairtjes elk gehecht aan

een byzondere Klep.

soorten* *\\ Getal der Soorten van dit Geflagt is zeven-

en-twintig, waar onder twaalf, die tot nog toe

niet waargenomen zyn dan onder de Delf-

ftoffen.

(2163 Anomie, die de Schaal rondagtig , met

de baltigjie Klep Kegelagtig verheven-

rond en de platfte by 9

t Scharnier met

drie Gaten heeft.

Voor omtrent veertig Jaaren is , onder den

naam van BrattenburgfchPenningje, zeker rond

plat Steentje befchreeven , dat in Sweden ge-

vonden worde , en aldaar bekend i6 by den

naam

f216) Anomla TeSta orbiculata , Valvula gibboflore conico»

convex;!, planiore Bali foraminibus tribus. Faun* Suec 2150.

* Syst. Nat* XII* Gen 314. Nummnlus Brattensbnrgenfis. Sto-

~Rm\ Bisf* Bplft* Lund* 1732. f. 1,2. Idem» *Act* Upfal.

H. p. 5óo, T. 152, f* a. Manlekard* Gruckm.CVw*, lUEpift*

3S« ft 390. T. 17* U io*

CCXVT«
Anomia
Craniola-

ris.

Kekke-
nceitje.
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tiaam van Marlekard of Marlekanh Van bei- > VI.

de zyden vertoont het naauwkeurig de ge- XLVI
daante van het Bekkeneel van eenig Diertje, Hooj-d.

waar van het ook den bynaam heeft. In Scho- STUIC -

nen worden een menigte van zodanige Steentjes

aan de Oevers van zeker Meir opgeworpen:

ook komen zy in een Groeve van Kalkfteen,

twee Mylen bewesten Chriftiaarizund in Noor-

wegen, voor. Eerst meende men dat het Ver-

fteende Patellen of Lepaden waren , maar niet

lang geleeden heeft de Heer Leche twee fa-

mengevoegde Schaalen gevonden , waar van de

eene het gezegde platte Penningje was , de an-

dere een veel holler {tuk. Van beiden heefe

Linn^üs zeer naauwkeurige Afbeeldingen

te voorfch^n gebragt.

(217) Anomie, die de Schaal langwerpig ccxvrr,

heeft , met takkige Sleuven , de bultig- p^*1*^

fle Klep van agtcren met twee Gaatjes. Gekamde

Deeze en de voorgaande waren onverfteend

nog niet voorgekomen*

(2 18) Anomie, die de Schaal rondugtig heeft ccxvnr.
Anomia

e?l Epbip*
piuïfz,

(ill) Anomia Testa oblonga ramofb - fulcata
, gibbofiore Kleef-

'postice poris duobus. Syst Kat XI U Oester*

(z 18) Anomia Testa fuborbiculata rugo(b»p!icata
,

planiore

perforatai Syst* NaU Xlh Bonann. Recr V. T. 56. A R -

G E N v. Concb. T. 22. (ip.) f. C GïNANN. *4dr. U. T.

57. f. 171.

I, Deel, XV. Stuk,
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VT. en rimpelig geplooid , de platjle meteen
A
v!

E
7tt'

Opening.

Hoofd- ^,
'

; ^
stuk. Deeze , die men Kleef- Oesters noemt, ko-

pï. cxvni.men in verfchillende Gellalten voor, Eenigen

&i* 3* Zyn zodanig dun , dat men 'er den naam van

Pelure d'Oignon^ of Uijen - Schil , aan gegeven

vindt* Bon a n n i betrektze tot deGaapers,

om dat zy niet volmaakt fluiten. Hy zegt ,

dat 'er veele verfcheidenheden van zyn: fom~

migen zeer hol , anderen vlakker en eenigen

byna volkomen rond zynde; eenigen met Sleu-

ven van buiten , anderen met zodanige gé-

krulde Bladeren, dat men het haast zou aan-

zien voor boerekool of Endivie. Van binnen
,

zegt hy, is de Schaal, met eenen Zilverglans*

fomwylen groen* fomwylen rood of geelagtig:

eenigen zyn Goudglanzig , anderen Paarlwit

met eenen Purpergloed ; veelen vertoonen

Spaanfchgroen , Barnfteen geel of Koperkleu-

rig rood , als bedekt met een doorfchynerid

Vernis of Emailjéerzd. De fraai tten vindt

men op de Oevers van Dalmatie, aan de Stee*

nen kleevende , doch elders worden zy ook

wel van de Golven op 't Strand gefmeeten;

Van deeze, die voorkomt in de Middelland-

fche en Amerikaanfche Zee Wateren , zegt

Linnjeus, is de Schaal wit, van grootte als

de Handpalm , van binnen zeer glanzig Zil-

verkleur, de platfte Klep met een groot Gat»

Ieder helft heeft dikvvils vyf Plooijen over-

langs ,



de Anomie $ 3*7

langs, die aan 't Scharnier niet famenloopen* VI.

De mynen, van onze Afbeelding PI. CXVUL ^SlL
Fig. 3 > hebben ten minfte tien of twaalf Hoofd*

Plooijen. «tuk.

(219) Anomie, die dé Schaal dwars Eyvor- ccx\%

mïg oneffen heeft en Violet ; de boven- cep™*

Jle helft verhevenrond , de onderfte

met een Gat doorboord.

In de Middellandfehe Zee komt deezevoor,

zegt Linnjeus , die de grootte van een Mus-
kaat-Noot , en de ééne Schulp plat heeft*

Zou dit niet wel de Uijen- Schil van d'Ar-

g enville kunnen zyn ? Ten minfte fchynt

dezelve in Soort van de voorgaande te ver*

fchillen.

(220) Anomie, die de eene Schulp rondag- ccxx4

tig , geel en glad , de andere bultig BWrica.

verhevenrond heeft. Barnfteen-

Oester.

De Oostindifche Barnfteen - Oestertjes , die

hier uit Rumphiüs aangehaald worden,

vindt men naauwlyks ooit Doublet 5 om dac

dé

(219) Anomta Testa obovata inacquali violaceS, fuperiore

convexa, inferiore perforata. Syst* Nat. XII» KNoRR Vit»

zam. VI» D. Pl. 9. f» 5»

(2.20) Anomia Testa fubrotunda flava hm , alterS convexo»

gibbofa. sysu Nat. XII» Oftreum Ele&ricum ? RUMPH» M*U
T» 47- f- L. KNORR Verzat*. V. D. Pl» 25. £ 6"#

2. Deel. XV» Stuk»
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VI* de onderfle helft, welke een plat dun Plaatje

Afdeel
XLIlI."k» volgens hem aan de Klippen zitten blyft.

Hoofd- De fraaije Kleur en Glans doet 'er de Indiaa-
sTuic. nen gebruik van maaken aan hunne Hoofd-

dekzelen of in het Haair. Dergelyken uit de

Middellandfche Zee zyn my niet bekend,

ccxxt. (221) Anomie , die de Schaal rond en plat ,

Ancmit
Squam
Schub-

berje.

Ancmia zonder infitydingen , aan den éénen

schub- Rand bultig en effen heeft.

Dit Schulpje , dat men voor een Patelletje

heeft aangezien gehad, komt aan de Kust var!

Sweeden voor
,
op de Schaalen van Kreeften

en op allerley Zeeplanten.

ccxxil (222) Anomie, die de Schaal Eyvormig ver*
pauiufor.

hevenrond', geftreept, bynadoorfchynen*

patel-ag*
fie j met den Top agterwaards omgekromd

en glad heeft.

Aan de Kust van Noorwegen is deeze door

Martin gevonden Zy gelykt zodanig naar

een Patelletje of Kapje , dat men, zo het éé«

ne dunne platte Klepje weg is, haar niet van

de Patellen onderfcheiden kan. De grootte is

om-

(111) Jlnom'ia Testa orbiculata integenima plana
,
margine

altero gibbo IwU Faun. Suec. 21 51. Patella. Hrestgott^

(222 / Anomia Testa ovata Convexa
,

fubdiaphaiü flriat£,

Veiticepostico cecutvo Wi« Faun* Suec9 2152,
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omtrent als een Lid van een Vinger, De Schaal VI.

is witagtig, broofch, met fyne Streepjes gete- xl^IL
kend en byna doorfcliynende. Hoofd-

STUK.

(2233 Anomie, die de Schaal rondagtig enccxxuu

glad., van binnen runw heeft, met een ^tyide?
Gaatje in de Bil*

Indien ïcobina een Vyl is, moet Scöbinata

gevyld betekenen, 't welk op de ruuwhe;d v 1

bi k ren ziet. G u \ L r h 1 % ë i noemt deeze

Terebratula— intus fcobinata.

(224) Anomie, die de Schaal dwars -Eyrorid, ccxxm
geftreept , eenigermaate ge - Oord en een^J

1*™*

G atje in de Bil heeft. Ge-oorde*

Van OuALTiM Eru wordt deeze öok Te-

rebratula getyteld. Zy is langwerpig , zeer

broofch , dr orfchynen ie en fyn geitreept

,

ongevaar van grootte als een Hazelnoot, en

dus klein 9 gelyk de voorgaande,

(225) Anomie, die de Schaal dwars - Eyrond ccxx?.
AnomiO.

en retufa*

Stomme*

f223) Anomia Test& fubrotunda* lacvi, intus fcabra, Nate

perforat&. GüALTH. Test, T. 96. f» A,

(224) Anomia Te<ta obovara" ftria^ fubaurila, Nate perfo*

iat&* GUAf TH, Test, T* 95. f. B.

(22?) Anomia Testa* obovata ftriata retufa, Convalle longï*

tudinali, Nate perforata* Faun* Suec, 2153,

Aa
1, DEEL. XV. STUK.
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VI.

Afdeel»
XLIII.
HOOFD-

en Stomp 5 gejlreept , met een Groef

overlangs en een Gaatje in de Bil heeft*

stuk. Aan de Noorfche Kust, op de Alcyonia$

is deeze door den Heer Pennakt waarge-

nomen. Deeze agt 5 derhalve > zyn als Na-

tuurlyke Zee - Schepzelen bekend.

ccxxvu Q116) Anomie „ die de Schaal langwerpig en

Deeze zyn , onder de Verfteende Zaaken ,

zeer bekend by den naam van Gryphieten 9 die

'er aan gegeven wordt , om dat zy , door

haare kromte, eenigermaate naar den Bek van

eenen Gryphus of Griffioen , dat een Soort van

* zie Roofvogelen is % gelyken DiebyRuM^
Kat. H^p HI üs voorkomt, wordt de Verfteende Zots-

biads.98/kap getyteld ; van welke men ook dubbelde

gezien had; dat echter ingeenendeele ftroolu,

De eene helft van deeze Schaal is een zeer

dun klein plat Plaatje , 't welk 'er fomtyds

aan vast verfteend, fomtyds los en op zig zel-

ve voorkomt; ja in zekere Landftreek van

f226} Anomla TesHToblongi tavi, altera* Plica laterali ob-

foleta, Nate incinvata: altera brevi planiuscuJr.. Syst. Kat XIL

Mus. Tesf. 9*« T, f. £ 9* O LEAR» Mus. 67- T. 33. £ 3.

Rümph. Mus* T. sp* f. B. List. ^tn?l. 238. T.g. f. %%\

Column. <Aq* 54* T« 52. Bonann» Recr> iu f. iu

Anomia
Gryphus.
Gryphieu

effen; de eene helft met een flaauwe zyd*

plooy en de Bil omgekromd; de andere,

helft kort en platagtig heeft.

En-
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1

Engeland worden , zo L t s t e r aanmerkt , dee- VI.

zé platte Dekzeltjcs alleen gevonden , zonder ^un
*

de Bekswys' kromme Schulpen , die men eigent-
i ) 0 :yFD l

i yk Gryphieten noemt. Of het Origineel reeds -uk,

öntdekt zy 5 durf ik niet verzekeren. Die van

Bon anni onder de Conchyliën afgebeeld is,

was zekerlyk een Verfteende Schulp

(2x7) Anomie , die de Schaal halfrond en plat, ccxxvir*

met zeer vcele Streepen; de ééne Klep

vlak heeft. . tfe&iniet,

Gp een (tuk zwarten Leyfteen , uit de Steen-

koolgroeven by Hallifax ,
zyn de zodanigen als

deeze, fommigen twee Vingeren breed 9 door

Lister waargenomen , die eene Koperagtige

Goudkleur hadden, doch niét uitpuilden boven

of buiten de plaatjes van den ;
: teen.

C228) Anomie, die de Schaal rondagtig uit < ccxxvm,

gebreid, wederzyds bultig en geftreept

heeft , met egaale Kleppen. Gjmeef.

Dec-

(*) Sommicen twyfelcu daar aan : Zie knori over de

Verfteende Z&sfan , Tweede Deel , bladz, 79 : doch hec is uit

de befchryvmg t'over blykbaar.

f 227) Anorma Testa Semi - oibiculata depresfa faiuléi&riaii

;

Valvuia altera plana, SysU Kat4 XIU LlsT* Ang^%^3* T,

9» & 49.

(228 • Anomia Testa (ubrotundo * dilatata , Htrinqiie gibba

Stiiata , Valvis .xquahbus. Syst. Nat* XII.

Aa 2,

I. deel» XV. Stuk»



372 Beschryvinc van
VI.

Afdeel
XLIII
Hoofd-
stuk.

ccxxix.
Anomia
Truneat

a

%

Geknotte*

CCXXX.
+Anomia
Reiicu-

laris*

Netswyze»

Deeze heeft de Schaal gerond , tweemaal zo

breed als lang, van agceren buitiger, van voo-

ren met eenen zeer dunnen Rand. Zy worde f

zo wel als de voorgaande, alleenlyk Verftecnd

gevonden.

(229} Anomie , die de Schaal rondagtig en

flaauw gefireept , aan *t Scharnier ga-

knot heejt.

Van deeze Pe&iniet vondtLiSTER veele cn-

kelce Schulpjes in Engeland, die wegens haare

fyne Streepjes zeer fraay waren. In de Zee
van Noorwegen heeft men ze op de Koraalen

waargenomen. Het Diertje heeft Maanswy ze

Armen, die byna geringd zyn* neergedrukt en

met Kaairtjes voorzien,

C23°) Anomie , die de Schaal Hartvormig en

kruislings gefireept , met de kortfie Klep

buitiger heeft.

Van fteeze kwam flegts de Verfteening voor

in 't Kabinet van den Ryks Hofraad Tessin,
Zy heeft de zyden van de Schaal platagtig uit-

puilende en het Klepje van de platfte Bil Iteekt

wat over,

030
(229) o4nomla Testa* fuboïbiculata obfolete ftriatS , Cardine

truncato, Syst, Nat, XII» List» An^L 243» T. 9. f. 50.

^30; Anomia Testa Cordura decusfatim ftnata, Valvu'ft

breviore gibbofiore» Mus* Tesfitu 38. T. 5. R 5*
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U3O Anomie , die- de Schaal breed Maans VL

wyze geplooid heeft , met oferlangs ge ^tllT*
Jireepte Sleuven > waar van de middelfie Höó^d-

de breedfie,
stükw

(9.32) Anomie, dftf & Schaal breed driehoekig Geptooide,

geplooid heeft, met rimpelige Sleuven 9 :cxtt\u

waar van middelfie breedst. cSSSte»

f233) Anomie ., d/e d? «StóaaZ ronda&tip met' CXXXI1*

veele Sleuven, de Kleppen aan den Top G4mmk
geplooid ; de eene korter en met Kuil-

xie*

aan '£ etó Viertandig heeft.

Deeze, van Lister Peiïtunculites anomius

trilolms gétytéld , heeft , volgens hem , een

zeer zeldzaame figuur» alzo de beide Kleppen,

doch op eene verfchillende wyze , driekwab-

big zyn : zo dat bet , aan den eenen kant,

mar een Vogeltje met uitgefpannen Vlerken

r elyke. De langte is omtrent een Duim de

breedte een weinig minder. Men vindt dee-

ze,

(231) Jlnomla Testd dilatato- lunata plicata , Sulcis lo»gi«

tudinaliter ftriatis , media latiore. Syst* Nat. Xiï.

(zn) Anomia Testa dilatato - triangulari plicata, Sulcis xn*

gofis, medio latiore* Mus* Tesfm* T, 5» U 7. L I S T» JtygL

T, 9. H 56#

(233) Anomia Test$ fubrotunda multifulcata , Valmlis api-

ce plicaris , altera breviore iacunofa ,
apice quadridentata» Mus.

Tesf. T. 5* & 6* LiST* AngU 249. T. 9. f. 57* GAEw.
Mus* T* 19. f. 6*

Aa 3
I. DFEL, XV, STUK.
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VI. ze , zo wel als de voorgaande Soort, menig-

X1IÏL vu*d*6 en altoos -doublet, ongemeen dik van

Hoofd Lyf , onder de Venieende Zaaken in Engeland,
stüic en deeze twee, benevens de twee voorgaande,

fehynen my Verfcheidenhedeü. te zyn van die

Petrefakten uit Swkzerland P v/elke men gc-

meenlyk Anomies noemt.

ccxxxiv. C234) Anomie, die de Schaal dwars Eyvor-

t*hM#ts.
m^S met Sleuven, de eene Klep met een

Hauüige» geopende Bil aan '£ Scharnier heeft.

Op de Plantdieren van den Noorfchen Oceaan

is een Doubletje waargenomen , van grootte

naauwlyks als Komkommer -Zaad en wit. De
beide Schulpen van 't zelve zyn elkander gelyk

en, met het Mikroskoop bezien wordende,overal

dunnetjes bezet met korte overend ftaande

Haairtjes*

ccxxxv* (-35) Anomie, die de Schaal rondagtig met
Ammia y^ele Sleuven , de Kleppen verhevenrond

pikkel en aan de Tippen agttandig heeft.

Deeze komt onder de Verfteénde Zaaken

voor.

{234) lAnomla Testa obovata fulcata , Vaivula altera Nate

sd Cardinem dehiscente apertura. Syst. Nat* XII.

(^5) Jinomïa Test& fubroturda multifulcata 3 Valvulis con*

vegis, ajjfce o&odentau?, $ysu Np* XII,
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(256) Anomie , die de Schaal dwors Eyvor- VI.

mig gejireept en ruig > de ééne Klep yj nr*
met een langere Bil, die doorboord is, Hoofd*

heeft. *TÜ«-

ccxxxvr.

In de diepte der Zee van Noorwegen komt c2put%r*

deeze voor, die de Schaal van voeren famen- pe
.

ntis *

Slange-

gedrukt, overlangs geftreept en wit heeft. DeKo^

beide Kleppen hebben den Rand gekarteld en

het Scharnier heeft, in beiden, wederzyds een

uitpuilende Tand. De naam zal zekerlyk van

de Geftalte afkomftig zyn.

(237) Anomie , die de Schaal dwars Eyvor* ccxxxvu.

mig, effen, verhevenrond , de ééne Klep rZTrttu.

drievoudig, de andere tweevoudig heeft. ^
gaais-Bek;

In fommigen van deeze Soort , die men

,

Verfteend zynde, Terebratulieten noemt, zyn
de Kleppen eenigermaate geplooid, doch in an-

deren heeft dit niet plaats , welke men echter

betrekt onder dien zelfden naam. De aange-

haalde van Lister, by voorbeeld, zyn in

dit

(13^) Anomla Testa obovata ftriata tomentofa, Valvuld al-

tera Nare longiore perforata. Faun. Suec. z i 54. COLUMN»
Purpi zz. f C, GüUTH. Teji. T» 96. f. C»

( 2 37) Anomia Testa obovata lam convexa*
y Valvula alter£

triplicata , altera bipiicata. Faun* Suec é 2555, Column,
Furp. 22. f.i. List* AngU 2-^0 T. iLf.46. Klhn OJlrstc*

T. ii* f. 74. KnüRR Ferzam, IV* D. Pl. 30* f. 4^

Aa 4
I. Deel. XV. Stuk.
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VL dit laatfte geval
.
en komen overeen met de

^XLUI
Jd'wm*a V&lfat ™ftrat(> va^ Colïimna

,
hier

Hoofd- ook bygebragt In Engeland vallen zy enge-

stuk. ' vaar een Duim lang en wat fmaller, fommigen

geheel vast en cjoorfchynende als <eytjes, an-

deren hol
i

doch altemaal Doublet. In een

Zandige Sloot , omtrent een Myl van Gran-

tham, vondt hydaar van een greote menigte.

\
Aanmerkelyk is

,
het gene Lister hiervan

zegt. 5, Nooit heeft men onder de fêè-Schul-

33 pen dergelyke gevonden. Dus fpreekt Fa-

3, biüs Colümn'a, een Italiaan vanAdelyke

3, afkomst. *t is \yonder, zegt hy a dat zoda-

3, nige Schaalen verfch en levendig hedendaags

»j n"et gevonden worden: weshalve wy veeleer

3, vermoeden , dat dezelven door de ïangduuri-

33 ge aanfpoeling der Zee hervvaards gevoerd

33 zyn 3 dan dat de Natuur opgehouden zou

3, hebben 3 zodanigen voort te brengen."

't Vermoeden van dien Italiaan is, in onze

Dagen
,
grootendeels bewaarheid. De Franfchen,

naavnelyk, yaor weinige Jaaren de Malouines

Eilanden bezittende , en aldaar naar Conchy-

lië : visfóhënde , hebben het onbetwistelyke

O :gineei gevonden van de Terebratulieten, 't

welke men thans le Coq et la Poule
, dat is 3 de

Haan en Men, ofe^ener., gelyk l'Asgen-
v 1L L E meldt, le Bec de Perroqaet dat is de

Pappegaais- Bek, tytelt. Bet komt ook in de

Zee van Noorwegen voor
,

zegt Linn^ü s,»

Hoewel nu, dus, nog op ver naa niet alle Ver-

fchei-
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fcheidenheden van Anomies, in 't Origineel, VI.

ontdekt zyn, blykt echter hier uit, dat men ^uff
ten dien opzigte niet moet wanhopen , om Hoofd

door den tyd ook de Origineelen der andere tot stuk.

dus verre nog enkel Verfteend voorgekomene

Conchyliën te vinden : als wanneer onze Na*

zaaten zig over ons , zo wel als wy ons tegen-

woordig over die van voorigen tyd zullen

verwonderen , dat wy daar aan getwyfeld heb-

ben.

De Terebratulieten zyn , zo wel als de zo even

gemelde Anomies, in ons Wereldsdeel gemeen,

en dus is 't of de Alniagtige, om de ondoor-

gr ">ndelyke diepte van zyne Wysheid aan ons

te openbaaren en de gedagtenis daar van te

vereeuwigen, den boezem van den Oceaan in

Europa had uitgefchud!

£233) Anomie, die de Schaal aan den Grond- ccxxxvuu

Jleun der Zyden famengedrukt heeft

van vooren geplooid zynde , in 't mid Hoekige,

den drietandig.

De langwerpige Anomie wordt deeze van den

Keer Tessin genoemd,, hebbende de Schaal

Wigagtig of Rekels wyze; de voorfte Klep met

twee, de onderfte met drie Plooijen 3 en het

ééne Scharnier uitpuilende.

(238) %A.nomla Testa baü Iatemm compresfa, antlce plica»

tl , medio tridentato. Mus, Tesjin. 90, T* $ f,

Aa j
J>, Deel. XV, Stuk*
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VI* (239) Anomie, die de Schaal breed , glad

%r

XL1I iV
verhevenrond 9 gejireept , byna driekwafa

Hoof d* ^'g > van vooren nedergedrukt 3
stuk* met een fcherpen Rand*
CCXXXIX.

thft&ifot Een zeer zonderling Soort van Verfleende
Hyftenet. gaaken zyn die genen , welke men Hyfterieten

of eigen tlyk Hyjlerolithen noemt. De Ge-

ftalte van de Matuurlyke deelen der Sexe ,

zeer duidelyk hier in zig openbaarende, gaf

aanleiding tot die benaaming. Van veelen

worden zy thans voor Kernen van een Soort

van Anonnes of andere Schulpen gehouden.

Men vindt 'er 9 ten opzigt van de langte
,

breedte en dikte , aanmerkelyke Verfcheiden-

heden onder

ccxu
Anomia

Kever—

(240) Anomie, die de Schaal in twee gelyke

Kwabben verdeeld en gejireept heeft*

Offchoon men , de Concha Triloba van de

Hyfterolithen onderfcheidende 5 daar van Ke»

verfchulpen maakt, fchynt my doch de benaa-

ming van Bilobce op dezelven toepasfelyker

te

f239) jAndmfa Testa dilatari \xvi convex3 Striata fubrriloba,

antice depresfa-, margine, acuto* Mus. Tesfm. s><\ T* 5» C I,

S , 3. Trilobos. Co L U M n. Purp* 22. f 3 ? Wolf* Hasj.

29» T. 3. f- 3 * 4 > 5. WoR M. Mus. T. 83.

(*J Zie 't Tweede Deel van Knorr over de Verjlctndt

Zrjaken, door den Heer Profesför Walch, bladz. 9*.

(240} Anomia Testa biloba squali ftriau. Syft* Nat.XlU

f
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tg zyn. Deeze vallen ook flegts verfteend VI.

f * x Af ï>EEU

HOOFD-
£241) Anomie, rftó <fc SW/aaZ geheel plat

rond , doorfchynende , /zee/x ; beflaande ccxir.

Scharnier uit twee /malle Eeltag- p]°™*
a

tige verheffingen 3 die van binnen aande rri™p*-

Schaal gegroeid zyn.

De meefte Afbeeldingen der Negentigfle

Plaat van Seba hier toe betrokken worden-

de , zo blykt dat Li nn^us hier die Dou-

bletten verftaac , welke men hedendaags En*

gelfche Zadels noemt Zy zyn zo krom ge*

"boogen niet als de Poolfche en veel dunner

v:in zelfftandigheid , die als Talk of Mosko-

vifch Glas affchilfert , en dus wordenze dat

gene, 't welk men Transparanten noemt, als

zynde geheel doorfchynende- Ik heb \r zo-

danïgen , daar men alles byna door heen kan

zien. Haar buitenfte Rok nog hebbende , zyn

zy eenigermaate Goudglanzig of Koperkleu-

rig , met zwarte Vlakken zo van binnen als

van

(*) Zie de Afbeelding in dat Werk Plaat B, V en debe-

fchryving, bh 95.

(241) ^inomia Testa orbiculata pïana* pellucidü
9

Cardinura

Callis linearibus binis, Tests interne adnatis. M. L. V, 536.

N. 126. Li STt Conch. |. R. S. 2. C. 2. T. I, GüALTH,
Test. T. 104. f. R SEB. Mus. III. T. 90* f. pleracque.

KNOKR Vetzam. tL, D« %U H* u lV* D ' rL l3# f>

** VI. D. PI. 18. u u
X, Deel. XV. Stuk,
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VI. van buiten, cn gelyken dus veel naar die van
A p p r j? T

XLIIL G ü alt hier i, welke door deezen Autheur,

Hoofd- echter , met den Poolfchen Zadel van R u m*
stuk» j>#ius, op 't laatfte van *t voorgaande Ge-

flagt aangehaald, geiyk getteld wordt.

CCXLU.

Spinq/a*

Gedoorn»
de.

(242) Anomie , die Doornen heeft zo lang als

de Schaak

Door den Heer Sol and er is dee^e, on»

der de Verfteende Zaaken , in Engeland waar-

genomen. Elders komt een Gedoomde voor,

doch die de Doorntjes veel korter heeft (*)

XLIV, HOOFDSTUK.

23 aan».

Befchryving van 't Geflagt der Mossfl-
Doublet ten , waar onder de Haane-

kammen en dergdyken als ook degewoonePha-

laden , die men Steenmosfelen noemt , zyn

t
xhuts gebragt.

Tk gebruik den Geflagtnaam van Mossel-
Doubletten, om dat de meeften van

die Geflagt niet alleen in Kenmerken, maar

ook

(«242) Anomia TeSla Spinis longitudine Tests. Syst. Nat.

XIL

(+) Zie WALCH ah boven. Plaat B, IV* fe, 4« btedz,

90 }
onder aan.
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ook in Geftalte , veel overeenkomst hebben VL

met de gewoone Mosfelen, welken ééne Soort ^ijv;
in hetzelve uitmaaken» Dus zal ik van de Hoofd-

Naams- afleiding in 't vervolg nader fprecken.*Tl7K*

De Kenmerken beftaan in een Schaal die twee- icenmer-

kleppig en ruuw is, meestal met Zyde aange-
Kejl *

hecht* Het Scharnier hebben zy Tandeloos,

ondei fcheiden door een Elswyze uitgeholde

Streep overlangs. Het Dier is een Ascidia.

Men vindt 'er onder die als met Klaauwen zig

vast krammen , gelyk de Haanekammen en Lau-

rierbladen, zogenaamd; die Ooren hebben en

plat zyn, gelyk de Paarl- Oesters : als ook die

langwerpig en dikbuikig zyn 3 gelyk de Fhola-

den Mosfëlen en dergelyken.

Van deeze laatften komen vyftien Soorten Soorten,

in dit Gefiagt voor, dat van de anderen maar

vyf en dus in 't geheel twintig Soorten bevat.

1. Aangegroeide > met Klaauwen vast ge-

kramd.

(243) Mosfel- Doublet , die de Schaal ge~ccxuu,

plooid heeft en gedoomd , met de beide cXjiT
Lippen ruuw. Galli -

Hier kam*

fat) Mytïlus Testa
-

plicata Spinofë
, Ë&Uo utroque fca-

bro M. L. U 537. N. 128, Oftreum plicatum minus.

& UMP II Mus. T» 47. f D. GUALTH. Test, T. 104*

f. C , D* E, Auris Porei iiveCrisra Galli. A R G E N v, Conch.

T. 03. (o0 ) f. D, SLOAN. Jimmk* U T. tti f* 1. KNORU
Verzam. \. D. Pl 29. £ IV. D. fU 3 f. 3 & Pl, 10, £
3, 4, 5 V. D. Pf. tèi 17*

JU DFAU XV. STUK.



3^2 Bèschryvinö van-

VI. Hier door worden die Doubletten beoogd,

^XLIV*
we^e men Semeen lyk Haanekammen noemt \

hoofd»' hoewel fommigen 'er ook den naam aan geeven
stvk. van Varkens -Ooren, in 't Franfch Oreüle dé

Cochon. Rumphius befchryftze, eenvoudig,

lyk, onder den naam van Geplooide Oesters P

doch zegt 3 dat zy een groote Zeldzaamheid

uitmaaken. Güalthieri betrektze tot de

Oesters van een byzonder maakzei Linn^us
heeft opgemerkt, dat de Lippen aan den binnen-

ften Rand ruuw zyn, 't welk ik ook in de my-

nen waarneem; doch ik heb een groote, die

uit twee aan elkander gegroeide Doubletten

beltaat, en daar in heeft de kleinfte^ die ook

een weinig in Kleur verfchilt «, de binnenfte

Randen geheel glad en effen. Deeze heeft zo

wel van onderen als van agteren een foort van

Doornen of Punten , welken als tot Klaauwen

dienen, om zig aan de Zeegewasfen , in de Zee,

te hechten. Daar komen ook Groepen voor*

van drie en vier Haanekam - Doubletten aan één

gegroeid , die dan in groote waarde worden

gehouden , inzonderheid wanneer zy fterk ge-

takt zyn. Zy vallen in Oost- en Westindie.

CCLIV.
Mytilus
Siyotts,

Geblader-

de.

(244) Mosfel - Doublet 3 die de Schaal ge -

plooid

(244) Mytulus Tesrê plicata imbricata
1

Squamis compresfls

patulis, Labro utroque \xvl M. L. U* 538. N. 129. Oflreum

plicatum majus. Rumph» Mus. T. 47» £ C Oftreutp lyU

vestre, Ar'gfnv. Concb. T* -3. f. H- KNOIR Ver-

zam, I 4 D. VU 29. f, U
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plooid en gedekt heeft met uitgefpreide VI,

platagtige Schubben, de Lippen beide vp^'
glad. , Hoofd-

stuk.

Om dat d'Argenvïlle deeze OJlreitm

fylvestre tytelt , zou men 'er den naam van

Wilde Oester aan gecveo kannen ; maar hy

zegt , dat die naam daar van afkomftig is,

dat zy zig aan Hukken Houts hecht. De aan-

gehaalde figuur van Rümphius is een Ge-

takte Haanekam , doch zyne befchryving fpreekt

van een dikfchaalige Oester , met verheven

Plooijen 9 de Rug bezet hebbende met lange

Schubben 9 die ais Nagels famengerold zyn ,

zeer ruig en modderagtig van Kleur ; 't welk

weinig met de fchoonheid der Getakte Haa*

nekammen ftrookt. De Kleur is
,

volgens

d'Argenvïlle, naar het groen trekkende

en zeer gemeen. Men vindtze cok gehecht

aan Zee - Gewasfon.

(245) Mosfel- Doublet , Mi de Schaal ge* ocxlv.

plooid en gladagtig heeft y met de éénepj^ s

Lip rUUW. Gekamd
Launer-
blad.

Onder de zogenaamde Laurierbladen komen

'er voor , die zeer naar Haanekammen gely-

ken, doch niettemin eene Bladerige Geftalte

heb-

(
245) Mytllus Testa pHcnta laeviiiscula , Labro alrcro fca*

bro. M. L. S37» N. 127, Cratnm fiveFolium, £ftiQ$K^

Ccncb. T. 22. (19, ) f. D.

I, DEEL, XV. STU5.
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VI. hebben, en aan een Takje zitten. Nog zeld-

*XLIV*
zaamer z^n deeze dan de andere Haanekam-

Hoofd-' men , en fchynen hier bedoeld te worden. Het
stuk. Scharnier is een enkele Streep , zonder Kuiltje,

2* Platte ^ die eenigermaate ge-Oord fchy
nen te zyn.

ccxLvr. (246) Mosfel - Doublet , die de Schaal fa~

^ïllgari. mengedrukt plat en rondagtig heeft ,

tiferus. üan '£ Scharnier dwars afgefneeden *
Paarle*

moer- Schubswyze bekleed met getande Rokken*
Schulp.

De Paarlemoer -Schulpen worden hier tot

eene zelfde Soort gebragt met de Paarldraa-

gende Schulpen of Paarl - Oesters. Hetfchynt

ook niet ongevoeglyk te zyn , dewyl men in

de Paarlemoer - Schulpen , op zekeffc plaatfen

en tyden eii in zekere omftandigheden , vol-

gens RümphiuSj Paarlen aantreft. Zeker

Landfchap , Solok genaamd , aan de Noord-

zyde van Borneo, heeft een vlak Strand , daar

Paarlemoer - Schulpen vallen, die niet alleen al te-

maal , maar ook de Visfchen zelfs , die zig aldaar

op-

f246) Mytilus Testa compresfb - plana* fubörbïcuïata , Iiafi

transveria, imbricata Tunicis dentatis. M. L* U. 538. N. 130.

Bonann, Keer. 2* Tt ! Concha Margaritifera. I M P f>

RAT, Nat* 905» List* Conch* T. 223- f 57* Matrix Per-

larum. RUMPH. Mus T. 47., f. F. Gualth. Test. T.

24. f. E, F , G. Gallina guttata ou la Peintade. Argenv*
Conch. T. 23. (20,) i* A. Knorr Verzam* II. D. FU 25*

f. i> 2 5 3. iv. r>* rJ. 18* fi 1*
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öphouden, zo hem verhaald was, Paarlen ia VI.

hebben : weshalve ook de Koning van dat
A^

Land dit Strand door fterke Wagten deedt Hoofd-

bewaaren, op dat 'er niemand visfchen mog- STUK -

te. Aan de Molukkifche Eilanden kotnen in Pa**k"
moer-

eenigen Paarlen voor, doch in de Amboinfche sMp;

Tafelborden, gelyk hy de Paarlemoer-Schul-

pen noemt, hoedanigen hy 'er gehad hadt van

een Span breed, vindt men, zegt hy, geene

Paarlen. Als deeze Schulpen Paarlen bevat •

ten , dan worden zy gevonden omtrent Stran-

den en Kusten die gantfeh bar en droog zyn*

zonder eenig verfch Water, en daar de Grond
ziltiger is dan de Zee zelve. Dergelyke Paar-

lemoer-Schulpen , voegt hy 'er by, worden

ook uit Westindie in de Nederlanden overge-

bragt, doch de voornaamften komen voor in

de Golf van Perfie, inzonderheid aan de zyde

van Arabie > alwaar weleer de vermaardfte

Paarlbank is geweest , en zy worden aan *i

Perüfchë Strand te koop gebragt, dienende

meest om 'er Oesters in te braaden.

Zodanige Schulpen zyn by geheele Partyens

cn van ontzaglyke grootte, onlangs uit Oost*
*
indie herwaards overgebragt. Men hadt 'ei-

onder 3 van rykelyk een Voet over 'c kruis

en meer dan een Vinger dik; Zy hebben de

gezegde Kenmerken , van , naamelyk , by 't

Scharnier als dwars afgefneeden enSchubswy-i

ie bekleed te zyn met getande Rokken. Haar

Bb Paar*

INDEEL. XV.STUK*
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VI. Paarlemoere bekleedzel, van binnen, is zo

^XLlv! djJc en ^eviS3 dat men > wanneer de buiten-

Hoofd' fche Schors is afgevyld of afgefleepen, nog
stuk. eene Schulp van bekwaame dikte behoudt ,

p**rk- die u i c . en inwendig geheel Paarlemoer is.

TcLip. Aan 't Scharnier zit een Zoompje van donker-

blaauwe Kleur, met een groenen weerfchyn

,

waar van men platte Stukjes heeft gemaakt

die verkogt zyn voor Slangefteenen.

net Paar* Deeze Schulpen leveren het zo bekende
k±ÏK}LÏ

' Paarlemoer uit , dat dus niet zeer dik kan val-

len , en derhalven meest en menigvuldig ge-

bruikt wordt of plagt te worden, tot het in-

leggen van Stukjes, in allerley figuuren , op

de Tafelbladen , Kasfen , Kisten en ander

Schrynwerk , fteekende zeer fraay af op Eb-

ben en ander bruin glad Hout. Men maakt

'er zelfs Lepeltjes, Vorkjes, Pennetjes , Knoo-

pen en andere Snuisteryën van. In de Genees-

kunde houdt men het voor een goed opflur*

pend Middel , dat in de zelfde Omftandighe-

den gebruikt kan worden, als de Oesterfchul-

pen , voorgemeld. Ten dien einde plagt men
'er , door middel van Azyn , een Zout en

Poeijer van temaaken, dat echter weinig meer

dan een nuttelpoze Kalk of Doodekop is, en

van weinig kragt tot beteugeling van het Zuur

in de Maag en Darmen. Paarlemoer komt

in het Borstpoeijer, en in de Bloedftempende

Pleifter van de Parysfche Apotheek. Men
noemt het Mater Perlarum> om dat de Paar-

lea
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len zelf Perlce heeten, in 't Franfch Perles, in VI.

'c Engelfch Pearls ; hoewel menze ook, Ö*E«-xUVi
't Griekfch, Margarita én Uniones tytelt* Hoofd-

„ De regte Moeder der echte fchoonePaar- stuk*

len 3 zegt Lesser, zyn de Paarlemoer-

5 ,
Schulpen ; doch het fchynt ook alle andere Behulp*

„ Mosfelen en Oesteren gemeen te zyn, der-

3? gelyke fchoone Kinderen te draagen." Aan-

gaande die der Mosfelen of van zekere Gaa-

per- Doubletten, welken men gemeenlyk Mos-

fel Paarlen of Schotfche, ja ook wel Noord

-

fche Paarlen noemt , heb ik reeds uitvoerig

gefproken in de befchryving der Paarlrnos-

felen *; Dat de gewoone of eetbaare Oesters * zie

fomtyds Paarlen bevatten, is insgelyks ge-^a

z

dz* ,S4i

mdd f. Ook hebben wy gezien, dat andere t Blr^z .

Doubletten wel een foort van Steentjes in 357.

hebben, die naar Paarlen zweemen In de
^ Ehfe

Zee-Ooren ontmoet men zeer dikwils Paarl- as>6*

gewasfen en in de Poolfche Zadels zeer fchoo-

ne volgroeide Paarlen ; gelyk ik dit in Af-

beelding heb aangetoond. Even\yel zyn 'er,

van ouds tot heden , zekere Doubletten be-

kend , die men in *é byzonder Paarl- Oesters

noemt, waar van ik nu gaa fpreeken.

De Paarl - Oester wordt van Andrósthë- paarï.

nes, volgens Athïn^üs,- in de Indilchegeŝ v
Scheepstogt aldus befchreeven* „Het is een Fig> z ,'3*

„ Oester, gelykende naar een Kam -Doublet,

doch niet geftreept, maar plat, dik en fte-

te Deel. XV. stuk.
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VI. v kelagtig ruuw; niet wederzyds maar flegts

^Xuvl » aan den éénen kant 8e
"0ord

*
In derzelver

Hoofd-* Vleefch is een dubbeld Samengroeizel, ge-

êtuk. w lyk de Gortigheid in 't Spek der Varkens

,

/w/*
3J fomtyds Goud- fomtyds Zilveragtig van

„ Kleur en fomtyds ook geheel wit alsVifch-

„ Oogen" De Schulp, welke Rondele-
'tius als de Moeder der Paarlen voorftelt, is

groot , taamelyk hol en dik , naar de Kam-
Schulpen gelykende, hebbende aan de eena

zyde een Oor, en van buiten kleine Gaatjes

,

die niet doorgaan. Van binnen is zy Zilver-

kleurig en zeer glanzig, doch naar den Rand

toe een weinig geel: gantfch effen en glad,

even als de Paarlen. Aldrovandüs ver-

beeldt zig, dat deeze de zelfde zy,als de Ber-

beri der Indiaanen , hoedanig eene hy , met een

Paarlgewas beladen, in Plaat vertoond hadt.

Deeze Schulpen, zegthy; vallen in de Indien

zo groot , dat 'er in de Zee by 't Eiland Bor-

neo één gevifcht ware, wier Vleefch zeven-

en-veertig Ponden woog^ Men gebruikte het-

zelve aldaar tot Spyze , en onder de Indiaanen

waren allerley Verfierzelen van Paarlemoer in

ongemeene agting.

De Paarl - Oesters , in de Westindiën, zyn

ook grooter dan de gewoone Oesters , doch

tevens platter en dunner , zo dat ?y meer fchy*

nen overeen te komen met die, welken wy voel-

de regte Paarl - Oesters houden, in Fig. 2 en

op Plaat CXIX, afgebeeld* Sommigen wil-

len
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len en verzekeren, dat in de kleinfte Schulpen VI.

de grootfte Paarlen vallen : doch die zal mee ^^Yy'
eenige bepaaling te verftaan zyn. Wy hebben Hoofd-*

*er zodanigen van de grootte der gewooneOes- stuk.

terfchulpen, en kleiner met aanzienlyke Paar- Paarl"

len; zo enkeld, als by troppen , van binnen

daar aan vast zittende: als ook daar byna on-

telbaare beginzels van Paarlen , als groote

Zandkorreltjes, in verfoeid zyn, Hetaanmer-

keiykfte verfchil van deezemec de Paarlemoer-

Schulpen is, dat zy het Paarlemoere bekleed-

zei veel dunner hebben , en van buiten eene

niet zo zeer groenagtige als paarfchagtig bon-

te Schors,

Wanneer de Schors afgehaald wordt van oirfprong

zodanige Paarl -Oesters, dan wordt men wel f^J
aar*

haast gewaar, dat zy met een menigte Worm-
gaatjes bezet zyn, gelyk dit onze Afbeelding,

Fig. 3* vertoont, 't Schynt dat zekere Zee-

diertjes tusfehen de Schubben van de Schors

5n kruipen , en dan de Schaal , zo ver hun

mooglyk is, doorbooren, Zy fluiten gemeen-

lyk tegen 't Paarlemoere bekleedzel, dat ech*

ter dikwijs voor hun wyken moet , en dus den
#

aanleg maakt der Paarlen. Hier zal niet te-

gen ingebragt worden , de ongemeene hardheid

van het Paarlemoer ; nu men weet , dat 'er

Wormen zyn , die niet alleen het hardfte Hout,

maar zelfs Steenen doorknaagen. In veele

Paarl -Oesters , die Paarlen aan zig hebben,

B h 3 wordt;

I. Disl, xv. stuk.
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Vl wordt men de oirzaak blykbaarlyk gewaar ,

A^Liv' wanneer z? afgevyld z^n >
doch nergens mis-

Koofü
'

fehien duidclykcr dan in de onze van Fig. 2,

Itük* alwaar men aan de andere zyde , juist tegen

jpaari paari over , een rond Gaatje ziet , als in

Fig* 3. Dit wordt bevestigd door de aanmer-

king van Rümphius, dat de Paarlen eerst

met een Halsje aan de Schulp gehecht zyn,

en vervolgens daar af gaan door het lekken

van het Schulpdier: doch de plaats der Paar-

len kan niet zyn , waar de Pees heeft vastge-

zeten , alwaar het Paarlemoer zig doorgaans

wat oneffen vertoont. Wy vindenze onver-

schillig aangehecht op andere plaatfen van de

binnenfte Oppervlakte. Lister heeft dus

ook mis gehad, met den omtrek van die Plek

der aanhechting van de Pees, in zyne Afbeel-

ding, voor de eigen zitplaats der Paarlen op te

geeven (*>
Hoe ongerymd dan hec denkbeeld der Ou-

den is , dat de Paarlen uit den Daauw, die ia

de gaapende Schulpen valt, zouden geboren

worden ; niet minder ongegrond acht ik het

Gevoelen van laatere Autheuren , dat zy haa-

ren oirfprong zouden hebben in \ Lighaam
van den Oester, in deszelfs Vleefch of Pees,

of dat zy een gedeelte der Eijeren zouden zyn

van deeze Schulpdieren , gelyk men voor om-

trens

(#) Exercitat* Anatomie# tertia* Tab. 9»
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trent honderd Jaaren beuzelde (*)• Steno, VI.

inderdaad 9 redeneerde veel beter over de ^^ivV
Paarlen , zo als ik dit heb aangehaald *. De Hoofd»

reden van derzelver groeijing, evenwel, (niet STÜK*

aan de Schulp 3 noch aan het Schulpdier> als

een Ziekte van hetzelve of een Gebrek van * Bladz<

Ouderdom zynde, gelyk fommigen willen (t) 5
*$•

maar aan uitwendige oirzaaken 9 die de Schulp

van buiten befchadigen, toe te fchryven zyn-

de,) hadc hy niet begreepen 3 offchoon de-

zelve nader bekragtigd worde, door eene aan-

merkelyke Waarneeming van hem. Op order

van den Groot Hertog van Toskanen eene

Paarl openende , of doorzaagende , bevondt

hy , dat dezelve , die van buiten fchoon wie

was ; van binnen een zwart Lighaampje be-

vatte ? dat de grootte van een Peperkorrel

hadt.

(*) Sandius had? een Brief deswegen gefchreeven , die

in de PbiU Transaïï* van 't jaar 1674, is geplaatst. Dit ziet

op de Eijeren* Klein getuigt, dat de Paarlen in 't Lighaam

van het Dier geboren worden. Lucubrat. de Test, formatlone ,

p# 13, Zie bladz# 25, hier voor. Jam vero Margaritas non extra

Aniraal , fed in Corpore Animalis gignuntur et efformantur

,

&c. Doch vervolgens zegt hy, pag* &ï, 32.' Jam in Ocnlos

cadit, Uniones ex ipfa Subftantia Testae
, pront Vermcas e

Cute prodire* Dit laatfte is veel beter getroffen*

(f) Wormius was van dit Gevoelen , 't welk B o NAN-

N 1 fchynt behaagd te hebben. Plancus oordeelde dat het

Gebreken waren van de Schulpen, en dit is, in zekere zin,

v/aar. Uniones, (zegt hy ) qua rcipfa nü aliud funt nifi

Concharum Vitra, De Concb. Prasf, p, 4,

Bb 4
I. DEEL. XV» STUK,
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VI. hadr. Waarfchynlyk zal hetzelve door de

^XUv'ï °PeninS *
die een Wo™PJ e van buiten in de

:

Hoofd' Schors gemaakt hadt, tot in de knobbel van
stuk. Paarlemoer 3 welke door de aanftooting van

fitter
*iec Wormpje geformeerd werdt , doorgedron-

""zfe
gen zyn. De groeijing der Mosfelpaarlen *'

biadz. i8o.fchynt zulks nader op te helderen,

vedepaar. De Paarlen, inderdaad, vertoonen zig, ge-

^"^eénelyk Klein het zeer gepast uitdrukt, op de
v Oppervlakte van het Paarlemoer, als Wratten

op de Huid. Dit heeft inzonderheid plaats in

die Paarlgewasfen of troppen van Paarlen

,

welke men dikwils aantreft in deze of gene

Schulpen. Gedagte Bqnanni hadt aange-

merkt , dat zy ten onregte Uniones genoemd
worden , als of 'er maar ééne tevens gebo-

ren werde ; anderen willen , dat deeze naam

daar van afkomftig zy , dat men 'er nooit

twee, welke volkomen eveneens waren, zou

vinden. Die eerfte afleiding, nogthans, komt

my aanneemelyker voor; hoewei het zeker is,

dat fommige Schulpen 'er veel meer dan ééne

bevatten , zelfs die vry groot zyn. Wy be-

hoeven thans niet te fpreeken van twee, drie

of vier , zeven of agt , gelyk 'er in de op

Plaat CXIX , Fig. i , afgebeelde Poolfche

Zadel -Schulp zyn; maar van geheele Heirle-

gers van Paarlen. Honderdtwintig hadt Gas-

par Morales, in tegenwoordigheid van zy-

ne Soldaaten , geteld in ééne Schulp. Ame-
ïucus Vespuciüs fchreef in een Brief uit

de
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de Westindiën, aan den Koning van Spanje , VL
hoe hy aldaar zekere Oestertjes gekogt hadc A^^L

van de Indiaanen , in eenigen van welken hyjj0oFDJ

honderddertig Paarlen vondc. De Ingezete-sTUK.

nen van 't Eiland Margareta, dat wegens de*w/-
menigte van Paarlen, die daar omftreeks vie-

ester'

len , deezen naam of ook wel dien van Paar-

len -Eiland voerde, vergeleeken de voortbren*

ging derzelven door de Oesters met die der

Eijeren door de Hoenderen, en meenden, dat

dezelve niet minder om een geregelden tyd

gefchiedde. De Paarl- Oesters, echter, aan

die Kust , bevatten gemeenlyk ieder tien of

twaalf Paarlen van verfchillende grootte*

Op dergelyke wyze, als wy het verval van

de Visfcheryën der Mosfel - Paarlen in Swee-

den gezien hebben, fchynt het, dat ook die

der Paarl» Oesteren,in andere deelen des Aard-

bodems, door het geduurig opzoeken en ver-

nielen van deeze Schulpdieren, afneemt. Van
die aan de Kusten van Perfie, immers, wordt

gemeld , dat zy op ver naa zo niet bloeit als

weleer. Die aan de Noordkust van Zuid - Ame-
rika , waar toe jaarlyks een Vlootje van Car-

thagena plagt af te vaaren , tot aan Ia Trinidad,

is ook zeer vervallen. Tot vergoeding hebben

de Spanjaarden, federt eenigen tyd, in deBaay

van Panama, en elders aan de West -Kust van

Zuid- en Noord - Amerika, doch wel inzonder-

heid aan die van California, Paarlvisfcheryën

Bb 5 op-

h PfJUU XV, Stuk»
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vi» opgeregt , welke, en wegens het gemak van

*X LI V ^e Paarl " Oesters aan den Oever te kunnen

Hoofd- opraapen , en wegens de rykheid derzelven,
stuk»

tj^ans meest in trein zyn.

paarivis- Anderszins , en wanneer men op diep leg-
fchery

* gende Paarlbanken moetvisfchen, zogefchiedt

dit op eene byzondere manier. De Paarldui-

ker gaat uit het Scheepje , dat zy aan zwaare

Steenen als met Ankers vast leggen ; langs

een Touw fomtyds ter diepte van vyftig Va-

demen neder, met een Korf of Zak, waar in

zy zo veel Oesters, als hun doenlyk is, op-

raapen* Eenigen tyd te vooren hebben zy

hun Lighaam dagelyks met Olie gefineerd, en

meest drooge of gebraden Spys gegeten. Zy
klemmen zig de Neus toe, floppen de Ooren

met Boomwol in Olie gedoopt en binden voor

den Mond zekere drooge Wortel, welke Olie*

agtig is en dus den indrang van 't Water in

den Mond belet» Eenigen zyn , door de ge-

woonte , zo ver gekomen , dat zy hunnen

Adem lang kunnen inhouden ; doch neemen

den Mond vol Olie, waar van zy, onderWa-
ter zynde, nu en dan eens wat uit den Mond
laaten gaan, als hunne Oogen donker worden;

om dus wederom eenig Licht te bekomen»

Sommigen , die de Ademhaaling niet lang ont-

beeren kunnen , hebben een Lederen Kap op

't Hoofd, waar aan een lange Pyp is, die bo-

ven de Oppervlakte der Zee uicfteekt en hun

dus nieuwe Lugt verfchaft, Anderen y
wederom,
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gebruiken een Duikelaars Klok: doch die het VI.

pp de eerfte manier kunnen doen , zyn ver de xïïV
#

bekwaamde Paarlvisfchers. Ondertusfchen Hoofd.

ftaan zy een groot gevaar uit , om gebeten of STU£.

verflonden te worden van verfeheiderley Vis* ?aarkn«

fchen en Zee - Monfters , geiyk groote Poly-

puslen , die zig veel op deeze Oesterbankeix

bevinden. Kenigen zyn zo kundige dat zyde

Paarlryke Oesters onder Water van de ande-

ren weeten te onderfcheiden 9 die zy dan al-

len maar in hunne Zak of Korf doen en bo-

ven brengen. Men heeft de Paarl - Oesters

ook wel met een Net gevifcht, doch dit is

buiten gebruik geraakt ; hoewel hen dus nog

wel gefchiedt in eenige Rivieren van Bohe-

men
f De Oesters, met het Scheepje op 'c

Strand gebragt zynde , worden in 't Zand be-

graaven, tot dat zy door de Hitte derZonne«

fchyn flerven en gaapen, als wanneer men 'er

de Paarlen uit haalt. Zo begrypt men ligte-

lyk , welk een menigte van volwasfene en

mooglyk vyf of zes-jaarige Oesters hierdoor

vernield worden. De tyd om te duiken naar

Paarlen is van Oktober tot aan Maart, en de

Oogst valt in 't ééne Jaar veel beter dan in

't andere uit.

Ongemeen groot is het onderfcheid der Paar- verfchil

Jen. Men vindt 'er die Peeragtig of langwer- f^/
mm

pig en die platagtig of Knolrond zyn. Som-
migen hebben ook een geheel andere Geftalte

of
x. Deel. XV* Stux
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VL of zitten in menigte aan elkander , en dan

^XUv'' noemt
menze Paarlgewasjren * Men vindt in

Hoofd-* de Indien, zo wel als in Europa, ook Paar-

stuk. Jen die in 't bruine of roode vallen , en van
* Lcupes andere Kleuren. Üviedüs verhaalt, dat hy
e eres

Paarlen gehad heeft, zo zwart als Houtsko-

len, en Goudgeele met of zonder Glans, ook

blaauw- en groenagtige. Onder alle deeze

geeven de Afiatifche Volkeren voor de Goud-

geele den hoogftenPrys, geloovende, dat die

de rypften zyn ; doch by de Europeaanen wor-

den die, welke Kogelrond , zwaarwigtig, fchoon

en zuiver van Water zyn , dat is helder wit

en half doorfehynende , het hoogfle gewaar-

deerd.

pe Groot- De Grootte , echter , maakt wel het aan-
ip

* merkelykfte verfchil in de waardy der Paar.

len. De klein (ten , die men Stamp -Paarlen

noemt, worden by 't Lootverkogt, daar men
de grooten, in tegendeel, by Karaaten rekent*

Een Karaat houdt vier Grein , en de Juweliers

zyn gewoon den Prys der Paarlen in dier voe-

gen te bepaalen , dat zy t'elkens het getal der

Greinen in zig zelf vermenigvuldigen , 't welk

dan de waardy der groote Paarlen ongemeen

verhoogt. Een Paarl van één Grein, by voor-

beeld, een Schelling waardig zynde , dan is 'er

een van één Karaat of vier Greinen zestien,

en van twee Karaaten of agt Greinen vier-en-

zestig waardig, enz. Ta ver nier fpreekt

van eenc Paarl , die vyftig Karaaten , dat is

twee-
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tweehonderd Greinen , hieldt. De grootften , VL

die men by Kaap Commorin , in üostindie,
A
§£^

vifchte, woogen honderd Garstkoornen en kost- Hoofd-*

ten het ftuk wel anderhalve Tonne Gouds en STUK-

daar boven (*) Te Rome is eenePaarl, die Paarlcn *

de grootte van eene Hazelnoot hadt ? verkogt

voor vier-en-veertig duizend Scudi, dat meer

is dan een Tonne Gouds (f). Anderen fpree-

ken van Paarlen zo groot als Ocker-Nooten,

als Duiven- ja als Hoender - Eijeren. Ik zelf

heb in een groot Zee -Oor een Paarlgewas,

van ongeregelde Geftalte , doch weinig minder

Grootte. Ook is my verhaald , dat door de

Koningin van Engeland aan den Heer Over*
beek een Ketting prefent gedaan werdt, van

vyfentwintig Paarlen , waar onder zo groot

als Hazelnooten. Die 't my verhaalde hadt

deeze Ketting zelf afgetekend, en wist, dat

gedagte Heer dezelve verkogt heeft aan zeker

Hof, voor vyfentwintigduizend Guldens.

De Afiatifche Volkeren inzonderheid deongemre-

perfiaanen , de Egyptenaars en Romeinen ,
neWaar

hebben nog veel hoogerPrys gefield op deeze

Kleinoody. Cleopatra 3 de laatfte Konin-

gin van Egypte, hadt twee ongemeen groote

Paarlen bezeten , waar van zy de eene, ten

gevalle van haaren Minnaar Antoniüs, in

een

f*) CYPRiANUS ad Frantz. Bist. Anim* S< Script. p,

3261. Lksfer. Test. Tb.

(|) BONANN. Recreat p. 94*

I* Deil> XV. Stuk,
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VI. een fcherp Zuur liet fmelten, en toen binnen
A
XUV floeg *

Deeze Paarl zou °P tweehonderd-en-

Hoofd-" vyftig-duizend Kroonen gefcfaat zyn, Pero-
STüiCg zes 3

Koning der Perfen 9 droeg eene kost*

JW/<?* f baare Paarl , welke Ey in de ongelukkige

Veldflag met de Hunnen wegfmeet > om niet

bekend te zyn, en, wanneer men die vervol«

gens vondt , wilde Keizer Justinianus
dezelve hem afkoopen voor honderd Marken

Gouds. TA vernier getuigt , 'datdefchoon-

fte, hem in de Wereld bekend, van een Ara-

bifch Vorst bezeten werdt
j zynde zo helder 9

dat men 'er byna door heen kon zien* Zy
woog maar iets meer dan twaalf Karaaten en

'nogthans werdt een Bod van veertigduizend

Ryksdaalders , 't welk 'er de groote Mogol
voor deedt , door dien Vorst afgeflagen. De
Koning van Perfie hadt eene Paarl in bezit*

ting , welke hy , in 't jaar 1633, van eenen

Arabier kogt voor eene Somme van veertien-

honderdduizend Franfche Livres , dat is om-

trent zeven Tonnen Gouds* De Paus van

Rome. Paulus de IL hadt aan een Vene-

tiaanfch Koopman, voor een Orientaalfche

Paarl, betaald honderdveertigduizend Dukaa-

ten. In de Kroon van den Röomfch Keizer

zou eene Paarl geweest zyn, van grootte als

een Muskadelie - Peer en zeer fchoon van Wa-
ter

,
weegende dertig Karaaten

}
dat is een

half Loot. Het Franfche Hof heeft drie on-

gemeen fchoone Faarlen bezeten , en de Ko.

nin~
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ningin van Spanje droeg , toen in 't voorfte Vï#

der Zeventiende Eeuw 5 na het fluiten der Vre- ^lTv
*

de met Engeland, te Madrit Bal gehouden Hoofö-
werdt , eene Paarl van een-en-dertig duizend stuk.

Dukaaten: doch de Spaanfche Dukaaten,

men in de Rekening gebruikt, doen maar half

zo veel als de onze. In die ongemeen groo-

te Paarlen wordt ook meer op de zeldzaam-

heid gezien, dan op de eigentlyke Waarde (*).

De Paarlen zyn by de oude Grieken in de Gebruik

Geneeskunde weinig bekend of in agtinge gfe^eeskua^

weest. By Hippocrates, DioscoRiDEs, de»

of Galenus, wordt 'er, zo veel wy wee-

ten , onder de Geneesmiddelen geen melding

van gemaakt. Zy zullen, waarfchynlyk, in

trein gebragt zyn door de Arabieren of door

de Chymisten van laater tyd , die een won*
derbaare kragt fielden in derzelver Bereidin-

gen; zodanig, dat de Gepaarlde Suikerkoekjes

den naam kreegen van Manus Christi. Behal-

ve de Hartfterkende kragt van hetfynePaar^

len-Poeijer, werdt het Zout of de Kalk der-

zeiven, Magijteruim genaamd, voor een by-

zonder Behoedmiddel tegen de Jicht en Poda-

gra

(*) Op de ongemeene Waardy der groote fyne Paarlen wordt

in de Heilige Schriftuur ook gezinfpeeld* Neem het Voor*

beeld van den Koopman die Paarlen zogt, of het werpen van

Paarlen voor de Zwynen , in 't Euang, van Matth* De Poor-

ten van 't nieuwe Jêrulalèm, in de Öpsnbaarmge , waren ie-

der uit eene Paarl gemaakt.
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VI. gra gehouden (*)• 'c Is waar , dat zy Zuur-

^XLlv'
breekende zyn» en dat die Ongemakken hun-

Hoofd-* iien oirfprong dikwils hebben uit een inge-

stuk. worteld, fyn, fcherp,Zuur: doch, dewyldie

Faarien. fo-agc der Paarlen , in gedagte Bereidingen

,

door den Azyn reeds gebroken is> zal men
'er minder op vertrouwen mogen , dan op het

enkele Poeijer van Stamp -Paarlen, en wel van

Orientaalfche, die de zuiverften zyn. Even-

wel wordt gerekend , dat zy meer dienfcn,om

de Geneesmiddelen kostbaar te maaken , dan

tot eene weezentlyke nuttigheid (f) : dewyl

niet alleen het Poeijer van Paarlemoer, maar

ook dat van Oesterfchulpen , en de gewoone

Kreefts - Oogen , mooglyk , ruim zo kragtig

zyn.

vnifche Men heeft reeds van ouds gefproken van
Paarlen*

het maaken van vaifche Paarlen. Zeker Au-

theur verhaalt, dat de Arabieren , aandeRoo-

de Zee , de uitvinding hadden van de Schaal

der Oesteren, na dat die als dronken gemaakt

waren door zeker Aas , met een Yzeren Pen

te

.(*) Sal fïve Mngifterium Perlarum Rïverii, praeter vires al*

htas, lummum est prxfervativum Arthritidis* Scroderus»

Pbarm. p* 343.

(t) Renod^.us heeft te Paiys een Kwakzalver gekend,

die zes Louiefen eifchte voor het zetten van twee Bloedzui-

gers aan een Patiënt , en , wanneer dit véelen buitenfpoorig

vooikwam , zeid' hy, dat hy een veel grooter Loon zou

kunnen eifchen
, dewyl hy een geheele Maand die cwee

Diertjes met Vogt van Paarlen gelpyzigd hadt.
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tc doorbooren , en het uitloopende Vogt in VI,

een Vorm te ontvangen , daar hetzelve dan ^xlIv*
ftolde tot een ronde Paarl. Zekerer is 't^datHooFD-

nienzc wel gemaakt heeft en nog heden maakt, STUK «

van Paarlemoer > die, indien hetzelve niet te

dun viel tot groote Paarlen , van de echte

naauwlyks te onderfcheiden zouden zyn: want

nu worden zy maar halfrond gemaakt en dan

de twee helften op elkander gelymd
, zegt A l*

drovan Dus, die
5

er hyvoegt, hoe men ook

op een byzondere manier Paarlen maakt vari

Rivier- of Moeras -Mosfelen. Sommigen,
zegt hy , kookett dezelven in een fcherpe Loog*

tot dat de zwarte Schors 'er afgaat ; dan ftam-

pen zy het dverbïyvetide fyn, en kneedendat

Poeijer met Daauw, maakende daar Balletjes

van , die zy in de Zon laaten opdroogen , na

dat zy dezelven doorboord hebben , en &ui

bekomt men Paarlen , die reeds gegaat zyn

,

eer zy ter wereld kwamen. Men maakte ze

ook van Vifch-Oogen en van Glas; doch he-

dendaags is 'ér veel gemakkelyker manïër om
voor weinig of niets Kettingen te kunnen le-

veren van fchoonfchynende valfche Paarlen*

Men maaktze , naamelyk , van Wafch , dat

met het Lugt- of Zwemblaasje van zekere

Yifchjes overtrokken wordt

{*) Zie het VUIt STUK van deexe Ttatuurlyfa HUterie^

Cc
7, DEEL, XV. Stt
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VI*
C247) Mosfel, die de Schaal rondagtig 3 over*

^XLIVÏ itë&p gejlreept , doorfchynende en eeni-

hoofd- germaate ge-Oord heeft.
STUK»

CCXLVII»
Mytilus Dit is een klein Doubletfchulpje, vangroot-

Nafeu* te als de Na§A van eens Menfchen Vinger,

rondagrig , zeer broofch of teder, doorfchy-

nend wit , in de langte zeer fyn geftreept en

van binnen Zilverkleurig. Het gelykt veel naar

de Paarl * Oesters en wordt in de Middelland-

fche Zee gevonden.

2. Taamelyk dik -Buikige,

ccxlviii. (24$) Mosfel , die de Schaal Cylindrifch^

"LtthopL
aan c^e ^n^en wedwz>yds afgerond heeft.

Mostè!
*ö ^e 'DefchiTvinge der Pholaden hebben

wy reeds opgemerkt , dat 'er van dezelven

Tweekleppige zyn , die geene kleine Schulpjes

* niadz. hebben aan 'c Scharnier *. Van de zodanigen
H** wordt hier gefproken. Zy hebben de alge-

meene eigenfchap der Pholaden of Steenmos*

felen,

(247) Mytilus Testa fubrotunda longitudinaliter ftriata

,

pellucidd , fubaurita* M. L, U. 539» N. 131.

(248) Mytilus Testa Cylindrica utrinque extremitatibiis ro«

tundatis. M. L, U* 539- N. 132. Pholas, Rond, Aq. 2, p4

49* LIST. *AngU 235. T. 8. f. 37* BöNANN, Heer. IU

T. 28^ Tholas* Rum^R» Mus. T. 46* f. F. Gualth.
Teft. T. 90* f, D* Da&ylus. Ar gent. Coneb, T. 30*



de Mossel-Doubletten, 403

felen , en worden dikwils daar mfcde verward, VI.

om dat zy i zo wel als die , in de Steenen
^Lllf*

booren of daar in huisvesten f. Van de Hoofd-
Oostindifche getuigt Rumphius, dat het stuk.

langwerpige zwarte Mosfelen zyn , hebbende , t zle

de langte en breedte van een vinger, doch en*»

meest kleiner en fomtyds ook een Hand lang

zynde , met eenige Kringen by het bovenfte

End , dat fcherp en plat toeloopt , beneden

Homp en witagtig. Deeze vindt men Czegc

hy) nergens bloot , maar altyd in de groote

Koraalftcenen , Katskoppen genaamd , daal- zy

Iteeken in een Kuiltje > zo net op den Mosfel

pasfende, als of het uitgehouwen ware. Zy
liaan met de Punt altyd overend , of eeri wei-

nig hellende ^ en hebben daar een klein Gaa-

tje , 't welk door den Steen gaat, waar door

zy het Water inzuigen en uitfpuuwen. Van
de Papagtige zelfftandigheid, waar in zy leg-

gen , heb ik reeds gefproken *. Men krygtze * B!ad&

nooit, vervolgt hy,dan wanneer mende Kats-
I3i *

koppen of Kopfteenen aan ftükken flaat , om
Kalk daar van té branden ; als wanneer men

met verwondering ziet, hoe deeze Mosfelen

daar in verhooien zitten, zonder dat men uit-

wendig eenig blyk daar van befpeurd hadt :

dewyl die kleine Gaatjes, daar zy Water door

inhaalen, naauwlyks zigtbaar zyn; teh minfté

niet zeer in 't Oog loopen. Men moet ook

Wel drie of vier Steenen openen^ eer men 'er

Cc 2 één

t DÊFx. xv. Stuk.
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één vindt, die ze heeft» In de kleinen zittea
A
XLw! kIeinere 5 in de grooten grootere Mosfelen,

Hoofd
* Sommigen van deOostindifchePhilofoophen,

stuk. zegt die zelfde Autheur, vermoeden, dat de

Pholaden 'er eerst zyn ; cn dat dan de Steenige

zelfstandigheid om dezelven heen groeije, wor-

dende door zekere byna onzigtbaare Zeedier-

tjes by een gebragt en laag op laag aangeplakt,

even als de Byën doen in het maaken der Ho-

nigraaten. Hy kon zulks niet toefteramen , om
dat men deeze Steenmosfeien niet tropswyze of

naar 't viel, maar regelmaatig geplaatst vond

in de gedagte Steenen , die', volgens hem,

eveneens groeijen als de Zeegewasfen. Zouden

zy niet in de Weeke Klomp, die vervolgens

tot Steen verhardt, kunnen gedrongen zyn , of

daar in verward zyn geraakt , even als de ge-

woone Oesters en Mosfelen in Zand en Slyk ?

't Vleefch is, zo hy aanmerkt, Slymerig, doch

wordt door
9
t kooken hard en eetbaar, hoewel

het doch naar de Klippen fmaakt. De Phola-

den, die men Dadels noemt te Toulon en el-

ders aan de Middellandfche Zee , worden
, ge-

lyk wy gezien hebben, wegens haare lekker*

* Zie heid gepreezen *. Linn^eus merkt aan, dat

blauwde Schaal der Indifche Steenmosfeien zagteren

byna als Leder buigzaam , die der Europifchen

broofcher is.

De aangehaalde Figuur befchryft Bonan-
n i onder den naam van Dactylus , dusgenaamd,

om dat dezelve naar een Dadel gelykt , als

volgt.
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volgt. „ Zy is met eenen fynen Rok bekleed, VI.

„ van Kastanje -Kleur 3 en wordt ook Pholas

„ geheten, om dat zy binnen Steencn, dochf-iooFD*

„ die zo hard niet zyn,haaren oirfprong heeft. STUK »

3, Zy bcilaat uit twee dunne Schulpen, deeene

,3 op de andere pasfende, die van binnen wit

33 zyn of Afchgraauw en glad. Op veele Oe-

3, vers van Italië komt deeze menigvuldig

3 , voor." Dit fchynt doch even de zelfde te

zyn , welke anderen aanmerken in Marmer en

andere harde Steenen te huisvesten, zodanig,

dat men die met Yzeren Hamers aan ftukken

moet flaan en flaat, om deeze Steenmosfelen

tot Spyze te bekomen.

(249) Mosfel, die de Schaal Ruitagtig ovaalyjcxux.

rimpelig Jlomp 3 met aangroeijingen ruge/us.

heeft.
Rimpelige
Moslel.

In zoute Plasfen 3 digt aan de Zee, in Noor-

wegen 3 onthoudt zig een Mosfeitje , van groot-

te als het ukerfte Lid van de Pink ; ovaal 3

maar aan de Enden zeer üomp, droevig van

Kleur, met Sleuven, die aan den Rand even-

wydig zyn, geheel bedekt, waar van de by
naam. 't Scharnier is aan den Rand een wei-

nig bultiger.

Hier

(249) Mytflus Testa Rhomboidea ovali , rugofa , obtufi au-

tiquata. Syst. Nat. XII. G ua L T H. Test, T, ? f. D hu T«

AngU T. 4# f. zï,

Cc 3
L Deel. XV. Stuc.
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VI- Hier mede wordt een Doubletje vergelee-

^Livt ^en? daar LlSTER van fpreekt
i onder den naam

Hoofd" van Pholas noster, dat is Engelfche Pholade,

If^ii Hier van* zegt hy, worden de Schulpjes by
Hartlepool dikwils gevonden en verfchuilcn

zig, van hunnen oirfprong af, in de Holletjes

van zekere Krytfteenen ; daar menze niet uit

kan neemen, zonder den Steen aan ftukkentc

breeken. Hy hadt waargenomen , dat die Hol-

letjes gemaakt waren in een zagte Steen ,

zynde grooter of kleiner naar de meer ofmin-

der grootte van het Dier, doch met de Ope-

ningen doorgaans twee of drie-maal zo groot

als deeze Mosfeltjes , die hy niet veel groo-

ter, dan een halven Vinger lang, gezien hadt,

vereifchen zouden tot enkele huisvesting : die-

nende zulks , buiten twyfel , op dat zy de

Schaal zouden kunnen openen. De langte der

grootfte Holletjes beliep twee Duimen ;de breed*

te, daar zy wydst waren, iets meer dan een hal-

ven Duim. Van buiten waren de Schulpjes

rimpelig, van binnen glad. De Kleur der doo*

de en verouderde : want anderen hadt hy niet

gezien, was wit.

pcL. (250) JMqsfel , die de Schaal gejlreept , d&

iulcuiaris.
Navelen gewelfd heeft met eenwitmid-

Verdeelde* delfchot.

Dee*

Mytilus Testa cerulea ftrïata, Umbonibus fomicatis

disfepniiento albo. M. L* Ü. 54-o« N, 133.
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Deeze heeft de Schaal Eyvormig en dik , .

met den voorften rand holrond, den ageerden xliv.
Cirkelrond en aan de tip witagtig. Zy komt Hoofd

uit de Indifche Zee.
STÜK '

O5O Mosfel, die de Schaal gestreept heeft 9
cctu

t 7 . n 1 t>j Mytulus
met een hoekigen Buik, aan den Kana exustus¥

gekarteld, ggf

Deeze heeft, zo wel als de voorgaande, een

flaauw Tandje in *t Scharnier , aan de tip van

de Mosfel, wier Kleur als Yzerroest en in de

meesten als gebrand, doch in fommigen ook

witagtig is. Zy komt van Jamaika. Deeze

beiden waren in *t Kabinet van de Koningin van

Sweeden.

(252) Mosfel, die de Schaal gladagtig Roest- ccxir.

kleurig, van buiten aan de tip gelaardfatTltus.
, JieefL

Gebaarde.

Buiten de Kleur en de gedagte Haairigheid

gelykt deeze zeer veel naar de gewoone Mos-

felen. Zy komt voor, in de Middellandfche

Zee eu aan de Kust van Noorwegen , wor-

dende

Mytulus Testa ftriata Ventre angulato, Margine ere*

nato. M. L. U. S40, N. 134.

(252) Mytulus Testa laeviuscula Ferrugïnei , extus apice

barbata. Faun* Suec. -\$7* Musculus obfeurus piloiüs. G 1-

NANN* A&riau II. p. %è* T. 27, f. 169, GUAJLTH. Test.

T. 91. H* Pigurx media:.

Cc 4
I, DEEL. XV. STOK.
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VI. dende des ook onder de Dieren van Sweeden
Afdeel. aete\AXL IV. 6eLCiUv

Hoofd-
stuk* (253) Mosfel, die de Schaal gladagtig Vio-

CyLin* let, de Kleppen van vooren eenigermaa-

tlll"!"* te gekield, van agteren (lomp, de Bil*

£^nc Un puntig heeft.

Deeze Soort begrypt de gewoone of eetbaa-

re Mosfelen, die niet minder bekenden in ge-

bruik zyn tot Spyze, by 't Gemeen, dan de

Oesters by Luiden van Vermogen. Men vindt

'er ook byna aan alle Zee -Kusten van de We-
reld. In 't Latyn heeten zy Musculus , welke

benaaming tevens aan de Spieren van 'tMen-

fchelyk Lighaam gegeven wordt, en zy fchynt

in beiden van 't woord Mus , dat een Muis

berekent
,

afkomftig te zyn. Tusfchen de

MuscuH en Mytuli (telt Rondeletius dit

verfchil 9 dat de laatften grooter, de eerften

ronder zyn, Plinius hadt van Mytuli ge-

fpro •

(ij 3) Mytu4ut Testa teviascula vblaceS , Valvulis amice

fubcarimtis ,
posticc retafïs, Natibus

SI50. M« hè U> 541. N. i$S It* OeL 43. It Weitgotb, 170,

List. AngL 122» f. a8# Conch. III. T. 362. f.20. Boxann,
Recr. II* T» 30. G ü AL TH» Test* T« »j. f. E. ALDRo v.

Exfang $ïi 4 Rond. Aquat* 2. p. 46. Mytulus. Ges n.

f44mtH ~ 7?* Mytulus, BRJLL» *Aqttat* 397* GiNANN,
Adriau II. p, 36. T. 2?. f. I6S- Ptrifat* 171^ T. 2,

f*4,S« Natuurk« Uitfpantinnen* I. Deel. p. 117»

Tab. XI. f-
j? 9

10, n* KNO'UH Veizam. XV. Dr Pi. 15.

ft I 3 2g
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fproken, die zout van fmaak en vergiftig zyn, VI.

en van Myjce , weke rond zyn , wat kleiner ^w^f*
en ruig , dunner van Schaal en harder van hoofd'

Vleefch. Mudion noemen de hedenaaagfche stuk.

Grieken een Mosfel ; dat zekerlyk van , een

Muis, afkomftig is, zegt Aldrovandüs:
doch men zou het beter Muidion fchryven , zo

Gesnerüs oordeelt. Eenvoudigiyk worden

de kleinen Musculi genoemd , waar van de Hol-

landfche benaaming van Mosfelen - de Engelfche

van Muscles en de Franlche van Moules of

Moucles , afkomftig zyn Te Rouaan worden

zy , dat zonderling is , Cayeux geheten , en vu

rt Hoogduitfch , daar men de Schulpdieren , in
?
t algemeen, Mufchlen noemt, geeft men 'er,

tot onderfcheiding , den naam van Miesf- Mu-
fchlen aan.

3 , Driederley Mosfelen , zegt P

o

n

t

o p pi- Verfchii.

„ dans, vindt men in Noorwegen of aan de

„ Noorfche Kust. De gemeenen , genaamd

„ Krake • Skael , ofKraaijen - Mosfelen
;
dewyl

3, de Kraaijen, die dezelven gaarn eeten., haa-

? ,
re Koost; om dezelven te openen, daar aan

„ toetfen ; doordien zy een Mosfel in de Bek

„ neemen ,, daar mede in de hoogte vliegen en

3> ze op een Klip of Rots vallen laaten, datzy

3, aan Itukken breekt. Deeze worden inge-

,3 zouten, en, gelykerwys de Oesters, tot

5 , verkooping buitenslands gezonden- De an-

3, dere Soort , Oes . Skael genaamd 3 onder *

Cc 5 „ lcheidt

h Deel. XV, Stuk.
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VI- fcheidt zig van de voorigen ten deele door

^Xliv' " haare grootte, als zynde ruim eens zo groot;

Hoofd-* 33 ten deele daar door 3 dat zy niet deugt, ten

s?ü/c.
35 minfte heeft niemand lust om ze te eeten;

„ doch zy wordt , even als de voorgemelde

3, Oesterfoorten 3 uitgenomen, en tot lok- aas

„ voor de Visfchen aan den Hoek geflagen. In

s , haare Schaalen vindt men fomtyds Paarlen,

„ die ryper en beter zyn dan de genen, welke

3 , men in de Oesters aantreft. De regte PaarU

„ Mosfelen , echter, zyn de derde Soort , doch

zulke komen alleenlyk voor in de zoete Wa-
teren van Rivieren of Beeken. Deeze zyn

3, ook in Geftalte van de Zee -Mosfelen ver-

3 , fchillende , gelyk wy daar van omftandig

^ ziellier gefproken hebben *. Haare Schaal, naa-

mzL'l i 5* nielyk, die in genen flegts aan 't eene End
4

„ rond is en fpits uitloopt aan 't andere End,

3, hebben deeze byna overal rond, doch aan

de beide Enden breed en plat. Anderszins

komt derzelver Schaal, in dikte en kleur,

3 , met die der Zee - Mosfelen , overeen, zynde

„ van buiten zwart, inwendig met een witten

„ en blaauwen Glans" (*).

Kiem, In dit Geflagtzyn door Linnjeus twintig

Soorten gerangeerd onder den naam van Mosfe-

len , doch waar van ten minfte de vyf eerften

geenszins de Geflalte hebben. Van eenige Ri-

vier - Mosfelen is reeds onder de Gaapers (Mya)
gehan-

(*) i&atnrï. ï|ifï. tion Bofine&tn* 11. Thdl, p« 3*9-



de Mossel-Doubletten* 411

gehandeld ; van anderen zullen wy in 't ver- VI.

volg fpreeken , als maakende daar in twee by- ^xu
v"

zondere Soorten uit. Hier hebben wy flegts Hoofd*

de Zee-Mosfelen op't Oog, die wel zwartag* STUK -

tig of donkerblaauw , doch gepolyst zynde on-

gemeen fchoon Violet ofHemelfchblaauw zyn,

met fierlyke Banden en Streepen. In Oostin-

die komen 'er voor , die een graauwe Korst heb-

ben. Sommigen uit de Middellandfche Zee zyn

gepolyst zynde ongemeen fchoon groen van

Kleur. Onder de Marfiliaanfche vindt men 'er

die hoog rood, Vleefchkleurig of Roozerood ,

Leverkleurig en geel zyn. Aan andere Kusten

van Europa heeft menze van andere Kleuren

LiNNiEus merkt aan, dat deMosfelen bin- Grootte*

nen de Keerkringen zeer groot , doch binnen de

Poolkringen zeer klein vallen, gelykerwys de

overige Schulpdieren of Schulpen. Uit Oost-

indie, evenwel, komen 'er die niet zeergroot,

ja klein zyn : zodanigen vallen 'er ook in de

Westindiën en aan de Kust van Afrika: terwyl

de Magellaanfche , in tegendeel
,
by uitftek

groot zyn. Aan de Kust van Noorwegen, za-

gen

(*) Testi foris ex aeruleo nigricat , intus ex cseruleo albe»

feit , utrinque vexo levis admodum. E littore tarnen Drepani-

tano 8c Lufïtanico multi ad me delati funt, quorum aliquf

partïm vlvido Cinnabarino et Sandychino Colore tincti. , alii ve-

ro Argenteo, Thalaiino Venetoque mire imprxgnatwEoNANN*

Recr. p* 102.
(

1. deel. XV. Stuk,
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VI.
Afdeel.
XLIV.
Hoofd*
stuk.

Gcftaltc.

Voortgaan

de bewee-
ging*

gen wy , dat 'er voorkomen van meer clan mid-

delmaatige grootte: doch die ongemeene groo-

te, daar de Ouden van fpraken, fchynen tot

de Rivier -Mosfelen te behooren. Welke die

van Brafil zyn, zo groot, dat de Vifch, uit

de Schaal genomen , een half Pond zou weegen,

is my onbewust»

De Geftalte der Mosfelen is te bekend, om
zig daar mede lang op te houden- Wegens de*

zelve betrekt Adanson deeze Schulpdieren

tot het Geflagt der Jambonneaux of Hamme-
tjes, en zy verdienen dien naam, inderdaad,

beter , dan fommigen van ons volgende Ge-

flagt. Van eene ftompe Punt breidt zig de

Schaal meer in breedte naar de eene dan naar

de andere zyde uit, en heeft, daar tegenover,

een breede, Cirkelronde, fluiting. De dikte,

zig fchielyk van de gedagte Punt verheffende.,

loopt allengs af en eindigt in een dunnen Rand.

De langte overtreft meer dan eenmaal de breed-

te, aan welke de dikte byna gelyk is. De éé-

ne zyde is zo regt, dat de Schulpen , nevens

elkander gelegd , in de langte, ten naaften by,

tegen elkander aan fluiten: doch de zyde, daar

\ Scharnier is, maakt bykans een halven Cir-

kel uit.

De Mosfelen veranderen niet van plaats ; al-

zo zy met zekere Vezels of Draaden ais aan de

Klippen vast groeijen , zegt Lister. De Heer

Reaumür, in tegendeel, berigtons, in een

Vertoog over de Voortgaande beweeging dei-

Schulp-
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Schulpdieren, dat de Zee - Mosfelen , fchoon VI.

gemeenlyk aan Steenen of aan elkander gehecht^^v"
zynde door middel van zekere Draaden , niet- Hoofd-

temin het vermogen hebben om zig te bewee- STÜK»

gen en te verplaatzen. Hoe zouden zy an-

ders , los in zekere Meiren geworpen zynde ,

of op de Banken , daar menze vifcht , tot groo-

te Troppen famengroeijen, of zig aan Paaien,

Ankers, Zee -Tonnen, Touwen, ja wat het

zyn mag , op dergelyke wyze hechten kunnen.

Men ziet dat zy fomtyds , onaffeheidelyk, vast

groeijen aan Oesters en andere Lighaamen, 't

welk dan de beweeglykheid buiten fluit*

De Heer Baste r omhelst het Gevoelen De Tong,

van Reaumür, en befchryft ons zeer duide-

Jyje, hoe dat de Mosfelen voort kunnen krui-

pen , door middel van zeker Lighaamsdeel , 't

welk men de Tong noemt, maakende zig dan

met Draaden vast, welke zy fpinnen, en dus,

zig eenmaal vast gehecht hebbende, verplaat-

zen zy zig niet weder (*). Hier door wordt

de fchynftrydigheid , tusfehen die twee ver-

maarde Mannen , opgehelderd: want het is ze»

ker 5
dat de Mosfelen , los zynde, eenige bewee-

ging moeten maakeo , om zig te hechten aan de

Paaien of aan elkander , wanneer haar de bewee.

ging der Golven , dieze anders van haare plaats

vervoeren kan , ontbreekt. Mooglyk zullen zy

in haare Jongheid , even als de Oesters , bekwaam

om

(*) Nat* Uitfpanninger» I. Deel» black* xso>

! PE&JU XY. STUK.
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VI. om te zwemmen, en dus in ftaatzyn om zelfs

A
XLlV*

aan dryvende Li8haamen o gelyk de Zee-Ton-

jj00FD/nen, enz. te gaan zitten en vast te groeijen.

stuk. k Zelfde Werktuig , dat aan de Mosfelen

Haairige tot haare voortgaande beweeging dienen kan

,

ë! cxTx. verftrekt haar ook tot een Spintuig. Dit

4, Schulpdier doet de zogenaamde Tong , die in

onze Fig* 4, op Plaat CXIX, afgebeeld is,

uit de opening der Schulpen voortkomen, en

maakt dezelve , door uitrekking , fomtyds wel

twee Duimen lang. In het Sleufje van deeze

Tong wordt > zo 't fchynt , een vloeibaare

StofFe y die haar bewaarplaats by derzelver

Peesagtigen Wortel heeft , door die bewee-

gingen geperst of opgezoogen, en geformeerd

tot een Draad, welke zig met het ééne End
aan eenig Lighaam hecht. In een Glas met

Zee -Water kan men deeze werking van de

Mosfel zeer duidelyk befchoüwen, en tevens

waarneemen, hoe die Draaden, ieder, aan 't

end een foort van Zuiger hebben , welke hun

doet kleeven, zelfs, aan de gladfte Oppervlak-

ten (*)• Naar den meer of minder afltand

worden deeze Draaden langer of korter gefor-

meerd , en de menigte derzelven maakt eeni

bosje Haair, gelyk in onze gedagte Figuur.

Deeze Draaden komen in dikte en fterkteons

Hoofd-

(*) Zie LiSTER Exercït. Anatom. III* Tab. IV* Fïg 5*

cn de Afbeelding, vanLeeuwenhoek ontleend * aldaar
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Hoofdhaair zeer naby * en zyn dus veel gro- VL
ver dan de Zyde, welke de Ham - Doubletten

A
xuv"

fpinnen. Reaumur telde 'er meer dan hon- Hoofd-*

derdvyftig , die tot aanhechting dienden van stuk.

ééne enkele MosfeL Zy maaken zig, door

middel van dezelven, ook aan elkander vast5

en daar uit ontdaan die Klompen, by welken

men de Mosfelen famengegroeid vindt.

Sommigen, wederom, hadden hier van een oester-

ander denkbeeld. Zy fielden dat de Mosfel
hokte;'

met Haair gebooren worde, en dat dit Haair

dus een noodzaaklyke , geen willekeurige , aan-

hechting maakt. Zulks meenden zy door on-

dervindingen , die men in de Oesterhokken te

Rochelle , Bouchots genaamd , met dezelven

Jaarlyks heeft , te kunnen betoogen. Deeze

Hokken beltaan uit beflooten Perken , van Paa*

len met Juffers overdwars aan elkander ge-

voegd. De Visfchers maaken de Mosfelen met

een puntig Yzer van elkander los , en werpen

'er dan de losfe Mosfelen in, die zig vervol-

gens tropswyze aan de Paaien gaan hechten.

De Inzameling wordt in de Herfst gedaan^

en omtrent een Jaar is 'er noodig, op dat het

Hok voorzien worde; zodanig dat, indien 'er

eens veertigduizend in zyn , daar van vyf- of

zesduizend in het Hok gelaten worden, dan

heeft men *t andere Jaar wederom een nieu-

we Inzameling* Hier uit blykt, nu , dat de

Mosfelen , los gemaakt zynde, zig wederom
kun-

I. det<l» xv. stuk.
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VI. kunnen vast hechten met haare Draaden ; doch
A
xmy

L
^at zy uit vrees

'
dat dezeIven te oucl of tè

Hoofd-
4

zwak mogten worden, wederom nieuwe fpin-

stuk. nen ; fchynt wat veel begaafdheid en overleg

te onderftellen in deeze Schepzelen,

^endsgc \ Is byna een Eeuw geleeden, dat de Zeeuw-
fche Doktor de Heide eene Ontleding van

den Mosfel uitgaf , welke tot nog toe de bes*

te is, die men heeft. Hoe gemeen ook, im«

uiers , deeze Schulpdieren zyn , zy worden

zelden met een Ontleedkundig Oog befchouwd

:

waar toe mooglyk het gemeene zeggen wel

iets gedaan heeft, dat meïi een Mosfel, onder

't eeten, niet moet bekyken. Hy heeft waar-

genomen , dat zy , behalve de Tong , een

Maag, Darmen en Lever; ja een foort van

Hoornen hebben , welke zy kunnen uitfteeken

en intrekken even als de Slakken doen. Twee
Paar Spieren hebben zy tot fluiting van de

Schulpen, die aan \ Scharnier door een taaijen

Band famengehecht zyn , welke fchynt te die-

nen, om door zekere Veerkragt de Mosfel te

doen gaapen. Voorts loopen nog veele Spier-

agtige Vezelen door haar Lighaam heen* Hy
geeft een Mond of Bek aan dit Schulpdier,

van welke een Spieragtige Band 'afkom ftig is,

die zig hecht aan de binnenfte Monden dei-

Schulpen , en dezelven geheel en al omzoomt*
1 Voorts heeft het Dier wederzyds Kieuwen,

welke zo dunalsSpinnewebbenzyn, beginnende

van de Keel en tot den Aars doorloopende.

Men
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Men noemtze Baarden , behalve welken aan v£

den Bek nog vier Vedcragtige of gepluimde
A^^L4

Vezelen * zyn. Hoofd-

In alle die Deelen, behalve het Vet en de STÜI^

Spieren « heeft hy zekere drillende of beeven * aZ'
1 enntfor*

de beweeging befpeurd, die hy Straalagtige \me S

noemt, om dat zyby wyze van Straalen voort- Trillende

komt uit den geheelen omtrek der Baarden* gf,^
e"

Zy houdt eenige Dagen ftand, wanneer menjj!^ 3

de Baarden in Zeewater bewaart. Ook komt
zy 'er weder in , wanneer men de Baarden,

niet al te droog zyiide geworden, op nieuws

bevogtigt. Door die beweeging werpen de

Mosfelen, uit de Baarden, zegthy, eene over-

vloedige Wateragtigheid, daar rondagtige Bol-

letjes in dryven; doch nooit hadthy befpeurd,

dat Lugtbelletjes van haar uitgeworpen wer«

den,

Dit brengt ons tot de VooitteelingderMos-sese»

felen. De Ouden meenden, of dat zy van zelf

voortkwamen , of dat zy op de wyze der Bol-

planten haar Geflagt vermenigvuldigden ; de-

wyl men dikwils kleintjes op de groote Schul*

pen of aan dezelven vondt zitten. Tot heden

toe is haare manier van Voortteeling duifter.

Lister vermoedde , dat zy van beiderley Sexe

§ waren , om dat zy allen een zelfde Teellid $ An&n

hadden : zynde daar tegen de Oesters, Kok*27**

haanen en Rivier -Mosfelen, volgens hem, ze-

Dd ker*

I* P£EL. XVt STVKt
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VI. kerlyk van verfchillende Sëxen (*). Adan-
A
XLiy

L
* SON

>
dis zig 20 ^y^S °P he: onderzoek der

Hoofd* Conchyliën, aan de Kast van Senegal, toege-

itu& iegd heeft, meent te kunnen verzekeren dat

de Dieren der Doubletfcbulpen, ten minften,

* zie altemaal Hermaphrodieten zyn *; De Heer
bWX 9* B a s t e r , een niet minder oplettend Waarnee-

mer van de Zee - Schepzelen onzer Stranden,

fchynt over te hellen om te denken, of niet

onder de Mösfélèö en Oesters Mannetjes en

Wyfjes zouden zyn. Zyn Ed. befloot zulks

uit een Melkagtig Vogt, dat een Mosfel, die

door hem in een Flefch met fchoon Water

werdt gehouden , door hetzelve heen yerfpreid-

de, en welk Water vervolgens door 't Mikros-

koop bevonden werdt, een onbegrypelyke me-

nigte te bevatten van uitermaate kleine bewee

gende Lighaampjes , die door Leeuwen-
hoek, in de Oesters, gehouden worden voor

Mannelyke Zaaddie'rtjes (f).

uevrug- ®lt z0 zYnde 3 kunnen wy eenigszins begry.
tins- pen , om wat reden de Mosfelen zo digt en

tropswyze by elkander kruipen. Ook kan dee-

ze Onderftelling beftaan, fchoon zy, zo wel

als de Oesters en andere Schulpdieren , Her-

zie
maphrodieten zyn f : fchoon men haare Tong

bi sso* voor het Mannelyk Lid mogt houden: want

hier flegts eene befproeijing der Eijeren door

het

(*) Lister Exercïu Anat. III* p. $6*

(|) Nat* Uitfpanmngen. U Deel* black, 122,
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het Mannelyke Zaadvogt noodig is , zonder VI.

blykbaare Paaring
, gelyk in veele Visfchen.

Mooglyk ontvangt ieder iViosfel dit bevrugtend hoofd-

Zaad van anderen die zy wederom op haare stuk.

beurt bevrugc : gelyk dit oogfchynlyk vernomen

wordt in de Hoornflakken.

De Eijertjes , naamelyk , of de Kuit der jongwet»

Mosfelen, worden in de Mosfel zelf bevrugt,
ping%

zo dat dezelve, die uitwerpende, reeds leeven-

de Mosfeltjes baart* Dit heeft de Heer B A

ter. zeer duidelyk waargenomen, en afge-

beeld (*) ; zo dat men daar uit ziet , dat die

uitwerping als door perfing en met eene aan-

merkelyke kragt gefchiede : ook dat het ver-

moeden van Leeuwenhoek geenszins plaats

kan hebben, die zig verbeeldde, dat deeze

„ Schulpdieren mooglyk zeker Werktuig had-

„ den, waar mede zy, als met de Hand, die

„ Eytjes zeer ordentlyk konden nederleggen

„ op haar eigen of op een andere Schulp : op

die wyze als dit gedaan wordt door veeler-

„ ley vliegende Diertjes, welke, een Ey zul-

lende leggen , eerst een langwerpig Werk-

„ tuig voortbrengen uit het Lighaam, daar dit

„ Ey dan uit voortkomt , gelyk hy dit in de

„ Motten hadt afgebeeld/*

Niet geloofbaarer is, het gene hy van den

tyd haarer Eijerlegging verhaalt. „ De Mos-

„ felen

(*) Katuurk. Uitfpann. h D. Plaat XI. Tig. 9 S IQ, m
Dd 2

L DSEL» XV. STUK,
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VL n felen leggen haar Eijeren op de Schaalen ia

^XLIV >' c m 'dc*en van de Winter , en draagen die zo

Hoofd
*

»> lang met zig om , en houdenze op de Schaal,

$TÜK * gelykerwys de Garnaalen , tot dat de

Vrugt daar in volwasfen zy". Niette-

genftaande hy zulks in Plaat vertoont» en nog

verder daar over redeneert» begrootende zelfs

het getal der jonge Mosfeltjes of bevrugteEy-

tjes , welken hy op ééne Mosfelfchaal hadt

waargenomen : oordeelt doch de Heer Ba ster
met veel reden » dat die fcherpziende Au -

theur zig grootelyks daar inbedroogen en zeker

Korstagtig aangroeizel , dat men dikwils op de

Mosfelen vindt, met deszelfs Diertjes of Po-

lypen» voor zodanige bevrugte en onbevrugte

Eytjes of Eijerdoppen heeft aangezien* Te
waarfchynlyker is dit, om dat hy zelf zig op 't

laatfte niet in ftaat bevondt de Geftalte dier zo-

genaamde jonge Mosfeltjes in Plaat te vertoo-

nen, en daar op werdt hem dooreen Mosfel-

Visfcher gezegd » dat hy die Schulpen fomtyds

begroeid gevonden had met zekere naderhand

weder van dezelven afvallende S toffe (*).

schaal Behalve het Vlies» naamelyk» dat de Mos-
begroeid, omkieedc , zetten 'er zig dikwils vreemde

Lighaamen en leevende Schepfelen aan. De
gezegde Korst met Diertjes bezwangerd» en

veelerley Plantaartige Zeegewasjes» zyn het

niet

(*) Obferv* Microscop. Part, 3» LI5TER Exerdt, ointu

III. p. 6u
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niet alleen ; maar men vindt ze menigvuldig VI.

met Zee -Pokken , en wel zo dik begroeid, xliv
dat de Klomp derzelven veel grooter is en Hoofd-

zwaarder dan de geheele Mosfel *. Onge- stuk*

looflyk is het getal van vreemde Dieren, wel* w*J^% 6̂

ken dus één zulk Schepzel op zyne Schouders

torst. Hier van, echter, fchynt het uitwen-

dig niet te worden aangedaan, maar de Heer

Reaumur vondt dat 'er zekere Hoorndier-

tjes waren, die zig op de Schaalen zetten,

daar in een Gat maaken , en dan de Mosfel

uitzuigen met hun Snuitje.

't Is zeker , dat 'er 't een of ander moet Vergiftige

zyn, 't welk de Mosfelen fomtyds ongezond
oscen*

en zelfs Vergiftig maakt. Verfcheide Waar-
neemingen bevestigen , dat Menfchen , die

Mosfelen gegeten hebben, in Benaauwdheden

zyn vervallen met Stuipen en Uitflag van de

Huid; waar van men ze niet verlosfen heeft

kunnen dan door Braakmiddelen
,
Purgaticn en

Zweetdryvende Medicamenten. Men heeft

*er gezien , die naderhand eenige Dagen een

Walging behielden. Of zulks door Infekten,

die in de Schaal gekroopen zyn , dan door eene

Ongefteldheid , of door 't fterven en bederf

van de Mosfelen veroirzaakt worde, is nog

niet beflist (*}. Mooglyk zal 'er nu eens die

dan deeze oirzaak van zyn. Gemeenlyk fchryft

mea

(*) Mpkwt Nat. Curloforum, Vol. 7. Ann. 1744. P* *I"S»

Dd 3
S. Deel, XV. Stuk
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VL men het daar aan toe , dat 'er de een of an-

A
XUV " ^ere Vergiftige Mosfel onder den hoop zy ge-

Hoofd- weest. Dat eenige befmetting van het Water,
tfro*. daar de Mosfelen in leeven, door het ftcrven

van Vifch of andere oirzaaken , daar toe gele-

genheid geeve , is niet zeer waarfchynlyk

:

want dan zouden 'er zeer veelen moeten ver-

giftigd zyn. Het is een Verfchynzel, dat

meest voorkomt in Menfchen met een voor-

oordeel bezet , die zwak van Maag zyn , of

dezelve met andere Spys en Drank overlaaden

hebben. Veel Wyn op Mosfelen te gebruiken

is niet raadzaam 5 een Glas Brandewyn flaagt

doorgaans beter : anderen pryzen iets anders

aan, Deeze benaauwdheid zal op 't moment
overgaan , zo de Lyder maar een of twee Le-

pels vol Wyn - Azyn inneemt , zegt Doktor

Ba ster
Gebruik Of het om deeze of om een andere reden

zy, Linn^us ten minde verzekert, dat

men in Sweden geene Mosfelen tot Spyze,

maar wel om die tot Aas aan den Hoek te

(laan, gebruikt. In fommige Provinciën van

Engeland vallen zy zo overvloedig , dat men
ze met Karren van 't Strand haalt tot mesting

der Landeryën. Onder 't Gemeene Volk wor-

den zy aldaar zo wel als elders gegeten ; doch

in Vrankryk en hier te Lande komen zy ook

wel op den Tafel van Vermogende Luiden,

*t Is

(*) Natuur£. Uitfpanning. I, DjSEL, bhdz
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't Is ondertusfchen eene zwaar verteerbaare VI.

Spys , die men niet te dikwils moet gebrui- '

ken , en geenszins met eenige ongefteldheid Hoofd-

van de Maag. Men eetze wel raauw, even STÜK»

als de Oesters, doch meest gekookt, met ee-

ne bekwaame Saus. Soirtyds worden 'er ook

Pottagiën van gemaakt, die niet onfmaakelyk

noch ongezond zyn.

Dat 'er in de Mosfelfchulpen eenige byzon- in de *;«-

dere Kragt zoude fteeken tegen de Anderen- $|f
s ttïl

/

daagfe Koorts , is niet zeer waarfchynelyk.

Ten dien einde worden de Schulpen eeneMagt

over in Azyn gelegd ; des anderendaags van

alle vuiligheden gezuiverd, een weinig gekal-

cineerd , en dan tot Poeijer gemaakt. Een

half Drachme daar van wordt met Water van

den Gezegenden Distel of met Wyn ingege-

ven , by t aankomen van dc Koorts. De Pa-

tiënt zweet dan zagtelyk en is fomtyds na-

derhand de Koorts kwyt. Men gebruiktze

ook, enkel gezuiverd, gedroogd en fyn ge-

dampt zynde, om de Waterloozing te bevor-

deren , en tegen een Buikloop ; in welke bei-

de Gevallen , wanneer die uit een overvloed

van Zuure Stoffen voortkomen , die Poeijer

niet ondienflig zal zyn: want de Mosfelfchaa*

len hebben zeker lyk een Zuurbreekende kragt,

gelyk de Oesterfchulpen en Slakhoornen. Te-
gens de Vlakken, die op de Oogen der Paar-

den on'cftaan , kan dit Poeijer , van tyd tot

Dd 4 tyd
I. DEEi. XV. STUK,
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VI. tyd daar in geblazen wordende , door zyne
A
XLU zuiverende en °Pdro°gencte kragc ook dien-

Hoofd/ ftig zyn.

STUK.

ccliv. (254) Mosfel - Doublet , die de Schaal glad

uTg!utusm
en eenigermaate krom heeft, met den

Mageiiaan. agterjlen Rand geboogen,
9

t Scharnier

fci. aan 't end en tweetandig.

De twee helften van een Mosfel -Doublet,

nevens elkander gelegd zynde met de holte

nederwaards, vertoonen zig als de gefpleeten

Hoeven van het Vee, zo Linn^us aan-

merkt. Dit heeft in de gewoone Zee ? Mos-
felen ook plaats, doch in dezelven komen de

Punten dan by elkander, daar dezelven in dat

groot fbg van Mosfelen , welke men Magel-

laanfche noemt, van elkander afvyyken. Zulks

maakt een byzonder Kenmerk uit van deeze

Soort , en onderfcheidt eenigen der genen
,

die voor weinig Jaaren ons van de Eilanden,

by de Straat van Magellaan leggende
, toege-

bragt zyn, en thans nog een rariteit in de Ka-

binetten uitmaaken, van de anderen. Sommi-

gen van deeze zyn ook fmalJer en dikker naar

de langte , dan de gewoone Mosfelen ; doch

in-

f254) Mytilus Tcsta Ixvi fubcurvati , Marglne posteriorc

ïnftexo, Cardine terminal! bidentato. M. L* U. 541* N. uö#

List, Concb* T. 360. Gualth, Test. T. 91. f, £. dupj.

REGENT» Conch. 16. T* 4t f. 47, KNO KR Ferzam. \\\

£> Pi. 15. f. 4, 5t
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indien de aangehaalde van Gualthieri VI.

hier t'huis behoort, zouden zy tevens bree- '*xljV
der zyn. Door het polyften worden zy uiter- Hoofd-

maate fraay. Linn^eus ftelt de woonplaats STUK#

aan de Kaap der Goede Hope en in de Zui-

delyke deelen van Europa : de Kleur , zegt

hy , is groen of blaauwagtig : zo dat hy 'er

ook de Mosfelen van Algiers en die, welke

ééne Soort onder de Gaapers uitmaakt #
,
toe^zie

fchynt te betrekken.

(255) Mosfel - Doublet , die de Schaal ge- cclv.

Jtreept en eenigermaate krom heeft , met bidens.

den agterften Rand geboogen , '£ Schar- Gmbfe

nier aan f
t end en tweetandig.

Dewyl de voorgaande ook het Scharnier

met twee Tandjes heeft, zo is bidens geen ge*

paste bynaam voor deeze Soort , die van de

voorgaande alleenlyk verfchilt door de Stree-

pen overlangs , welken dezelve eenigermaate

doen gelyken naar de blaauwe geribde Magel-

laanfche Mosfelen. De Kleur nogthans, van

dit Exemplaar, in de Middellandfche Zee ge-

vonden, was Afchgraauwagtig , als Hoorn: de

grootte niet meer dan een Duim breed*

C*5<9

(255) Mytilus Testa ftriata fubcurvata, Margine posteriore

Jnflexo , Cardine tcrminali bidentato. Sytt, Nat. XII» K N o R ft

Verzam. IV, D* Pl» 0* U 3. V. D, PI. 13, f. tf.

Dd 5
t DE£L» XV. STU1C
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f256} Mosfel, die de Schaal glad heeft , aan
A
XLiV*

den voorfien Rand gebeld, de Billen

Hoofd- bultig , het Scharnier eenigermaaie op

stuk, Zyde.

CGLVI,

MdïoL> De aangehaalde Afbeeldingen toonen duide*

MoTiel *yk >
dac hier de Mosfel van ft Land der

* Mouk Poes ëetyk d'Argenville zegt
5 be-

deuterre doeld worde. Dit Land behoort tot Nieuw
des rapous

Guinea , bezuiden Oostindie. By de Liefheb-

bers zyn deeze ónder den naam van Papoes-

Mosfelen bekend. Met de Schors zyn zyrood-

agtig bruin , doch dezelve afgenomen zynde

krygen zy , door de polyfting , de fchoontte

Agaat- Violet- en Roozekleur, die men zig

kan verbeelden. Eenigen zyn ook, op eenen

witten Grond, overlangs getekend rnet fierly-

ke roode Streepen ; gelyk die 'j welke in 't

Werk van Knorr is afgebeeld.

Guinee- Peti v e k noemt deeze de Gedraalde Mos -

fcheMos. van B ahama . die van Lis tér kwamen
van Jamaika: waar uit blykt, dat men zoda-

nigen ook in de Westindiën heeft, Adan-
son

(i$6) Mytulus Testl Ixvi
, Marglne anteriore carinato, Na-

tibus gibbis , Cardine fublaterali. M. L, U. 542* N, I37#

RüMPH. Mus. T. 46. f. B. Musculus P*puanu& Argenv,
Concb* T. 25. U C Br adl. Nat. Tab. 3 f- i« List.

Concb. T. 256. f. 195. & T» 359. U log. Pet. Gaz. T. 7^
f II, GUALTH, Test. T. 91, f. H« exierior. Klein Oflrac*.

T. 11. f. 61. ADANS, Seneg. 1. T. 15. KifOM Verz*m<

IV, D, PI, 15, f. 3.
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son bcvondt aan de Kust van Senegal in Afri- VI.

ka, dat deeze Mosielen, die hy Lulat tytelt,
A™*£

zeer gemeen waren in de Rotfen der Eilandjes Boofd-

de la Madelaine en van Kaap Manuel ,
zynde stuk.

aldaar aan 't geweld der Golven bloot gefteld

van den Oceaan, die kragtig daar op bruifchen.

Zy blyven niettemin op haare plaats» als aan de

Rotfen vastgehecht zynde door middel van der-

gelyke Draaden als de gewoone Mosfelen. Hy
geeft 'er de langte van byna drie Duimen aan.

De bruine Schors afgehaald zynde, vertoonen

zig, zegt hy, op de Schaal vierderley Kleu-

ren , wit, Violet, Roozerood en Purper, die

zonder vermenging elk haare plaats behouden*
1

Van binnen heeft de Schaal een Paarlemoer,

dat wit van Grond is, met Violet gemengd,

neemende, naar dat men 't zelve tegen 't Licht

houdt, een weerfchyn aan van geel en groen.

„ De Schulp zit doorgaans (vervolgt dieDeManteU

„ Autheur) met den Top om laag en 't andere

9, End opwaards vastgehecht. Haare twee

„ Kleppen openen zig weinig, doch genoeg-

9> zaam, om haar Mantel te laaten zien. Dit

5 , is een zeer dun Vlies, geheel en van één

„ ftuk, langs de Rug van het Dier uitgeltrekt,

maar van vooren over de geheele langte in

twee Kwabben verdeeld, die ieder op haare

Randen in twee zeer korte Bladen gefcheiden

„ zyn, waar van het buitenfte met de Schulp,

„ zeer digt by derzelver Rand, is vereenigd.

Het
li DEEL. XV» STUK*



428 Beschryvino van

VI. „ Het binnenfte Blad draagt, van hetbovenfte

^XLIV » End der Schaal af toc een v5erendeel van haa-

Hoofd-* „ re langte, een Franje famengefteld uit vyf-

stuk.
s> tien Cylindrifche Draaden, die zeer kort,

ffi™' 3) beweeglyk en op een enkele ry geplaatst

*
5 ,

zyn",

DeLugt- 3l Twee Lugtpypen heeft het Dier, waar
pypen* ^ van je grootfte of voorfte geformeerd wordt

„ door de vaneenwyking der Kwabben van den

3, Mantel, in deszelfs met Franje bezette ge-

3 , deelte. Door deeze dringt het Water in 't

„ Lighaam van het Dier , om hetzelve van

Voedzel te voorzien. Zy is driemaal zo

3, kort als de Schaal. De agterfte Lugtpyp is

„ op de Rug van het Dier doorboord
,
terplaat-

fe waar de Mantel van één enkel ftuk is.

Zy vertoont een Ovaal , tweemaal zo lang

als breed, en viermaal korter dan de Schaal.

Deeze Opening ontvangt het Water
> dat

agter de Kieuwen pasfeeren moet , om de-

zelven de Lugt toe te voeren , welke het

Dier noodig heeft. Zy heefc geene gemeen-

fchap met de andere Lugtpyp, maar alleen

„ met het Aarsgat, dat men in haar onderfte

3,
hoek gewaar wordt, en naar derzeiver midr

5, den ziet men een gedeelte van de groote

3 , bovenfte Spier, die de tweq Kleppen famen-

33 hecht".

Geen zo duidelykebefchryving nog gevonden

hebbende van deeze Lighaamsdeelen in de ge-

woone Mosfelen van de Europifche Kusten,

waar

33

55

3>

5>

99

59

39

35
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waar mede deeze ten opzigt van de Tong of vr;

Voet, en wat dies meer is , fchynen overeen te

{temmen, kon ik niet nalaaten dezelve hier van hoofd-
Adanson te ontleenen* Dergelyke dan , als stuk.

de Papoes-Mosfelen, die volgens Rümphiüs^-
de gewoonen fchynen te zyn in Oostindie, fcor»

men niet alleen in Westindie 3 maar ook aan de

Kust van Afrika voor. Linnjeus, dat zeld-

zaam is, ftelt de woonplaats van deeze Soort

in de Middellandfche Zee , en aan de Kust van

Noorwegen, alwaar dezelven, zegt hy, eet-

baar zyn (*> „ De Schaal (vervolgt zynEd.)

„ is dikwils een half Voet lang , eenigermaate

Violetkleurig met een zwarten Bast, heb-

„ bende de Navels gezwollen langwerpig ; de

„ Billen agterwaards uitpuilende; de plaats

„ der Klink kromlynig geftreept ; het agterfte

„ gedeelte een weinig buiten de Billen uit-

„ toekende. Voor de Billen heeft zy een

3, Kraakbeenig Scharnier , daar agter geen.

3, Zy verwisfeit met eene Afchgraauwe, gee*

£ le en zwarte Kleur'*-

(257) Mosfel- Doublet , die de Schaal Ey- cclvii,
Mytilus

VQT- CygKtus.

Rivier»
(*) Dat zy *cr tot Spyze gebruikt worden , durf ik uit het Mostèl.

woord edulis niet opmaaken , aangezien Pontoppidans van

dergelyke groote Mosfelen aan de Noorfche Kust getuigt, dat

menze niet wil eeten. Zie bladz. 302. hier voor#

f257) Mytilus Testd ovata* antice compresfiuscula
, fragi.

lisfïma, Catdine laterali. Syst. Nat.Xlh Musculus latusmaxi-

mus. List* *4ngl> App» *9* T* I. ft 3* Concb* T, 193, f# % a

GVkLTH. Test. 7« Ft KLEIN OflraQ. T. $, £ 2(5»

L Deel, XV. Stuk»



430 Beschryvinc van

VI. yormigi van vooren eenigermaate famen-

^XLIV**
gedrukt en zeer broofch^ met het Schar*

Hoofd* nier °P z^de heefu
«TUK,

RivSirü Volgens de befchryving , welke Lis ter
M'M van zyne zeer groote breede Mosfel geeft,

zou dezelve ongevaar vyf Duimen lang en

half zo breed zyn. De Schaal was zo dun

en ligt, dat de beide Schulpen van de aller-

grootften, wel gezuiverd zynde, weinig meer

dan vyf Drachmen woogen. Zy waren van

buiten bleekgroen , van binnen Zilverglanzig.

Het Dier , in dezelven begreepen , hadt een

roodagtig Vleefch. Meest kwamen deeze in

de Meiren of Moerasfen, en zelden in de Ri-

vieren van Engeland voor. In fommigen der

oudfte Schaalen hadt hy zekere Pukkeltjes

waargenomen 3 van grootte als Slaapbollen-

Zaad 3 die eenigermaate naar Paareltjes ge-

leeken.

In onze ftaande Wateren , Vyvers en Sloo-

ten , heb ik meermaalen zodanige groote , bree-

de, broofche, groenagtige Schulpen, gevon-

den* Misfchien zullen het die zyn , over welken

de Franfche Heer Mery, onder den naam
van Rivier- of Meir - Mosfelen , een Vertoog

heeft uitgegeven (*), waar in zyn Ed. be-

weert , dat die Schulpdier agt Spieren heeft

,

die gehecht zyn aan de inwendige Oppervlak*

te

(*) Mem. de l**Acad. Royale és Sciences, de 1'Aa



DE MOSSEL-DOUKLETTEN. 431

te van deszelfs twee Kleppen: dat het zyn VI.

Voedzel inneemt door het Aarsgat , en door
A
xil\r"

't zelve Ademhaalt , hebbende geen Kanaal, Hoofd-

dat van den Bek naar de Longen loopt. STUK -

Iets dergelyks zagen wy zo even in de Gui-
^oï/eT

neefche Mosfelen. De Heer d'Argenvil-
le zulk eene Mosfel, op den Oever van de

Marne , geopend hebbende , fcheen dezelve

hem aan haare twee Kleppen gehecht te zyn

door middel van een Vliesje of Opperhuid *

v/elke zig over de geheele langte uitftrekte

van de Klep , daar zy aan kleefde. Zy hieldt

zig aan haare twee Kleppen door middel van

vier Peezen, geenszins van agt Spieren, ge-

lyk de Heer Mery gezien hadt (*}. Haar

Arm , zegt hy , is omtrent een half Duim
lang, door wiens middel zy zig eerder voort-

fleept, dan dat zy loopen zou, Zy opent ten

dien einde haare Schaal , en dan ziet men daar

een Tong uit voortkomen , welke zy uitrekken

kan tot anderhalf Duim langte ; om daar me-

de langs den Grond te kruipen , gelykerwys

de Zee - Moslelen. P o u p ar t zegt (f) , dat

de Rivier .Mosfel, door herhaalde beweegin-

gen, van dien aart, met de Punt voorwaards

wel drie of vier Ellen wegs aflegt: alzo men
Spooren van die langte in het Zand derRivieren

vindt, waar in zy half verborgen zitten. Die

zelfde Tong of Voet dient haar tot hetfpinnen

van
(*) Coticbylwlogie* u Pattie* pag. 77,

(f) Mem. de VAcad* de i'Alï l?o6<

X»DSEL. XV. STUK,
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VI. van haare Draaden , gelykerwys aan de Zee-
A
xuv, Mosfelen -

Hoofd-* Deeze Schulpdieren zwemmen, volgens den

stuk. eerstgemelden
,
fomtyds langs de Oppervlakte

De inge. van het Water. Zy zyn Hermaphrodieten en
wan en*

zjg zej£ bevrUgten# j-jaar Bek beftaat

uit twee Vleezige Lippen, in welker diepte

de Darm aanvang neemt , die door de Herfe-

nen pasfeert en zyne omwindingen in de Le-

ver maakt. By het uitkomen befchryft dezel-

ve een regte lyn , en, dwars door het Hart

heen gaande, eindigt die Darm in het Aars-

gat. Zie daar een wonderlyker famenftel

van Ingewanden ; dan wy nog in eenig Dier

gezien hebben ! Maar , zyn , het gene die Heer

Kerfenen en Hart noemt, wel zodanige Lig-

haamsdeelen? Dit laatfte fchynt men niet aan

te kunnen twyfelen ; alzo hy dus de Geftalte

van het Hart befchouwd heeft in deeze Mos-
felen, met zyn Ontleedkundig Oog.

>t Hart der „ Het Hart is onmiddelyk onder de Rug
Mosfelen. ^ der Schulpen, en boven de Longen geplaatst

:

9,
deszelfs Grondfteun is gekeerd naar de zy-

„ de van *t Aarsgat en de Punt ziet naar den

„ Kop van de Mosfel: het heeft flegts ééne

Holligheid en niettemin twee Ooren, maar

men ontdekt 'er geen Klapvliezen , Aders

noch Slagaders aan. Het is met zyne Oo-

„ ren beflooten in een Hartzakje gevuld met

„ Water. Even de zelfde beurtlingfe bewee-

gingen van Samentrekking en Uitfpanning

» ko-
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komen 'er in voor , als in het Hart der Schild- VI.

padden ; doch met dit aanmerkelyk verfchil, ^Tfv*
dat de Holligheid van 't Hart der Schild- hoofd-*

3, padden het Bloed ontvangt uit de Oören , ST^K-

„ daar, in tegendeel, de Ooreii vari 't Hart

„ deezer Mosfelen het Water ontvangen uit

deszelfs Holligheid. Dit is een Natuurly-

, 5 ke uitwerking van 't maakzel van het Hart

5, van dit Schulpdier, welks Ooren geen Ade-

ren hébben om hun 't Water toe te voe«

„ ren , terwyl die van de Schildpad 'er heb-

ben die hun het Bloed aanbrengen."

Het maakzel der Longenis, in de Rivier- neten-

„ Mosfel , niet minder ongewoon, dan die
gen *

? , van derzelver Hart, en de Weg, door wel-

^ ken zy Ademhaalt, isrëgt tegenftrydig met

? ,
dien der Visfchen. In de Karper en Snoek

„ komt de Lugt door de Neus of doör den

„ Mond in ; daar dezelve 3 in de Mcsfelen

,

5, haaren ingang door hét Aarsgat ih de Lori-

gen heeft, die geplaatst zyn tusfeheri 't

5, Hartzakje en de deelen der Voorttéeïing,

& de eene ter regter , de andere ter flinker

3, Hand * doordrongen van een zwart Vogt,

daar zy de Kleur van aanneemen. Dewyl

nu de Mosfel geen Kanaal heeft, dat van

haaren Bek naar de Longen loopt, zo is

|, het klaar dat dit Schulpdier geen Adem

5, haaien kan dan door den Aars.

De Deelen der Voortteeling beftaan,- iri.t^etóri^

L e , 5 «linj»

u dekl, xv, Stuk,
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VI. de Rivier -Mosfelen, uit twee Eijerftokkeri

^Xllv" 3 ' en twee Zaadblaasjes ^ die ieder haar eigen

Hoofd-
-

» Kanaal hebben. Door deeze vier Kanaalen

stuk.
55 i s het dat de Eijeren en 'c Zaadvogt der-

Rivkr- zeiven* zegt de Heer Mery, zie in het

„ Aarsgat, onder t uitwerpen, vereenigen of

„ famenvoegen , 't welk genoegzaam is tot

„ de Voortteeling. Voor het overige moet

5, men opmerken, dat de Eijerftokken van de

„ Mosfel zig niet van Eijeren ontledigen dan

5, in 't Voorjaar, en niet daar mede opvullen

dan in de Herfst : waarvan het komt* dat

Jy menze altoos in de Zomer ledig van Eije-

ren en 's Winters altoos vol Eijeren vindt."

Ik weet niet, dat deeze Mosfelen, die vol-

gens Linnjeus in de Monden der Rivieren

huisvesten , van een aanmerkelyk gebruik zyn«

Zy kruipen in de Zandige Slyk, daar zy zig

met het Scharnier om hoog in plaatzen, vol-

gens List er, zodanig dat maar een klein

hoekje van het ftompfte gedeelte , waar de

Kop van het Dier is , buiten het Slykerige

Zand uit (leekt, maakende een Spleetje, waar

door menze gemakkelyk kan vinden en mag-

tig worden. De Kraaijen zyn 'er zeer op ver-

ilingerd, breekende de Schaal methaaren Bek.

Mooglyk worden zy ook tot Aas van de Vis-

fchers gebezigd. Het Vleefch ziet uit den ros-

fen (*). (258)

(*) Animal. AngU p- 147. Lister heeft zesderley JUviee-

Mostelen in Engeland waargenomen, die in zynSyntp/ïsCrm*

cbyiïoram argebeeld zyn.
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Oj8) Mosfel - Doublet , die de Schaal Ey- VI.

yormig , eenigermaate famengedrukt en ^xoV"
zeer broofch, met een Vliezigen Rand , Hoofd-*

de Billen ontbolflerd heeft. stuk.

coLviir.

Dit is een kleiner Soort van Rivier - Mosfe- jtndltuh

len , niet minder broofch dan de voorgaande
,

en veel gelykende naar de Verffchulpen , die

onder de Gaapers befchreeven zyn * maar
bl

*j
Zie

,

broofcher en grootelyks daar van verfchillen-
a z" I5j *

de, doordien het Scharnier geen Tanden heeft,

en flegts uit een enkele Streep beftaat. Öp
deeze vergasten zig de Eenden , en daar van

heeft zy haar naam. In Sweeden geeft men
*er den naam van Sjo-Musla of enkel Musla

aan.

(•259) Mosfel - Doublet «, die de Schaal glad ccnx.

en Eyvormig, Vliezig, doorfchynenderwnéZ
met het Scharnier aan 't End heeft. Groen*

De Schaal van deeze , die uit den Zuidelyken

Oceaan afkomftig was , hadt maar de grootte

van een Nagel , en was uitermaate dun : zo

dat

(ij 8) Mytulus Tesd ovali compresfïusculA fragilisfim& Mar*

gine membranaceo , Natibus decorticatis. Faun. Suec. 2158.

List?. Angl, App. 3°* T* I. f. 2. Conth.t. 1 t. p» GUALTH,
Test. T. 7. f. E.

{is 9) Mytulus Testa lam ovata Membranacea pellucidaj

Cardine terminali* M. L. U* 542. N4 138*

Ee a

I. Debl, XV. Stuk*
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dat zy veel verfchilt van de Barbaryfche groe »

XLlV' ne Mosfelen, voorgemeld.

Hoofd-
STUK

* (260) Mosfel - Doublet , die de Schaal Hm*

fivuiïts peiïg heeft ? met fcheeve Kleppen van

£^ vooren uitgebreid ; den Rand , daar 't

Moifcitje, Scharnier is, egaal met de Punt.

Uit de aangehaalde Afbeelding van x>'A r-

aENViLLE blykt 9 dat dit een zeer breed

Mosfeltje moet zyn ,
roodagrïg van Kleur*

Het kwam ook uit den Zuidelyken Oceaan

,

en bevondc zig , met en benevens hen voor-

gaande, in 't Kabinet van haare Majefteit de

Koningin van Sweeden.

cclxu
Mytulus
discors.

Ongelyk
geftreept*

(261^) Mosfel -Doublet, die de Schaal ovaal

en Hoornagtig omtrent doorfchynende ,

van vooren overlangs , van agteren over-

dwars gejtreept heeft.

Aan de Kusten van Noorwegen en Ysland

is dit Mosfel -Doubletje waargenomen. Het

heeft de grootte van een Boeren -Boon: *t is

Hoornagtig bruin van Kleur , met groenagtige

Ran-

( 260) Mytulus Testa rugod , Valvulis obliquis antice diJa-

tatis, margine Cardinali apicem tfquante, M. L*. U* 5+3* N.

139- ARGENV. Canch. T. 25* (22) f* Q* ? KNOBR Vzr«

%am. VU D» Pl. 4. Fig* 2 ?

(261) Mytulus Testa ovali Cornea fiibdiaphana , antice Ion»

gitudinaliter , postice transveilaliter ftriata* Syst. Nat. XIU

KNORR Vtrzam. VI. D» Tl, 4. Wig 3 ?
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Randen, en de Billen ruggelings geboogen. VI.

De Schaal heeft drie Perken , waar van het ^uv*
voorfte beftaat uit overlangfe , het agterlte Hoofd

uit byna dwarfe, het middelde uit zeer flaau- STUK -

we of in 't geheel geene Streepen. Iets der*

gelyks heeft in eenige Oostindifche Mosfel-

tjes plaats,

(262) Mosfel- Doublet, die de Schaal effen cclxii.

heeft en de Kleppen met twee Kwabben^^"J
waar van die aan 't Scharnier de lang- Vo?M-
a j n Doublet.
Jte is en dunjte.

3> Uit twee zeer dunne Kleppen beftaat dee-

ze Doublet , die byna plat zyn 3 gelyker-

5? wys de Schubben der Visfchen , zegt Bo-

„ na nni. Dunfchaalig fchynt zy derhalve

S) genoemd te moeten worden , van buiten

?3 ruuw zynde en geel , van binnen Zilverag-

„ tig uit den blaauwen , allengs naar 't rosfe

trekkende met een weerfchyn. Men vindt-

35 ze overvloedig aan den Oever van Sicilië,

33 by Trapani 3 alwaar zy van de Ingezetenen

33 Sartaniello geheten wordt."

De

(262.) Mytulus Testd Ixvi , Vaivulis ïnlobis , Lobo Cardi-

nali longiore tenuioreque. M. L. U. 543. N. 140. List.
Concfu 5. B. ft I. T. 1* ft 2. BoNANN» Recr. II. T. 58.

Avicula* Rumph. Muu T. 46. f. G. G UAL TH. Test,

T. 94. f. A, D. Avi'cula live Hirundo. ARGF.NV» Conch. T*

22. f19) f. B. Klein Oftrm. T. S» ft 13. K N ORR Ver-

zam. IV. D, Pi. 8. f. 5. V, I). P! # io. ft 1 , 2. VI. D, Pi, 2,

Ee 3

1. Deel. xv. Stuk.



438 Beschryving van
VI. De Oostindifche Vogel - Doubletten , die men

xuv' m c Maleitfch noemt Asfusfeng Burong % zyn

Hoofd- zwarte Mosfelen, in de gedaante vaneen Vo-
siur,. geitje ofZwaluwtje, (volgens Rümphius,)

^o'ltèt

'

c welk ^e beide Vleugels opwaards fteekt,

doch , als menze , aan 't Scharnier famenge-

hecht blyvende, plat uitfpreidt, dan gelyken-

ze naar een vliegend Vogeltje, met een lange

Staart. Men vindtze dikwils aan Stokken die

in Zee ftaan , of ook aan de Zee - Heefters

met haare Staart gehecht , zynde zelden meer

dan een Vinger lang, fornmigen zwart, fom*

migen rood , en haar Vleefch is even als dat

der andere Mosfelen.

Hier mede worden die bedoeld , daar men
in *t Franfch den naam van VOifeau of VRi>

rondelky in 't Hollandfch dien van *t Gevlerk-

te Vogeltje aan geeft, en welken d'Argen*
ville zegt van binnen Paarlemoer, van bui-

ten vuil rood te zyn, doch de Schulp, bloot

gemaakt zynde , voegt hy *er by , heeft een

zeer fchoone Goudgeele Kleur (*). In zoda-

nig een Exemplaar uit rnyne Verzameling ,

dat ik in 't Werk van Knqrr , in 't Vyfde

Deel, 't welk nog onder handen is, heb doen

aftekenen en in Plaat brengen , openbaart zig

iets van deeze Kleur , onder de huitenfte ros-

agtig bruine Schors , die het Paarlemoer van

de Schaal dekt* Jn dit Exemplaar ziet men
ook,

(*) Quand cette Coquille est decourerte > rien riut au

desfus de fa Couleur Aurorc*
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ook, dat deeze Schulpen tot aangroeijing be- VI.

kwaam zyn , als hebbende ieder een Haane- xuv"
kamtnecje, dat paarfchkleurig is, op haar zit- Hoofd-

ten. ik heb 'er ook die zwartagtig van bui- STUK -

ten zyn, metPokjes of Zee -Tulpen begroeid. ™*%'
let

De beide helften der Vogel • Doubletten zyn

niec volkomen even groot, zo Linn^us aan-

merkt (*).

Tot dus verre heb ik gcfproken van de ge-

woone Vogel - Doubletten , hoedanig eene door

Güalthieri by Letter B is afgebeeld ; doch

behalve deeze komt een veel zeldzaamer flag

voor , die tevens veel grooter zyn , waar van

de Afbeelding by Letter A door hem gegeven

wordt. Deeze is, volgens zyne befchryving

,

platter, rimpelig en broofch, van buiten uit

den bruinen zwartagtig , van binnen blaauwag-

tig Zilverkleur, en met een breeden gitzwarten

zoom omgeven. Zodanig een Exemplaar bezit

ik , dat de zyde van
5

t Scharnier wel korter , en

niet boven een half Voet lang, maar den gedag-

ten Zoom veel breeder, en dus dien Vleugel

wel agt Duimen uitgeftrekt heeft, zynde voor

't overige ongemeen fchoon Paarlemoer en aan

den rand Koperkleurig. Men zal het, op de

Tweede Plaat, in 't Zesde Deel van *t Werk van

Knor r , over de Hoorens en Schulpen , afge-

beeld vinden. Het is elders, niet zeer eigen,

een Winkelhaaks - Schulp getyteld (f).

XLV, HOOFD-
<*) Testa bafl contra&a , alterlus Val vulx magis.

(|) Catalogus van Leeus, bladz. 153*

Ee 4
té Deel» XV. Stuk.
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VI.
Afdeel.
XF V.

Hoor»- XLV. HOOFDSTUK.
STUK.

Befchryving van 'i Geflagt der Ham-Doü-
bletten , Pinnas genaamd 9 en derzrfver

zonderlinge Eigenfchappen.

Naam, T"V Latynfche benaaming, Pinna, waar me-
J-^ de dit Geflagt beltempeld wordt , is in

algemeen gebruik voor de Vinnen der Visfchen5

Slagpennen , Veders of Pluimen der Vogelen

,

en andere dingen , die eene Pen-agtige figuur

hebben- Men zou, derhalve, byna denken,

dat in overeenkomst met dezelven dit Woord
op deeze Schulpdieren toegepast kon zyn ; doch,

om dat de Grieken dezelven reeds Pinna ge-

doemd hebben , willen eenigen de benaaming

afleiden van Pinos., 't welk Vuiligheid betekent.

Wy erkennen wel, dat de Schulpen der Pinn&

altoos met Vuiligheid bekleed gevonden wor-
den, wanneer men die uit de Zee haalt, doch,

dewyl zy dit gemeen hebben met veele andere

Conchyliën , en de Geftalte , in tegendeel , haar

niet alleen van alle anderen onderfcheidt, maar

zelfs zeer kenbaar maakt; zo is de Naamsaf-

leiding daar van veel Natuurlyker. Om dat zy

met het dunfte end als Pennen in de Grond ftee-

leen, worden zy van deDuitfchers StechMufch*

len gecyteld. De Venetiaanen noemenze Aflu-

: > die van Marfeille Nacre> die van Napels

Per-

•
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'J?erna> en dit laatfte woord, 't welk in 't La- VL

tyn een Ham betekent , heeft aanleiding gege-
A
^Lvï'

ven , om deeze Doubletten in 't Franfch Jam* Hoofd-

bon 9 in 't Neerduitfch Ham Doübletten sTO '

te heeten ; hoewel menze dikwils ook, een-

voudiglyk , den naam van Pinne , Pinna of

Pinna Marina> geeft. Die klein zyn worden,

in 't Franfch, Jambonneaux , in 't Neerduitfch

Hammetjes genoemd, in *ê Maleitfch heeten

zy ,
volgens Rumphius, Bia Mantsjado , naar

de gedaante van een Indiaanfche Byl,in 't Am-
boinfch Kima Omin , in 't Neerduitfch Holfter-

fchulpen*

De Kenmerken der Ham -Doubletten beftaan Kenme*>

voornaamelyk in de Geftake , die min of meer ken*

naar een Ham geiykt. Zy hebben eene ligt

breekbaare Schaal, die wel eenigermaate twee-

kleppig is , doch zodanig , dat de Kleppen als te

lamengegroeid zyn, en naauwlyks kunnen be-

weegen in \ Scharnier, 't welk Tandeloos is.

Op het puntige van de Schaal ftaan zy overend

in de Grond, en geeven een Baard van fyne

Zyde uit.

Agt Soorten worden thans door Linn veus soorten

in dit Geflagt opgegeven , waar onder de zes

eerden, zo hy aanmerkt, nader Verscheiden-

heden zyn , dan byzondere Soorten.

(263) Ham -Doublet, die de Schaal met Sleu- cclxm,V J > Pinna
yen rudis.

(ids) PinnaTzstk fulcata ; Squamis foinicatis per Series di-

Ee 5 ecs *

I» Deel. XV. Stuk.
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VI.

XLV.
Hoofd*

yen en gewelfde Schubben , welke op rfên

geplaatst zyn, heeft.

«tuk. Door deeze worden zekerlyk die groote

Ham - Doubletten verftaan , welke de Schaal

ruuw hebben en van Hoornagtige Kleur
, zyn-

de overlangs uitgegroefd met verfclieide Sleu-

ven, doch fomtyds ook geheel effen en zon-

der Sleuven zo LinnjEüs aanmerkt. De
Geftalte, voegt hy 'er by, is als die van een

Varkens Ham , zwart van binnen en van bui-

ten, en aan den bovenden rand, in de genen

die tot zekeren trap van volwasfenheid geko-

men zyn , hier en daar bezet met gewelfde

Schubben , die zeer yl ftaan. Zulks kan zyn

Ed van Rumphiüs ontleend hebben , in wiens

Werk, nevens de oude, een Jong Hammetje

is afgebeeld , zonder zodanige Schubben ; doch

in de befchryving verzekert Rumphius het

tegendeel. Zie hier, wat hy van de gewoone
Pinna zegt.

ce^aite. m Zy hebben de langte van één of ander*
plcxix, ^ jiajf voet en zyn boven de vier Duimen

, 3
breed, beneden fpits toeloopende en met de

helft regt nederwaards in deSlykerige Grond

„ verborgen. De ééne lange Zyde is geüoo-

„ ten , de andere los en opent zig omtrent

een Vinger breed 3 hebbende om laag een

gestis» M. L» U» 544. N. 141, Pinna lata» RüMPH. Musê

T. 40% f» L» Peina. ARGENv, Concb. T. zu U F. GiNANN.

Adr* II* T, 25. f* I6<S.

Baard
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5, Baard van zwartgroene Draaden , die men VI.

3> Bysfus noemt, waar mede het Dier zig vast
A
^yU

„ maakt aan Zand en Steengruis. De boven- Hoofd*

fte Zyde gaapt altoos en loopt wat rond , stuk.

zynde de Schaal aldaar zo dun en fcherp

„ als een Mes, zo dat men zig geweldig daar

„ aan kwetzen kan , met onvoorzigtig daar op

„ te trappen of naar te duiken. De buiten-

„ fte Schaal is zwart, of met wat bruin ge-

„ mengd , en , zo ver zy boven den Grond

„ uitfteekt , vol Zeegruis of Kalk; het ove-

7y rige zuiver, bezet met korte yle Schubben,

„ die op ryën ftaan , en aan de ouden fchier

geheel afftyten. De onderfte Spits is wit

:

binnen is de bovenfte helft mede zwart,

„ de onderfte Zilververwig. Het Dier heefc

een groote Callus , benevens een groote

„ Klomp hoog geele of Menie - roode Vettig-

„ heid , welke men het Ey noemt : voorts

breede zwartagtige Lappen , door de ' gehee-

5 , le Schulp verfpreid , beflaande 't Vleefch

3 ,
niet meer dan de Zilververwige Plek en

„ daar onder legt een groote Zak van zwart

\y Bloed en Zand. De jonge Pinna > noch geen

„ half Voet lang zynde , is wit van Schaal

,

3, zeer dun en doorfchynende , van buiten in

„ de langte geribt of geftreept en met fcher*

, 5
pe Schubben bezet , allengs een bruine Ko-

„ leur aanneemende. Ook is derzelver boven-

„ fte Zyde niet rond, maar regt, zo dun en

„ broofch als Glas." Hoe-

I. Deel. XV. Stuk.
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Hoewel deeze van R u m p n i u s niet Letter-»

XLV** tyk door LiNNiEüs aangehaald wordt, zo
Hoofd- blykt echter dat hy de gewoone . groote , ruu-
bTuic. we Ham- Doubletten bedoeie. De woonplaats
pootte. wordc door zyn Ed. gefteld in de Zuider en

Indifche Oceaan ; als ook in de Middelland fche

Zee, Men vindtze aan de Kust van Proven*

ce ongevaar een Voet, en aan de Kusten van

Italië van twee Voeten en daar boven. Ik

heb 'er van die beide langten ; waar van de

groot fte negen Duimen breed is en drie Dui-

men dik. Dit maakt een ontzaglyke Holfter*

Schulp: doch Gualthieri zegt dat 'er zyn

van over de vier Voeten langte. Zulks over-

treft nog die van Bonanni, welke van den-

zelven Pinna magna getyteld wordt, de lang*

te hebbende van drie Palmen , dat omtrent

een Elle is, aldus door hem befchreeven.

Kleur*
91 Een Schulp in 't Zand of in Slyk voort-

„ komende, met veelerley naamen van de Au-

„ theuren betekend. Van buiten zweemt de ge-

, 3
daante naar een Kluic Aarde, alzo zy 5/in de

Slyk voortgekomen zynde, zig geheel mor-

3 , fig vertoont. Van binnen is zy roodagtig of

55 glanzig bruin rood ; doch het fpitfe gedeel-

„ te 5 waar het Dier aankleeft 3 is Paarl- of

3, Koperkleurig. Maar , zo zy haare ftand-

3, plaats heeft in Zand, dan is zy van buiten

3, minder ruuw, van binnen blaauwagtig Zil-

3, verkleur De Schaalen zyn byna plat in het

3, breedfte gedeelte, doch naar de Spits toe
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n formeeren zy als 't ware een vierkantigen VL
K , „ Afbek*,
ivegei. XLV ^

Ik verwonder my , dat deeze Autheuren geen Hoofd-»

gewag maaken van een weezentlyk onderfcheid, stuk.

dat tusfchen deeze groote ruuwe Ham-Dou- VdtfeSL

bietten en de kleine fynere plaats heeft. De
groote, naamelyk, fluiten zig aan 't breedfte

end volkomen, gelykerwys de Mosfelen, en

dit zal de reden zyn 3 dat Bellomiüs kon

zeggen : die nimmer een Pinna heeft gezien ,

behoeft zig flegts een Mosfel te verbeelden van

een Voet lang en een half Voet breed» Inder-

daad deeze Soort gelykt zeer naar eengewoone

Mosfel : terwyl de volgende, die aan *t breed*

fte end altoos gaapen, grootelyks in Geftalte

daar van verfehillen*

Dat 'er fomtyds bruine 3 fomtyds blanke Paar- Paaiiea

len in de Ham-Doubletten voorkomen verze-
daai m%

kert Güalthie ri op 't gezag van Aldro*
vandus , die dienaangaande aldus fpreekt.

,5 De zogenaamde Pinna brengt Paarlen voort

?3 in Acarnie, volgens Pliniüs, en Theo-
33 phrast us by Athenjeus verhaalt, dat

„ een Oester 5 die naar de Pinna gelykt, maar

„ kleiner is, de Moeder zy der Paarlen. In

„ zekere Indifche Ham -Doubletten 3 die in de

,, Zee van Orotigna en der Eilanden 3 welke zig

,3 aldaar bevinden 3 Chira, naamelyk Chara en

3, Procofis , gevondea worden 3 komen Paarlen

3, voort 3 die niet zeer goed noch fraay van

„ Kleur

!• Deel. XV, Stuk.
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VI# „ Kleur zyn : want men vindtze ros of uit den
A
yt

J

v
l

' " röoden zwartagt]g5 ia fomtyds byna geheel

Hoofd* » zwart. Men vindt 'er ook witte ; doch die

stuk. „ de Keur niet kunnen uitftaan. Deeze echter

verwaarloozen de Indiaanen niet, wanneer

9, zy de Pinnx geopend hebben : maar men-

„ genze onder de beste Paarlen, om de menig-

3, te en zwaarte daar van te vergrooten ; even

„ als of iemand, onder Tarw, Gerst of Ha-

lver mengde. Bedreven Kooplieden, echter,

3, ontdekken ligtelyk dit bedrog , en geeven

33 'er daarom ook zo veel Gelds niet voor. Zy
33 fchieten in rondheid by de anderen niet te

„ kort,
y
t welk veelen wonderlyk fchynt, daar

«,3 de Ham • Doubletten langwerpig zyn, en

3 , menze in andere Pinna meest langwerpig

3, aantreft ,
gelyk zy in de ronde Schulpen of

3, Oesters doorgaans rond zyn"

Dat de Ham - Doubletten Paarlen voortbren-

gen kan , inderdaad 3 niemand bevreemden ; alzo

dit gemeen is aan de meefte Doubletten , inzon*

derheid de Oesters en Mosfelen, gelyk wy ge-

* uiadz. z*en hebben *. Dat zodanige Paarlen, ech-

ss/. ter, minder in waardy zyn, wegens de Kleur,

kan men ook, aangemerkt de bruinheid van het

Paarlemoer, waar mede zy bekleed zyn, ge-

makkelyk begrypen: want de fynheid der Paar-

len is zekerlyk met de zuiverheid van die bin-

nenfte Huid der Schulpen , welke dezelven

voprt*

(*) AldROV. de Testaceis* Libr. III. Cnp* 42.
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voortbrengt ,
evenredig *. Des dan de Ham- VL

Doubletten, in dit opzigt, zelfs van de Mos- AJ^y
L*

felen, die taamelyk fyne Paarlen uitleveren ti Hoofd*
overtroffen worden; doch in een ander opzigtsTüK.

gaan zy dezelven oneindig te boven.
wm^i -

Wy hebben gezien dat de Mosfelen zekere
B

'

hd
^*

Draaden uitgeeven , die dezelven aan elkander, 154

>

aan Hout, Steenen of zelfs aan den Grond hechs 0* zyd*

ten ±. Dit zelfde heeft in de Ham - Doublet- %y!jL;

ten plaats, maar de Draaden, welke deeze tot
ji4

B
J

a(k'

een Baard (trekken, verfchillen in fynheid zo

veel van de Draaden der Mosfelen , als Hennip*

Garen of Touwwerk van de fynfteZyde. Het is

een zeer zagte fyneWol, die in langte evenredig-

heid heeft tot de grootte der Ham- Doubletten,

welken dezelve voortbrengen ; zynde in de

grootften wel een Voet lang, volgens Ron-
deletius. Men noemtze, zegtBoNANNi,
Bysfiis mariniis , om ze te onderfcheiden van

het Vlafëh en de Zyde , welken het Land
voortbrengt. Zy is dienftig tegen de Vogtig-

heid van den Winter, en in de Ooren geftoken

tegen de Doofheid. Men maakt 'er , tegen»

woordig , te Palermo op Sicilië, Handfchoe-

nen , Koufen en zelfs Stoffen van , die wegens

haaren bruinrooden glans de ongeverfde Zyde

overtreffen. Sommigen hebben, derhalve, de

Ham -Doubletten, of aan het Schulpdier, dat

dezelven bewoont , een Slak zynde volgens L 1 n-

tsMVSy den naam gegeven van Zee - Zydewor-

men. Ze»
U DEKL» XV. STl/K.
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VI. Zeker is 'i , dat deeze Schepzels gedagtc Draa-
A
XLV

L
' ^en cok °P ze^ere wYze fpiniien

, en onbe*

Hoofd- twistbaar > dat dezelven dienen , om hun iri

stuk. postuur en op hunne plaats te houden; doch
Htsat fommigen hebben gemeend , dat die Draaden
oeiZC

' hun nog tot een ander gebruik ftrekten.
9i Üee*

„ ze Bysfus ,
(zegt d'Argenville) trekt

5t
tot haar de Slyk ofModder, en ander Voed-

3 , zei, dat haar dienfHg is (*}." I3it denk-

beeld van Rondeletius heeft Aldro-
vandüs reeds wederlegd, zeggende: 99 dat

deeze Haairigheid niet dienen kan om Slyk

3, en Vuiligheden aan te trekken i blykc, de-*

n wyl zy geenszins om den Bek geplaatst is j

„ maar uit een Zenuwagcige zelfftandigheid

59 voortkomt 9 als 't ware aan *e midden van

39 den Buik." Ook ftrydt hier tegen , dat zy

zig 3 gelyk de Mosfelen , mét deeze Draaden

vast hechten aan harde Lighaamen. Hassel-
quist vondt, in deSchaalen van deeze Ham*
Doubletten 9 verfeheiderley Korallynen, Zee»

gewasjes, zoBladerig, Houtig als Steenagtig,

en brokjes van bogtige Huisjes van Zeewor-

men (f>

Gebruik. Ken Grieken dient het Dier , zegt die zelfde

Autheur, in de Vasten tot Spyze, gelyk alle

andere Schulpdieren en Plantdieren ; dewyl als*

dan

(*) Ce fiisfus attïré encore a lui, !e Limo» et les autres

nourritures , qai lui conviénnent* Conchyl. II. Part* p. 5<f 4

: (t) Keife nacD palefïina. Roft* 176a. pag. 489-
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dan niet alleen Vleefch , maar ook Vifch te VI.

eeten , hun Godsdiensthalve ongeoorlofd is. ^ny"
De Schulpvifch . die meestin Griekenland ge- Hoofd-*

g ten wordt , is, behalve de Oesters en het STüK*

Dier der Lazarus Klappen , volgens Tour*
nefort, de Pinna (*). De Negers vis-

fchen 'er naar , by de Kaapen of Uithoeken

der Kust van Senegal, zegt Adanson, waar

men op drie Vademen diepte deeze Schulpdie-

ren aantreft , die gekookt en wel toegemaakt

lekker zyn ; en van „den fmaak zo wel der

Europeaanen als der Inboorlingen des Lands

Ct). Zo dat men daïi de Ouden wel geloo-

ven mag, die ons verhaalen, dat zy altemaal

wel goed en eetbaar, doch de jongen of klei-

nen , als ook die 's Voorjaars gevifcht worden

en in de Zomer, best zyn. Zy hebben als-

dan zekere klomp van Vettigheid, by Ari-

s tot e les het Ey genaamd, waarfchynlyk

de Hom of Kuit, die de lekkerheid vermeer-

dert, Zy worden ook , met Azyn en Peper

ingelegd, gegeten. Men heeft 'er Geneeskun-

dige Kragten aan toegefchreeven , en de Schaal

zal daar in met die der Oesteren en Mosfelen

naast overeenkomffig zyn.

Een Ham -Doublet, haare Jongen vertoo- voort tee.

nende , was een Beeldfpraakig Zinnebeeld by lin§-

de

(*) Rcize naar de Levant. III. Brief, p. 46,

(t) Foyage *u Senegal, Coquille p, 213»

Ff
I. DEEL. XV. STUX.
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VI. de Egyptenaaren , (zo Pterius Valeria*
A
XLiv"

NUS vei*haalc ?) om ieman(i te betekenen, dia

Hoofd- v^n zyn vroege Jeugd af begonnen heeft te

stuk. dartelen en zig te buiten gaan in 't Minne-

fpel. Deeze Doubletj es , naamelyk , in de

Doublet gebooren , worden gezegd reeds te

paaren 9 voor dat zy ter wereld komen : des

men de Schulpen niet ten onregte aan Venus

toegewyd , en die gefchikt heeft tot haare

Baarmoeder* Ik, echter, bevind, dat niet al-

le Schulpen 9
maar flegts fommigen van de

fraayften* aan Venus geheiligd zyn geweest,

zegt Albro VANDUS*

cclxiv. (2^64) Ham - Doublet , die de Schaal ten hal-

£e%lnata.
ve °verlangs geftreept , aan de andere

gekamde. Zyde overdwars gerimpeld heeft.

Deeze houdt L 1 n n je u s voor Indifche Ham-
Doubletten. Men zou 'er met regt den by-

naam van Dunne aan kunnen geeven, in ver-

gelyking met de voorgaande Soort, van welke

zy pok door haare gaaping aan 't end verfchil-

Jen, endaar in met de volgende overeenkomen.

(aój) Ham -Doublet, die d$ Schaal geftreept

F' :d heeft;
no • l-s.

tde e. Pinna, Testê dimldü longitudinallter ftriata , Latere

alter.o nansverfê fubrugofo. Syst. tlat* XII. Gualth* Tesu

T* 79. f. A. KNORR Veizam. II. D. fU 26. f 1.

(265) Pinna Testa ftriata
, Squamis canaliculato-mbulofïs

fu!b :imbricatis, JM» ! IX. 544* N. 142. BonANN. Recr* II.

t 24. Argen V» Concb* T# 25* (22) £ B» KNORR Vtr^

zam* Ho D» VU 26* f. ^*
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heeft ; met Schubben die Buisagtig Gents- Vf

XI/
Hoofd

wyze als Dakpannen geplaatst zym ^xTv^

Deeze Pinna , zegt 13 üNanNi, noemt Al- stuk *

drovandus de Gedoomde 3 doch Wegens

de Schubben, die wel niet volmaakt platleg-

gen, maar een weinig uitpuilen ën Buisagtig

hol zyn, fchynt merizé veeleer Gefchubde te

moeten heeten. Aan de holle zyde heeft zy,

onder *t geele doörfchynende , een glinfteren-

de Zilverkleur ; doch aan den buitenkant vindt

rhenze met een Aard- of Steenagtig aangroei-

zei befmet.

Dit is een taamelyke befchryving der zoge-

naamde Banket - Hammetjes , die 3 wanneer zy

Oranjekleurig of rood zyn , veel geagt wor-

den. Dezelven, echter, komen uit Indie, en

LiNNiEUs ilelt de woonplaats van deezé

Soort in de Middellandfche Zee*

(266) Ham -Doublet, die de Schaal geflreepi cclxvi,

heeft, met holronde, Eyvormige
9fcher* murkdtéi

pe Schubben. Qtdo&ah

Dee-

l26v>) Pinna Testa ftriati Squamis conca?ïs ovztls stoute*

M. L. U« 545. N. 14.3* Pinna tenuis irriata muricata* List,

Ccttch. T. 370. f* 215» Tinna laia altera. Rum PH» Mus. T*

46. f. M* Gualth, Test* T* 79. f» D. Concha Pinna

K jfcssE t q, Itiïu 447» N* 137* KNOBK, Verzam. VI 4 £>*

Ff 2

1. ï;eel. XV* Sïuk.



; '2 Besciiuyv 1 n a van
Vï- Deeze mag dan te regt de Gedoomde, hec-

^XLV.
1*'

ten '
Zy is tevens breed en dun van Schaal,

Hoofd gelykende ook veel naar een Westfaalfch Ham-
stuk. nietje volgens Rümphius, die ze voor het

Wyfje der gewoone Ham -Doubletten houdt.

Hy hadt 'er gehad van zestien Duimen hoog

en een Voet breed , aan de opene zyde een

weinig uitgehold met een Bogtje, daar de Zy
de uitkomt. De Schaal was zwart of Aard-

verwig, op ryën met fcherpe ftnalle Schubben

bezet, welke zy ook in fraare Ouderdom be-

houden. Men vindtze enkeld, en van devoo-

rigen afgezonderd : want zy beminnen een har-

der Grond en vryer Zee; komende ook niet

altoos voor , in de nabuurfchap van Rivieren

,

gelyk fommige Schryvers, zegt hy, verkeer-

delyk van de Pinna gemeld hebben.

Ik heb zodanig een Hammetje, dat zeker-

lyk uit Oostindie afkomftig is , zynde vyf
Duim lang en drie Duim op 5

t brcedfte, bruin-

agtig Olyfkleur, vry dik en eenigermaate mis-

gegroeid. Men kan daar het gedagte Bogtje,

waar Rümphius van fpreekt, zeer duidelyk

in waarneemen ; doch de Schubben zyn niet

fcherp, gelyk zy in anderen zyn, byzonder-
lyk in die Pinna der Afbeelding van Gual-
thieri, welke bruinrood was van Kleur, en

de plooijen op de kant gedoomd hadt, gelyk

ook die , welke H a s s e l qtj i s t in de Middel-

landfche Zee waarnam* Deeze hadt de Schaa-

len aan 't breedfte End rond , zeer breed en

aan
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aan den Top fpits gehoekt. Men vondt 'er rood VI.

en geelagtige Paarlen in, van grootte als Lin-
A
^

£

^
zen -Zaad. Zie hier de befchryving, door hem Hooid-

van het Dier gegeven. STÜi^

„ Het heeft twee Lippen, dieLilagtig, in- Hecüier,

„ waards dun zyn en doorfchynende met wit-

3 ,
agtige Aderen gekleurd; aan de zydendrie-

3, voudig geplooid en rimpelig; deplooijen van

3 , de bovenfte Lip Tegelrood, van de onderfte

„ bruin, De Ooren zyn klein en halfmaans-

wyze 9 aan de lippen dun, van onderen

5> breeder en Tegelrood. De Bek is Kraakbee-

5 ,
nig, Buisagtig, van onderen wyd, aan de

35 Tip dunner, witagtig. De Maag langwer-

33 pig > groot, Vliezig, zwartagtig, met eene

2 , zwarte
, pceijeragtige , eenigermaate dorre

33 S toffe gevuld. Twee Kraakbeenagtige Lig-

5 , haamen zyn 'er; waar van het eene 't Lig-

3 3 haam des Diers doorboort en de Schulpen

33 famenhecht. Dit is lang, dik en fterk. Het

,3 andere , aan den Top der Schaal de Kleppen

3, vereenigende , is zeer kort , niet zo dik,

33 doch ook fterk. Nevens het eerfte Kraak-

S3 beenige Lighaam komen uit het Lighaam des

3, Diers ontelbaare Draadswyze Vezelen, die

3, zo zagt als Zyde zyn, naar een Baard ge-

„ lyken, en zig buiten de Kleppen, beneden

3, het midden van delangte, uittrekken , hecl>

tende de Schaal vast aan den bodem van de

h Zee."

Ff 3 33 De
I. deel» xv* stuk»
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VI. 3, De Sepia mee agt Armen* welke de Hé-

^xTv*' 3 '
dendaagfche Grieken o*™*-^**,

[en wy ge-

Hoofd* 35 meenlyk Polypus noemen *,] is eén doode-
stüic.

3J lyk Vyand voor dit Dier; dewyl zy, zo
Pjtone.

95 dra hetzelve de Schaal opent^ daarin kruipt
Wa
^zie

,3 en het Schulpdier vernielt, indien zy niet

ff
V
\S*

K
w ke let wor^t. In ieder Schaal, naamelyk,

woont een klein weekfchaalig Garnaaltje:

3y ja fomtyds hebben meer dan één zulk Dier-

35 tje daar in haare huisvesting. Terwyl, nu,

3 , de Ham - Doublet begint tegaapen, plaatst

„ zig dit Garnaaltje altoos in de gaaping, en,

„ wonneer het den Vyand ziet naderen, gaat

33 het aan 'c loopen ; door welke beweeging

,3 het Schulpdier gewaarfchouwd zyftde3 fluit

33 het zyne Schaal en vermydt zyn Vyand;

3, dus zyn behoud alleen aan dien zeer aan-

j9 genaamen Gast toe te fchryven hebbende*

Een wonderbaare fchikking van den alwy-

3, zen Schepper!
M

Van dit Krabbetje 3 dat men zelfs om die

reden Pinnophylax of Pinnoteres , dat is Pinne-

wagter of bewaarder van de Ham Doublet-

Vifch noemt , en ft gene 'er de Ouden van

gezegd hebben , heb ik reeds omftandig ge*

f zie fproken t- Het is, inderdaad, wat duifter*
XuusTUK^oe men fte Huishouding zo naauwkeurig heeft

kunnen waarneemen , om van zo' groot een

overleg en gedienftigheid verzekerd te zyn in

deeze Schepzelen. Bovendien, dewyl de Pm-
na op haare Punt overend ftaan 3 zo zou het

won*
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wonderlyk zya , dat deeze Krabbetjes of Gar- vr.

paaltjes altoos de Polypus konden zien nade-
A
^y

L#

ren : want dan moeften zy geduurig over de Hoofd*
kanten heen kyken , als een Toorenwagter^TUK»

en Hellen zig in het grootfte gevaar, om zelf

vernield te worden, door het fchielyk toeflui-

ten van de Schulpen. Bonanni. evenwel,

verzekert zulks (*), en Rumphiüs ver-

haalt, dat in ieder Ham - Doublet - Schaal zulk

een Garnaaltje woont, 't welk door zynekny-

ping het Dier waarfchouwt voor gevaar of

om zyne Schaal toe te trekken, wanneer 'er

Aas in de Schaal gevangen is. Zouden niet

deeze Krabbetjes zelf wel het Aas kunnen zyn

van dit Schulpdier (f) , en is zulks niet waar-

fchynlyker , dan dat hetzelve , volgens de

Ouden , alleenlyk leeven zou van Water en

glyk?

(267) Ham -Doublet, die de Schaal met cctxvir,

flaaU' rotündata.

Geronde.

(*) In utraque Concha Cancellum Temper commorari refert

jElianus ac Plinius ,
qui e fumma Oi£ Testaj

, quafïï e Speen.

Ia vigilans, Piscem pungendo confeium pencuÜ iacit, Recr*

p. 101.

ff) Plnnam pascit, Pinnamque tueturt Oppian"
Doch hy meende , dat die Krabbetje voor het Schu'pdier

Vifchjes en Wormen ving , en dus hetzelve Voe^zel verfchafte»

(267) Pinna Testa" Squamis obfoletis Margine rotundita.

M. L. U, 545» N* 144. GUALTH. Test. T. 75* f« C. Knokr
Perzam. 1U D. PU &3» £ *•

I. Deel. XV. Stuk.
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VI.

Afdeel.
XLV.

fiaauwe Schubben , aan den Rand
rond heeft.

Hoofd-
stuk. Het Exemplaar , dat zig in 't Kabinet van

de Koningin van Sweeden bevondt , hadt de

Schaal langwerpig, witagtig, overlangs gerim-

peld, met de Rimpels gegolfd en evenwydig.

De Rand was van den top uitwaards gerond

:

de Oppervlakte naar den bovenlten Rand be-

zet met holronde , fcherpe 9 zeer kleine en

naauwlyks blykbaare Schubben. Die van G u-

/iLïhieri heeft, aan het breedfte End, hob-

belige en gedoomde Streepen overdwars. Tot
deeze Soort fchynen die Oranjekleurige , wel-

ke ongefchubd en ongedoornd zyn 3 ook te

behooren.

ccLxvni. (a68) Ham» Doublet, die de Schaal effen en

SacLta* met een Zak 9 regtop flaande en eeni-
Lmkjge. germaate getopt heeft*

De witte Pinna, hier uit Rümphius aan*

gehaald, is, volgens dienAutheur, veel klein-

der dan de anderen , en wordt ook voor 't

Wyfje gehouden. Zy is wit of lichtgeel van

Schaal , dun en als Glas half doorfchynende 5

niet volkomen driezydig, maar in 't midden

(268) Pinna Testa Ixvl Saccatü ere&iuscula fubfastigïatê»

M. L* U. 5*6. N. H5. Pinna alba* Rümph. Mus. T#

f. N# GüALTH, Test. T0 70, f4

bog-



i>S Ham-Doubletten. 457

bógtïg, als of zy famengevoüwen ware: van vï-

buiten glad , doch een weinig geplooid* De xhvï*
grootften zyn een Hand langj anderen drie of Hoofd-

vier Duimen, Zy fteeken niec in de Grotid, STUK *

maar hangen mee de Baarden aan Steenen en

worden zelden gevonden.

Volgens Linn^üs loopt de Rand 5 aan 't

breed fte End, in deeze Soort dwarfer dan in

de anderen 3 en de Kleur is wit> Violet ^ geel

of Yzergraauw. Zyn Ed. merkt aan, dat alle

deeze zes Soorten van Ham -Doubletten zeer

naa aan elkander vermaagfehapt zyn ; doch ik

oordeel 5 dat
5
er weezentlyke Verfchillendhe»

den onder plaats hebben , gelyk reeds is ge-

legd-

(269) Ham -Doublet, die de , Schaal effen en cclxix*

Bitisagtig) vanGeJiake als een kromme glt^rmif:

Vinger heeft ^ met den bovenfien Rand vïngcrag-

Vliezig.
tige#

Deeze , uit de Indifche Oceaan 9 bevóndt

iïg in het Kabinet van de Koningin van Swee-

den. De Schulpen van dezelve zyn dikwils

zodanig famengegroeid, dat de Schaal eenklep-

pig fchync te zyn; De Kleur is wit of ros-

sgtig.

(270)

(169) Pinna Testa Izvi Tubulofa" Dïgitiformi incarv-l , Mnr^'

gine fummo Membra^acea» M* L* U. 546. N. 14^*

I4 Deèl. xv. stmü



43ö Beschryving van
VI. (270) Ham- Doublet, die de Schaal naakten

A
XL\T*

met Kwabben heefu
Hoofd
si uk. Van deeze, ook uit den Indifchen Oceaan,
cclxx. in 't Kabinet van haare Koninglyk Sweedfche

lobata. Majefteit zig bevindende , was de Schaal zeer
Gckwab- jun en Vliezig, met breede Kwabben op zy-

de en een kleine fpitfe in 't midden. De groot-

te overtrof naauwlyks die van eens Menfchen

Nagel > zo dat zy ver de kleinfte is in dit

Geflagt* De Kleur is zonderling: bleek met

paarfchagtige Streepen , die van 't Scharnier

naar de Kwabben loopen.

(270) Pinna Testa nuda lobatl. M. L. U. 547. N. 147.

De Plaaten zyn dus ingevoegd:

'~ Plaat CXV. tegenover Bladz. 17

.... CXVL 95

. . . .: CXVÏ.l. 189

. . . . CXVIIL 321

.... CX1X. p 361

DRUKFEILEN.
Bladz. i?s Reg 17, voor lang Scharnier, few laag

Scharnier*— 338 , op de kant, mankeert ?l. CXVIII.Fig. 2.














