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VAN     DEN 

A     Ü    T    H     E     V    Ë. 

D  E  E  Z  E  R 

NATUURLYKE    HISTORIE, 

Ommigeri  tneenen  ,  dat  die  Werk  aüeenlyk  eert 

Vertaaiing  zy  van   het   Systema  Nature  van 

den  Ridder  Linn^üs.     Ik  zou  daar  van  niet  fpreeken^ 

indien  'er  niet  op  die  wyze,  in  een  gedrukt  Werkje, 
door  een  Liefhebber  der  Natuurlyke  Hiftofie,    van 

gefproken  werde.    Alle  die  dui  oordeelen ,  moeten 

Hooit  dit  Werk  met  het  Latynfche  van  gemelden  Heer 

Vergeleeken,  noch  het  myne  met  aandagt*  in  *t  by- 
zonder  de  Voorreden  niet  gelezen  hebben.     Ëelfs  die 

geen  Woord  Latyn  verftaan ,  kunnen  genoegzaam  be- 

grypen ,  dat ,  daar  het  uitvoerigfte  Werk  vati  gedag- 

ten  Ridder  over  de  Dieren,  't  welk  ik  heb  kunnerë 
gebruiken,  zyiide  de  Tiende  Uitgave  vari  zyn  Syste- 

ma Natura,  in  Oétavo,  maar  823  Bladzyden groon 

is^  en  maar  52  Vellen  druks;  een  Werk  als  het  my- 

ne, de  Natuurlyke  Historie  genaaiüd ,  dat  reeds 

VIII.  Stokken  in 't  zelfde  Formaat  beflaat*  waar  vati 
het  minite  30  en  fornfiligen  by  de  40  Vellen  druks 

groot  zyn  ,    en   dus  meer  dan  4000  Bladzyckn  uit- 

maaken  ;  geen  enkele  Vertaaling  kan  2yn  van  dat  ge» 
*  %  deei«* 
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deelte,  't  welk  in  't  gezegde  Werk  van  LiNN^usmaar 
338  Bladzyden  en  22  Vellen  druks  beflaat :   zo  dat 

myn  Werk  meer  dan  tienmaal  uitgebreider  is,  dan  'c 
Werk  van  gezegden  Ridder/    De  Voorreden  nier  al- 

leen ,  daar  ik  van  myn  Ontwerp  en  Oogmerk  fpreek, 

maar  de  Uitvoering  van  hetzelve,   daar  'ik  geduurig 
andere  Schryvers  aanhaal,  en  eigen  Aanmerkingen  of 

Waarneemingen  by  breng,  kan  iedereen,  die  niet  wil- 

lens blind  is  of  zig  blinddoeken  Iaat,  genoegzaam  o- 
vertuigen. 

Het  wordt  van  fommigen  ten  hoogden  afgekeurd, 

dat  ik  nu  eii  dan  Aanmerkingen-op  het  gene  door  ee-? 

rsïge ,  zelfs  nog  leevende  Autheuren#en  onze  Landsge- 
nooten,  gefchreevpn  is,  gemaakt  heb*  Zy  oordeelden 

mooglyk  beter,  dat  ik,   gelyk  fommige  Schryvers, 

met  de  Veeren  van  anderen  had  gaan  pronken ,  en , 

niemand  noemende,  het waareflegts opgegeven,  zon- 
der gewag  te  maaken  van  het  gene  verkeerdelyk  voor 

waar  was  opgedifcht  of  naderhand  verbeterd.     Doch, 
behalve  dat  de  Opregtheid  myn  Imborflis,  zou  zulks 

byna  ondoenlyk  zyn  in  de  Natuurlyke  Hiftorie,     On- 

ze groote  Voorganger,  Linn^us  zelf,  dit  betragten- 
de  ten  opzigt  van  de  uitkiezing  in  fommige  Gevallen, 

heeft  zig  aan  den  fteen  geitooten;  gelyk  ik  meer  dan 

eens  getoond  heb.     In  het  aanhaalen,  nu,  van  het 

gezegde  der  Autheuren,  kon  ik  naauwlyks  nalaaten, 

hunne  misftellmgen  te  verbeteren  j  te  minder  als  de- 
zei  ven 
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zei  ven  voorkwamen  in  Werken  van  groot  Gezag  of 

daar  veel  Ophef  van  gemaakt  werdt,  en  dus  myne 

Verbeteringen  konden  dienen  om  de  Wereld  te  ver- 

lichten.     Het  gene  ik  ageer  de  hand  heb  gehouden, 

kan  t'allen  tyde   (trekken  om  te  toonen,  dat  ik  de 

betaamclykheid  in  deezen  niet  ben  te  buiten  gegaan. 

\  Zo  ik  ergetisjn  gemift  heb,  of  dat  myne  Aanmer- 

kingen geen  Proef  houden,  verzoek  ik  by  deezen  ia 

agt  te  neemen,  dat  een  Menfch  dikwils  iets  Menfche-, 

Jyks  bejegent.     Ik  heb  in  dit  Werk  meer  beoogd, 

iets  nuttigs  en  vermaakelyks,    ten  dienfte  van   onze 

Landsgenooten  ,    in  de  Wereld  te  brengen,  dan  'er 
grooten  Lof  door  te  behaalen.     De  Nacuurlyke  Hiilo- 
rie  behoort  tot  myne  Studie  niet  volftrekt,  haewelzy 

dezelve  opluiftert  en  voltooit.    Veele  Geneesheeren 

en  Hoogleeraats  hebben  zig,  gelyk  bekend  is,  daar 

op  toegelegd ;  veele  maaken  'er  nog  hunne  verlufti- 
ging  van:  de  meeften  fchaamen  zig  hedendaags,  daar 

niet  van  te  weeren.    Ik  verheugemy^  iets  toegebragt 
te  hebben,  tot  het  bevorderen  van  dien  Smaak  onder 

onze  Landsgenooten.     Hoe  weinig  ik  op  myn  eigen 

kragten  vertrouwde,  blykt  uit  de  Voorrede  by  den 

aanvang  van  dit  Werk:  daar  ik  alle  Liefhebbers  om 

byftand  heb  verzogt,  dien  zy,  van  tyd  tot  tyd ,  my 

gunftig  aanreiken,    üaar  voor  ben  ik  hun  verpligty 

en  herhaale  myn  Verzoek  ten  opzigt  van  het  overige; 

zo  wel  als  om  my  fouten  en  misflagen ,  die  zy  ontdek* 

*  3  ken 
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ken  mogten ,  of  noodige  vervullingen  en  verbeteringen, 
^an  de  hand  te  geeven. 

Groote  Kenners  der  Natuurlyke  Hiftorie,  door 

hunne  Wcrkep  vermaard,  zo  van  Ons  Land  als  Uit- 

heemfchen ,  pryzen  myn  Ontwerp  en  deszelfs  Behan- 

deling. Ik  heb  'er  Schriftelyke  bewyzen  van,  die  ik 
hier  zou  plaaczen,  indien  ik  my  den  Lof,  dien  zy 
my  al  ce  mild  toezwaaijen,  waardig  keurde.  Ook  heb 

ik  Brieven  van  dankbaarheid,  voor  de  Aanmerkingen 

omtrent  eenigq  Misflagen  ,  welken  ik  hun  medege- 
deeld had* 

De  onagtzaamheid  in  het  drukken  heeft,  ondanks 

ik  meer  zorgvuldigheid  en  naauw  keurigheid  in  't  na- 

zien der' Proeven  gebruikt  heb,  dan  ooit;  inzonder- 
heid de  laatfte  Stukken  niet  naar  myn  genoegen  doen 

aan  't  licht  komen.  Hier  door  zyn  fomtyds  Drukfei- 
len en  Gebreklykheden  veroorzaakt  ,  't  welk  my 

geen  geringe  moeite  heeft  gegeven.  Voorts  waren 

ook  een|ge  dingen  door  my  overgeflagen ,  anderen  na- 
derhand ontdekt  en  tpt  myne  kenniffè  gekomen.  Dit 

gaf  aanleiding  om,  behalve  het  uitvoerig  Regifter  der 

Uitheemfche  Naamen ,  't  welk  niet  zonder  arbeid  ge- 
boren is,  thans  eenige  Byvoegfcels  en  Verbeteringen 

agter  dit  Stuk  te  plaatzen ;  fpaarende  een  Bladwyzer 

der  Zaaken  voor  rt  end  vaa  't  I.  Deel,  of  van  de 
Bcfchryving  der  Dieren.  *  ' 

Amfierdam,  18  Jprii  1765. 
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XXVIII.    HOOFDSTUK. 

Befcbryvzng  van  't  Geflagt  der  Baarsen  ,  H  welk 
zo  <wel  de  inlandfche  of  Europifcbe ,  Rivier  en 

Zee-Baars,  als  den  Zee-Snoek  en  Snoekbaars, 

lenevens  de  Jakob  Evertfen  en  andere  Kaap. 

fche  of  Ooft-  en  Weflindifche  Viffchen  5  bevat. 

*-&<£>•«&#  y  gaan  over  tot  zeer  bekende  en 

W  \\t  ̂   *n  ons  ̂ and  niet  minder  geagte 
^     W     ̂   Viffchen  der  Zoete  Wateren ,  dan 

#i£cé><&#  in  DuitfchlaDd  >  Vrankryk  ,  It
a. 

lie  ,  en  de  Ooftenrykfche  Lan- 

den 5  de  Forellen  zyn.  De  Baarsen,  naame- 

lyk,  die  de  Lief  hebbery  van  't  Viffchen  voltooi- 
jen  door  hunne  GeÜalte  niet  alleen ,  maar  wel 
inzonderheid  door  hunne  Smaaklykheid  ,  gee- 
ven  den  Hoofdnaam  aan  dit  Geflagt ,  dat ,  zo 

LinnjEus  aanmerkt  ,  moeielyk  te  onderfchei- 
den  is  van  de  drie  naaft  voorgaanden;  dewyl 

3,  Deel.  VIII,  Stuk,  A  de« 
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IV.      dewyl  het  'er  alleenlyk  van  verfchik ,  door  de 
Afde£L>  Zaa^swyze    getandheid  der   Kieuwendekzelen. 

XXVHÏ  £venwel  merkt  hy  aan,  dat  in  het  Kïeüweif 
Hoofd-  0       ,  ,  L     .      , 
stuk.     Vlies  zeven  Straalen  zyn,  daar  zyn  Ld.  m  dat 

der  Zee-Bra^femen  maar  vyf  >   en  in   dat  dei- 

Lip-  en  Omber -Viffchen  zes  Straalen  gebeld 

hadc.    Ook  brengt  hy  de  Scekelighejd  der  Vin- 

nen onder  de  Kenmerken  t'  huis. 
Kenmerken.     De  Heer  GftONOvius ,  die  de  Baarfen ,  door 

meer  dan  ééne  Rugvin  te  hebben,  van  de  voor- 

gemelden  onderfcheidc  ,  geef c  'er  de  volgende  var^ 
op.  Het  Lyf  hooger  dan  breed ,  langwerpigag- 

tig  ,   niet    fchraal  :    de  Schubben  gefchalied, 

ruuw  ,  fomtyds  ootbreekende  :    de  Navel  in  'c 

midden  van  't  Lyf,  doorgaans  een  weinig  dig- 
ter  aan  de  Staart:  de   Rug  verheven,  boogs- 

wyze  krom,  gekield:  de  Zydfïreep  zen  zigc* 

baar  ,evenwydig  en  nader  aan  de  Rug » onafge- 

broken, van  de  Dekzelen  der  Kieuwen  uïege- 
ftrekt  tot  aan  de  Staart.    De  Kop  hooger  dan 

breed,  dikagcig  /van  vooren ■  ftomp  gefpieft ;  in 
fommïgen  geheel  Schubbig;  in  anderen  overal 
met  Stekels  of  Uitftekken  bezet:  de  Bek,  aan 

de  tip  van   den  Kop ,  met  kleine  Tandjes :  de 
Kieuwendekzels   fpits    gedoomd    uitlcopcnde, 

veelal  ongefchubd ,  fomwylen  geheel  met  Schub- 

ben gedekt  -of  met  gedoomde  Uitftekken  ge- 

wapend. :  De  geheele  Omtrek  van  de  bovenfte 
plaat  der  Dekzelen  is  in  deeze  laatften  ,  doch  in 
de  anderen  de   onderde  hoek  alleen,  getand. 

Het  Kieuwen- Vlies  heeft  in  fommigen  zeven  9 

in 



£>   E     È  A  A   R  S  E  N. 

:s 
in  anderen  maart*ry/  Straalen,    't  Getal  der  Vin-      jy# 

nen  is  zeven  of  agc :  op  de  Rug  vindt  men  'er  Afdeél* 

een  of  twee,  niet  eenige  Beentjes  fcherp:  de  XXWflt 

Buikvinnen,  onder  de  Borftvinnen,  hebben  de    STUKé" 
voorfte  Straal  gedoomd:  de  Aarsvin  is  enkeld, 

met  eenigen  der  voorfte  Straalen  ftekelig :   de 

Staart  breed  (*)* 
Dus  heeft  gemelde  Heer  in  het  Geflagt  der  soorten, 

Baarfen  ook  de  Zee  -  Scorpioenen  betrokken, 
?i  Getal  der  Soorten  is  by  zyü  Ed.  thans  zef- 

tien,  die  hy  in  twee  Afdeclingen  brengt,  naar 

dat  zy  de  Rugvin  enkeld  of  dubbeld  hebben. 

De  Heer  Linnjeüs  heeft  de  negen -en  «twintig 

Soorten ,  van  zyn  Baar  fen-Geflagt ,  in  drie  Af- 

deelingen  onderfcheiden  ;  waar  v,an  de  eerfle 

twee  afgezonderde  Rugvinnen  heeft,  de  tweede 

maar  éêne  Rugvin  met  een  onverdeelde  5  de  derde 

met  een  gevorkte  Staart.  De  eerfte  bevat  vyf, 
de  tweede  tien  ,  de  derde  veertien  Soorten. 

(ï)  Baars  9die  de  Rugvinnen  afgezonderd  heeft;       *• 
n  -<<  i  -      fiere*  FtU* 

de  agterjte  met  zestien  biraalen.  viatiiïs. 
Rivier-Baars; 

Deeze  Soort  onthoudt  zig  in  de  Zoete  Wate- 
ren, 

(*)  'ïzhptyL  Grsn.  ïafc.'  I.  p.  W 
(i)  Pèrca  pinnis  Döriaübïis  diftliictis,:  -fècttnüa, rsdifs  {èrfé. 

cim.  Syfti  Nat<  X<  Gen.  144.  Faun..  Sueo.  ±%ff.  Perca  lineig 
ütrinqne  fex  nigris  $  pinnis  Ventralibus  rubris.  ART.  Gin. 

39.  Syn.  66.  Speëi  -jA-i  GRQïJ.  Muf,  I.  n.  96.  'Zoópb.Gron. 
ïafc.  I.  p.  91.  N-a  301.  Perca  Fluviatiiis.  Wiuu.p,  lota 

Kaj.  p.  97.  Petca  B'erfich.  Jon ST.  Tab, '  XXIX.  Fig.  g,     \  \ 
I.Df.el.  VUL  Stuk.  A  2  * 
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jy#      ren  ,  Meiren  en  Rivieren  ,    v#n  Europa.    De 
Afdeel.  Italiaanfchenaam  Per/ego, de  Franfche  Perche  en 
XXVIlI.de  Engelichen  Peark>  zyn,  buiten  twyfel,  van 

stuk     ̂ en    Lacynfchen  3    Percfl  ,  afkomftig.     In    'c 
Sweedfch    noemt   men  dezelve  Abborre,  in  't 
Deenfch  Ahorn ,  in  Noorwegen  Tryde  en  ook 
wel  Skibbo.    De  Hoogduitfche  naam  is  JSan  of 

Berfich. 
By  de  Autheuren  komt  deeze  voor  onder  dea 

naam  van  groote  Baars  ,  en  niet  ten  onregte. 

Willoüghby  merkt  aan,  dat  men  'er  gezien 
heeft  van  negen  Duim  of  een  Voet,  ja  fom- 

tyds  van  vyftien  Duimen  lang.  Ik  zelf  heb  'er 
wel  van  die  grootte  gevangen:  doch  van  een 
Elle  lang,  gelyk  Gesnerus  gehoord  hadt,  dat 

'er  in  zeker  Meir  van  Dukfchland ,  aan  de  Noor- 
zee  ,  waren ,  heb  ik  ze  qooit  gezien* 

De  Baars  is  in  't  zwemmen  zeer  vlug  en  foei  , 
ja  weinig  minder  dan  de  Snoek,  tegen  wiens 
aanranding  hy  zig  door  zyne  Stekelige  Vinnen 

zodanig  weet  te  verdedigen  ,  dat  die  Vifch* 

vraat  'er  geen  vat  op  heeft-.  Evenwel  wordt 
het  Jonge  Groey  der  Baarfen  ,  wanneer  de 
Beentjes  der  Vinnen  nog  flap  zyn  ,  veel 
door  hem  vernield.  Aan  den  anderen  kant 

verflindt  de  Baars  ook  de  Jongen  van  andere 

Vifïchen  en  zelfs  die  van  zyn  eigen  Geflagt. 

Sommigen  willen  dat  de  Baars,  in  een  Vyver 
geplant ,  de  andere  Viflchen  ,  om  die  reden  5 

het  voortteelen  belet.  Wat  hier  van  zy ,  't  is 
zeker ,  dat  men  in  Wateren ,  die  zeer  ryk  zyn 

vao 



f 

DEBaARSEN*  y\ 

van  Baars ,  weinig  Bley  ,    F  uifc  i  of  Voorn  ,      J V. 

vindr.     Van    deszelfs    gulzigheid   heb  ik  zelf  ̂ fdejsl. 

een  Voorbeeld  gezien:  want  een  groote  Baars,  X*VIÏI* °  °  Hoofd- 
die  door  my  gevangen ,  en  uitermaate  dik  van  Stuk. 

Buik  was  ,  open  fnydende  ,  vond  ik  daar  in 

een  volwaffen  Kikvorfch  ,  nog  geheel ;  uitge- 
nomen dat  dezelve  zyn  eenen  Poot  verlooren 

hadt.  Schwekckfeld  berigt ,  dat  men  fom- 

tyds  Rivier  -  Kreeften  ,  die  nog  geheel  wa-  * 
ren  ,  gehaald  heeft  uit  de  Rob  der  Baar. 
fen. 

Gesnerus  bedriegt  zig  ,  wanneer  hy  zegt,  vangft. 

dat  'er  in  de  Rhyn  geen  Baars  zy.  't  Is  zelfs 
een  Spreekwoord  in  Duitfehland,  dat  deRhyn- 
Baars  alle  anderen  in  gezondheid  overtreffe. 
Die  der  Rivieren ,  zegt  men ,  komt  in  de  Zee 

niet  ,  en  de  Zee-Baars  aart  geenszins  in  de  zoe- 
te Wateren.  Veelal  onthoudt  de  Baars  zig 

digt  aan  den  Grond,  en  dit  maakt  dat  men,  in 

't  Hengelen ,  altoos  den  Hoek  moet  leggen  op 
een  bekwaame  diepte.  Het  Aas,  dat  'er  aan- 
geflagen  wordt,  beftaat  gemeenlyk  in  Aardwor- 

men ;  doch  men  dient  (fair  toe  een  byzondere 

Soort,  welken  in  de  Cras-Zoodjes  gevonden 
worden,  die  dun  en  rood  zyn,  uit  te  kiezen* 

De  Hengelaars  gebruiken  ,  tot  het  aanlokken 

van  den  Vifch ,  nog  ander  Aas.  Zy  nee- 

men  ook  wel  Vorfchen* Poppen  of  Donderpad- 
detjes ,  wanneer  het  in  de  tyd  is :  doch  met 
dit  alles  zal  men  hem  zelden  vangen  dan  in 

warm  Weer  of  op  een  warme  plaats.    Daar  is 
ld  »EL.  vm.sxvK»  A  3  een 



6\       Beschryvinc    van 

IV?       een  Spreekwoord,  dat 'de  Baars  niet  aan  den 
Afdeeu  jjoek  b  £    voor  dac  de  Moerbeziën-Boom  be- XX  Vit  I 

Hoofd-'  Eounen  heeft  te  botten;  dat  is  te  zeggen,  voor 
stuk:,  dat  het  Voorjaar  genoegzaam  gevorderd  zy, 

om  geen  Ryp ,  veel  min  Vorft ,  te  vreezen  heb- 

ben (*). 
qeftaite.       De  Geftalte  van  deezen  Vifch,  die  zo  alge- 

meen bekend  is,  zou  ik,  door  een  omfiandige 

Befchry ving,  meer  verduifteren  dan  ophelderenr 
De  Kleur  verfchiït  merkelyk  naar  den  Grond  of 

't  Water,  waar  zig  de  Baars  onthoudt,  en  die 
maakt,  miffchien,  ook  verandering  in  de  zwar- 

te Banden,  welken  hy  dwars  over  't  Lyf  heeft. 
Hier   van  tellen  fdmmigen  vyf  of  zes  ;  doch 

men  neemt  j  in  fommigen ,  wel  zeven-,  agt  of 
negen  ,  zulke  Banden  of  breede  dwarsflreepen 

waar.    De  Buikvinnen  zyn  rood  ,  maar  bleekef 
ïn  de  Kuiters  dan  in  de  Hom-Baarfen.     Een 

sswart-    Vlakje     wórdt   dikwils    gevonden    aan 
het  agterfte   van  de  voorde  Rugvin.    Uit  hec 

getal  der  Beentjes  van  de  agterfte  maakt  Lw- 

NiEUS':zyne  onderfcheidlog  :   doch  Gronoviüs 
vindt  daar  in  fomtyds   14,  gelyk  in  de  voor- 

fle;  fomtyds  maar  11  Beentjes.    Voor  't  ove- 
rige verfchiït  zyne  Telling  weinig  van  die  vaii 

Artedi   en  van   Willoüghby.     Door  hem, 

naataelyk,  zyn  in  de  Borftvinnen  13  ,  in  de 
Buik* 

.   -    •  ■  ■  l  " 

(*)   Te  v/eetèn  ,   in  't  algemeen    gefproken.     Wy  hebben» 
hier    te  Lande",   ïn    't   vooril    van   Juny  deezes  Jaars  17^+» 

zulk  Koui  Weer  gehad  ,  dat  ,'s  morgens  het  Gras  op  't  Veld 
wel  dfegelyk  bevrooren  werdt  gevonden. 
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Buikvinnen  6,  in  de  Aarsvin  10  of  u,  en  in      iv, 
de  Staart* in  17  Straalen  gevonden.   Men  merkt  AvDf^i. 

ook  aan-,  dat  in  de  voorfte  Rugvin  fomtyds   i? ^KViH. 
Straalen  zyn;  allen  gedoomd,  de  derde  of  vier-      stuk/ 
de  hoogft:  die  van  de  agterfte Rugvin  zyn  .flap, 
uitgenomen  het  eerite  Beentje,  dac  Jcorft  is  en 
itekelig.    Jn  de  Buikvinnen  vindt  men  één ,  in 

de  Aarsvin  twee,  ftyve .Straalen.    De  Staart  is,    , 

zo  wel  als  de -Buik  vinnen,  rood.    De  Schubben, 
hoe   aanmerkelyk   ook   door  haare    rauw-   en 

hardheid,  zyn  weinig  grooter  dan  die  der  Ton* 

■gen<*). 
■De Kieuwendekzels  beftaan  in  de  Baars,  aan  Kieuwen, 

ieder  zyde,  uit  twee  of  vier  Beenige  blaadjes 

en  zeven  Doornen  ,    die  een  weinig  breed -en 
krom  zyn  ̂   en  door  een  Vlies  tefamen  gevoegd, 

izynde  de  bovenfte  derzelven  grootft.    Het  bo- 

venfte Blaadje  is  in  de  geheele  omtrek  getand ;     • 

het  onderile- loopt  in  een  SjekeHge   fpits .  uic. . ' 
Deeze  Blaadjes  zyn  met  kleine*  Scfiübberjes  ge- 

dekt.   Aan  de  Kieuwen  is  eeg- dubbele  ry  van 
Knobbeltjes  j  die  aan  de  drie  onderften,  -weder- 
zyds*  byna  egaal  zyn  of  eyqn  groot  j  aan  de 
bovenfte, of  grootfte  Kieuw,  zyn  de  buitenfte 

Knobbeltjes  dxie;  of  -.viermaal  zo.  rgrcot   als  de 
binnenften  ; -fcherp.en  Beenig  1  Qpwaards  ge. 
firekt.    In  de  Meiofte  Kieuw-ban  men  de  bin* 

:  nenfte  Knobbeltjes  naauwlyks  zien. 

■        I        :    '     ï      '  |  ' 
(*)  BASTER  Natuïirk*  Uit/pan,  ¥L  XV,  N._ i « ,. Vergelyk  het 

het  gene  hier  voor  black.  $43.  van.  de  Schubben  der  Plat- 

viiïchen  gezegd  is.  :  r 
X.DKEL.  VIII,  STUK.  A   4 

V 
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IV,         De  vermaarde  Swammerdam  zej;c   at ,  in  de 

Afdeel.  BaarfeD     de  Eijerftokken  de  plaats   bekleeden XXVIll 

Hoofd*  van  ̂ e  Lyf moeder  en  derzelver  Hoornen;  als 
stuk.     ook  dat  de  Hommen  Zaadblaasjes  zyn ;  by  ge- 

ingewanden.  t,rek  van  Teflikelen.     Het  zelfde  is  op  andere 
Viiïchen   toepalfelyk.    In   de  Wyfjes  Baarfen 

vindt  men  den  Ëijerftok  of  Kuit  ,  lang  ,  Cy- 
lindrifch  en  enkeld,  vullende  byna  de  geheele 
Buiks  holligheid:  doch  de  Zaadblaas  of  Hom 
ïs  in  de  Mannetjes  dubbeld,  of  uit  twee  dee- 

len  beftaande,  die  om  laag  aan  elkander  geyoegd 
zyn.     De  Lugt    of  Zwemblaas  is  groot  ,   en 
enkeld,  over  de  geheele  langte  des  Buiks  aan 

de  Rug  aangegroeid.     De  Rob   die  taamelyfe 

wyd  is  ,  van  de  Darmen  wel   onderfcheiden , 
heeft  drie  groote  Wormswyze  byhangzels ,  be- 

neden 't  Portier  van  de  Maag.    Het  Buikvlies 
is  Zilverkleur. 

Gebruik.      Iedereen  weet,  dat  de  Baarfen  zeer  gezond 

en  fmaakelyk ,  ja , by  ons, de  befte  Rivier- Vifch 
zyn  ,  en  daarom  ook  in  veel  waarde  gehouden 
worden  ;  inzonderheid  de  Hommers ,  die  de 
Kuiters    veel   overtreffen.    Ook    verfchilt  de 

Smaakelykheid    naar   de   Wateren  ,    waar  in 

men  ze  vangt  ;  naar  den  tyd  van  't  Jaar,  en 
inzonderheid  naar  den  Ouderdom :   want  zeer 

groote  Baarfen  zyn  taay  en  Lymagtig.    Som- 
migen hebbenze  de  Water-Patrys  genoemd*   In 

de  Geneeskunde  hebben  de  Beentjes,  uit  den 

Kop  van  deezen  Vifch  ,  veel  naam  gehad ;  zo 

tot  wegneeming  xvaa  't  Zuur  iu  de  Maag ,  als 

te* 



de    Baarse  n.  9 

teeen  het  Kolyk.    Ook  hebben  eenigen  de^el-      17? 

ven  tegen  de  Pleuris  aangepree  ei.    Zy  zyn,  ̂ xvn| 
inderdaad ,  van  byna  de  zeilde  kragc  als  Kreef is-   Hoofd- 

Oogen  en  dergelyke  Zuurbree^ende  Middelen  >    «tuk* 

en  men  kan  'er, zeer  wel,  de  Zaagjes  der  Schel- 
viffchen  voor  gebruiken.  Uitwendig  heefc  men 

het  Poeijer  daar  van  ,   tot  het  fcnoonmaaken 

der  Tanden ,  en  het  doen  opdi  oogen  van  loo- 

pende  Zweeren ,  aangepreezen. 

(2)  Baars,  die  de  Rugvinnen  af gezonderd  Üeeft,  Luc}lpercA 
de  agterfiemet  drie  en  twintig  Str aaien.  snoekbaars, 

Deeze  is  de  Snoekbaars  der  Autheuren ,  dien 

men  te  Augsburg  Scbindel  noemt.  Jobnston 
beeldt  hem  af,  onder  den  naam  van  Schillus  of 

SchiluSy  in  't  Hoogduitfch  Scbiell.  Men  vindt 
hem  niet  alleen  in  Pomeren  en  Holftein  9  daar 

hy  Sandat  heet ;  maar  ook  in  de  groote  Meiren 

van  Sweeden ,  alwaar  de  naam  van  Giös  'er  aan 

gegeven  wordt.  De  Latynfche  naam,  Nage~ 
mulus9  is  van  Nagmaul  afkomftig;  gelyk  deeze 

Vifch  in  't  Meir  van  Beijeren,  de  Ammerzee 
genaamd,  wordt  geheeten. 

De  Geftalte  i's  langwerpiger  dan  die  van  den 
Baars ,  de  Snoet  langer  en  fpitfer ,  de  Rug  laa- 

ger,  de  Buik  breed  en  plat.    De  Kleur  van  de 

Rug 

(z)  Perca  pinnis  Dorfaübur  diftin&is  :  fecimda  radiis  vi- 
ginti  tribus.  Faun,  Suec.  285.  Perca  pallide  maeulofa , duabus 
Dentibus  Maxillaribus  utrinque  majoribus.  ART,  Gen.  39, 
Syn.  6z.  Spec.  j6,  Lucio-perca.  WlJLJL.  p.  25*3  ♦  KA],  p.  9%^ 
Schilus.   Jonst.  Tab.  XXX.  f.   1$. 

l  deejl.  vul  stuk.,  A  5 
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ö* 

Hoofd 
STUK. 

t  iv.  Rug  en  Zyden  is  uit  den  vuil  bruinen  geelagtig, 
Afdeel.  mec  donkerer  Streepen  ,  die  onregelmaatig  loo.; 

i^ll1'  Pen>  getekend:  de  Onderbuik,  gelyk  ook  de 
Buikvinnen ,  zyn  een  weinig  rood ,  doch  min- 

der dan  in  de  Baars*  De  Bovenkas!:,  die,  zo 

wel  als  de  Onderkaak,  met  kleine  Tandjes  is- 

bezet,  fteekt  eea  weinig  'voorby  dezelve  uit. 
Nevens '  het  eerfle  Paar  Vinnen  is  een  Beentje 
met  drie  Stekels:  ook  loopen,  aan  den  wortel 
der  Vinnen,  de  Kieuwendekzeïs  uit  in  een 

fterke  Doorn.  De  Schubben  zyn  ruuw  ge- 
zoomd. 

Men  vangt  deezen  Viich  zelden,  omdat  hy 
altoos  in  de  diepte  zig  onthoudt.  Sommigen 

willen*  dat  'er  van  een  Elle  lang  zyn.  Wil- 
loühhby  heeft  'er  één  gehad,  die  in  de  Do- 
nau-Stroom  gevangen  was  ,  van  anderhalf  Voet. 
Zelden  vallen  zy  zwaarder  dan  tien  Ponden. 

Artedi  befchryfc  een  Snoekbaars,  van  by  de 

twee  Voeten  lang  ,  zeer  omftandig,  Hy  is  zeer 
vet  en  wit  van  Vleefch  9  wordende  gebraden 

of  gedoofd  gegeten  en  voor  een  Lekkerny  ge- 
houden. 
■ 

ÏIT. 

Asper. 
ÏUiuw  Vifch- 

je. 

(3)  Baars  >  die  de  Rugvinnen  afgezonderd  beeft, 
de  agterjie  met  dertien  Straakn. 

Gesnerus  noemt  deezen  rauw  Vifchje ,  naar 
een 

(3)  Perca  pinnis  Dórfalibus  diftincHs  ,  fecundae  radiis  tre- 

decim.  Syft.  Nat,  X.  Perca  lineis  utrinqne  ofto  vel  novcrn 
transx>er{is  nigris.  ART.  Gen.  40.  Syn.  67.  Asper  Pifciciüns» 
WII.L.  p.  Z9i>   KAJ.   5)2.  JONST.  Tab,   XXVI.   f.   18, 
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een  Grondel  gely  ken  de,    Het  wordt,  te  Liors      iw 

inVrankryk,  Jpron;gte  Regensburg,  daar  het   Afdeel» 

zeer  gemeen  is  ,  Streber  geheeten.    Van  Ge-  3SXVÖI; 

ftalte  is  het  langwerpiger  en  dunner  dan  de  stuk. " 
Snoekbaars  ,  hebbende  co-k  op  de  Rug  ,  van 
den  Kop  tot  aan  de  voorde  Vin,  een  Soort  van 

hol  groefje.  Met  agt  of  negen  zwarte  dwars* 

ftrefcpenis  het, op  goiyke/manier  als  onze  Baai- 

feu , getekend* ""De  Rug  is Schubbig,  de  Buik 

naakt.    ïn  grootte  komt" het,  op  ver  naa,  niet " 

by  den  naaftvoorgaanden ,  daar  het  ook,  in    't 

getal  der  Vinftraalen 's  merkelyk  van  verfchilt. 

De  Heer 'Gronoviüs  befchryft  (*)  zodanig 
een  Viïchje  uit  den  'Donau;  hein  door  den  Heer 
Kramer  vereerd  ;'t  welk  zyn  Ed.  vergelykt  mee 
het  gene  men  te  Regensburg  Zindel  noemt,  ̂ n 
dat  een  Verfcheidenheid  zoii  zyn  van  deze  Soort. 

In  de  vöorfte  Rugvin  van  hetzelve  vondt  hy 

yj  ftyve  fcherpe  ,  in  de  agtèrfte .  2  8  getakte 
Beentjes;  14  in  de  Bord- \6  in  de  Buikvinnen : 

,de  Aarsvin  hadt  'er  13,  de  Staart  17.  Zyn  Ed^ 
ilierkt  aan ,  dat  fommigen  deezer  Beentjes  wel 

ftyf  doch,  ftomp  zyn  ;  't  welk  een  byzonderheid 
is  in  difrVifchje.  Het  hadt  maar.  vyf  of  zeven 

zwartagtige  fchuinfè  dwars-ftreepen  op  de  Zy- 

den.  De  Streber  ,  die  dunner  is ..-van  Kop  en 
Lyfj  hadt  8  Beentjes  in  de  voorfte  Rugvin. 

•  ■  ■ 

i     • 

(*)  -Zoüphijl.  Gron.  Fafc.  L  p.  92.  Nt~  303. 

I.PEEL.  VIÏI.  STU«, 
j 
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IV.  C4)   ̂ aflrj  ,    die   de    Rugvinnen    afgezonderd 
Afdeel.  foeeft  ̂   fa  agterfie  met  veertien  Straalen. XXVIII. 

Hoofd-  De  naam  van  Lupus,  die  door  de  Autbèuren STUK 

aan  deezen  Vifch  toegekend  wordt ,  gaf  fommi- 

Labrax.    gen  aanleiding  om  hem  met  den  reeds  btfchree- 
Zee-Snoek.  ■         -n  ;;• 

ven  Zee-Wolr,  Anarbicbas  (*),  te  verwarren. 

Anderen  hebben  'er  den  naam  van  Zee-  Baar^  zo 
wel  aan  gegeven ,  als  aan  een  Vifch ,  die  onder 
het  Geflagt  der  Kabeljaauwen  behoort  (f)  Wy 
noemen  hem ,  met  den  Heer  Bast  er,  Zee  Snoek. 

Te  Rome  heet  hy  Spigola ,  te  Venetië  Broncbini9 
in  Toskane  Araneo,  Van  de  Engelfchen  wordt 

hy  Bojje  r  van  de  Spaanfchen  Lupo  3  van  de 
Franfchen  Lubin  getyteld. 

Deeze  Vifch ,  die  in  Italië  oudtyds  zeer  ge* 
agt  was ,  als  een  der  lekkerfte  Geregten  9  wor- 

dende beft  gekeurd  wanneer  men  hem,  te  Ro- 
me, tufïchen  de  twee  Bruggen  in  de  Tyber 

ving;  komt  in  de  Noordzee  ookfomtyds,  doch 

zeer  zeldzaam ,  voor.    Wylen  de  Heer  Doktor ï 
(4)  Perca  pinnis  Dorfalibus  diftinótls  ,  fecund*  radiis  qua- 

tuordedm.    Gron.    AM.   Upf.   1750.  p.  39.  T.  4.    Perca  ra- 

diis pinn<e  JDorfaiis    Secundse   undecim  ,    Ani   quatuordecim. 

ART.  Gen.  41.  Syn.  69*  Lupus.  WiLL.  p.  271.  RAJ.  p:  8  3. 

Jonst.  Tab.  XXIII.  iig.  3. 

(?)  Zie  bladz.   124.  enz.  in  't  voorg.  STUK. 
•  (f)  In  de  Uitgezogte  Verband,    het  I.  DEEL.    bladz.    tsim 

N.    30.   Bladz.    3Z6.   N.    12.     In  Aft.    Helvet.    Vol.    IV.  p. 

264,  wordt  deeze  van  den  Heer  Gronovius  Zee-Baars  ge„ 

#  heten.    In  Muf.  IchthyoL  Tom.  I.  p.  41  •    hadt  zyn   Ed.  ge- 

xegd,  dat  Labrax  ,door  '  JüNlus,2fc-S»**  vertaald  zy,  DCtt- ander  noemen  wy  Sttenfalh  Zie  bladz,  201» 
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J.  Fr.  Gronoviüs  befchryft  'er,  in  de  Verhan-      w 
delingen  der  Koninglyke  Akademie  van  Upfal ,  Afdeed.  y 
in  Sweeden ,  een  ,  die  ,  door  de  Viffchers  te  XXVllL 

Katwyk   gevangen  zynde  ,   in  December  des    ls°°^ 
jaars    1750  ,  ce   Leiden  ,   ter  Markt  gebragt 

werdt  (*). 
De  Geftalte  zweemde  naar  die  van  een  Salm, 

op  de  Rug  bruin  ,  aan  den  Buik  Zilverkleur. 

Hy  hadt  de  gaaping  van  den  Bek  zeer  wyd » 
met  kleine  fcherpe  Tandjes ,  van  gelyke  groot- 

te ,  gewapend :  daar  waren  'er ,  ter  wederzyde 
aan  de  Kaaken,  aan  de  Keel  en  't  Gehemelte: 
de  Tong  was  rond ,  van  vooren  vry  in  de  Bek 

fpeelende  ,  daar  hy  in  't  onderde  aangehegt 
werdt  gevonden.  De  Neusgaten  (tonden  naby 
de  Oogen  ,  die  ver  van  elkander  af  waren ,  met 

blaauwe  Oogleden;  de  Oogkringen  Zilveragtig 

met  een  geelen  Ring*  Aan  't  begin  der  Borft- 
vinnen  was  een  zwarte  Vlak.  't  Getal  der 

Vinnen  was  agt  in  't  geheel ,  van  welken  men 
'er  vondt  twee  op  de  Rug  ,  aan  den  Borft  en 
aan  den  Buik  ieder  twee ,  een  aan  de  Navel  en 

eene  aan  de  Staart  ;  die  een  weinig  gevorkt 
was.  De  Ingewanden  vondt  men  meefl:  verrot, 
doch  evenwel  werdt  ontdekt,  dat,  in  de  Rob 
overblyfzels  waren  van  gekneusde  Garnaalen, 

Hy  hadt  de  Lever  klein  en  de  Galblaas  groot, 
het  Hart  langwerpig. 

(5) 

(*)  AB.   Upfaf.  1744.-1750,  pa  3* 
Ï.DEEJ-.  VIII,  STVB* 
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IV.  (5)  Baars i9  die  de  Rugvmnen  niet  duidelyk  af- 

Afdeel.  gezonder d  beeft,  'de  Staartvin  onverdeeld. XXVIII. 
Hoofd.       De  ongemeene  grootte,   die  men  aan   den 

Zee-Snoek  toefchrvft  (*)  ,  zal  niemand  vreemd 
v    •  *      • 

miotzta.    voorkomen ,  wien  hét'  bekend  is ,  dat  Doktor 
y-  aars.  jjASSELQpIST  in.  Egypte  een  Baars  vondt,  van 

fomtyds  vier  of  vvf  Voeten  lang  en  honderd 

Ponden  zwaar.  De  Arabieren,  zegt  hy,  noe- 

men  den  zei  ven  Kefcbr  en  de  'Franfchen  *  die  te 
Kaïro  zig  bevinden  ,  Variole.  Men  yangtze  in 

de'Nyl,  nevens  en  boven  gemelde  Stad,  en 
houdtze  voor  de  befte  Viflchen  van  die  Rivier, 

.  zynde  zoetagtïg  en  zeer  lekker,  niet  hard  maar 

blank  van  Vleefcb,  Een  der  grootften  geheel 

gebraden ,  gelyk  men  daar  te  Lande  doet  5  ver- 
liert  den  Tafel  grootelyks* 
Van  Geftalte  zweemde  deeze  Vifch  zee? 

naar  een  Baars;  met  den  Kop  en  't  Lyf  hooger 
dan  breed  :  de  Snoet  fpits,  een  weinig  opge- 

wipt: de  Bovenkaak  korter  dan  de  Onderkaak: 

de  Oogen  roodagtjg  ,  digt  aan  elkander  :  de 

Kieuwendekzelen  gefchubd  en  aan  de  kanten 

ftekelig.  Het  Kieuwenvlies  hadt  zeven  Beent- 
jes. In  de  Rugvin ,  die  niet  volkomen  in  twee 

deelen  gefcheiden  was,  vondt  fay, in  't  voorfte, 
8 

($)  Perca  plnnls  Dorfalibus  fubdiftïnftïs  ,-  Cancfe  integnr 
Muf.  Ad.  Fr.  11.  Perca  Nilotiqr,  Hasselc^.  It.  359.  N.  83. 

(*)  Rondeletius  fbluyft  daar  eene  langte  van  drie  El- 

len aan  toe ;  doch  't  ichynt  my  twyfdagtig  of  de  Zes-Wolf 
niet  door  hem  bedoeld  woïde. 
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8  ftyve  doornagtige;  in  't  agterfte  13  Beentjes,      iv. 
waar  van  het  voorde  Stekelig,  de  anderen  weer-  Afdeeê». 

loos.    De  Borftvinnen  hadden  16,  de  Buik-  XXVIII. HOOFD- 
vinnea  6,  de  Aarsvin  12,  en  de  Scaartvin   20     stuk, 

petakte  Straalen.    Ieder  Buikvin  hadt 'er  één, 

de  Aarsvin  3  gedoomd.   De  Vifch  was  van  bo- 

ven geheel  bruin,  van  onderen  witagcig  Zilver* 

kleur,  zo  aan  't  Lyf  als  de  Vinnen. 
De  Heer  Hasselqoist,  die  deezen  genoemd 

hadc  Nyl- Baars  rnet  de  Onderkaak  langft ,  het  ho- 

vende blaadje  der  Kieuvvendekzelen'  van  voo* 
ren  gedoomd  :  heeft  nog  twee  Zee-Baarfen  om* 

ftreeks  Damiate  ontmoet,  welke  als  Verfchei- 
denheden  daar  van  voorkomen.  Den  eenen 

noemt  hy  ■Egyptifche  Baars ,  van  de  Arabieren 
Cbarms;  den  ander,  Baars,  van-dczelvcn  huto 

genaamd,  met  de  Tanden  langagtig^  fcherp, 
van  onderen  dubbeld.  De  cerile  ,  die  van 

Kleur  is  als  de  Nylbaars ,  heeft  de  Staart  'een 
weinig  gevorkt ,  de  ander  heeft  dezelve  r<5nd.     ■ 

(6)  Baars  die  de  Rugvinnen  vereenigd  heeft,    jJl: 

met  vyfeien  Doornagtige  en   veertien  flompe  zee-Baats. 
Straalen;  het  Lyf  bont  gejlreept, 

De  Ouden  hebben  deezen  Perca  geheten ,  en 

hy  wordt  te  Rome  nog  Percia  genoemd,  i  By 

de 
(ó)  Perca  pinnis  Dorfalibus  unitis  ;  radiis  ..quindecim  Spi- 

nofis ,  quatuordecim  muticls ,  Corpore  lituris  varlegato.  Syft, 

Nas.  X.  Perca  lineis  utrinque  feptem  trans  verfïs  nigris,  Duc- 
tibus  miniaceis  coeruleisque  inCapitc  &  antica  .Veatris.  Art. 

Gen.  40.  Syn.  .68.  Perca  Authorum.  Perca  üpaÖS»  \\~1L~L, 
p,  327.  ïUj.  p.  140.  Jonst.  Tab.  XIV,  fig.  3» 

I.D££L.  VIII.  STUK. 
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IV.      de  laatefe  Aucheuren  is   hy  bekend  onder  den 

Afdeel  naam  van  Zee-Baars ,  en  Aktedi  wil,  dac  alle 

Hoofd  **de  c'rie  SoorteD  van  Zee-Baarfen  ,  welken  Al. 
stuk.     duovanoüs  heeft ,  tot  deeze  becrekkelyk  zyn; 

als  verfclullende  alleenlyk  van   elkander  in  de 

f  Kleur.    Men  vangtze  in  de  Middellandfche  Zee, 
als  ook  aan  de  Kuft  van  Noorwegen. 

Deeze  Baars  munt,  in  fierlykheid  van  Kleu- 
ren ,  ver  boven  de  anderea  uit.  Behalven  de 

zes  of  zeven  bruine  dwars-Sreepen  ,  heefc  hy 

den  geheclen  Kop  en  't  voorfte  deel  des  Buiks 
met  hoogroode  en  hemelfch  -  blaauwe  (Ireepjes 
fraay  getekend.  De  Vinnen  zyn  geel  met 

roodagtige  ftippen  of  lyntjes  gefprenkeld.  In 

de  Kleuren ,  egter ,  maakt  de  Sexe ,  Ouderdom  en 

Woonplaats ,  een  uitermaate  groot  verfchil.  Het 

Vleefch  is  lekker. 

vu.  (7)  Baars  die  de  Rugvinnen  vereenigd  beeft , 

Meie  t  de  Staart  onverdeeld ,    het  Lyf  Zilverklem 
met  agt  bruine  Banden, 

Niet  minder  mag  deeze  3  van  wegen  zyne 

fierlykheid ,  den  bynaam  voeren  van  Edele 

Baars.  Men  vindt  hem  in  Moord  Amerika , 

van  waar  hy  in  't  Kabinet  van  den  Heer  de 
Geer  gekomen  was.  In  de  Rugvin  vondt  men 

25  Straalen  en  daar  van  twaalf  gedoomd,  in 

de  Borftvinnen  15:  de  Buik,  Staart  en  Aars- 

vin- (7)  Perea  ptniiis  Dorfalibus  unitis,  CaucU  integra,  Corpo- 
ra Argenteo,  Fafcüs  ocfco  fuscis.  Syjl*  Nat,  X. 
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vinnen  nagenoeg  als  in  deNylbaars*  De  fcherpe      lv< 

Straalen  van  de  Rugvin  waren   aan   de  zyden  Afdeed 

Zil  verkleur.     '  XXV III. 
Hoofd» 

($}  Baars ,  die  de  Rugvinnen  vereenigd  beeft,    slUlC' ,  VIII. 
het  Lyf  zwart  met  drie  witte  Banden.  Pciymna. Gemaarde, 

Deeze  Indiaanfche  Baars ,  die  in  het  Kabinet 

der  Akademie  in  Sweéden  gevonden  wordt ,  beeft 

de  Kenmerken  der  Baarfen ,  Lïpviflchen  ,  Zee- 
Braafems  en  Klipviffchen,  doch  wegens  de  Ste- 

keligheid der  Kieuwen -dekzelen  is  dezelve  hier 

t'huis  gebragt.  In  de  Rugvin  heeft  men  26 , 
in  de  Borftvinnen  18,  in  de  Buikvinnen  6 5  doch 

in  de  Aars-  en  Staart  vin  ieder  16  Straalen  ge- 
vonden. Elf  gedoomde  waren  in  de  Rugvin, 

één  in  de  Aars*  en  Buikvinnen. 

(9)  Baars ,  die  de  Rugvinnen  vereenigd  heeft ,       ïx. 
de  Staart  onverdeeld ,  alle  de  Vinnen  met  twee  Knorhaanaf- 

geflippelde  Jlreepen.  
tlge' 

Van  deeze  Knorhaanagt-ïge  is  de  Woonplaats 
onbekend.  Men  heeft  in  de  Rugvin  geteld  20, 
in  de  Borftvinnen  14,  in  de  Buikvinnen  5,  ia 
de  Aarsvin  10  ,  in  de  Staartvin  12  Straalen. 

Van  de  Rugvin  waren  'er  veertien  ,  van  de  Buik- 
vinnen één,  van  de  Aars  vin  drie  gedoomd. 

(10) 

(%)  Pèrca  pinnis  Dorfaiibus  unitis,  Corpore  liigro,  Faici.it 
tribus  albis  Muf.  Acad. 

(9)  Perca  pinnis  Dorfaiibus  unitis,  Cauda  indivifa ,  Pinnis 
omnibus  lineis  duabus  pun&atis.  Syft*  Nat,  X. 

h  Deel.  VIII.  Stuk*  B 
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IV.  C10^  Baars  die  de   Rugvinnen  famengegroeid 

Afdeel.  beeft,  met  elf  Doornagtige  en  negen  flompe 
XXViiI.  Str aaien. 
Hoofd- 

stuk.        j)e  by naam  toont ,  dat  deeze  Soort  afkomftig 

Phiiadeipbi&Y  van  Philadelphia,  de  Hoofdftad  van  Penfyl- 

'"penfyivani- vanie#    *n  de  Borftvinnen  zyn  gevonden  16, 
fche.  jn  de  Buikvinnen  6,  in  de  Staart  u  Straalen: 

de  Aarsvin  hadt  'er  8  en  daar  van  drie  ge- 
doornd. 

i     g  I 

xi.  (n)  Baars,  die  de  Rugvinnen  vereenigd  heeft, 
Mcditerra- 
ma.  de  overigen  Goudgeel  en  een  zwarte  Vlak  aan 
Middelland-  ,     7>     ,,    .      m 
fche#  de  Borjtvmnen. 

Van  deeze  zo  wel  als  van  de  volgende  Soort, 

die  beiden  in  't  II.  Deel  der  Befchryvinge  van 

't  Kabinet  zyner  Koninglyk  Sweedfche  Majes- 
teit komen,  is  de  Woonplaats  onbekend,  In 

de  Rugvin  heeft  men  geteld  25  Straalen  en  daar 

van  zestien  Doornagcig  ,  in  de  Borflvinnen , 

Aars-  en  £taartvin,  ieder  13.  Van  die  der  Aars- 

vin  waren  drie  gedoomd,  van  de  6  der  Buik- 

vinnen  één ,  als  gewoonlyk. 

XI1-  (12)  Baars,  die  de  Rugvinnen  vereenigd  heeft* 
Vittata.  v       J  °  ö  é    : 

Gefnoeide,  op  het  Lyf ,  overlangs ,  vyf  ivitte  en  bruine 

Banden. Ia 
* 

(io)  Perca  pinnis  Dorfalibus  connatis;   racfiis  undecim  fpi- 
nofis,  novem  muticis.  Syft.  Nat.  X. 

(11)  Ferca  plnnïs  Dorfalibus  unitis,  reliquis  fulvis,   JMactu 
la  nigra  ad  Peftorales.  Muf.  Ad.  Fr.  IL 

(12)  Perca  pinnis  Dorfalibus  unitis,    falciis  quinque  longi* 
tudinalibus  albis  fuscisque  Muf.  Ai.  Fr.  II, 
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Xn  de  Rugvin  van  deeze  ,  gclyk  ook  in  de      i^# 

Borftvinnen,  zyn  geteld  1 8  Straalen;  waarvan  AfdeöU 

in  de  eerde  twaalf  gedoomd.     Voor  't  overige  XXVI M. Hoofd- 

Was  't  getal  der  Vinftraalen*  nagenoeg,  als  in    stuk, 
de  NylbaarSo 

(13)  Baart*  dit  de  Rugvinnen  vereenigd  heeft*     xin. 

de  Staart  onverdeeld  >   bet  Ljf  blaauw  ge-Geftippeidtó. 
jlippeldt 

Geftippclde  Zee-Baars  wofdt  deeste  genoemd 

in  't  Werk  van  Catesby,  daar  dezelve  is  afge- 
beeld. De  gedaante  zweemt  naar  die  van  eea 

Baars  :  de  langte  is  geracenlyk  van  zes  tot 

tien  Duimen  t  de  Kleur  donker-bruin  *  met 

kleine  bïaauwe  Vlakjes  gefprenkeld.  De  Oog- 
kringen zyn  rood  *  de  Bek  is  wyd  met  fchet> 

pe  Tanden ,  de  Staart  aan  't  end  rond.  Dee- 
fce  Soort  onthoudt  zig*  gelyk  de  volgende,  ia 
Amerika. 

(14)  Baars,  die  de  Rugvinnen  vêreenigd  heeft  >  éuttJd. 

de  Stadrt   onverdeeld  9   het  Lyf  met  Bloed- ^efprenkè^ 
kleurige  flippen  gefprenkeld. 

Tot  eene  Soort  van  Baarfen^  die  op  de  Rug 
maat 

(13)  Përca  plnriis  Dorfalibtts  unitisj  Ckiida.  intëgra*  Cor» 

pore  coeruleo  pimótato.  Syfti  Ndt.  X.  Pérca  Marina  punóticii* 
lata.  Catèsb.  Car,  z,  p.  7.  T.  7.  f.  1. 

(14)  Perca  pinms  Dorfaltbus  unitis$  Cauda  integra,  Qdu 

j>ore  piinóHs  fanguinëis  adfperib.  Syft.  Nat.-  X.  Cugupugvacui 
MARCGR.  Braf.  169.  SLOAN.  Jam.  II.  p.  28O.  T.  247.  £  i* 

Will.  Icht.  303.  T.  1.  RAJ.  Pt/c.  127,  CATESB»  €&iUm 
p.   J4.  T.   14. 
LmnL.  viii.stuku  B  & 
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IV.      tnaar  ééne  Vin  ,  den  Kop  ongewapend ,  fpitsag- 

Afdeeu  jfg  geftbubd  9  tnet  dm  Doornige  fcbubblge  Kieu- 
aa. vin*  wenaekzelen  en  de  Staart  rondagtiz  heeft,  wordt Hoofd-  ö   ö 

stok.     van  den  Heer  Gronoviüs  niet  alleen  een  Vifch- 

je  t'  huis  gebragt,  dat  hy  te  vooren  geplaatft 

hadt   onder  de  Spaaren,  en  't  welke  gefireept 
is ;   maar  bovendien  betrekt  zyn  Ed.  daar  toe 

drie  Verfcheiden heden  van  gefprenkelde  Baarfen, 

welker   eene   de   Snippen   blaauw  ,   de   andere 

rood ,  de  derde  zware  zou  hebben.    Den  eer- 

ften  merkt  hy  aan  als  de  bruine  Jakob  ivert- 

fen  van  Valentyn,  de  rood  gefprenkelde  als 

de  roede  Jakob  Evertfen,  in  Brafil  Pira  Piran- 
ga  en   by  de  Nederlanders  Gatvifch  genaamd. 

De    gehippelde    Baars    van    Catesby    maakt 

.    zyne  eerfte  ,  en  de  Cunapu-Guacu ,  van  Piso, 

zyne  laatfle  Verfchcidenheid  uit^  die  met  zwar- 

te (tippen  is  gefprenkeld  (*). 
jacob  Eveit-     De  Vifch  5  welken  de  onzen ,  aan  de  Kaap, 

pi.  lxiii.  Jakob   Evertfen  noemen  ,   is  een  zeer  lekkere 

**'  l'    en  geagte  Zee  -Vifch,     De  Hottentotten  van- 
genze  menigvuldig  met  den  Hengel ,  en  wee- 
tenze,  naar  men  verhaalt,  door  fluiten  en  een 

groot  geraas ,  aan  te  lokken.    Men  kanze  "5er, 

gelyk  het  Vleefch  en  andere'  Levensmiddelen , 
voor  weinig  Gelds  koopen ,  en ,  gezouten  zyn- 

de  of  gedroogd  ,  worden  zy  wel  mede  geno- 

men  tot  Voorraad  op   de  Schepen.    In  't  al- 
gemeen  noemt  men  deezen  Vifch  roode  Braa- 

fem, 
(*)  ZoopbyL  Gron.  Fafc.  I.  p,  $o.  N.  297. 
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fem  ,  waar  van   twee  Soorten  zyn*    De  eene      jy# 

heeft  de  Huid  en  Schubben  rood,  met  blaau-  Afdeel. 

we  Vlakken;  doch  midden  aan  den  Buik  is  hy  XXVHÈ 

Goudkleurig,  en,  over  't  geheele  Lyf,  bleek-    STÜK% 
rood   van  Grond.     Hy   heeft  de  Oogen  groot 

en  rood,  met  Zilverkleurige  Kringen  ;  den  Bek 

klein  ,  met  fcherpe  Tanden.     De  andere  Soort 

verfchilt  weinig  ,  dan  dac  hy  grooter  zy  ,    en 
onder  aan  de  Keel  donker-rood. 

Omtrent  den  oorfprong  van  zynen  zcnder- 

lirgen  naam  vindt  ik  het  volgende  aangetekend. 

Zeker  Scheeps.  Kapitein  ,  genaamd  J  akob  Evert- 

sen,  die  aan  de  Kaap  woonde,  hadteen  roode 

Troonie,  zodanig  gefchonden  door  de  Kinder- 
pokken ,  dat  men  hem  noit  Scheeren  kon ,  zon- 

der  in  de^  Kuiltjes  Haairen  over  te  laaten  van 

zyne  Baard ,  die  zwart  was.  In  deeze  (laat  ge- 

leek zyn  Aangezigt  genoegzaam  ,  ten  opzigt 
van  de  Kleur  en  Vlakken  ,  naar  den  rooden 

Braafem.  Om  die  reden  was ,  door  een  Spoc- 

boef  ,  op  zekeren  vrolyken  Maaltyd,  de  naam 

van  den  Kapitein  aan  deezen  Vifch  gegeven. 

De  Cugupu  Gtmcu,  die  van  de  Poitugeezen ,     ■ 
in  Brafil ,  Mem ,  en  van  de  Nederlanders  Jafcob 
Evertfen  geheten  wordt  ,  zegt  Willouchsy, 

wordt   fomtyds  ontzaglyk  groot.     Men  vangt 
/er  van  vyf  en  met  de  Staart:  van  zes  Voeten 

lang  ;  zynde  anderhalf  Voet  breed  ,  en  meer ; 

dan  vier  Voeten  in  de  Omtrek  van  het  Lyf. 
Hy  heeft  den  Bek  groot ,  rond  en  Tandeloos ; 
de  Oogen  middelmaatig  met  geeie  Kringen  ;  de 
ldeel.  viii.  stuk.  B  3  Schub* 
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jV;     Schubben  klein ;  de  Staarcvin  byna   vierkant 
Afdeel.  De  Kleur  is      qhgraauw  mee  Omber  gemengd» 
XJCVH1.  naar  (]e  RUg  toe  wat  donkerer ,  aan  den  Buik: 

stuk."  w'lta&*&i  alle  de  Vinnen  en  de  Staart  bruin. Over  de  geheele  Kop,  Rug  en  Zyden>  is  hy 

mee  menigvuldige  kleine  flippekjes  gefprenkeld; 
doch  aan  den  Buik  en  de  overige  Vinnen ,  als 
ook  aan  de  Staart  niet.    Volgens  die  befchry* 

ving  zou  deeze  Vifch  van  den  Kaapfchen   aan- 
merkelyk  verfchillen. 

cxv;        (ij)  Baars,  die  de  Hugwinnen  vereenigd  heeft* 
^letterde,  de   Staart    onverdeeld  ,  de    Borftvinnen    m 

*    Staartvin  geel ,  den  Kop  geletterd. 

Dit  firekt  tot  genoegzaame  onderfcheiding 

van  het  Onderwerp  ,  ia  't  Tweede  Deel  der 

Befchryvinge  van  't  Kabinet  zyner  Koninglyke 
Sweedfche  Majefteit ,  dat  ik  nog  jniec  gezien 

heb,  voorkomende*  In  de  Rugvin  van  't  zelve 
heeft  men  25  Beentjes  en  daar  van  tien  ge- 

doomd, in  de  Borltvinnen  13,  in  de  Aars  vin 

10  en  drie  fcherp  >  in  de  Buikvinnen  6  en  één 

fcherp,  in  de  Staart  1$,  byna  gelyk  ia  de  Zee- 
JJaars,  gevonden. 

xv?,         Oö)  Baars,  die  deRugvinnen  vemnigd  beeft, 
H^enenofa*  , 
Vcnynige.  »f 

(is)  Perca  pïnnis  Dorfalibus  unitis,  Caud4  integra,  pinms 
Cauèe  Podoralibuscjiie  flavis ,  Capite  fcripto.  Muf.  Ad.  Fr.  II 

(ï6)  Perca  pinnïs  Dorfalibus  unitis,  Pe&oralibus  apice  fla^ 
vis,  Cauda  iunata,  Corpore  pun&is  Sanguineis.  Syfl,  Nat.X, 
?crc*     Marina  Venei^ofa  pwi&atau   Catesb*  Car.  II,  p.  $, 



ds    Baarse  n. 

23 

de  Borflvinnen  aan  de  tippen  geel,  de  Staart      IV. 

balf-Maansivyze ;  bet  Ly f  met  Bloedkleur ige  Afdeei» 
êKmJ  xxvjii. 

.  filPPen'  \  Hoofd. 
STUK 

Onder  de  Viffchen  van  Karolina  wordt  deeze 

door  Catesby  voorgefleld,  met  den  naam  van 

geftippelde  en  Venynige  Zee-Baars,  in  't  En* 
gelfch  the  Rockfisb,  Men  vindt  dezelve  fom- 

tyds  twee  of  drie  Voeten  lang ,  doch  gewoon* 

lyk  omtrent  één  of  anderhalven  Voet.  De  ge- 

heele  Vifch  is  zwartagtig  bruin  op  't  Lyf ,  aan  ) 
den  Buik  wit ;  het  Oog  donker  rood  gekringd. 

Deeze  Vifch  wordt  voor  zeer  Venynig  ge- 

houden in  de  Bahama-Eilanden,zegt  Catesby; 

doch  ik  weet  niet,  voegt  hy  'er  by5  of  dezelve 
op  fommige  plaatfen  ook  niet  goed  zy  om  te 

eeten;  gelyk  men  daar  een  merkelyk  verfchil 

in  vindt  tuffchen  fommige  Viffchen.  De  In- 
gezetenen weeten  dit  veelal  te  raaden  5  doch 

fomtyds  bedriegen  zy  zig  ook  op  een  deerlyke 

wyze  (*). 

Ci  7)   Baars  y   die    de    Rugvinnen    vereenigd  ̂ a]lu'ra 
beeft,  de  Staart  gevorkt ,  zwart  met  ̂ ^zwartftaart. 
randen  >   bet  Lyf  met  geele  Streepen  gete* 
kend. 

Deeze  Soort  van  Baars  is  >  door  den  zelfden 

Au- 
(*)  Vcrgelyk  bladz.  11  en  12,  in  't  voorgaande  Stuk. 
(17)  Perca  pinnis  Dorfalibus  unit/is,  Caudi  büidi  nigdfc 

marginc  albo ,  Corpore  lineis  luteijf.  Syft.  Nat.  X.  Perca  Ma- 
nna Cauda  nigra.  GateSB.  Car,  II.  p.  7.  T.  7.  f.  2. 

i.dkei.,  YIU.STUK.  B  4 
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IV.      Autheur  5  in  Amerika  gevonden,     Hy  merkt 
AïDEEL,  i  tv 

?  aan ,  dat   oe  grootce  coorgaans  zy  als  die  van 

HooFfr.   zyn    gehippelde   Zee -Baars.    In    't    Engelfch 
stuk.    wordt  deeze  van  hem  £/#<;£  T^7^  dat  is  Zwart- 

fiaaru  geheien. 

&&*;&        il&)  Baars  f,  die  de  Rugvinnen  vereenigd  heeft, 

Bultige  &0  stamt  gevorkt ,  den  Buik  bleek  geel  9  de 
Kteinvendekzels  geftreept  met  zwarte  en  hoog- 
rcode  tippen. 

Bultige  Rivier-Baars  met  een  geelen  Buik5 
wordt  deeze  van  hem  genoemd.  Men  vindt  veelen 

van  deeze  Viüchen  in  Karoüna  en  Virginie,  al- 

waar  zy  zig  doorgaans  onthouden  in  Molentog- 
ten  en  andere  Sniftaande  Wateren»  Sommigen 

üoemenze  Grond-fiaarfen ,  om  dat  zy  in  deMod- 

der  of  in  't  Zand  weg  kruipen*  Zelden  komen 
zy  tot  de  grootte  van  een  Mans  Hand*  De 

zwarte  en  roode  tip  der  Kieuwendekzelen  is  een 

aartig  merkteken  van  deeze  Soort. 

xix.         (x9)  Baars  ̂   die  de  Rugvinnen  vereenigd  heeft, 

springer?  *  Staart  gegaffeld  en  aan  't  end  rood  ,   den Buik  geel  met  graauwe  Jireepjes. 

Sprin- (i8)  Perca  pinnis  Dorfalibus  unitis,  Cauda  bifïda,  Abdo, 

mine  luteo  ,  Operculis  ftriatis ,  apiqe  nigro  fulvoqne.  Syftm 
Nat.  X.  Perca  fluviatilis  gibbofa ,  Ventre  luteo.  CATESB.  Carm 
II.  p.   %.  T.    8.   f.   3. 

(19)  Perca  pinnis  Dorfalibus  unitis,  Canda  bifurca  poftice 
rubra  ,  Abdomine  luteo  grifeo  -  lineato.  Syjï.  Nat.  X.  Perca 
Marina  Saltamx.  Catesb*  Car,  II.  p.  g.  T.  g.  f,  2. 
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Springende  of  danfende  Zee-Baars  wordt  dee-       IV. 

ze  van  CaTEsby  gecyceld-    Hy  merkt  aan,  dat    yyvm* 
dit  Vifchje,  't  welk  nie^  langer  is  dan  anderhal.    Hoofd-.* 
ven  Vinger  *  zig  hecht  aan  het  Roer  der  Sche-     stuk, 

pen,   die  den  Atlantifchen  Oceaan  doorvaaren, 

en,  hoe  fnel  ook  de  voortgang  zy,  altoos  de- 

zelven  weet  te  volgen  ;  zoekende  naa  r't  fchynt 

zyn  Voedzel  in  de  Vuiligheid  en  't  Slibber,  dat 
aan  de  Schepen  groeit.    Zeer  zelden  ziet  men 

'er  geen.     In  deeze  en  de  drie  voorgaanden  zya 

de  Vin-Straalen,  zoo  't  fchynt,  nietg-reld. 

(20)  Baars  ,  die  de  Rugvin  gefnazeld  heeft,       xx. 
m  de  Kieuwendekzels  als  met  een  Brandmerk  Gemerkte. 

getekend. 
1 

In  deeze  Ooftindifche ,  die  men  vindt  in  't 
Kabinet  der  Akademie  van  Upfal  in  Sweeden, 

zyn  in  de  Rugvin  27  Beentjes  geteld ,  waar  van 

agttien  Doornagtig;  in  de  Borflvinnen  13,  in 

de  Buikvinnen  6,  in  de  Aarsvin  19  en  17  in  die 
van  de  Staart. 

(21)  Baars,  die  de  Rugvinnen  vereenigd  heeft,      xxr. 
bet  Lyf  met  bleek  geele  Jireepen.  fc ne, 

De  Heer  Gronovius  betrekt  thans  deczen, 
benevens  de  dertiende  en  veertiende  Soort  van 

LïN* (zo)  Perca  plnna  Dorfali  ramentacea.  ,  operculis  inuftls» 
Muf  Acad. 

(zi)  Perca  pinnis  Dorfalibus  unitis  ,  Corpore  llne's  luteis» 
Syji,  Nat,  X.  Sparus  lineis  long  tu dinalibus  luteis  varius, 
aculeis  undecim  in  pinna  Doiiï.  Ghon.  Muf.  I.  n.   88, 

LD&1.L.  VIII.  STV*.  B    ̂  

•  X
.'
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IV.      Linn^üs,  tot  ééne  Soort  van  Baarfen  ,  daar 

Afdeeu  ̂   jajcoj3  EVertfen  onder  begreepen  zyn,  als 

Hoofj>  '  SezeSd  is  (*)♦  Zyn  Ed*  hadt  deezen  te  vooren 
stuk.  genoemd  Sparus  ,  die  door  overlargfe  geele 

Streepen  bont  is,  en  in  de  Rug  vin  elf  Door- 
nen  heeft»  Het  zou  de  bruine  Jakob  Evertfen 

zyn  van  Valentyn  5  dat  egter  zonderling  voor- 
komt ;  dewyi  het  Voorwerp ,  door  zyn  Ed.  uïc 
het  Kabinet  van  Seba  gekogt,  witagtig  is»  In 

de  Rugvin  van  't  zelve  vindt  zyn  Ed.  26  Beent* 
jes  y  in  de  Borllvinnen  13,  6  in  de  Buikvinnen, 
11  in  de  Aarsvin  en  18  in  de  Staart. 

't 

xxil        (^2)  Baars  9  die  de  Rugvinnen  vereenigd  beeft 

Gereepte.         *  Staart  ëewrkt  *  het  LJf  geflreept. 

Dit  Voorwerp  was  uit  Noord- Amerika  afkom* 

ftig,  en  bevondt  zig  in  't  Kabinet  van  den  Heer 
de  Geer.  Het  heeft  de  Kieuwendekzelen  eeni- 

germaate  getand;  de  tweede  Straal  van  de  Aars- 
vin  zeer  ftyf  en  fterk.  De  Staart  is  niet  zwart 
en  daar  door  verfchilt  het  van  de  Zwart-Staart. 

In  de  Rugvin  zyn  geteld  q8  Beentjes  ,  waar 
van  dertien  Doornagtig,  in  de  Borft vinnen  15, 
in  de  Buikvinnen  6  en  één  ,  in  de  Aarsvin 

ïi  en  drie  fcherp,  in  de  Staartvin  17  Scraalen. 

(*)  Zie  hier  voor  bladz.  20. 
(22)  Perca  pinnis  Dorfalibus  unitis,  Cauda  biüda  3  Corpo- 

m  fbi»to.  Syft,  Nat.  X, 
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(23)  Baars  mei  de  Rugvin  gefnazeld,  bet  Lyf     IV. 

met  vyf  witte  en  bruine  Streepen» 

Afdeeu 
XXVIII, 

Hoofd- stuk. 

xxnr. Line at a* 

Gelinieerde» 

Deeze  die  den  bynaam  ook  van  zyne  Stree- 

pen heeft  9  worde  onder  den  tytel  van  Scicma 

voorgefteld  in  de  befchryving  van  't  Kabinet 
des  Konings  van  Sweeden.  In  de  Rugvin  zyn 

geceld  33  Beentjes  en  daar  van  zeventien  ge* 
doornd,  in  de  Borftvinnen  15,  in  de  Staartvin 

j6:  de  anderen  even  als  in  de  geletterde  Baars, 

De  Kieuwen  -  Dekzels  zyn  gefchubd ,  doch  de 

Kug^  en  Aarsvin  niet. 

(24)  Baars  met  zeven  bleekgeels  Streepen ,  de    xxir. 

lis* 

Riütagtige, 
Vinnen  hoog  geel>  de  Staart  gevorkt. 

Ruitagtige  en  gebandeerde  Zee. Baars  was 

deeze  in  't  Werk  van  Catesby  getyteld.  Brow- 

ne   heeft  'er  een,  genaamd  Spaar,  die  met  o# 
verlangfe  Streepen  bont  is,  de  Voortanden  bree- 

der,  famengedrukt ,  egaal  en  fcherp.    Die  bei* 
den  worden,  door  LihnjEüs  ,   tot  deeze  Soort 

betrokken.     Men  noemt  hem  the  Pork-Fifb* 

Hy  is  breed  en  kort ,  Afchgraauwagtig  blaauw 
gefchubd,   met   geele  Streepen  overlangs.    Ia 
de    Bahama  •  Eilanden    wordt  deeze  voor  een 

goede  Vifch  tot  Spyse  gehouden. 
04) 

(23)  Perea  pinni  Borfali  ramentacea  * ,  CQrpore  lineis 
-uhxque  aibls  fuscisque.  Syy?.  Nat.  X.  Sciasna  fasciisquïnque 
Iongitudinalibus,  aibis  fuscisque  alternis.  Muf.  Ad-  Fr.  I. 

p,   $6* 
(24)  Perca   Üneis   fêptem   luteis2    Pinnis  flavis,  Cauda*  bi~ 

furca    Syft.    Nut.  X>    Perca  A^arina   RhomboïdaUs   f«sciataa 
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IV- Afdeeu 
XXV  UI. 
Hoofd- 
stuk. 
xxv. 

Ce  r  sua* 
Pofch. 

(25)  Baars  die  de  Rugvinnen  vereenigd  heeft » 
met  27  Str aaien y  en  15  Doornen,  de  Staart 

gevorkt. 

Wy  korngn  thans  weder  tot  Europifche  Baar- 
fen  ,  van  welken  deeze  zeer  bekend  is  by  den 

naam  van  Pofcb  ,  dien  fommigen  Pos ,  anderen 

Pojl  fchryven  en  uitfpreeken.  In  Zeeland fchync 

dit  iaacfle  plaats  te  hebben,  volgens  den  Heer 

Raster  ,  of  ook  in  Holland  ,  volgens  Grono- 

vius(*).  Evenwel  noemt  hyze  elders  Pos  (f). 
Men  zoude  met  den  Heer  Noseman,  die  dee. 

zen  Vifch  ook  Pos  geheten  hadt  (|) ;  wegens 

de  kleinte  der  genen  die  in  onze  zoete  Wate- 

ren voorkomen  ,  hem ,  met  reden  ,  Pofcb  je  mo- 

gen noemen  (§) :  doch  ik  gebruik  hier  liever 
den  naam  van  Pofch*  Dezelve  fchynt,  dat 

zonderling  is  *  geen  afleiding  van ,  noch  overeen- 
Jkomft  te  hebben  met  ,  eenige  andere  der  Euro- 
peaanfche  Taaien. 

Verfcheiderley  is  de  benaaming  van  dit  Vifch- 
.    je 

CAT?SB.  Car.  II.  p.  4.  T.  4.  Sparus  flriis  longltudinalibus 
varhls,  Dentibus  anterioribns  latioribus  comprelfis  £qualibus 

acutis.  BROWN.  'Jam,  146» 
(25)  Perca  pinnis   Dorfalibus  unitis  ,   radiis  27.  fpinis  15; 

Caudi    bifida.    Faun.    Suec.  286.   Perca  Dorfo  monopterygio , 

Caplte  cavernofb.  ART.   Gen.  40.  Syn.  68.   Spec,  77.    GroN. 
Muf    I.   n    94.  Perca  minor  quibusdam  Cernua.  Charl.  p. 

x6i.  Perca  fkviatilis  minor.  Jonst.  Tab.  28.   Cernua  fkvia- 
tilis.  WILL.  p.   3  34«  RAJ.  p.   144. 

(*')  Muf.   Ichtbyol.  ̂ .41. 
(Y)  <*&.  Helv.  Vol.  IV.  p.  264. 

(\_)   Uitgez.   Verband.   I.  D.   bl.   151, 
0)  Dicrl.  Wereld,  tnz*  bl,   183. 
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je  by  de  Autheuren.     't  Schynt  twyfelagtig,       iv. 

of  hetzelve  't  Rivier  •  Varkentje  (XorP©^  n«T*~  A*mEL* XXVIII 
pu(&)  der  Grieken  zy;  waar  vanGESNERusden  hoofd- 

Latynfchen  naam,  van  Poreus  fkiviatilis  >  heeft  stuk. 
ontleend  gehad.  Gemeenlyk  noemen  zy  hec 

Cermia  fluviatilis  en  Perca  minor  of  kleine  Baars: 

ook  Afpredo  ,  wegens  zyne  ftekeligheid ,  in  't 
Engelfch  the  Roug  of  Ruffe.  Wy  zagen  hier 

voor  (*),  onder  de  Zee.Braafems,  ook  dien 

naam  gebruikt*  Tragus,  zelfs,  geeft 'er  den 
naam  aan  van  Aurata  fluviatilis.  De  Duitfchers 

noemen  het  KaulbarJJ ',  Stuer-Bars  en  Stuer  , 
de  Sweeden  Giers,  de  Deenen  Horch  of  Horke. 

Het  Vifchje  ,  dat  te  Regensburg  ia  Beieren 

Scbroll  of  Pfaffenlaus  geheten  wordt ,  behoort 

insgelyks  tot  deeze  Soort ,  zegt  Artedi. 

Een  Rivier  van  Engeland,  genaamd  Jare  of 

2V,  die  door  Norfolk  ftroomt,  is  vermaard 

wegens  den  overvloed  van  deeze  Vifchjes ;  zo 

Cambden  aangetekend  heeft.  .  Men  vindtze  e- 
venwei  ook  in  veele  anderen  ,  inzonderheid 

in  de  grootften  van  't  zelve  Ryk,  en  dat  het, 
Vrankryk  en  Italië,  geheel  ontbreeken  zou,  in 

ïs  niet  zeer  waarfchynlyk. 

De  Geftalte  zweemt  naar  die  van  den  Baars, 

doch  de  zwarte  Banden  ontbreeken  'er  aan ,  en, 
in  plaats  van  dien,  is  het  geheele  Lyf ,  zo  wel 

als  de  Vinnen ,  met  bruinagtïge  Vlakken  gete- 

kend ,  in  onze  Pofch.    Aan  de  Kieuwendekzels 

ver- 
(*)  VII.  Stuk.  bladz.  35>s, 
LDïïl.  VUL  Stuk» 
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IV»      vertoont  zig ,  in  fommïgen ,  eene  Goudglans  ,  dte 

Asdeel.   'er  jen  naam  aan  heeft  doen  geeven  van  Vèf* 
XXVIII.  guföe  Baars.    De  Kop   is   tuffehen  de  Oo^en* Hoofd-  ö  ö 
stuk*     eenigermaate  plat  5  van  boven  *  van  onderen  en 

op  zyde,  met  veele  holligheden  en  kuiltjes  ge- 
vuld  i  de  Rug  fcherp  ,  de  Buik  vlakagtig.  Ook 

heeft  dit  Vifchje  een  aanmerkelyke  glibberig- 

faeid,die  't  zelve  by  den  Baars  döec  uitmunten, 
In  de  Rugvin  komen  27  of  285  zelden  «zöStraa- 
len  voor,  waarvan  15  of  14 Doornagtig fcherp 

zyn;  in  de  Borftvinnen  15,  in  de  Buikvin  6  en 
één ,  in  de  Aarsvin  8  en  twee  daar  van  zeer 

fterk  gedoomd;  in  de  S taartvin  iöflappeBeen* 

tjes. 
Klein  noemt  den  Pofeh ,  Percis  met  zes  Vin- 

nen ;  het  vöörfte  deel  der  Rugvin  door  veertien  ; 

die  agter  de  Navel  door  twee  fty ve  Graacen  ge- 
flevigd,  de  derdb  en  vierde  hoogft;  agter  den 
boefera  met  flappe  Straalen ;  de  Rug  uit  den 

groenen  Gcelagtig,  de  Buik  Zilverkleur;  het 

geheele  Lyf,  de  Vinnen  en  Staart ,  met  menig- 

vuldige bruinagtige  Vlakken:  de  Kieuwendek- 
zels  getand  en  gekarteld;  de  Schubben  fty  f; 

de  Staart  een  weinig  verdeeld  (*).  Het  is  niec 
minder  eetbaar  en  fmaakelyk,  doch  worde  zö 

veel  niet  geagt  als  de  Baarfen. 

xxvi-        (26)  Baars ,  die  de  Rugvinnen  vereenigd  heef è  t 
Schr&t/er.  ^  jjahaam  mt  ̂ arte  Streepen. 

Dis 
{*)  Pïfc.  I41JT.  V.  p.  40.  N.   1.  Tab.  8.  %.  i. 
(26)  Perca  pinnis  Dorialibus  uoitïs,  lineis  CorpDiis   nigris* 

SyJï.flat.X.    Perca  Dorfo  monopterygio ,  lineis  ucrinque  Ion. 

gït*. 
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OFD- STUK* 

Dit  is  een  Vifch,  die  in  de  Donau  gevangen      IV. 

wordt,    komende  te  Regensburg  menigvuldig  Afdeeu 

voor.  Zyn  verfchil  mee  den  Pofch  fchyntvoor-  ̂          * 
naamelyk  in  de  gemelde  Streepen,  die  hy  we- 
derzyds  twee ,  in  de  langte ,  op  het  Lyf  heeft  , 

te  beftaan.    Bovendien  is  hy  langer  en  dunner, 
bleeker  van  Kleur ,  en  heeft  de  Staart  meer 

gevorkt  of  gefpleeten.    Ook  zyn  in  de  Rugvin 
18  Doornagtige  Graaten  ,  dat  is  meer  dan  in  de 

Pofch.     Voor  't  overige  komt  hy,  zo  in  't  ge* 
tal   van  Vinftraalen ,   als  van  de  Stekels  aan  de 

Kieuwendekzelen  ,   met  de  voorgaande  Soort 
dermaate  overeen ,  dat  de  Heer  Klein  hem  ate 

eene  Verfcheidenheid  daar  van  aangemerkt  heeft. 

Gronoviüs  zegt,   dat  de  gewoone  langte  van 

vier  Duimen  en  de  Kleur  geelagtig  zy.    Wil* 

loughby  hadt  'er  een  van  zes  en  een  half  Duina 
langte  gehad. 

(27)  Baars ,  die  de  Rugvinnen  vereenigd  beeft  9    xxvlL 

de  Staart  gevorkt  7  de  Neusgaten  pypagtig.     Argmt** 

Deeze  fchynt,  volgens  den  bynaam,  Zilver- 
kleurig te  zyn.  Hy  komt  in  het  Tweede  Deel 

der  befchryvinge  van  't  Koninglyke  Sweedfche 
Kabinet ,  die  wy  nog  niet  hebben.  In  de  Rug- 
vin  zyn  12  ftyve  en  10  flappe  Straalen  geteld; 
12  in  de  Bord  vinnen  ,  en  voorts  byna  als  in  de 

gitudinalibusjaigris.  ART.  Gen.  40.  Syn.  68.  Schraitfer  Ratis- 
bonenfibus.  Will,  p.   335,  Raj.  p.  144. 

(27)  Pcrca  pinnis  Dorfalibus  uniti^  Cauda  bifida,  nztihm tubulofis.  Muf.  Ad.  Fr.  II, 
^  J,Deel.  VIII.  Stuk» 
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2V      gewoone  Baarfen.    De  Woonplaats  was  onbe- Afdeei,  kend# 
XXVIII. 

Hoofd.       £28)  Baars  ,     die    de    Rugvinnen    vereenigd 

Y      *T  beeft  9  de  Staart  gevorkt  en  't  Lyf  met  vier 
Cabriiu.  Bloedkleur  ige  Streepen  overlangs  getekend* 

Als  eene  Verfcheidenheid  wordt ,  door  onzen 

Ridder,  tot  deeze  Soorc  nog  een  Voorwerp  be- 

trokken ,  't  welk  bont  geftreept  is  met  geel 
en  Violetkleur.  In  de  Vin  (Iraalen  is  ook  wei- 

nig of  geen  verfchil  :  de  Rugvin  heeft  'er  24 
en  tien  daar  van  gedoomd ;  de  Aarsïvin  10  en 

drie,  de  Buikvin  6  en  één  daar  van  (lyf,  de 

Staartvin  in  de  een  16,  in  de  andere  17;  de 

Borflvinnen  verfchillen  5t  nieeft,  hebbende  die, 
van  de  eerde  16 ,  die  van  de  andere  14  Straa- 
len»  Deeze  beiden  ,  onbekend  van  afkomfl: , 

zullen  zig  in  't  gedagte  Werk  bevinden, 

xxix.        (20)  Baars  ,    die    de    Rugvinnen   vereenigd 
Radula.  v    "  ö  ° 

heeft ,  de  Staart  gevorkt ,  het  Lyf  met  wit- 

te flippen  gelinieerd. 

Dat  de  Schubben  gekarteld  zyn ,  zal  waar- 

fchynlyk  aanleiding   tot  den  Bynaam  gegeven 

heb- 
(zt)  Perea  pinms'fcorfalibus'iinitïs,  Cauda  bifida  ,  fasciis 

longitudinalibus  quatüÊör  fanguineis.  Muf  AL  Fr.  lf* 

Perca  limris  fhvis  violaceisque  variegata.  Muf  Ad.  Fr    II. 

(29)  Perca  pinnis  Dorfaübus  unitis,  Cauda  bif:da  »  Cor- 

Porc  pun&is  albis  lineato.  Syfi.  Nat.  X.  Labrus  immacula
- 

tus  ,    pinnx  iDorfaii  radiis  decen*  fpinpfis.   Amwn.  Acad.  V 
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hebben,  die  een  Rasp  betekent.  In  deBefchry-      jy 

ving    van   't  Vorftelyk  Kabinet  der  Akademie    Afdeel. 
van  Upfal,  door  den  Heer  Balk  ,    wordt  ge-  XXVIII. 

zegd ,  dat  de  Rugvin  20  Straalen  heeft ,  waar     00FD" 
van  de  tien  voorden  ftyf  en  ftekelig :  de  Aars* 

vin  13  Straalen,  waar  van  drie  gedoomd;  de 
Buikvinnen  6,  de  Borft vinnen  12  en  de  Staart 

17  Straalen,    Het  Lyf  is  langwerpig  ovaal  , 

blaauwagtig,  met  de  Zydftreep  gekromd.    De 

Kop  is  famengedrukt ,  de  Bek  groot ,  de  Bo« 

venkaak  aan  de  Zyden  verlangd  ,  boven  agter- 

waards  omgeplooid  2  de  Tanden  klein ;  de  Oogeü 

groot;  de  Kieüwendekzels  gefchubd,  van  agte- 
ren    driepuntig  ;   het  Vlies    met   zeven  Straa- 

len.   De  Vifch  was  aldaar  ongevlakte   Liïhrüs 

genoemd  geweeft. 
De  Bengaalfche  Tovervifch  of  gedrogtelykè 

Baars  en  eenige  anderen,  die  de  Heer  Grono- 

viüstot  dit  Geflagt  betrekt,  behooren,  gelyk 
wy  gezien  hebben  ,  tot    de  Zee-Scorpïóenen 
of  Knorhaaüen  van  Linnjeüs* 

W4¥ 

¥ste9&MR$5«# 

9 

1.  bisL,  vin.  sr-k,  C  XXIX, 
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IV.      ̂ ^^#^#^#^^4>#^#^#*S^b 
Afdeel. 

XXIX.  XXIX.    HOOFDSTUK. 
Hoofd- 

stuk.    Befcbryving  van  't  Geflagt  der  Stekelbaarsen; 
waar  in  ook  het  Lootsmannetje  van  denHaay> 

en  ie  Vliegende  Baars  van  Ambonjs  begreepen. 

Viflchery  van  Stekelbaars ,  en  bereiding  «u^Olie 
of  Thraan  uit  deeze  Vifcbjes ,  in  Sweeden. 

ien  zeer  bekenden  naam  voert  een  Geflagt 
van VifTcheo,  waaraan  de  Latynfche  Gas- 

terofteuSy  wegens  de  Stekeligheid  van  hunnen 

Buik,  gegeven  wordt:  want  in  Geftalte  zwee- 
men  zy,  eenigermaate,  naar  de  Baarfen.  Het 

Kieuwen -Vlies  heeft ,  volgens  Artedi  ,  drie 
Straalen :  het  Lyf  is ,  aan  de  Staart  ,  wederzyds 

gekield:  zy  hebben,  voor  de  Rugvin, Stekels , 
die  van  dezelve  afgezonderd  zyn* 

Behalve  de  gemeenlyk  dus  genaamde  Vifch- 

jes  i  begrypt  Linn^üs  'er  in  dit  Geflagt ,  die 
van  anderen  tot  de  Baarfen  ,  of  elders,  t'huis 

gebragt  zyn :  zo  dat  hy  agt  Soorten  in  't  zelve heeft. 
r 

Atuledtus* 
Driedoorni 

( i)  Stekelbaars  met  drie  Rugdoornen. 

/   By  de  Autheuren  heet  deeze  Spinacbia  of  Ste- 
kelvifchje ,  van  wegen  de  Doornen  die  het  op de 

x. 
(i)  Gafterofteus  fpinls  Dorfalibus  tribus.  Syft.  Nat. 

Gen.  145.  ART.  Gen,  12.  Syn.  80.  Spec.  26,  Faun,  Suec. 
%j6.  Piiciculus  acuteatus  Rondeletii.  Will.  p.  341.  Raj. 
p.  14;.  Pungitius  Aibem.  Jonst.  Tab,  XXVIII. 
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de  Rug  heeft ,  zo  wel  als  aan  den  Buik.    De      IV* 

Eogelfchen    noemen    hetzelve    ook  ,     deswe-      ̂ deei* 
gens,  Steckle-Bak,  Banjlickle  of  Shdrpling:  de   HoofdI 

Duitfchers  Stichting  ,  Skottfpig  ,  of  Stecbbuttcl.    stuk* 
Het  is  onze  gewoone  Stekelbaars,  die  men  in 

de  zoete  Wateren  menigvuldig  vindt,  doch  we- 

gens de  kleinte  naauwlyks  kan  gevangen  wor- 
den, en  derhalve  geen  waarde   heeft,  onder 

de  eetbaare  Viflchen. 

Omtrent  dit  Vifchje  ,  dat  ook  menigvuldig 
voorkomt  in  andere  deelen  van  Europa ,  heeft 

zeker  Swkzerfch  Doktor,  genaamd  d'Ankoise* 
een  Waarneeming  medegedeeld*  Eenige  Lief- 

hebbers hadden,  den  1  en  10  April  van  't  jaaf 
1758  ,  in  de  Beekjes  en  Meiren  omftreek* 

Sirfa ,  veele  zodanige  Vifehjes  wèeten  te  kry* 
gen  ,  waar  van  veelen  den  Buik  zeer  gezwollen 
hadden,  en,  dezelven  openende,  vonden  zy 
daar  in  zekere  Wormen ,  die  meelt  naar  dea 

Lintworm  geleeken ;  zynde  de  Worm ,  naar  re- 
den van  het  Vifchje,  zeer  groot.  Men  kan  de 

Afbeelding  van  deeze  Vifehjes  en  de  gedagte 
Wormen,  in  de  Swïtzerïehe  Verhandelingen  * 

vinden  voorgefteld  (*). 
Belangende  de  Geftalte  moet  men  aanmer- 

ken ,  dat  fommigen  op  de  Rug  maar  twee  Door* 
Den  hebben,  gelyk  Klein  fchryft ,  en  deeate 

Dooreen  zyn  van  de  Rugvin  afgezonderd ;  't 
welk  ze  zeer  kenbaar  maakt*    Voorts  zyn  zy 

de 

(*)  Aa   Heh.  Phyfico-Matb.  Md.  Vojl.  IV.  Tab*  ulftau '  "* 
I»  D%%U  YlIIi  Stuk.  C  & 



3<5        Beschryving    van 

IY0  de  kleinften  onder  de  Europifche  Viflchen ,  heb- 
Afdeel.  bende  zelden  meer  dan  twee  of  drie  Duimen 

XXIX.  langte.  Aan  den  Buik  voeren  zy  ook  twee 

stuk?'  Stekels.  Het  Lighaam  is  niet  gefchubd,  maar 
met  Beenige  Schilden  gedekt ,  gelyk  de  Steur, 

van  Kleur  Zilveragtig ,  behalve  de  Kop  en  Rug, 

die  zwartagtig  zyn.  In  de  Borftvinnen  zyn 

ie,  in  de  Staartvin  12  Straalen  gevonden.  De 

Buikvinnen  beftaan  uit  twee  Beentjes  ,  waar 

van  hec  eene  de  gemelde  Doornen  maakt ;  de 

Aarsvin  uit  9  Straalen  b  en  daar  van  één  ftyf  en 

fcherp.  Het  kan  zyne  Stekels  naar  believen  op- 
zetten.  Men  vindt  ook  Stekelbaars  met  tien 

of  elf  Rugdoornen  9  doch ,  volgens  de  fchik- 

king  van  onzen  Autheur*  maakt  die  de  vyfde 

Soort  van  dit  Geflagt. 

(2)  Stekelbaars  met  vier  Rugdoomen. » 

ïi  Onder  de  Stekelbaarfen  wordt  thans  een  Vifch 

i^oofsman-^  ̂ s  gebragt ,  die  te  vooren  betrokken  was 

ftetJe-  tot  de  Makreelen.    De  Heer  Profefibr  J.  Bur- 

P^™L  man  heeft  'er  my  3  uit  zyne  Verzameling  >yan 
Afrikaanfche  Dieren  ,  de  Tekening  van  ver- 

leend, welke  tot  de  Afbeelding  is  gebruikt. 

Zeer  bekend  fchynt  hy  den  Ouden  niet  ge- 

weeft  te  zyn.  De  Engelfchen  noemen  hem 

Pilote-Fisb,  de  Hollanders  Lootsmannetje,  en 

de 

(z)  Gafterofteus   fpinis  Dorfaübus   quatuor.     Sr/?.  Nat.  X* 
Scomber   Du&or.     HASSELq.    Iter.    366.    OsBECK.  Iter.  73, 
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de  Sweeden    Lods.     ,,  Op   myne   Reize  naar      iv. 

„  China,  (fchryft  Osbeck , )  in  den  jaare  1751    Afdeel. 

„  en  vervolgens,  had  ik  gelegenheid,  om  ver-     XXIX. 
5,  icheide  groote  Haaijen  te   zien  ,  met  haare     stuk. 

3,  kleine  Gidfen  of  Voorloopers  vergezeld  ,  die  Lmsmm- 

„  de  Ooftindifchvaarders  Lootfen  of  Lootsman-**^ 
„  netjes  noemen,  dewyl  zy  de  Haaijen  altoos 

„  vergezellen  of  voorgaan.     Of  hun  oogmerk 

„  daar  mede  zy,  hunnen  Heer   aan  te  wyzen, 
3,  waar  hy  zyn  Voedzel  vinden  kan  ,  en  hem 

y9  te  waarfthouwen  voor  gevaar;  dan  of  zy  be- 
„  fcberming  by  hem  vinden ,  zonder  hem  dienfl: 

„  te  doen;  is  zeermoeielyk  te  bepaalen  :  doch 

3,  dat  zulks  niet  zonder  reden  gefchiedt ,  daar 

„  van    zal    de     gejieele    Wereld    overtuigd 

a,  zyn.* Indien  ik  raaden  mogt ,  zou  ik  in  de  eerfte 

plaats  onderftellen ,  dat  zy  by  de  Haaijen  ko. 

men  ,  om  zig  te  voeden  met  kleine  Vifchjes 

of  Ongedierte ,  dat  'er  aan  of  omtrent  het  Lig- 
haam  van  deeze  Zee-Monfters  groeit  en  zig 
onthoudt:  voorts  dienen  zy  waarfchynlyk  om 
andere  Viffchen  aan  te  lokken,  die  dan  door 

den  Haay  verflonden  worden  ?  terwyl  zy ,  we- 

gens hunne  kleinte,  of  ook  wegens  hunne  vlug- 
heid ,  voor  de  aanvallen  van  dit  Monter  zyn 

beveiligd  (*).    Hier  uit    is    de    wonderbaare 
Voor- 

(*)  Vergelyk  bladz.   500  ,  in.  het  VI.  Stuk  deczer  Na?^ 
Hifiorie. 
I.DEBL,  VIIL.STUK,  C    3 
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IV      Voorzienigheid  van  den  Schepper,  om  't  eenc 
Afdeel.  Sghep^i  jri  de  Natuur  ten  nutte  van  het  andere XX I X 

BówD*  cedoen  dienen,  wederom  baarblykelyk. 

$Tük.        De  Heer  Osbeck  deedt  5er  a  op  den  8  April 
lisman-  van  't  gemelde  [aar,  in  de  groote  Oceaan, on- 
netje,  ^  *  ° 

gevaar  drie  Graaden  benoorden  de  Linie,  eeni- 

gen  vangen  door  middel  van  een  Net ,  't  welk 
men  als  een  Totebel  in  't  Water  nederliet, 
houdende  daar  boven  een  half  dooden  Haay : 

franc,  de  Lootsmannetjes  naar  gewoonte  by  den- 

welven  komende  ,  werden  'er  veelen  met  het 
Net  opgehaald.  Eenigen  daar  van  nam  hy  ia 
fterke  Drank  mede,  de  overigen,  gekookt  zyn- 

de,  werden  van  herq  gegeten,  zynde  zeer  goed 
van  fmaak. 

Deeze  Vjfch ,  zegt  hy,  ziet  'er  uit  als  een 
Baars,  zynde  een  Vierendeel  van  een Elle  lang* 
In  de  Kieuwendekzelen  hadt  dezelve  \6  Straa- 

len,  in  de  Rugvin  30,  waar  van  de  drie  voor- 
den ftyf,  doch  kort:  inde  Borftvinnen  19,  in 

de  Óuikvinnen  5  ,  in  de  Aarsvin  16  ,  in  de 
Staartvin  26  Straalen.  Het  Lyf  was  op  zyde 

plat  of  hooger  dan  breed :  de  Kop  van  vooren 
fteil:  de  Kaaken  hyna  egaal,  met  veel  kleine 

Tandjes  bezet:  de  Oogen  klein  en  rood,  met 

de  Kringen  beurtlings  Goud-  en  Zilverkleur :  de 
Rug  blaauw,  de  Buik  wit*  Voorts  waren  de 

Kop,  Rug  en  Buik,  met  zeven  donkerblaauwe 

Banderrfelen  omgeven,  't  welk  deezen  Vifch 
een  fraay  aanzien  gaf.    De  Schubben  hadt  hy 

klein , 
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klein,  en  zeer  vaft  zittende  aan  deUuid,  ge-      IV.;' 

vonden  (*).  Afdeel. 

Juift   even  zo  veel  Banden   nam  de  Heer   ̂ ooi?  * 
Gronoviüs  waar  in  een  Lootsmannetje  ,  door    stuk, 

den  Wel  Ed.  Heer  A  Vosmaer  hem  vereerd ,  Lmaêim netje* 

dat  de  langte  van  vyf  en  een  half  Duim  hadt , 

en  bruinagtig  was  met  een  Goudglans,  zynde  o 
uit  deMiddellandfche  Zee  afkomftig.  Dit  Voor- 

werp hadt,  voor  de  Rugvin,  maar  drie  kleine 
laage  Doorntjes ;  daar  de  Tekening ,  voorgemeld, 

zes  zeer  zigtbaare  Doornen  agter  den  Kop  heeft. 

Vier  heeft  'er  de  Heer  Hasselqüist  geteld  in 
de  zyne,  die  in  de  Middellandfche  Zee,  naby 

't  Eiland  Yvika,  was  gevangen,  hebbende  de 
langte  van  een  Span.  Zy  volgen  aldaar ,  zege 

hy ,  de  Schepen  gedourig ,  en  uit  de  Rob 
werden  kleine  Vifchjes  gehaald ,  die  half  ver- 

teerd waren. 

In  dit  Voorwerp  was  de  Kleur  van  den  Kop 

boven  zwart ,  aan  dezyden  blaauw :  het  Lyf  om- 

ringd met  tien  Banden,  waar  van  vyf  wkagtig, 
de  andere  vyf  zwartagtig  ,  beurtelings  gefchikt. 

De  witagtïge  waren  boven  de  Zydftreep  blaauw. 
De  Staart  was  zwart ,  op  ieder  hoek  wit  ge* 
vlakt:  de  overige  Vinnen  zwartagtig;  de  Buik 

mt,  ft  Getal  der  Straalen  van  de  Rug  vin  was 
28  9  waar  onder  de  vier  voorften  fcherp  ,  als  ge- 

zegd is ;  die  der  Borflvinnen  20 ,  der  Buikvin- 

nen  5;  der  Aars-  en  S taartvinnen  16.    In  een 

(*)  AU.  Stokholm.  ijss.  Vol.  XVTI.  p.  7;4 
LDeïl.  Yin.  Stuk,  C  4 
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IV.      ander  Voorwerp  >  in.  Sweeden  ,  zyn  de  Vinnen 

Afdeel.  wecjerom  5  een  weinig  anders  geteld. 

u        m       Linnaus  merk£  aan ,  dac  het  Lootsmannetje 

stuk.     als  een  middel.Geflagc  zy,  tuffchen  de.Stekel- 

Leotwan-  baarfen  en  Majcreelen ,  komende ,  door  zyne  Rug-  ̂ 
doornen,  met  de  eerftgemeldeawel  overeen,  doch. 

#     daar  van  verfchillende  door  zyne  Kieuwendek- 
kende Vliezen, 

in.  (3)  Stekelbaars  met  zeven  Rugdoornen  eri  twee, 

^^ndifbhc.        Doornen  voor  de  Aarsvin. 

Deze  Weftindifche  werdt  in  het  Kabinet  van 

den  Heer  de  Geer  gevondea.  Hy  hadt  in  de 

Rugvin  11,  in  de  Borftvinnen  7  >  in  de  Buik- 
vinoen  <|j  in  de  A^rsvio.7  Qö  in  de  Stajrtvjn  16, 
Straalen. 

r, ÏV*  f4.1  Stekelbaars  met  zeven  Rmdoomen^  de  eer- 

Eyvpxmige.         jle  neerleggende  \  het  Lyf  Eyvormig. 

Deeze  Ooftindifche  Stekelbaars  is  een  lang- 

werpig Eyvormig  Vifchje,  zegt  Linn^eus  ,  dac 

de  Geftalte  van  deo  Klipvifch  fheeft,  als  zyn- 

de  platagtig  op  Zyde.  Het  heeft  opde  Kaa- 

ken  en  Lippen  ruuwe  Tanden.  Voorde  Rug- 
vin zyn  zeven  Doornen,  van  dezelven  e$  van 

elkander  afgefcheiden  ,  beurtlings  naar  de 

£yden  geftrekt,     Vao  deezg   Doornen,  is   de 

eer- 
(3)  Gafterofteus  '(pinïs   Dorfalibas  feptem  ,  Spinisquc  dua. 

bus  ante  pinnam  Analem.  Syft.  Nat.  X. 

(4)  Gafterofteus   fpinis  Dorfalibus  feptem  :   primi   recum- 
bente,  Corpore  ovato.  Syft.  Nat.  X. 
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eerfte  kleinft,  de  tweede  wat  langer.    Twee      IV. 

ftyve  Doornen   heeft   het  voor  de  Aarsvin ,  ̂DEEI^ 

die  17  Straalen  heeft ;  de  Borft  vinnen  16,  de    „XIX* 
Buikvinnen  6.    In   de  Rug-  en  Staartvin  zyn     stuk, 

'er  20.    Het  verfchilt  van  de  overige  Stekel* 

baarfen  ,  doordien  in  't  Kieuwenvlies  geen  drie 
maar  zes  Straalen  zyn.    Ook  heeft  hetzelve  het 

Ijkenige  Boi ft  Schildje  niet.    't  Schynt  daarom 
twyfelagtig,  of  het  ook  tQt  de  Lipviflchen  te 

brengen  zy.    De  eerfte  Rugdoorn  legt  vóór-  i 

waards  beftendig  neer,  gelyk  in  fommige  Ma- 
kreelen^ 

(5)  Stekelbaars  met  tien  Rugdoornen.  v. 
Pungitius» 

_^.  ir-  Tiendoorni* 
Dit  is  een  apdere  boort  van  onze  gewoonege. 

Stekelbaars,  die  men  van  de  eerfte  onder-* 
fcheidt  door  het  getal  van  Doorntjes  op  de 

Rug,  welken  deeze  'er  tien  of  elf  heeft.  Hoe- 
wel Rondeletiüs  deeze  kleiner  noemt,  zegt 

men  doch  ,  dat  het  Lyf  langer  zy.  Van  de  ge- 
dagte  Doorntjes  heeft  het  beurtelings  een  Eaar 
de  regter,  een  naar  de  ̂ flinker  Zyde  hellende. 

Ook  ontbreekt  'er  die  Wapqping  ,  uit  drie  flaat» 
jes  beftaande ,  op  de  Zyden  aan. 

(6)  Stekelbaars  met  dertien  Rugdeornen  en  zes      vr. 

Baardjes,  de  Borjtvinnen  langer  dan  bet  Lyf.  vliegende - .      Baars. 

Men 

(s.)  Gafterofteus  ipinis  Dorfalibus  decem.  Art.  $en.  52. 
Syn.  80.  Spec.  97.  Faun.  Suec.  277.  Piicis  aculeatus  minor. 

WlLL.  p.    342.   R.AJ.   pr    145. 

(6)   Gafterofteus   ipinis  Dorfalibus  tredecim. ,-   Cirris  fènis, 

I.  Deel.  VIII.  Stuk.  G  5  pin- 

s. 
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Men  heeft  deezen  voorheen  toe  de  Baarfen 

gebragc ,  en  Wiegende  Baars  geheten*  Andere 
noemen  hem  Amboineefche  Baars  of  Amboinee- 

fche  Vifch  >  als  zynde  dezelve  van  Ambon ,  in 

Ooftindie  ,  afkomflig.  Men  geeft  'er  aldaar  $ 
volgens  Valentyn  ,  den  naam  van  Ikan  Kal' 
koen  Sowanghi  ofSuangi,  dat  is  Tover- Kal  ̂ oen- 

Vifch^,  aan.  De  Heer  Klein  noemt  hem  Pfeu* 
dopterus ,  als  de  regte  Vliegende  Vifch  niet  zyn- 

de en  miffchien  ook  niet  veel  vliegen  kun- 
nende. 

Een  Voorwerp  ,  uit  de  Verzameling  van  den 
Heer  VosMAER,ze(lhalf  Duim  lang  zynde,  worde 

door  den  Heer  Gkonovius  omftandig  befchree- 

ven.  Hy  vondt  in  de  Rugvin  van  't  zelve  12, 
inde  Borflvinoen  14,  in  de  Buikvinnen  6»  in 

de  Aarsvin  9,  in  de  Staarcvio  13  Straalen.  In 

zeker  Vifch  van  deeze  boort  heeft  zyn  Ed.5  bo- 
ven ieder  Oog  ,  platte  neerhangende  Baardjes 

gezien ,  die  wederzyds  Vinswyze  getakt  waren; 
hebbende  dezelve  ook  Ovaalagtige  9  Vliezige 

Kwabbetjes ,  in  plaats  van  Baardjes ,  aan  deKieu* 

wendekzeleq.  't  Is  een  eetbaare  Vifch  ,  die 

veel  voorkomt  op  *t  gedag  te  Eiland, 

\ 
(7) 

pTnnis  PeStoralibus  Corpore  lqngïaribus.  Syft.  Nat.  X.  Perca 
Borio  monopterygio  ,  Capite  cavernofb ,  Maxilla  fuperiore 
eirris  qmtiior;  Canda  fubrocunda  utrinque  aculeata.  Gron. 
Muf.  II.  n.  191.  Perca  Arnboineniïs  Nieuhoffii.  Will. 
Ichth.  App,  I.  T.  2.  5.  RUYSCH.  The  f.  I.  p.  3  5>.  T.  2.  f, 
3,  Valent.  Amb.  T.  aio.  n,  *x©,  U  T.  213.  n.   2x3. 

V 
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(7)  Stikelbaars  met  vyftien  Rugdoornen.  IV. AFDEEta. 

Deeze  ,  die  meede  toe  de  Europifchen  be-   XXIX. 

hoort ,  is  veel  grooter  dan  de  gewoone  Stekel-    Hoofd- STUK 

baaffen,  als  wordende  wel  negen  Duim  of  twee 

Handpalmen  lang.  Men  vangt  hem  veel  in  de  Spinachia. 

Inham  der  Ooftzee,  by  Kiel  in  't  Holfteinfche,  baars, 
alwaar  de  Ingezetenen  hem  SteinMcker  noemen , 
en  de  Viffchers  van  Heiligland,  voor  de  Elve, 

geeven  'er  den  naam  van  Erfskruper  aan.  Schoo- 
NEVELD,die  hem  't  allereerfl  befchreef, noem- 

de hem,  lange  Zee- Stekel  vifch. 
LiNNiEus  heeft  deezen  onder  de  Sweedfche 

ViiTchen  niet  aangetekend;  doch ,  volgens  Gro- 
j*ovms,  wordt  hy  ie  de  Noordzee  gevonden* 

Men  vangtze  ook ,  onder  de  Garnaalen ,  in  de 

Zuiderzee.    *t  Schynt  my  eenigermaate  duifter, 
of  deeze,  dan  de  drie-  of  tiendoornige ,  het  On- 

derwerp  uïtmaaken    van  zekere  Viflchery  in 

Sweeden,  de  Skotspiggs-Fifcherey  geheten:  als 

plaats  hebbende  omtrent  zekere  Vifchjes,  ge- 
naamd Skotfpigg,  Hornfpigg  en  Hommansboror  * 

die  wel  in  de  Binnen-Meiren,  doch  byfter  me- 

nigvuldig in  Zee  gevonden  worden,    't  Is  waar, 
dezelven  zouden  maar  twee  en  een  half  Duim 

lang  zyn;  doch  ik  weet  niet,  dat  onze  kleine 

Stekelbaarsjes  in  de  Zee  voorkomen*    De  Stein- 
beijfer 

(y)  Gafterofteus  ipinis  Dorjalibus  quindacim.  ART.  Gen. 

52.  Syn.  81,  Muf.  Ad.  Fr.  II.  Aculeatus  vel  Pungitius  ma- 
xinus  longus.  Wiul.  p.  340.  RAJ.  p.  14.5.  Aculeatus  rwi* 
nus  major.  Jonst.  Tab,  XL VII.  Fig,   1, 

X.  Deel.  VIII,  Stu*. 
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IV.      beiffer  of  Steenbyter ,  waar  van  Pontoppidans 

Afdeel;  fchryfc  ,  wordt   bykans  een  Elle  lang  ,  en  is 
XXIX.    een  fl-er^e  Vervolzer  van  de  Hommers  ,  zo  hy Hoofd-  °  •* 
stuk.     verhaak. 

stekelbaars.  Wac  hier  van  zy ,  de  gedagte  Viflchery  ge* 

$weeden.m  fchiedt  om  de  Olie  of  Thraan ,  welke  de  Ste- 
kelbaars ,  dien  men  in  de  Sweedfche  Zee  vangt, 

zeer  overvloedig  uitlevert.  De  Heer  Paftoor 

En wall,  te  Waxholm,  heeft, naar  zyn  fchry- 

ven  ,  in  drie  Uuren  drie  Skotbooten  vol  ge- 
kreegen  ,  waar  van  zestig  Kannen  goede  Olie 

gekookt  zyn,  daar  men  de  Kan  van  te  Stokholm 
voor  %  Dalers  16  Oer, Koperen  Munt,verkogc 

heeft.  Een  Koperen  Daalder  doet  ongevaar 
een  Schelling  HoIIandfch  Geld :  zo  dat  dit  een 

taamelyke  Winft  uitmaakte,  van  een  Vifchje, 

dat  van  geen  Vogelen  noch  ViiTchen  wordt  ge- 
geten ,  om  dat  het  door  zyne  Stekels  befchut 

is  voor  aanranding*  Zie  hier  de  Omftandighe- 

den  van  deeze  Vifichery  (*).  l 
„  De  Rytyd  van  de  Stekelbaars  is  omtrent 

„  Simon  en  Judas ,  naar  de  oude  Almanak ;  dik-- 
„  wils  ook  veertien  Dagen  vroeger ,  en  de 

„  Vangfl:  duurt  tot  dat  'er  Ys  in  't  Water 
*.,,  konae.  Het  Net,  daar  menze  mede  vangt, 

„  moet  zo  digt  zyn  ,  dat  'er  naauwlyks  een 
„  Stuiver  doof  de  Maafen  kan  ;  de  Steng ,  daar 

,,  toe,  moet  vier  of  vyf  Ellen  lang,  en  hec 

„  Ga. 

. 

f*)  Verhani.  van  de  Stikholmf.  Akfii*  der  Weet  enfebap  pen  y 
voor  't  Jaar  1753,  pag.  16 $, 
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j,  Garen  in  't  Net  vry  zyn ;  anders  zal  men  't      IV. 

„  moeielyk  door  't  Water  kunnen  haaien.  Men  A™EE*» 
99 vangt  den  Vifeh  by  het  aanbreeken  van  den    j^ïj; 

„  Dag ,  doch  inzonderheid  's  Avonds  met  Vuur,     stuk. 
5,  't  welk  van  goed  Hout  moet  zyn  ,  op  dat 
„  het  helder  brande  en  niet  knappe.   De  Vifch 

3,  legt  diestyds  als  Zand  op  den  Grond  in  de 

„  Inhammen  der  Zee,  en  aan  de  Oevers,  zo 

„  wel  op  Steenagtige  plaatfen  ,   als  daar  een 

,i  Grond  is  van  Zand  en  Keifel,  doch  inzon* 
„  derheid  daar  men  Wier  heeft  en  Riet.  Wan* 

$,  neer  men  dan  befpeurt  ,  dat  hy  naar  't  Land 
„  is  gekomen:  (want  in  eene  diepte  van  vyf 
„  of  zes  Ellen  kan  men  hem  met  het  Net  niet 

„  ophaalen:)  zo  moet  men  zagtelyk  in  't  ron- 
3,  de  roeijen,  tot  dat  hy  van  den  Grond  begint 

„  op  te  ftygen.     Men  houdt  zig  met  de  Boot 

„  op  ondiepe  plaatfen,  niet  daar  het  diep  is: 
„  en  dan  begint  ook  de  Vifch   een  omgang  te 
,,  doen  ,  komende  het  Vuur  langs  hoe  naden 
„  Alsdan  houdt  iemand   met  een   Stok  ,    dien 
„  men  in  den  Grond  fteekt ,  de  Boot  ftil  en 

„de  ander,  die  voor  ftaat,  voert  het  Net  de 

„  loopende  Vifch  tegen ,  onder  het  Vuur ,  en 

„  fchept  zonder  ophouden,  zo  fchielyk  als  by 
„  kan:  want  de  Vifch  begint  zich  aaoftonds  te 

„  verfpreiden.    Als  hy  'er ,  nu  ,  niet  genoeg 

5,  meer  van  in  't  Schepnet  krygt ;  zo  vaart  men 
„  weder  een  weinig  in  't  ronde,  van  die  plaats 
„  af,  en  de  Vifch  volgt  op  nieuws,  by  Schoo* 

„  len,  het  Vuur;  zo  lang 'er  maar  één  overig 
I.  Deel.  VIII.  stuk.  zy 
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IV.      „  zy.    Tegen  de  Winter,  als  het  's  Nagts  wat 
Afdeel.  ̂   vrjc(j.  9  en  met  het  afneemen  der  Maan  ,  is 

HoofdI  »  deeze  Viffc^ery  het  gunftigfte,  Somtyds 
«tuk,  „  vaart  men  ook  om  Allerheiligen ,  zo  wel  in 

„  heldere  als  in  duiftere  Nagten,  's  morgens 
„  en  's  avonds,  uit. 

oiiedaarvan  „  De  toebereiding  van  de  Olie  gefchiedt  al* 
5f  dus.  Men  vult  een  van:  gemetzelde  Ketel , 

„  tot  aan  de  randen  toe,  mee  zodanige  Vifchjes. 

il  Hoe  grooter  de  Ketel  zy ,  hoe  meer  Moeite, 

>,  Hout  en  Tyd,  men  befpaart.  Dan  gier  men 

3l>  daar  twee  of  vier  Emmeren  Water  op;  zo 
„  dat  men  het  Water  tuflehen  den  Vifch  ziet 

,;  opryzen :  men  legt  'er  Hout  en  Vuur  onder 
f,  en  zet  een  Stok  overend  in  de  Ketel*  Zo 

„  dra  de  Klomp  warm  wordt,  roert  men,  het 

,,  gene  in  de  Ketel  is,  met  den  Stok  om,  tot 

„  dat  het  Water  begint  te  kooken,  als  wan- 

„  neer  de  Vifch  fmelt ,  en  dan  komt  'er  boven 
„  op  een  roode  Olie,  die  men  afroomt,  en  in 

„  een  ander  Vat  doet:  roerende  vervolgens  we* 

„  derom»  en  de  Olie,  alsvooren,  affcheppen- 

„  de.  Met  deezen  arbeid  gaat  men  voort ,  zo 

„  lang  zig  eenige  Olie  vertoont,  en  krygt  uit 

3,  een  Ketel ,  die  een  Ton  groot  is ,  twee  of 
„  ten  minften  anderhalve  Kan  Olie.  Indien 

„  men  den  Vifch  nog  levend  en  verfch  kookt, 

„  zo  is  de  Olie  zuiver;  doch  anders  krygt  men 

, ,  minder  Olie  en  dezelve  ftinkt.  Deeze  wordt, 
„  ongevaar  één  of  anderhalf  Uur ,  in  de  Ketel 

,>  gekookt ,  en  vervolgens  neemt  men  nog  de 

„  over- 
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„  overblyvonde   Bry  ,  welke  ,    doorgezeegen     IV. 

„  zynde,  op  het  volgende  Kookzel  gegooten  Afdbel» 

fJ|  wordt ;  alzo  daar  nog  Olie  ia  is :  en  dus  gaat   |j      ~ 
„  men  voort.  stuk» 

„  Het  gene  na  het  Kooken  oyerblyft ,  zo 
„  wel  nat  als  droog ,  moet  niet  weg  gefnieetea 
„  worden  :  want  ,  behalve  dat  het  een  goed 
„  Voedzel  voor  de  Varkens  is,  kan  men  het 

„  op  de  Kcornlanden  of  in  de  Moestuinen  ge* 
„  bruiken ,  daar  twee  Tobben  zo  veel  doen 

„  als  tien  Laften  verbrande  Meft  :  't  geen  wer« 
„  kelyk  onderzogt  is  geworden.  Wil  men  het 
„  tot  Lok:aas  gebruiken, om  Vollen, Wolven* 
„  Kraaijen  eo  Raaven,  daar  mede  te  vangen; 
„  zo  legt  men  de  Smeerkoek  op  eene  plaats 

„  in  't  Veld ,  daar  men  dezelve  in  't  Voorjaar 
„  kan  uitfpreiden :  dan  zal  zig  een  menigte 
„  Roofdieren  derwaards  verzamelen;  want  de 

„  Reuk ,  die  ons  onaangenaam  is  en  tegen  (iaat, 
,?  ftrekt  tot  aanlokking  van  dezelven. 

„  Wanneer  zo  veel  Olie  is  afgefchuimd  ,  das 
„  men  denkt  den  Ketel  omtrent  vol  te  zullen 

„  hebben,  zo  moet  men  die,  zeer  voorzigtig, 

„  in  den  Ketel  overgieten ,  ten  einde  het  groen- 
„  agtige/twelkzig  op  den  Bodem  gezet  heeft» 
,,  niet  mede  loope ,  maar  op  den  Akker  gebragc 
„  kan  worden.  Naderhand  wordt  deeze  Olie 

„  oök  gekookt ,  neemende  zorgvuldig  alle 
„  Schuim  en  Vuil  daar  af  ,  en  gietende  weder- 

„  om,  met  gelyke  voorzigtigheid,  degekook- 
„  te  Olie,  die  helder  is ,  over,  tot  dat  men  aan 

J.Dujl.  VIII.  STVK, 

5i 

het 
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IV*  „  het  groenagtige  komt.  Dit  kan  insgelyks 
Afdeel.  gebruikt  worden  ,  om  Leder  daar  mede  te 

Hoofd-  "  ftaeeren.  De  zuiver  afgegooten  Olie  wordt 
stuk,  „  in  goede  digce  Vaten  ,  Ankers  of  Tonnen, 

„  tot  haar  gebruik  bewaard.  Verfch  en  helder 

3,  zynde  heeft  zy  geen  andere  reuk  dan  Boom- 

3,  Olie,  erï  kan  derhalve  zeer  wel  in  Lampen 

3,  gebrand  worden,  zelfs  by  Luiden  van  Ver- 
3,  mogen.  Men  zegt  dat  het  in  Engeland  zeer 
„  gebruiklyk  zy  ,  Olie  van  deezen  Vifch  te 

3,  bereiden. 
Geftaite.  m  £>e  Zee-Stekelbaars  is  vierkant  van  Lyf  en 

zeer  dun ,  teer  en  geheel  glad  van  Huid ,  die 

zwartagtig  is  op  de  Rug ,  aan  den  Buik  geelag- 
tig  wit ;  hebbende  den  Kop  fpits ,  byna  als  die 

van  een  Snoek  ,  doch  dunner  van  Bek*  Hy 

heeft  aan  de  Kieuwen  twee  Vinnen ,  op  't  mid- 
den van  de  Rug  ééae  Vin ,  die  driehoekig  is ,  van 

waar,  naar  de  Nek  toe  ,  op  een  ry  geplaatft 

zyn  vyftien  Stekels  ,  die  een  weinig  agter- 
over  hellen ,  zynde  los  en  niet  door  een  Vlies 

te  famen  gevoegd.  Midden  aan  dën  Buik  heeft 

hy  twee  Stekels ,  die  naar  de  zyden  van  elkan- 
der afgekeerd  (laan  ;  aan  de  Navel  één..  Dé 

Staartvin  is  driehoekig. 

Nog  uitvoeriger  is  de  Befchryving  ,  welke 
door  Dr.  Lister  ,  uit  een  Koninglyk  Manufcript, 

van  deezen  Zee.  Stekelbaars  gegeven  wordt  (*). 
By  Petiver  vindt  men  hem ,  onder  den  naatii 

van 

(*)  •Afpind.  ad  Ichth.  Wilt.  p.  n» 
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Van  Great  Prickleback  ,   afgebeeld  (*).    Klein      IV. 

noemt  hem,  gekk  de  anderen ,  Cmtfifcus.  Dee«  AfdeeEu XXIX  II 

ze  Soort,  niet  vyftien  Stekels  op  de  Rug,  merkt  hoofd* 
de  Heer  Gronoviüs  aan,  onthoudt  zig  in  Zee;    stuk* 

de  drie-Doornige  fomtyds  ook ;  maar  de  vyfrien- 
Doornige  is  in  de  Meiren  en  ftilftaande  Poelen 

van  Zoet  Water  in  de  Nederlanden  het  menig-*  # 
vuldigfte  (f). 

(8)  Stekelbaars  ,  die  aan  *t  asterfle  van  dm  l  VIir,: v    y  b  pin  dr  e  Hm* 
Kop  vier   zaagswys  getande  Doornen  Imft , 
ter  langte  van  den  Buik* 

Een  Ooflindifch  Vifcbje,  uit  de  Befchryving 

Van  het  Koninglyk  Sweedfche  Kabinet-,  wordt 
tot  dit  Geflagt  betrokken.  Hetzelve  heeft  in 

de  Rugvin  16,  in  de  Borflvinnen  20  ,  in  de 
Buikvinnen  4,  in  de  Aars  vin  8  Straalen.  Het 

Lyf  is  Spilfond,  een  Duimbreed  lang:  de  Kop 
groot  met  ontelbaare  rimpels  ,  hebbende  van 

agteren  vier  agter-uit  fteekende  Doornen,  diè 
byna  zo  lang  als  de  Buik  zyn.  De  Straalen  van  , 
de  Staartvin  zyn  wegens  de  kleinte  en  om  dat 
dezelve  befchadigd  was ,  niet  geteld, 

(*)  Petiver  Gazoph.  Tab.  $i.  Tig.  12* 
(|)  Zoöph.   Gron.   Fafc.   I.   p>.   134. 
(g;  Gafterofleus  ,  Capitls  poftico  fpiriis  quaternis  (êrrulafls 

longitudine  Abdominis.  Syjï<  Nat.  X.  Pungitius.  Muf.  Ad-, 
l?r.  I.  p.  74.  T.  32.  t\  5. 

$    Cl    
#■ 

LDiel.  VIII.  StuïU  D  XXX. 

■y 
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XXX.  XXX.    HOOFDSTUK. 
Hoofd- 

stuk. £efchryving  van  't  Oeflagt  der  Makreele^, 
waar  in  zó  de  gewoone  als  de  Marsbanker ,  de 
blaauwe  Makreel,  Bonet,  Thonyn  en  andere 

Zee*ViJJcben.  Zonderlinge  manier  van  Vangft 
derzelven, 

Naam.  ip\e  Viffchen  van  die  Geflagt  begryp  ik  onder 
U?  den  Naam  van  Makreelen,  die  door  ee- 
nïgen  derzelven  gevoerd  wordt.  Zy  hebben 
den  Kop  famengedrukc  en  effen :  het  Kieuwen- 
Vlies  mee  zeven  Straalen :  het  Lyf  elfen ,  van 

agteren  door  de  Zydftreep  gekield  :  ook  dikwils 

badaard- Vinnen  naby  de  Staart. 
Kenmerken.  £)e  Heer  Gkonovius  geeft  voor  Kenmerken 

op:  het  Lyf  hooger  dan  breed,  ongefchubd, 
agterwaards  verdunnende  en  gemeenlyk  by  de 

Staart  horizontaal  breeder,  zot  dat  het  zig  als 
vierkant  vertoont  :  de  Zydftreep  is  bogtig  en 

nieeftal  met  Beenige  Plaaten  geharnaft  :  de  Kop 

hooger  dan  breed ,  ongefchubd ,  weerloos ,  fpïts- 

agtig:  de  beide  Kaaken  getand:  het  Kieuwen- 
Vlies  met  Dekzelen  gedekt ,  uitfpanbaar ,  met 

zeven  Beentjes  wederzyds.  't  Getal  der  Vinnen 
zeven  of  agt:  op  de  Rug  één  of  twee:  de  Buik- 

vinnen onder  de  Borftvinnen :  een  enkele  Aars- 

vin. Sommige  Straalen  van  de  Rug- ,  Buik-  en 
Aarsvinnen  zyn  fomtyds  gedoomd.  Takagtige 

Beentjes,  die  los  zyn  van  elkander  en  niet  Ste- 

kelig 
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kelig  ,   van  Penfeelswyze  figuur  ~,  worden  ,  ia      IV". 
fommigen  ,  agtér  de  Rug-  en  Aarsvin  gevon*  Afde^l» 

den.  *xx° 
nüüFü- 

Zyn  Ed.  maakt  twee  Afdeelingen  ïn  dit  Ge*  stok. 
flagt ,  waar  van  de  eerfte  is  van  zodanigen ,  die  soorten 

de  gemelde  badaard- Vinnen  al,  de  andere  van 

de  genen  die  deze! ven  niet  hebben.  In  de  eer* 
fee  Afdeeling  zyn  by  hem  twee,  in  de  andere 

vyf  Soortem  't  Getal  der  Soorten  van  dit  Ge- 
flagt,  welken  Linn^eüs  heeft  ,  is  agt  :  waar 

van  de  vier  eerden  gemelde  Vinnen  van  elkan- 
der afgezonderd,  de  anderen  die  famengegroeid 

hebben. 

(t)  Makreel  met  vyf  bajiaard- Vinnetjes,  t Seombrüh 

Deeze  is  't,  die  van  de  Autheuren  Sconibér  ̂ SSS? 
of  Scömbrus  getyteld  wordt.     Die  van  Venetië 

noemen  hem ,  nog  hedendaags  ,  Scombro  ,  doch 

die  van  Rome  Macarêllö ,  die  van  Napels  Lacer- 

to,  van  Marfeille  Auriol  ,   en   dé  '  Spanjaarden 
Carallo,  volgens  Salvia&u§  of  Cavallo  volgens 
Rondeletiüs.     Van  de  Franfchen   wordt  hy 

Maqueredu  geheten,  van  de  Engelfchea  Maca- 
rell9  van  de  Duitfchers  Makrell  en  van  de  Swee* 

den  Mahrill.    In  Noorwegen  fchynt  de  naam, 

gelyk  by  ons,  Makreel  te  zyn* 

„  De (i)  Scomber  Pinnulis  quinque.  Syft.  Nat.  X.    Scomber  raf.  < 
éils    pinnarum   Pe&oralium    viginti  ,    Dorfaliutri     duodecim. 

Faun.  Suec.  287.  Scomber  pinnulis  quinque  in  extrenio  Dor- 
*o,  fpina  brevi  ad  Anum.  Art.   Gen.   30.  Syn.  48.  Spec.  6$,, 
Gron.  Muf.  1.  n.  8i.  Scomber.  WiJLL.  p.  xsi.  Raj.  y*$%*. 
J0K9T.  Tab.  XXI.  fig.  9,  n« 

IéDÊEL.    VIII.  STUK*  D    2 
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IV.  „  De  Makreel  (fchryfc  Pontoppidans  (*), 
Afdeel.      e@n   wej  b^enje  Zee-Vifch  ,  die  onsevaar 
XXX  *      ■■ 
Hoofd-  »  een  ̂ a^  ̂ c  ̂ aDS  1S>  ̂ee^c  ̂ er^y^e  blaauwe 
stuk.     ,,  en  groene  ftreepen  op  zyne   gladde  Huid; 

,,  het  Vleefch  is,  gelyk  in  de  Haringen,  week 

3,  en  aangenaam  voor  de  genen,  die  deszelfs 

5,  Vettigheid  verdraagen  kunnen ,  doch  van  de 

„  Geneesheeren  wordt  het  niet  voor  het  ge- 
3,  zondfte  gehouden  ,  dewyl  het  moeielyk  te 

3„  verteeren  zou  zyn.    Wanneer   de   Vifch  in 

9,  't  Voorjaar   eerfl    aankomt  is  hy  magerfl:  , 
„  wordende  des  Zomers  langs  hoe  vetter.     De 

„  Makreelen  zyn  onbeftendig   en  vlugtig  van 

5,  aart,  begeevende  zig,  by  groote  Schooien , 
3,  uit  den  eeneo  Inham  in  den  anderen,  en  den 

3,  Haring   verjaagende  :    weshalve  'er  de  Vis- 
„  fchers  niet  veel  naar  verlangen*:  want, hoewel 

3,  zy  dezelven  ook,  met  Hoeken  en  met  Net- 

3,  ten ,  by  geheele  Booten  vol  vangen ,  en  de 

,,  Vifch,  ingezouten  zynde,  voor  een  gedeelte 

„  uitgevoerd  wordt :  zo  is  zulks  doch  met  de 

„  voordeelen  van  den  Haring vangft  niet  te  ver- 

3,  gelyken. 
verflindende     3,  Niet  minder  happig  en  verflindende  is  «de 

3,  Makreel  dan  de  Haaijen ,  waar  mede  hy  ook 

„  in  dit  opzigt  overeenkomt,  dat  hy  zeer  gre- 

tig is  naar  Menfchen-Vleefch  ,  zettende  de 

genen  die  naakt  zwemmen ,  na  ;  welke  heel 

„  fchielyk  opgevreten  worden ,  wanneer  zy  in 

3,  een (*)  MmtL  ̂ ift  bon  3£0?ÜU  II.  Th.  p.  255- 

aar/. 

99 
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„  een  School  van  Makreelen  >   hoedanig  men       iv. 

,,  hier  Stum  noemt ,  vervallen,    't  Is  niet  lang  Afdesl. 
«t  geleeden  ,    dat  men   daar  van    een  droevig    »3fA^ 

~  1  Hoofd- 
„  Voorbeeld  zag.    Zeker  Matroos  ,    die   met     stuk. 

„  zyri  Schip  in  de  Haven  Larkulen  lag ,  te  Wa- 

„  ter  zig  begeeven  hebbende,  om  met  Zwem- 

5,  men  zig  een  weinig   te  verluftigen  ,   raakte 

„  fchielyk  weg ;   waar  over  zyne  Kameraads 

„  zig  verwonderen,  tot  dat  zy,na  verloop  van 

„  een  of  twee  Minuuten  ,zyn  Lighaam  Bloedig 

3,  en  deerlyk  gebeten  weder  boven   zagen  ko- 

„  men.    Men  vondt  het  met  Makreelen  in  me- 

„  nigte  bezet,  die  men  'er  naauwlyks  van  af 
M  kon  jaagen  ;  doch  het  was  te  laat  ,  en  zyn 

„  dood  zal,  zonder  twyfel,  zeer  Pynlyk  ge- 

„  weeft  zyn. 
„  Wïlloüghby  merkt  aan ,  dat  deeze  Vifch 

,,  geene  Zwem*  of  Lugt-bla&s  onder  de  Rug 

„  heeft  (*)  ,  't  welk  zo  veel  te  wonderlyker 
3,  voorkomt,  aangezien  dezelve^  gelyk  wy  gezegd 

„  hebben,  zeer  hortïg  en  vlug  is  in  't  zwem- 

„  men.     Ook  zegt  hy  5  op  *c  Gezag  van  Pu- 
kiüs  en  Bellonius  ,   dat  men  weleer  een 

Garum  9  't  welk  zeer  gewild  was,  by  de  Oos- 
terfche  Volkeren   uit  de  Makreelen   bereid- 

de  (f).    Aangezien  die  Garum  de  koftbaare 

„  Ka. (*)  Vefica  natatoria  nobis  non  comparuit  ,  zegt  hy.  Dat  is, 

"Wy  hebben  'er  geene  Zwemblaas  in  gevonden.  Dit  verdiende 
nader  onderzoek. 

("I")  Ex  Scombris  glim  Garum  conficiebatur  laudatiifimttm. 

Ï>L1N.  *Libr.    XXI.    Cap.    g.   Garum   ex    Scombris  Sc   Coliis 
t  DEEL.  VIII.  STV&*  D    3  apiwj 

19 

39 
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IV*       3,  Kaviaar  is  ,  die  gemeenlyk  van  de  Kuit  der 

Fl  „  Steuren  ,  welke  in  de  Wateren  by  Afof  over- 

jlooirD*  »  vloedig  voorkomen,  gemaakc  en  met  groote 
§tuk.     „  Onkoflen  jaarlyks  uit  Rusland  naar  Italië  ge* 

„  voerd  wordt :  zo  is  't  de  Vraag  of  de  Kuit 
„  van  de  Makreel,  die,  gelyk  gezegd  is,  in 

„  de  Middellandfche  Zee  zïg  tot  Kaviaar  ge- 
„  bruiken  laat ;  alhier  [in  Noorwegen]  niet  tot 

„  het  zelfde  einde  gebruikt  zou  kunnen  wor- 
,,  den ,  in  plaats  van  ze  weg  te  werpen ,  gelyl? 

„  zulks  dikwils  gelchiedt ,  wanneer  de  Makreel  - 
„  in  overvloed  gevangen,  ingezouten  en  even 

„  als  Haring  gegeten  wordt  (*)'. 
In  de  Befchryving  van  Ysland  zegt  Ander- 

son  ,  dat  de  Makreel  taamelyk  naar  een  Haring 

gelykt,  doch  grooter  is5  zynde  gemeenlyk  by 
de  twee  Voeten  lang.  Men  hadt  hem  verze* 

kerd  ,  dat  deeze*  Viflchen  den  Winter  door- 

brengen io  *t  Noorden  9  en  's  Voorjaars  by  Schoo- 
ien een  Togt  doen  naarHitland,  gaande  langs 

de  Kuften  van  Schot-  en  Ierland  voort,  en  dan  % 

door  de  Spaanfche  Zee ,  zig  eindelyk  in  de  Mid- 
dellandfche  werpende:  terwyl  een  ander  Smal- 
deel,  van  hun  School  zig  affcheidende  ,  door 

he$ 

apud  Byzantinos  Ben  fblerc  [nunc  Dierum  inteliigo]  ,   refert 
Bellonius,  WiJLL.   rifc.  p.   isi. 

(*)  Dus  verre  de  Heer  Pontoppidans  y  die  'er  de  manier 
van  bereidinge  der  Kaviaar  byvoegt  ,  welke  ik  reeds  omftan- 

dig  heb  medegedeeld.  Zie  't  VI.  Stuk  dezer  Nat.  Hiftorie^ 
bladz.  ssz.  Dat  de  Kuit  van  andere  Viflchen  ook  gezouten, 

en  gedroogd  worde  tot  Verfnapering  %  blykt  in  't  voorgaand? VIT,,  5?ruic,  bladz.  19,  enz. 
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het  Kanaal  terug  loopt,  en  zig  eerfl  aan  de  En*      jv. 

gelfche  en  Franfcfte1,  dan  aan  de  Hollandfche  Afde^^. 

en  Franiche  Kuiten  vertoont,    Dceze  Kolom,    pX^a 
in  July   aan  Jutland  komende ,  zendt  wederom     Stuk. 

een  Smaldeel  af,  't  welk  zig  in  de  Oofizee  werpt ; 
terwyl  het  overige,  langs  de  Kuft  van  Noor- 

wegen  en   Ysland  ,    Noordwaards    terugkeert. 
Twee  ervarene  Viilchers  van  Heiligland  hadden 
hem  zulks  verzekerd. 

Niet  zeer  omftandig  is  de  Heer  Grokoviüs  Geftalte; 

in  de  befchry ving  van  den  Makreel  of  Makril  , 

die  ,  zo  zyn  Ed.  aanmerkt ,  jaarlyks  ,  in  de 

Maanden  July  en  Auguflus ,  in  groote  menigte, 

van  de  Katwykers ,  op  de  Vifchmarkt  te  Lei- 

den gebragt  wordt.  In  ieder  der  Rugvinnen, 

die  ver  van  elkander  af  ftaan  ,  vondt  hy  1 1  Beent- 

jes; anderen  hadden  'er  12  in  gevonden  :  in  de 
Borft  vinnen  18,  anderen  20:  in  de  Buik  vinnen 

6,  in  de  Aarsvin  12 :  de  Staart  gevorkt  en  niet 

groot.  Het  eerfte  Beentje  van  de  Aarsvin  is 

kort  en  feherp  gedoomd. 

Volgens  Willoughby  heeft  deeze  Vifch  de 

langte  van  een  Voet  en  iömtyds  van  een  Elle  : 

het  Lyf  Spilrond>  dik  en  vleezig,  doch  aan 

beide  enden  feherp  toeloopende.  Hy  is  niet 

ongefebubd  ,  gelyk  uit  de  Waarneeming  van 

Doktor  Baster  blykt  ,  maar  de  Schubbetjes 

zyn  klein ;  byna  als  die  van  den  Both.  In  de 
Kaaken  heeft  hy  kleine  fcherpe  Tandjes.  De 

Maag  wordt  vol  Vifchjes  gevonden.  Linnjsus 

getuigt ,  dat  de  Makreel  van  Gallen  *  leeft ,  *  Med*/* 
1.  pm,.  vxn.  sm.  D  4  ge- 
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IV.     gelyk  zyn  medefoorten   en  dat  hy  des  na  gt 

Afdeel.  Licht  geeve.     Een  menigte  Byhangzels  zyn  'er 
aXX.    aan  £Gn  uitparj^  van  de  Maag,  even  als  in  de 
Hoofd-  do  ö> 
«tuk.    Kabeljaauwen.    Zy  zyn  niet  gemakkelyk  veiv 

teerbaar,  doch  de  fmaakelykheid  houdt  hun  ia 

agting;  hoewel  'er,  daar  men  Haring  of  Salm 
heeft,  zelden  veel  werks  van  gemaakt  wordt. 

Men  vangtze  met  allerley  Aas* 

il  (2)  Makreel  met  zeven  baftaard-Vinnetjes  van 

Boiiet.4'  onderen ,  het  Lyf  wederzyds  met  vier  zwarte 
Jlreepen  getekend* 

Schoone  Makreel  of  Bonet  wordt  deeze  van 

Osbeck  getyteld,  die  hem  op  zyne  Reize  naar 

Ooffcindie,  in 't  jaar  1750,  waargenomen  hadt. 
Ik  twyfel  niet ,  of  het  zal  de  Bonite  zyn ,  van 

welken  de  Franfchen  fpreeken;  waar  mede  de 

Oceaan ,  rondom  de  Kanarifche  Eilanden  en  Ma- 

déra,  wel  tagtig  of  honderd  Mylen  in  't  ronde, 
als  bedekt  was  of  grimmelde ,  naar  de  aanteke< 
ning  van  des  Marchais.  LEGüAT,die  ze  ook 

op  zynen  Togt  naar  Ooftindie  in  de  Atlantifche 
Zee,  bezuiden  de  Eilanden  van  Kaap  Verde, 

in  menigte  onder  de  Dorado's  hadt  gezien, 
geeft  'er  de  volgende  Befchryving  van. 

De  Vifch  is  gemeenlyk  drie  of  vier  Voeten 

lang ,  zeer  dik  en  Vleezig  ,  hebbende  de  Rug 

be« 
f 2)  Scomber  pinnuüs  inferioribus  feptem,  Corpore  lineïs 

utrincpe  quatuor  nigris.  LOE*  L.  Epijï.  Scombcr  pulcher  & 
Jionet.  Osüeck.  Iter.  67. 
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bedekt  met  kleine  Schubbetjes,  die  zo  digt  aan      IV. 

elkander  fluiten ,  dat  menze  naauwlyks  kan  zien,  ̂ FDEEL» 

De  Kleur  is,  op  de  Rug,  Leyagtig  blaauw,  op  £^ 

ibmmige  plaatfen  een  weinig  naar  't  groene  trek-    stuk. 
kende ;  aan  den  Buik  Parelgrys ,  op  de  Zyden, 

naar  de  Rug  toe,  langs]  hoe  bruiner  wordende. 

Vier  geelagtige  Streepen ,  die  haaren  oorfprong 

by  den  Kop  neemen  ,  loopen  byna  evenwydig 
langs  het  Lyf  heen   en  vereenigen  zig  by  de 

Staart ,  welke  nagenoeg  de  Gdtalte  heeft  van 
die  van  een  Makreel.    De  Oogen  zyn  groot  en 

fchril,  als  Paarlen  van  Git,  die  in  Zilverkleurige 

kringen  ftaan.    Naby  de  Staart ,    op  de  Rug, 

zyn  zes  kleine  vierkante  Vinnetjes ,  niet  boven 

een  Duim  hoog,  en  van  onderen  vindt  men  'er 
zeven  (!)• 

De  Bonite  fpringt  tien  of  twaalf  Voeten  hoog 

uit  het  Water,  Men  vangt  hem  met  Harpoe- 
nen of  met  een  Hoek,  op  dergelyke  wyze  als 

de  Dorado's ;  want  het  fchynt  dat  de  een,  zo 
wel  als  de  andere  ,  vervolgers  van  de  Vliegende 

VifTchen  zyn.  Osbeck  heeft  in  de  voorde  Rug- 
vin 15,  in  de  agterfte  10,  in  de  Borftvinnen 

28,  in  de  Buikvinnen  7,  in  de  Aarsvin  14,  in 
de  Staartvin  26  Straalen  waargenomen.  Aan 
de  Kuft  van  Vrankryk  ,  tuflehen  de  Loire  en 
Garonne ,  zyn  deeze  VifTchen  ,  onder  den  naam 
van  Gnmon ,  zeer  gemeen.  Hun  Vleefch  worde 
gezegd  uitmuntende  te  zyn  ;  droog  ,  vaft  en 
voedzaam. 

(3) 
(T)  f^oyage.  Tom.  I.  p,   zz. 
I.Deïl.  VIII.  Stuk,  D  5 
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IV,         (3)  Makreel  met  agt  baftaard-Vinnetjes  boven 
Afdeel.  en  mfaTm 

.X.X.A.. 

Hoofd-       ;pe  Griekfche  naam  Gvvvog  wordt   van  fom- STUK. 

ni       migen  Tbynnus,  van  anderen  Thunnus  en  Tbin- 
Tbynnu^  ms  gefpeld.     De  Pelamys ,  ook,  worde  gezegd 

de  Thunnus  van  Aristoteles  cc  zvn.    Aode- 

ren  noemen  hem  Orcynus.     De  Pelamys  is  maar 

een  jonge  Tbynnus  of  Thonyn,  gelyk  wy  dee- 

zen  Vifch  in  navolging  van  't  Griekfch  heeten ; 
de  Franfchen  noemen  hem  Thon  y  de  Icaliaanen 

Tonno  en  de  Engelfchen  Tunnyfish.    Hy  worde 

ook  Spaanfibe  Makreel  getyteid,  om  dat  men 
hem  meeft  vangt  aan  de  Kuffc  van  Spanje, 

vangft  in       Eertyds  was  een  vermaarde  Thonynen-Vangfl 

;  ■  aj9        te  Conil ,  naby  de  Straat  van  Gibralter  ,  in  't 
Gebied  des  Hertogs  van  Medina-Sidonia ,   die 

jaarlyks  daar  van  trok  wel  tagtigduizend  Ryks- 
daalders;  doch  door  het  menigvuldig  gebruik 

van  Zouten  Vifch  en  Haring  is  die  Viflchery  in 
verval  geraakt.    Evenwel  heeft  zy  nog  plaats 

aan  die  geheele  Kuft  9  van  Kadix  tot  aan  de 

Straat.    Men  vangt  'er,  in  Mey  en  Juny  ,  in 
de  Baay  van  Kadix  een  menigte  in  groote  Fui- 

ken, 

(l)  Scomber  pinnulis  utrinque  o&o.  Syft.  Nat.  X.  Scom- 
ber albicans  f.  Albccor.  Osbeck,  Iter.  69.  Scomber  pinnu- 

lis o&o  vel  novem  in  axtremo  Dorib,  Sulco  ad  pinnas  Ven- 
trales. ART.  Gen.  31.  Syn»  49.  Scomber  pinnulis  novem^ 

pinna  Dorfi  priori  plicata ,  Dentibus  planis  lanceolatis ,  Maxil- 
la  fuperiore  acuta.  Loefl.  Epift.  Thynnus  pinnulis  iuperio- 
ribns  novem  5  inferioribus  o&o.  Brown,  Jam,  45i»|Thynnas 
fivc  Thunnus  Bellonii.  Will.  p.  176.  Thunnus  five  Thynnus. 

KAJ.  p.  57»  Joi^ST,  Tab.  III.  f.  2.  - 

v 
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ken,  die,  dood  geflagen zynde ,  na  dat  het  In.      iv. 

gewand  'er  uit  gehaald  is ,  aan  Mooten  gefnee-   Afdeel* 
den ,  na  het  wegneemen  van  de  Graat  9  berooft    T^x^. 

^,.        .  ,  Hoofd* 
zynde, in  Olie  gebraden  en  vervolgens  met  ver-     STuk* 
fcheOlie,  Peper ,  Nagelen  en  Laurierbladen ,  in 

Tonnetjes  gepakt  worden,  Op  deeze  vvyze  toe- 
gemaakt ,  verzendt  menze  alom ,  meeft  naar  de 

Middellandfche  Zee, alwaar  deeze  Verfnapering 
zelfs  meer  geagt  wordt  dan  de  Kaviaar,  die  van 

Konflantinopolen  komt.  Anders  worden  de  Tho- 
nynen  ook  wel  maar  in  vieren  gehakt,  en  gezou- 

ten zynde  verzonden ,  om  te  dienen  tot  onder- 
houd van  het  Scheepsvolk  der  Galeijen.  Men 

vangtze  ook  met  Netten  in  de  Oceaan.  Oudtyds 
heeft  men  reeds  van  het  inzouten  der  Pelamides 

of  jonge  Thonynen  veel  werks  gemaakt. 
De  manier,  die  men ,  om  deeze  Viflchen  te  vmgft  t» 

vangen ,  te  Marfeille  hedendaags  gebruikt ,  is 

zeer  zonderling.  Men  heeft  'er  Netten  toe, 
genaamd  Mardrags ,  die  ieder  wel  drieduizend 

Ryksdaalders  in  't  Jaar  kunnen  opbrengen  gor- 
dende de  Vifch  ,  gerneenlyk,  voor  anderhalve 

Jranfcbe  Stuiver  het  Pond  verkogt.  Deeze  Netten 

blyven,  van 't  begin  van  September  af,  byna 
vier  Maanden  lang,  midden  in  Zee,  met  Ankers 

wederzyds  beveftigd,  op  de  zelfde  plaats.  De 
Touwen,  waar  van  men  deeze  Netten  braaic, 

zyn  niet  dunner ,  dan  van  de  Netten  die  ge-, 
bruikt  worden  tot  den  Vangft  der  Damherten, 

Aan  zekeren  Uithoek  wordt  het  Net  vafi  ge- 

pakt met  een  Kabel  3  die  van  daar  omtreni 
J.DEEi.  VIII,  stv^  «6 

\ 



6o       Beschryving    van 

IV       een  Myl  ver  in  Zee  uitloopt ,  hebbende  aan  't 
Afdeel.  end  een  Fuikswys  Net,  dat  in  verfcheide  Ka- 

XXX,    mertjes  als  afgeperkt  is  ,   waar  van  ieder  van 

Jtuk?  vooren  °Pen  *s  en  van  agteï"en  uitloopt  in  een 
naauwer  Afdeeling  of  Zak.  Boven  de  Openin- 

gen houdt  een  Vi(Tcher,dag  en  nagt,  de  wagt 

in  zyn  Schuitje,  en  fluit  dezelve,  zo  dra  hy  be. 

fpeurt,  dat  'er  een  Thonyn  is  ingegaan»  Dus 
moet  de  Vifch  ,  daar  uit  willende  ,  de  andere 

Opening  opzoeken ,  die  hem  brengt  in  een  naau- 

wer en  eindelyk  in  't  allernaauwfte  Hok  ,  dat 
van  onderen  ook  een  Net  heeft.  Zo  dra  nu 

daar  in  eenige  Viflchen  beflooten  zyn ,  weeten 
de  Viflchers  hetzelve  op  te  ligten ,  tot  dat  het 

weinig  meer  dan  een  Mans  langte  onder  Water 

zy;  dan  fprïngen  zy  in  dien  Zak  ,  als  in  een 

j  foort  van  Vyver,  en  haaiende  ïhonynen,  die 
zy  aan  de  Staart  grypen ,  alwaar  de  Vifch  zeer 

(un  is,  daar  uit,  werpende  dezelven  in  hunne 
iqhuiten,  daar  zy  van  anderen  aanfionds,  on- 

der de  Kieuwen ,  open  gefneeden  en  gegromd 

worden.  Men  vangt  'er  fomtyds  eenige  hon- 
derden, ja  wel  duizend  te  gelyk  ;  waar  onder 

dikwils  qok  Dolphynen, ,  Zwaardviflchen  en 

Makreelen  zyn :  want  de  Vifch  zwemt  by  Schoo- 
ien ,  en  ,  even  als  de  Schaapen ,  zo  volgt  de 

een  den  ander. 

Gebruik.  t  Men  heeft  van  ouds  reeds  opgemerkt ,  dat 
deeze  Vifch  niet  alleen  Schools wyze,  maar  in 

zekere  orde  zwemt ,  maakende  een  Parallelogram 

uit*  even  als  SoJdaaten  die  in  Marfch  zyn;  zo 

dat 
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dat  men,  ééne  Ry  tellende,  van  hun  getal  ten      IV. 

naaften  by  kan  oordeelen.    Iets  dergelyks  wordt  Afdeel* 

van  de  Haringen  hedendaags  verzekerd.    Inde    Hö0FJ^ 

Golf  van  Tarento  werden  'er  zo  veel  gevangen,     stuïc. 
dat  men  het  befte  van  den  Vifch ,  de  Buikftuk- 

ken  naamelyk ,  Tarentello  noemde ,  en  't  ove- 

rige, 't  welk  men  voor  't  Genieene  Volk  over- 
liet',  Tonnina  of  Melandrya.    De  Pelamides  of 

jonge  Thonynen,  ingelegd,  werden  SardcB  ge- 
heeten ,  en  dienden  niet  alleen  tot  Spyze ,  maar 

zyn  ook  aangepreezen  geweeft  tegen  zulke  Wa- 
terzugt,  die  uit  een  gebrek  in  de  Milt  ontftaat. 

Pliniüs  getuigt,  dat  de  Thonynen  fomtyds  Grootte, 
zo  groot  worden,  dat  de  Staart  de  breedte  van 
twee  Ellen  heeft,  en  de  Vifch  een  zwaarte  van 

vyftien  Centenaaren,  't  Isdan,gelyk  Gesnerus 
aanmerkt,  zeer  ongelooflyk ,  dat  zy  maar  twee 

Jaaren  leeven  zouden.  Meer  dan  honderd  Pon. 

den  zwaar  komen  zy  dikwils  voor.  Men  heeft 

'er  aan  de  Kuft  van  Cornwall  een  gekreegen  van 
zeven  Voeten ,  hebbende  de  Rob  vol  Haringjes 

of  Sprot.  Ook  wordt  my  verhaald, dat  onlangs 
in  het  Wyker  Meir  een  Thonyn  zou  gevangen 

zyn ,  die  wel  tien  Voeten  lang  was. 
De  Heer  Gronovius  betrekt  tot  zyne  Soort 

van  Makreel ,  die  negen  Vinnetjes  wederzyds  aan 

de  twee-  Vinnige  Rug ,  en  een  dubbele  Stekel  aan 

de  Navel  (*)  heeft ;  niet  alleen  deeze  Soort  van 

Lin- 
(*)  Scomber  pinnulïs  utriiique  novem  in  Dotfo  dipterygïo; 

ipma  duplici  ad  Anura.  ZoöphyL  Gren.  Fafc»  I.  N.  301, 
X.  Dl*!..   VIII.  STVK, 
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IV.      LiNNiEüs,  maar  ook  den  Leman  Vijch  van  Va- 
Afdeel,  LENTyN  en  de  Corret  der  Nederlanderen;  als  ook XXX 
Hoofd     ̂ e'  we^ce>  *n  de  Algemeene  Befchryving  der 
stuk.     Reizen,  de  Koninglyke  Vifch  of  k  Negrs  ge- 

heten wordt  ,  van  de  Spanjaarden   Albacores* 
van  die  der  Maldives  Talling  Talling  genaamd; 
onthoudende  zig  in  de  Spaanfche,  en  ,  by  de 
gemelde  Eilanden ,  in  de  Ooflindifchö  Zee.     Het 

Voorwerp ,  aan  zyn  Ed.  door  den  Heer  Vos- 
maer  vereerd  ,  wordt  aldus  befchreeven. 

öcMtc.       „  De  Kop  hooger  dan  breed,  van  de  Rug 
„  fchuins  afdaalende  naar  de  tip  van  de  Snoet: 

5,  van  vooren  fcherpagtig ,  gantfeh  ongefchubd, 
3,  weerloos  ,  effen :  de  Oogen  op  zyde  nader  aan 

5j  de  Snoet  dan  aan  't  end  der  Kieuwendekzelen  * 
„  en  tegen  over  de  hoeken  van  den  Bek  geplaatfl : 

5 *  de  Kaaken ,  welke?  onderde  langft  is ,  fcherp- 

3,  agtig;  met  egaale,  zeer  kleine  feherpe  Taod- 

„  jes;  de  Kieuwendekzelen  rond  van  omtrek, 

$,  effen  en  glinfterende.    Het  Lyf  langwerpig* 

„  Spilrondagtig ,  hooger  dan  breed  5  ongefchubds 

0  .de  Hug  in  't  midden   naauwlyks  verheven , 
,y,  weinig  gekield:  de  Buik  niet  veel  uitfteeken- 

5,  de  aan  de  Navel :  geen  Zydftreep  zigtbaai*. 
,,  Twee  Rügvinnen   en  bovendien  negen  bas- 

2,  taard- Vinnetjes ,  tuilehen  het  agterfte  van  dé 
$,  tweede  Rugvin  en  de  Staart.  De  voorde  Rug- 

$,  vin ,  tegen  over  de  Borftvinnen  ontfpringen* 

5,  de,  laag  en  gefchraagd  door  zes  (tyve  ge- 
il  doomde  Beentjes ,   die  met  een  laag  Vlies 

*fNaan  elkander  gevoegd  zyn:  de  agterite,  op 
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5,  't  midden  van  de  Rug,  hooger,  met  twaalf      IV. 

ft  flappe  Beentjes.    De  Borftvinnen  ,   midden  Afdee^ 

\i  op  deZyden  kort  agter  de  Kieuwendekzelen,  Hoop^ 
5,  Zeillenvormig  en  klein*    Agter  de  Navel ,  die    stuk* 

>,  een  weinig  nader  aan  den  Kop  was,  dan  aan 

3,  de  Staart,  nam  zyn  Ed.  twee  fterke  beweeg- 

„  lyke  Doornen  waar  :  doch  Buikvinnen  wer. 

5,  den  aan  dit  Voorwerp  niet  gevonden.    De 

5,  Aarsvin  beftondt,  behalve  de  negen  badaard. 

„  Vinnetjes,  tuffchen  dezelve  en  de  Staart  ge- 

,3  plaatft(*),uit  elfweerloozetakkige  Beentjes* 
3,  De  Staart  was  zeer  gevorkt  >  met  de  enden 

3,  egaal  en  fpits. 

Of  nu  dit  Voorwerp  wezentlyk  een  Thonyn 
ware,  zou  men,  dunkt  my,  mogen  twyfelen* 

Niet  alleen  verfchillen  de  Tellingen  der  Vinftraa- 

len  vry  veel ;  dewyl  de  voorfte  Rugvin ,  vol» 

gens  Gsbeck  ,  Loeflïng  en  Willqughbï  ,  ins- 
gelyks  14  Beentjes  hadt:  maar  van  een  Groef 
aan  de  Buikvinnen  wordt  ook  niet  gewaagd  door 

onzen  Landsgenoot.    In  de  Straalen  der  Borft- 
vinnen, evenwel  is  insgelyks  tuffchen  de  twee 

eerftgemelden  een  zeer  groot  verfchil  ;  dewyl 
de  een  32 ,  de  ander  22  daar  in  vondt.     Osbech 

heeft  negen  ,  en  Browne  negen  boven  ,  agt 

badaard-  Vinnetjes  onder ,  by  de  Staart,  daarin 

waar- 
(*)  D?ar  uit  blykt ,  dat  de  benaming ,  van  negen  Vinnetjes j 

•weder zy ds  ,  in  ,  aan  of  op ,  de  twee- Vinnige  Rug  te  hebben j 
niet  eigen  is.  Eeter  ware  het  gezegd:  Makreel,  die  negen 
Vinnetjes  by  de  Staart  ,  boven  en  onder  y  twee  Vinnen  op  de 
Rug  en  een  dubbele  Stekel  of  Doom  aan  de  Navel  heeft , 

I.  Deei-.  VIII.  Stuk, 
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IV.      waargenomen.    Volgens  Willoüghby  was  dg 

Afdeel.  j^avei  meer  jan  twee  derden  der  langte  af  van 

x?X^     't  end  van  de  Snoet. Hoofd- 
STUK 

(4)  Makreel  met  tien  bdjtaard  -  Vinnetjes ,  <fc 
CordyU.  Zydjlreep  gebarnaft. 

Weftindi- 

_. '  TTT  Makreel,  die  de  Zydjlreep  krom  en  met  Beeni- 
Fig.  3.  g£  plaatjes  geharnajt  heejt  3  to  Z/y/  èrm/  era  rfwra, 

wordt  deeze.  van,  den  ouden  Heer  Gronovius  ia 

'de  Verhandelingen  der,  Koninglyke  Akademio 
van  Upfal  in  Sweeden  ,  getyteld.  De  jonge 

Gronoviüs  betrekt  daar  toe  den  Salkotoc,  den 

groenen  Konings-Vïïch  9  en  den  Dondioe  Vifch; 
van  alle  de  welken  men  de  Afbeeldingen  vindt 

by  Vale^iyn  :  als  ook  den  Saurus ,  die  Zilver- 

kleurig is ,  hebbende  de  Kieuwendekzelen  we* 

derzyds  met  een  zwarte  Vlak  en  de  Vinnen  geel* 

agtig ,  van  Browne  in  de  befchry ving  van  Ja- 

maika  opgetekend  (*).  Het  is  zekerlyk  de 
Guara  tereba  der  Brafiliaanen  ,  die  van  Ray, 

onder  den  naam  van  Trachurus,  aldus  befchree- 
ven  woedt. 

De  Vifch  wordt  zeven  of  agt  Duimen  lang , 

heeft  den  Kop  ftomp,  de  Oogkringen  Goud- 

kleur* In  de  Bek  zyn  zeer  kleine  Tandjes.   De 
Staart 

1 

(4)  Scomber  pinnulis  decem  ,  linea  laterali  loricata.  Syft. 
Nat.  X.  Scomber  linea  laterali  airva,  tabellis  Ofleis  loricata, 

Corpore  lato  &  fenui.  Gron.  Aft.  Upf.  1744.-1750.  p.  36, 
Guara  tereba.  Makcgr,  Br  af.  172.  Trachurus  Braillienüs% 

B.AJ.  Tlfc  93. 

-  (*)  Zoophyl.  Gron.  Fafc.  I.  N.  30&. 
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Staart  is  gevorkt.    Van  de  Kieuwen  af  loopt       iV. 

een  Streep  naar  't  midden  van  den  Vifeh ,  die    -Anriöfcfc 
Vervolgens  fchuins  neergaat  en  regtuit  flrekt  tot    j£ 
aan  de  Staart.    Deeze  laatfte  helft  van  de  Streep     stuk. 

is  gewapend  met  haakjes   die  agterwaards  ge* 

keerd  zyn  ,   en  wederzyds  bekleed  met  kleine 

driehoekige  Schubbetjes.    De  Kleur  is,  op  de 

Rug  en  Zyden,  tot  aan  de  Streepen   toe,  uit 

den  GlaSgroenen  blaauwagtig  ,  voor  't  overige 
tvitagtig   met  een  Goudglans  :  de  Buikvirmeü 

2yn  wit:  de  overigen  benevens  de  Staart ,  Goud- 

geel. 
In  de  Befëhfy ving  v&n  Sejsa(*)  wordt  gemeld, 

$at  de  Aarsvin  van  deezen  Vifch  19  of  20  Straa- 
len  heeft.  Dit  komt  weinig  overeen  met  de 
Tellingen  van  gedagten  Dr,  J.  Fr.  Groisoviüs  $ 
die  ons  opgeeft  in  de  Rugvinnen  7,  9,  (daar 

die  van  Seba  'er  £2  in  de  agterfte  hadt;)  in 
de  Borftvinnen  15  ,  in  de  Buikvinnen  6,  in 

de  Aarsvip  2,  14,  in  de  Staarcvin  £0  Beentjes. 

Die  van  Seëa  hadt  'er  li  in  de  Borftvinnen. 
De  meefte  overeenkomft  fchynt  plaats  te  heb- 

ben in  de  gedoorndheid  van  de  Zydftreep ,  en 
ïn  de  Kleur. 

(5)  Makreel  met  geen  bafiaard+Vinïiêtfa 3  die       v. 
een  neerleggende  Doorn  op  de  Rug  heeft.  mit^t 

De 
(*)  Zie  't  III.  Deel  van  Seba.  £1.  XXVITI.  N.  3.  p.  74. 
(s)  Scomber  pinnulis  nul  lis  ,  fpina  Dorfali  recurhbente» 

JSyJï»  Nat.  X.  Scomber  Dorib  dipterygio  ,  Oftïculo  fecundo 
pinnx  Dorfalis  fecunds  altiflimo.  Art.  Gen.  32.  Syn.  51. 
Scomber  Adfcenlionis.  Osbeck.  her.  296.  Glaucus  primus 
Kaj.  p.  94.  Glaucus  primus  aut  fecundus.  Will,  p.  zpp 

I.DEfx.  VUL  Stuk,  E 



66  BESCHR  Yf  INC     VAN 

IV,         De  Heer  Osbeck  heeft  deezen  aan  *c  Eiland 
DEBL#  VAfcenfion>  in  't  midden  «van  den  Oceaan  tus* XXX. 

Hoofo-  ̂ chen  Afrika  en  Amerika,  waargenomen.    Aa* 
stuk.  tedi  noemt  hem  Makreel  mee  de  Rug  twee- 

Vinnig  ,  het  tweede  Beentje  van  de  ag* 
terfte  Rugvin  zeer  lang.  Ook  wil  hy,  dat  hec 

de  Glaucus  van  Rondeletius  zy ,  door  Wil- 
loüghby  te  Rome  én  Livorno  gezien, 

DeezeVifch  was  breed  en  dun  ,  van  Ruitswyze 

figuur;  van  Kleur  op  de  Rug   donkerer  ,  aan 
de  Zyden  en  den  Buik  Zilveragtig ,  met  drie  of 
vier  bruine  Vlakken  op  ieder  Zyde:  hebbende 

de  Schubben  klein,   de  Oogen  middelmaatig, 
dgn  Bek  van  binnen  blaauw ,  met  byfter  kleine 

Tandjes.    In  plaats  van  eene  voorfte  Rugvin  is 
een  ry  van  zeven  ftyve  Stekels,  die  zeer  kort 

zyn  en  fcherp,  (trekkende  de  eèrfte  voorwaards, 
de  anderen  agterwaards,  doch  door  een  Vlies 

famengevoegd.    Het  Lyf  loopt,  agter  de  Vin' 
nen,  zeer  dun  uit,  by  de  Staart,  die  lang  is 
en  twee  hoornen  maakt,  waar  van  de  tippen 

zwart  zyn.    D©  naam  zou  van  de  Kleur  ont- 

leend zyn  (*). 

(6) i 

(*)  Glautus  wordt  gemeenlyk  vertaald  Zee-groen  ,  groen- 

"  figtig:  doch  het  blykt  uit  de  toepafling  van  dien  naam  op 
deezen  Vifch  en  op  den  Blaauw haay  ,  dat  die  Kleur  donkcr- 
blaauw  5  «aar  Arduinfteen  trekkende  ,  betekent ;  even  %\s  de 
Kleur  is  van  de  Bruinvüïchen.  Glaucl  Oculi  wordt  gelyk 
gefteld  met  céfii  f  dat  is  bïaauwe  Oogen.  Anderen  vertaalea 
het  Yzergraauw.  Men  mag  het  derhalve  met  regt  neem  en 
voor  ecu  Kleur ,  die  uit»  blaauw  ,  groen  en  graanw  iamenge- 
fteld  fchynt  te  zyn  5  doch  meeft  hellende  naar  doflker  blaauw» 



Hoofd* 
STUK» 

VI. 

i        * 
Maïsoaiiker. 

fa  E     M  A  &  R  E  E  L  B  N. 

(6)  Makreel  met  de  Vinnen  vereenigd ,  een  72éer-      I V. 

leggende  Rugdöórn ,  ife  Zydftreèp  gebamafi.  J 

Deeze  Soort  komt,  gelyk  de  eerde,  aan  on- 
ie  Stranden  voor,  én  wordt  Mdrsbdnker  gehe- 

ten* De  Engelfëhen  noemen  hem  tbs  Horfë- 

Makrclt*  die  van  Cornwall  ü  Scad,  die  van  E- 
kreford  Stöcker  >  de  Duitfchers  Mufeken  ,  de 
Italiaanen  Saurö.  Indien  het  de  Tracburus  der 

Ouden  is  9  wordt  hy  te  Rome  FruStura  .  ia 

Vrankryk  Gascanel ,  in  Engeland  de  Moeder  van 

Ansjovis  geheten.  Volgens  Rondeletius  noe- 

ïtieli  de  Franfchen  hem  Bajlerd  -  Makreel ,  vol- 
gens Pontoppidaïss  de  Nooren  Piir. 

De  Marsbanker  is  veel  kleiner  dan  de  Ma- 

kreel, doch  verfehilt,  in  Geftalte  en  Levens- 

wyze,  weinig  daar  van*  Hy  heeft  een  zeer 

ruuw  Kraakbeen,  naaf  een  Zaagje  gelykende; 

't  welk  hooger  en  ruuwer  is  by  de  Staart ,  eii 
daarom  wordt  hy  van  de  Grieken  Tracburus  ge- 

heeten.  Hy  is  zo  dik  en  rond  niet  ,  noch  heefé 

de  Snoet  zo  fpits  als  de  Makreeleo.  De  Rug 

is  Hemelfchblaauw ,  de  Buik  Zilverkleurig  met 

een  weinig  paarfch  ,  dé  Kieuwen  zwart.  De 

Öogen  zyn  groot  *  de  Kaaken  rüüw ,  de  Tong fcher^ 

(6)  Scomber    pinmilis     unltis  *     fpina    Dorfali    recum- 
bente  ,   linea   laterali   loricata.    Syft.    Nat.  X.  Scomber  lineü 

laterali  aculeata  i   pinna  Ani   ofliculorum  triginta.  ART.  Gen. 
3i.  Syn.  $o.  Muf.  Ad.  Fr.  I.  p.  72.    Scomber  linea  laterali 

fquamus  latis  pinnata.    Cbin.    Lagerflr.  27.   Scomber  Trachu* 
tasi  Hasselq^  her.  363.  Trachurus.    WILL«  p.  250.  RAJ* 
f    92.  JoNst.  Tab.  XXI.  fig.  8. 

I.  DEEL.  VIII.  STUK.  É    i 
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IV.      fcherp  en  de  Staart  zeer  gevorkt.    Zyn  Vleefch 
is  hard  en  droog, 

XXX 
Hoofd-       ̂ e  ̂ eer  Hasselquist  ,  die  een  Vifch  van 
stuk.  deeze  Soort,  welke  te  Smyrna  gevangen  was, 

heeft  befchreeven  (*),  vondt  denzelven  niec 
ongefchubd  ,  gelyk  de  Ouden  van  den  Tra- 
churas  gezegd  hebben  ,  maar  bekleed  met] 
zeer  kleine  Schubbetjes  ,  die  beneden  de 

Zyddreep  ovaal  waren  van  gedaante.  Naar  den 
Kop  toe  was  de  Kleur  zwartagtig  ,  boven  de 

Zyddreep  blaauw,  daar  onder  Zil verkleur.  Al- 

le de  Vinnen  vondt  hy  wit ,  behalve  de  twee- 
de Rugvin ,  welker  voorde  Beentjes  van  boven 

zwartagtig  waren.  De  Rob  was  driehoekig, 

met  tien  tot  veertien  byhangzels  aan  't  Portier: 
de  langte  een  Voet. 

In  de  voorde  Rugvin  werden  door  zyn  Ed. 

geteld  8,  in  de  agterde  32  Beentjes  ;  in  de 
Bordvinnen  20  ,  in  de  Buikvinnen  6  ,  in  de 

Aarsvinnen  3®  en  20  in  de  Staartvin.  De  Tel- 
ling van  een  dergelyken ,  die  zig  bevondt  in  de 

Verzameling  der  Chineefche  ViiTchcn  van  den 
Heer  Lacerstroom  ,  was  hier  van  een  weinig 
verfchillende  :  zo  ook  die  van  een  Voorwerp, 

dat  voorkwam  in  het  Kabinet  van  zyne  Svveed- 
fche  Majefteit. 

*  '  C7) 

(*)  ïmtrers  't  zal  deexe  zyn  ,  die  ïa  de  Hoogdiwtfcho 
Uitgaave  van  zyn  Werk  genoemd  wordt  Scomber  Gracbarus. 
Gracbarus  Auftorum.  Want  by  zulken  naam  vind  ik  geen 
Vifch  aangetekend. 

-  1 
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(7)  Makreel  die  de  baftaard  Vinnetjes  vereenigd 

beeft,  de  laatfie  Straal  van  de  agterjle  Rug* 
vin  in  langte  uitmuntende. 

In  de  Afbeeldingen  van  Jonkston,  die  door 
Artedi  worden  aangehaald ,  zie  ik  die  uitmun- 

tende langte  van  het  gemelde  Beentje  niet:  ook 

zyn  in  de  figuur  van  de  Amia  de  baftaard» 
Vinnetjes  niet  vereenigd.  Hy  wordt  hedendaags, 
te  Rome  en  Livorno  ,  Leccia  geheten*  Men 

fchynt  hein  onder  de  Glauci  geteld  te  hebben , 

welken  de  Hollanders  Meer-Sticbleng  ,  dat  is 

tbe  Sea-Stichling  of  Zee -Stekelbaars  noemen, 
zegt  Charleton  ;  waar  van  drie  Soorten  by 
Rondeletius  worden  opgeteld  ,  een  groote, 

een  kleine  en  een  bogtige  ,  dus  van  wegen  de 

bogtigheid  van  de  Zydftreep  genaamd.  De 

groote,  dien  men  in  Frovence  Cabrolle  noemt, 

wordt  fomtyds  wel  drie  Ellen  lang  (*). 
De  Amia  wordt,  volgens  Wjlloüghby,  die 

hem  te  Livorno  en  te'  Rome  heeft  gezien,  in- 
derdaad zeer  groot ,  en  is  in  de  voorde  Rugvia 

met  vyf  of  zes  fterke  Doornen ,  die  allen  ag- 

terw&ards-gekeerd  (taan ,  gewapend.  Zyne  Ge- 
ftalte  zweemt  naar  die  van  een  Salm ,  met  het 

Lyf  dik,  lang  en  by  de  Staart  vierkantig*    De 

Rug 

(7)  Scomber  pinnulis  urutis  %  radio  ultimo  Dorfalis  pofte- 

rioris  longiore.  Syft.  ff  at.  X.  Scomber  Borfo  dipterygio^  Os- 
ficulo  ultimo  pinnse  Dorfalis  fecundx  pradongo.  ART.  Gen* 

3i.  Syn.  51.  Amia  Salviano.  Will.  p.  296.  Glaucus.  RAJ* 

V-  91.  Jqnst.  Tab.  III.  f.  6.  Tab    I.  fig.  11. 

(*)  CHARLET.   Onomóft.  p.    123. 
IPWl,  YIU.STUK.  E  3 

IV. 

Afdeeu 
XXX. 

Hoofd- stuk. 

VII. 
Amia. 
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IV.      Rug  is  donkerbiaauw,  met  eeo  flaauwe  purper- 

Afdeel.  g|oecj  .    a3D   <je   Zyden  is   hy   paarfchagtiger. 

Hoofd-    ̂ e  sPhubben   zYn   aan   den  kleinen  kant,  de 

'l'fJuiL     Kaaken  ruuw>  de  Oogen  middelmaatig.    Inde 
voorfte  JRugvin   waren   5  ,  in   de  agterfte  34 
Straalen   geteld  ,  in  de  Borftvinnen  20  5  in  de 
Buikvinnen  6,  en  21  in  de  Aarsvin.    De  Staart 

,  hadt  hy  zeer  gevorkt ,   ontelbaare  byhangzels 

Vöndt  men  aan  't  Portier  ;    wel  over  de  hon- 
derd  naaqilyk:  de  Röb  was  fmal«,  de  Galblaas 

hadt  de   langte  van   negen    Duimen  ,   en   de 

Zwemblaas  was  uitgeftrekt   over  de   geheele 

langte  van  den  Buik*  onder  de  Rug, 
* 

vin.         (8}  Makreel  die  de  bajlaard-  Vinnetjes  en  de 

zetiiT-'4  Rugvin  te  famen  vereenigd  beeft   tot  éém 
Vin. 

Makreel  met  éine'  enkele  Rugvin  was  deeze, 
in  de  befchryving  van  het  Kabinet  zyner  Ko- 
ninglyk  Sweedfche  Majefteit  ,  getyteld.  Hy 
wordt  van  Sloane  genoemd  groote  Lyvige 
Makreel.  Het  Lyf  is  zeer  plat :  de  Zydfireep 
regt.  De  Rugvin  beftaat  uit  40  Straalen  ,  of 

daar  omtrent:  zy  begint  aan  den  Kop  enloppt 

t>ykan$  tot  aan  de  Staart,  alwaar  zy  Zaagswy- 
ze  getand  is ,  ̂ weeniende  naar  de  voorgemelde 

bas- (%)  Scomber  piunulis  pinnaque  Dorfalf  coadunatis  in  unum# 
Syfi.  Nat.  X.  Scomber  pinna  Dorfali  unica.  Muf.  AL  Fr. 

\.  p.  yx.  Scomber  major  tprofus*  S&04N,  Jam*  I.  Prsf.  pw 
Mi  Tab.  ï.  %  i» 
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baftaard-Vinnetjes*     In    de  Borftvinnen  waren      IV. 

10  ,  in  de  Buikvinnen  5  ,   in  de  Aarsvin  '22  AfdeeU 

Straalen.    De  Staart  ,    die  zeer  gevorkt  was ,    ̂ oofd- 
hadt  5er  20.    De  Vifch  onthoudt  zig  diep  in     stuiu 
Zee  9  waar  van  de  Bynaam  is  ontleend.    Lin- 
N^ts  fcheen  te  twyfelen  ,  of  deeze  ook  het 

Lootsmannetje  ,  de  Voorlooper   of  Leidsman 

van  den  Haay  zyn  mogt. 
De  Heer  Gronovius  betrekt  tot  zyne  Scort 

van  Makreel  ,    die  de  Rugvin  enkeld   en  onge- 

doornd  ,    de   Zydjlreep  [effen     en    niet  geharnaji 

heeft  (*),  zo  wel  deezen  als  de  Vifch  ,   dien 
Browne  noemt  Cromis  die  Zilveragtig  gemen- 

geld is  van  Kleur,  met  de  Rug»  en  Aarsvin  in. 
een  groef  je  gedooken ,  de  Staart  gegaffeld.  De 
zyne  ,  die  hooger  dan  breed  en  vetagtig  van 

Lyf  is ,  heeft  den  Kop  groot  als  van  een  Salm, 
met  zeer  kleine  Tandjes  in  de   Kaaken  ,  de 

Tong   ongetand  en  breed  ,  naar  de  Keel  toe 
Beenig  ;   de  Oogen  groot  en   rond.    De  Rug 
loopt  tot  boven  de  Navel  regt  ;    en  daalt  dan 
neder  naar  de  Staart  toe.    De  Zydftreep  loopt 
ageer  de  Borftvinnen  regt  uit  ,   voor  dezelven 

krom.    De  Riigvin  heeft  53  Beentjes  ,  die  in 
een  groef  je  (laan,  de  Borftvinnen  hebben  20, 

de  Buikvinnen  6,  de  Aarsvin  24  Straalen*    In 

de  Staart,  die  zeer  gevorkt  is,  zyn  de  Beent- 

jes naauwlyks  telbaar,  met  zeer  fcherpe  punt* 

i        ,  te 

(*)/5comber  Dorfo  monopterygio  mutico  ;    Lined  latetall 
Javij,  haud  loricata.  Zoöph,    Qrm*  fafc.  I.  N«  jiq, 

J.DEÏX,  Yiü-  Stuk,  E   4 
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IV.      jes.    De  Kleur  van  het  geheele  Lyf ,  dat  mee 
Afdeel.  uicerraaate  kleine  gladde  Schubbetjes  gedekt  is 

XXX      voncjc  Zyn  Ed.  Züveragtig  >  met  eenig  zwart 
stuk*     daar   door  blinkende  op  de  Rag  ;  de  Rugvin 

zwartagti^  ,  doch  aan  den  zaagswyzen  boven* ' 
rand  geel  getipt. 

XXXI.    HOOFDSTUK. 

Bjfchryving  van  *t  Geflagt  der  Barbeelen,  die 
dus  wegens  humie  Gebaar  dbeid  genoemd  worden: 

waar  onder  de  Koning  van  Haring ,  zogenaamd.  <, 

Naam.      %%*ftgeöi  de  Gebaardheid  van  den  voornaam- 
**     den  ,  geeven  wy  den  naam  van  Barbee- 

len  aan  dit  Geflagt ;  gelyk   Mullus  ook  ge-> 
meenlyk  Barbeel  vertaald  wordt.  Artedi  heeft* 

ze  onder  de  Trigla  betrokken  gehad. 

Kenmerken.      De  Kenmerken  beftaan  in  ,  de  Kop  op  Zyde 

plat  3  fteil ,  gefchubd  ;   het  Kieuwenvlies  met 
drie  Straalen :  het  Lyf  met  groote  Schubben  > 

die  'er  ligt  afgaan,  gedekt  te  hebben.    Dit  Ge- 
flagt verfchilt  grootelyks  (of  allermeeft)   van 

dat  der  Trigla ,  zegt  Gronoviüs  ,  door  den 

gefchubden  ftompen  Kop  en  de  afwezigheid  der 
gewrichte  Beendertjes  onder  de  Borftvinnen. 

soorten.       Men  vindt  'er  drie  Sporten  van,  welker  laat- 
fle  ongebaard  is,  volgens  onzen  AiKheur,  te 
weeten, 

co 
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(i)  Barbeel  met  twee  Baardjes  ,  bet  Lyf  rood.        iv. Afdeeu 

Deeze  wordt  van  de  Ouden,  in  5c algemeen  y    xxxi 
Mullus  geheetenj,  of  ook  Mullus  barbatus  y  en   Hoofde 

Trigla  van    de   hedendaagfe   Italiaanen.      De    STÜK* Duicfchers  noemen  hem  Rotbart  en  de  Franfchen  Barbatus: 

Rougeti  welke  laatfte  naam  zekerlyk  afkom(tigH^g5  vm 
is  van  de fehitterende  roode  Kleur,  die  'er,  door 
onze  Viffchers ,  den  naam  aan  geeven  doet  van 

Koning  van  Haring ;  alzo  hy ,  in  Geflalte  y  vry 
veel  naar  „een  Haring  zweemt ,  doch  by  den- 
zelven  grootelyks  uitmunt  en  ook  zelden  gek 

vangen  wordt*    Om  dergelyke  reden  vindt  men 

•  van  den  Koning  van  Ruifeh ,  van  Voorn  en  van 

Afterling  ,  gewaagd. 
Deeze  Vifch ,  dien  men  niet  alleen  in  de  Mid* 

dellandfche  en  Noordzee  ,  maar  ook  ,  zo  *c 
fchynt ,  in  andere  deelen  van  den  Oceaan  ont- 

7*moet,  wordt  niet  zeer  groot.  Zelden  hebben 
zy  de  zwaarte  van  twee  Ponden,  hoewel  men 

ook  van  zes  Ponden  gewaagd  vindt.  Seneka 

fchryft,  dat  'er  een  van  vier  Pond  aan  Keizer 
Tiberiüs  vereerd  zou  zyn,  Het  kan  dan  wel 

waarzyn,  dat  men  *er  van  een  Elle  lang  vindt, 

gelyk  Rondeleticjs  wil ;  doch  dat  men  'er  een 
van   tagtig  Ponden  gevangen  zou  hebben   ia 

de 
(i)  Mullus  cirris  gemirris  a  corpore  mbro.  Syft,  Nat.  X. 

^Gen.  147.  Trigla  Capite  glabro  ,  cirris  geminis  in  Maxilli 
inferiqre.  ART.  Gen.  43.  Syn,  71.  GRori.  Muf  I.  N.  9^ 

Zoöpbyl.  Gron.  Fafc.  I.  N.  285.  Mullus.  Will..-  p.  285. 
Kaj.  p.  90.  Mullus  Gefheri  ,  qui  ipinor  Salviani  cttcitur, 

jpNST.  Tab.  XVII.  f.  5. 
I.  DfglL.  VIII.  STUK.  E    5 

\ 
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IV,      de  Roode  Zee,  gelyk  Puwus  wil  ,  is  ongc» 
AFDEEL#looflykf 

Hoofi)'  Ongemeen  waren  de  Barbeelen  ,  oudtyds, 
stuk*  in  agting  onder  de  Romeinen.  Men  verkogtze 

voor  zo  veel  Zilver  als  zy  woogen ,  en  daar  van 
is  nog  hedendaags  een  Spreekwoord  in  Iealie ; 
de  Barbsel  wotdt  van  den  genen ,  die  hem  vangt > 

niet  gegeten  (♦),  Zy  munten  ,  inderdaad  ,  in 
lekkerheid  en  brooschheid  uit,  en  hebben  daarby 
nog  die  fchoone  roode  Kleur,  welke  deVifch, 

als  'er  de  Schubben  af  zyn  ,  behoudt.  De 
Schubben  zyn  grooter  dan  dié  van  den  Salm. 

Klein  drukt  zeer  wel  het  byzonder  Kenmerk 
van  deezen  Vifch  uit,  wanneer  hy  zegt,  dat 
dezelve  twee  Baardjes  onder  de  Kin  heeft,  die 
in  een  groefje  van  de  Onderkaak  zig  verfchuilen. 
Indien  de  genen  ,  die  Rat  heeft  afgebeeld, 
ook  tot  deeze  Soort  te  betrekken  zyn ,  zie  ik 
niet,  om  wat  reden  de  Baardjes  thans  aan  de 
tip  van  de  Onderkaak  gezegd  worden  te  zyn ; 
gelyk  ik  dezelven  ,in  myn  Voorwerp ,  ook  wee* 
zentlyk  bevind:  want  de  Afheelding  van  Ray 

heeft  onder  de  Kieuwen  twee  gevorkte  Baard- 
jes.  Die  onze  Koning  van  Haring  aan  de  Kaak 

heeft ,  zyn  van  langte  als  de  Kop :  in  de  Rug- 

vinnen ,  waar  van  *er  twee  zyn  ,  telt  men  7 
Beentjes  in  de  voorfle  en  9  in  de  agterfte;  ia 

de  Borft-  eH  Staartvinnen  17,  in  de  Buikvin* 
nen  6,  in   de  Aars  vin  7.    Aan   ieder  deezer 

laat- 
*J  I*  Triglia  non  mangia  chija  piglia* 



DE      BARBEELER.  7J 

Jaatfien  werdt  een  Doornagtig  Beentje  gevon-      iv. ' 

den  door    den   Heer  Gronovius  ,  die   zegt,  Afdeel# 

dat  deeze  Vifch  menigvuldig  is  in  de  Noordzee.    jg^Jt 
STUK 

(2)  Barbeel  met  t<voee  Baardjes  en  geele  Stree* 

pen  overlangs.  Surmuktus. 

GrooteBa*. 

Deeze  wordt,  vap  de  Franfchen  en  de  Corn-  ? 
wallers  ,  Surmallet  geheten  ,  om  dat  hy  den 

gewoonen  Barbeel  in  grootte  overtreft.  De 

Jaatftgemelde  Heer  wil  ,  dat  het  flegts  eene 
Verscheidenheid  zy  van  denzelven ;  zo  wel  als 

die  met  de  Rugvinnen  geel  en  fcharlaken  rood 

getekend,  van  Ki^eikt.  Dit  zelfde  wordt  ook 
van  Willoughby  gemeld ,  ten  opzigt  van  dien 

van  14  Duimen  lang  ,  welken  hy  gezien  hadt; 
daar  de  kleine  of  voorgaande  Soort  de  Vinnen 

wit  en  eenigermaate  paarfchagtig  heeft.  De 
Schubben  zyn  in  deeze  dikker  en  zitten  voller 

op  't  Lyf* 
Men  heeft  in  de  Barbeelen  een  zonderlinge 

verandering  van  Kleuren  opgemerkt,  wanneer 

zy  fterven ;  't  welk  zo  zeer  niet  te  verwonde- 
ren is ,  aangezien  de  Schubben  der  Viffchen 

floorfchynende  zyn  en  de  Kleur  alleenlyk  plaats 

heeft  iq  de  Slymagtighcid  der  Huid  en  daarom 
moe-  * 

(1)  MuIluS  eirris  geminis  ,  lineis  luteis  longitudinalibus. 

Syft.  Nat.  X.  Trigla  Capite  glabxo,  lineis  utrinque  quatuor 
luteis  longitudinalibiis.  Art.  Gen.  43.  Syn.  71.  Mullus  ma- 

jor nofter  &  Salviani.  Wii^l.  p.  2%s,  rAj,  p.  9j,  Ajullus 
nujor.  Jonst.  Tab.  XVJI.  f.  ó, 

I.DSEX..  vui.Stwïu 

\ 

.*"* 
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IV.     moeten  zy  ook ,  na  het  affchraapen  der  Schub- 
Afdeêl.  ̂ en  ̂   hunne  roode  Kleur  behouden. XXXI 

Hoofd-      r«)  Barbeel  die  geen  Baardjes  heeft. STUK. 

in.  Trigla  met  een  gladden  Kop ,  die  geheel  rood 
ongebaarde.  is  en  ongebaard ,  wordt  deeze  Soort  van  Arte- 

di  getyteld.  Men  geeft  'er  op  Maltha  ,  by 
welk  Eiland  dezelve  valt,  den  naam  aan  van 

Re  di  Triglia,  of  Koning  der  Koningen  van  den 
Haring,  Evenwel  waren  de  genen  ,  welken 
Willoughby  aldaar  zag ,  maar  klein ,  naauw- 

lyks  een  Handpalm  lang  ,  veel  Buikiger  dan  de 

Barbeden  ;  waar  mede  zy ,  voor  't  overige , 
wel  ftrookten.  't  Is  daarom  zeer  duider,  ge- 
lyk  hy  aanmerkt ,  wat  reden  de  Viffchers  van 
dat  Eiland  hebben  ,  om  dezelven  Koning  te 
noemen  van  de  Barbeelen. 

In  de  voorde  Rogvin  van  deeze  Soort ,  heeft 

men  gevonden  6,  in  de  ageerde  10  S traalen  en 
daar  van  één  gedoomd;  in  de  Bord  vinnen  12 , 
in  de  Buikvinnen  6 ,  in  de  Aarsvin  10  en  twee 

Doornagtig;  in  de  Staartvin  20  Straalen. 

(3)  Mullus  imberbis.  Syjï.  Nat.  X.  Trigla  Capite  glabro, 
tota  rubens  ,  cirris  carens.  ART.  Gen.  43.  Syn.  71.  Mullus 
imfyeibis  fivc  Rex  Muliorum,  Wiljl.  p.  28$.  Raj.  p.  51, 

* 

v- 

0m 

XXXII.  HOOFD- 

's 

i 



IV. 
Afdeef, 
XXXIL 

Hoofd» 
STUK. 

de    Zeejaase*.  77 

XXXII.    HOOFDSTUK. 

Befcbryving  von  't  Geflagt  der  Zeehaanen; 
waar  onder  de  Poon  ,  Pyper  of  Pieper  ,  als 
ook  onze  Knorhaan ,  de  Koekkoek  5  Zwaluw 

en  anderen  zyn  begreepen,  die  men  Vliegende 
Viffchen  noemt. 

Den  Latynfchen  Gcflagtnanm  Trigla  ,  die 
aan  den  Barbeel  gegeven  was,  om  dat 

dezelve  driemaal  's  Jaars  voortteelde ,  vertaal  ik 
hier  met  den  naam  van  Zeehaanen.  De  Ken- 

merken beftaan  in  een  geharnafte  Kop  met  ruu- 

we  ftreepen  ;  het  Kieuwen-Vlies  met  zeven 
Straalen  en  lofle  Vingeren  aan  de  Borftvinnen. 
Tuflchea  de  Borft-  en  Buikvinnen  vondc  men 

wederzyds  twee  en  fomtyds  drie  enkelde,  Els- 

vormige  ,  gewrichte  Beentjes  ,  die  zig  neder, 
waards  ombuigen  :  in  fommige  Soorten  is  een 

waare  Vin  aan  de  Borftvinnen  gehcgt  >  zegt 
Gronovius. 

't  Getal  der  Soorten ,  die  zyn  Ed.  befchryfc,    sooitm 
is  maar  vier  ,  terwyl  Linn^us  'er  agt  heeft  op- 
getekend. 

(i)  Zeehaan  met.  twee   Fingeren  *  de   Snoet       i. 

Vorkagtig,  uitgerekt ,  bet  Lyfgebarnajl.      C$£t^i Trü 

(i)  Trigla  Digltis  geminis,  Roitro  furcato  elongato  ,  Cor- 

pore  loricato.  Syft.  Nat,  X.  Trigla  Cirris  plurimis  ,  Corpore 
O&ogono.   ART.    Gen.  4S.  Syn.  7$.  GR  ON.  Muf,  I.  N.   <?g^ 

I.  Dl.EL.  VIH.  STUK,  Zoöphyh 

V 
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IV.  Trigla  met  veele  Baardjes  en  een  agthctekfg 

Afdeel.  Lighaam,  wordt  deeze  van  Arteöi  getytékk 
?T  Cornuta  of  Lyra  altera  ,  dat  is  andere  Soort 
Hoofd  %  -' 
«tuk.  van  Lier,  heet  hy  by  de  Autheuren.  Ook  noe- 

men fommigen  hem  Cataphra£tus\9  dat  is  Ge* 

harnafte  of  Harnasman ,  onder  welken  naam  hy 

by  Johnston  is  afgebeeld  (*)#  Te  Rome  is  de 
naam  Pefce  Caportë  en  Pefce  Fbrca,  te  Marfeille 

Malarmat.  Het  zou  de  roode  Duivels  -  Vifch 

van  Valentyn  zyn ,  volgens  Gronoviüs. 

Deeze  Soort  onthoudt  zig  in  de  Middelland- 

fche  Zee,  doch  komt  op  fommige  plaatfen  meer 

dan  elders  voor.  De  Vifeh  vertoont  zig  ,  ia 

de  eerfte  opflag  ,  agtkantig  9  doch  by  naauw 

keurig  onderzoek  blykt  $  dat  de  bovenfte  en 

onderde  ry  van  Doornen  niet  dubbeld  maar 

enkeld  zyn  ,  en  dan  is  hy  flegts  /eskantig* 

Zyn  Geftalte  zweemt  veel  naar  die  van  een 

Steur  :  maat  de  Kop  loopt  iti  twee  Hoornen 

uit  en  de  Kleur  is  bleek  rood  ,  hebbende  de 

Obgkringen  een  Goudglans.  In  de  Rugvin 

Van  deézen  zyn  geteld  27 ,  in  de  Borftvinnen 

11,  in  de  Buikvinnen  6,  in  de  Aarsvin  20  ̂  

in  de  Staartvin  10  en  in  het  Kieuwenvlies  7 

Beentjes*     De  Buikvinnen  zyn  gehecht    aan 

de 

Zoóphyl.    Gron.    Fafc.    I,    N.   282.   lyra   raïtera  Roiideletii. 
Will.    p.     283.    Raj.    p.    89.  Cataphra&us.  JonST.  Tab« 

.%  XXIV.  fig.  2. 
(*)  Door  dien  Autheur  fchynt  hy  met  den  Cataphraftus 

van  Schoneveld,  welke  onder  de  Cotti  behoort,-  verwaitf 

te  zyn.     Zie  't  voorg,  VII.  Stuk^  bladz.  293. 
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de  Bórftvinnen:  men  vindt  veele  Baardjes  aan      IV* 

de  Onderlip  :  de  Bek  is  Tandeloos.    Op  den  *™^% 
Kop  heeft  hy  veele  Stekels  en  aan  de  Borft-    hoofd. 

vinnen    zyn  twee  gewrichte  Byhangzels  ,   't     stuk. 
welk  hem  genoegzaam  onderfcheidt  van  zyne 
mede-Soorten. 

(a)  Zeehaan  mét  drie  Vingeren,  de  Neusgaten      ***. 

buisagtig.  ricPQU 

Deeze  is  dê  eerde  Soort  van  Lyra  der  Au- 
theuren ,  welke  de  Gcnueezen  Organie  noemen 

en  de  Franfchen  Rouget  ,  zo  Artedi  getuigt. 

De  Engelfchen  van  Cornwall  geeven  'er  den 
naam  aan  van  the  Piper  9  dat  is  de  Fluitfpeel* 

der  of  Pieper ,  om  dat  hy  ,  uit  het  Water  ge- 
nomen  wordende,  een  Piepend  Geluid  maakt, 
dat  onder  de  VifTchen  zeer  ongemeen  is,  Den 
naarri  van  Lier  hebben  de  Ouden  aan  deeze 

VifTchen  gegeven  ,  wegens  de  Vorkagtigheid 

van  de  Snoet.  Zy  zyn  zeer  fmaakelyk  tot  Spy- 
ze  en  zeer  gezond. 

Zie  hier  hoe  Willoughby  deezen  Pieper 
befchryft.  In  een  Vifch  van  vyftien  en  een 

half  Duim  lang,  was  de  voorrte  Rug  vin,  met 
tien  Doornen  omtuind  5  van  het  end  der  Snoet 

vyf  Duimen  af;  de  Kieuw-  zo  wei  als  de  Buik- 

Vin- 
(2)  Trigla  Digitis  ternis ,  naribus  'tubulofis.  Syft*  Nat.  X, 

Trigla  roifro  longo  diacantho  ,  naribus  tubulofis.  ART.  Gen» 

46.  Syn.  74.  Lyra  prior.  WlJ-L.  p.  2  82.  RAJ.  p.  g$. 
1.  £>££!..  VIII.  STUK. 
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HOOFD 
STUK, 

IV*  vinnen  drie  en  een  vierde,  de  Aars  vin  zeven 

Afdf.eu  Duimen.  In  de  Rugvin  waren  18  buigzaame 
Beentjes,  in  de  Kieuwvinnen  ieder  12,  in  de 
Buikvinnen  6,  waarvan  het  eerde  fterk  gedoomd; 

in  de  Aarsvin  16,  waar  van  insgelyks  het  eer- 
fte  Doornagtig.  De  Beenige  Plaat  ,  die  den 

Kop  van  boven  bedekt ,  is  aan  het  Agterhoofd 
tweehoornig  ;  loopende]  ieder  Hoorn!  in  een 
fcherpe  Doorn  uit.  Het  Kanaal,  op  de  Rug 

ingegroefd  ,  daar  de  Rugvin  uit  opgroeit  ,  is 
wederzyds  met  een  ruuwe  ftreep  bepaald  5  be. 
Traande  uit  26  Doornen*  Aan  de  Kieuwen  heeft 

hy  5  wederzyds ,  drie  Baardjes  ,  als  Vingeren. 
De  Oogen  zyn  groot  en  met  de  gemeene  Huid 
overtoogen  ;  de  Neusgaten  met  kleine  ronde 

Buisjes  uitpuilende  ,  gelyk  in  de  Vogel  ,  die 

Koekkoek  genoemd  wordt.  Een  weinig  hoo- 
ger  zyn  evenwel  ook  twee  andere  gaten.  De 
Kaaken  heeft  hy  meer  ruuw  dan  getand,  en 
onder  zo  wel  als  boven  in  de  Bek,  twee  oneffen 

Knobbeltjes.  De  Zwemblaas  is  by  uitdek-groot 
en  niet  van  één  gefcheiden  :  de  Lever  klein. 
In  de  Rob  werden  Krabbetjes  gevonden.  De 

langde  Beentjes  der  Kieuwvinnen  ftrekten  zig 
vier  en  een  half  Duim  uit  :  op  ieder  Zyde 
werden  geteld  70  Stippen.  De  Staart  van 
den  Vifch  was  rood  ,  gelyk  ook  het  midden 

van  de  Rug:  de  Buikj  Buikvinnen  en  Zyden, 
waren  wit. 

(3) 
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(3)  Zeehaan  met  drie  Vingeren ,  idie  op  ds  Rug      IV. 

roode  en  zwarte  Vlakken  heefu  Afdkeu XXXIL 

Gevlakte,  met  een  tweedoornige  Snoet,  en    stuk.' 
twee  Stekels   aan    ieder  Oog  ,    hadt  Artedi      hl 

deezen  getyteïd.     Het  is  de  Koekkoek-  Vifcb ,  £Z?Lwl 
genaamd  graauwe  Gurnard  der  Cornwaileren , 

anders  ook  Gournèt  of  Gournard  getyteïd.    De 

ëerftgemelde  naam  zou  van  het  Geluid  ,  dat  hy 

met  de  Netten  gevangen  wordende  maakt ,  af* 
Icomftig  zyn,  en  de  andere  mooglyk  van  zyn 
Knorren,  weshalven  hem  de   onzen  Knorhaan 

noemen.    Het  zoude  eigentlyk  Korhaan  moeten 

zyn ;  dewyl   het  Geluid  ,  dat  hy  geeft ,  meed 
overeenkomt  met  Korren ,  Kirren ,  of  met  het 
Woord  Currè ,  zo  Willoüghby  aantekent. 

„  Men  vindt  deeze  Soort  by  geval  onder 

„  de  Knorhaanen ,  die  men  by  duizenden  in  de 

„  Zomer  vangt  en  te  Leiden  ter  Markt ^reagt, 

j,  alwaar  zy  gegeten  worden  van  de  arme  Men- 

„  fchen  (*)."  Dus  worden  zy  onderfcheiden 
van  de  Knorhaanen  ,  die  de  voorige  Soort  zyn 
2oudéh,  van  welken  elders  wederom  de  Heer 

Gronoviüs*  onder  de  Nederlandfche  Vifichen* 
geen   gewag  maakt  ;  noemende  dëeze  derde Soort  § 

(l)  Trigla  Digitis  ternis  ,  D01T0  maculis  nigris  mbrisqiie. 
Syft.  Nat.  X.  Trigla  varia  Roftro  diacantho,  Aculeis  geminis 
ad  utrumque  Oculum.  Art.  Gen.  46.  Syn.74.  Gron.  Muf, 
I.  n.  lor.  Gornatus  üvc  Gurnardus  grifeus.  Will.  p.  279, 
RAJ.  p    S8. 

(*)  Uitgezogte  Verband.  I,  DEEL.  bladz^  i;ó^  32$» 
1.  Deel.  YIlI.  Stuk.  F 

i 

<  I 
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IV.      Soort,  in  'tbyzonder,  Knorhaan(*>    By  den 
I    Afdeel.  jjeer  ]3ASTER  heet  dezelve  Poon  (f).    Thans 

XXXII.    geefc  £Q  jjeer  Gronoviüs  een  Soort  op  van 
«tuk.     Trigla  ,   die  de  Rug  aan  de  Finnen  gekield  en 

ruuw  heeft ,  de  Zydjtreep  oneffen,  kopende  dub' 
leid  uit  in  de  geknotte  Staart:  de  Borftvinnen  wit- 

agtig  (|).    Tot  deeze  betrekt  zyn  Ed.  de  ge- 
radde  van  Artedi  ,  welke  de  graauws  Gur- 
nard  is  der  Engelfchen  en  onze  Knorhaan. 

Deeze  komt  menigvuldig  voor, aan  de  Kullen 

der  Zuidelyke  deelen  van  Groot.  Brittannie.  Hy 

heeft, 'gëlyk  de  meeden  van  dicGeflagt,  den 
Kop  groot,  met  Beenige  Plaaten  gedekt ,  doch 
niet  zo  Doornagtig  als  de  anderen:  de  Snoet 

ïs  tweehoornig,  de  Bek  wyd  ,met  kleine  Tand- 

jes aan  de  Kaaken,  't  Gehemelte  en  de  Tong, 
bezet :  de  Oogen  zyn  groot  mee  Zilverkleurige 

kringen.  Hét  Lyf  wordt ,  van  den  Kop  af , 

allengs  fmaller.  De  Zydftreep  is  verhevener 
en  ruuwer  dan  in  de  andere  Soorten.  Op  de 

Rug  is  de  Kleur  donker  groen  y  met  zwarte 

Vlakken  fottttyds ,  mtt  geele  of  witagtige  Stip- 
pen altoos  gcfprenkeld. 

(4) 

f*)  AB.  Helvetica*  Phyf.  Matb.  Med.  Vol.  IV.  p.  265. 

('t)    Natuurkind.     Uitfpannin<gen.    I.    DEEL  ,    blcidz.    168» 
De  Schubben  daar  van,  zyn,  by  hem  ,   weinig  grooter   da» 
die  van  de  Scharren. 

(4.)  Trigla  dorfo  ad  pinnas  carinatas  fcabro  .•  linea  laterali 
afpera:  in  cauda  truncata  bifida:  pinnis  pe&oralibus  albefcen- 
tibvts»  Zoöpk*  Grcn.  Fafc,  I.  N.  -283. 



(4)  Zeehaan  met  drie  Vingeren  en  de  Zydftreep      It.  . 

ongedoornd.  *$¥$- 

Dit  is  de  Koekkoek  der  Authcuren  ,.  aldus  ge*   \JB$fï>- 
öaaind  ,  of  wegens  de  Buisagdge  Neusgaten  9 

1  Ti 

óf 'wegens  xyn  Geluid.  Het  een  en  andere  heeft    CmuUn 
Koekkoek' hy  met  de  voorbaanden  gemeen  >  en  hy  worde 

öokfom  dezelfde  reden  als  zy,  Ligt  geheten* . 

Zelfs  merkt  de  Heer  -GRoKovigtst  hem  aan  al^ 
een  Verfcheidenheid  van  onze  ISMrhaanen  *  en 

betrekt  'er  toe  den  geftreepten  G«nard  der  Eii- 
gelfchen,  daar  Ra y  de  Afbeelding  van  gegeved 

heeft ,(*).  In  de  tellingen  ,der  Vmftraalen  ,  in- 
derdaad, is  tuflehen  de  derde,  vieide,  vyfde 

en  zesde  Soorten  van  dit  Geflagt ,  zeer  weinig 

VerfchiL  In  de  voorde  Rugvin  van  deeze  wa- 
ren 9,  in  de  agterfte  16  of  17  ,  in  de  fiorft- 

vinnea-  10  of  11  f  in  de  Buikvinnen  6*  in  de 

Aarsvin  15  of  ï6,  en  in  die  van  de  Staart  13* 
Beentjes.  Gao&oviüs  heeft  'er,  ih  onze  Knor-  .-, 

liaagen,  geteld,  in  de  Rugvinnen  8,  'ifi,  in  de 
Borfhinnen  10  9  in  de  Buikvinnei  6 ,  m  de 

Aars  vin  17,  en  15  in  de  Staartvin. 

Deeze,  dien  men  in  Vrankryk  Mormdé,  'm  Kaapfch« 
Engeland  de  roode  Knörhaan  of  Rötcbet  noemt,  vi^miu 

wordt 

(4)  Trigla  Digitis  térnis  *  lintX  laterali  mutica.  Syjï.  Naé; 
X.  Trigla  tota  rubens ,  Roftro  parum  bicorni ,  operculis  Bsan- 
chiarum  fhiatis .  ART.  Gen,  <$.£.  Syn.  74.  Cuculus.  wj&li 
|>.   281.  RA£.   p.  89. 

(*)  Pifc*  rarior.  CormuallU.  NT.  n.  fDeezc  Authëur  On- 
derfchcidt  denzclven  iiitdmkkclyk  van  den  rooden  Kïiqx~ 
haan. 

LDtLh.  VIII.  STUK.     v  F   2 

?*£•  4'. 
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IV.      worde  aldaar »  wegens  de  voorgemelde  Eigen- 

Afdeel.  fc^appen  $  onder  de  befte  Viflchen  voor  den' 

Hooro-  Tafel  Serekend  (*>    Men  vindt  he™  nict  al" ituk.    leen  daar,  maar  ook  in  de  Middellandfche  Zee 

en  in  de  Oceaan  ,  volgens  LinnjEüs.    Ik  heb , 

derhalve,  uit  de  meergemelde  Verzameling  van 

den  Heer  Profeflör  J,  Burmanhüs  ,  hier  de  Af- 

tl  txm.  beelding  ingevoegd  van  een  Kaapfchen  Vifch, 
die  tot  dit  Geflagt  behoort.    Dezelve  is  s  vol- 

v  gees  de  Tekening,  geheel  rood  ,  behalve  aan 
den  Buik  ,   die  witagtig  is.    De  Vinnen  zyn 

bleek-geel ,  uitgenomen  de  Borftvinnen  ,  welker 

Kleur  is  groenagtig,  aan  't  end  blaauw,  en  aan 
de  ééne  zyde  met  een  zwartagtige  Vlak,  die 

met  witagtige  plekjes  is  gefprenkeld.    Men  ziet 

daar  in  duidelyk ,  dat  de  Snoet  een  weinig  twee* 
hoornig  is  en  dat  de  Kieuwendekzelen  geftreept 

zyn :  gelyk  Artedi  van  deeze  Soort  getuigt. 

v. 
luucerna. 
Poon. 

(5)  Zeehaan  met  drie  Vingeren ,  den  Bek  eeni- 
germaate  gevorkt ,  de  Zydjireep  aan  de  Staart 
in  tweeën  verdeeld» 

Deeze  wordt  alleenlyk  door  de  ongedoornd- 
heid  van  de  Zydftreep  en  de  breede  zwartagtige 

Borft- (*)  A  noftxis  intcr  lantiflimos  Pifccs  habet&r.   Will.   p. 
282. 

($)  Trigla  Digitis  ternis  ,  Roftro  fubbifido  ,  linea  laterali 
ad  Caudam  bifïda.  Syft.  Nat.  X.  Trigla  Roftro  parum  bifido> 
linea  laterali  ad  Caudani  bifurca.  ART.  Gen.  4?.  Syn.  73, 

GRON.  Muf.  1.  n.  100.  Lucerna  feu  Milvus.  Gesn.  p.  *$£• 
JLnceraa  Yenetorurn.    Will.  p.  28 1.  Raj.  p.  8  f,  \ 
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IV. 

Afdeel» 
XXXII. 

Borftvinnen ,  van  de  voorgaande  of  liever 
van  de  derde  Soort  onderfcheiden  door  den 

»  Heer  Groisovius  (*).  De  Ouden  noemden  £**£ 
hem  Mihus  of  Lucema  ;  welke  eerfte  naam  stuk. 

daar  van  afkomftig  fchynt  te  zyn  ,  dat 

zyne  Borftvinnen  zig  gelyk  de  Vlerken  van 
een  Kuikendief  of  Wouw  vertoonen ,  of  dat 

hy  zelfs ,  uit  het  Water  fpringende ,  daar  me- 
de, een  end  wegs,  in  de  Lugt  zweeft.  Lucerna 

zal  hy  zekerlyk  genoemd  zyn  ,  om  dat  zyn 
Gehemelte  en  Tong  ,  in  roodheid  ,  byna  het 

fchoonfte  Vermiljoen  overtreffen  ,  geevende 

by  nagt  een  Vuurig  Licht,  als  een  Kaars  of 

Fakkel.  Men  noemt  hem  te  Napels  en  op 
Sicilië  Cocco ,  in  Ligurie  Organo ,  te  Marfeille 
Gallint. 

Volgens  de  aangehaalde  Soort  van  Artidi 

zou  deeze  fchynen  onze  Poon  te  zyn  (f) ,  die 

elders  genoemd  wordt  Zee*  of  Knorhaan  (i) , 
komende  menigvuldig  in  de  Noordzee  voor. 

Weinig  verfchillen  de  Tellingen  der  Vinftraa- 

Ien  ,  met  die  der  voorgaanden.  De  Staart  is 

zo  gevorkt  niet ,  als  die  vanj  den  Koekkoek, 

zo  even  befchreeven.  Wiixoughby  hadt  'er 

te  Genua  gezien ,  welker  Kieuwvinnen,  aan  de ̂  

ze- (*)  Trigla  dorfo  ad  pïnna$  carinato  fcabro  :  linea  laterali 
lx\ï  in  canda  trunenta  bifida  :  pinnis  pedoralibus.,  ampli»  ni„ 

gricaritibus.  Zo'óphyL  Gron.  Fafc.  I.  N.  284. 
(t)  Uitgez.  Verband.  I.  D.  bl.  150. 

(I)  Att.  Helv.  Tom.  IV.  p.  26$. 

|.D*EL.  VIII.  STOK.  F    3 

k 
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IV.      gevende  of  agtfte  Straal ,  niet  ver  van  den  Wor- 

Afdrel.  (ej  ̂   met  zeer  fraaije  zwarte  en  veelc  andere 
XXXII.  kigjjjgj-g  blaauwe  Vlakken  ,  verfierd  waren:  \ 
gTug.     welk  zeer  naar  de  Tekening  van  den  gemeldea 

Kaapfchen  zweemt. 

yl  (6)  Zeehaan  met  drit  Vingeren,  de  -Zydjlreep Jfirundo. 
zwaluw,  gedoomd. 

De  Heer  Gronoviüs  oordeelt ,  dat  deeze  ook 

tot  de  voorgaande  Soort  ie  betrekken  zy,  niet- 

tegenftaande-  de  gedoorndheid  van  deZydftrecp. 
Sommigen  hebben  deezen  Corvus  of  Raaf,  an- 

deren ïlirundo  of  Zwaluw  geheten.  De  Engel* 
fchen ,  in  Cornwall ,  noemen  hem  Tübfisb  ,  en 

die  van  Rome  Capone  ,  wegens  de  grootheid 

van  &yn  JKop,  Klein  tytelt  hem  Coryjlion, 
die  dik  van  Buik  is,  hebbende  den  Kop  enkcld 

en  getand ;  behalve  de  Vlerken  twee  Keelvin- 
nen,  met  aanhangzels  van  drie  Vingeren;  een 

Buikvin  die  lang  is    en  twee  Rugvinnen. 

't  Is  een  gemeene  Vifch  in  de  Wefter*Oceaan, 
die  van  de  Noordfche  Volkeren  Knorhaan  en 

Knoding  9  ook  fomtyds  ,  naar  't  fchynt ,  wèl 
Vliegende  Vifch  geheten  wordt.  Die  Soort 

2éou  dat  Vifchje  kunnen  zyn  ,  waar  vaa  men 

ge-
 

i 

(6)  Tïfgia  digitis  temis,  linea  laterali  aculeata.  Syft.  Nat. 

X.  Trigla  Capire  aculoato  ,  appendicibus  utrinque  tribus  ad 
pinnas  Pe&orales.  ART.  Gen.  44.  Syn.  73.  Faun.  Suec.  28 1. 

U.  Weftgotk.  p.  176.  Hirundo.  WlLL.  p.  280.  R.AJ,  p.  $«• 
Jonst.  Tab.  XVII.  f,  S. 

*v 
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getuige  ,  dat  het ,  uit  het  Water  gehaald  wor-      1  v. 

dende  met  den  Hengel,  bromt  en  fnorkt:  want   Afdbbl. 

de  Vifch  5  in  Noorwegen  Reimld  genaamd ,  doet  rXXXIf. 9  Hoofd* 
zulks  wel  een  half  Uur  lang  ,  daar  na.    Van     stuk. 

deezen  Knurrbabn  w^s  aan  den  Heer  Pontoppi* 

dans  berigt ,  dat  die  een  half  Elle  lang  zy, 

met  een  Kop  als  van  een  Snoek  ,  hebbende 

het  Lyf  rond ,  met  een  fcherpe  Huid  overtoo- 
gen  ;  zodanig  dat  men  daar  mede  Metaal  en 

Hout  kan  polyften  9  even  als  met  Haaijen- 

Vel  (*).  Het  Vifchje  ,  genaamd  Aaskiar-iYiot, 
op  Sundmoer  gevangen  ,  was  een  Vierendeel 

Elle  lang  ,  en  van  Kleur  bruin  en  witagtig. 

Mooglyk  zal  dit  een  andere  Soort  van  Zeehaa- 
nen  zyn  geweefh 

Linnjrus  geeft  van  den  Svveedfchen  Knor* 
haan  de  volgende  Befchryving.  Dezelve  heeft, 

zegt  zyn  Ed*  den  Kop  vierkant,  Afchgraauw, 

met  ruuwe  (lippen  op  verfchillende  wyze  ge- 
ftreept :  de  Bovenlip  uitgerand  ,  van  boven 

glad ,  wederzyds  met  drie  Doornen  gewapend, 
waar  van  de  voorde  langu  is :  het  Ooghol  aan 
de  bovenkant*  weg ,  de  Kringen  blaauw  :  drie 

Baardjes  tuffchen  de  Buik*  en  Bcrflvinnen  ,  die 
geknot ,  egaal  ,  gewricht ,  korter  dan  de  on- 

derden zyn  en  krom  worden  als  zy  van  het  Lyf 

afgaan.    De  Buik  is  ̂ Uvcrkleur  •  de  Rug  Afch* 

graauw 
-    .' 

(*)  l&aturï.  3|lft*  üan  38o?tii.  II.  Th,p.  244. 
I.  d«m..  Vin.  Stuk,  F  4 

\ 
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1V# ;    graauw  :  de  Zyden  beneden  de  Zydftreep  met 

Afoeel.  jcjejne   witagtige    en    bleekroode    Vlakjes    be- 

Hoofd"  ft>renë^  J  boven  die  ftreep  met  groenagtig  witte 
stuk.     Stippen.    De  Zydftreep  is  ruuw ,  wegens  Been* 

agtige  .punten  die  uitfteeken ,  en  witagtig.    Het 
Kieuwen-Vlies  heeft  zeven  Straalen.  De  Zwem- 

blaas heeft   van  vooren  twee  Kwabben.    Ge- 

vangen zynde  rpaakt  dit  Vifchje  eeo  gemor  w 
de  Buik  9  en  trilt  als  het  fterfc. 

Volgens  de  Tellingen  in  Sweeden  hadt  deeze 
in  de  voorfte  Rugvin  7,  in  de  agterfte  19,  in 
de  Borftvinnen  9,  in  de  Buikvinnen  6,  in  de 
Aarsvin  18  en  in  de  Staartvin  11  Straalen. 

vil-  (7)  Zeehaan  met  vier  Vingeren. 
QoMindifche. 

Deeze  Soort  van  Zeehaa,n  ,  in  de  Indifche 

Zee  gevangen  ,  heeft  het  Lyf  effen  of  onge- 

doornd,  Spilrondagtïg  en  Zil verkleur :  de  Neus 
of  Snoet  uitfteekende  en  effen ;  den  Bek  van 

Ipinnen  ruuw:  de  voorfte  Dekzelen  getand,  de 
Borftvinnen  Zeiflenvormig. 

In  de  voorfte  Rugvijd  van  deeze.  waren  ■  j 
Straalen,  van  welken  één  gedoomd ,  in  de  ag- 

terfte 16,  in  de  Borftvinnen  18,  in  de  Buik- 
vinnen 6,  in  de  Aarsvin  17  en  in  de  Staartvin 

ï8  Straalen* C$ 

(?)  TCgla  Digitif  q^ternis.  Syft.  Nat.  X. 



p  e    Zeehaanen.  89 
IV. 

(8)  Zeehaan  met  twintig  gepalmde  Vingeren.     A™< XXXII 

By  de  Autheurcn  heet  deeze  Vifch  Milvus  HooFJ£ 

pf  de  Kuikendief ,  hoewel  fommigen  hem  ook     stuk. 

de  Zwaluw  heeten.    Hy  heeft,  inderdaad,  in  j^jgj^ 

zvn  Geftalte  of  Gelaat  en  Houding  iets ,  't  vliegende 
t%  Vilch. 

^eik  naar  gedagten  Roofvogel  zweemt :  wes-  pl  LXIIL 

halve  hem  ook  die  van  Maltha  en  Sicilië  r$&  ** 

falcone  noemen  ,  de  Spaanfchen  Volador.  By 

de  Zeevaarenden ,  in  't  algemeen ,  is  hy  bekend 

ander  den  naam  v^n  Vliegende  Vifch  ,  in  't 

Engelfch  Flying  Fish,  in  't  Franfch  Poijjon  w. 
lant. 

Deeze  is ,  volgens  het  getuigenis  der  Schry- 
veren  de  grootfte,  en,  zo  het  my  toefchyet, 

de  gemeende  onder  de  Vliegende  Viflchen ,  die? 
zig  niet  alleen  in  de  Middellandfche  Zee,  maar 

ook  in  de  Oceaan ,  ̂ uüchen  de  Keerkringen  5 

zo  van  <\q  Ooft-  als  Weftindiën  en  voornaa* 
jnelyk  omftreeks,  de  Kaap  der  Goede  Hope  ont- 

houden. Aldaar  ziet  jnenze  hy  geheele  Schooi 

lqn  a  van  honderden  pf  ,  zo  fommigen  getui- 
gen ,  wel  van  duizend  te  gelyk  ,  boven  het 

Water  zweeven.  Dit  vliegen  9  egter  ,  duurt 

niet  lang,  want  hunne  Wieken  droog  wordende 

begeeven  zy  zig  weer  tq  Water.    Zy  komen 

ta«* 

(8)  Trigla  digitis  vicenis  palmatïs.  Syft.  Nat.  X,  Trigla 
Capite  parum  aculeato  ,  fpinnul^  fïngulari  ad  pinnas  Pe&ora* 
les.  Art.  Gen.  44.  Syn.  73.  GRON.  Muf.  I.  n.  ioi* 
Zoóphyl.  Gron.  >Fafc.  I.  N.  28  $ .  Alilvus,  WlLL.  p.  %%U 
RAJ.  p.  89.  Jonst.  Tab.  XNlh  Fig<   12. 

I#D£EL.  VIII.  STUK.  F    5 



$0  BI8CHRTVING     VAK 

IV.  inzonderheid  by  nagt,  dikwils  op  de  Schepen 

Afdekl.  neerftryken  en  verftrekken  dan  tot  Spyze. 
XXXIL   Qp  je  gemelde  Eilanden  ,  in  de  Middelland- Hoofd  - 

stuk.    fche  Zee  ,   vindt  menze  zelfs   te  koop  ,    zo 

Vliegende.     WlLLOUGHBY  getUÏgt. 

r^%  De  gene,  dien  hy  befchryft,  was  drie  vier- 
den van  een  Voet  lang  en  die  ,  welken  de 

Heer  Gronoviüs  zo  omftandig  affchetfle  y 

hadt  de  langte  van  een  Voet.  Ook  getuigt 

Charleton  ,  dat  zy  nooit  de  grootte  van  an- 
j  derhalf  Voet  te  boven  gaan.  De  vliegende 

Vifch  9  dien  ik  gedroogd  heb ,  volmaakcelyk 

met  de  nevensgaande  Afbeelding  overeenkom- 
ftig  ;  is  juift  .anderhalven  Rynlandfchen  Voet 
lang,  met  eene  dikte  van  drie  Duimen:  zyne 

Borftvinnen  of  Vlerken  zyn  tien"  Duimen  lang 
en  vyf  Duimen  breed,  Zyn  Kop  heeft  van 
agteren  vier  fterke  ftyv#  fpitfe  Uitftekken, 

waar  van  flegts  twee  in  de  Afbeelding  zig  ver- 
toonen;  dewyl  de  andere,  om  laag  zittende , 

door  de  Vlerken  bedekt  worden  (*)• 

De  figuur  van  't  Lyf  is  langwerpig  Spilrond, 
Baar  agteren  fpits  loopende  ,  met  den  Kop 

breed,  plat  en  tuffchen  de  Oogen  hol,  zynde 

(*)  Veel  verfchilt  énze  Afbeelding,  naar  't  Leven  gemaakt, 
van  die  welke  men  vindt  in  't  Werk  van  Watson  ,  zynde 
de  Zee-Zwaluw  van  Salvianus  ,  onvolkomen  ,  met  een 
platte  Staart  enz.  en  verkeerd  aangehaald  ,  bladz.  191  ;  als 

ook  van  die,  welke  in  't  Werk  van  Bradley  ,  genaamd 
Wysg.  Verband,  vétt  de  Werken  der  Natuur  ,  op  PJLAAT 

VIII.  gebiagt  is  ,  en  den  anderen  Vliegende  Vifch  of  Xe*« 
Zwaluw  (Exos&tus)  fchynt  te  willen  aanduiden» 



DE      ZeEHAANEN.  pï 

gedekt  met  een  Beenige  Schulp ,  van  verfcheï*       IV. 

derley  Kleuren   %  geelagtig    blaauw    en    don*  Afd£EI» 

ker  paarfch-    Het  geheele  Lyf  is  bedekt  met  *  q*1^ 
harde ,  ruuwe  Schubben ,  waar  van  ieder  in  't     stuk. 
midden  hoos  op  loopt  >  maakende  dus  elke  ry   ̂ £** 

zo  veele  evenwydige  Streepen  3  van  den  Kop 
töt  aan  de  Staart  flrekkende.    De  Kieuwendek- 

zels  hebbén  9  gelyk  de  Kop  van  agteren ,  ieder 

een  fierken  ftyven  Doorn.    Op  de  Rug  was  de 

Kleur  bruin  9   aan   den  Buik  Zilveragtig.    De 
Vlerken  waren  dooker  Olyf kleur  3  hier  en  daar 

met  blaauwagtïge  ftreepjes  en  vlakkca   getc 
kend. 

Dat  de  Beentjes  der  Borfl:  vinnen  en  der  Buik- 
vinnen  niet  getakt  zyn  9  onderfcheidt  deezer* 

genoegzaam  van  de  Koekkoeken  en  Zee-Zwa- 
luwen,  zo  Willoughby  aanmerkt.  Hy  vondt 
in  dezelven  27  of  28  Beentjes  >  waar  van  de 

vier  voorften  kort ,  de  vyftien  volgende  lang  * 
en  de  overigen  weder  kort  waren  ,  en  voor 

dezelven  ging  een  Vinnetje  van  6  Straalen,  In 
de  Vlerken  van  den  mynen  tel  ik  ruim  20  Beent* 

je$;  't  welk  byna  overeenkomt  met  de  Ken- 
merken ,  die  onze  Autheur  opgeeft.  De  Heer 

Gronoviüs  hadt  'er  19  gevonden  in  de  Wieken 

van  het  Voorwerp  dat  hy  befchryft ,  't  welk  ia 
de  voorde  Rugvin  6,  inde  agterfte  8  Straalen, 
in  de  Buikvinnen  5,  in  de  Aarsvin  6  en  i§ 
Beentjes  in  de  Staartvin  hadt; alles  weinig  ver* 

fghillende  met  de  Telling  van  Willoüghby.     , 

,    J.  D£EJL.  VIII,  STOK, 



$i       Beschryving    van 

iv.     ̂ fc^***^***^****  «*»  ̂ «^ 
Afdèel. 

XXXIII.  XXXIII.    HOOFDSTUK. 
Hoofd- 

stuk.    Bêfchryving  van  't  Gcflagt  der  Meirslangeh, 
waarin  d$  Hoogkyker,  Bermtje,  Grondel  en 

Modderkruiper ,  behooren. 

Haam.  Tn  de  Vierde  Rang  der  ViiTchen,  welken  Buik- 
X  pooten  genoemd  worden ,  om  dat  de  Buik- 

vinnen  agterlyker  dan  onder  de  Borftvinnen  zyn 

geplaatft  ,  voeren  die  van  het  eerfte  Geflagc 

c}en  naam  van  Cobüis,  welken  wy  Meirslang 

vertaaien ,  om  dat  'er  onder  zyn ,  die  dus  ge- 
noemd worden.  De  Griekfche  benaaming 

fchynt  daar  van  afkomftig  te  zyn  9  dat  zy  naar 

Grondels  gelyken  (*).  ^ 
Kenmerken.  De  Kenmerken ,  behalven  die  van  den  ge- 

melden  Rang ,  beflaan  in  de  Oogen  te  hebben 

in  het  bovenfie  van  den  Kop  :  het  Kieuwen- 
Vlies  piet  vier  tot  zes  Straalen  ;  de  Dekzels 

van  onderen  geflooten :  het  Lyf  byna  Rolrond 

of  weinig  naar  de  Staart  verdunnende. 

soorten.  't  Getal  der  Soor ten  is  vier,  waar  onder  de 
Heer  Linn^üs  ook  den  Aqableps  of  Hoogkyker 

begrypt. 

j  (i)  Meirjlang  met  den  Kop  ongewapend,  van 
Anobupu  hoven  plat ,  de  Oogen  uitpuilende. 
Hoogkyker.  f  ö  r 

|l  lxiv, 
F>g.  i.         (*)  Zie  't  voorg.  Stuk,  blacfc.  280. 

(1)  Cobitis  Capite  inermi  deprefïb  ,  Oculis  prominulis. 
Syft.  Nat.  X.  Gen.  14.9.  Anableps.  ART.  Gen.  25.  Anableps. 
Gron.  Muf.  1.  N.  32.  T.  I.  f.  I,  2,  3..  Stt,  Thef,  Vol. 

JU.  p.   xc*.  T*b.  XXXIY.  f.  7. 
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Dl     M  E  I  R  S  L  I  N    G  E  53.  $g 

Een  Surinaamfche  Vifch  ,  die  in  't  Kabinet      IV. 

van  Seba gevonden  wordt,  heeft  den  bynaam  AfdeeL» 

van  Anableps  of  Hoogkyker  aan  deeze  Soort  ̂ ^fd- 
gegeven ,  wegens  het  zonderling  uitpuilen  zy-     stuk. 
ner  Oogen.    Hier  uit  fchync  Artedi  zig  ver- 

beeld ce  hebben ,  dat  deeze  Vifch  weezentlyk 

naar  om  hoog  keek;  doch  by  het  onderzoeken 
der  Oogen  heeft  men  geoordeeld,  dat  hy  zelfs 
niet  in  ftaat  is  om  opwaards  te  kunnen  zien: 

des  zo  wel  hier   als  elders  het   Spreekwoord 

waar  bevonden  wordt:  dat  Schyn  bedriegt. 

Een  andere  byzonderheid ,  welke  dit  Schep. 
zei  deedt  uitmunten  ,  was  een  lang  Buisje,  dat 

by  de  Navel  agterwaards  uitftak ,  en  de  plaats  . 
fcheen  te  bekleeden  van  de  Aarsvin  , die  zig,  in 

de  Afbeeldingen  van  den  Heer  Gronoviüs,  zon- 

der zulk  een  Buisje  vertoont.  Men  heeft  getwy- 

feld,  of  hetzelye  voor  een  Voorcteelings-Lid, 
dan  voor  een  Doorn  of  Stekel  aan  de  Aarsvin  , 

gelyk  veeleViffchen  hebben,  te  houden  ware. 
Gemelde  Heer  heldert  thans  deeze  duiflerheid 

eenigermaate  op  ,  wanneer  hy  zegt ,  dat  in  ver- 

fchillende  Onderwerpen  de  Aarsvin  van  ver- 

fchillend  maakzel  zy ;  nu  eens  de  gedaante  heb- 

bende van  een  gedraalde  Vin ,  met  negen  (lom- 
pe Beentjes;  nu  eens  uitloopende  in  een  tak- 

kigeBuis,  welke  in  eenigen  vergezeld  gaat  met 
een  klein  Vinnetje ,  in  anderen  op  zig  zelf  al- 

ken voorkomt  (*). 

De 
(*)  Zoöpbyl.   Gron.  Fafc.   I.  N.  Jtfo.  p.  117» 
X.  DSIL.  VIII.  STVJt. 
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$4       BÈSöHRYvrüG    van 

IV.  De  Geftalte  van  den  Hoogkyker,  (die  eveiii- 

Afdeeu  ̂ ci    cleezen    naam   behoudt,)    is    langwerpig 
XXXIII.  roncj   van  Vooren.op  den  Kop,  platagtig,  mee 
Hoofd-  r  

r 
stuk.     Schubben  gedekt  toe  over  de  Kieuwendekzelen. 

De  Lippen  zyn  ongefchubd  ,  met  fcherpe 

Tandjes ,  en  het  Vlies  ,  dat  dezelven  vereenigt  , 

maakt  zekere  plooijcn  in  de  hoeken  van  den 

Bek.  De  Rug  is  bruinagtig  zwart  ;  de  Buik 

uit  den  witten  geel ;  de  Zyden  ieder  met  vier 

zwartagtige  Streepen  ,  overlangs  ,  getekend ; 

doch  de  geftippelde  Zydftreep  ontbreekt.  De 

Dogen  gelyken  naar  geel  blinkende  bolletjes , 

en  zitten  als  buiten  op  den  Kop.  Het  Kieu- 
wen»Vlies  heeft  zes  Straalen.  Onder  de  Vin- 

nen ,  die  bruin  zyn ,  heeft  de  Rugvin ,  die  en- 

keld  is  en  digt  by  de  Staart  geplaatft,  maar  7 

Beentjes  *  gelyk  ook  de  Buikvin,  de  Aarsvin 

9  ,  de  Borftvinnen  22.  In  de  Staartvin  ,  die 

rond  van  omtrek  is,  fchynen  zy  niet  geteld  té 

zyn* 

Qi)  Meirjlang  met  zes  Baardjes  dan  den  Bek* 
IT 

Marbatula*  ien  g*A  weerloos  en  famengedrukt. 
Bermtjc. 

s 

Geheel  gladde  gevlakte  Cobitis ,  die  het  Lyf 

Spilrondagtig  heeft,  hadt  Artedi  deezen  gety 

teld  ,  die  van  de  Autheuren  gebaarde  Rivier- 

Cö- 

(2)  Cabkis  cirris  Oris  fex,  Capite  inermi  compreflb.  Syfi. 
Nat.  JC.  Cobitis  tota  glabra  maculofa ,  Corporc  fubtereti. 

ART.  Gtn.  2.  Syn.  z.  Faun.  Suec.  332*  Cobitis  Fluviatül* 

Barbatula.  Wijll.  p.  26;.  RAJ.  p.   12*.  JONST.  Tab.  XXVI. 

ftf.    22« 
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Cobitis ,  en  van  de  Duitfcher*  Gruendel  of  Gruend-      iv. 

Ung;  maar  ook  Smerle  en"  Smerling  genoemd  Afd££U 

wordt,    By  de  Engelfchen  is  hy  bekend  onder    ̂ 0™ 
den  naam  van  Groundel,  en  de  Franfchen  noe-     stuk. 

men  hem  Loche  franche;  't  zy  omédac  hy  weer- 

loos  of  ongewapend ;  't  zy  om  dat  hy  goed  en 

gezond  is  tot  Spyze.   In  't  Latyn  wordt  hy  ook 
Fundulus  genoemd  ,  om  dat  hy  zig  op  of  aan 
den  Grond  onthoudt.     Men  noemt  hem  ,  in 

Zeeland ,  een  Bermtje. 

Die  Vifchje  komt  menigvuldig  voor  in  de  Ri- 
vieren van  Europa  ,  alwaar  het  fomtyds  vry 

groot  wordt :  want    Bellonïus  geeft  'er  de 
langte  van  vyf  Duimen ,  de  dikte  van  een  Vin- 

ger aan.    Fhederik  de  I. ,  Koning  van  Swee- 

den  ,  -heeft  hetzelve  uit  Duitfchland  gebragc 
én  geplant  in  het    Meir  Meiéren  ,   waar    aan 
Stokholm  legt.    Men  houdtze  ,  in  Warmoes 

gekookt  ,  voor    ongemeen    fmaakelyk ,   zegt 
Gesnerüs.    Gemeenlyk  teelen  zy  voort  in  de 
Maand  April  ,   doch  allen  niet  te  gelyk  9  en 

daarom  zynze  byna  altoos  tydig.    Men  vangtze 

met  Korven,  of  in  Netten,  die  zeer  fyn  ge* 
breid  zyn. 

In  de  Geftalte  en  Kleur  zweemt  het  zeer 

naar  den  eigentlyken  Rivier-Grondel  ,  die  in 
Engeland  en  in  de  Rivieren  van  Brabant  en 
Vlaanderen  gemeen  is ,  waar  van  wy  onder 
de  Karpers  zullen  fpreeken;  doch  het  is  veel 

kleiner  en  korter ,  glad  en  glibberig  ,  met  de 
-      /   l.DX&h.  VIII.  STUK, 



• 
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S6       Be    schryving    r  a  n 

IV;     Schubben  of  geen  of  zeer  klein  (*).    De  Köü, 

,  "  Rug,  Vinnen  en  Staart ,  zyn  met  zwartagtige 
Hoofd-  Vlakken  befprengd,  doch  anderszins  vuil  geel. 
stuk.    Aan  de  Bovenkaak  heefc  het  drie  paar  Baard. 

je$j  een  aan  ieder  hoek,  twee  aan  't  end  van 
i  • 

.;  den  Bek.  De  Oogen  zyn  klein  met  geele  Krin- 
gen. In  de  Rugvin  heeft  men  8 ,  in  de  Borfl> 

vinnen  12,  in  de  Buikvin  7  en  in  de  Aarsvin  6 

Straalen  geteld.    De  Rugvin  is   omtrent  op  't 
'  midden  van  't  Lyf  geplaatft. 

in.  (3)  Meirflang  met  zes  Baardjes  dan  den  Bek 

Grondel  tn*em  Doorn  onder  't  Oog. 

Deeze,  die  ook  zes  Baardjes  heeft,  is  van 

den  voorgaanden  verfchillende  door  een  Stekel 

onder  ieder  Oog ,  weshalve  hy  van  de  Duitfchers 

Thom  grundel  geheten  wordt*    Sommige  Schry- 

vers  noemen  hem ,  wegens  de  figuur  van  't  Lig- 
haam ,  de  gehoornde  Lintworm ,  anderen  de  ge-  * 
doomde  Grondel  of  Grondel  alleen  (f).    Van 

de 
(*)  Dit  zegt  WlLLOUGHBY  ,  doch  uit  het  Werk  van 

Boktor  Baster  blykt  ,  dat  de  Schubben  van  het  Bermtje 

ongevaar  zo  groot  als  die  van  den  Baars  zyn. 

(3)  Cobitis  cïrris  Oris  fex  ,  fpina  fdbocuiari.  Syft.  Nat. 

X.  Cobitis  aculeo  bifurco  infra  utrmnqae  Oculum.  ART. 

Gen.  2.  Syn.  3.  Spec.  4.  Faun.  Suec.  3  3  3-  GRON.  Muf.  I. 

«.  s.  Cobitis  barbatula  acuteata.  Will.  p.  z6s.  RAJ.  p^ 

12+.  Txnia  cornuta.  ibid.  Sc  JONST.  Tab.  XL VI.  fïg.  7- 

(f)  Sommigen  hebben  den  voorgaanden  Grondel ,  en  dee- 

zen  gedoemde  Grondel,  genoemd;  doch  de  gemelde  Zeeixw- 

fthe  Doktor  geeft  aan  deexen  den  naam  vaa  Grundel  f  a*n. 
den  anderen  aisn  van  JBermtje* 
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IV. 

Afdeel. 

XXXIII. 

Hoofd* stuk. 

de  Duitfchers  worden  zy  ook  wel  Steinbeijfer 

of  Steinpicker  genaamd, om  dat  zy  kleine  Steent- 
jes inflokken,  van  de  Swceden  Tonglake,  Men 

teltze,  in  Vrankryk  onder  de  Loches ,  in  Enge- 
land onder  de  Groundlings  of  Grondels. 

In  de  Geftalte ,  Kleur  en  Grootte ,  is  weinig 

verfchil  met  de  voorgaande,  onder  welken  dee- 
ze  Soort  in  de  Rivieren ,  Meiren  èn  Poelen  vaa 

Europa, als  ook  van  onze  Provinciën,  voorkomt. 

Alleenlyk  is  het  Lyf  wat  breeder  en  de  Kop 
grooter»  De  gevorkte  Doorn  onder  ieder  Oog, 
maakt  het  grootfle  onderfcheid  uit.  Bovendien 
heeft  de  Heer  Baster  waargenomen  ,  dat  de 

Schubbetjes  der  Grondelen  veel  kleiner  dan  die 

der  Bermtjes ,  en  van  een  andere  figuur ,  dat 
is  ovaal  of  langwerpig  rond  zyn  (|). 

(4)  Meirjlang  met  agt  Baardjes  aan  den  Bek       1V. 

,      en  een  Doem  boven  ieder  Oog.  m2É6*l 
-  per. 

De  bynaam  zou  byna  den  Fabel ,  dat  'er  Vis- 
fchen  in  de  Aarde  groeijen ,  en  uit  dezelve  ge- 

graven moeten  worden  ,  doen  opwakkèren. 

Evenwel  is  die  in  zo  verre  waar ,  dat  men  'er , 
na  de  Ovcrftroomingen  der  Rivieren  ,  dikwils 

in 

(-10  Vergelyk  Fig.  10.  en  i%.  33.  op  Plaat  XV.  in  zyne 
Natuur  fc.    Uitfpaunwgen. 

(4.)  Cobitis  ,cirris  Oris  o&o  fpina ,  fupra  -oculari.  Syfi.  N&u 
X.  Cobitis  aculeo  bifurco  flipra  utrumque  Oculum.  GRQN. 

Aft.  U'pf.  1742,  p.  79  T.  3.  Cobitis  coerulescens  lineis 
iitrinquc  quinque  longitudinalibus.  Art.  Gen.  2,  Syn.  3.  Muf, 

Ad.  Fr.  i;  p. '76.  Mifftela  foflilte  Gesnerf.  '  WlLL.  p.  T24* 
&AJ.  p.  69.  Jonst.  Ta  ,.  XXVIII.  tig    8, 

I.  Deel.  VIII.  Stuk*  G 
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IV.      in  de  overgelatene  Slibber  ,  ja  ook  dieper  in 

Afdeel.  de  Slyk  of  Modder  vindt.    Zodanige  Viffchen 

Hoopfr   naamelyk ,  die  op  den  bodem  van  de  Rivieren 
stuk.     of  Meïren  gewoon  zyn  in  de  Modder  te  krui- 

pen 9  moeten   ligt  by  het  afloopen  des  Water* 
overblyven ,  en  dan  zullen  zy ,  om  de  Vogtig- 
heid  te  vinden  *  al  dieper  en  dieper  in   den 
Grond  booren ,  zo  ver  het  hun  doenlyk  is.  Zie 

daar  de  oplofling  van  gedagten  Fabel. 
Deeze  wordt ,  te  Neurenberg  en  Regensburg, 

Misgum  of  Fisgurn  geheten  ,  hoewel  anderen 

hem  den  naam  van  Pijjgum  geeven.  't  Schynt 
ook  dat  het  de  zelfde  zy ,  dien  de  Duitfchers 

noemen  Peisker  of  Beisker,  fti  fommigen  Meer- 

putten*  Het  fchynen  die  Viffchen  te  zyn,  wel- 
ken Schooneveld  Pcecilia  genoemd  heeft. 

Claüderus  heeft  'er  den  naam  aan  gegeven  van 
levendige  Thermometer. 
De  Heer  Klein  betrekt  hem  mede  in  de  Fa- 

milie van  zyne  Encbelyopi,  of  Aalgelykende 

Viffchen.  Ook  zyn  de  Kieuwengaten  van  on- 
deren geflooten  en  aan  de  Zyden  alleenlyfc 

open ;  waar  door  hy  te  meer  naar  de  Aaien  of 

Lampreijen  gelykt.  De  gewoone  langte  is  als 
de  Handpalm  en  de  dikte  als  een  Vinger ,  hoe. 

wel  men  'er  veel  grooter  vindt.  De  Kleur  is  , 
op  de  Rug,  Afchgraauw  ,  met  veele  Stippen 
€n  Vlakken,  die  ten  deele  zwart,  ten  deele 

blaauw 

(*)  'Mi/c.   Cur.  JOec.  2.  Ann.   f«  HZ7*  P*&  35*.  Ob£ ifU  Fig.  71. 
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blaarfw  zyn ,  gefprenkeld  ;  aan  de  Zyden  met      IV.   - 

een  zwarte  en  witte  Streep ;  aan  den  Buik  geel    Afderu \XX1V 

met  witte  Vlakken  ,  en  zeer  kleine  roode  en   Hoofd- 
zwarte  Stippeltjes.    De  Vleezige  Baardjes  aan     stuk. 

den  Bek  fpreiden  zy  in  't  zwemmen  uit.    In 
de  Rugvin,  Buik-  en  Aarsvin ,  zyn  ieder  6,  ia 
de  Borftvinnen  11 ,  in  de  Staartvin  15  Beentjes 

gevonden- 
De  Verblyfplaats  van  deezen  Meirflang   is 

in  en  aan  de  Rivieren  van  Europa,  in  't  alge- 
meen ,  en  in  't  byzonder  in  die  van  ons  Land. 

Men  vindt  hem  ook  in  de  VyversteUlrichfthall 
in  Sweeden ,  alwaar  hy  voor  een  zeer  lekkeren 

Vifch  gehouden  wordt. 

fe^c£te4&d£*>c&c£ 

XXXIV.    HOOFDSTUK. 

Befchryving  van  't  Geflagt  der  Mexrvallen* 
,  't  welk  verfcheide  Europifche ,  Ooft-  en  Weft* 

indifche  Vijjchen  begrypt :  waar  onder  de  Bont* 
Aal ,  Kikvorfch  en  Katvifch  ,  de  Dreg*DoI- 

phyn  en  anderen  die  'gemeenlyk  Bagre  genoemd worden. 

^en  Geflagtnaam  Silurus^  van  een  Vifch  af*  Haam. 
komftig  ,  die  thans  onbekend  fchynt  te 

zyn  ,  vertaal  ik  9  om  de  voorgemelde  re* 
den  Mei  r val.  Gesnerus  fchryfc,  dat  men 

'er  van  tweehonderd  Ponden  en  fomtyds  groo- 
ter  ving.  Volgens  fommigen  zou  dezelve  in 
de  Nyl  alleen  huisveften ;  doch  anderen  willen » 

I.  Deel.  Yin.  Stuk.  G  2  dat 
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IV.      dat  'er  de  Steur  van  den  Donau  door  gemeend 
Afdeel.   werde,    Deeze,  egter  ,  heeft  geen  Uicfteekfels 
XXXIV.  vooren .  gelyk  de  Silurus ,  waar  van  Schoo- Hoofd-  '  °    J 
stuk.  neveld  getuigt,  dat  de  Horens,  die  dezelve 

boven  en  ouder  aan  den  Bek  heeft ,  jaarlyks 

afvallen,  en  dat  'er  weer  nieuwen  in  de  plaats 
groeijen ,  gelyk  in  de  Herten. 

Kenmerken.  De  Kenmerken  van  dit  Geflagt  befiaan  in  een 

ongedekte  Kop  ;  de  Bek  met  eenige  Draads- 

wyze  Baardjes ,  als  Voelers  ,  gewapend :  het 
Kieuwen- Vlies  met  vier  tot  veertien  Straalen: 

het  voorde  Beentje  der  Borft vinnen  ,  of  de 

eerfte  Straal  van  de  Rugvin ,  Graatagtig  ea  ag- 
terwaards  getand. 

Soorten.  Dit  Geflagt  heeft  veertien  Soorten  ,  waar 

van  eenigen  onder  die  van  Myjius  ,  Caliich* 
thys  en  anderen,  by  den  Heer  Grosovius.  ge* 
bragt  zyn. 

Aimïtche. 

t.  (i)  Meirval  met  êêne  Rugvin  en  vier  Baardjes. 
Afotus, 

Deeze  Afïatifche  ,  die  in  het  Kabinet  der 

Akademie  van  Stokholm  gevonden  wordt ,  heeft 
twee  Baardjes  boven ,  twee  onder  aan  den  Bek3 
die  met  een  menigte  Tanden  is  voorzien.  Ia 

de  Rugvin  was  geen  ftyve  Graat ,  maar  een 

Zaagswyze  getande  in  de  Borftvinnen,  gely* 
kerwys  in  de  andere  Soorten.  De  Aarsvin  was 

lang  ,  aan  de  Staart  gehecht.    In  deeze  zyn 

ge- 

(i)  Silurus  pinna  Dorfali  unica,  cirris  qwatnor.  Syjl*  Nat, 
X.  Gen.  150, 
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geteld  82  Straalen,  in  de  Buikvinnen  13,  ia       iv# 

de  Scaartvin  16,  gelyk  men  'er  ook,  dat  aah*  Af»eeu 
nierkelyk  is,  in  het  Kieuwen  vlies  16  gevonden  ?,XX1V# 
+        r  llOOFD- 
heeit*  stuk. 

(2)  Meirval  met  êéne  Rugvin  en  zes  Baardjes.      n. GltSKïS. 

Deeze  fchynt  zo  wei  de  Glanis  als  de  ®iïéMs  uröpicnc" 
der  Ouden  te  zyn ,  die  fornmigen  voor  byzon- 
dere  Viiïchen  houden.  Zeer  verfchillende  zvn 

de  Naamen,  welken  men  'er  in  Europa  aan 
geeft.  De  Duitfchers  noemen  hem  Scheid  of 

Scheiden  y  Wals  ,  Waller  ,  enz.  de  Engelfchen 

the  Seatfisb9  de  Franfchen  Sikire.  Van  de  Swee.  • 
den  wordt  hy  Mal9  van  de  Polakken  Sum9 

door  de  Ooftenrykers  Harcha  en  door  die  van 

Konftantinopolen  Glano  geheeten. 

In  de  Oofterfche  Landen  is  hy  gemeener  dan 

in  Europa  ,  alwaar  men  hem  egter  fomtyds 

doch  zelden  vangt;  alzo  hy  zig  in  Slykerï- 

ge  Poelen ,  diep  in  't  Water  9  onthoudt.  Dus 
wordt  hy  niet  alleen  in  verfcheide  Meiren 

van  Switzerland  en  Sweeden  ,  maar  ook  in 

de  bogten  en  kreeken  van  het  Haarlemmer* 
Meir  gevonden.  In  deElve,  Weisfel  en  Do- 

nau- Stroomen  ,  komt  hy  meer  voor  dan  in  de 
Rhyn» 

(2)  Silurus  pinna  Dorfali  unica,  cirris  fex.  Syfl  Nat.  X. 
,M?1.  It.  Scan.  61.  Silurus.  AU.  Stochh.  1756..  p#  34.  1\,  3. 

Silurus  cirris  quatuor  in  Mento.  Art.  Gen.  82.  Syn.  110. 
Silurus  cirris  duobus  ad  Maxillam  fuperiorem  x  quatuor  ir* 

Mento.  GRON.  Muf.  I.  n.  2*.  P«  *•  Silurus  WlLi-.  p*  ji$% 

Kaj.  p.  70,  Jonst.  Tab.  XLVII.  Fig.  7. 
I.DSU.  VIII.  STUK,  O  3 
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IV.      Rhyn.    Zyne  vraatagtigheid  maakt  ,  dat  men 

Afdeel.  njet   zeer   naar   hem    verlangt ,   dewyl    veel 
XXXIV.  Yifch  door  hem  verflondcn  wordt. Hoofd- 

stuk.      Ongemeen  groot  wordt  deeze  Vifch.    Men 

Grootte,    wil  dat  'er  in  de  Elve  gevangen  zyn  van  om- 
trent  honderdtwintig  Ponden   zwaar  :    in    de 

Weiffel  van  zestien  Voeten  lang.    In  een  Meir 

van  Hongaryen  ,  gemeenlyk  Newjilderfee   ge- 

naamd, hadt  Gesnerüs  gehoord,  dat  men  5er 
een  gekregen   hadt,  van  meer  dan   agt  Ellen 

lang  ,  en   over  ds  anderhalf  honderd  Ponden 
zwaar.    Niet  veel  minder  van  Grootte  hebben 

wy  'er  ,  zegt  Willoughby  ,  te  Weenen  ge- 
zien.   Sommigen  verbeelden  zig ,    dat  dit  de 

Vifch  van  Tobias  geweeft  zy  (f). 

tL  lxiv.      Een  Meirval  van  ongevaar  twee  Ellen  lang, 

Fi*-  2#    door  den  Heer  Osbeck  befchreeven  ,    worde 
aangemerkt  als  een  der  grootften  ,  die  men  in 

dat  Meir  van  Sweeden  vangt*     Dezelve  was 

omtrent  agt  Duimen  breed  en  ruim  een  Lispond 

zwaar.     Hy  hadt  de  Huid    blaauwagtig  met 

donkere  ftreepen ,  ongeregeld  over  't  Lyf  loó« 
pende,  dun,  Slymig  en  ongefchubd:  het  On- 
derlyf,  als  ook  den  Kop   van  onderen,  wit; 
den  Kop  van  boven  plat ,  van  vooren  halfrond- 

agtig  ftomp :  aan  de  Bovenkaak  twee  Baardjes , 
van  dikte  als  een  Stroohalra  en  fpits  uitloopende, 

ter  langte  van  agt  Duimen ;  vier  aan  de  On- 

der- ft)  Helwig   DiJJert.    pag.   20.    C*p.    ?.   Zie  het  VIII. 
Deel  der  Uitgezegte  Verhandelingen  9  bladzi  360» 
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derkaak  van  twee  Duimen  lang.    Voorts  was      IV. 

de  Smoel  met  Wratten  bezet ,  en  het  bovenfle  Afdeel» 

van  den  Kop  oneffen.    Men  vondt  de  Boven-  Hoofd- 
kaak  wat  korter  dan  de  Onderkaak,  met  kleine     stuk. 

beweeglyke  Tanden :  de  Tong  breed ,  dik ,  glad, 
kort  en  een  weinig  gefpleeten.    De  Rug  vin, 

zeer  klein  zynde,  hadt  maar  4  Straalen ,  in  de 

Borft vinnen  waren  *er  17  en  één  daar  van  ge- 
doomd, in  de  Buikvinnen  13  en  88  inde  Aars. 

vin ,  die  zig  van  de  Navel  uitftrekte  tot  aan  de 
Staart,  welke  17  Beentjes  hadt. 

Zeer  weinig  verfchil  vind  ik  in  deeze  Telling 
der  Vinftraalen  door  den  Heer  Osbeck,  met 

die  van  Wiixoughby  (*)  en  Gronovius.  De 
laatftgemelde  Heer  geeft  een  zeer  omftandige 

Befchryving  van  zulk  een  Vifch  uit  het  Haar- 
lemmer Meir ,  alwaar  zyn  Ed.  aanmerkt  dat 

dezelve  menigvuldig  is,  „  verbergende  zig  in 

„  die  Land  -  engten  (f) ,  daar  de  Monden  van 
„  andere  Rivieren  of  Slooten  naby  zyn  ,  en 

„  op  welke  plaatfen  zig  daaglyks  een  groot 
„  getal  van  andere  Viflchen  verzamelt,  dat 
3,  den   Viffcheren  ook  niet  onbekend  is,  die 

„  al- 
(*)  In  het  Syjtema  Natura  van  den  Heer  LïNNjeus  vindt 

men  wel  de  Aarsvin  van  20  Straalen  ,  't  welk  een  byfter 
verfchil  zou  zyn  ,  doch  dit  is  oabedagtzaam  overgenomen 

uit  ARTEDi;  aangezien  in  't  Werk  van  Willoughbf  wordt 
gezegd  van  90  Straalen  :  zo  dat  het  by  Artedï  een  Druk- 

feil zyn  moet. 

(•f)  In  Mis  agrorum  Ifthmis  fe  recondcns.  Muf.  Icbthy&lm 
p.  6.  Ifthmus  is  een  eng  ftuk  Lands  tulïchen  twee  Wateren; 
doch  ik  denk  dat  zyn  Ed.  een  Inham  of  Kreek  meent. 

I.DXH-,  VIII.  $T¥K,  G  4 
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Inwendige 
Deelen» 

IV.      „  aldaar  insgelyks,  op  een  goeden  Vangft  ho- 

Afdeèl.  '    pende,  hunne  Netten  fpannen,         r  in  zy 
XXXV*         -et  zeiden  den   Meirval  vinden."    By   de Hoofd-  "  ;  -         •     \  J 

stuk.     Ontleding  van  deezen  v;fch?  heef t  zyn  Ed.  de 
inwendige  deelen  dus  gefield  bevonden. 

De  Huid  was,  door  middel  van  de  Spieren, 

zeer  digt  gehegc  aan  een  Vetrok,  driemaal  zo 
dik  en  vol  van  Olicagtig  Vogt,  maakende  dus 

de  Huid  zeer  beweeglyk.  De  Zwelgpyp ,  groot, 
ruim  en  rimpelig,  hadc  in  de  opening  van  de 
Keel ,  onder  en  boven ,  twee  rondagtige  ruuwe 

Beentjes;  doch  het  Gehemelte  was  glad.     De 
Rob  was    weinig  ruimer  dan  de  Zwelgpyp,  en 

hadc  ,  aan  't  Portier  ,   geen  byhangzels  9  loo* 

pende  uit  in  taamelyk  ruime  Darmen.  De  Kieu- 
wen waren  ,  inwaards  ,  gewapend    met.  lange 

Stekels.    Het  Hart  y  van  Kegelvormige  figuur, 

hadt  één  Oor ,  dat  half  zo  groot  was.    De  Le- 
ver hadt  een  groote  Kwab ,  die  aan  de  Slinker 

zyde ,  en  van  boven ,  de  geheele  Rob  en  Zwelg- 

p^p  dekce.     De  Galblaas  was  langwerpig:  de 
Lugtblaas,  aan  de  voorde  Ribben  van  de  Rug 

gehegc,  ftrekte  zig  over  den  geheelen  Buik, 
en  hadt  een  Kanaal ,  dat  taamelyk  wyd  was  , 

uitkomende  in  de  Zwelgpyp.    Maar  ééne  Nier 

hadt  de  Vifch ,  maakende  een  driehoekig  Lig- 
haam ,  van  hetwelke ,  door  het  Burkvlies  heen  , 

Bloed*  en  Zaadvaten  naar  de  Zaadblaasjes  ge- 
bragt  werden.    Deeze  laatften ,  gemeenlyk  de 

Hom  genaamd  ,  waren  langwerpig  ,  en  liepen 
langs  den  Endeldarm  naar  de  Navel  voort ,  al- waar 



XXXIV. 

Hoofd- 
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wj;aarzy,  tuffchen  dezelve  en  de  Aarsvin,  eio.      lyk 

digden  in  een  Schaft  van  anderhalf  Duim  lang  AFbEEt 
te     > 

Het  Voorwerp,  door  dezen  ffepr  onderzogt,  stuk, 
hadt  de  langce  van  vier  Voeten  en  de  zwaarte 

van  vierentwintig  Ponden,  Amfterdamfch  Gewigt. 

JMen  moet  zig  verwonderen,  dat  hy  'er  geen 
Tong  in  vondt.,  daar  de  Heer  Osbeck  zege: 

&t  Tong  is  br eed y  dik,  glad,  kort  een  weinig  ge- 

fplitft.  Ook  fchryft  Willoughby  'er  een  Tong 
aan  toe ,  die  van  het  onderfte  des  eks  niet 

afgefcheiden  was,  Artedi  hadt  dien  Autheur 

daar  in  nagevolgd.  Allen  komen  zy  daar  ia 

overeen,  dat  de  Huid  ongefchubd  zy,  en  hier- 

om is  deeze  Vifch,  de  groQtfte  der  Zoete  Wa* 

teren,  zo  Linnjeus  aanmerkt ;  voor  de  Jóoden 

een  verbooden  Spyze  (!)♦  By  delKriftenen* 

in  tegendeel,  wordt  hy,  op  fommige  plaatfen> 

beter  dan  Salm  geagt  (|). 

■ 

(3)  Meirval  met  ééne  Ragvin^  van  vyf  Slraa*    ,}ui , 
Jen,  en  agi  Baardjes  aan  den  Bek.  Ruuwe* 

On- 
(*)  Hier  door  fchynt  de  "Waarneeming ,  bladz.  ï$  gemeld 

dat  fommige  Vifïch  en  uitwendige  Teéldeelen   hebben  ,  tegen 
het  gefielde  van  LiNNiEUS   en   Buïton  beveftigd   te  wor- 
den. 

I    (t)  Vergelyk  bladz.  99,  in  't  voorg,  STUK.,  \ 
(l)  Zie  de  Hedtnd.  Hiji.  of  Tegenw.  Staat  van  Duitfcfc 

land,  bladz.  354,  alwaar,  onder  den  naam  van  Schalden ,  een 

taamelyk  goede  Afbeelding  daar  van  gegeven  wordt. 

(3)  Silurus  pinna  dorfali  unica,  radiis  quinque,  cirris  o£«, 

Syfï.  Nat.  X.  Afpredo.  Amcen.  Ac  ad.  I.  p.  311.  T.  14.  f,' 
5.  Gron.  Muf,  1.  n.  2.6.  Batrachus.  Ki«ein.  Mitf.  V.  p, 
S<J.  T.  4-  ̂   8-  — 

IT  DEEL.  VIII.  STUK„  G   ̂  
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IV.        Onder  den  naam  vao  Afpredo  wordt ,   van 

AFDEEL.(jeezen  en  eenjge  andcren,  een  byzonder  Ge- 

Hoofd.'  ̂ aSc  gemaa^c  door  den  Heer  Gronovius.  In 
stuk.  't  Werk  van  Seba  was  hy,  onder  den  naam 

van  Myftus9  befchreeven  en  afgebeeld;  doch, 

in  de  befchryving  van  't  Vorftelyk  Sweedfche 
Kabinet  der  Akademie  van  Upfal ,  komt  hy 
voor  onder  den  eerftgemelden  naam.  Klein 
heeft  hem  ia  de  Familie  der  genen  ,  die  hy 
Satracbus  of  Kikvorfch  noemt ,  gebragt. 

De  Vifch  heeft  den  Kop  breed,  plat,  naakt 
en  oneffen,  byna  als  de  Knorhaan:  de  Oogea 
klein  en  zwart :  den  Bek  zeer  breed.  De  Tan- 

den zyn  twee  Beenige  Wratten ,  binnen  de  Bo. 
venlip,  die  verbreed  is  en  langer.  Het  Kien- 
wenvliës  heeft  vier  Beentjes.  De  Bek  heeft 

wederzyds  één  langer  Baardje ,  en  twee  korte- 
ten aan  den  rand  van  de  Bovenlip ;  als  ook  aan 

dien  van  de  Onderlip,  benevens  nog  twee  an- 

'*  deren,  die  zeer  klein  zyn,  onder  de  Keel, 
Men  vindt  geen  Schubben  of  Vleezige  zelf. 
Handigheid  aan  den  Kop  of  Borft ;  naaar  alles 
is  Been.  De  Borftvinnen  beftaan  ieder  uit  8 

enkele  Straalen ,  waar  van  de  buitenfte  aller- 

dik'ft  en  ftompagtig  is,  van  buiten  en  binnen 
met  ftyve  r  fcherpe  ,  kromme  Tanden.  De 
Rugvin  heeft  5zagte  Straalen.  De  Buikvinnen  y 
die  byna  op  zyde  van  de  Navel  ftaan ,  hebbea 
6 ,  de  Aarsvin  heeft  55  en  de  Staartvin  n 
Straalen. 

Deeze  Sqrinaamfche  komt  ,  zo   de  Heer 

G*o. 
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Gronoviüs  aanmerkt,  in  alle  opzigten,  uitge-      IV. 

nomen  de  Baardjes  en  Beentjes  van  de  Aarsvin ,  Afdeei«» XXXIV 

volmaakt  overeen  met  die  Soort  van  Afpredo*  HoOFD* 
welke  maar  zes  Baardjes  heeft  (*)♦  In  heiden  stuk. 
flrekt  de  Aarsvin  zig  uit  tot  aan  de  Staart,  die 

gevorkt  is  en  het  Lyf  glad  of  effen ;  daar  men 

't  zelve ,  in  een  andere  Soort  van  AJpredo ,  door 
zyn  Ed.  befchreeven  en  afgebeeld,  Wrattig  on- 
eifen  vindt ,  met  een  kleine  Aarsvin  en  geronde 

Staart  (f>  Deeze  laatfte  voldoet  derhalve 

beft  aan  den  Naam,  die  een  aanmerkelyke  ruuw- 

heid  uitdrukt.  * 

(4)  Meirval  met  éêne  Rugvin  y  van  zes  Stroa»    , Iv- 
len%  en  agt  Baardjes  aan  den  Bek. 

Doktor  Hasselqüist  vondt  deezen  in  de 

Nyl ,  alwaar  hy  genoemd  wordt  Schilbe*  De 

langte  was  een  Span  >  de  breedte ,  in  *c 
midden  van  den  Buik ,  twee  Duimen.  Men 

vondt  taamelyk  groote  Viflchen ,  van  het  Kar* 

per*  of  Voorn- Geflagt ,  in  zyu  Buik,  die  voor 
de  Navel  zeer  uitpuilt  of  zwelt ,  wanneer  hy 
met  Vifch  gevuld  is.  Hy  hadt  geen  Schubben 

en  een  gladde *  dunöe  Huid*    Op  de  Rug  en 
Staart 

(*)  Afpredo  Corpore  öblongo-lsevi  t  Pinna  Am  ad  Caudana 
ufque  bifürcatam  cxtenia.  Zoöpbyl.  Gron.  Fafc.  I.  N.  324. 

(f)  Afpredo  Cirris  fex  ,  Corpore  Verrucofo  ,  Pinna  Ani 

parva,  Cauda  rotundata.  Bid.  N.  32$.  Tab.  V.  Tig.  3. 
(4)  Silurus  pinna  Dorfali  unica  ,  radiis  fex  ,  cirris  o&o. 

Muf.  Ad.  Fr.  II.  Süiuus-  Sdilk ,  Niloticus.  HASS£L<£.  her9 
376.  [419.] 
LDfcEL,  VIII.  STUK» 



ioS     Beschot  ving-  van 

IY#      Staart  was  de  Kleur  bruin ,  voor  't  overige  wit« 
Afdeel.  agtig  en  voor  de  Aarsvin  Zil verkleur. 
XXXIV.      Qe  ̂ 0p  was  breeder  dan   hoog  «  het  Lyf 
Hoofd- 
stuk.     hooger  dan  breed  ;   de  Snoet  half  rond  ,  mee 

een  zeer  wyde  Gaaping ,  de  Kaaken  bezet  met 

eene  byna  omelbaare  menigte  van  kleine  Tand- 

jes. De  Oogen  weinig  uitpuilende ,  met  zwar- 
te Appelen  en  geele  Kringen  :  de  Neusgaten 

aan  de  hoeken  van  den  Bek.  De  Zyden  zeer 

plat,  met  een  regte  flreep,  digt  aan  de  Rug, 
fmal  ,  gegroefd  zynde  :  de  Navel  veel  digter 
aan  den  Kop  dan  aan  de  Staart. 

In  de  telling  der  Vinftraalen  is  eenig  ver- 

fchil  gevonden,  tuflehen  dien*  welken  gemelde 

Doktor  in  Egypte  onderzogt ,  en  den  genen , 

welken  men  van  daar  in  het  Koninglyk  Sweed- 
fche  Kabinet  gebragt  heeft.  In  de  Rugvin 

van  deezen  waren  5  ,  in  die  van  den  anderen 
7  ;  in  de  Borftvinnen  van  den  laatften  9  en 

van  den  eerden  12  Beentjes  :  in  de  Buikvin- 
nen van  beiden  6  ,  in  de  S taartvin  20 ,  19 : 

doch  in  de  Aarsvin  van  den  eerftgemelden  62 
en  van  den  anderen  57  S traalen. 

v.  (5)  Meirval  met  ééne  Rugvin  %  van  zeventig 
dnguiiuris.         Str  aaien,  en  agt  Beentjes  aan  den  Bek. 
Bont -Aal. 

Deeze,  die  ook  in  de  Nyl  ,  by  Rofette  en 

Kaïro  gevangen  ,  en  van  de  Arabieren  Cbar- mutb 

(5)  Silurus  plnna  Dorfali  unica  ,  radiis  fèptuaginta  ,  drri$ 
O&o.  Muf.  Ad.  Fr.  II.  Siliirar  Cbarmutb  ,  Niloticus.  HAS- 
SELC^  Ucr.  371.  [415.] 

V 



de    Mei  r  v  allen.       109 

mutb  genoemd  wordt ,  verfchilt   door  het  ge-      iy. 

tal  der  Beentjes  r  die  'er  in  de  Rugvin  zyn  >  Afdeei" XXX IV 
op  een  verbaazende  wyze  van  de  voorgaanden.  ̂ 0^ 
Gronoviüs  een  by zonder  Geflagt  maakende,  stuk, 
onder  den  naam  van  Clarias  ,  van  een  Vifch, 

door  den  Engelfchen  Heer  Rüssel  aan  hem 
\ereerd  en  tbe  Blackfisb  ,  dat  is  de  zwarte  Vifch 

geheten ,  die  van  de  Inboorlingen  ,  omftreeks 

Aleppo  ,  Süoor  getyteld  wordt;  betrekt  daar 
toe  den  Cbarmutb  der  Arabieren  van  Hassel- 

QnisT,  gelyk  ook  den  Bont- Aal  of  Negen  Oog, 
dat  is  de  Indifche  Lamprey,  van  Willoüghby: 
zelfs  dien  Vifch ,  welken  Klein  noemt  Enche* 

'lyopus  ,  met  den  Kop,  als,  van  een  Slak  ge* 
hoornd  en  van  onderen  gebaard  zynde.  Dus 

drukt  ook  de  bynaam  dnguillaris  uit,  dat  hy 
naar  een  Aal  gelykt. 

Die  van  den  Nyl  heeft  den  Kop ,  en  'c  Lyf 
agter  de  Rugvin  ,  zeer  plat.  Aan  den  Kop  » 

die  geftippeld  en  van  boven  gegroefd  is,  wa- 

ren drie  Uitftekken.  Op  ieder  Kaak  hadt  de- 
zelve vier  Baardjes  en  een  menigte  van  zeer 

kleine  Tandjes  ,  tot  aan  het  Gehemelte.  De 

Tong,  zeer  ftomp  en  met  een  dikke  Huid  be- 
kleed ,  was  ,  tot  haare  tip  toe,  aan  de  Keel 

gehecht.  In  het  Kieuwenvlies  vondt  men  tien 

Beentjes,  De  Vifch  hadt  geen  Schubben  ea 
was  met  een  taamelyk  dikke  Huid  bedekt  s 

hebbende  de  Navel  in  't  midden  van  't  Lyf. 
Omtrent  het  getal  der  Vinftraalen  is  weder- 

om eenig  verfchil  ,   tuflehea  de  Telling  van 

I,*£SL.'   VIII.  STUK,  HA$» 



r  ito      Beschryving    van 

IV.      Hasselqüist  en  die  van  Linn^eüs  ,  in  't  Ko- 
FDEEL»ninglyk  Sweedfche  Kabinet.    De  eerfte  vondt 

Hoofd*  ln  ̂ e  Rugv^n  72>  *D  de  BorftviBQen  10,  in  de 
„stuk.  Buikvinnen  6,  in  de  Aarsvin  59  en  in  die  van 

de  Staart  i%  Straalen:  de  ander  in  de  Rugvin 

70,  in  de  Borftvinnen  7,  in  de  Buikvinnen  6, 

in  de  Aarsvin  55,  in  de  Staart  vin  17  Straalen. 

De  Heer  Gronoviüs  heeft  in  het  gemelde 

Voorwerp  van  elf  Duimen  lang  ,  hemdoorden 

Heer  Rüssel  vereerd ,  in  de  Rugvin  geteld  69, 

in  de  Borftvinnen  8  %  in  de  Buikvinnen  7 , in  de 

Aarsvin  50,  en  in  de  Staartvin  20  Beentjes. 

,3,  De  Kleur  ,  (zegt  zyn  Ed.)  van  deezen 

3,  Vifch  is  zwartagcig ,  aan  den  Buik  van  voo- 
„  ren  en  onder  aan  den  Kop  ,  witagtig.  Hy 

9y  onthoudt  zig  in  de  Rivier  Orontes ,  worden- 
5,  de,  van  de  Maand  November  tot  het  begin 

j»  van  Maart ,  zeer  menigvuldig  gebragt  op  de 

„  Markten  te  Aleppo.  Zyn  Vleefch  wordt 

3,  door  't  kooken  rood,  maar  is  onaangenaam 
„  van  Smaak;  hoewel  het,  dewyl  de  Inwoo- 

33  ners  geen  Viffchen ,  die  tot  Spyze  bekwaa- 
9y  mer  zyn ,  kunnen  bekomen ,  van  hun  gegeten 

3,  wordt :  doch  het  is ,  naar  't  algemeene  denk- 
„  beeld ,  een  ongezond  Voedzel.  In  de  Gan- 

9i  ges  wordt  hy  ook  gevonden  (*). 

^  (6)  Meirml  met  ééne  Rugvin ,   van  zestig 
Bttrachus.  Straakn  ,  en  agt  Baardjes. 

(*)  Zoöpbyl.  Cr  on.  Fafc.  I.  p.  101. 
(6)  Silums  pinna   Dorfali   unica  ,  radiis  fexaginta  ,   cirris 

*&0.  Muf.  Ad.  Fr.  II. 



v  e    Meirvalleh*        ut 

Waarfchyulyk  wegens  de  gedaante  van  den      iv. 

Kop  zal  deeze  ,  die  in  Afia  en  Afrika  voor-  Afpeei,; 

komt  ,  Kikvorfch  genoemd  zyn.    Het  Voor-    h™£ 

werp,  dat  men  in  't  Koninglyk  Sweedfche  Ka-    stuk, 
binet  vindt ,  heeft  in  het  Kieuwen-Vlies  vyf , 

in  de  Rugvin  <Jo ,  in  de  Borftvinnen  8 ,  in  de  / 

Buikvinnen  6,  in  de  Aarsvin  48  en  in  de  Staart* 

vin  14  Straalen, 

C n)  Meirval  met  êéne  Rugvin,  mn  elf  Straa*     vil 
,  Undecimafis^ 
len,  en  agt  Baardjes.  Eifftrwd. 

Wegens  het  getal  der  Straalen  heeft  deeze 

zynen  bynaam*  Men  vondt  'er  elf,  zo  wel 
in  de  Rug-  als  in  de  Borftvinnen ,  en  ook  in 
de  Aarsvin ,  dat  zeer  aanmerkelyk  is*  Het 

Voorwerp  wordt  in  't  Koninglyk  Sweedfche  Ka« 
binet  bewaard  ;  doch  men  weet  niet ,  vau 

waar  hetzelve  afkomftig  zy. 

(8)  Meirml,  die  agter  de  Rugvin  eene  Vevoin    vul 

beeft  en  tweeftyve  Baardjes.  styfbaSu 

Deeze ,  uit  Afie  in  het  Kabinet  der  Stok- 

holmfche  Akademie  gebragt ,  heeft  de  Oo- 

gen  op  de  Zyden  van  den  Kop  en  twee 

ftyvej,  Beeoige,  Baardjes  aan  den  Bek.  De 

Zydftreep  is  regt.  In  de  Rug  vin  vindt  men 
7  ,  in    de    Borftvinnen    11  ,   in    de    Biaik* 

v  vin- 
(7)  Silums  pinna  Dorfali  unica ,  radiis  undecim  ,  cirris  o&o, 

Muf.  AL  Fr.  II. 

(8)  Silurus  pinna  Dorfali    poilka  Adipofa ,   ciixis  duob»st 
tigidis.  Syft.  Nat.  X. 
Lfi£EL.  YIXI.STUK> 



TlZ       Be  's  C  ft  i  T  V  I  NO     VAN 

IV*      vinnen  7,  in  de  Aarsvin  20,  en  in  de  Scaartvin 
Afdeél,  i8  Straaien# 
XXXIV. 

Hoofd-       (9)  Meirval ,  die  agter  de  Rugvin  e  ene  Vetvin 

beeft  9~ en  twintig  Str  aaien  in  de  Aar  s  vin  y 
Catus.  aan  den  Bek  agt  Baardjes. 

Katvifch. 

Deeze  wordt ,  by  Catësby  5  the  Catfish ,  dat 

is  de  Katvifch  geheten,  en  daar  van  heeft  hy 

den  bynaam.  Dezelve  is  ongefchubi  ,  op  de 

Rug  blaauwagtig  zwart,  aan  den  Buik  Vleefch- 
kleur.  Onder  ieder  Oog  is  een  zeer  lang  Vlee- 

zig  Baardje  ;  voorde  Oogen  twee  kleinere,  en 

aan  de  Onderlip  hangen  'er  verfcheidene.  De 
Kop  is  zeer  groot  en  rond ,  met  een  zeer  wy* 

den  Bek,  in  ftaat  om  een  Vifch  van  gelyke 

grootte  ,  als  de  Vreeter  zelf  isj,  inteflokken. 

Zy  verflinden  Viflehen  van  hun  eigen  Soort, 

zo  wel  als  veele  anderen ,  fchoon  hunne  Tan- 

den  zeer  klein  zyn.  Somtyds  vallen  zy  wel 

twee  Voeten  lang.  Men  vindtze  zo  wel  in 

verfche  als  in  zoute  Wateren ,  in  de  Noorder- 
deelen  van  Amerika :  hün  Vleefch  fmaakt  als 

dat  van  een  Aal  en  men  houdtze  voor  een  zeer 

goede  Spyze. 

In  de  Rugvin  zyn  geteld  6  s  in  de  Borft vin- 
nen 11,  in  de  Buikvinnen  8,  in  de  Aarsvin  20 

en  in  de  Staartvin  17  Straalcn.    Lina-zeüs  heeft 

'er 

(9)  Silurus  pinna"  Dorfali  poftica  Adipofa  ,  Ani  radiis  vi- 
ginti  ,  cirris  olïo.  Sy/ï.  Nat.  X.  Bagre  fccündx  MarcgranJ 
aifinis.  Catesb.  C#r.  II.  p.  23%  Tab.  23.  Bagre  fpecies 
fecunda.  MA.RCGR.  Br  af.   173* 



DR      MEIRVALLEN» 

1*3 

Vr  ook  een  uit  Afie  gezien,  die  in  de  Buikvin  IV. 

<5  Straalen  hadc.  Men  houdtze  voor  naver-  Afdeel, 

want  met  die  gebaarde  en  gedoomde  Villchen, 

welken  in  Amerika  Bagre  genoemd  worden ,  en 

allermeefc  met  de  tweede  Soort  daar  van  opge- 

geven door  Marcgraaf.  Wy  zullen  daar  van 

nader  fpreeken.    , 

Hoofd- stuk. 

(io)  Méirval,  die  agter  de  Rugvin  effie  Vet- 
vin  heeft  ,  de  Aarsvin  met  elf  Str aaien ,  aan 

den  Bek  zes  Baardjes. 
• 

Den  Bynaam  Clarias  geefc  Linnaits  aan  een 

Vifch ,  die  voorheen  Afpredo  genoemd  was ,  en 

aanmerkelyk  is  wegens  de  langte  zyner  Baard- 

jes, zynde  zo  lang  als  het  geheele  Lyf.  Ook 

itrpkt  de  agterfte  Rugvin  aig,  van  de  voorde, 
tot  aan  de  Staart  toe  uit.  De  Heer  Ghonovius 

betrekt  hem  tot  het  Gcilagt  der  genen,  die  hy 

Myflus  tytelt ,  wegens  de  lange  Baardjes  ,  en 
dien ,  welke  aan  den  Heer  Hasselqujst  uit  de 

Nyl  gebragt  werdC  ,  noemden  de  Arabieren 
Scheilaiié 

Deeze  hadt  den  Kop  plat>  het  Lyf  famen- 

ge- 

( 10)  Silurus  pinna  Dorfali  pöftica  Adipofa  ,  Ani  radiis  un- 
decim  ,  cin:is  fex.  Syft*  Nat.  X.  Afpredo  pinna.  Dorfali  pos» 
tica  adipofa.  Muf  Ad.  Fr.  I.  p.  73.  Afpredo  cirris  longitil, 

dine  Corporis  $  pirinis  Dorfalibus  dnabus.  It.  Scan.  82.  My- 
ftus  cirris  fex  ,  longiülmis  ,  pinna  Dorfi  fecunda  longiiïima» 

a  priori  ad  Caudam  extenfa.  Gron.  Muf  I.  n.  s.?.  SilnrLig 
ScheUdn  Niloticus.  HASSELO^.  her.  369.  [4I2.J  SO.  Thef^ 
Vol.  III.  Tab.  XXIX.  N.  5. 

X. 

Clarldt* 

I.Deel.  Vin*  Stuk. H 



ïi4      Beschryvinc    vak 

IV.      gedrukt  ,  de  Rug  fcherp  :  tuflchen  de  Öogen 

ArBEEL.  een  Groefje:  de  Snoet  ftompagtig:  de  Onder- 
i\  A    •  kaak  veel  korter  dan  de  Bovenkaak:  een  klei* Hoofd. 
stuk.  ne  Bek :  korte  Tanden.  Van  de  zes  Baardjes 

waren  twee  zeer  lang,  tweede  helft  korter,  en 
twee  zeer  kort,  Hec  Kieuwenvlies  hadt  zes 

Scraalen.  Inde  Rugvin  werden  geteld  7  Been- 
tjes ,  waar  van  één  zeer  fterk  gedoomd ;  in  de 

Borftvinnen  9 ,  in  de  Buikvin  7  ,  in  de  Aars- 
vin 12  en  23  in  de  Staart ,  die  zeer  gevorkt 

was  ;  t  er  wederzyde  naamlyk  tien  en  de 

drie  middelden  zeer  kort.  Het  Lyf  was  onge- 
fehubd  3  met  een  taaije  Huid  gedekt  ,  en  de 

Kleur  blaauwagtig  van  boven ,  witagdg  van  on- 
deren.    De  langce  anderhalf  Span. 

scherpe  Aanmerkelyk  was  de  Scbeilan  der  Arabieren  9 

wegens  een  groot ,  fterk.  Been,  dat  onderden 

voorden  hoek  van  het  Kieuwen-Vlies  begon, 

en  nederwaards  boven  de  Borftvin  zig  uitftrek- 
te;  zynde  aan  het  Lighaam  gehegt,  aan  den 

onderden  rand  zeer  fterk, 'aan  den  bovenften 
uitgebreid  tot  een  driehoekig  plaatje.  De  eer- 
fïe  Straal  der  Borftvinnen  is  ftyf  en  aan  de  punt 

fpits  ,  op  ieder  zyde  gehakkeld  of  getand ,  ge. 

lyk  de  Doorn  van  de  Pylftaart.  De  Kwetzuu- 
ren ,  daar  mede  toegebragt ,  werden  ooJc  Ve- 

nynig  aangemerkt  te  zyn :  onze  Doktor  hadt 

*er,  op  een  Sweedfch  Koopvaardy-Schip ,  den 
Kok  door  zien  derven.  Mooglyk  ,  egeer  9 
zou   dit  door  de   enkele  Kwetzuur     of  ver- 

fchea- 



X 

XXXIV. 

Hoofd- stuk, 

Ai* 

DE    Meirvallen.        Iï5 

Jcheuring  ,  zonder  Veoynigheid  ,   kunnen  ver- 

oorzaakc  zyn  (*)♦ 

(il)  Meirval^  die  agter  de  Rugvin  eene  Vet* 
vin  heeft,  de  Aarsvin  met  agttien  Str aaien 

en  aan  den  Bek  zes  Baardjes.     .  Afcka^ 

Deeze  Soort,  uit  Indie  afkomfti'g,  bevondc 
ïïAg  in  hec  Kabinet:  van  den  Koning  van  Swee- 
den,  en  is  door  den  Heer  Linn^eüs  befchree- 
ven  en  afgebeeld.  Zy  heeft  9  zegt  de  Ridder, 

het  Lyf  zeer  klein  9  van  grootte  als  de  PhoxL 

nus  5  den  Kop  kort  en  (lomp,  de  Huid  Sïy- 

nierig.  In  de  Rugvin  waren  8 ,  in  de  Bord- 
vinnen  12  5  in  die  van  den  Buik  69  in  de  Aars- 
vin  en  Staartvin  ieder  18  Straalen.  Als  de  Kuit 

volgroeid  is,  fplyt  de  Vifch  overlangs  open, 

wegens  de  zwelling  van  den  Buik  (f). 

(ia)  Meirval ,  die  agter  de  Rugvin  eeneVeU      x\i. 

vin  beeft,  de  Schubben  op  eene  enkele  ry,  zes  QcÉdcl 
Baardjes ,  de  Staart  gevorkt.  pi.  lxiv* 

*k.  3. 

j 

Dee* 
(*)  Zie  't  vóorg.  Stuk.  bladz.   t6t. 
(11)  Silurus  pinna  Dorftli  poftica  Adipofè  ,  Ani  radiis  öc- 

todecim  ,  cirris  fex.  Syft,  Nat.  X.  Afcita.  Muf  Ad.  Fr.  lm 
p.  79.  T.  XXX.  f.  2. 

(f)  Ovis  maturis  jintumefcente  Abdomine,  longitudinalïter 
dehifcit.  ' 

(12)  Silurus  pinna  Dorfali  poftica  Adipofa  ,  Squamis  feric 
Hmplici>  cirris  fex,  Cauda  bifida.  Syft.  Nat.  X.  Myftus  cir* 

ris  fèx  longiflimïs  i  unico  Sqnamariim  aculeatarum  ordine 

utrinque  in  Lateribus.  Gron,  Muf  II.  n.  177.  T,  y.f.  i^. 
iZoöphyl.   Gron.  Pa(c.  I.  N.  383. 

LDEF.L.  VIII.  frTUK,  H    & 
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ii6      Beschryvinc    v  a  tf 
«pi 

tV,         Deeze  Soorc  heéfc  onze  Autheur  overgeno* 

t   dë   ,,  men  van  cjen  yeer  qroisoviüs    dje  jjj-  Vifchie* 
vyviu  ™   ■ 

i-iooFD-'  ̂ ern  ̂ oor  ̂ en  ̂ eer  ̂ '  Baart  gcfchonken, 
stuk,  befchryft  en  afbeeldt*  Hetzelve  komt  in  2yn 

Geflagt  van  Myftus;  waar  van  de  Kenmerken 

9,  zyn:  het  Lyf  hooger  dan  breed,  langwerpig, 

3,  yeekyds  ongcfchubd:  de  Navel  digter  aan  de 

,,  Staart :  de  Kop  naar  vooren  fchuins  afloopendcv 

3,  ongefchubd,  ongewapend:  de  Bek  aan  't  end 
,3  van  de  Snoet  gemecnlyk  met  Baardjes  voor- 
3,  zien  :  zeer  kleine  Tanden  in  de  Kaaken :  het 

3,  Kieuwenvlies  met  vier  Beentjes:  de  Vinnen 

3,  zeven  in  Getal :  op  de  Rug  twee  ,  waar  van 

33  de  agterfte  een  Vetvin  ,  zonder  Beenige 

3,  Straalen  :  de  voorde  der  Borftvinnen  zee? 

33  fterk,  neergedrukt,  aan  beide  kanten  Zaags* 

5,  wyze  getand," 
Zyn  Ed.  heeft ,  iri  dit  Geflagt  ,  drie  Afdee- 

lingen  gemaakt,  waar  van  de  eerde  zodanige 

Viffchen  bevat  met  vner'l  de  tweede  met  zes, 
de  derde  met  agt  Baardjes.  Van  die  met  zes 

Baardjes  heefc  hy  vier  Soorten ,  onder  welken 

deeze  uitmunt  ,  door  ééue  ry  van  gedoomde 

Schubben  op  ieder  Zyde.  Om  die  reden  wordt 

dezelve  Bagre  armé  of  gewapende  Bagre  ,  en 

van  den  Heer  Adansow,  die  hem  aan  de  Kufi: 

van   Senegal  gevonden  hadt.  Machoiran  gety- 

teld.  ' 
De  vierde  Soort  van  Bagre  ,  welke  deeze 

fchynt  te  zyn ,  wordt  aldus  befchreeven.    De- 
zelve 
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zelve. heeft  het  Ly f  langwerpig,  tien  Duimen      IV. 

uitgeftrekt ;  den  Kop  breed  en  famengcdrukt,      FDEt5U 

met  den  Bek  (lomp  en  tandeloos.     Van  de  zes  yO0FD* 
Baardjes  zyn  de  vier  onderden  één  Duim,  de    stuk. 
bovenden  twee  Duimen  lang.    Hy  heeft  de  Oo* 

gen  klein,  blaauwagtig,  een  vierde  Duims  van 
den  Bek  af.     Op  de  Rug  en  agter  de  Kieuwen 

is  hy  gedekt  met  Schilden,  waar  van  de  laat- 
üen  fmal  zyn.   De  Rugvin  heeft  een  wederzyds 
getande  Graat,  die  dik  en  breed„is,  en  twee 

kleinen  onder  aan  den  Buik.    Op  de  Rug  is  de 
Vifch  bruin ,  aan  de  Zyden  blèeker  en  gevlakt. 
Langs   de  Zyden  loopt  wederzyds  een  ry  van 

Tandjes ,  met  de  punten  agterwaards  gekeerd. 

Men  eet  hem  ,    doch  hy  is  niet  zeer  Vleezïg 

en   wordt  weinig  geagt.    De  Hollanders  noe* 

men  hem  Zïzp-Bagre  (*). 
Onder  de  drie  andere  Soorten   van  Myjlus 

is  de  tiende  van  Linn^üs  ,  die  de  Vetvin  zeer 

lang  ,   en  een  andere  ,  die  dezelve  driehoekig 

heeft.    Deeze  laatlte  wordt  PoiJJonChat  of  Ie 

Macboran  genaamd ,  in  de  Algemeene  Befchry- 
ving  der  Reizen  (f).    De  vierde  Soort  heeft 
de  Baardjes  zo  lang  niet,  de  Onderkaak  korter, 

den  Bek  plattig  en  breed.    Dit  zou  de  v.yfde 
Soort  van  Bagre  by  Mapxgraaf  zyn,  en  die 

gene,  waar  van  in  \  Werk  van  Seba  de  Af- 

beeld 

(*}  WlLL.   Pi/c.  p.    140. 

.     (*)  Hifi.    Gsner.    des   Voyagcs.  Tom.  V.  Libr,  $*  C%  S« 
p,  353. 

I,  Df.el.  Vin»  Stuk.  H  3 

/ 
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IV.     beelding  gegeven   wordt  3  met  den  naam  van 

Afdeel,  geviafaen  Baardvifch  (*).    Een  zodanig  Voor- 
XXXIV.  we  jc  ̂ e  Verzameling  van  den  Heer  Vos- 
Hoofd-        r  7  °  ■       ,* 

stuk.    maer,  wordt  door  Guosovius  omltandig  be« 
fchreeven. 

De  Myftus ,  die  maar  vier  Baardjes  heeft ,  is 
de  derde  Soort   van  Bagre,  en  verfchilt,  voor 

't  overige  ,  weinig  van  de   voorgemelde  ,   die 
elf  Straaleo  in  de  Aarsvin  heeft.    Van  de  Baard- 

jes is  het  ééne  paar ,  boven  de  hoeken  van  den 
Bek  geplaatft,  driemaal  zo  lang  als  de  Kop: het 
andere  paar  is  zeer  kort,  en  hangt  aan  de  Kin. 
De  voorde  Rugvin  heeft  8  Beentjes,  waar  van 

het  voorlykfte,  ftyf  en  fcherp,  zo  lang  is  als 

het  geheeleLyf:  de  Vetvin  is  klein:  de  Borft- 
viönen  hebben  ieder  ia  Straalen  ,  de  voorde 

fcherp:  de  Buikvinnen,  die  klein  zyn,  8;  de 
Aarsvin  32;  de  Staart,  die  zeer  gevorkt  is,  15 

Straalen»    De  Vifch  is  ongefchubd ,  Goud-  en 
Zilverkleurig ,  op  de  Rug  donker  blaauw.    De 
HeerW.  van  der  Meülen  heeft  deezen  in  zyn 
Kabinet. 

Van  den  Baardvifch  met  agt  Baardjes  zyn 
twee  Soorten ,  uit  de  Rivier  Ceic  in  Syrië ,  by 

Aleppo  ,  afkomftig  ,  door  den  Heer  R  üssel 
vereerd  geweeft  aan  den  Heer  Gronoviüs. 

Men  vindt  'er  de  Afbeelding  van  in  de  Hiftorie 
van  Aleppo,  en  wel  in  de  Leidfche  Uitgave, Tab. 

(t)  Myftus  maculofus  ,  cirris  fèx  longls  ,   Capita    longo 
plano.  Ssa4  Tkef%  Vol,  III.  p.  14,  Tab.  XXIX.  N.  (>. 
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Tab.  V.  Fig*  6,7.    De  laatfte  heeft  de  Baardjes       iv#    ' 

korter  dan  de  Kop  is  ,  en  de  tweede  Rugvin  Afdeel. 

Eyvormig ;  de  ander  heeft  dezelven  langer  dan  ̂ X(ï| 
den  Kop,  en  de  agterfte  Rngvin  zeer  lang ,  van     stuk, 
de  voorde  byna  tot  aan  de  Staart  uicgeftrekc, 

Deezè  verfchilt,  wederom,  naauwlyks  van  die 

Soort,  welke  de  Heer  Linkjeus  Clarias  geby- 
oaamd  heeft.. 

(irf)  Meirval  met  de  agterfte  Rmvin  éénflraa-  „  P}h 
v    °'  a      j  o  j  Caliichthys. 

lig ,  de  Schubben  op  twee  ry'éh^  en  vier  Baar  dm  Dreg-Doi- 
jes  aan  den  Bek. 

Dit  zou  het  Vifchje  zyn  ,dat  in  Brafil  Tamo* 

ata  genoemd  wordt  ,  en  van  de  Portugeezen 

Soldido ,  volgens  Marcgraaf  ;  zynde  door 

Valéktyn  voorgemeld  onder  den  naam  van 

■Dreg-Dolphyn,  die  daar  van  afgeleid  kan  wor- 
den ,  dat  het  door  zyn  Lyf  naar  den  Dolphyn 

en  door  zyn  gebaarden  Bek  naar  een  Dreg  ge- 

lykt.  Elders  wordt  'er  de  naam  van  Bootshaak 

aan  gegeven  (*),  indien  dit  het  zelfde  is  (f). 
Klein  betrekt  het  onder  de  Harnasmannen  % 

'CatapbraEtii  in  't  Werk  van  Seba  heet  het  Tle- 

cofio» 

(i3)*Silurus  pinna  Dorfali  poSica  uniradiata ,  Sqaamis  or- 
dine  duplici  ,  cirris  quatuor.  Syft.  N*t.  X.  Caliichthys. 
Amoen.  Acad.  I.  p.  3 1?-  T.  H<  *•  *•  Caliichthys  cirris  qua- 
mor  lateribus  duplici  Squamarum  ordine.  Gron.  Muf.  £, 

n.    70.   Mullus  Paluftris  minor  loricams.   EARRER.    'j&quin% 

(*)  RUYSCH  Tbeatr.  Anim.  pag.  2.  Tab.  V,  Fig,  zt 

(|)  Zoöpbyl.  Gron.  Fafc,  I.  p,   127.  N.  38p. 

I.Desl.  Ylil.  Stuk,  H  4 
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IV       cojiomus,  en  Barrere  noemt  hetf  kleinere  ge* 
AFli   h'  barnatte  Moeras-Barbeel. 1  YYY1V 

Hoofd-"  ̂ e  Tamoata  is  een  Rivier- Vifcbje  ,  dat  de 
stuk,  Jargte  van  drie  en  een  half  Duim  heeft*  De 

Kop  is  één  Duim  lang  en  het  heeft  een  wemig 

meer  breedte  van  Lyf.  De  Kop  gelykt  naar 
dien  van  een  Kikvorfch  ,  hebbende  den  Bek 

niet  wyd  en  Tandeloos,  met  een  Baardje,  van 

een  Duim  lang  ,  aan  ieder  zyde.  De  Oogen 

zyn  zeer  klein  met  Goudgeele  Kringen.  Van 

boven  is  de  Kop  met  een  hard  Schild  gedekt 

en  het  Lyf  gehamaft  met  een  bekleedzel  van 

langwerpige  Schubagtige  Lighaamen  ,  in  den 

omtrek  zeer  fyn  getand,  en  op  vier  ryën  ge. 

fchikt ;  loopende  de  Schubben  ,  in  't  midden 
van  ieder  Zyde,  op  de  Rug  en  onder  aan  den 

Buik,  te  faroen.  De  Kleur  is  geheel  Yzer- 

graauw,  voornaamlyk  op  den  Kop.  Men  vindt 

het  in  de ;  Beekjes  van  Amerika  ,  uit  welken 

het  ,  wanneer  die  uitdroogen  ,  over  't  Land 
heen  weer  ander  Water  gaat  zoeken. 

De  Heer  GRONoviys  zegt,  dat  het  in  de  Ri- 
vieren van  Suriname  zig  onthoudt  ,  wordende 

aldaar  Kwikwi  genaamd,  't  Getal  der  Beentjes, 
die  zyn  Ed.  in  het  Kieuwenvlies  vondt ,  was 

drie,  in  de  voorfte  Rugvin  8,  in  de  Borftvin- 
nen  17  ,  in  de  Buikvinnen  en  in  de  Aarsvin 

ieder  7 ,  in  de  Staart  14.  Zeer  naa  komt  dit 

overeen  met  de  Telling  van  de  Callicbtbys  in  't 
Vorftelyk  Kabinet  der  Akademie  van  Upfal  in 

Svyeeden  ,  uitgenomen  dat  men  in  het  Voor- werp. 

\ 
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werp  a-daar  niet  meer  dan  7  Straalen  of  Beent-      IV. 

fes  in  de  Borftvinnen  telde.  
Afdeel. 

J  XXXIV, 

(14)  Meirval  met  de  agterfte  Rugvin  éénflraa-   Hoofq. 

lig  9  de  Schubben  op  een  enkele  ry  >  zes  Baard* Atv. 

jesy  de  Staart  ongevorkt.  c*t«pbrm* 

Duifter  is  t,  waarom  deeze  meer  den  by- 

naam  van  Geharnajte  voert  dan  de  voorgaande 

Soort  ;  ten  ware  dit  mogt  gefchied  zyn  ,  om 

dat  'er  die  naam  aan  gegeven  is  in  't  Werk 
vanCATESBY;  die  dezelve  noemt  Amerikaanfcbe 
Harnasman. 

Gronovius,  die  zig  verbeeldt  dat  het  deeze 

zy,  welke  Ikan  Renne  in  't  Werk  van  Valen- 
tyn  geheten  wordt  ;  doch  aldaar  zeer  flegt 

is  afgebeeld;  geeft  zeer  naauvvkeurige  Figuu* 
reri  van  een  zodanig  Voorwerp  3  dat  door  hem 

uit  de  Kabinetten  van  Seba  gekogt  was.  Het 

zelve  hadt  het  Lyf  hooger  dan  breed  >  den  Kop 

breeder  dan  hoog ,  ja  breeder  dein  het  Lyf  in 

't  midden,  van  boven  Beenig ;  den  Bek  klein 
met  zes  dunne  Baardjes  en  zeer  kleine  Tand- 

jes ,  £0  aan  de  randen  der  Kaaken  ,  als  aan 

den  ingang  van  de  Keel :  de  Oogen  klein ,  dïgt 

by  den  Bek ,  doch  ver  van  elkander  ftaande. 

De  Rug  was  breed  en  tot  aan  de  Rugvin  met 
een 

(14.)  Silurus  pinna  Dorfali  poftici  uniradiata  ,  Squamïs 
ordine  ilmplici  ,  cirris  fex  ,  Cauda  integra.  Stoft*  Nat.  X, 
Calliclithys  cirris  fex  ,  lareribus  uno  3  Squamarum  ordine 

Gron-.  Muf.  I.  n.  71.  T.  III.  f.  4,5.  Cataphra&uS  Ameriy 
canus.  Catfsb.  Cf?.  III.  p.  1^.  T.  19. 

,    h  Vkel.  VIII.  Stuk.  H  5 
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IV.  een  Schild  bekleed,  dat  den  geheelen  Kop  be- 

Afdeel.  delete:  de  Zyden  waren  tot  aan  de  Rugvin  toe 
XXXIV.  0Dgefchubd  ;  verder  gedekt  met  ééne  ry  van 

stuk.  Beenige  en  gedoomde  Schilden  :'de  Borft  en 
Buik  ongefchubd,  wit  en  bruin  bont:  de  Na- 

vel een  weinig  digter  aan  de  Staart  dan  aan  den 

Kop.  In  de  voorfte  Rugvin  vondt  hy  5 

Beentjes,  waar  van  het  eerlte  zeer  ftyf,  dik 
en  lang  ,  wederzyds  Scekelig  :  een  dergelyk 
Beentje  in  de  Borftvinnen  :  in  de  Buikvinnea 

6  ,  in  de  Aars  vin  9  en  19  in  de  Staart.  By 

't  openen  werdt  van  zyn  Ed.  een  groote  Lugt- 
blaas  gevonden ,  die  van  binnen,  overlangsj, 
door  een  Vliezig  middelfchot  verdeeld  was, 

even  als  in  de  gewoone  Meirval.  Het  Vifchje 

waswitagtig,  Vezelig  en  hard  van  Vleefch* 

|£aam. 

XXXV.    HOOFDSTUK. 

Befcbryving  van  'i  Geflagt  der  Harnasjm  annen, 
dus  wegens  de  Schilden  ,  daar  bun  Lyf  meds 
bekleed  is ,  genaamd. 

e  Naam  van  Geharnafte  of  Harnasman 

wordt  niet  alleen ,  gelyk  wy  zo  even  gezien 

hebben  ,  aan  een  Vifchje  van  het  voorgaande 

Geflagt ;  maar  ook ,  en  wel  inzonderheid ,  aan 
eene  Soort  in  het  Geflagt  der  Knorhaanen  ge- 

geven ,  die  men  op  onze  Kullen  vangt  (*)# 

Niet- 
(*)  Zie  't  voorg,  VU,  Stuk,  bladz,  2^3, 

D 
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Niettemin  geef  ik  denzelven  thans  aan  dit  Ge*      iv. 

flagt,  welks  Latynfche  naam ,  Loricaria,  zulks  Af°eeu 

aanduidt.  ?,xxv- 
Behalvc  de  glad-  of  effenheid  en  platheid  van     stuk. 

den  Kop ;  de  tandeloosheid  van  den  Bek ,  die  Kenmerken, 
terug  trekbaar  is,  en  de  zes  Beentjes  in  hec 
Kieuwenvlies;  bellaan  de  Kenmerken  ook,  en 

wel  voornamelyk ,  in  het  Lyf  als  met  een  Hir- 
nas  bekleed  te  hebben. 

Twee  Soorten  van  Plecojlomas ,  dus  wegens  sowzm 

de  omplooijing  van  de  Lippen  by  den  Heer 
Gronoviüs  genaarpd,  worden  van  onzen  Rid- 

der, als  Verfcheiden heden ,  tot  dit  Geflagt  be- 
trokken (1).  De  laatfte  Soort  verfchilt  van  de  . 

andere  voornaamelyk  daar  in  *  dat  in  dezelve 

het  bovenfte  Beentje  van  de  gevorkte  Staart  do 

langte  van  het  Lyf  heeft ;  in  de  andere  is  hec 

veel  korter^  Van  deeze  geeven  wy  de  Af- 
beelding. 

* 

De  cerfte  Soort  van  Plooybek,  die  de  Rug 

twee- Vinnig  heeft,  is,  gelyk  wy  gezien  heb- 
ben, door  den  Heer  Linn^üs  gebragt  in  het 

Geflagt  der  Steuren  (*).  Decze,  die  de  twee- 
de Soort  geweeft  is  by  Gronoviüs,  heeft,  ge- 
lyk de  derde, maar  éénc  Rugvin.   Thans  maakc 

hy 

(1)  Loricaria,  Syft.  Nat.  X.  Gen.  151.  Muf.  Ad.  Fr.  I* 

p.  79.  T.  29.  f.  1.  Plecoftomus  Dorfo  monoprerygio ,  ofiiculo 

fnpcriori  Caudae  blfaicx  Setiformi.  Gron.  Muf  \.  N.  6ga 

T.  2.  f.  i,  2.  B.Plecoftomus  Ore  edentulo,  ofïlculo  fuperiori 
Oludae  bifurca:  longitudine  Corporis.  GRon.  Muf.  1.  N,  6^. 

.   (*)  in  't  vr.  Stuk  deezer  Nat.  Hijf.  bladz.  SS7* 
I,  Deel.  VUt  Stuk, 
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IV.      hy  van  deeze  zyne  eerfte  en  van  de  twee. Vin- 

Afdeel.  2]igeQ  zyne  tweede  Afdeeling  in  het  Geflagt  der 
XXXV.    piooybekken.    Dezelve ,  daar  men  in  't  Werk 
siyic.     van  Seba  ook  eene  Afbeelding  van  vindt ,  worde 

aldus  door  hem  befchreeven. 

Geftaite.       Het  Lyf  is  langwerpig  Spilrond,  zeer  plat 

%LXIVc  v^n  boven,  by  de  Rugvin  nagenoeg  vierkantig, 
aan  de  Staart  tweehoekig  ,  gedekt  met  ruuwe 
Beenige  Schubben.    De  Kop  is  taamelyk  groot, 

ook  breeder  dan  hoog,  van  boven  Beenig,  van 

onderen  naakt,  fcherphoekig  op  zyde.    De  Oo- 

gen ,  digt  by  de  Neusgaten ,  zyn  ver  van  el- 
kander af,  digter  aan  de  Kieuwen  dan  aan  den 

Bek,  met  Oranjekleurige  Kringen*    De  Snoec 

is  rondagtig  (lomp  ,   met  breede  Lippen ,   en 

een  kleine  gaaping,  geplooid.    Het  Kieuwen- 
vlies  heeft  ,  wederzyds  ,   drie  Beentjes.    De 

Zydftreep  loopt,  van  ageer  den  Kop,  door  't 
midden  der  Zyden ,  tot  aan  de  Staart  toe ,  regt 
uit.    De  Navel  is  veel  nader  aan  de  Snoet  dan 

aan  de  Staart.  De  Schubben  zyn  Beenig,  ruuw, 

op  de  Zyden  gedoomd.     Voor  de  Rugvin  vindt 

men  'er   drie  ,    eenigermaate   Ovaal  ;   voor  't 
overige  zyn  zy  breed  en  fmal  (*),  aan  den  ag- 
terkant  gedoomd.    De  Staart  is  breed  gevorkt, 
hebbende  het  bovenfte  Beentje  by  de  derdhalf 

Duim ,  in  een  Vifch  van  tien  Duimen ,  en  het 
onderde  iets  meer  dan  een  Duim.    De  Kleur 

van  de  Rug  en  de  Vinnen ,  die  met  zwarte 
Stip* 

(*}  Latei.  &»  angujl&,  zegt  de  Heer  Gkonqvius;* 
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Stippen  getekend  zyn  ,  is  donker-  Afehgraauw>      IV* 

het  Lyf  van  onderen  witagtig.  -Afdebl. 
XXXV 

In  't  getal  der  Vinftraalen  is  een  verwonderly-   u00FD* 
ke  overeenkomfl  tuffchen  dit  Voorwerp  en  't  stuk* 

gene  men  in  't  Kabinet  van  den  Koning  van 
Swecderi  vindt.  De  Rugvin,  naamelyk,  groot 

en  driehoekig  zynde,  omtrent  op  een  derde 

afftands  van  de  Snoet  geplaatft,  heeft  8  weer- 
looze,  takkige  Beentjes,  uitgenomen  het  eer. 

fte,  dat  ongetakt  is  en  grootft.  De  Borfivin- 
nen,  op  de  gewoone  plaats,  hebben  7  takkige 

Beentjes ;  behalve  wederom  het  eerde  dat  al- 
lerdikffc  is  en  ongetakt,  een  weinig  krom.  De 

Buikvinnen,  ver  van  eikanderen  tegen-over  de 
Rugvin,  hebben  6  zodanige  Straalen  ,  welker 

eerfte,  wederom,  van  de  overigen , als  vooren, 

verfchilc.  In  de  Aarsvin,  wier  Beentjes  6 zyn, 

heeft  dit  ten  opzigt  van  het  eerfte  en  laatfte 

plaats,  zo  wel  als  in  de  Staart  vin,  die  met  12 
Beentjes  is  geftevigd. 

Het  andere  Voorwerp  mag  men  eigen tlyk  Draad-staart 
Draad-Staart  noemen,  dewyl  het  aan  de  Staart- 

vin  een  Soort  van  Draad  heeft ,  zo  lang  als  't 
geheele  Lyf.  In  de  Geftaïte  van  hetzelve  was 
met  het  voorgaande  naauwlyks  eenig  ander  aan- 
merkelyk  verfchil.  Het  hadt  de  Rug  insgelyks 
gedekt  met  /malle,  breede,  gegulpte  Schubben , 
welker  randen  de  Zyden  getand  maakten.  Zo- 

danige Schubben  vondt  men  ook  agter  de  Buik-» 
vinnen ,  tot  aan  de  Staart ;  maar  voor  dezelve 

was  het  Lyf,  van  onderen  ,  gedekt  met  kleine 
.  1.  dim,,  vin.  stuk.  lang- 
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IV.      langwerpig  vierkante  Schubbetjes;  uitgenomen 

Afdeel,  voor  cje  fiorftvinnen-  9  alwaar  het   c'eenemaal 

Hoo  d-  0Dge^chub'd    werdt   gevonden.     Het    bovenfte stuk.     Beentje  van  de  Staartvin  hadt  de  langte  van 
zeven  en  een  vierde  Duim ;  daar  het  Voorwerp, 
tot  aan  het  end  van  de  Staart ,  byna  agc  en  een 

half  Duirn  lang  was,  zynde  het  onderde  Beent» 

je  iets  meer  dan  een  Duim  £*). 
De  Ingewanden  werden  aldus  bevonden.  Het 

Middelrift  fterk;  het  Buikvlies  Zilver  kleur:  de 

Rob  langwerpig ,  van  wydte  naauwlyks  als  een 

dunne  Ganze-Schaft,  halfrondswyze  over  den 
geheelen  Buik  loopende,  en  overal  even  wyd  : 
de  Darmen  met  een  drievoudige  omwending , 

van  de  flinker  naar  de  regtcr  Zyde ,  eindigende 

op  *c  laatft  in  de  Navel,  die  3  tuffchen  de  Buik* 
vinnen  en  ver  van  de  Aarsvin  af ,  digter  aan 

de  Snoet  dan  aan  de  Staart  geplaatft  was.  De 

.  Lever  groot,  in  twee  Kwabben  verdeeld ,  waar 
van  de  bovenfte  breeder  en  dikker,  de  onderde 

langer  en  fmaller.  De  Kleur  was  even  als  in 
de  andere. 

{*)  Dus  kan  de  Afmeeting  goed  gemaakt  v/orden  ,  die 

gahtich  niet  flrróökt  ,  wanneer  men  de  langte  van  het  Voor- 
werp, tot  aan  het  end  van  de  Staart,  op  i  Voet  s  Duim  en 

5  Lymn  neemt ,  gelyk  men  het  vindt  in  't  Muf&am  Ich- 
thyologlcnm  van  d^n.  Heer  Gronovius.  Het  blykt  dit  r 

Voet  'er  uitgelaten  moeit  zyn  ,  en  ik  kan  rny  wederom  niet 
genoegzaam  verwonderen  ,  dat  zyn  Ed.  zulks  niet  onder  de 

Errata  necejjario  corrigenda  ,  aan  't  end  van  dat  ,  noch  ia 
xyn  volgend  Werk,  aangetekend  heeft, 

XXXVI. 
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XXXVI.    HOOFDSTUK. 

Befchryving  van  't  Geflagt  der  Salmen,  waar 
in  niet  alleen  van  derzelver  Levensmanier , 

Voortteeling ,  en  andere  Eigenschappen  ,  maar 

ook  van  die  der  Forellen ,  Houtingen  en  der* 

gelyken ,  als  ook  van  de  Spiering ,  die  mede  tot 
dit  Geflagt  behoort  ,  omjiandig  ,  volgens  de 

'nieuwfte  Waarneemingen ,  gefproken  ,  en  een 
naaavokeurig  Berigt  van  de  Salmviflchery,  het 
inzouten ,  rooken  enz.  gegeven  wordt. 

IV. 
Afdeed 

xxxvi# 

Hoofd, 
stuk. 

Naam Een  zeer  uitgebreid  Geflagt  komt  ons  voor 

onder  den  Latynfëhen  naam  Salmo,  waar 

van  de  Engelfche  naam  Salmon>  de  Franfche 

Saumon  9  zo  wel  als  de  Neerduitfche  Salm, 

zyne  afleiding  of  liever  zynen  oorfprong  heeft. 
Dit  Geflagt  begrypt ,  buiten  en  behalve  de 

gewoone  Salmen,  ook  de  Houtingen  9  Forellen , 
en  Spiering,  benevens  derzelver  Verfcheiden- 

heden  van  Europifche  en  uitheemfche  Vis-  ' 
fchen. 

De  Kenmerken ,  in  't  algemeen  ,  beflaan  in  Kenmerken 
een  Kop  die  effen  is,  of  zonder  ftekels,  met 

Tanden  op    de  Kaaken  en  aan  de  Tong*  Het 

Lyf  heeft,   agter  de   Rugvin,   eene  Vetvin* 
en  de   Buikvinnen  hebben  meer  Straalen  dan 

j.dilel.  viii.stüic  ge- 

/ 
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IV.     gewoonlyk.    In  het  Kieuwenvlies  worden  vad 
Afdeel.       tQt  IQ  en  meer  Bcernjes  geteld  (*\ xxxvr 

Wöofd        '*  ̂eca*  ̂ cr  Soorcen  *s>  by  onzc«  Autheür* 
stuk.     vierentwintig,  die  hy  in  vier  Afdeclingerl  heeft 

soorten,    gebragt ;  waar  van  de  eerde  onder  den   naam 

*  Trutt*  van  Forellen  *  voorkomt,  of  Salmen  die  heC 
Lyf  bont  hebben;   de  tweede  onder  dien  van 

f  OsmeH  Spierïngen  f,  welker  Rug-  en  Aarsvin  te- 
genover   elkander  ftaan;  de  derde  onder  dien 

i  Corerom  van  Hoütingen  |  >  met  de  Tanden  naauwlyks 

zigtbaar;  de  vierde  onder  dien  van  Braasem- 

5  cbaracini  agtige§  ,  in  welken  het  Kieuwen- Vlies  niet 
meer  dan  vief  Straalen  heeft.  In  de  ecrfte 

Afdeeling  zyn  elf,  in  de  tweede  twee,  in  de 

derde  vyf ,  in  de  vierde  zes  Soorten.  De  Heer 

Gronovius  fcheidt  de  laatftgemelden  af  van 

dit  Geflagt. 

L  Afdeelinc. 

Die  het  Lyf  bont  hebben. 

t.  (O  Salm9  met  de  Snoet  voorby  de  Onderkaak 
Bf{ar'  uitlleekende. Sahn 

(*)  LiNN/EUS  zelf  tekent  'er  12  aan  ,  en  ik  vind  door 
•Stellerus  gemeld,  dat  'er  zyn  die  13,  14,  ja  ig  Becntjes 
in  het  Kieuwerivlies  hebben.  Nov.  Comm.  Ac  ad.  Petrop.  Tom. 

III.  p.  417. 

(1)  Salmo  Roftro  ultra  inferiorem'  Maxillam  prominente. 
ART.  Gen,  11.  Syn.  22.  Spec,  4S.  Faun.  Suec.  305*  $yftm 

Nat.  X.  Gen.  152.  Salmo omnium  Autorum.  Wijll.  p.  1S9- 

192.   Raj.   p.  63.   CHARLET*  p    i*o.  Jonst.  Tab.  XX*  II, t  u 
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Salm,  die  de  Staart naauwlyks gevorkt  heeft,      IV. 

het  bovenfte  der  Zyden   alleenlyk  met  zwarte   Afdeel» XXXV  / 

Vlakken  befprengd;  wordt  deeze  van  den  Heer  |j£*  Jé 
Gronoviüs  getyteld.  Het  is  de  gevvoone  stuk. 

Salm,  die  men  Lachs  noemt  in  Duitfchland  ,  in 
Sweeden  Lax ,  in  Finland  Lohs.  By  de  Grieken 

vindt  men  'er  geen  gewag  van  gemaakt ,  en  on- 
der de  oude  Latynfche  Schry veren,  zelfs,  is 

Puniüs  de  eenigfte  die  'er  van  fprèekr.  Zo 
onbekend,  nu,  als  hier  uit  blykt  dac  hy  in  de 

Zuidelyke  deelen  van  Europa  zy ,  zo  gemeen 

is  deeze  Vifch  in  't  Noorden:  ja  hy  zwemt 
zelfs  de  Rivieren  op,  en  komt  dus  tot  aan  Swit- 
zerland,  in  de  Rhyn.  In  alle  Rivieren  van 

Groot- Brittannie  vangt  men  hem,  jaarlyks, 
zeer  menigvuldig.  Ook  valt  hy  overvloedig 

in  de  Waal  en  Merwe ,  Maas ,  als  ook  op  de  Lek 
en  Ysfel :  zo  dat  men  te  Dordrecht ,  Schoonho- 

ven en  Kampen,  als  ook  te  Geertruidenburg 

en  elders  in  ons  Land  ,  'er  veel  Vertiering  vaü 
heeft :  doch  de  ftapel  van  deezen  Vangit  is  9 

eigentlyk  gefproken ,  op  de  Stroomen  van  Swee- 
den en  Noorwegen ,  of  van  het  zogenaamde 

Noordland.  Dewyl  nu  de  Heer  Gisler  een 

zeer  omftandige  befchryving  van  die  Visfchery 
aan  de  Koninglyke  Akademie  van  Stokholm 

medegedeeld    heeft  (*) ,  zal   ik  daar  uit    hee 
weezentlykfte  hier  voordraagen. 

si  Drie* 00  ©et  föoti.  •«gdjtaeb.  SCftati.  btt  Wip 
ftnfrtj.  2Hiö^nbï.anföa^3Iaïit  1751  anti  175a 
XJtlI.  &  XIV.  25anü. 
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IV,  m  Driederley  Soorten  zyn/er,  die  men  by 
Afdeel,  5)  ̂ ^  naaai  van  Salm,  van  Salm-Forellen  en 
XXXVI.  ̂   Forellen  ,  onderfcheidc.    De  eerftc   Soort, 

stuk.  *  99  daar    wy  hier  van  zullen  fpreeken ,  wordt 
verfchii  der  „  genaamd  Zee-Salm  of  witte  Salm  (Blanklacbs) 

cat'    „  omze  te  onderfcheiden  van  den  tVraklacbs9 
„  die,  door  zig  af  te  ryen  in  de  Rivieren, 

„  geheel  graauw  geworden  is,  hebbende  zelfs, 
door  de  vermagering,  eene  kromte  aan  de 

Onderkaak  gekreegen ;  't  welk  in  het  Man- 
„  netje  zig  meed  openbaart.  Deeze  wordt  ook 

5,  graauwe  Salm  (Graulachs)  genoemd ,  of  Salm 

„  mee  de  kromme  Kin.    Het  is   de  grootfte 

„van   allen;    hebbende   Kuit   en    Hom,   die 
„  meeftendeels  tot  volle  rypheid  komt ,  en  in 

„  de  Rivieren  gefchoocen  wordt;  daar  de  wit* 

„  te  Salm   *er  voor  den  Rytyd  uit  vertrekt, 

5>  Tegen  't  end    van  Juny    zwemmen  zy  dei> 
„  Stroom   op,  en  zakken  in  September  niet 

,,  weder  af,  gelykde  witte  Salmen,  maar  bly. 

„  ven  den  geheelen  Winter  over.  Hunne  Kop 
„  wordt  langs  hoe  magerer  en  bleeker.    Dan  is 

,,  'er  nog  een  roode  of  Kalfsvleefch-Salm  (Rod- 
3,  lacbs)  die  aan  de  Schubben  een  Vleefchkleu- 

„  rïgen  rand  heeft;  doch  door  deezen  wordt 

„  Biet  volkomen  in   de  Rivier  Hom  en  Kuit 

3,  gefchooten.    Van  beiden  is  de  zwaarte  drie 

„  of  vier  Lispond;  daar  de  gewoone    witte 

„  Salm  maar  een  of  anderhalf,  en  de  vetfte  of 

5,  zwaarfte  derzelven  niet  veel  meer  dan  twee 

„  of  drie  Lispond  bedraagt. 
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*,  Ëen  aanmerkelyk  verfchil  is  'er  ook  onder       IV. 
3,  de  Salmen,  naar  de  Wateren,  waar  m  zy    yxxy| 

,,  gevangen  worden»  In  eenige  Rivieren  zyrt  zy   hggfd-* 
3,  fmaller  en   langer,  in  anderen    breeder  en     stuk* 

5,  vetter.    Men  bevindt  dat  in  een  zelf  Je  Ri- 
„  vier,  naar  de  gefteldheid  van  het   Water, 

&  de  Salm  verandert.    Wanneer  hy  in  de  Zo* 

>,  mer,  door  het  Saizoen,  eenige  verandering 

3,  ondergaan  heeft,  kan   hem  weinig-  helpen , 
„  voor  dat  hy  wederom  Voorjaars*  Water  krygt,. 

„'t  welk  hem    als   een  nieuws  Leven  geeft  , 
9,  en  hem  de  Stroomen  opwaards  lokt ,  daar  hy 
,,  langs  hoe  vetter  wordt,  krygende  langs  hoe 
>,  witter  Huid  en  langs  hoe  rooder  Vleefch. 

„  Het  grootfle  verlangen  van  den  Salm  is  saim-winA 
„  naar  Stroomend  en  verfch  Water;  weshalve 

$,  hy  den  Oever  zoekt ,  zo  dra  het  Ys  losgaat: 

,,  maar  als  hy  y  in  Zee  *  genoegzaam  zoet  Wa- 
„  ter  bekomen  kan ,  door  het  fmelten  van  het 

,,  Ys ,  dan  vergeet  hy  dikwils  de  Stroomen  op 
3,  te  zwemmen ,  en ,  wanneer  derzelver  Water 

5>  door  den  Regen  troebel  wordt,  zwemt  hy 

,,  fomtyds  te  rug.  De  Winddoet  daar  in  ook 

3,  veel,  die  ,  met  den  Stroom  heen  waai  jende, 

3,  van  de  Boeren  Salmwincl  geheten  wordt; 

,,  anderszins  ftrykt  de  Vifch  den  mond  der  Ri- 
„  vieren  voorby ,  in  de  Zeeboezems.  Op  dó 

,,  Rivier  gekomen  zwemt  hy  voort,  zo  lang 
3,  de  Salmwind  waait:  anders  gaat  hy  op  en 
,,  neer  ,  wordende  alsdan  gemakkelykfl  in  de 

5,  Fuiken  of  Zetnetten  gevangen. 
h  DEEL*   VIII.  STUK.  IS  jj 
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IV,  m  Het  opzwemmen  van  den  Salm,  uicZep, 

Afdeel»  ̂   gefchiedt,naar  't  gene  alle  ervarene  Viffchers 
XXXVI,  ̂   berigcen  f   by  zekere   Schooien  ,  welke  een 
stuk.     3,  Driehoek  maaken,  gelyk de  Ganzen  vliegen: 

Het  op-        zodanig  dat  de  grootfte  gemeenlyk  voor  uit zwemmen 

der  Rivieren.  5,  gaat;  omtrent  een  Elle   daar    agter  zwem- 
„  men  twee  nevens  elkander  ,   ook  een  Elle 

33  van    één  ,    en  dus  3    indien    het   School  uit 

3,  dertig  ftuks  beflaat,  volgen  aan  ieder  zyde 

„  vyftien  3  op  gelyke  wyze.    In   de   Rycyd 

3,  gaan    de   Kuiters  doorgaans  vooraf,   en  de 

3,  kleine  Hommers  komen  agter  aan.  Men  heeft- 

5,  ze  ,   in  groote    Rivieren  3  fomtyds  met  zo 

33  groote  Schooien  aangetroffen  ,  dat    'er  ge- 
3,  heele   Netten  door  weggerukt  zyn.    In  dit 

33  geval  hoort  men  het  geruifch  van  hun  zwem- 

33  men  als  een   Stormwind   of  rommelend  ge* 
33  raas  van  ver  af  zynde  Donderilagen ;  terwyl 

9>  de  Vifch   met  het  halve  Lyf  boven  Water 

3,  zig  vertoont :   doch  met  harde  Wind  zoekt 
33  hy  de  diepte,  en  dan  hoort  men  niets  van 

3,  hem.    Door  Onweer,  het  geraas  van  Schie- 
3,  ten,  het  ontmoeten  van  Houtvlotten  ofNet- 
3,  ten    en   Ondiepten,  wordt  zyn  Marfch    ia 

3,  wanorde    gebragt :  anderszins   gaat  dezelve 

3,  geftadig voort 3 leggende  een  Myl,en|meer, 
3,  in  een  Etmaal  af.    Men  heeft  opgemerkt, 

3,  dat  zy  3   een  Waterval  ontmoetende  ,  zig 
„  verdeelen;  doch   daarna  zig  weder,  hoewel 

3,  in  kleiner  Schooien  ,   by  een  verzamelen. 

,3  Dit  zelfde  gebeurt ,  indien  de  Rivier  zig  in 

ver- 

1 
> 
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„  verfcheide  takken  verdeelt,  of  by  den  Sa.      iv, 

3,  menloop  van  haare  Armen.    By  Tornea  heefc   Apd^eu 

„men  waargenomen,  aat  de  Salm  meer  den    ̂ VVL 

„  eenen  Arm,  die  donkerer  is  ,  opftygt  dan  den     stuk. 
3,  anderen ,  die  bleeker  is  van  Grond     Op  de 

„  Liustorps-Rmer   heefc    men    ondervonden, 

3,  dat  een   School  Salmen  beneden  een  Salm- 

^,  huis,  't  welk  de   geheele  breedte   beflaat, 
,,  een  geheelen  dag  kan  ftaan  blyven;  zwem- 
,,  mende,  zo  dra  de  Korven  opgehaald  zyn  om 
3,  bezien  te  worden ,   aanftonds  door  de  Ope- 

3,  ningen  heen.    Somtyds  komen,  ieder  Dag, 
,,  wel    drie  of    vier    Schooien  opzwemmen, 

3,  zonder  dat  men  een  eenigen  kan  bekomen: 
,,  fomtyds   grimmelt    de   geheele    Rivier  van 

„  Salm. 

,,  De  tekenen  van  het  opzwemmen  zyn  als  Tekeneri 
,,  volgt.  Hy  tuimelt  als  een  Bruin  vifch,  Vanber  °p- 

,,  kletft  en  fpuit  in  't  Water,  't  welk  men  by 
,,  het  afzwemmen  niet  befpeurt.  Meeuwen  en 

,,  Vifch-Arenden  volgen  in  menigte  het  School, 

33  om  'er  van  te  rooven  ;  doch  moeten  ook  me- 

3,  nigmaal  het  Leven  'er  by  infchieten,  wan- 
„  neer  zy  de  Klaauwen  in  groote  Viffchen  flaaö. 
3,  Men. vangt  de  kleinften  doorgaans  aan  den 
„  Oever  ,  de  middelden  in  de  diepte.  Mee 
„  ftil  Weder  kan  men  ze,  als  gezegd  is ,  boven 

3,  Water  zien  zwemmen.  Veelal  -volgt  ook  het 

3,  eene'  School  het  andere,  en  de  eerden  zya 
„  de  vetften.  De  Zomerwarmte  doet  veel  oro 

3,  den  Vifch  traager  te  maaken  in  het  opzwem* 
,.  i.dexl.  vin,  stuk.  3  3  #  meaj 

j 
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IV»      5,  men ;  zo  ook  de  Regen ,  die  bet  Water  troe* 

Avdheu       bel  doec  worcjen.    Hoe  fterker  de  Stroom  is, 

I^oofd-  5»  hoe  lheller  ̂ è  Vifch  °Pzwemt,    Als  de  Salm 
jtük.     „  zig  in  Watervallen  heeft  afgemarteld  ,  en 

„  hem  komen  dan  twee  Armen  van  een  Ri. 

„  vier  voor;  waar  van  de  eene  traager,  de  an- 

5,  dere  fneller  afloopt,  zo  verkieft  hy  den  eer- 
3,  ften.    Het    tegendeel    daar    van   gefchiedt, 

3,  wanneer  hy  zulke  Armen  aantreft  niet  ver 

„  van  Zee,  en  wanneer  hy  zig  niet  moede  ge- 
9I  arbeid  of  met  zoet  Water  vergenoegd  heeft, 

5,  Hiervan  komt  het  ook  ,xwaarfchynlyk ,  dat 

5,  hy,  hoe  hooger  de  Rivier  op,  hoe  langzaa- 
„  mer  zwemme.    In  ftaande  Water  kan  men 

,3  ze  gemakkelykfl  magtig  worden. 

Behendig-       3,  Zonderling  is  de  behendigheid  van  deezeo 
33  Vifch,    Men  ziet  daar  van  de  blyken  als  hy 
,3  Watervallen  in  de  Rivier  ontmoet.    Eerft 

3,  een  weinig  onder  groote  Steenen  geruft  heb- 
3,  bende,  fchiet  hy,  als  een  Pyl,  twee  of  drie 

„  Ellen  hgog  uit  het  Water ,  en ,  te  rug  val- 
„  lende,  beproeft  hy  het  van  nieuws  aan,  tot 

3,  dat  hy  daar  boven  gekomen  zy ;  wanneer  hy 

,3  met  de  Staart  flaat ,  als  't  ware  om    zyn 
a,  blydfehap  te  betuigen.    Indien  een  vooraf 

3,  fpringt ,  volgen  'er  veelen  hem  na*    Zo  lang 
33  hy  den  Kpp  in  't  Water  heeft,   bezit  hy 
„  dubbele  kragt ,  en  in  't  fpringen  neemt  hy  zig 
„  zo  wel  in  agt,  dat  hy  altoos  met  de  vlakke 
„  Zyde ,   of  de  Staart ,  vooraan  ,   nedervalr. 

s*  Tegen  een  fterkeji  Stroom  op  moetende  wer- 

m  ken* 
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3,  ken ,  ziet  njenze  ook  dikwils  buiten  5t  Wa-     IV. 

5,  ter  ,  wel  twee  Vademen  hoog  ,   voortfprin-  Afdsel. 

„  gen,  om  den  Togt  te  bevorderen.    Terug-  XXX  VI. 

3,  dryvende  keert  hy  zig  niet  om  ,  maar  gaat    stuk» 
„  met  de  Staart  vooruit.    Als  hy  zig  wenden 

s>  wil,  of  dwars  voor  den  Stroom  komt,  ver- 
„  lieft  hy  zyne  kragt,  en  wordt  naar  de  kanten 

9y  gedreeven,  alwaar  hy  dan  dikwils  in  de  Fui- 
„  ken  loopt.     Sommigen  maaken   hun   werk, 
„  om  ze  met  Vuur  te  verfchrikken  ,  en  dus 

„  hunne  Ruftplaats   te  ontdekken  ,   by  zulke 
„  Watervallen  :    als  wanneer  zy   de  Salmen 

„  kunnen  fteeken;  dewyl  die  altoos  naar  hunne 
3,  Ruftplaats  wederkeeren.    Als  het  onder  den 

3,  Waterval  niet  taamlyk  diep  is,  kan  de  Salm 

,,  geen  hoogen  Sprong  doen.     Bygroote  Wa- 
„  ter  vallen  vindt  men  hem  dikwils    tegen  de 

3,  Rotfen  dood  geflagen. 

3,  Niet  minder  Voorzigtigheid  wordt  van  dee-     £ifl£ 
9,  ze  Viffchen  gebruikt  3  om  de  listigheid  der 

5,  genen ,  die  hun   tragten  te  vangen ,  te  leur 
,3  te  (tellen.  Met  helder  Weer  en  klaar  Water 

33  zwemmen  zy ,  veelal ,  onder  de  Netten  door, 

„  of  bezyden  om.     In  't  eerft  ziet  menze  tot 
„  aan  de  Schuttingen  toe  komen ,  en  verfchrik* 

33  kende  gezwind  terugwyken ;  dit  eenige  maa- 

3>  len  gedaan  hebbende,  worden  zy  eindelyk 

„  ftouter ,  komen  nader  enneemen,  om  zo  te 

„  fpreeken  ,  alles  op  ,  tot  dat  zy  een  plaats 

3,  vinden,  daar  zy  onder  door  of  over  kun* 

ldesl.  vul  stuk.  I  4  n  öe® 
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IV. 

XXXVI. 
Hoofd- 
stuk. 

*> 

J> 

M 

**> 

3> 

„  nen  (*).    In  de  Viiïchery  by  Lulea  gebeur* 
„  de  het  eens ,  dat  men  zig  verwonderde  over 

5,  den  geringen  Vangft,  tot  dat  men,  by  hel- 
„  dere   Zonnefchyn  ,   ontdekt  hadt ,    dat  de 
„  Schooien ,  agtereen ,  door  een  hollen  Boom 

„  kroopen,  die  diep  onder  Water  lag;  welken 

„  men ,  by  't  ophaalen ,  Slymig  en  vol  Schub* 
ben  vondt.    Wanneer  de  Salmen  geen  Ope- 
ning  of  Doorgang  aan  de  Schutting  vinden, 

en  dezelve  te  hoog  is ,  om  'er  over  heen  te 

fpringen,  kunnen  zy  'er  den  geheelen  Dag 
voor  bly ven  ftaan  ,  en  zulks   doen  zy  ,  by 

„  de  Watervallen,  op  plaatfen  daar  geen  fter- 

„  ke  Stroom  is  ,  verfcheide  Etmaalen ,  ruftende, 
„  beneden  de  Schuttingen  ,  met  de   Koppen 
„  nevens  elkander  ;  doch  tln  fnelle  Stroomen 

„  moetjetr  zy  Ichïèljrk-een  kans  wagen  ,  om 
„  voort  te  komen ,  en  hebben  dan  geen  gele. 

*,  g^nheid  ,  om   alles   zo  naauwkeurig  na  te 
j,  gaan.    Regt  voor  of  tegen  Stroom    heefc 

„  de  ̂Salm  ,groote  kragt :   hy  kreunt  'er  zig 
„  naauwlyks  aan ,  of  zyne  Kaaken  aan  ftukken 
„  geflagen ,  de  Oogen  uitgeftoocen  of  het  Lyf 

„  befchadigd  zy,  door  het  fpringen  :   hy  be* 

„  geeft  zig ,  op  nieuws ,  in  't  grootfle  gevaar : 
„  doch,  wanneer  hy  zyn  Staart  niet  vryelyïc 

„  kan  gebruiken,  is  hy  zyn  kragt  kwyt.  Hier- 
„  om  moeten  de  Fuiken  en  Zetnetten  zodanig 

»i  ge- 

(*)  Vergelyk  bladz.  Z9 ,  in  't  voorg>  VII.  STUK. 



DE     SALMEN.  J37 

»  gemaakt  zyn ,  dat  de  Vifch ,  daar  in  komen-      jy# 

„  mende,  krom  lege;  want  dit  beneemt  hem  Afdeel» 

,,  alle  magt  om  zig  te  redden.  XXXVI. 
^1  ,  1  ,   /,  .     -Hoon)- 

„  De  tyd  van  t  opzwemmen  is ,  naar   t  Sai-     STUÏC% 

„  zoen  en  naar  de  Stroomen ,  verfchillende,  Den  Tyd  van  't 

99  3  JunY  1749  begon  men  grooten  Zee-Salm^S^*" „  met  Netten,  op  de  Angermannifche  Rivier 

„  te  vangen,  5t  geen  vroeg  was;  doch  in  'c 
„  volgende  Jaar,  1750,  ging  de  meefte  reeds 

„  in  de  Mey- maand  voorby,  't  welk  zeer  on- 
„  gewoon  is.  Op  de  Rivier  van  Tuna  wordt 

„  men  gewaar  ,  als  men  's  Voorjaars ,  in 
„  de  Salmfteeken  ,  den  teruggaande  Salm 

„  vangt,  die  den  Winter  over  in  't  Meir  Marr 
„  men  gebleeven  is ,  dat  deeze  in  de  Water- 

„  val  Klingfta  den  regten  opzwemmende 

„  Salm  ontmoet :  zo  dat  het  opzwemmen  van 

„  den  eenen  zig  naar  het  afzwemmen  van  den 

„  anderen  fchikt.  Mooglyk  is,  voor  beiden,  ook 

„  de  zelfde  reden.  De  Zee-Salrn  verlangt,  dat 
5,  de  Rivieren  van  Ys  bevryd  zyn ,  eer  hy  de- 

„  zelven  opzwemme,  dat  gemeenlyk  in  Mey 

„  plaats  heeft:  die  in  't  midden  van  de  Zomer, 
„  of  laater  ,  begint  op  te  zwemmen ,  komt 

„  meeftcndeels  niet  boven  de  vyf  Mylen  van 

,,  Zee.  Terwyl  de  Salm  opzwemt  eet  hy 
^  niets  ,  en  heeft  daarom  een  ledige  Rob ,  ja 
5,  de  Galblaas  verdwynt  byna  geheel  :  men 

,,  wordt  niet  gewaar  dat  zy  iets  nuttigen,  eer 

„  zy  beginnen  te  rug  te  zwemmen.  Den  12 

,,  Auguftus  1749  ving  ik, met  den  Hengel , aan 
J.Deel.  VIII.  Stuk.  I  5  s,  dö 

/ 
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IV.     „  de  Zeekant  een  witten  Salm,  die  zeer  vet 
Afdeel.  ̂   was  en  (jg  Maag  vol  kleine  Vifchjes  hadt* 
XXXVI.  £is  je  Rivier  te  hoog  wordt ,  in  de  Herfft, Hoofd- 
stuk*    9)  begeeft  zig  de  Salm  overvloediger  en  fneller 

Het  af-    „  te  rug ;  dewyl  hy  zig  in  de  Stroom  zodanig 

3,  afgewerkt  heeft,  dat  hyniet  langer  opzwem- 
3,  men ,  noch  op  zyne  plaats  zig  houden  kan. 

„  Met  Stormagtig  Weer*  Regen  en  Sneeuw, 

„  gaat  hy  ook  (lerker  nederwaards:  doch  een 

,3  gedeelte  onthoudt  zig  in  de  (terkfte  Water- 
95  vallen,  tot  tegen  Kerstyd.    In  de  Tornea  en 
„  andere  Rivieren  van  Weftbothnie,  eindigt  het 
„  afzwemmen  eerder  dan  in  de  Angermannifche 
„  en  in  Medelpad.    In  groote  Meiren ,  gelyk 
„  Halgomfee,  blyven  de  Salmen  den  Winter 

„  over,  die  's  Voorjaars  daar  in  gekomen  3  en 
3,  door  de  Watervallen  opgefteegen  zyn.  Men 
,3  vindtze  daar  gantfch  blaauw ,  en  wel  zo  vet, 

„  indien  niet  vetter ,  dan  de  Salmen  ,  die  'er 
3,  uit  de  Zee  en  Inhammen  door  de  Zeegaten 
f,  ingekomen  en  van  den  Stroom  afgemat  zyn. 
„  Door  het  Kuitfchieten  vermagert  de  Salm, 

„  doch  in  (lil  Water  komende,  en  's  Winters 
$,  uitruftende ,  fchoon  flegts  in  binnenlandfche 

„  Meiren  ,  her  (lelt  hy  zig  (*).     Men  is  taa« 
„  melyk  verzekerd,  dat  het  kleinfte  deel  der 

9)  Salmen ,  die  's  Zomers  de  Rivier  opzwem- 
„  men,  in  de  Zee  terug  komt:  want  een  ge- 

„  deelte 

(*)  Dit  fchynt  eenigermaate  ftrydlg  met  het  gezegde  V«m 
STELLEKU8.    zie  't  voóig*  Stuk,  bla&.  zu 
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^  deelte  blyft  in  de   Meiren  en  Moeraffen,      iv. 

„  door  welken  de  Rivieren  loopen ,  een  gedeel-  Af*>eei* 

„  te  in  de  Rivieren  zelf,  en  het  grootfte  deel  ̂ 0™ 
9,  in  de  Zeegaten,    Wanneer  zig  het  Grond-     stuk» 

*,  Ys  in  de  Herfft  vertoonc ,  dan  gaat  de  Salm 

w  hetgezwindfte  neer,  en  zet  zig  dan  in  diep 

„  Water, 

„  Den  voorgaanden  Herfft ,  toen  het  Ys  op  winter-ve^ 
blyf, 

„  de  Indals.Rivier  van  den  Grond  begon  op 

„  te  fchieten,  begaven  zig  de  Salm  en  Hou- 
,,  ting  daar  onder,  ftygende  door  den  Mond 

,9  der  Liuftorps*Rivier  opwaards  5  en  bleeven 
99  ftaan  in  het  Meir  van  Logdoe.  Hoe  eer  de 

„  Vifch  in  de  Herfft ,  op  de  gezegde  wyze , 
„  daar  in  komt ,  zo  veel  vroeger  is  de  Winter 

„  op  handen.  In  't  Kerfpel  Nerpis  krygt  men, 
„  den  geheelen  Winter  door ,  Salm.  Ik  hebze, 
$t  in  verfcheide  Rivieren,  omtrent  Sc.  Paulus- 

„  Dag  gezien.  Na  dat  de  Rivier  is  toege- 

„  vroozen,  blyft  de  Salm  ftaan  ,daar  hy  zig  be- 
„  vindt ,  en  na  Nieuw  Jaar  begint  hy  zyne 
„  Schubben  en  witte  Kleur  weer  te  krygen, 
,,  doch  is  dan  wat  mager :  maar,  als  de  Rivieren, 

3,  in 't  Voorjaar,  in  beweeging  komen, gaat  hy 
„  verder  af;  fchoon  'er  nog  Ys  in  ware.  De 

3,  Salm 5  nu,  in  't  onderde  van  den  Stroom, 
„  naby  de  Zee,  gekomen  zynde,  blyft  daar 
„  niet  ftaan.  maar  gaat  aanftonds  afin  de  Zee.  - 

„  boezems;  't  geen  men  ook  in  de  Waterval 
„  Soleftea  gewaar  wordt.  Verder  opwaards 

f,  toont  hy  zig  meer,  wordende  met  Netten 
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IV.      i#  en  door  middel  van  Steeken,  den  geheelen 

Afdeel.     Winter  gevangen,  op  plaatfen,  daar  het  Ys 

X^XVI*  f,  bekwaame  Openingen  gelaten  heeft  (*). 
stuk.        Het  opzwemmen  der  Rivieren,  door  de  Sal* 

men  en  dergelyke  Viflchen  meer  ,  gefchiedt, 

gelyk  wy  reeds  gezien  hebben  ,  om  Hom  en 
Kuit  te  fchieten ,  dat  is ,  tot  de  Voortceeling  (f)* 

Van  deeze  is ,  volgens  de  Waarneemingen   van 

den  Heer  Grakt,  elders  reeds  omftandig  ge- 

fproken  C+)«    By  het  gene  daar  van  gezegd  is, 

ten  opzigt  van  de  Viffchen  in  't  algemeen  (*), 
zal  ik  hier  nog  de  Waarneemingen  van  Stel- 

lerus  ,  in  't  Land   van  Kamtfchatka  ,  op  de 
Salmen  in  't  byzonder,  te  berde  brengen  (§). 

Hunne  Paa-    „  i.  Heb  ik ,  (zegt  die  Autheur)  in  ondiepe 

plaatfen  waargenomen ,  dat  de  Mannetjes  en 

Wyfjes  i  door  onderlinge  wryving  der  Bui- 
ken ,  de  uitvloeijing  van  Hom  en  Kuit  be- 

vorderen :    2.  dat  zy  elk  op  zig  zelf ,  door 

wryving  tegen  Steenen  ,  het  zelfde  doen : 

„  3.  dafde  Mannetjes,  in  January  en  February, 

5f  de  Wyfjes  jaagen  en ,  door  Minnedrift  aange- 

„  fpoord,  voor  zig  uitdryven;  doch  in  tegen- 
39  deel  de  Wyfjes,  met  veelerley  omwegen ,  hun 

»>  trag- 
en Zelden  brengt  hy  by  ons  den  Winter  over,  gelyk  hy 

doet  in  't  Meir  Siljan  van  Dalekarlie,  en  verandert  dan  veel 
van  gedaante;  zegt  Linn^eus  Faun.  Suec.  p.  116. 

(t)  In  't  VII.  STUK,  bladz.  18. 
(i)  Uitgezogte  Verband.  IV.  D.  bladz.  23^. 

(*)  Als  boven  bladz.  18. 
(§)  Nev.  Cwmcnu  Awd*  Fetrep.  Tom.  III.  p.  401, 

9> 

ft 
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*> 

9> 

M  tragten  te  ontwyken.    Dus  heb  ik  ook  waar-      iy, 

,9  genomen,  dat  de  Mannetjes  de  Staarten  der  Afdeeu 

99  Wyfjes  met  de  Tanden  vatten,  en  dezelven   ̂ XXVI. 
,•  zo  ftyf  vaft  houden  door  zekere  Welluftige     stuk, 

begeerte,  dat  de  Staart  niet  alleen  van  Vel 
beroofd  ,  maar  de  Beentjes  van  de  Vin  zelfs 

,t  afgebeeten  worden.    4*  In  de  Rivieren  wordt 

,,  's  Wintei s  waargenomen,  dat  zy  in  eensge. 
,9  zindheid  op  de  dieper  plaatfen  leeven;   zo 

„  dat  de  een  zo  digt  tegen  den  ander  aan  ge- 
s,  drukt  worde,  als  of  zy,  door  Menfchelyke 
,9  fchranderheid ,  op   zo  veel  liniën  of  ryëa 

„  waren  geichikt.    Buiten  twyfel  doen  zy  in  't 

„  diep  der  Zee  even  't  zelve  of  herhaalen ,  door 
,9  de  ingeeving  der  Natuur ,  het  gene  zy  onder  - 

,,  in  de  Zee  gewoon  waren  te  doen,  in  de  RL- 

5,  vieren.    Hierom  is  't  waarfchynlyk ,  dewyl 
„  Viflchen ,    van   eenerley    Soort ,  onder  de 

,9  Wateren ,  een  zo  langduurigen  tyd  in  gezel- 

„  lige  gemeenfchap  doorbrengen ,  dat  zulks  niet 
,,  gefchiede  om  elkander  te  verwarmen ;  dewyl  ; 

„  zy  altoos ,  gelyk  de  anderen ,  op  't  Gevoel 
i«  koud  zyn  ,  maar  wegens  zekere  Veneriaale 

»#  zoetigheid,  welke  zy  uit  dit  onderling  Byjlaa- 

,»  pen  *  genieten  (*)." 

Een  merkelyk  verfchil  is  'er  over  den  tyd  der 
Voortteeling.   Sommigen   hebben  gewild ,  dat  Voorteeiing 

„  zulks (*)  Zie  hier  het  onderling  Byjlaapm  der  Viiïchen ,  waar  van 

in  't  voorg.  VII.  Stuk,  bladz.  18,  gefproken  werdt,  en  dat 
men  ook  by  leggen  zou  kunnen  vertaaien ,  verklaard.  Het  al- 
gemeene,dat  hier  voorafgaat  en  op  volgt,  in  de  Petcrsb.  Ver* 
handelingen ,  is  aldaar  voorgedragen, 

LDKEL,  VIII.  STUK. 

*  Mutm 

AccuUtm 

Tyd  der 



tv. 
Afdeeu 

Xxxvl 
Hoofd- 
stuk. 
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zulks  in  de  Winter ,  anderen  dat  het  in  de  2ck 

mer  gefchieden  zou.  De  Sweedfche  Heer  Hel- 
lant  meent  dit  uit  het  Berigt  der  genen ,  diö 

den  Salm,  deö  geheelen  Herffl  door,  op  de 

Rivier  van  Tornea  fteeken,  te  kunnen  ophel- 

deren, en  fpreekt  daar  van  aldus  (*).  „  Na 
St.  Jakob,  of  tegen  het  end  van  July,  wil 
de  Salm  de  Rivier  niet  meer  opzwemmen  J 
hoewel  deeze  tyd  een  weinige  verandert  , 

naar  dat  de  Vifch  vroeger  of  laater  in  't  Jaar 
aankomt  of  voortgaat.  De  Zomer  Nagten  * 

1,  nu,  zyn  nog  op  deeze  plaats,  of  by  den 
Poolcirkel ,  tot  een  end  wegs  in  Aüguflus 
toe,  zo  helder >  dat  men  alsdan  met  Steeken 

eerft  een  aanvang  kan  maaken.  De  Salm 

fpringt*  diestyds,  nu  en  dan  uit  het  Water, 
en  begint  de  Rivier  af  te  zakken ,  houdende 
altoos  den  Kop  tegen  Stroom  en  de  Staart 

„  vooruit.  Midden  in  de  Rivier  dryft  hy  niet 

„  gaarn ,  doch  zoekt  gemeenlyk  een  Soort  van 
>,  Valgrond  door  den  Stroom  gemaakt ,  uit  grof 

Zand  of  kleine  Keifeltjes  beftaande  ,  met  een 
Steilte  nederwaards.  Op  zulk  een  Valgrond  * 
daar  fomtyds  weinig,  fomtyds meer  diepte  is* 
onthoudt  zig  de  Vifch  in  de  fterkfte  Stroom. 

Indien  de  diepte  daar  te  groot  is ,  kieft  hy 

den  Oever,  en  begint,  in  't  midden  van 
fl  Aüguflus ,  met  den  Buik  tegen  Steenen  te 

„  wry- 
(*)  P'erhand.  der  Km*  Ak*L  van  Stokbolm^  yoox   't  Jaar 

*7* ji  VII*  Stuk* 

99 
99 

*> 

9* 
99 

99 

99 

9* 
)» 

99 

» 

99 

)> 
*9 
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„  wf  y ven ,  die  daar  door  zo  wit  worden  ,  dat       IV. 

„  men  deze  plaatfen  niet  alleen  by  nagt  door  AlfD£Ei. 

„  het  Vuur,  dat  tot  het  Salmfteeken  gemaakt   ̂ XJI# 
„  wordt  ,  maar  zelfs  op  helderen  Dag  kan  zien     stuk. 

„  en  van  den  overigen  Bodem, der  Rivier,  ee* 

„  nige  Roeden  ver  ,  onderfcheiden. 

„  Zulk  een  plaats  of  Greppel,  indien  ikze 

„  zo   mag    noemen  ,  is  dikwils   zes    Voeten 

„  breed ,  doch  op  ver  naa  zo  lang  niet.  On- 

„  der  't  wryven  houdt  de  Vifch  doorgaans  den 
„  Kop  (til  ,  maar  het  overige  Lyf  kromt  en 

„  zwenkt  hy  voor-  en  agterwaards.    Menig- 

„  maal  vindt   men  'er   een  Hommer  alleen, 
„  dikwils  ̂ en  Paar,  Hommer  en  Kuiter,  die 

n  zig  daar  digt  by  elkander  houden ,  als  of  zy 
„  aan  elkander  genageld  waren  ,  zyd  aan  zyd  , 

1f  en,  wanneer  de  een,  onder  't  Wryven,  het 
,,  Lyf  beweegt   of  buigt,  zwenkt  ook  de  an* 

„  dere,  zo  dat  men  ze  dikwils,  met  het  Steek- 
„  yzer ,  beiden  te  gelyk  magtig  wordt.    Twee 
„  Kuiters  zal  men  nooit  by  elkander  vinden, 

„  doch  wel  twee  Hommers ,  maar  gemeenlykfi: 

„  een  Hommer  en   een  Kuiter,  en  de  Kuiter 

„  ftaat  dan  een  weinig  laager  in  de  Stroom, 

„  dan  de  Hommer ;  ja  een  Hommer  wryft  zig 

f,  dikwils  alleen.    Indien  de  Vifch,  middeler- 

„  wyl,  verfchrikt  wordt,  zo  komt  hy  dikwils, 

„  binnen  een  Uur,  op  die  plaats  terug ;  doch , 

„  zo  men  hem   vangt,  dan  gebeurt  het  dik- 
„  wils ,  dat  op  die  zelfde  plaats  weder  andere 

judmi,.  vin.  stuk*  ?9  Sal- 
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IV.       »  Salmen  zig    komen  wryven,   en  daar  ook 

Afdeel.  .    gevangen  worden» 
XXXVI.  £)e    regte   tyj  ̂   wanneer    zig    de    Salm 

stuk.  »  wryft,  is  by  het  aanbreeken  van  den  Dag 

„  en  in  't  valjen  van  den  Avond ,  niet  in  't 

„  midden  van  de  Nagt.  Onder  't  wryven  laac 
,,  het  Mannetje  zyne  Hom  ,  en  het  Wyfje 

„  haave  Kuit  ioopen ;  waar  omtrent  aanmerke- 

„  lyk  is,  dat  in  de  Salmen,  zo  wel  als  in  an- 

„  dere  Vifichen,  het  Mannetje  de  Hom  eer  ft 

„  van  zig  geeft  en  daar  mede  eer  vaardig  zy, 

„  dan  het  Wyfje  met  haar  Kuit;  maar  de  Stroom 

n  voert ,  het  gene  de  Viffchen  van  zig  gee. 

„  ven  ,  -te  gelyk  heen  en  verftrooit  hetzelve  f 

,,  zodanig  dat  naen  niet  kan  zien,  wat  weg  het 
,,  neeme.  Om  Bartholomseus ,  wanneer  de  Kuit 

„  het  grootfte  en  zo  groot  van  Korrel  is  als 

„  Erwten,  fchat  men  dezelve  in  waarde  een  derde 

,,  deel  van  den  Vifch  zelf,  die  alsdan  veel 

,,  flegter  is  van  Vleefch,  dan  in  de  Zomer,  ea 
,*  en  zo  wel ,  om  dat  hy  alsdan  de  Rivieren  af- 
„  zwemt ,  als  om  dat  hy  niet  zo  goed  is  van 

„  fmaak,  met  reden  van  het  Landvolk  Wrak- 

„  lachs  wordt  geheten  (*).  Om  St.  Michiel, 

„  en  in  't  begin  van  Oktober,  is  de  Salm  ge- 
heel zonder  Kuit  en  uitgeteerd :  als  wanneer 

ook  dé  Rivieren  by  den  Poolkring  beginnen te 
99 

ft 

(*)  Dat  is  Wrakke  Salm.     Zo  zegt  men  by  ons  ook  Wrafci 
ke  Haring  enz.  Zie  bladz.    130.  hier  voor. 
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»  te  bevriezen,  dat  zeven  Maanden  aanhoudt,       IV* 

„  zynde  het  Ys  doorgaans  twee  Ellen  dik."         Afdeeu Xxxvf 
Uit  deeze  Waarneemingen  blykt,  dat  de  tyd   hoofd- 

der  Voortteeling  van  den  Salm  in  de  Herfft  zy.  stuk. 

Evenwel  zou  daaromtrent  een  aanmerkelyk  ver- 
fchil  kunnen  plaats  hebben ,  naar  de  gefteldheid 

van  't  Klimaat ;  doch  dat  fommigen  eerft  tegen 

't  end  van  November  beginnen  zouden,  en  den 
geheelen  Winter  door  daar  mede  voortgaan , 

tot  in  het  Voorjaar,  gelyk  van  Bafel  aan  Ges- 

werüs  was  gefchreeven(*),  is  te '  onwaarfchyn» 

lyker,  'daar  Linn^üs  aanmerkt,  dat  de  Schie- 
ting van  Hom  en  Kuit  in  de  Zuidelyke  deelen 

van  Sweeden  eerder  plaats  heeft,  dan  in  de 
Noordel  yke  deelen  (f). 

Aangaande  de  plaats ,  waar  de  Voortteeling  plaats  <*« °  Voortteeling* 

gefchiedt,  zullen  wy  den  Heer  Pontoppidans 

hoóren  ,  die,  tevens  ook  van  de  manier  ge* 

waagt  (4).  „  Gemelde  Willoüghby  fpreekt 

„  het  Gevoelen  tegen  van  Gesnerus  ,  aan- 
„  gaande  de  Voortplanting  van  den  Salm  in  de 

f  ,,  Zee ;  meenende  dat  zulks  alleen  maar  ge- 

„  fchiedein  de  verfche  Rivierwateren,  uit  wel* 

c 

H 
ken 

(*),  willoughb.  Pifi.  p.  190.  Doch  die  plaats  komt 
jtny  verward  en  duifter  voor.  Circa  finem  f  ere  Novembfis  ad 

altiora  *+  loca  contendunt ,  pariendi gratia ;     »   ■   ».     *m 

ïncipiunt  autem  non  multo  poft  Soljiiüum  %f  fubinde  per  Au- 
tumnum    &    Hyemem  parere  per  gunt  ,    aliqui  etiam  ad  Verit 

u/que ,   'td  eft  Martü  y  initium. 
\    (t)   Faun.  Suecka.  p.   116. 

(|)  Matml  Wu  ban  «©ojta.  II.  Th.p.  M9> 
l:  DEfiL-  TUI.  STUK.  K 

♦ 

\ 
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TV.      „  ken  hy  vervolgens  zig  in  Zee  begeeven  zou. 
Afdeel.  f>  yaar  jQ  ̂   egier  ̂   heefc  hy  zekerlyk  mis :  want 
XXXVI,      fchoon  Wy  niet  willen  ontkennen ,  dat  zulks 
Hoofd  *•- "' 
5Tüx.     *  ook  in   de  Rivieren  gefchieden   kan;  dewyl 

„  men  midden  in  Duitfchland,  ja  ook  geheel 

i9  boven  in  de  Ryn  ,  by  Bafel ,  Salm  vangt; 
„  weet  men  doch  hier  te  Lande  zeer  wel ,  dat 

„  de  Salm  haar  Kuit  voornaamelyk  by  den  Uit* 
»  loop  der  Rivieren,  ten  minfte  digt  daar  by, 
„  in  brak  Water,  uitfchiet,  en  wel  op  deeze 
„  wyze.  Zy  buigt  zig  geheel  krom  en  (leekt 

„  den  Kop  in  't  Zand  ,  om  te  meer  kragt  te 
„  hebben ,  fpuitende  dus  de  Kuit  door  de  Na- 
»,  vel :  daar  op  komt  de  Hommer ,  en ,  andere 
„  Viffchen  terug  houdende,  die  de  Kuit  «  illen 

)ï  opvreeten,  kromt  hy  zig  op  even  dezelfde 
„  manier,  dat  de  Staart  zig  naarden  Kop  toe 

s,  buigt ,  om  zyne  Hom  op  de  Kuit  uit  te  ftor- 
p  ten.  Deeze  Hom  is  niet,  gelyk  in  andere 
„  Viffchen,  vergaard  in  een  menigte  van  fyne 
„  Buisjes ,  als  van  Gedarmte ;  maar  by  elkander 

„  in  eene  Vergaarplaats  ,  die  naar  de  Lever 

f>  gelykt.  In  de  Kabeljaauw,  Haring  en  andere 
9f  Viffchen,  die  Hom  en  KuttJ>ebben,  zal  de 

„  Voortteeling ,  waarfcbynlyk ,  op  even  de  zelf- 

99  de  of  dergelyke  manier  gefcnieden." 
Duiftcrheïd  De  duifterheid  omtrent  dit  Stuk  ,  of,  naa- 

VcK)ittaiing.fflelyk>  de  Bevrugting  der  Eijcren  in  de  Vis- 
fchen,  op  gelyke  manier  als  in  de  meefte  Land- 

dieren ,  binnen  in  het  Lig'iaam ,  dan ,  gelyk  ia 
)         veele  Kruipende  Dieren ,  buiten  hetzelve,  en 

wel 
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ft^el  öfj  gelyk  in  de  Padden  en  Kikvorfchen,      IV, 

inet  onderlinge  aanraaking  der  Lighaamen,  of  Afdee^ 

zelfs  met  een  Soort  van  omhelzing  door  middel  *XXVfi °  HOOFD- 

van  de  Vinnen  >   en  wryving  der  Teeldeelen ;    stuK; 
öf  geheel  zonder  zodanig  iets ,  op  een  gamfch 

verfchillende  wyze,  met  befproeijing  in  't  hon- 
derd van  de  gcfchooten  Kuit,  door  hec  Man- 

netje, met  zyne  Hom,  zonder  byzyn  van  het 

Wyfje,  gefchiede:  deeze  duifterheid,  zeg  ik, 
hebben   de  naauwkeurigfte  Waarneemingen  der 

Hedendaagichen  nog  niet  kunnen  ophelderen. 
De  een ,  naamelyk  *  is ,  gelyk  wy  gemeld  heb- 

ben,  voor  't  eene;  de  ander  voor  't  andere  Ge» 

voelen  (*).    Zelfs  zyn  'er ,  die  uitwendige  Teel. 
deelen  in  de  Salmen  meenen  gezien  te  heb- 

ben ,  daar  onze  Autheur  zulks  volftrekc  ont- 
kend heeft  in  de  Viflchen  (f).  Doch  het  blykt  $ 

op  meer  dan  eene  plaats ,  dat  hy  een  Menfch 
ware  ;  inzonderheid  in  dit  Stuk  $  wanneer  hy 
verzekerde ,  dat  nergens, in  de  geheele  Natuur* 

eenige  Bevrugting  gefchiede  buiten  't  Lighaam 
van  de  Moeder  (|).    De  naauwkeurïge  Waar- 

nemingen van  den  vermaarden  Röesel,  door 

ons  bygebragt  ,  toonen  zulks  (§).    Ook  vind 

ik  opmerkelyk  dat  de  Sweedfche  Heer  Hellant^ 

voorgemeld ,  toen  hy  omtrent  de  Waarneemin- 

gen van  LiNNiEüs,  dat  de  Wyjjes  de  Hom  iri~ 
JÏ9kkeiij 

(*)  Zie  't  voorg.  VIL  Stuk,  bladz.  ij ,  16. 
(t)  Deftituuntur  Pene  Vulvave.  Syft.  Nat.  Ed.  X.  p.  23^ 

(l)  Artedi,  IcbtbyoL  Part.  Pifc.  p,  32. 

1  ({)  Zie  het  VI.  STUK.  dezer  Nat.   Hiflorie9  bladz,  swfc, 
fcDEXL.  TUI.  STUK*  K   z 
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IV.     Jlokken9  de  Boeren  ,  die  zig  met  Salmfteeken 

Afdeel.  geneercn  9  ondervraagde,  van  hun  toe  antwoord 
XXXVI.  kreeg^  <}at  het  Water  niet  helder  genoeg  ware 
stuk.     om  zulks  te  bezien  ;  al  werde  het  Stcekvuur 

nog  zo  groot  gemaakt.    Everiwel  is  dit  iets, 
dat  anderen  ook  niet  ontkennen.,  doch  de  Ge- 

volgtrekking ,  waar  toe  het  van  onzen  Autheur 

fchynt  by  gebragt  te  zyn3  komt  hun  niet  waar- 

fchynlyk  voor(*).  Zie  hier  wat  de  Heer  Gisler 
•  daar  van  zegt  (f). 

„  Veelen  berigten  dat  het  Wyfje ,  eerhetzyn 

,,  Kuit  fchiece,  de  Hom  van  'c  Mannetje  heeft 
„  ingeflokt.  Dikwils  (laan  zy  en  beweegen  zig 
„  nevens  elkander,  als  wanneer  de  Kuiter  fcheef 

„  tegen  den  Hommer  zo  digt  daar  by  ftaat, 

99  dat  zy  byna  de  Hom  uit  hem  fchynt  te  zui« 
„  gen;  doch,  of  de  Kuit  door  die  inflokking 
„  van  de  Fiom  bevrugt  worde ,  weet  men  niet. 

„  De  Salm ,  immers ,  begint  omtrent  dien  tyd 
„  alles  te  verflinden  ,  wac  hem  flegts  eetbaar 

,,  voorkomt;  't  gene  daar  uit  blykt,  dat  zo  wel 
„  Hommers  als  Kuiters  de  Maag  vol  van  eigea 

„  Kuit  hebben,  die  zy  by  't  afleggen  van  de 
,,  Kuit  inflokken.  Even  zo  zuigen  zig  ook  de 

„  Houtingen  aan  elkander  ,  en  byten  de  esn 
„  in  des  anders  Vinnen  ;  daar  de  Salmen  zig 
„  aan  elkander  vaft  haaken  met  de  uitfleekende 

„  Kin,  om  de  Hom  en  Kuit  uit  te  arbeiden. 

„  De (*)  Zie  het  VU.  Stuk,  bladz.  20. 
(t)  Sttkholmf.  Verh*  als  boven.  XIII,  STUK  ,.  bfodz.  lir« 
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„  De  Kuiter  houdt  zig  altyd  aan  de  Landzyde;       TV. 
,,  dat  een  ingeeving  der  Natuur  is,  dewyl  zy  Afdeeïu 
»  meer  klemming  en  wryving  noodig  heeft.         Xxxvi, 

XI OOFD- 

-   Een  Waarneeming  van  deezen  Heer,  fchynt     stuk, 
gemelde  Duifterheid  een  weinig  op  te  helderen,    Nieuwe 

en  het  eerügemelde  Gevoelen  te  begunftigen.mïng  daar 

In  't  midden  van  November,  des  jaars  1 748 , omtrent* 
kreeg  hy  een  Hommer,  met  de  kromme  Kin, 
benevens  een  Kuiter  van  een  Lispond  zwaar, 
die  beiden  met  het  Steekyzer  in  de  Rivier  ge. 
vangen  waren.     In   de   plooijen   van  de   Zit. 

plaatfen  der  Kuit,  die  geheel  ledig  en  toege- 
vallen waren,  werden  van  hem  nog  eenige  ten 

vollen  rype  Kuitkorrels  gevonden.    Deeze  wa- 

ren bleek  Vleefchkleurig  en  aan  de  eene  zyde 
toonden  zig  ,  inwendig ,  alsileine,  bleekroode, 

Olieagtige,  hoopswyze  tot  een  ronde  Kloot  by 
een  verzamelde  Blaasjes,  van  een  halve  Linie 
breed-    De  Korrels  waren  van  binnen  met  een 

ligtgraauw  Slym  5   als  Wit  van  Ey  ,  gevuld, 

dat  'er  uitliep ,  zo  dra  men  een  dunne  eenvou- 
dige en  taaije  Huid  opende.    Na  dat  hetzelve 

uitgeloopen  ware,  zag  men  iets  dat  naar  jonge 

Groey  van  Salm  geleek ,  anderhalf  Linie  lang , 

geheel  doorfchynende,  Spongieus,  wit  en  Sly. 

mig ;  waar  in  zig  de  gedaante  van  het  Bekke- 
neel ,  de  Ruggegraat ,  de  Oogen ,   de  grootfte 

Beenderen  des  Lighaams  en  de  Wervelen,  dui^ 
éelyk  vertoonde.    Als   men  het  zagt  kookte, 
wierdt  het  dik ,  gelyk  Wit  van  Ey. 

i.D£e-l.  vin.  stwk,  K  3  „  Hier  . 
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IV.         „  Hier  uit  ziet  men ,  (zegt  die  Schryver,) 
Afdeel.  99  da£  \n  de  Salmen  een  Eywit,  benevens  het 
XXXVI,      Lidtekentie  v^n  Harv^us  ,   dmdelyk   zigo 

$tuk.  ~  »  baar  zy  ;   gelyk  artedi  dit  in   de  meefte 

„  Kraakbeenige  Viffchen  opgemerkt  heefi  ̂ *), 
„  Ook  kan  men,  zo  bec  fcnynt,  hier  uit  be* 
„  fluiten,  dat  de  Bevrugung  van  deeze  terug 

ff  gebleevene  Eijeren  gelphied  zy  9  terwyl  de 

„  Kuit  nog  binnen  't  Moederlyk  Lighaam  zig 
„  bevondt;  dewyl  zig  anders  alle  deeze  deeien 

„  der  Salmen  ,   en  de  natuurlyke  geftalte  van 

3,  hun  Lighaam  5  zo.  duidelyk  niet  hadden  kunnen 

3,  vertoornen.    De  beide  Zitplaatfen  van  de  Kuie 

3,  waren  lecjig,  als  gezegd  is;  doch  men  zag 

„  'er  reed^'het  begin  van  nieuwe  Korrelen  Kuit, 
3,  die  ouder  de  buitenfte  Huid  in    anceibaare 

„  mepigte  5  veelen  in  de  oude  Lidtekens ,  an- 
t,  dere  nevens  en  tuilchen    dezelven  5    lagen, 

,,  pe  ptgang  van  de  Kuit  bevondt  zig  ondes 
„  by ,  doch  een  weinig  digter  aan  de  Aarsvin  > 
,/dan  de  Navel,  die  met  een  Duimbreed  Vee 
d  omringd,  van  binnen  geheel  donkerblaauw, 

„  glad  en  rimpelig,  en  aan  't  end  zo  zwartag- 
33  tig  bruin  zig  vertoonde,  als  of  zy  van  Koud 
„  Vuur  ware  aangetaft ;  dat  van  de  ilerke  wry* 

„  ving  by  het  Kuit  fchiqten  zal  voortgekomen 

*»  zyn."
 

ËSS^ 
   i  Weinig 

 Viffchen 
 
(merkt  hy  aan)  zullen 

 'ei 
m
 
 

„zyn, 

(*)  hhthyoL  p.  32.  ut  fupra. 
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>,  zyn,  die  hunne  Kuic  met  ;  ooter  bezwaar-      iv# 

„  lykheid  en   vermoeijing   uitfhie.cn,  dan  de  Afoekx. 

„  Salmen.     Vooraf,  naamclyk,  moeten  zy  in  XXXVI» 
„  de  Rivieren  alle   overtollige   Vettigheid    en     STÜK# 

„  Volvleezigheid    afwerken ,    eer    hun    Zaad 
„  vrugtbaar  wordt,  en  in  de  Tyd  der  Paaring 

t,  worden  zy  zo  uitgemergeld,  dat  hun  noch 
„  Vleefch  noch  ;:loed  ,   om  zo  te  fpreeken , 

n  overblyft.    De  Oorzaak  ,  dat  dee/e  Vifch, 

M  by  't  afleggen  van  de  Kuit,  zig  met  zo  veel 
„  geweld  wryft  en  zo  fterk  beweegt,  komt* 

„  behalve  den  Stroom,  die  daar  toe  behulp- 
„  zaam  is,  ook  daar  van  daan,  dat  de  Zit- 
„  plaatfen  van  de  Kuit  geen  byzonder  V  lies  of 

„  open  gangen  hebben,  waar  door  de  Kuit  ge- 
„  makkelyker  en  fneller  zou  kunnen  uitgaan; 
„  maar  in  deSalm  vak  ieder  Korrel  van  de  Kuit, 

„  na  dat  zy  uit  de  plooijen  van  de  Zitplaats  is 

„  ontwikkeld ,  in  de  ledige  holligheid  des  Buiks; 

,»  waar  uit   zy  vervolgens  langs  den  Bodem, 
„  dien  de  Zwemblaas  maakt ,   moet  gearbeid 

„  worden ,  tot  dat  zy  door  de  Openingen ,  die 
„  onder  en  aan  beide  Zyden  van  den  Endeldarm 

„  zyn ,  ontlafl  en  uitgeworpen  worde.    Daar- 
„  om  duurt  het  ook  zo  lang,  eer  al  de  Kuit 

„  gefchooten  zy :  dewyl  'er  geen  Lyfmoederj 
„  noch  Rok ,  noch  Buis  is ,  door  welker  Samen- 

„  trekking  de  uitwerping  bevorderd  zou  kun*         j 

,,  nen  worden*    De  Hommers  hebben  hec  ge- 

„  makkelyker  ;  alzo  de  Zitplaatfen  van   hun- 

f>;  ne  Hom  met  open  Buizen  tot  uitwerping  zyn 
1.  Djêel.  vui.  stuk,  &  4  »  9oqx« 
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IV.      „  voorzien  (*).    In  groote  Salmen  is  wel  een 
Afdeel.      stoop,  en  nog  meer  Kuit,  dac  vier  Pond  of YYYVT 

Hoofd-  »  drie-en-twintigduizend  en  veertig  Greinen  be- 
stük.     „  draagt.    Ook  kan  men  nagenoeg  zo  veel  Kor- 

„  reis  van  Kuit  rekenen  :   want  ieder  Korrel 

„  weegt ,  omtrent  den  tyd  der  Voortteeling,  in 

,,  groote  Salmen  iets  meer  dan  een  Grein.  Hier 
„uit  ziet  men ,  dat  deeze  Vifch  ztg  ongeloof* 

,,  lyk  zou  vermenigvuldigen  ,  indien  alle  Kor- 
„  reis  van  de  Kuit  bevrugt  werden  (f). 

jonge orocy.     »  Niet  eer,  dan  by  het  afzwemmen  van  de 
„  Rivier  ,  begint  de  Salm  Hom  en   Kuit  te 

„  fehieten.    Sommigen  raaken  de  Rivier  fchie- 

lyker  af,  andere!)  laater,  en,  die  het  omSt. 

Andries  eerft  doen ,  hebben  in  't  geheel  geen 
Hom  of  Kuit  meer  ;  zo  dat  hunne  Groey 

„  altemaal  in  de  Rivier  moet  blyven.    Even- 
f ,  wel ,  alzo  niet  alle  Salm  de  Rivieren  op  komt, 

„  zullen  'er  ook  zyn ,  die  in  de  Zee  voorttee- 
„  len.  Zo  lang  groote  Graauwe  Salmen  de  Kuit 

a  hard  hebben ,  verwagt  men  den  Winter  niet; 

„  maar  ,  als  de  Kuit  begint  los  te  gaan,  dan  is 

it  de 
(*)  Dit  is  miiTchien  wel  een  noodig  vereifchte  ,  om  de 

Kuit  op  verfcheide  wyzen,  zo  binnen  als  buiten  het  Lighaam, 
te  kunnen  bevrugten;  want  dus, dunkt  my,  zyn  die  verfchil-. 
lende  Waarneemingen  beft  overeen  te  brengen.  Ook  heeft 
men  iets  dergèlyks  in  de  Salamanders  waargenomen.  Zie  hec 
VI.  STük  deezer  Nap.  Hijïorte. 

(f)'  Een  ongemeene  blyk   der   Goddelyke   Voorzienigheid 
ftraalt  daar  in  door  ,   die  het  gene   overtollig  in  de  Natuur 
<§n  een  beletzel  van   de  algemeene  Samenloeving  der  Dierea 
zou  zyn  3  ten  nutte  doet  ftrekken.  van  die  aelfdc  Samenlce* tfing. 

5> 

99 

1 
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„  de  Winter  op  handen*    In  de  Rivieren  ziet      jy# 
f,  men  nergens  Kuit  ,  doch  daar  moet  jonge  Afdeed» 

„  Groey  van  Salmen  zyn :  dewyl  men  twintig  XXXVI. 
„  Mylen  van  Zee  Forellen  vangt,  die  buiten    stuk/ 

„  twyfel   Afftammelingen  zyo    van  de   opge-     ' 
,»  zwommen  Salmen.    Hier  omtrent  is  't  aan- 
„  merkelyk,  dat  de  Salm  zulke  Meireu  en  Ri- 
„  vieren  ,  die  mger  naar  Woeftynen  en  Ge 

„  bergten  toeleggen,  waar  het  Water  friffcher 
„  en  kouder  is  ,  boven   de  laage  Meiren  en 

„  Waterftroomen   verkieft  ,   en   zig  daar  het 
„  iterkfte  voortplant.    Wanneer  hy  gelegenheid 

krygt  om  in  een  Meir  of  Rivier  te  komen, 
die  te  vooren  afgefchut  waren, zo  bereikt  zya 

„  Groey, in  drie  of  vier  Jaaren ,  de  zwaarte  van 

9y  drie  of  vier  Mark:  doch  de  SaImforelIen,die 

„  in  de  Rivieren  zyn  voortgeteeld,  worden  zo 

„  groot  niet ;  hoewel  het  ook  waare  Afkome- 
5,  lingen  van  den  grooten  Zee-Salm  ,  met  de 
„  kromme  Kin ,  zyn. 

„  Sommige  Jaaren  leveren  ongelyk  meer  verfchu  dm 

„  Vifch,  dan  anderen,  uit.  Als 'er ,  des  Win-  a  jaaïen% 
„  ters,  voornaamelyk  op  het  Gebergte,  veel 
„  Sneeuw  gevallen  is ,  en  daarop  een  vroege 

„  Warmte  volgt,  die,  't  Ys  doende  fmelten^ 
„  een  vroegen  Voorjaars^Vloed  maakt  ,  dan 
„  zwemt  de  Salm  fterker  op.  De  Viflchers 

„  zien  gaarn,  dat,  de  Voorjaars- Vloed  den  18 

„  Mey  gepafleerd  zyndc  ,  de  Vloed  van  't 
,1  Gebergte  daar  op  aanftonds  volge ,  omtrent 

„  St.  Jan  op  ?t  hoogde  zy,  en  ten  regten  tyde 
x.D&tti.  vin.  stvk,  K  5  „  we* 
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IV,  99  weder  afneeme,  Vyf  rwaare  Vloeden  zyn 

Afdeeu  ̂   »er5  van  >t  VOor(le  deezer  Eeuw  af  loc  1749, 
XXXVI.  ̂   0p  ̂   Angermannifche  Rivier  geweeft,  die 
stuk.  99  vi  oegtydig  gekomen  en  van  goede  Salnajaaren 

gevolgd  zyn.  Als  de  Rivieren,  in  de  Herffiy 
mee  zwaars  Ysfchotzen  gevuld  worden ,  die 

99  aan  de  Oevers  in  groote  hoopen  famenfehui- 

,j  ven ,  zo  houdt  men  dit  ̂ oor  een  goed  Te- 
„  ken.  Hoe  hooger  het  Water  in  de  Zee  is  en 
99  hoe  warmer  Zomer  men  heeft,  zo  veel  me- 

„  nigvuldiger  iiygt  de  Salm  den  Stroom  op : 
9,  doch  de  Wind,  die  naar  den  loop  der  Ri- 
9,  vieren  verfchillende  wordt  vereifcht  9  doet 

,9  wel  het  meefte.  Ook  is  het  opzwemmen  van 
9»  kleine  Vifch,  en  het  vinden  van  Luizen  in 

99  de  Kieuwen  derjSalmen,  een  blyk  van  een 
„  goed  Jaar.  , 

vitt'keRï-  9'  ̂ danige  Roeren,  die  hunnen  Uitloop 
€eren.  jj  hebben  naar  't  Zuiden ,  en  aan  de  Noorde- 

„  lyke  zyde  met  lange  ftrooken  Lands  gedekc 

„  zyn  ,  vindt  men  Vifchryker  dan  anderen. 

„  Hoe  verder  naar  Noord  -Bothnie  toe  ,  hoe 

„  hooger  de  Salm  opftyge..  De  gefield- 
..  heid  der  kanten  doet  ook  daar  toe.  Witte 

„  Oevers  houdt  men  voor  de  beften,  inzon- 

f„  derhf  id  wanneer  die  Bofchagtig  zyn  ,  dat 

„  de  Vifch  onder  de  Schaduw  kan  fpeelen: 

„  weshalve  het  niet  raadzaam  is  9  't  Geboomte 
„  uit  te  roeijen.  De  Salm  wil  ook  in  zyne  Loop 

„  niet  zyn  verhinderd :  hy  fchuwt  Ondiepten  * 

%7  ten  ware  het  Water  door  Slorm  of  Vloed 

91  zeer 



9  zeer  drabbig  "mogte  zyn.    Bovendien  hangt      IV# 

de    reden  ,   waarom,  in    fommige   Rivieren  FDEEL« 

„  meer  ,  in   anderen    minder   balm    gevangen  Hoofd- 

„  worde ,  van  de  legging  der  Rivieren  zelf  en  Stuju 

„  de  gefteldheid  van  het  Water  af»    Dus  vindt 

..  men  in  de  eene  Arm  der  Lulea*Stroom  over- WW 

9i  vloed  9  ïn  de  andere  nooit  een  eenigen  Salm. 

„  Zo  nuttig  als  een  digt  en  gelyk  Houtgewas    Afneeming 

^  aan  den  Oever  der  Rivieren  is,  zo fchadelyk Saim-vangft. 

„  zyn    eenige  hier  en  daar  ftaande  en  over  't 
„  Water  hangende  Boomen;  dewyl  door  der* 

„  zelver  flingering  de  Vifch  fcïmuw  gemaakt 
„  wordt.    Houtvlotten  zyn  zo  hinderlyk,  dat, 

„  al  waren  'er  eenige  duizenden  in  't  opzwem- 
„  men,  dezelven  altemaal  teruggaan  zouden, 

f>  wanneer  hun   het  Hout  te   gemoet    kwam 

„  dry  ven.    Even  \  zelfde  gefchiedt ,  met  voor- 
5,  dagt,  fomtyds  door  middel  van  dwars  over 

„  de  Rivier  gefpannen  Touwen,  met  Stokken 
, ,  van  een  Elle  lang  daar  aan  ,  en  Steenen  daar 
„  tuffchen.  Inzonderheid  wordt  de  Salm  fchuuw 

,,  gemaakt  door  het  fchitteren  der  Houtvlotten 

„  van  gezaagde  Planken ,  en  het  Zaagzel  be* 

*,,  derft  den  Grond  tot  den  Salmvangft  t'eene- 
„  maal,  zo  wel  als  aqdere  Viflcheryën.   DeHar- 
„  ftigheid  van  het  Vuuren  Hout ,  zal  daar  van 
„  de  voornaamfte  Oorzaak  zyn.    Groote  Ze- 
,,  gens,  die  de  geheele  breedte  van  de  Rivier 
,>  beflaan  ,  tot  de  Viflchery  te  gebruiken,  maakt 
„  ook  den  Salm  fchuuw ;  ja  alles  wat  hem  on- 

„  gewoon  voorkomt  en  fchaduw  geeft  of  be- 
lt 0iil.  vin.  stuk*  ,9  wee* 
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IV. 
Afdeel. 

9» 

9* 

99 

99 
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99 
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weeging  maakt ,  inzonderheid  op   plaatfen 
fen   daar  het  Water  zeer  helder  is.     Van 

XXXVI.       Robben    of  Zee-Honden  lydt  de  Viffchery Hoofd-  „ ,    _        TT  .  n 
stuk.     »  veel  fchade.    Het  een  en  andere ,  of  moog- 

lyk  ook  de  Verzanding  der  Rivieren  5   zal 
Oorzaak  zyn  ,  dat  thans  niet  meer  dan  een 

vyfde  deel  van  den  Salmopzwemt,  als  in 

voorigen  tyd.    Even  't  zelfde  heeft  plaats 
in  de  Aalviflchery ;  zo  dat ,  volgens  een  Be- 

rigt  van  den  jaare  1605  ,   in   Angermannie 

waren  35  Aalhuizen ,   daar  in  't  jaar  1748 
maar  2  gevonden  werden. 
Aangaande  den  Salmvangft  fpreekt  verder  de 

Heer  Gisler  zeer  omftandig  ,  doch ,  om  niet 

al   te   uitvoerig  te  zyn    en    de  menigvuldige 

duifterheden  ,  in  zyn  Berigt  voorkomende  5  te 

vermyden ,  zal  ik  den  Heer  Pontoppidans  in 
deezen    weder   volgen  5    die   aldus    daar  van 

fchryft. 

raim-Luizen.     9,  Men  houdt  het  daar  voor,  dat  de  Salm 
M  zes  Jaaren  noodig  heeft  ,  om  zynen  vollen 

„  Wasdom  te  bereiken ;  als  wanneer  hy  derd- 
\  „  half  Elle  lang  kan  worden ,  en  van  25  tot  30 

Ponden  zwaar.    In  de  Stroomen  Mandal  en 

Tannefiord  wordt ,    onder    alle  Noordfche 

f,  Kuften,  de  vetfte  en  befte  Salm  gevangen; 

„  hoewel  men  hem  anders ,  byna  overal ,  in  'c 
Voorjaar  ,  van  't  midden  van  April  tot. aan 
het  midden  van  July  5  vangt.    Alsdan  komt 

hy ,  by  groote  Schooien ,  uit  de  Zee  ,  en 

»  begeeft  zig  opwaards  in  de  Rivieren  en  Stroo- 
99  men> 

9> 

9> 

99 

» 

»> 
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99  men  *  ten  deele  om  zig  in  verfch  Water  te      iv. 

„  verkwikken ,  ten  deele  om  zekere  Soort  van  Afdesl. 

,.  Ongediert  ,   door  de  ftcrke   Schuuring  van  XXXVI, 

„  den  Stroom,  af  te  wryven  en  kwyt  te  raa-    $Tuk* 

„  'ken.  DitOngediert,  dat  men  Salmluis  noemt, 
„  is  groenagtig  en  zet  zig  tuüchen  de  Kieuwen, 

„  plaagende ,  in   de  Warmte  van  't  Voorjaar, 

„  den  Satm,en  dienende  dus  om,  naar  't  oog- 
„  merk  van  den  Schepper  ,  deezen  zo  koftbaa- 
„  ren  en    nuttigen  Vifch  in   de  Handen  der 

„  Menfchen  te  jaagen,  die  dan  ook  verfchei- 
„  de  Konftgreepen  gebruiken  om  hem  magdg 
„  te  worden. 

„  Sedert  weinige  Jaaren  heeft  men,  hier  om-  Netten  w$ 

%>  flreeks ,  tot  den  Salmvangft  begonnen  gebruik c 
„  te  maaken  van  een  groot  Net,  dat  in  veele 

„  Bogten  en  Driehoekswyze  uitgezet  wordt, 

jf,  en  waar  mede  men  fomtyds  wel  twee  of  drie. 
„  honderd  Salmen  te  gelyk  bekomt.  De  oude  en 
„  algemeene  manier  is,  den  Salm  te  vangen  in 

„  Laxe-J^erpy  naamelyk,  in  een  uitgefteld  Net, 
„  inzonderheid  by  den  Mond  van  een  Rivier, 

„  die  een  hoogc  Valling  in  Zee  heeft.,  welke 

-  „  ook  daarom  van  den  Vifch ,  wanneer  hy  den 

'  „  witten  Schuimenden  Waterval  ziet,  gezogü 
„  wordt.  Doch  dewyl  dergelyken  niet  overal 
„  aan  te  treffen  zyn ,  weet  men  den  Salm  door 
„  lift  te  verfchalken ,  maakende  het  ftuk  van 

„  een  Rots  met  Kalk  wit ;  zo  dat  hy  zig  van 

»  verre  inbeelde ,  zodanig  eenen  Waterval  te 

•   l  de«l.  vm.  stuk,  -  j,  zien* 
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ÏV.  „  zien.  Daarentegen  worde  van  iedereen  vzU 

Afdeel.  -  zekerd ,  dat  de  Salm  een  afkeer  heefc  van  dé 

Hoofd  "  roode  Kleur  ;  weshalve  ook  de  genen ,  die 
«tuk.  3,  hem  zoeken  te  vangen ,  geen  roode  Borftrok 

„  of  Muts  dtfrven  draagen.  Zeker  Man,  hier 

3,  in  Sundfïord,  liet,  om  deeze  reden,  nu  on- 

3,  langs  ,  de  roode  Dakpannen  van  zyn  Huis 

5,  afneemen  en  'er  blaauwe  in  de  ■  plaats  leg- 
3,  gen.  Even  zo  fchuuwt  ook  de  >alm  alle 
„  Krengen,  en  wanneer  die  onvoorziens  of  doof 

$j  de  nydigheid  van  een  kwaadaartigen  Buur- 
,3  man  indeNettea  geworpen  zyn  *  zuivere  men 

$,  de^elven  met  Vuur ;  doeh  dat  hetzelve  juiffc 
|,  door  tegen  elkander  wry  ven  van  twee  ftuk- 

3,  ken  Houts  moet  aangeftoken  zyn  ,  ruikt 

3,  wat  overgeloovig.  By  het  Werpner  zitten  $ 

$,  in  't  Voorjaar,  altoos  twee  Man;  de  een  is 
33  in  eeö  Schuitje  of  liever  op  een  hoogea 
33  Paal ,  om  te  letten  *  wanneer  de  Salm  Schools. 

3,  wyze  aankomt,  en  dan  geeft  hy,  door  roe. 
3,  pen  of  wenken j  den  ander  een  teken,  dief 

3,  zigop  't  Land  bevindt,  en  een  Touw  in  de 
3,  Hand  heeft,  waar  mede  hy  het  Net  kan  digt 
„  haaien.  Op  deeze  manier  worden  dikwils 

3,  tien ,  twintig  of  dertig  Salmcn ,  in  eens  ge- 
3,  vangen:  ja  de  menigte  derzelven  is  fomtyds 

3,  zo  groot,  dat  men  'er  eenigen  uit  moet  nee- 
3,  men ,  eer  het  Net  opgehaald  worde ,  ten  ein- 
33  de  het  niet  fcheure.  De  Salm  naamelyk  is 

%%  een  zeer  fterke  Vifch ,  en  men  heeft  my  wil- 

3,  ka 



y  len  verzekeren  ,  dat   een  eenige  een  Man       it. 

„  kan  optillen  »  wanneer  deeze  hem  met  den   AFD££t* 

„  Lyfter  fteekc.  '  ,  h?/1* 
,,  Dit  Werktuig  is  een  Soort  van  Elger  of  stuk." 

3,  Vork,  met  drie  Yzeren  Tanden,  aan  een  lan-saimfteeken* 

5,  gen  Stok ,  welke  tot  een  ander  Soort  van 

£  Vangft  gebruikt  wordt.  Men  maakt ,  naa- 

„  melyk ,  een  Laxe- Kaër  of  Salmki(t,van  Hou- 

3,  ten  Latten  *  dwars  over  de  Rivier,  en  daar  loopt 

9y  de  Salm  ,  wiens  begeerte  zeer  groot  is  om 
3,  in  droomend  Water  hooger  op  te  gaan ,  niet 

5,  alleen  in;  maar  blyft  'er  in  ftaan  ,  tot  dat 

^  men  hem  'er  met  den  gemelden  Elger  uit- 
„  neemt.  Ik  heb  zelf  gezien  ,  dat  in  een 

3,  half  Uur,  dus,  twaalf  groote  Salmen  gevan- 

3,  gen  werden.  Hoe  groot  de  drift  van  deezen 

M  Vifch  zy,  om  al  hooger  op  in  de  Rivier  te 
3,  komen  ,  kan  men  eerftelyk  daar  uit  opmaa. 

3,  ken,  dat  hy,  daar  het  zo  ondiep  is,  dat  hy, 

5,  met  de  Rug  boven  zwemmende  ,  aiet  ver- 
3,  der  kan  voortkomen,  zig  op  Zyde  werpt, 

3,  en  dus  half  kruipende  voort  arbeidt,  tot  dat 
,3,  hy  weder  diep  Water  bereike.  Ook  toönen 

3,  zulks  zyne  hooge  en  lugtige  Sprongen,  zo 

,3,  in  de  Rivier  als  in  de  Watervallen,  tegen 

5,  den  fterken  Stroom  aan.  Schoon,  naamelyk* 

j,  de  hoogte  der  Klippen  ,  over  welken  het 

5,  Water  nederftort  ,  twee  of  drie  Ellen  be- 
m  draage;  wil  hy  doch  niet  terugwyken  ,  of 
,,  het,  wegens  de  beletzelen ,  kamp  geeven; 

„  maar  hy  regt  zig  op  den  Staart  o  verend,  en 
I.  deel,  vul  stuk  99  spring! 



Yangft. 

ïCb      Beschryving    van 

IV.      ,^  fpringt  met  al  zyne  kragt ,  tot  dat  hy  die  te 

Afdrel.  ̂   boven  komc.     Hierom  zou  miflchien  zyn  La- 

?^XVI#  *»  tynfchenaam,  Salmo9  wel  van  het  fpringen 
stuk.    „  (a  fakende)  afkomftig  kunnen  zyn. 

Gevaarlyke    „  Een  wonderlyke   en  ftoute  Salmvangft  , 

3,  doch  die  daarom  niet  te  minder  voordeelig 

3,  is  j   is  de    gene,    welke  men  in  het  Stift 

3,  Chriftiaanzand  ,   by  eene  over  den  Stroom 

5,  Mandal ,  tuffchen  de  fleile  Bergen  en  op  uit- 

„  fteekende  Balken  ruftende,  Biellands«Brug,ge« 
5,  woon  is  te  gebruiken.    Deeze  Brug,  een  der 

3,  Kondigde  Werkdukken  van  dit  Land  5  hangt 

5,  agttien  Ellen    boven   het  Water  ,   't  welk 
5,  niettemin ,  door  de  finelting  van  de  Sneeuw 

3,  in  hst   Gebergte  ,  zo  hoog  kan   opzetten  , 
3,  dat   het   de   Brug  bereike.    Niet  wyd  vaa 

„  deeze  Brug  Noordwaards,  naby  een  Boeren 
3,  Bruiker  ,  genaamd  de  Vos ,  ftort  de  Stroom 
5,  over  een  uitfteekende  holle  Rots  heen,  en 

3,  maakt  dus  een  zwaare  Watergulp.    Onder 

3,  deszelfs  overhangend  Gewelf  waagt  men  zig, 

3,  zwemmende  op  eenige  platte  Korven  ,  die 

5,  van  Teen  gevlogten  en ,  tegen  't  geweld  vaa 
3,  den  Waterval  ,  aan  een  Balk  vaft  gemaakt 

5,  zyn.    Zo  deeze  Balk  breekt  zyn  de  VifTchers 

,,  verlooren ,  en  worden  in  de  Klippen  gefla. 

3,  gen ,  gelyk  fomtyds  is  gefchied ;  waarna  men 
3,  hun  ,  voor  den  Waterval ,    half  dood  dry. 
3,  vende  gevonden   heeft.    Anders    zwemmen 

3,  zy,  op  de  platte  Korven,  tot  binnen  onder 

33  de  Rots ,  in  wier  verfchrikkelyke  holte  de 

3>  Salm 
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P9  Salm  zig  onthoudt;  waar  van  men  dan  tot      IV, 

„  twintig  (tuks  en  meer  uit  de  Openingen  kan    Afdeel. 

,,  iaaeen,  daar  men  in  ftaac  is   einze  te  van-  aXXVI 5>  J    *     9  Hoofd* 
3,  gen."  stuk. 

Dat  'er  in  Vrankryk  ook  aanmerkelyke  Salm-  safm-vis* 
vifleheryen  zyn ,  blykt  uit  die,  welke  het  voor- Vrankryk* 

Kaamde  bellaan  uitmaakt  van  het  Steedje  Cbau* 

Mn  in  Neder  •  Bretagne  ,  brengende*  volgens 
het  Berigt  van  den  Heer  Deslandes  ,  fomtyds 

wel  vierduizend  Salinen  op,  in  één  Ja&\  't  Is 
aanraerkelyk  >  dat  fehoon  de  Rivier  Aven , 

waar  deeze  Stad  aan  legt  $  in  de  Baay  van 

Breft  uitloopt,  egter  in  een  andere  Rivier,  of 

op  de  Reede  ,  daar  men  fterk  vifcht ,  byna 

nooit  eenige  Salm  te  vangen  zy. 

De  Toeftel,  om  den  Salm  te  vangen  ,  beflaat 

op  die  Rivier  in  zekere  Schutting  van  Paaien» 
welke  daar  van  de  gebeele  Breedte  beflaat  en 

een  foort  van  Dam  maakt,  daar  men  over  gaan 

kan.  Aan  de  eene  zyde  is  een  Kift  van  Tralie- 

werk ,  in  't  vierkant  overal  vyftien  Voeten 

breed,  en  in  't  midden,  daar  de  Stroom  aan- 
komt, een  Gat  hebbende, van  agtt/en  tot  twin- 

tig Duimen  wyd.  Dit  Gat  is  van  binnen  bezet 

met  Blikken  Plaaten  van  fpitfe  figuur  en  eea 

weinig  omgekromd ,  zodanig,  dat  zy  van 'bui*  ' 
ten  gemakkelyk  open  gaan ,  en  van  binnen  het 

Gat  geheel  toefluiten.  De  Salm ,  nu ,  komt  'er 
dus  met  gemak,  in,  en  gaat  uit  de  Kift  in  een  v 
Hok,  wordende  aanftonds  van  de  VilTchers, 

die  op  de  wagt  (laan.,  met  een  Schepnet  daar 
LDeel.  Vin.  Stuk,  L  Uit 



IÓ2      Beschryvinö    van 

IV.      uit  gehaald.    De  Paaien  egter,  van  de  gemelde? 

Afdeed  Schucting  ,zo  digt  niet  zynde ,  of  de  Vifch  zou "5CYYVT 
u  **  'er  tuffchen  door  kunnen;  zo  worden  daar  voor 
stuk.  ook  Netten  gefpannen ,  en  den  Vifch  ,  die  daar 

in  loopt  ,  werpt  men  in  het  gedagte  Hok ,  dac 
als  een  Houwer  of  bewaarplaats  is  ons  hem  te 

fpeenen.  Men  'bedient  zig  ook  wel  van  den 
eerden,  dien  men  gevangen  heeft,  als  tot  een 
Lokaas  voor  de  anderen ,  welke  hem  volgen  en 
in  de  Spaart  byten  ,  wordende  dan  naar  den 

Oever  gehaald  en  met  den  Elger  geflagen  of 

op  't  Land  geworpen. 
De  Salm.Viffchery  begint  aldaar  omtrent  het 

midden  van  de  Maand  Oktober,  als  wanneer 

de  Salmen  de  Rivier  beginnen  op  te  zwemmen* 
en  van  dien  tyd  af  neemt  dezelve  toe  ,  tot  dac 

zy,  tegen  't  end  van  January,  omtrent  op  haar 
fterkfte  zy  ,  blyvende  op  dien  zelfden  voet 

byna,  geduurende  de  drie  volgende  Maanden* 
In  Mey  fchieten  de  Wyfjes  Kuit,  die  bevrugt 
wordt  door  de  Hom  van  de  Mannetjes,  welken 

haar  volgen*  Alsdan  begint  men  de  Opper- 
vlakte van  de  Rivier  bedekt  te  zien  met  jonge 

Salmpjes,  die  de  Zee  zoeken  ,  als  hun  alge- 
meene  Vaderland.  De  Salmen  ,  welken  men 

alsdan  vangt,  zyn  fkgt  en onfmaakelyk.  In  de 

Maand  July  3  wanneer  men  de  Hennip  te  rot- 
ten legt  in  de  ftaande  Wateren ,  uit  welken  de 

Rivieren  hun  Water  hebben*  verdwynt  deSalro 

m ,     tr.    t'eenemaal. Salm  -  vis" 

fchery  in        Aangaande  den  tyd  der  Voortteeling  komt 
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Verhaal  van  den  Heer  Deslandes  t&amelyk 
niec  die  uic  de  Nobrdelyke  Landen  overeen ; 

mids  men  alleenlyk  in  't  oog  houde,  dat  dezeli 
Ve  in  de  Züidelyker  plaatfen  wac  vroeger  ge- 

fchiede*  gelyk  Linn/rus  ten  opzigt  van  Swec- 
den  zegt.  In  eenige  Byzonderheden  ,  egter* 

fchynt  het  te  verfchillen  met  de  Berigten  uic 
Schotland  ,  alwaar  een  voornaarne  Salm-Vis- 

fchery  is  ,  op  de  Rivier  Nefs,  van  welke  de 

vier  Opperden  in  de  Magiftraat  dpr-Stad  In- 
vernefs  de  Hdofden  eil  Bewindhebbers  zya* 

Men  vangt  den  Vifch  aldaar  niet  alleen  meü 

Werp-  of  Trek-Netten  ^  die  door  de  Vilïchers  $ 

't  zy  tot  de  Kniejen  fa  't  Water  (taande,  of 
toet  Schuitjes  worden  opgehaald  :  maar  nteri 

fteektze  ook  niet  Elgers  of  Harpoenen  dood  in 

Houten  Kiften ,  daar  de  Salm  in  loopt ,  zonder 

dat  hy 'er  uit  kan  komen*  Daar  wordt  aange- 
merkt, dat  de  Vifch,  dus  gedoken  of  gehaf* 

poeneerd  ,  in  lang  zo  goed  niet  is  ,  als  die 
met  het  Treknct  gevangen  wordt ;  watïneer  zy 
den  Salm  aanftonds  doöden ,  door  hem  met  eed 

Steen  op  den  Kop  te  flaan ,  en  dit  belet  hem  het 

Gewoel  in  't  Water ,  waar  door  ̂ y  anders  veel 
van  hun  Vet  verliezen*  Men  bevindt  de  genen* 

die  met  het  Net  gevangen,  en  aanftonds  toe-» 
gemaakt  worden,  ook  veel  harder:  daar  de 
gene  ±  die  men  een  Etmaal  over  hoiïdt ,  veel 
tveeket  is ,  en  niet  met  zulke  vafte  Aderen  van 

Vet  doorregen  (*}.    De  Salm ,  merkt  men  aan* 
■fèhfel 

(*)  a  Tour  tbro*  Great  Britaïtoi  ,VOL.  IV.  p»  %l%l 
5 U&ÈML,  VIII. STUK, L 

Afdeeê. 

XXXVÏé     s Hoofde 

sffajfcs      * 

2 

\ 
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IV.      fchiet  aldaar  in  de  Herfft  Kuit  op  Ondiepten 
fdeel.  jD  ]c{ejne  Rivieren  ,en  bcdekr  dezelve  met  Zand* XXXVI 

Hoofd-   waar  uic  in  'C  Vooriaar  cerfi:  een  Mein  Viichje 
stuk,     voortkomt ,  dat  dan  naar  Zee  loopt.     In  de  Ry- 

tyd  zyn  decze  Viflchcn  zeer  fchraal  en  mager, 
ja  naauwlyks  meer  dan  Vel  en  Been.  Ook  is 

de  Salmvangft'in  Schotland  ,  pru  die  reden, 
van  den  8  September  toe  den  i  December 

geheel  verbooden  •(*). 

Ongelooflyk  is  't  welk  een  menigte  van  Salm 
in  de  Noord.clyke  deelen  van  Groot  Brictannie 

gevangen  worde,  alwaar  het  een  gemeene  Spy- 
ze  is ,  zo  verfch  als  gedroogd,  Van  Perch  voert 

menze  naar  Edenbarg  en  van  daar  wordt  de 

Vifch,  in  menigte,  gezouten  en  ingepakt,  tot 

Vertiering  buitenslands ;  naar  Engeland ,  Vrank- 
ryk  en  zelfs  aan  de  Ooftzee.  Even  zo  wordt 

de  Salm,  in  ongeloof! yke  veelheid,  van  Ber- 
wick  aan  de  Tweed ,  over  Land  gevoerd  naar 

Sheals,  by  Newcaftle,  daar  men  ze  in  de  Pe- 
kel legt  en  dan  naar  Londen  brengt,  onder  den 

Naam  van  Newcaftle-Salm.  ,  Het  Vlek  Cardi- 

gan  niettemin  ,  aan  de  Weitzyde  van  Enge- 
land, op  de  Rivier  Tyvy  gelegen,  is  beroemd 

wegens  de  veelheid  van  den  beften  en  groot- 

ften  Salm ,  in  het  geheele  Ryk,  die  dceze  Ri- 
vier uitlevert  (f). 

In  verfcheide  dqelen  van  Engeland  zal  waar- 
fchynlyfe 

(*)  Ibii,  pag.   204, 

(tj   Midi  VOL.   II.  p.   366. 
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fchynlyk  de  manier  van   SaltTlvangfl  verfchil-      IV. 

lende  zyn.    Dus  verneem  ik  dat  men  te  Ly*   Afde^l* 

mington,  't  welk  aan  de  Vafte  Kuft,  tegen  over    nXXV1, 

hec  agterfte  van   't  Eiland  Whigc  gelegen  is  ,     stuk,  " 
eep  voornaame  Viffchery  heeft  in  de  Kreeken 

en  Riviertjes ,  die  aldaar  niet  zeer  breed  zyn. 

Deeze  worden  afgedamd  met   ten  Soort   vaa 

Kiftwerk,  waarin  Valdeuren  zyn,  diemendigc 

doet  als  'er  deSalm  door  heen  geloopen  is.  Ver- 
fcheide  zulke  Dammen  heeft  men  'er  ,   boven 

elkander,  tot  dat  de  Salm  op  't  laatft  in  een 
caauwe  Kom  loopt,  waaruit  men  hem  met  een 

Net  kan  ophaalen.     Scmtyds  wordt  hy  ook  wel 

in  't  overfpringen  op  die  Dammen  gevangen. 
Voor  anderhalf  honderd  Jaaren ,  reeds ,  werdt  Bepaaüng  m 

T        .  1  t  t  Holland. 
in  ons  Land  eene  bepaaling  gemaakt  omtrent 

het  zetten  der  Salmfleeken  en  Schuttingen  in 
de  Merwcde  en  Maas ,  van  Gornichem  af  tot 

Dordrecht  ,   en   van  daar  voorby  Rotterdam, 
Delftshaven  ,  Schiedam ,  en  voorts  tot  in  hec 
Zoute  Water  toq;  ten  einde  daar  door  niet  de 

Vaart  geftremd  ,  de  Vaartuigen  in  gevaar  ge- 
bragt  of  de  Rivieren   zelf,  door   Verzanding, 

verlamd  mogten  worden  :  zynde  derhalven  ,  by 

vernieuwing  van  dat  Plakkaat,  in  den  jaare  1752 
het  gebruiken  van  Elzen ,  Eiken  of  ander  hard , 

als  mede  van  te   dik  Wilgen  Hout ,   tot  de 
Salmflaaken  ,   als   ook  het  zetten  der  Fuiken 

of  Schuttingen  van  den  Wal  af  ,    dieper  dan 

vier  Voeten  onder  Water,  mee  gemeene  Eb- 

be, of  op  Zandplaaccn,  op  zwaare  Boeten  ver-, 
^©ee*..  vin.  stuk,  L  3 
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IV.      booden  (*).    Naderhand,  egter ,  in  den  ïaare 

Afdfrl.  j^j^,  is,  op  het  Vertoog  der  Gedeputeerde*} 

XXXVL  van  '^e  Maasfteden ,  aan  dezeiven ,  benevens  de 
$xfK.    Heeren  Gekommitteerde  Raaden  ,  door  hunne 

Edele  Grootmogenden  Magt   gegeven  ,    om 

daar  van ,  naar  bevind  van  Zaaken  ,  eenige  dis- 

penfatie  toe  te  (laan  ,   ten  voordeele  van  de 

Viflchery ,  wanneer  Zy  ,  na  onderzoek  der  Om- 

ftandigheden  ,  bevonden ,  dat  daar  cjoor  aan  de 

Rivier  of  Scheepvaart  geen  hinder  werde  toege- 
bragt  Cf).    In  de  Herfft  van   1762  hebben  de 
Staaten  wederom  goedgevonden   te  gebieden, 

dat  alle  Salrnfteeken  f  op  de  Merwe  en  de  Maas, 
van  Gornichem  tot  Dordrecht  ,  voor  het  end 

des  Jaars  zouden  moeten  weggeruimd  zyn  (|)# 

galm- schut-     Deeze  Schuttingen  of  zogenaamde  Salmftee-* 

tmgen.        ̂   ̂   keftaan  ujt  Staaken ,  die  men  op  hekwaa- 
me  plaatfen  midden  in  de  Rivier  plant,  eenige 
Voeten  van  elkander;  zodanig  dat  zy  op  een 

ry,  overdwars, doch  eenigzins  Fuikswyze  ftaan, 

fteekende  hoog  uit  het  Water.  De  tuflchen- 
wydte  wordt ,  met  Horden  van  dikke  Teenen, 

tot  ver  boven  't  Water  digt  gemaakt  en  agter 
deeze  Schuttingen  zet  men ,  op  eenigen  affiand , 
beneden  Stroom ,  de  Fuiken  ,  die  met  haare 

Vleugels  aan  elkander  fluiten.  De  Salm,  nu* 

de  Rivier  opzwemmendb  langs  den  Grond,  en, 

te» 
(*)  Zie  Nederl.  Jaarboeken.  Septemb.  1752.  bladz.  923, 
(t)  De  zelfde  Fel/r.  1757.  bladz.  92. 

(\)  De  zelfde  Yan,  September  1762*  bladz,  tju\ 

\'
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tegen  zulk  een  Schutting  fluitende  ,  fpringt, 

verfchrikc  zynde,  op  ,  om  'er  over  heen  te  ko. 
men,  en  valt  te  rug,  wanneer  hy,  in  verbaasd- 

heid, in  de  Fuiken  loopt,  die  met  haare  Qpe- 

ningen  naar  de  Schutting  gekeerd  ftaan. 

Zodanige  Salmfteeken  zyn  'er,  gelyk  uit  het 
zo  even  gemelde  blykc  ?  op  verfcheide  plaatfen 

boven  Dordrecht  geweefl: ,  gelyk  onder  ande- 
ren een  voornaame  te  Yflelmonde  ,  by  Rot- 

terdam ,  en  laager  naar  den  Mond  van  de  Maas , 

vindt  men  'er  nog  heden ;  gelyk  dus  in  den  jaa- 
re  1702  verbooden  werdt,  de  Salmfchuttingen  of 

Staaken  van  hunner  Ed.  Grootmogende  Viflche- 

ry  op  Flacquee  uit  te  haaien ,  op  te  ligten  ,  'er 
door  heen  te  vaaren  of  dezelve  geheel  onder 

voet  te  zeilen ,  op  een  Boete  van  vyftig  Gul- 
dens ,  boven  en  behalve  de  vergoeding  van 

Schade  aan  de  Pachters  van  deze  Viflcherye  (*}. 
De  Salm-Schuttingen ,  naamelyk,  zyn  alleen  zegens  of 

geweeft  in  Verpagte  Wateren,  gelyk  dit  zelve  Treknetteile 
plaats  heeft  met  de  Zegens  ,  waar  mede  de 

Viffchery  by  Schoonhoven  en  elders  gefchiedt. 
Deeze  Zegens,  die,  als  gewoonlyk  de  Treknet- 
ten ,  met  een  Zak  ,  doch  zeer  breed  ,  zwaar 

en  lang  zyn ,  worden  aan  't  eene  end  met  Schui* 
ten  van  de  Wal ,  en  dan  in  dier  voegen  weder 
terug  gebragt,  dat  het  Net  een  Kring  maakt  5 
die  den  Vifch  befluic  en  dwingt  in  den  Zak  te 
loopen.    Het  Net  wordt,  in  de  gemelde  Vis* 

(*)  Cr.  TUkkaath*  V.  DEEL,  bl.   1563% 
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IV.      fcheryën ,  door  middel  van  een  Molen  ,  waar 
Afdeel,   .  Paard  j  dc  WaJ  getrokkcn  0f XXXVL  ,     .  • 

Hoofd-  opgenaaid. 

stuk.        Voor  't  overige  beftaat  de  SalnrViflchery, 
viouwen  cfop  je  Lek,  Waal,  Merwe  en  'Maas,  in  het Schakels.  r 

gebruik  vanjVlouwen  of  Schakels,'  dac  een  dry* 
vendWand  is,  hebbende  op  ieder  Vleugel  eea 

Schuit,  en  by  nagt  een  Lantaarn,  die  op  een 

Vat ,  een  (luk  Houts  of  Kurk  dryft.'  Die  van  den 
■Kinderdyk  3  by  Alblafferdam,  hebben,  als  't  iq 
de  tyd  is  ,  hun  meefte  beftaan  van  deeze  Viflche- 
ry  5  welke  geoorlofd  is  aan  alle  de  genen ,  die  op 
hun  hocfflag  op  de  Dyken  befcheiden  zyn: 

doch  de  Salm  en  Steur  mag  niet  worden  ver- 
kogt  of  vervoerd ,  zonder  dat  dezelve  afgefla* 
gen  en  by  den  Afflag  de  negende  Penning  daar 
van  betaald  zy  ,  op  een  boete  van  honderd 
Daalders ,  volgens  de  Ordonnantie  der  Staatea 

van  Holland  en  Weftfriesland  des  jaars  i723(*). 
In  den  jaare  1749  was  de  Salmvangft  te  Schoon- 

hoven zo  gezegend ,  dat  aldaar  van  twee  Vis- 
fcheryën,  tuiïchen  den  16  Mey  en  10  Juny, 
952  Viffchen:  waarvan  men,  in  veele  Jaaren, 
geen  voorbeeld  hadt  gezien  (f), 

Gebruik.  De  Salm  is  van  een  zeer  groot  gebruik, 

door  gantfch  Europa  niet  alleen,  maar  ook  in 

Me.  Geheele  Natiën ,  in  't  Land  van  Kamt^ 
fchatka,  beopften  Tartarie,  daar  geen  Koorn 

f*)  Gr.  Flakk**tb.  VI.  DeïL.  bladz.    iou% 
(t)  Nehrl.  Jwrk.  July  i745><  bladz.    650. 
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geteeld  kan  worden,  wegens  de  by fiere  Koude      IV. 

van  'c  Klimaat,  leeven  van  Salm  alleen  ,   en    Afdeel» 

zyn  aan  Koortfen ,  noch  Schurft,  noch  Stuip-    Hoon>!- 
agtige  Ziekeen  onderhevig.     Dus  moet   deeze     stuk, 

Vifch  een  zeer  gezond  Voedzel  zyn ,  (dat  fom- 

mige  Geneesheeren  ontkend  hebbenden  tevens 

zeer  voedzaam  ,  zweemende ,  onder  alle   Vis- 

fchen  byna,  hét  meefte  naar  Vleefch,  door  zy- 
ne  vaftheid  en  prikkelende  de  luft  tot  byflaa* 

pen   meer  aan  dan  Vleefch ,  inzonderheid  de 

Kuit ;  't  welk  uit  de  Levensmanier  der  Oofter* 
Tche  Volkeren  blykbaar  is  (*). 
Doch  de  bereiding  doet  veel  tot  de  hoeda*  Bereiding 

nigheid  van  deeze  Waar.  Men  eet  de  verfche 

Salm,  die  op  onze  Markten  komt,  doorgaans 

gekookt;  als  wanneer  hy,  dat  aanmerkelyk  is, 

naauwlyks  eenige  Smaak  aan  't  Water  mede- 
deelt. In  dit  geval,  egter,  moet  hy,  zo  dra 

hy  gevangen  is ,  dood  geflagen  zyn ;  dewyl  an- 
ders het  Vleefch  week  wordt  en  onfmaakelyk» 

Het  Hart  blyft ,  indien  de  Vifch  levendig  wordt 

open  gefneeden  en  gegromd ,  dikwils  zo  lang 

in  beweeging  ,  tot  dat  hy  gekookt  en  opgege* 
ten  zy.  Men  kanze  ook,  aan  Mooten  gefnee* 
den  zynde,  met  Boter  beftryken,  met  Kruid- 

nagelen befteeken  en  dus  op  den  Roofter  braa* 
den  of  in  de  Pan  bakken  en  zelfè  in  een  Paftey 
zetten.  Veelal  wordt  de  Salm  met  Azyn  of 

Citroen-Sap  gegeten  ;  't  welk  de  Vettigheid be* 

f *)  Nov.  Comment.  AoaL  Pttrtp,  Tom.  III,  p.  ̂ U% 
V  DEJtL.  Vlil,  STOK,  L  § 

* 
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IV,      bedwingt,  en  dus  den  Vifch  bekomelyk  maakt, 
Afoeel.  ze[fs  voor  zwakke  Maagen. 
XXXVI.       ̂ ot   bewaaring  wordt  de  Salm  ingezouten 
Hoofd-  ,  ö 
stuk.     of  gerookt ,  waar  van  onze  zo  bekende  Schoon- 

Het  inzou-hovifche  en  de  Noorfche  Saim  een  blyk  geeft. 
De  befte  toebereiding,  tot  het  eerfte,  gefchiedt 

als  volgt  (*)♦    „  De  Vifch  wordt,  zo  dra  het 
5,  het  doenlyk  is  ,aan  den  Buik  overlangs  open 
„  gefneeden  en  gegromd :  men  fpoelt  of  wafcht 
„  hem  fchoon  uit ,    en  fnydt  hem  dan  aan  de 

„  Rug  overlangs   open.    Eenige  fteeken  hem  > 

%y  terwyl  hy  nog  leeft ,  een  Mes  in  de  Staart', 

f,  dat  'er  het  Bloed  te  deeg  uitloope  ;   verder 
„  wordt  hy  aanftonds  opgefneeden  en  men  laat 
„  hera ,  vyf  of  zes  Uuren  lang ,  dus  leggen ; 

99  wanneer  hy  rooder    wordt  dan   op   eenige 
3,  andere  manier,  en  ook  duurzaamer  is  ,  dan 

3,  de   gene   die  vol  Bloed  fterft.     Vervolgens 

,3  Zout  men  hem  in  een  Vat,  met  de  Vleefctv» 

„  zyde  uitwaards  gekeerd  >  zo  dik  ,   dat    het 

3,  Zout  'er  ongevaar  een  Vinger-  of  Duimbreed 
3,  boven   legt.    Grof  St.  Ubes  Zout  is  daar 

5,  toe  het  befte  ,   dat  Korrels  heeft  als  Erw- 
„  ten  9  daar   men  de  groote  brokken  uitzift, 

53  Een  al  te  zwaare  drukking  of  op-een  (la- 

3,  peling  maakt  den  Salm  droog.  Na  een  Maand 

3,  of  daar  omtrent  gelegen  te  hebben ,   is  hy 

3,  reeds  zo  ftyf  3  dat  men  hem  in  Tonnen  kan 

33  pakken  3  *t  welk  aldus  gefchiedt. 

„  Men (*)  Ik  volg  hier  wederom  den  Heer  GlSLER,  in  de  StQk 

folmfs  'Verhandelingen  ,  *ls  boven» 
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w  Men  legt  onder  aan  de  kanten  ïn  het  Vat,      iv# 

eenige  halve  Viffchen  ,   op  dat  ieder  deel   Afdee&. 

„  van  de  Pekel  beter  opgevangen  kan  worden»  ̂ xxvk 
Men  fpoelt  daar  in  alle  de  halve  ViflTchen     stuk;, 

wel  af ,  en  ,  na  dat  de  Pekel  'er  fchoon  is 
„  uitgezeegen,  worden  zy  ïn  de  Ton,  zo  ftyf 
„  het  mogelyk  is  ,   met  de  Huidzyde  onder- 
3,  waards  en  naar  de  wanden  toe  ,   te  famea 

„  gepakt  ;    doch  de  hovende  Laag  legt  mea 
,;  niet  de  Huidzyde  boven.    Vervolgens  laat 
„  men,  uit  het  Vat,  door  een  Wollen  Doek, 

„  Pekel  in  de  Ton  zygen ,  tot  dat  die  'boven 
„  den  Vifch  ftaa  :    dan  wordt  de  Vifch  door 

„een  zwaar  Dekzel  ,   met  Steenen  beladen, 

„  ingcperft  en  eindelyk  de  Ton   toegekuipt* 

„  Dit  gefchied  zynde,  legt  men  ze  op  zyde, 

„  en  boort  aan  ieder  kant  een  Gat ,   't  welk 
„  met  Deeg  of  Potaarde  omlegd  wordt  ,   dafc 
„  het  een  föort  van  Trechter  maake.    Deeze 

„  Gaten  giet  men  vol  Pekel  ,   en  fchuïmt  de 

,.,  Vettigheid  of  Thraan ,  welke  'er  op  komt* 
„  fchoon  af.    Hier  mede  een  of  iwqq  Wee*  . 
„  ken  aanhoudende,  fluit  men  de  Gaten  toe 9 
„  en  dan  zal  de  Salm  niet  ligt  bederven. 

„  De  inzouting  gefchiedt  behoorlyk,  wan-  spreng» 
„  neer  een  Vierendeel  goed  Zout  tot  een  Ton 
a,  Salm  gebezigd  wordt :  van  meer  Zout  wordt 

„  de  Vifch  bleek,  ftyf  en  droog:  met  minder 

s,  blyft  hy  zelden  goed.  Ook  moeten  de  Va* 
,,  ten  wel  Pekel  houden.  De  magerfte  Salm  9 

3,  die  hoog  op  de  Rivieren  gevangen  wordt, 
J.  PEEL,  YIU.  STU$t  33   IS 
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BLooken. 

3) 

33 
33 

3> 

5) 

3) 

33 

3> 3* 

33 

33 

is  tot"  het  inzouten  beter  dan  de  vette.  Men 
maakt  'er  ook  wel,  met  fyn  Zout,  gefpreng- 
de  Salm  van,  die  verfcheide  Weeken  goed 

blyft.  Zelfs  kan  men  deezen  Vifch ,  wan- 
neer hy ,  onopgefneeden ,  met  Pynboomtakken 

omlegd  wordt ,  eenigen  Dagen ,  ongezouten , 

tot  gebruik  bewaaren.  Aanmerkelyk  is  't, 
dat  de  gefprengde  Salm ,  van  iedereen ,  zon- 

der eenig  Ongemak,  als  een  byzondere  Lek. 

kerny ,  na  drie  Dagen  ,  van  eenige  na  éénen 
Dag ,  ja  van  fommigen  na  vyf  of  zes  Uuren 

„  vertoops ,  kan  gegeten  worden.  M  :n  vindt 

„  'er  zelfs  verfcheidene,  die,  onder  het  tge* 
„  maaken ,  dunne  ftrookjes  van  den  Salm  fny- 
„  den,  welken  zy  met  fyn, Zout  beftrooijen , 

„  "en  uit  de  hand  eeten :  't  gene  bezwaarlyk 
3,  met  een  andere  Soorc  van  Vifch  gefchieden 

„  zou  kunnen* 
3,  Tot  het  Rooken  gebruikt  men  beft  den 
vetten  en  middelmaatig  grooten  Salm ,  die  in 
de  Schorren  aan  het  Zee-Strand ,  of  beneden 

in  de  Rivier,  in  't  begin  van  de  Viflchery^ 
gevangen  wo^dt.  Deeze  wordt  van  buiten 
zeer  fchoon  met  een  Linnen  Doek  afgeveegd 

„  en  voorts,  op  de  gewoone  manier,  aan  de 
Rug  in  twee  helften  gefneeden.  Wanneer 

hy  zeer  dik  van  Vleefch  is,  maakt  mei) 
een  nieuwe  Sneede  van  den  Kop  naar  de 
Staart  toe ,  twee  Duimen  diep ,  op  dat  het 

Zout  wel  doordringe.  Dan  wordt  de  Vleefch 

p>  z.yde » te  deeg ,  nwt  het  eigen  J31oed  van  dca 

„  Vifch, 
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Vifch ,  't  welk  men  ten  dien  einde  bewaart ,      IV. 

beftreeken:  menwryfthem,  vervolgens ,  zo  Afdéeï»{ xxxvf 
„  van  binnen  als  aan  de  Huidzyde,  met  fyn  ̂ 00FD, 
„  Zout  in  ;  voornaamelyk  daar  het  diklte  stuk, 
„  Vleefch  iSj  en  doetze  vervolgens,  den  een 

„  na  dtn  anderen,  in  een  Trog;  dat  zy  hec 
„  Zout,  twee,  drie  of  vier  Dagen  lang,  in 

zig  trekken.  Men  neemt  hem  "er  fchielyker 
of  laater  uit,  naar  dat  hy  dunner  of  dikker 

is ,  en  het  Zout  met  een  bosje  Stroo  afge- 

U  veegd  hebbende ,  legt  men  hem  op  dunne  Stok* 
39  jes ,  eenige  Dagen ,  in  de  Zon  te  droogen  , 
„  dat  hy  wat  ffcyf  en  vafl  worde.  Vervolgens 
„  wordt  de  Salm  >  dus  toebereid ,  in  een  Rook- 

j,  huis  opgehangen ,  daar  men  hem,  [even  als 

„  gewoonlyk  de  Bokkingen,  ]  met  een  fmeu- 

fy  lend  Vuur  rookt ,  zonder  Vlam  of  aanmer- 
„  kelyke  Hitte ,  keerende  hem  fomtyds  met 

99  de  Staart  om  hoog,  pp  dat  de  Vettigheiden 
„  het  Zout,  gelykerhand,  door  den  gantfehea 
„  Vifch  verfpreid  worde*  Dit  Rooken  duurt 

„  van  twaalf  tot  vyftien  Dagen,  of  langer, 
„  wordende  de  deugd  daar  aan  gekend ,  dat  de 

„  Vifch  als  half  doorfchynende  zy.  Dan  wryft 
„  men  hem  fchoon  af,  hangt  hem  nog  in  de 

„  Lugt  te  droogen ,  en  bewaart  hem  vervolgens 
„  op  een  drooge  plaats, 
„  Dit  Rooken ,  dat  veel  oppaffen  vereifcht , 

„  wordt  nogthans  wel  betaald:  want,  behalve 

„  dat  de  Baas,  den  geheelen  Winter,  genoeg 

$y  Spyze  heeft  voor  zyn  Volk ,  aan  de  Kop. 
I.  Dsejl.  vill.  Stuk,  *|  pen 
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IV.     „  pen  en  Ruggen  ,   die  hy  kan  inzouten   o£ 

Afde^l.  5>  aanltonds  gebruiken;  zo  wordt  hem  voor  de 
XXXVI.  ̂   gerookte  Zyden  van  een  Salm,  naar  dat  dié 
«tuk.     j>  groot  is,    van   6  tot  1 8   Daalders  Koperen 

j,  Munt  betaald  ;  daar   hy  voor  een  Lispond 

3,  gezouten  Salm ,  op  't  hoogde ,   6  Daalders 

?,  krygc  (*)"- öeftaite  en      Ongemeen   was   de  grootte  van    één  Salrn  ,• 
omotte.   die  -n  ,c  -aaf  I?55  by  Aberdeen  in   Schotland 

gevangen  werdt,  weegende  ieventig  Pond  (f). 
Anders  is  de  gewoöne  grootte  van  twintig  of 

dertig ,  fomtyds  veertig  ja  vyftig  Pond ;  des  die 

Vifch  byna  eens   zo  zwaar  was  ,  als  de  Sa!. 
men  gewoonlyk  zyn.     Het  Lyf  is  langwerpig , 
meteen  kleinen  Kop,  enfpitfe  Snoet ,  de  Staarc 

gevorkt  :  de   Kleur  blaauwagtig  op  de  Rug, 

voor  't  overige  wit  en  door  den  weerfchyn  def 
Schubben    Zilveragtig.    Hy   heeft  in  de  Nek 

een  groenagtige  Kleur;  weshalve  de  Sweeden 

hem  Groen- Nek  heeten.    Langs  de    Rug  heen 
loopen  Streepen,    met  kleine  glinftefende  en 

zwarte  "Vlakjes   gefternd.    In   de  Rugvin  zyn 
geteld   15,  in  de   Borftvinnen  14,  in  de  BuiK- 
Vinnen  10 ,  in  de  Aarsvin  13  en  in  de  Staartvio 

19  Scraalen. 

In 

(*)  Een  Sweedfche  Daalder,  Koperen  Munt,  is  ongevaar 
éen  Hollandfche/  Schelling.  Men  ziet  daar  uit ,  hoe  verbaazend 

goed  koop  de  Vifch,  of  hoe  fchaars  het  Geld,  in  die  Gewes- 
ten zy.  |k^ 

(|)  Europ.  Mercurius  van  17 ss*  II.  Deel.  bladz.  193.  E- 

tenwel  is  de  langte ,  die  men  daar  opgeeft ,-  geenszins  me*5  & 

iwaarte.  evenredig.- 
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In  onze  Prövintien  geeft  men  'er  altoos  den      j^ 
naam  aan  van  Salm  ,  doch  in  Duitfchland ,  aan   Afdbel. 

den  Rhyn,  wordt  dezelve  Salm  genoemd  tot  XXXVl. 

aan  Sc   Jakob*  en  vervolgens,  tot  aan  St.  An-      °™£~ dries  Dag ,  dat  is  den  laatften  van  November  ,Verfchiiien<te 

Lacbs,  't  welk  van  het  Hom  en  Kuit  fchieten,    naalIleR* 

genaamd   Leicben  ,   zyne  afleiding   fchynt   te 

hebben.    In    Engeland   zyn   verfchillende  be- 

iiaamingen  in   gebruik,   naar  den  Ouderdom; 
Wordende  die  van  het  eerfte  Jaar  Smelts,  van 

het  tweede  Jaar  Sprods ,  van  het  derde  Morts  5 
van  het  vierde  Forktails  of  Vorkftaarten ,  van 

het  vyfde  Half-fifb ,  dat  is  Halfviflchen  geheten. 
Welk  een  verandering  daaromtrent  in  de  Noord- 
fche  Landen  plaats  heeft,  hebben  wy  hier  voor 

gezien  (*).        ,< 
In  de  Oöftelyke    en  Noordelyke  deelen  van 

Afie ,  aan  het  Ruffifch  Keizerryk  onderhoorig  , 

fcyn ,  naar  't  fchynt ,   nog  ongelyk  meer  Ver- 
fcheidenheden  van  Salmen.    Men  vindt  'er  met 
groote   Schubben  ,  gelyk  de  gewoone  Salmen 

en  met  kleine  Schubben  gelyk  de  Salm-Forellen* 

Onder  deeze  laatften  is  'er  een  ,  genaamd  MaL 
ma  y  die  zo  wel  in  Rivieren ,  als  in  de  Zeeboe- 

zems  of  Meiren,  gevangen  wordt,  en  de  Tai- 
men  van  Siberië.  Sommigen  hebben  de  Staarten 

opgewipt,   in  anderen   zyn  dezelven  gevorkt» 
Met  een  geflooten  Bek  is  de   Bovenkaak,  in 

cenigen ,  de  langfte ;  in  anderen  de  Onderkaah 

De  Lever  en  Milt ,  worden ,  in  eenig*en  5  on* 

ver. 
(*)  Bladz.   130. 
L  DXÉJL.  VIII.  STUK* 
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IV.  verdeeld;  in  anderen  mee  Kwabben  gevonden. 

Afdeel.  >t  Qetaj  cler  vinftraalen ,  nier  alleen ,  verfchilde 3CXXVI 

H  ofd*  groote'yï<s>    maar  °°k  dat  der  Wervelen  van 
stuk.  de  Ruggegraat :  dac  71  was  in  de  Tfcbawytfcha, 

der  Inwooneren  van  Kamifchatka,  en  maar  54 

in  de  Osmerus,  van  de  Itaelmannen  Inniacba 

genaamd  (*}. 

IT  (*)  Salm  met  dfebgraauwe  vlakken ,  de  Staart 
&™*-  aan  't  end  zelyk. 

Deeze  is  'c ,  dien  men  in  Engeland  of  Schot- 
land tbe  Grey,  enjnSweeden  Graulachs,  dat 

is  graauwe  of  gryze  Salm  noemt  ;  hoewel 

fommigen  dien  naam  in  't  byzonder.geeven  aan 

den  Salm  met  het  kromme  teken  of  de  Haaks-' 
wyze  Onderkaak,  gelyk  gezegd  is:  doch  dit 

zyn  de  Mannetjes  der  voorgaande  Soort ,  zo 

onze  Autheur  aanmerkt.  Veeleer  fchynt  dee- 

ze te  behooren  tot  de  Lax-Oring,  Lax-Ockel 

en  Erichs-Lachs.  Dus  noemt  men ,  in  Swee- 

den,  een  kleine  Salm,  die  lang  en  rank  is^ 

met  een  dikke  en  niet  zeer  Schubbige  Huid, 

zynde  van  Kleur  Loodgraauw  met  zwartagtige 

Vlakken  en  eenandere  die  korter  is,  met  roo- 

de  Vlakken  gefprenkeld. 

„  In  den  jaare  1750,  den^Mey,  onderzogt 

„  ik,  (zegt  gemelde  Heer  Gisler),  de  ge- 

j,  iteldheid   van    deeze  Verfcheidenhcden  van 

„  Solm* (+)  Nov.  Comment.  Ac&L  Petrop.  Tom.  III.  p.  417.  &c. 

(2.)  Saimo  maculis  cineieis,  Caudx  exrremo  zquali.  ART. 

Gen.  iz  Syn.  23.  Spec.  50.  Faun.  Succ.  307.  Salmo  cinereus 
attt  grifeus.  WiJLL;vp.  193* 
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9i  Saltn-Forellen ,  die  met  den   hoogflen  Voor-      IV. 

y9  jaars-Vloed  in  eene  dwars. Rivier,  welke  zig  Afdee^ 

„  in  de  Angermannifche  ontlaft,  ̂ evifcht  wor-  ̂ xv'- m  °  Hoofd- 
5,  den.    Hun   Lighaam  was  langen  fmal,  aan    stuk. 

^  de  Staart  fpits ;  de  Kop  in  't  Wyfje  kort ,  doch 
^  inzonderheid  voor  aan  de  Oogen,  in  't  Man- 
„  netje ,  langer.     De  Borftvinnen   hadden  van     . 

^  13  tot  15  Ribben,  de  Rugvinnen,  daar  te- 

S5  genover,  13:  de  Vin  aan  de  Opening  van  de 
„  Navel  ,  midden    tuffchen   de   Staart    en  de 

„  Buikvinnen  ,   1 1  ;  de  Scaartvin  .  ongevaar  30 

5>  Beentjes.    De   Kleur  was  ,  over  't  geheel  * 
,.  Loodgraauw,    met  kleine  zwarce   Vlakjes, 

,,  als  Kruilen,  Stippen,  Sterren ,  halve  Maant- 

£  jes  ,  enz.  dign  by  elkander  geplaatfh    Eea 

f,  krom-Sakn,  of  een  Mannetje,  dat  een  mer~ 
3,  kelyk  kromme  Kin  hadt,  was  de  grootfte 
„  en    woog   12   Mark,   hebbende  tevens   da 

„Huid  dikker  en  graauwer:  de  overigen,  vaa 

»  5  tot  8  Mark  zwaar,  waren  altemaal  Wyf- 

3i  jes  zonder  kromming.    Een  deel  derzelven 

,.  was  wat  donkerer  van  Kleur  en  dikker  vaa 

5,  Huid  ,  hebbende   de   Staartvin    breeder  ca 
„  meer  overdwars  geplaatft  ,   en  het  gehcele 

„  Lyf  een  weinig  korter.  Blanke  fmalle  Salm- 

5,  Forellen   krygt    men  even   zo   groot  in  de 
5,  binnen-Meiren  van  Jemteland  als  in  de  Zee; 
,,  doch  hun  Vleefch  is    vafter   en  zy  fmaakea 

„  niet  zo  goed." 
Ik  zal  niet  op  de  naauwkeurige  onderfcheiding 

deezer  Viffchen  ftaan   blyven:  want,  gelykifc 
I.DF.EL.  VIII.  Stuk.  M 
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IV.      aangemerkt    vind  ,    dat    op   de  Kleur  weinig 

Afdeel.  ftaac    te  maaken  zy  ,   dewyl  de  Soorten  onder 

XXXVI*  glunder  voortteelen;  zo   zie  ik  ook  dat  'er, Hoofd-  -  -  ,  , 
stuk.    onder  de    Graauwe  Saimen  ,    roode  gevonden 

worden  die  men  Kalfsvleefch -  Salinen  noemt, 

van  de    allergrootfte  Soort ,  en  dat  'er   Salm- 
•   Forellen   zyn,  in  Switzerland,  die  de  grootfte 

Saimen    overtreffen  ,    als  zynde  50  ,    ja  ,    zo 

fommigen   getuigen  ,    wel  eens    100   Ponden 
zwaar.    Ook  onderzoek  ik  niet,  of  de  kleinere 

Salm ,  aan  den  gewoonen  gelyk ,  die  in  Swee- 
den  Laxunge  geheten  wordt,  tot  deeze   Soort 

behoore  (*)  ;  zynde  maar  een  Voet  lang  of 
iets  grooter.    Ik  zal  flegts   te  berde  brengen, 

wat  Wïlloughby  getuigt  van  den  Grey ,  Gra- 

ja  of  Graauw-Salm. 
„  Deeze  komt  in  grootte  naaft  aan  den  Salm, 

„  doch  verfchilt  'er  zeer  veel  van  in  Lighaams- 
„  Geftaltc,  als  zynde  breeder  en  dikker,  over- 
„  al  met   donker    Afchgraauwe   Vlakken   digt 

9y  befprengd ;  waar  van  hy  zynen  naam  heeft. 

5,  Zyne  Staart  is  aan  't  end  gelyk  en  geenszins 
„  gevorkt :  het  Vleefch  lekkerder  dan  dat  van 

<5,  de   Salm-Forellen ,   ja   van  den  Salm  zelf; 
„  weshalve  het  ook  bynaeens  zo  duur  verkogt 

,,  wordt, 

(*)  Te  vooren  dagt  LiNNiEUS,  dat  die  alleen  in  Ouder- 
dom verfchilde  van  de  voorgaande  (Faun.  Suec,  p.  iió.) 

thans  brengt  hy  hem  tot  deeze  Soort  't  huis  Volgens  Gisler 
zouden  't  meeft  Mannetjes  zyn,  die  het  laar  He  School  in  't 
opz  wemmen  volgen,  hebbende  een  fmalle  Kop,  een  fcluaal 
Lyf,  met  een  jseer  gefpleeten  Staart^ 
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„  wordt.     De  Graauw-Salm  ,   verfch    uit   de       IV. 

,,  Rivier  gehaald  ,  geldt  8,  10  of  12  Stuivers;   Afd££L* XXXVI 
„  terwyl    een  Forel  ,     van    gelyke   grootte,    fj0OFD. 
55  naauwlyks op  5  Stuivers gefchat  wordt.  Maar,     stuk. 

„  dewyldeeze,  met  een  wonderhaare  fnelheid, 
„  uit  de  Zee  in  de  Rivieren  komt,    en  naar 

,,  geen  Aas  ziet, # kunnende,  door  zyne  fterkte 

35  en  vlugheid,    byna  alle  beletzelen ,   die  hy 
„  ontmoet ,  met  groot  geweld  en  gemakkelyk 

,,  overfpringen ;  vangt   men  hem    zelden,   en 

j,  hy  is   aan  weinigen  bekend  ;  voornaamelyk 

„  dewyl  hy    niet  voor  't  begin  van  Auguftus, 
5,  om  de    Voortteeling,  de  Rivieren  opzwemt, 

„  en  dan    ook  doorgaans  den  tyd  der  Over- 

„  (irooming  waarneemt,  daar  de  Salm-Forellen 

„  in  't  begin  van  Mey  tot  ons  komen ,  en  de 
„  Salmen  zelf  het   geheele  Voorjaar  door  (*). 

(3)  Sajpi  met  zwarte  Oogjes  die  bruin  geringd      m. 
zyn  ,  de  Borftvin  met  zes  flippen.  sahnSold. 

De  Breede  Salm  met  roode  en  zwarte  Vlak- ken % 

♦ 

.(*)■  Men  zou  mogen  denken  of  deeze  Graauwfalm  ook  de 
Salmon  Coureur  ware,  daar  Deslandes  van  fpreekt  ,  die  hy 

zegt  dat  12,  15  en  fomtyds  20  Voeten  hoog  uit  het  Water 

kan  fpringen  :  doch  deszelfs  Vleefch ,  getuigt  hy ,  is  Slymig  en 

naauwlyks  eetbaar  ;  't  welk  veel  van  het  gemelde  verfchilt. 
(3)  Salmo  occllis  nigris  iiidibus  brunneis,  pinna  Pe£torali 

pun&is  fex.  Faun.  Suec.  308.  Salmo  latus  ,  maculis  rubriS 

nigrisque  »  Cauda  squali.  ART.  Gen  n.  S.yn.  14.  Salmo 
latus,  Cauda  fubrecH  ,  Maxillis  atqualibus,  maculis  nigris  an- 
nuloalbido.  Gron.  Muf.  II.  n.  164..  Trutta  Taurina,  ChARI** 

p.  155.  Trutta  Salmonata.  WlLL,  p.   193.  R.A}.  p.  63, 

I.DES.L.  VIII.  STUK.  M   2 
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IV.      ken,  de  Staart  egaal,  van  Artedi,  is  de  SaU 

Afdeel.  moiu  Trout ,  Buil-  Trout  of  Scurf  der  Engclfchetf , 

aXXVI.  .^  Svveeden   genaamd    Orlax  of  Beurting,   en 
sïüx.     fomcyds  ook  Tuarspol  of  Dwars-Staart,  om  dat 

de  Staart  overdwars  legt.    Men  vindt  'er   ia 
Switzcrland,   die  de  zwarte  Vlakken  wit  ge* 

ringd   hebben  ,    en  bovendien  grootere  van  O- 

ranje -Kleur,  in  de  Zydftreep.    De  Kleur  is  op 

de  Rug  en  Kop  donker,  aan  den  Buik  witag- 
tig:  met  de   Vinnen  bleek,   doch  de    Vetvin 

rood,  volgens  Gronoviüs  (*)♦ 

De  grootte  en  de  roode  Kleur  van  't  Vleefch , 
doet  aan  deeze  ,  zo  fommigen  willen  ,  den 

naam  geeven  van  Buil-  en  Salm-Forel ;  doch  de 

Engelfche  Scurf  heeft  het  Vleefch  niet  rood, 

is  kleiner  en  flegter  dan  de  Graauw-Salm  ,  zo 
Willoughby  aanmerkt.  Met  reden  oordeelt 

Ray,  derhalve,  dat  deeze  van  de  Truite  Sau. 

monée  der  Franfchen  verfchille.  Sommigen  ag. 
ten  de  Salm -Forellen  van  den  Salm  afkom- 

ftig  ,  of  door  vermenging  van  Salmen  en  Forel- 

len geteeld  te  zyn.  't  Is  zeker  dat  menze  vroe- 
ger ziet  opzwemmen  dan  de  Salmen  en  Hou. 

tingen;  en  zy  keeren  ook  fchielyker  te  rug. 

Men  vangtze  in  't  Voorjaar  met  den  Hengel. 
Die  om  Sté  Maarten  opzwernt,  in  Sweedea 

Martini-Lachs  genaamd  ,  gelykt  in   't  aanzien meeft 

(*)  ZóophyL  Gron.  Fafc.  I.  N.  167.  pag.  120.  Pinnci  A< 
dïpola  rukscit.  Ik  denk  dat  het  rubescit  zal  moeten  zyn; 

want  'm  Mus,  Icbtb'jol^  zegt  zyn  Ed.  rubkat* 

s 
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meed  naar  Forellen,   en  is  zeer  goed.    Men       jv. 

vangt  'er  van  vyf  tot  agctien  Mark  en  fomtyds  Afdeel. 
van  tien  Pond  zwaar.    Die  is  ongemeen  in  de  ̂ XVI. 
Voorjaars-Vifch,  maar  niet  zo  zeer  ra  die  Beur-     stuk. 
ting  of   Talmen  >  welke  in   de  Herft,  na  den 

Salm,  op  komt  zwemmen,  blyvende  den  ge- 

heelen  Winter  over;  en  gaande  's  Voorjaar», 
met  het  Ys,   den   Stroom   weder  af.     Deeze 

behoudt  altoos  zyne  Zilverwitte  Kleur , en  blyfe 

rood  van   Vleefch,  zynde  vyftien  of  twintig 
Mark  groot*    Het  fchynt  dat  deeze ,  voor  hec 

opzwemmen ,  reeds  Hom  en  Kuit  gefchooten 
hebben.    De    Dwars-Staarten  ,   die    den   Zee- 

Salm  altyd  volgen  ,   fchieten  fomtyds  aan   'c 
end  van  den  Salmgang,  doch  gaan  ook  om  St. 
Michiel  in  de  kleine  Rivieren  en  Beeken  ,  die 

aan  de  Zeekant  onderloopen,   op  veele  plaat- 
fen  Kuit  fchieten.   Aldaar  worden  zy,  na  zwaa» 
re   Herfftregens  ,   fomwylen  ,   in   overvloed, 

met  Aalkorven  o c  Fuiken  gevangen  (f). 
'Weinig  verfehil  is  'er  in  't  getal  der  Vin. 

ftraalen  gevonden  tuflehen  deeze  drie  Soorten. 

In  de  Salm-Forelien  van  Sweeden,  die  meed: 
voorkomen  in  de  Rivieren  van  Dalekarlie  en 

Nordland,  vondt  men  in  de  Rugvin  n„  in  de 

Borftvinnen  13,  10  in  de  Buikvinnen  9  9  in  de 
Aarsvin  en  in  de  Staartvin  20  Beentjes.  Uie 

Bit  den  Rhyn  by  Bafel ,  aan  den  Heer  Gko#o. 
viüs     , 

(t)  Stokbölms.  Verband,  als  boven.  XIII.  STUJU  bi*  IQ^ 

LDWJL.  YIM.STUK,  M   J 
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IV.     vius  vereerd  door  den  Heer  Amman,  hadt  in 

Afdeel.  je  Borft.  en  JBuikvinnen  ieder  12,  io  de  Aars. 
XXXVI,  vjn  lo^  jn  ̂   Rugv]n  x^  Beentjes.     De  Staart 
STük,    was  zeer  breed ,  onverdeeld  en  byna  regt. 

Aan  de  Salrn-Forellen  wordt  ,    door   onzen 

Autheur,  de  Woonplaats  toegefchreeven  in  de 

Rivieren  van  Europa:  de  witte  of  gewoone  en 

den   Graauw-Salm  ftelc  zyn  Ed,  in  de  Europi* 

fche  Oceaan  te  huisveften,  "en  in   de  Rivieren 
voort  te  teelen.    In  de  Rivier  boven  Dartmouth 

vangt  men  'er  veel    van  by  de  twintig  Duim 
lang ,  genaamd  Salmon-Peal ,  die  te  Londen  wel 
drie  Gulden  het  ftuk  waardig  zyn.     Gronoviüs 

merkt  aan ,  dat  de  gewoone  Salm  in  de  Rhyn  9 

by  Bafel,  woont  (*). 

ÏV. 
(4)  Salm  met  roode  Vlakken,  de  Onderkaak 

Farw.  een  weinig  langer, 
Rivier-Forel. 

Men  noemt  deezen ,  die  in  de  Rivieren  zo 

wel  vanSweedenals  van  Switzerland  voorkomt, 

gemeenlyk  Trutta  of  Tratta  Fluviatilis,  om  ze 
van  de  Trutta  Salmonata  te  onderfcheiden.  In 

Vrankryk  is  dezelve  bekend  onder  den  naam 

van  Truiteen  onder  dien  van  Treut in  Engeland. 

De  Sweeden  geeven  'erdentytelaanvanJöre//, 
Stenbit   en  Backreu.    Gronoviüs   onderfcbeidt 

.  hem 

(*)  Zïe  't  VI.  Stuk  deezer  Nat.   HiftorU ,  hladz.  543. 
(4.)  Salmo  maculis  rubris ,  Maxilla  inferiore  fublongiore.  Art, 

Oen.  12.  Syn.  23.  Spec.  51.  Faun.  Suec  sop.  Trutta  Flu- 
viatilis.  WlLL.  p.  199.  RAJ.  p.  *$.  JON5T.  Tab.  XXVI, 
ïig.  1. 
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hem  van  de  woone  Forellen  ,  die  ook  de  Kaa-      IV. 

kën  egaal  hebben ,  doordien  de  Staart  duidelyk  x^xvi* 
gevorkt  is,    en  de  Zyden  ,,  boven  aan,    met  Hoofd-* 
zwarte  en  roode  ■  Vlakjes  gefprenkeld  zyn  (*).      stuk. 

Buiten  twyfel  heeft  deeze  Sprenkeling  aan-  Fcrd* 

leiding  gegeven  tot  den  Latynfchen  naam  Va- 
rius  of  Variolus 9  die  bont  betekent:  waar  van 

de  Hoogduitfche  naam  Forell  zyne  afkomft  zal 
hebben.  Dat  Trutta,  de  gewoone  naam,  van 

het  zwemmen  tegen  de  Rivier  op,  (atrudendo) 

afkomftïg  zou  zyn,  gelyk  Charleton  wil; 
is  wat  ver  gezogt.  Artedi  leidt  denzelven 

vanden  Franfchen  naam  Truite  af,  die  zynen 

oorfprong  zou  kunnen  hebben  van  Trotta  of 
Torrentina ,  gelyk  de  Italiaanen  deezen  Vifch 

noemen  ,  om  dat  hy  in  de  kleine  Rivieren  en 

Beeken ,  die  van  de  Gebergten  ftorten  ,  Tor» 
rentes  genaamd ,  overvloedigft  gevonden  wordt. 

Forellen  vindt  men  hooger  opwaards,  in  de 
Rivieren  van  Europa  en  Afie ,  dan  de  Salmen :  zy 
beminnen  de  koude  Wateren,  die  Steenagtig 

van  Bodem  zyn,  of  fterk  vlieten  eiTïiortingen 

maaken  tuiTchen  fleile  Rotfen.  Zy  zwemmen 

met  niet  minder  vlugheid  dan  de  Salm  tegen 

den  Stroom  op  en  fpringen  fomtyds  wel  drie 
of  vier  Voeten  hoog.  Men  vangtze  by  ons ,  zegt 
Willoüghby,  dat  is  in  Engeland,  zeer  dik- 
wils  met  de  Handen,  wanneer  zy  huisveften 

.onder  de  Wortelen  van  Elzen  en  Wilgeboomen: 
want 

(*)  &ö$pbyl.  Groti.  Fafc.I.  N.  3  71-  P-  t*U 

Ï.PEKL,    VIII,  STUK,  M    4 
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IV.      want  de   Viffcher,   'er   zagtjes  by  komend©  v 
Afdeel.  wryft  hun  den  Buik,  en,  tcrwyl  het  hun  plei- 
aXXvI.  zjer  (joec  ̂ us  gedeeld  te  worden ,  vat  hy  ze Hoofd-  °  '  j 

stuk:,     in   de  Kieuwen,     Dus  getuigt  ook  de  Heer 

Forel.    ToURtf  efort  ,  op  zyne  Reistogt  in  de  Ooflerfche 
Landen,  dat  aldaar  de  Forellen  ,   die  uitmun- 

tend waren  ,  zig  met  de  Handen  lieten  grypen. 

Hun  Voedzel  fchynt  in  verfcheiderley  Water- 
Infekten,  Wormen  en  kleine  Vifchjes,  te  be- 
ftaan.    Naar   Muggen  zynze  zo  greetig  ,  dae 

men  hun  met  zodanige  Infekten,  Konflig  ge- 
maakt, aan  den  Hengel  kan  vangen.    Ook  zyn 

verbooden  Praktyken  ,   van  het  Water  te  be- 
fmetten  of  te  vergiftigen ,  daar  toe  in  gebruik. 

In  de  Maanden  July  en  Auguftus  worden  zy 

vetft  en  zyn  dan  op  haar  befte. 

vangft  der      De  Vangft  der  Forellen  is  ,   gelyk  die  der 

ïoreiien.      gaarfen  ?    eenige    moeite   en   koften   waardig. 
Men  doet  het  met  betrokken  Lugt ,  en  's  mor- 
gens  hoe  vroeger  hoe  beter,  mids  dat  men  de 

Steenen  op  den  Grond  in  't  Water  kan  zien. 
Men  moet  tegen  den  Stroom   op  gaan  in  't 
Viffchen;  want  demïnfte  troebelheid  doet  den 

Vifch  vlugten,  hoewel  hy  wel  haaft  naar  zyne 

ruftplaats  wederkeert.    In  't  Hengelen  zyn  de 
kleine  Wormpjes  beft,  gelyk  tot  het  vangen 
der  Baarfen ;  doch  in  troebel  Water  heeft  men 

groote   Wormen  noodig.     Sommigen  neemen 
geele  Wormen  ,  uit  Paardemeft  ;  anderen  een 
foort  van  Aas ,  dat  met  Momie  en  Moskei jaat 

wordt  toebereid.    De  Konftige  Vliegea  n  dié 
men» 
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men,  als  gezegd  is,  daar  toe  gebruikt  ,  zou-      iv. 
den ,  in  verfchillende  Maanden ,  van  verfchillen-  Afde^. 

de  Kleur  moeten  zyn  (*J.  XXXVI, 
Wanneer  de  torellen  voortteelen  zullen,  stuk* 

dat  in  de  Maand  Oktober  is ,  zo  fommigen  wil-  iw. 

len ;  verbergen  zy  zig  in  zekere  greppels ,  daar 
zy  des  nagts,  met  een  Fakkel,  ligtelyk  in  te 
ontdekken,  en  dan  met  een  Vork  te  fleeken 

zyn.  Anderen  getuigen,  dat  zy  in  'c  midden 
van  September  haar  Kuit  ichieten  :  anderen  we* 
derom,  dat  zy  zulks  in  de  Maand  December 

doen.  De  verfchillende  Landaart  zal  waarfchyn- 
lyk  iets  daar  aan  toebrengen  ,  zo  wel  als  tot  de 
Kleur,  niet  alleen  van  hun  Vleefch,  dat  inde 

Winter  bleekft  is,  maar  ook  uitwendig.  Dus 
ondervindt  men  zelfs ,  dat  in  helder  Water, 

met  Steen-  en  Zandgrond,  de  Vifch  lichter  van 
Kleur,  en  op  Slykerige  of  Modderige  Gronden 

geheel  zwartagtig  is.  Even  'c  zelfde  wordt  ia 
onze  Baarfen  waargenomen  (t)^ 

Dus  vangt  men,  in  een  zelfde  Rivier,  dik* 
wils  Forellen  van  verfchillende  Kleur,  en  hec 

verfchil  fchynt  zo  groot  niet  x  dat  men ,  mee 

fommigen  ,  niet  zou  kunnen  denken ,  dat  de 
Forellen  en  Salmen  tot  eene  zelfde  Soort  van 

Vifch  behooren,  diemooglyk  door  vermenging, 
in  de  Voortteeling  >  een    weinig  verfchil  van 

Ge- 
(*)  La  nouvelle   Mat/on   rujlique   par  JLIGEK*    Paris  1762» 

Tom,  tl.  p.  SS7> 
(tJ  Zie  Bladzyde,  6.  hier  voor. 
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i86:    Beschrhïno    van 

Geftalte  aanneemt.  „  Kleine  Forellen  ,  van 

,5  een  Vierendeel  Ponds  en  minder ,  krygt  men 
in  de  Watervallen  met  Hengels.  Dit  zyi> 

Afkomelingen  van  de  naar  Zee  gezwommen 
Salmen  ,  die  van  Stenbit  zig  ligtelyk  door 
hunne  Witheid ,  de  zwarte  Vlakken  en  rood- 

n  agtig  Vleefch ,  onderfcheiden  laaten  (*)." 
Onder  de  Rivier.  Viflchen  zyn  de  Forellen  de 

edelfte ,  volgens  het  eenftemmig  oordeel  van 

alle  Natiën ;  doch  zy  moeten  verfch  gegeten 
worden  ;  dewyl  zy  zeer  fchielyk  üerven  niet 
alleen ,  maar  ook  bederven.  Voor  alle  Soorten 

van  Geftellen,  byna,  zynze  goed  tot  Spyze, 

mids  dat  men  'er  niet  te  veel  van  gebruike :  ja  in 
hoedanigheid  komen  zy  zeer  naby  aan  den  Salm; 

om  niet  te  zeggen,  aan  Vleefch.  In  de  Ge- 
neeskonfl  beeft  het  poeijer  van  de  Kaaken  en 

Tanden  veel  aanpryzing  ,  tegen  het  Slym  Gra- 
veel: hun  Vet  is  niet  alleen  verzagtende,  maar 

ook  oplofTende  en  dus  tegen  Zweertjes  en  Kloo. 
ven ,  zo  aan  het  Fondament ,  als  aan  de  Tepels 

en  Lippen,  dienftig. 

(*)  Dit  zegt  GlSLER  ,  die  te  vooren  Ferett  en  Stenbit  % 

Bekreu  en  Reufisk  ,  als  een  zelfde  $oort  had  aangemerkt , 

tot  welke  de  Laxeuring  ,  die  by  hem  de  Salmforell  is,  ook 

behoort  volgens  Linn^eus.  Ik  zal  ,  door  meer  hier  van  te 

fpreeken  ,  de  -verwarring-  niet  grooter  maaken.  Alleenlyk 
merk  ik  nog  aan  ,  dat  deeze  Soort,  volgens  onzen  Autheur  , 

in  Sweeden  zelden  de  langte  van  een  Voet,  en  de  voorgaan- 
de gemeenlyk  twee  Voeten  bereik*.  Faun.  Suec.  p.  117, 
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Q)  S#/m  die  langwerpig  is  ,  mtf  twee  ryen      IV. 

fanden  aan  't  Gehemelte  >  en  alleenlyk  zwart  Afdeeu 

STUK 
In  Duitfchlaod  vangt  men  een  Soort  van  Fo- v. 

rellen ,  Hucb  genaamd ,  welke  te  Weenen  zeer    Hucï$. 

veel  geagt  wordt.  Vooreerft  is  dezelve  grooter: 

men  vindtze  naamelyk  van  over  de  twee  Voe- 
ten :  ten  anderen  heeft  zy  het  Lyf  dunner  en 

fchraalder,  geen  roode  en  niet  dan  zwarte  Vlak- 
ken, Gesnerus  fchryft  ,  dat  alle  de  Vinnen 

van  deeze  Soort,  behalve  die  van  de  Kieuwen 

en  Staart ,  bruin  en  met  Vlakken ,  ten  deele 

zwartagtig  ,  ten  deele  Goudgeel ,  getekend 

zyn.  ; 

Door^  het  niet  hebben  van  Tanden  in  't  mid- 
den van  't  Gehemelte  is  deeze  inzonderheid 

ook  van  de  Forellen  verfchillende.  Wat  de 

Vmftraalen  belangt  ,  die  fchynen  daar  in  niet 

geteld  te  zyn.  In  de  Forellen  waren  dezelvea 

cagenoeg  als  in  de  Salmen  gevonden. 

(6)  Salm  die  de  Staart  gevorkt  beeft  en  niet      vi. 

dan  zwarte  Wakken,  op  den  Buik  een  ow-Mck-ifo^ 
langfegroef. 

Deeze ,  die  Meir-Forel  getyteld  wordt  by  de 

Au. (s)  Sajmo  oblongus ,  Dentiuui  lineis  duabus  Palati ,  ma- 
culis  tantummodo  nigris.  ART.  Gen.  12.  Syn.  25.  Trutta 
fluviatilis ,  Hucb  Gcrmanis  di&a.  Will.  pi   199.  RAJ.  p.  6$* 

(6)  Salmo  Cauda  bifurca  ,  maculis'  folum  nigris  ,  fulco 
iöhgitudinali  Ventris.  ART.  Gen.  12.  Syn.  25.  Trutta  La» 

cuftris.  will.  p.  198.  Raj.  p,  64  Nt'4.  Trutta  Saknonat% 
parvus  Salmo.  CHARL.  Onom.  p.   is$. 

I.Deel,  VIII.  Stuk. 

r 

V     v 
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IV.      Autheuren,  zou  eigcntlyk  de  Salmon-Trout  der 

Afdeel.  EDgelfchen  en  Truite    Saumonée  der  Franfchen 
XXXVI.  ZyQ  ̂   voigens  fommigen.    Hec  is  die  ,  welke 
stuk.    gezegd  wordt  tot  zulk  een  byflere  grootte  in 

Forel,    het  Meir  van  Geneve  aan  te  groeijen ,  dat  hy 

de  Salmen  ver  te  bovea  gaat.    Men  hadt  'er  ge- 
zien  tot  vyftig  Ponden  zwaar,  zo  de  Ingezete- 

nen van  die  Stad  verzekerden. 

De  Heer  Gronovius,  die  tot   deeze  Soort, 
onder  den   na^m  van  Salrn  ,    welke  de   Staart 

naciuwlyks  gevorkt  beeft ,  de  Kaaken  egaal ,  ds 

Zyden  en    Kop  met  menigvuldige   kleine  zwarte 

Vlokjes  befprengd;  de  gewoone  Forellen   van 

Dukfchland    betrekt :   getuigt  ;dat  zy  inzon- 
derheid van  de  Salmforellen  ,  die  geringde  of 

geoogde  Vlakken  hebben  ,  door  de  Kleur  ver- 
fqhilt.    In  deeze ,  naamelyk ,  is  de  Kleur  van 

den  geheelen  Kop  Afchgraauw  ,   met  zwarte 

Vlakken  dunnetjes  gefprenkeld :  die  van  de  Rug 
2wart:  van  de  Zyden  boven  aan  blaauw,  won 

dcnde  laager  al  bleeker ,  doch  zo  wel  boven 

als  onder  de  Zydftreep  met  kleine  ronde  zwarte 

Vlakjes  getekend:  aan  den  Buik  witagtig  :  de 
Vinnen  rood ,  behalve  de  Rugvin  ,  die  Afch- 

graauwagtig  is  met  zwart  gevlakt.    De   Vin- 
firaalen  fchynen ,  in  dat  Voorwerp ,  niet  geteld 

te  zyn*    Zulke  Forellen  zouden  zig,  volgens 

zyn  Ed.,  zo  wel  in  Engeland,  als  in  Duitfch. 

^n  Switzerland,  bevinden  (*), Ik 

(*)  ZeophyL  Grgn»  £jtfc.  I.  p,  iz*>%  N,  3«S* 
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Ik  geef  hier  de  Afbeelding  van  een  Forel  uit      iv. 

Duitfchland  5   my   door   den    Heer  van   der  Aft?êeu 

Meülen  daar  toe  verftrekt ,  zynde ,  in  verfchei-  ̂ q^* 
de  opzigten  ,  met  den  zo  even  gemelden  over-     stuk. 

eenkomftig ,  doch  hebbende  de  Vinnen  niet  rood:  *1-  uav. 
Fïg.    s . 

ook  zie  ik  weinig  zwarte  Vlakjes  onder  deZyd- 

ftreep.  In  de  Rugvin ,  die  zwart  geftippeld  is , 
tel  ik  11  Straalen,  in  de  Borft vinnen  13,  in  de 

Buikvinnen  9,  in  de  Aarsvin  10,  en  in  de  Staart- 

vin  zullen  'er  ongevaar  ao  zyn.  De  langte  is 
nagenoeg  zes  Duimen  y  de  breedte  anderhalf 
en  de  dikte  drie  vierde  Duims. 

(7)  Salm ,  die  kleiner  dan  een  Voet  is  ,  met    ju. v.*/  '  f  Carpis. 

,    vyfryën  Tanden  aan  bet  Gehemelte.  Goud-Forel 

't  Woord  Carpio  9  dat  men  gemeenlyk  Kar- 
per  vertaalt ,  heeft  by  de  Ouden  een  Soort  van 

Forellen  betekend  ,  die  in  het  Meir  di  Garda  % 

het  grootfte  van  Italië ,  in  het  Veroneefch  Ge- 
bied ,  gevangen  werden.  Oudtyds  droeg  dit 

Meir  den  naam  van  Benacus.  Hedendaags  worde 

deeze  Vifch  nog  Carpione  genaamd,  en  van  de 

Italiaanen  ,  in  de  Noordelykfte  deelen  ,  voor 

een  byzondere  Lekkerny  gehouden  *  zo  dat  zy 

tot  een  Spreekwoord  gebruiken  :  die  Spaanfcbe 

Wyn  gedronken  beeft  en  Forellen  gegeten  9  gaat 

op 

(7)  Salmo  pede  minor,  Dentium  ordlnibus  quiaque Palatu 

ART.  Gen.  13.  Syn.  24.  Carpio  Lacus  Benaci.  WlLL.  p. 
I5>7-  ̂ AJ.  66.  Carpio.  JONST.  Tab.  XXX.  üg.  13. 

X.  Dfil.  VIIX.  Stuk. 
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XXXVI. 
Hoofd- 
stuk. 
Forel. 

IV.      op  den  hals  in  de  Gevangenis  Cf).    Waarfchyn- 

Afdeel.  jy^  vvjjien  Zy  ̂ aar  £QQÏ  aanduiden ,  dat  iemand 
door  deeze  lekkere  Koft  tot  allerley  baldadig* 
heden  aangezet  worde.  Ondertuflchen  worden 

deeze  Forellen  voor  zo  gezond  gehouden ,  dat 
raenze  zelf  toeftaat  te  eeien  aan  de  Zieken  en 

de  genen  die  aan  't  HooSJ  gekwetft  zyn. 
Deeze  Vifch  is  niet  aan  Italië,  of  aan  het 

Meir  alleen  5  bepaald.  Men  vindt  'er  naamelyfc 
in  een  Meir  van  Wefimoreland  ,  JFynander- 
Meir  genaamd  ,  het  grootfte  van  Engeland, 
die  verzekerd  worden  de  zelfde  Soort  van  Vifch 

te  zyn,  voerende  aldaar  den  naam  van  Gilt  dac 

is  vergulde  Cbarre.  Hierom ,  en  om  zyne  waar- 

digheid, kunnen  wy  'er  den  naam  van  Goud-Fo- 
rel aan  coepaffen. 

Niet  ten  onregte  wprdt  deeze  alleenlyk  als 
eene  Verfcheidenheid  van  de  Meir- Forellen  aan- 

gemerkt;  verfchillende  zeer  weinig  daar  van, 

dan  in  grootte.  Hy  is  ook  breeder  van  Lyf, 

bleeker  van  Rug,  en  kleinder  van  Schubben, 

hebbende  den  Buik  enZyden  Zilverkleur,  den 

Bek  blaauwagtig  en  den  Kop  doorfchynende. 

In  het  Gehemelte  zyn  vyf  perkjcs  van  Tanden 

en  twee  ryën  op  de  Tong.  Het  Vleefch  wordt 
door  het  kooken  rood. 

(8)  Salm ,  die  de  Rug  zwart ,  de  Zyden  blaauw, 
vin. 

Alpinus. 

Berg-Faid.  den  Buik  Goudgeel  beejt. Het 

(*)  Chi  beve  Malvafia  &  maiigia  Carpion,  incapo  s'  en  va  in 

pngion. (8j  Salmo  Dorfo  nigro  3  latcribus  coexuleis,  Ventre  CuWo. 
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Het  zou  fchynen  dat  het   dceze  Soort  van      IV. 

Forellen  ware,  daar  wy  zo  even  van  gefpro-  Afdee&» 

ken  hebben  ;  doch  uit  de  Waarneemingen  van   Jj^™J 
Willoüghby  blykt,  dat  in  het  gedagte  Wy-     stuk. 

nander-Meir  nog  een  andere  Vifch  gevangen     Fore^ 
worde  ,   dien   men    noemt  the  nè  (dat  is  de 

roode)  Cbarre.    Deeze  is  van  de  gilt  of  witte 
Cbarre,  die  om  haare  Zil verkleur  dus  genoemd 

wordt ,   zo  hy  aanmerkt  in  Soort  verfchillen- 
de ,  en  veel  groocer  9  hoewel  tevens  niet  zo 

veel  geagt.     De  Viffchers  hielden  de  witte  of 

kleinrten  voor  Mannetjes  en  de  roode  of  groot- 
ften  voor  Wyfjes;  doch  uit  de  Aanmerkingen 
van  den  Heer  Farrington  ,   welke  de  Heer 

Pennant  medegedeeld    heeft   aan  den  Heer 

Grönoviüs  ,   blykt  ,   dat  onder  de    roodbui* 
kigen   ook   Hommers  ,  onder  de  wicbuikigen 

Kuiters  gevonden  worden,    't  Was  dan  moog-  . 
lyk,  dat   de  Kleur  alleen  het  onderfcheid  der 

Kunne  waar  ,  gelyk  de  Heer  Grönoviüs  zig 
verbeeldt.    Evenwel    fchynt    het    verfchil    ia 

grootte ,  dat  aanmerkelyk  is  (*) ,  en  in  de  Kleur 

van  het  Vleefch,  dat  door 't  kooken  niet  rood 

1  wordt  in  de  groote  Soort ,  als  ook  de  wit  ge- 
ftip- 

Faun.  Suec.  310.  Reuding.  It.  Weftgoth.  257.  Salmo  vix 

pedalis,  pinnis  Ventris  nibris,  Maxilla  inferiore  paulo  longiore. 
ART.  Gen.  13.  Syn.f  25.  Spec.  52.  Umbla  minor.  WlLL.  p. 

i^d,  RAJ.  p.  65. 

(*)  Willoüghby  tekent  aan,  dat  de  roode  rneer  dan  de 
dubbele  grootte  van  de  witte  heeft.  C  bar  ra  ruSra  ,  quam 
wosant  ,  Mbo,  (the  gilt  Char)  a  plus  quam  duplo  major  eft* 
Xibr.  IV.  p.   197. 

S.  DBiL.  VIII.  STUK, 
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IV*      ftippeldheid  op  de  Rug  ,  weinig  aanleiding  daar 
Afdeel.  toe  te  geeven# 

Hoofd-       *n  vel'^ciie^e  Meiren  van  Wales ,  in  't  We»- stuk.     telyk  deel   van  Engeland,  worde  deeze  Vifch 

&reL     op  verfchillende  tyden  gevangen;  in  het  eenc 

naamelyk  in  Oktober,  in  't  andere  in  Novem- 
ber, in  een  ander  wederom  in  December,  in 

een  ander  in* January.    Daar  uit  fchynt  te  bly- 
ken,  dat  hy  van  't  een  in  't  andere  verhuld: 
ook  zwemt  hy  Schoolswyze  en  begeeft  zig  om 
te  paaren  naar  de  Ondiepten ,  gelyk  de  Salmen 

en  Forellen,     In  de  Zomer   vertoont  hy   zig 
fomtyds  aan   de  Oppervlakte  van  het  Water, 

doch  wordt  dan  niet  gevangen.    Men  zet  'er 
Netten  toe  uit ,  in  't  Engelfch   Trommels  ge- 

naamd, met  Aas  voorzien  ,  als  een  foor:  van 

Fuiken,  waar  in  de  Vifch  van  .zelf  vafl:  loopt. 

£ngeifche«      Men  twyfelt  niet,  of  dit  zal  de  Vifch  zyn, 
die  van  de  Ouden  Umbla  minor  of  kleine  Umbla 

genoemd  werdt ,  tot  onderfcheiding  van  de  vol- 

gende.   In  't  Land  van  Wales  noemt  men  hem 
Torgocb ,  dat  Roodbuik  betekent ,  en  het  zal 
de  zelfde  zyn ,  waar  van  Gesnerüs  zegt ,  dat 
de  Duitfchers  hem,  om  gelyke  reden,  Reutele 

noemen  ,  de  Sweeden  Reuding.    Van  de  Be- 
woonders  der  Laplandfchc  Bergen  ,  in   welker 

Meiren  hy  zeer  gemeen  en  byna  de  eenigfte 

Vifch  is ,  wordt  hy  Raud  genaamd.    Hier  vaa 

heeft   hy  den  bynaam  van  Alpinus  ,    dat  is 
Berg  Forel. 

Het 
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Het  fchynt  my  toe ,  dat  de  genen ,  die  men      IV. 

in  Noorwegen  Oerte  of  Oer  et  noemt,  tot  dec.  Afdeel- 

ze  of  de  voorgaande  behooren.    Men  getuigt  ̂ XXVI. 
ii  •        o,  Hoofd. daar  van„,   dat  zy  aan  een  kleine  aoort   van    stuk. 

Salm,  aldaar  Tart  genaamd ,  niet  ongelyk  zyn ,  Noosfchc,- 
doch  den  Kop  wat  dikker  en  korter ;  de  Staart 

breeder  en  een  weinig  donkerer  hebben  9  zynde 
ook  niet  zo  vet  en  fmaakelyk.    Men  vangt  de 

Oertc ,  die  in  de  zoete  Wateren  aldaar  de  ge- 
meende Vifch  is ,  niet  alleen  aan  den  Uitloop 

der  Rivieren  met  Netten ;   maar  't  is  aanmer- 

kelyk,  dat  dezelve,  in  't  Stift  Haranger ,  ook 
gevangen  worde  in  Meirtjes  op  het  Gebergte  f 
die,  zo  veel  men  ontdekken  kan ,  geengemeen- 

fchap  hebben  met  andere  Wateren ,  veel  mia 
met  de  Zee.    Hoe  hooger  die  Meirtjes  leggen, 

hoe  grooter  en  vetter  deeze  Vifch  zy. 

Het  ongelukkigfte  is ,  dat  men  deezen  lek- 
keren Vifch,  aldaar,  zelden  gezond  in  Handen 

krygt.  „  Men  vindt  hem  doorgaans  met  een 

„  dikken  .Kop ,  het  Lyf  mager  ,-  [en  in  de  In- 
„  gewanden  kleine  Blaaren  als  Gortkorreltjes. 
„  Deeze  Ziekte  wordt  vaa  fommigen  aan  hec 

„  Hout-Zaagzcl  toegefchreeven  ,  dat    by   de 
„  Zaagmolens  in   de  Rivieren  valt;    volgens 
„  het  denkbeeld  van  anderen  komt  zulks  daar 

„  van  daan,  dat  de  Kuit,  die  naar  de  grootte 
„  van  den  Vifch  zeer  groot  is ,  terug  gehou- 
„  den,  en  niet  in  tyds  uitgeftort  worde.  Doch 

„  wat  de  reden  daar  van  zyn  zou ,  zie  ik  niet; 

5,  (zegt.de  Heer  Pootoppidans),  ten  ware  dat  hy 

LDsiL.  yin.*!**,  N  >,  daar* 
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IV.      ;,  daartoe  altyd  geen  bekwaame  plaats  kan  vin* 

Afdeel,  ̂   jea:  wanC)  zoeeinigen  hebben  aangemerkt, 
XXXVI.  ̂   zouden  deeze   Viflchen  voor  zig  ,  door  de 
sTUKt    „  beweeging  van  de  Staart ,  in   Zand  of  Kley 

fériL     >p  onder  de  Bergen   Gaten   uithollen;,  waarin 
.  „  zy  met  elkander  de  Kuit  en  Hom  fchieten  , 

99  en  waar  voor  zy  vervolgens  Steenen  wente- 

„  telen, om  die  te  bewaaren.    Men  vindt  even 

„  het  zelfde  aangaande  de  Rivier-Forellen  aan- 

„  gemerkt  (*). 3,  Onder  de  Oereten  is  zekere  Soort ,  die 

„  Reur  (miilchien  Roodvin)  geheten  wordt, 

3,  dewyl  zy  door  de  Kleur  der  Vinnen  ,  die 

5>  roodagtig  zyn ,  van  de  anderen  is  onderfchei- 
3,  den.  Men  houdt  deeze  voor  gezonder  en 

„  zy  zouden  de  gedagte  Ziekte  niet  onderhe* 
„  vig  zyn  (f).  Zodanig  eene  roodheid  der 

„  onderde  Vinnen  wordt  door  den  Heer  Gro- 
„  novïüs  thans,  benevens  de  roodbuikigheid , 

„  aan  de*  Mannetjes  toegefchreeven  (!). 
Laptadfche.  De  Heer  Linn^us  heeft, ïop  zynen  Reistogt 

in  de  Laplandfehe  Bergen,  deezen  Goud-Forel 

waargenomen.  Hy  verwondert  zig ,  hoe  't 
mooglyk  zy,dat  dezelve  aldaar  leeven  kan;  de« 
wyl    die    altoos    kilkoude   Wateren    weinig 

Wormp- 
f*J  Tmttx  Fluviatites  circa  Fefta  Natalitia  turmatim  con- 

gregantur ;  Scrobes  Caudis  excavant  ,  feque  ododecim  circiter 
in  unum  collocantes  ,  inibi  foetific&nt  atque  fupra  foeturanr 

Lapides  advolvunt.  MARSIGL.  Dmub.  Pannon.  Tom.  IV* 

F-   78. 

(t)  Matutl  m$.  ötm  5So?ta.  II.  Th.  p.  *<H* 
(|)  Zoópbyl.  Gron%  Palc.  I.  N.  371* 
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Wormpjes  of  Kruiden  teelen.   Hy  verbeeldt  zig ,      iv# 

dat  dezelve  in  de  algemeene  Zondvloed  daar  Afdjsel» 

gebragt  zy:  aangezien  de  fchrikkelyke   fteike   uX^VI* 
der  Watervallen  hec   onmooglyk  maakt  \oor     stuk. 

Vifch,  om  derwaards  op  te  fteigeren.     Deezc     F*nL 

Viflchen,  ondertuffehen  ,*  zyn  'er  in  taamelyke 
veelheid  ,    en  flikken  tot  eea  aangenaam  On- 

derhoud voor  het  Bergvolk  in  Lapland  ,  dac 

hun  's  Zomers  vifcht  en  voor  't  Vuur  braadt  > 
cetende  ze  dus  zonder  Boter ,  Zout  of  Brood. 

Het  is  byna  de  eenigfle  Vifch  in  die  Berg-Mei* 
ren ,  en  zyn  Ed.  denkt  dat  het  de  zelfde  zy  als 

de  Torgoch  der  Gebergten   in  't  Land  van  Wa- 
les; te  meer  om  dac  de  Kleur  Zilveragtigen  hec 

Vlcefch  zeer  rood   is.    Zie  hier  de  Befchry  ving  5 

welke  door. hem  daar  van  gegeven  wordt  (*). 
De  langte  is  gemeenlyk  dertien  Duimen.  Hy 

heeft  de  Schubben  zeer  klein;  den  Kop  glad, 
ovaal  en  ftomp;  de  Kaaken  getand;  de  Tong 
met  twee  rvën  Tanden ,  waar  van  ieder  uit  zes 

beftaat ;  het  Gehemelte  aan  de  Zyden  getand. 

De  Neusgaten ,  die  klein  zyn ,  maaken  weder- 

zyds  een  dubbeld  Gat,  het  een  boven  't  andere, 
waar  van    het  onderfte  5  dat  grootfl:  is ,  digt. 

De  Oogkringen  zyn  grys  ;    de  Appel  zwart. 
Onder  de  Oogen ,  in  de  Kaak  of  het  met  Vleefch 

bekleede  Been  ,   vindt  men  zeven  uitgeholde 

Stippen  ,    ovcrlangs   gefchikt.     In  het  zelfde 

Been,  agterwaards,  zyn  drie  Stippen,  op  eea 

ry, 

("[")   Faun.  Suec.  p.    117, 
X.  Dkl,  VIII.  Stuk. 

N  2 
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IV.  ry  $  jn  cje  L00cj]yn  geplaatft»    Men  vin  dt  in  hec 

XXXVI  Kicuwen^Vlies  10  Beentjes  :  in  de  Rugvin  zyn 

Hoofd,  'er  12,  waar  van  de  twee  voorden  allengs  lan- 
stuk.  gCr  ̂   jlct  dercje  en  vierde  allerlangft  ,  met  de 

volgende  verdeeld.  De  Kleur  van  den  gchee- 

lcn  Vifch  is  op  de  Rug  zwart;  aan  de  Zyden 
azutfr  of  bleek  Hemelfchblatuw ;  aan  den  Buik 

Goudgeel  of  Oranje-kleur  ;  aan  den  Kop  en 
Keel  wit.  De  Buikvinnen  zyn  rood  ,  met  den 
buitenften  rand  wit.  Het  Lyf  vindt  men , 

langs  de  Zydftreep ,  met  geelagtige  ftippen  o- 
verlangs  gefprenkeld.  De  Staart  is  gevorkt  ca 
van  Kleur  als  de  Zyden. 

Artedi   hadt   deezen   Vifch  genoemd,  Salm 

van  naauwlyks  een  Voet  lang  ,  met  de  Buikvinnen 
rood   en  de  Onderkaak  een  weinig  uitfteekende. 

Volgens   Gronoviüs   zyn  de  Kaaken  in  deeze 

Soort  egaal ,   de  Staart  zwartbruin  ,  de  Zyden 

wit  geftippeld.     Op  de  Reize  door  Weftgoth- 
land,   vondt  men  in  de  Rugvin  van  zulk  een 

Vifch,  13,  in  de  Borftvinnen  14,  inde  Buik- 

vinnen 10,  in  de  Aarsvin  12,  en  in  de  Staart- 

vin*  19  Beentjes.     Dit  komt,  wederom,  zeer 
naa  met  de  Tellingen  der  Vinftraalen  in  de  Fo- 

rellen en  Salmen,  overeen. 

ïx.  (9)  Salm  van  een  Voet ,    met  de  Bovenkaak Sslvdinus*  n 
Saiveiin,  langJL 

By 

(9)  Salmo  Pedalis,Maxillafuperiore  longmore.  Art.  Gen.  13. 
Syn.   26.  umbla  altera.  Wjj-l.  p.  wv  Salvclin  Gesnaai* 
&AJ.  p.  64* 
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By  de   twee  Soorten  van   Umbla  ,    welker     IV' 

eene    grooter  is  dan   de  andere  ,   voegt  Ron-  Atdeel* 

deletius  nog  een  derde,  dien  de  Menfchen,  jj^  * 
aan  het  Meir  van  Geneve  woonagtig,  Umhle    stuk* 

Cbevaliere  noemen  ;   waarfchynlyk  van  wegen 

zyne    grootte    en    voortreffelykheid.      Deeze 

komt,  in  veele  opzigtcn  3  met  de  Salm- Forellen 
overeen ;   weshalve  hy  ook ,  van   fomrn?gen , 

Salm  van  't  Geneeffche  Meir  genoemd  wordt. 
Zelfs  vindt  men  de  Onderkaak  in  dezelve  óm- 

gekromd,  gelyk  in  de  Hommer-Salmen.    De 
Rug  is  zwartagtig  blaauw,  de  Buik  Goudkleur. 

Met  deezen  fchynt  die  Vifch  veel  overeen- 
komft  te  hebben,  welken  de  Duitfchers,  te 

LintzinOoftenryk,  Salvelin  noemen ,  wordende 

aldaar  veel,  zo  't  fchynt,  in  de  Donau-Scroom 
gevangen.  Dezelve  heefc  de  Rug  zwartagtig; 

de  Zyden  met  geele  Stippen  gefprenkeld  ;  de 

Buik  en  Buikvinnen  geelagtig  ;  de  Schabben 

klein.  In  de  Bovenkaak  begint,  van  de  Neus- 
gaten ,  wederzyds  een  ry  van  Stippen  ,  die ,  o- 

ver  de  Oogen  heen  gebragt  naar  de  hoeken 
der  Kieuwen  svoorloopen ,  en ,  vervolgens  terug 

geboogen,  famenkomen  op  'c  midden  van  het 
Agterhoofd.  De  Bovenkaak  is  in  deeze  zo 
veel  langer,  dat,  met  den  Bek  geflooten,  de 
buitenfte  ry  Tanden  zigtbaar  is,  De  groot  den 
weegen byna zes  Pond,  zo  de  Vifchverkoopers 

aan  Willoüghby  verhaalden,  die  'er  een  be* 
fqhreef  van  ongevaar  een  Voet  lang. 
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IV.  (10)  Saïm  met  de  Rug  Goudgeel  9   op  't  Lyf 
Afdeel.  geèfe  y iakken    de  Staart  gevorkt. XXXVI. 

Koofd-  Deeze,  die  men  in  't  Gebied   van   Trente 
Sahmrino  of  Salamandrino  noemt ,  oordeelt  Ray 

Solman*™,  geen    andere   Soort    te   zyn   dan    de   gemelde 

Berg-  of  Goud-Forellen.     De  Befchryving  van 
Salvianüs,  naamelyk,  komt    in  alle  opzigten 

nagenoeg  overeen.    Even  als  die  om  'r  Meirde 
la  Garda  in  Lorabardie  woonen    hunnen   Car- 

pione  ,  zo  houden  die-  van  Treate  den   Salmari- 
no  voor  den  uitmuntendften  ,   niet  alleen  van 

alle  Rivier,  maar  ook  van  alle  Zee- Viffchen  ,  en 

miffchien  heeft  hy  daar  van  den  naam  gekree. 

gen.    't  Is  een  Rivier- Viich,  die  op  't  hoogde 
twee  Pond  zwaar  wordt,  onthoudende  zig  ia 

de  koelfte  en  Steensgtigfte  Rivieren  ,  doch  niet 

in  allen  evea  wel.    Hy  komt  voort  in  een  Ri- 
vier van  zekere  plaats  ,    gemeenlyk   Valdenen 

genaamd ,  omtrent    twintigduizend   Schreeden 

van   Trente  af ,  en  in  een  andere  by  Briflana  5 

eens  zo  ver  van  gemelde  Aartsbiffchoplyke  Stad, 

alwaar  zy  menigvuldigft  voortteelen.    Pb  't  Voor- 
jaar paart  deeze  Vifch,  doch  baart  in  de  Zo- 
mer 3    omtrent  de  Steenagtigfte  plaatfen.    Hy 

leeft  van  Vifchjes  3  en,  by  gebrek  derzelven, 

ook  van  veelerley  vuil  en  flibber,  dat  in  de 

flroomendc  Waterea  groeit»    Hy  zwemt  niet 

(10)  SalmoDoefo  Mvo;   Maculis  luteis ,  Caudl  bifmcatl. 
art.  Syn.   z+%  salmaiimiSé  SALriAN,  f.  102  &  ioi.  b.  £ 
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20  zeer  Schoolswyze  en  wordt  zelden  in  groote      IV. 

menigte  gevangen.    Verfch  gegeten  is  hy  niec  Afdee&. 

taay  of   flymerig  maar  broofch  9  en  op  allerley  ij^ 
manieren  kan  men  hem  toemaaken ,  zynde  ah  stuk. 

toos  even  frnaakelyk  (*) 

f  u)  Salm  met  de  Zydjlreepen  opwaards  cmge-       xi. 
kromd  en  de  Staart  gevorkt. 

Thans  komt  de  Eerfte  Umbla  die  men ,  vol. 

gens  de  Ouden ,  in  iömmïge  Meiren  van  Swk- 

ferland  en  Italië  vangt  ,  nog  op  't  laatii  te 
voorfchyn.  Dezelve  wordt  gezegd  foratyds  de 

grootte  van  twee  Ellen  te  Dereiken  :  anderen 

hebben  'er  gezien  van  twintig  Duimen.  Dac 
de  Zydftreep  opwaarts  gekromd  zy ,  terwyl  die 

in  de  anderen  regt  is ,  zal  't  voornaamfte  ken-  - 
merk  tot  onderfcheiding  van  de  Salm.Forellea 
uitmaaken. 

IL    Afdeeling, 

Die  de  Rug-  en  Aarsvin  tegenover 
elkander  hebben. 

(12)  Salm  met  den  Kop  doorfchynende  en  ze*     xrr. 

ventten  Str aaien  in  de  Aarsvin.  spierfng!** 

Zeer  ongerymd  zou  het  fchynen  5  den  Spie- ring    t     u 

(&)  Cendiri  féicïle  poteft  5  &  9  quovis  modo  condiaw ,  fuavis- 
fimus  femper  eft ,  zegt  SALVIANUS. 

(11)  Salmo)  lineis  lateralibus  mrfum  recurvis ,  Caudi  bifur» 

cl.  ART.  Gen,  13.  Syn.z$.  Umbla  prior  WIi-JL.  p.  195.  RAJ 
f.  *4.  Umbla  minor  prior,.  Jonst.  Tab.  XXX.  N.  2. 

(11)  SalrnoCapite  diaphano,    radiispiimse  ̂ ni  fepcendeeim, 

L  BFJ5X.'  VIII.  STUK.  W  4  Syftê 

v 
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IV.      ring  onder  de  Salmen  gebragt  te  zien ,  indien 

FDEEJi.  zujjcs  niet  dooj.  \  Gezag  van  onzen  Ridder,  en xxxvr 
Hoofd    ̂ e    to^Qmm^nS    van    den   Heer     Gronoviüs 

stuk.     gewettigd  ware.    Artedi  hadt  'er  een  byzon- 
Spi:rhs.  jer  Getlagt  van  gemaakt ,    onder  den  naam 
*         van  Osmerus  ,   die  by  de   Ouden  niet  bekend 

was.    Zy  noemden  deezen  Vifch  Eperlanus  en 

Spirinchus  of  Spirinthus  of  ook  Stincus ,     dat 

van  het  Boogdukfch  Stint  of  Stinckfifcb  zyne 

afleiding  heeft.    In  Vrankryk  en  Brabant  noemt 

men  hem,  nog  heden,  Eperlan,  in  Engeland  en 
Deenemarken    Smelt  of   Smeltt  ,   in  Sweedcn 
Nors  of  Slom. 

Dit  Viichje  heeft ,   zo  men  wil ,  dien  naam 

van  wegen  zyne  witheid  ,  naar  Paarlen  gely- 

kende,    Het  wordt  aan  de  Monden  der  groo- 

i  te  Rivieren,   zo  wel  van  Vrankryk  als  van  En- 

geland, in  't  begin  van  de  Herfft  ;  zo  ook  in 
de  Zuiderzee ,  op  de  Schelde  by  Antwerpen  5 

en  elders  in  Europa  menigvuldig  gevangen. 

Opk  vindt  men  het  overvloedig  in  eenige  bin- 
nenlandfche  Meiren  van  Sweeden  ,  werwaards 

het,  in  't  vroege  Voorjaar,  langs  de  Rivieren 

opzwemt. 
/ -  De  stank.  Het  gene  Linn^eüs  thans  van  de  Spiering  ge«. 

tuigt ,  \%  by  my  een  Raadzel  (*).    Hy  hadt  in 
de 

Syft.Nat.  X.  Osmeras  radiis  Pinnae  Ani  feptendec/na.  ART.  Gen* 

io.  Syn,  21.  Spec.  45.  Faun.  Suec.i  11.  Eperlanus.  Will.  p.  202. 
Raj  p.  66.  Jonst.  Tab.  XXIV.  Fig.  3.  Spirinehus.  Jonst. 
Tab.  XLVII.  f.   €. 

(*)  Nofter  foetidusprurit  «urn  Salice  rubri  &  Viola  odorata^ 
Syji.  N*t.  Ed.  X.  p.  aio« 
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de  Bcfchryving  der  Sweedfche  Dieren  gezegd ,      iv. 

dat  'er  twee  Verfcheidenheden  van  waren ,  wel-  Afdbew 

ker  eene,  van  de Sweeden  Slom  genaamd,  groo*  XXXVI. 
ter  zynde,  niet  ftinkt;  de  ander  Nors,  die  veel     stuk. 
kleiner  is,  een  flank  heeft  als  Stront,  waar  me«  Spiermg, 

de  de  Straaten  tefcUpfal>  in  't  vroege  Voorjaar* 
vervuld  zyn  ;    wanneer  het  Landvolk  ftede- 

waards  komt ,  om  deezen  Vifch  te  koopen  en 

als  dan  regeeren  de  Beefkoortfen  (*).  Arte* 
dï  heeft  gemeld  ,   dat  de  Spieringen  in  Maart 

en  April  ryën  ,  en  alsdan,  in  groote  veelheid 

gevangen  wordende,  een  zwaare  Reuk ,  die  voor 
fommigen  onverdraaglyk  is ,  van  zig  geeven  (f). 
Dit  zelfde  ondervinden  wy  ook  in  onze  Spie. 

ring,  maar  den  Violen-Reuk  ,  dieper  van  fora* 
mige  aan  wordt  toegefchreeven  (§)  ,    zullen 

weinigen  'er  in  waarncemen.      Ook  komt  de 
Spiering  by  ons  zelden  in  zulk  een  overvloed  • 

om  doorgaande  Koortferi  in  de  Stad  te  veroor* 
zaaken. 

Artedi  merkt  aan ,  dat  de  kleine  en  groot© 

Spiering ,  waar  van  door  hem  één  van  drie  Dui- 
men en  één  van  agthalf  Duim  onderzogt  wa. 

ren  ,  in  geenerley  opzigt  verfchillen*  De  ge- 
heele  Kop  van  boven  grysagtig,  met  kleine 
zwarte  Stipjes  en  eenige  groenheid  daar  onder 

vermengd,  is  dermaate  doorfchynende,  dat  de 
Herfenen    en   derzclver  Kwabben  van  buiten 

zigu 

(*)  Tumque  Quercerae  regnant.  Féttm.  Suec.  p,  iig* 
(|)  Spec  Pifc,  pag.  47. 
(5)  Will.  lcbtbyoL  Libr,  IV.  papr    202. 
h  DKEi.  VIII.  SXVK.  N   5 

\ 
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IV.      zïgtbaar  zyn.    Tanden  heeft  de  Vifch  in  beide 

Afdeel.  Kaaken.  De  Kleur  is  verfcheiderley  op  de  Rug, 
XXXVL  boven  srys,  daar  on  der  groen,  door  een  blaauw* Hoofd-  ö  j  °         5 
stuk.     agtige  ftreep  bepaald ,  onder  welke  de  Zilver* 

Spiering,  kleur  begint  ,  welke,  in  't  onderde  der Zy den, 
een  Violetten  weerfchyn  heeft.  De  Schubben 

zyn  j  naar  reden  van  het  Lyf,  zeer  groot; 
weczentlyk  grooter  dan  die  der  Forellen,  ja 

naby  komende  aan  die  der  Heilbochea  (*).  In 
de  Rugvin  warm  ïi  Straalen:  zynde  de  agter- 

fte,  een  byhangzel  vsa  de  Huid,  met  de  Vet- 
vin  der  Salmen  overeenkomftig.  De  Borftvin- 

^  nen  hadden  nen  forntyds  12  Straalen,  de  Buik- 
vinnen 8  ,  de  Aarsvin  17  en  de  Staartvin  19 

Straalen,  Alle  deze  Vinnen  waren  wit ,  doch 

de  Borft-  en  Staartvin  grysagtig  van  Kleur, 

zynde  het  geheele  Lyf,  inzonderheid  naar  de 
Rug  toe ,  byna  doorfchynende. 

De  Heer  Gronoviüs  merkt  aan ,  dat  het  ge- 
tal der  Straalen  in  de  Aarsvin  verfchilt ,  zynde 

in  fommigen  12,  15  of  17.  Zyn  Ed.  noemt 

de  Spiering,  Salm  die  cenkleuvig  witagtig  is,  met 
de  Staart  gevorkt  en  de  Onderkaak  langfl.  Hy 

betrekt  'er  toe ,  dien ,  welken  de  Heer  Klein 
genoemd  heeft,  Forel  die  getand  is  met  de  Rug 
donker  AJcbgraauw  ,  den  Buik  Zilverkleur,  de 

Schubben  afgaande ,  de  Staart  gevorkt,  en  dien, 

welken  de  zelfde  Autheur  tytelt,  Forel  dit  on- 

ge- 

(*)  Baster,  Nêtuwk*  Uitfpém.  Tab.  XV,  N,  26 ,  20, 
is* 

I,     ./ 
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getand  is  9  geheel  Zilver  agtig,  half  doorfcbynen*      IV. 

de,  gemeenlyk  van  drie,  zelden  vyf  Duim  lang  Afdee&» 

(*>    Dus  fchync  *cr,  in  de  Geftalte  en  Kleur,  ̂ 00 Jï 
ïTierkelyk  verfchil  of  verwarring  plaats  te  heb*     stuk. 
ben.  Spiering, 

Omtrent  de  Ingewanden  zal  ik  het  volgende,  fa*g™m% 
uit  de  Waarneemingen  van  den  vermaarden  Ar- 

tedi(|)?  te  berde  brengen,  Het  Hartis  bleek- 

agtig  en  drie  of  vierkantig :  de  Lever  rood,  in 
twee  of  drie  kleine  Kwabbetjes  verdeeld ,  met 

een  fomtyds  geheel  doorfchynend  Galblaasje: 

de  Maag  klein  ;  met  vier  of  meer  korte  en  dik- 

ke byhangzels  aan  't  Portier:  de  Lugtblaas  en* 
keld,  in  't  midden  wyder,  aan  de  enden  naau. 
wer:  het  Darmvlies  Zilverkleur  met  zwarte 

flippen :  't  getal  der  Wervelbeenderen  negen» 
en-vyftig  ,  der  Ribben  wederzyds  vyf  en-der- 
tig.  Twee  breede  witte  Beentjes  vondt  hy  ia 
de  Kop ,  dat  de  Gehoorbeentjes  zullen  zyn. 

Niettegenftaande  de  Spiering  in  een  kwaad  Gebruik* 

gerugt  en  by  veelen  walgelyk  zy  wegens  de 
Reuk  ,  leert  de  Ondervinding  niettemin,  dat 

het  een  gezonde  en  ligt  verteerbaare  Spyze  is, 

wanneer  de  Viifch  wel  gekookt  en  met  behoor» 
lyke  Saus  gegeten  wordt.  In  de  foort  van 

Spiering  wordt  egter  veel  onderfcheid  gemaakt, 
en  de  kleinfte  voor  de  lekkerfte  gehouden.  De 

groote   Zee- Spiering ,  gebakken    zynde,  laat 

(*)  Zoöphyl   Gron.  Fafe.L  p.  122.  N.  373» 
ft)   SPec-  Pifc-  P-  4*. 
I.  DEÏJL.  VIU.  Stuk. 

/ 
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IV.      zig  ook  wel  ceten.     Men  kanze  ,   twee  aaa 

Afdeel.  twee^  na  >6  zouten,  met  de  Kop-enden  in  cl- 
Hoofd-    Pander  ftce^cn  >  cn  dus  op  den  Roofter  zagtjes 
stuk,     braaden*    Men  ftooft  ze  ook  wel  in  witte  Wyn# 

spiering,    met  Nootemuskaat  en  Peper ,  doende  'er  een 

fiuk  van  een  Citroen  en  Boter,  en  op  't  laatfl; 
wat  gerooft  Meel  by.    Dit  wordt  dan ,   met 

Kappers ,  heet  opgedift  zynde ,  met  fmaak  ge* 

geteo. 
« 

xnr. 
Saurus. 

Haagdis* Tifch. 

(10  Salm  die  in  de  Aanvïn  tien  Straakn 
beeft, 

Niettegenftaande  al  de  agtïng,  die  men  aae 
een  zo  vermaarden  Man,  als  onzen  Ridder, 

verfchuldigd  is ,  komen  my  deeze  Kenmerken 

niet  genoegzaam  duidelyk  voor.  De  Foreïlen, 

immers,  hebben,  gclyk  wy  zagen,  ook  tien 

Straalen  in  de  Aarsvin,  en  het  getal  derzelven 

verfchilt,  inde  Salm -Forellen ,  hier  mede  wei- 

Big  of  niets:  't  welk,  gepaard  met  de  veran» 
andering  daaromtrent  waargenomen  in  de  voor* 

gaande  Soort ,  geen  zeker  Kenmerk  maaken  kan; 

niet  anders  dan  in  deeze  Afdeeling,  die  de  Rug- 
en  Aarsvin  tegenover  elkander  hebben.  Ook 

hadt  A&tedi  'er  n  Vinftraalen  aan  toegc- 
fchrecven. Deo 

f13)  Salmo  radiis  pinnie  Aai  decera.  Syft.  Nat.  X.  Osme* 
rus  radiis  pinnae  Ani  undecim.  Art.  Gen.  10.  Syn.  22.  Saurus 
Salviani  ,  Tarantola  Komx.  Will.  App.  p,  29.  RAJ,  p,  6€± 
Sawus.  Jonst%  Tab,  XXXt  fig.  infimi, 
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JDen  ViiTch ,  dien  de  Grieken  Saurus  heeten ,      IV. 

noemen  de  Latynen  Lacertus  of  Zée-Haagdis,  Afdeei* 

en  dus  zou  het  de  Haagdis-Vifcb  van  de  Roo.  hoofd/ 
de  Zee    fcyn  ,    daar  GesNeéüs  van   gewaagt,    stuk. 

Salvianus  getuigt ,   dat  zyne  Saurus  een  zeer 

zeldzaamc  Vifch  zy,  in  de  Middellandfche  Zee; 

zo  dat  'er  te  Rome  op  de  Vifchmarkt  naauw- 
lyks  twintig  in  een  Jaar  komen.     In  de  vyf 

Maanden  ,  welken   Willoüghby  aldaar  ver- 
toefde ,  gaande  dagelyks  de  Vifchmarkt  bezien, 

heeft  hy  'er  maar  één  gevonden.    De  Romei- 
nen  noemen  hem    Tarantola,   om  dat  hy  naar 

eei  Huis-Haagdisje ,  aldaar  gemeen,  zo  veel 
gelykt.    Zie  hier  de  befchryving  daar  van. 

Het  Lyf  was  fpilrond  en  langwerpig,  aan  de 

Meir-Forellen  niet  ongelyk;  wordende  allengs 
dikker  tot  aan  de  voorde  Rugvin,  en  voorts 

verdunnende  tot  aan  de  Staart.  De  langte  was 
een  Voet ,  de  dikte  meer  dan  een  Duim :  de 

Kleur  aan  den  Buik  witagtig  ,  op  de  Rug 
zwartagtig  groen  ,  met  veele  groenagtige , 
blaauwe,  roode  en  zwartagtige  Vlakken  over 

de  Rug  ,  Kop  en  Zyden  ,  gefprenkeld.  De 
Kop  van  boven  plat ,  met  een  groefje  tufTchen 

de  Oogen,   die  klein  waren,   hadt  een  fpitfe • 

Snoet  en  een  zeer  wyde  gaaping  van  den  Bek: 

an  beide  Kaakcn  een  ry  van  lange  fcherpe  Tan* 
den*  Agter  de  voorfte  Rugvin  ,  digt  by  de 
Staart ,  werdt  een  foort  van  Vleezig  of  Vettig 

byhangzel,  gelyk  in  de  overigen  van  hetSalm. 

Gqflagt ,  gevonden,  In  de  Rugvin  zyn  ge- 
ldéel.  vin.  stuk  teld 

l. 



\ 
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IV.      teld  ia  y  ia  de  Borftvinnen  13,  in  de  Buikvin. 

Afdeel*  nen  g^  cn  jn  je  Aars  vin  10  Straalen. 
XXXVI. 

III.       A  F  D  E  E  L  I  N  G. Hoofd- 
STUK. 

Die  de  Tanden  naauwlyks  zigtbaar  hebben. 

xiv.         (14)  Salm  met  de  Bovenkaak  langft  en  veertien 
Lavaretus,  ?         .        7      t* 
Adeivifch»  Straalen  ito  de  Rugvin. 

Onder  deeze  Soort  heeft  Artedi  verfcheide 

Viffchen  betrokken,  die  in  't  uiterlyk  aanzien 
wel  eenigermaate  verfchilien ,  doch  in  de  ge- 
dagte  Kenmerken  overeenkomftig  zyn.  De 

eerfte  derzelven  wordt,  in  Savoije  en  Daüphi- 
né,  Lavaret  geheten,  en  de  Duitfchers  aan  de 

Ammerzee,  io 'tBeijerfche,  noemen  hem  Gang' 
fifcb ;  die  van  Cumberland  Schalley,  volgens  Ra  y. 

De  tweede ,  dien  men  in  't  Latyn  noemt  Albu- 
la  nobilis,  heet  Adelfifch,  WeiJJer  Blawling  of 
WyJJfifcb  in  Switferland,  aan  de  Elve  Snepel% 

in  Deenemarken  Snebbel  ̂ en  Helte,  in  Sweeden 
Sijk.  De  derde  noemt  men  Albula  cmulea  of 

Blawling  en  Felcb.en9  in  Savoije  Bezola:  de  vier- 

de heet  enkel  Albula  of  Albelen  en  Weisgang* 
fifcb  :  de  vyfde  is  een  Vifch  uit  het  Meir  van 
Geneve,  aldaar  genaamd  Ferra,  FarraoïPala: 

de 

f14)  Salmo  Maxilla  fuperiore  longiore,  radiis  Pinnx  Dor/I 

fjuatuordecim.  Syft.  Nat.  X.  Coregonus  Maxilla  fuperiore  lon- 
giore, Firma  Dorii  officulorum  quatuordecim.  Faun.  Suet.  312. 

ARt.  Gen.  10.  Syn.  19.  Spec.  37.  A3.  Stakji.  1753.  p.  19%* 
Lavaretus,  Albula,  Ferra,  &c.  Wiix.  p.  1*3.  c<c.  B.AJ.  p. 
Mi.  &c.  JONST.  Tab,  XXX.  fig.  4.  XLYI.  f.  U 
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de  zesde  de  Curimata  der  Brafiliaanen,  naaft  o-      IVi 

vereenkomende  met  den  Guiniad>  die  in  de  Ri-  Afdrkl» XXXVI 

vieren  van  't  Land  van  Wales  wordt  gevan*  HooFD_ 
gen.  stuk. 

Wy  zullen  hier  in  't  byzonder  agt  geevèi  J&h&k 
op  die,  welke  ,  zo  wel  als  de  volgende  Soort, 
in  verfcheide  Meircn  van  Sweeden  gemeen  is, 

en  zelfs  daar  ook  eenige  Verfchéidenheden  uit- 

levert.   In  de  grootfte  Bergwateren  en  Mei- 

ren ,' daar  de  groo te  Rivieren  doorloopen ,  vindt 
men  aldaar  een  zogenaamde  Lappfijk  of  Fiat/ijk* 

dat  is  Berg-Jijk ,  die   van  drie ,  vier  tot  zeven 
en  negen  Mark  weegt ,   zynde  zeer  breed  en 

vet.  ■   De    Zee-fijky  die  midden  in  de  Z<&ner 
de  Rivieren  en  Stroomen  opzwemt,  is  ranker, 

fchraalder,  langer  en  fpitfer  van  Lyf.    Kleiner 

Bergmeiren,  aan  de  zyden  der  Rivier- Valeijen, 
hebben  meeft  de  Bcrgforellen  of  Salmforellen, 

als  voorheen  gezegd  is ;  doch  in  eenigen ,  die 

agt  of  negen  Mylen  van  de  Zeekufl:  gelegen 

zyn,  wordt  ook  de  Finn-Sijk  gevangen  *  dienaar 
een  grooten  Braafem  gelykt,  maar  zeer  mager 

is.    Van;  de    andere    Verfchéidenheden  fpree- 

ken  wy  in  't  vervolg. 
De  Heer  Gisler  geeft  een  omftandig  Berigtsijk-vüTche- 

van  de  Sijk-Viflchery  in  Sweeden,  daar  ik 'het  sweeden, 
een  en  ander  zal  uitkippen.  Kort  na  den  Ha- 
ringvangft ,  of  daar  de  Haringfchoolen  Kuit  ge- 

fchooten  hebben ,  kan  men  met  Netten  'er  wat 
vangen,  die  zeer  fchraal  en  van  verfcheiderley 

grootte  zyn;  doch  daarna  ziet  men  'er  niet  veel, 
I.DEEL.  VIU.STUK, 



> 

208      Bbschrtving    van 
I 

IV.      tbc  aan  St.  Jakob,  wanneer  de  eerde  Schooien 

Afdejel.  der       te  opzwemmende  Sijk ,    die  van  egaalc 

Hoofd--  §root:te  en  vo1  van  Hom. en  Kuit  zyn,  uit  de 
stuk.     Zee  naar  't  Land  komen.    Hec  tweede  School 

komt  om  St.  Laurens,  het  derde  te  St.Barcho. 

lomeus.     In  't  Jaar  1750  deeg  het  eerde  Sijk- 
fchool  door  de  Schorren ,  van  't  begin  tot  het 
midden    van   Auguftus  ,   Ouden  Styl.    Decze 
Vifch  bemint,  zo  wel  als  de  Salm,  een  tegen- 
Stroom  van  zoet  Water;  weshalve  hy  ,  als  een 
Zeewind  waait,  die  de  afvloeijing  belet,  zig 
ook  in  de  Inhammen  en   tuffchen  de  Banken 

verfpreidt  :    doch  met  een  Landwind  zwemt 

hy  &el  de  Rivieren  op.    Met  een  fterken  Zui- 

den   Wind  ,    en  eenpaarigcn    tegen-Stroom , 
ftygt  de  Sijk  tot  een  agtfle  en  fomtyds  een 
vierde  Myls  in  een  Etmaal ,  doch  in  langzaam 
vloeijend  Water  minder.  Met  Weden  Winden 

kan  hjj  anderhalf  Vierendeel   wegs  afleggen. 
De  Viflchers  derhalve ,  wien  zulks  bekend  is , 

volgen  dikwils  het  School ,  een  geheele  Week, 

de  Rivier  op  ,  en  maaken  zig  ieder  Nagt  van 
een  gedeelte  daar  van  meeder,   werpende  het 

Net,  vyf,  agt  en  meermaalen  agter-een ,  dwars 
over  de  Rivier,  in  de  diepte;  als  wanneer  men 

bevindt  dat  de  Sijk  ,  met  een  fterken  tegen- 
Stroom  van  beneden  ,  egaal  en  vinnig  in  het 

Net  loopt*    Ook  neemt  mer.   inmiddels  waar, 

dat  zyn  Loop  is ,  even  als  die  van  den  Salm , 

met  twee  Armen ,  of  op  ryën ,  die  in  een  hoek 
famenkomen*    Met  warme  Zonnefchyn  en  zagt 

Weer 
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Weer  vangt  menzeook  by  dag,  indien  'er  aan      IV. 
de  Uithoeken  des  Lands  met  Nétten  op  gepaft  ̂ FDEEL* XXXVf 
wordt.    Als  de  Zee  zig  tegen  den  avond  on-    hoofd- 

geftuimig  vertoont,  doch  's  morgens  wat  flil  stuk. 
wordt  en  de  Lugt  betrokken  is,  flaagt  de  Vis- 
fchery  beter  ,  dan  met  heete  Zonncfchyn  of 
dood  ftilte  van  Wind;  en  allerbeft  met  een 

zagte,  zoele  Regen.  Met  zwaar  Onweer,  van 

fïlikfem ,  Donder  en  Slagregen  ,  heeft  men  9 
des  nagts  van  den  9  Auguftus ,  een  goeden 

Vangft  gehad. 
De  Sijk  en  Haringfchoolen  volgen  kort  op 

elkander,  zo  dat  zy,  fomtyds,  te  gelyk  aan 
Land  komen.  Meeftal  bereikt  de  Sijk ,  twee  of 

drie  Nagten  daar  na ,  de  plaats ,  alwaar  de  Ha- 

ringfchoolen te  vooren  hunne  Kuit  gefchooten 
hebben.  Dat  hy  zulks  doet  om  de  Kuit  te 

verfijnden  is  blykbaar,  dewyl  men,  in  Saizoe. 

nen  als  'er  weinig  Haring  is ,  zeer  weinig  der- 
gelyken  Vifch  aan  Land  verneemt.  De  Sijk 
bemint  ook  dergelyke  gefteldheid  van  Grond 

en  Water,  als  de  Haring;  te  wceten  Zeekus- 
ten, Landfpitfen  en  Engten,  daar  een  egaale 

en  wyd  uitgeftrekte  diepte  is ,  van  twee  tot  ze* 
ven  en  tien  Vademen;  als  ook  Inhammen,  die 

een  Zandgrond  hebben  ,  en  een  beftendigen 

tegen-Stroom  van  zoet  Water.  Zo  dra  de  Sijk- 

Schooien  hunnen  Loop   in  de  Rivieren  geno«  ' 
men  hebhen  ,  worden  zy  gevolgd  van  groote 
Schooien  Harr  en  Salm-Forellen  ;  ook  van  Braa- 

fcms  en  dergelyke  Viflchen ,  't  welk  een  ge. 
1.  pui.,  yiii.  st uk*  O  duu* 
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Xf.      duurige  beweeging  in  het  Water  maakt,   doefe 

Afdeel.  aan  fen  Oever  is  naauwlyks  iets  te  befpeuren. 

Hoofd-    Zeehonden  en  Meeuwen  volgen  de  Schooien 
stuk,     Vifch  in  de  Engten  en  Rivieren. 

't  Gereedfchap,  dat  men  tot  deeze  Vifïchery 
gebruikt ,  beftaat  meelt  in  Zet  en  Sleepnetten, 

ook  fteekt  men  ze ,  gelyk  den  Salm ,  of  vangc- 
ze  in  Fuiken  of  Korven,  van  Teen  gevlogten 

en  dergelyke  Werktuigen  meer.  In  fommigé 

Rivieren  wordt  eerft  een  Schakel  van  't  Land  af- 
gezet, aan  beide  zyden,  en  dan  daar  voor ,  in 

*t  midden,  een  boogswys  Net.  Men  gebruikt 
*er  Wand  toe,  waar  van  vier  en  een  halve  Maas 
gaan  in  een  Vierendeel  Efle,  zynde  de  hoogte 
van  negen  tot  tien  Vierendeelen  en  de  langtc , 

op 't  hoogfte,  vyftien  Vadem*  Het  Sleepoee 
heeft  twee  Armen  doch  geenen  Zak.  In  het 

afzwemmen ,  wanneer  de  Vifch  het  Land  zoekt, 
zyn  zo  diepe  of  lange  Netftellingen  niet  noo- 

dig  ,  als  in  het  opftygen ,  wanneer  hy  de  diep- 
te  kieft.  Dit  zelfde  heeft,  ook,  met  den  Salm- 

vangft  plaats. 
Voortteeïing  Omtrent  de  Voortteeling  wordt  waargeno- 

men ,  dat  het  Mannetje  hangt  aan  de'-Kieuwen 
van  het  Wyf je ,  onder  de  beweeglyke  Dekze- 

len ;  't  welk  door  byten  of  zuigen  gefchiedt. 
f  Zy  houden  zig  zodanig  vafl  en  flingeren  met  de 

Buiken  dermaate  tegen  elkander,  dat  deZyden 

in  't  Water  fdhemeren  en  glinfteren.  Als  men- 
ze  dus  met  den  Elger  treft ,  wordt  men  gewaar, 
dat  het  een  Hommer  en  Kuiter  zy ,  die  zig  op 

der- 
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dergclyke  wyze  gepaard  en  met  den  Kop  bo-      IV. 

vèn  't  Water  verheven  hebben;  alwaar  zy  od  Afdeéi* 

gemelde  wyze   arbeiden  en  flingeren,  tot  dat   ̂ 00F^é 
zy  ontlaft  zyn  van  hunne  Kuit  en  Hom,  wel.    stuk* 

ie  op  den  Grond ,  als  ook  aan  Steenen  en  Net* 
ten  aankleeft  9  doch  door  de  op  nieuws  aanko- 

mende Schooien  gedaurig  los  gemaakt  wordt. 

Dit  gefchiedt  op  een  Steenigen  Grond  ea  zelfs 

in    de    Watervallen  ,  alwaar  men  opgemerkc 
heeft,    dat  zy  zig  het  fchielykfte  hun   Zaad 

kwyt   maaken.     Een  kleine  Hommer  vat   de 
Kuiter  onder  de  Kieuwen  aan  de  Borftvinnen, 

öm  zig  op  gelyke  wyze,  Buik  tegen  Buik,  en 
Navel   tegen  Navel,   te  kunnen  wryven*    Na 

het  fchieten  van  Kuit  en  Hom ,  gaan  zy  aan* 
ftonds  ,  in  groote  Schooien,  de  Ri$er  af. 

De  Sijk  heeft  by  de  Klippen  aan  de  Eiland- 

jes der  Zeekuft  ,  in  de  Herfft:  omftreeks  Sc 
Michiel ,  wanneer  zy  opzwemt ,  geheel  harde 

Kuic,  doch,  indien  zy  zig  *laar  ophoudt  tot  aan 
Simons-Dag,  wordt  de  Kuit  loffer  en  vloeibaar, 

zo  dat  dezelve  gelyk  een  Draad  uitloopt,  ter- 
wyl  de  Vifch  heen  en  weer  gaat  in  het  Net* 
Men  bcfpeurt  alsdan ,  dat  zo  wel  de  Mannetjes 

als  Wyfjes  hun  Zaad  verteeren,  waar  mede  de 

Ir 

Darmen  als  volgepropt  zyn  ,  wanneer  menze 

komt  te  vangen.  De  Inwooners  gelooven  voor 

vaft ,  dat  de  Kuit  van  de  Sijk  den  Winter  over 

leggen  blyft  tot  aan  het  Voorjaar,  wanneer  de 

jonge  Groey  met  het  afftroomende  Water  t'Z«e- 

waards  gaat-  In  de  Herfft  van  't  Jaar  1733* 
!•  deel.  vin.  stuk.  O  2  haal* 



212     Beichryviug    vak 

IV.      haalde  ik  (zegt  de  Heer  Gisler)  een  Emmer 

Afdeeu  voj  zeer  kte^  jonge  Sijken ,  van  twee  tot  drie 

Hoofd-*  ̂ u*m  Ian8>  uit  Torpfio  io  Medelpad  en  zette 
stuk.  dezelven  in  de  Giffio-See,  een  Meir,  waar  uic 

menze,  in  den  Jaare  1737,  met  Netten  weder- 
om kreeg,  zynde  toen  van  drie  tot  vier  Mar. 

ken  zwaarte  gegroeid.  De  Finn-Sijk  rydt  om- 
trent  Nieuwjaar,  in  Bofch-  en  Bergagtige  Mei- 
ren  ,  op  den  Grond  ;  alwaar  men  hem  dan 

vangt  met  Zet  en  Treknetten.  Hoe  vroeger 

zyne  Rytyd  is,  zo  veel  vroeger  komt  ook  die 
der  Forellen  en  andere  Salmagtige  ViiTchen. 

gebruik/  ̂ c  toebereiding  van  de  Sijk,  omze  te  be» 
waarcn  ,  vereifcht  veel  zorg  :  want ,  indieuze 

niet  genoeg  gezuiverd  of  te  weinig  gezouten 
wordt,  gelfk  het  Landvolk  veelal  in  Sweedea 

doet,  dan  bederft  de  Vifch.  Dit  gefchiedt  in« 
zonderheid ;  doordien  de  Pekel  Bloedig  wordt5 

maar,  wel  gewallcben  zynde,  blyft  hy,  tot  ia 

het  Voorjaar ,  wit,  •  Evenwel  {leekt  daar  ook 
zwaarigheid  in:  dewyl  het  fterk  Zouten,  daar 

toe  vereifcht ,  den  Vifch  droog  en  fmaakeloos 
maakt.  Alle  zorgvuldighcden  kunnen  dikwils 

niet  beletten,  dat  dezelve,  vroeg  in  de  Zomer 

gevangen  zynde,  niet  een  weinig  rood  worde, 
en  aan  den  Kop  of  Ruggegraat  eenigermaatc 

bederve.  De  Ondervinding  heeft  derhalve  ge- 
leerd, dat  het  beft  zy,  den  Vifch  daar  van  te 

berooven,  en  dus  in  twee  helften  tcfnyden, 
eer  men  hem  inzoute.  Den  beften  en  grootften 

Sijk  krygt  men  van  Nndmalingl  zo  laat  in  de 
Hcrfft, 

é 
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Herffl: ,  dat  hy  maar  losjes  met  Zout  behoefd      IV. 

geforensd-,  en  als  verfch  den  geheelen  Winter  Afdeel* xxxvr 
kan  gegeten  worden.    Ook  heefcde  Sijkvifïche-   ̂ 00FD.* 
ry  hier  in  't  Noorden ,  tot  dus  verre ,  aan  de    stuk. 
Kroon  weinig  opgebragt;   dewyl  geen  Vifch- 
plaats ,  behalve  eenige  Rivieren ,  ieder  Jaar  zo 
zeker  is  ,   dat   men  een  byzondere  Schatting 

daar  op  zou  kunnen  ftellen  (*), 

(i<)  Salm  met  de  Kaaken  Tandeloos  en  de  On-     x,v; 

derkaak  langft.  witvifch. 

Dit  is  de  kleinfïc  Alhula  of  Witvifch  van 

Gesnerös  ,  die  een  foortelyk  onderfcheidend 

Kenmerk  heeft,  beftaande  in  de  langte  van  de 
Onderkaak.  Anderszins  komt  d^eze,  volgens 

Willoughby,  volkomen  overeen  met  de  ge- 

woone  Albelenf  waar  van  men  'er  in  Switzer- 
land  fomtyds  ziet  van  twaalf  Ponden  zwaar; 
de  middelmaatigen  weegen  vyf  Pond  ,  en  de 
Ferra  van  het  Geneefiche  Meir  wordt  wel  een 

Elle  lang  gevonden. 

„  Om  myn  gevoelen  te  zeggen  van  alle  dee- 

„  ze  WitvifTchen :  ik  oordeel  dat  'er  niet  meer 
,,  van  zyn  dan  twee  of  drie  Soorten ,  naamely k 

5,  1.  de  Lamret  >  die  de  geftalte  en  grootte  door-  j 

»  gaans 
(*)  Stokhrimf.  Verhandel,  van  1753.  XV.  Th.  p.  198  ,  enz. 
(1$)  Salmo  Maxillis  edentulis ,  inferioie  longiore.  Syft.  Nat 

JX.  Coregonus  edentulus,  Maxilla  inferiore  longiore.  Faun,  Suec* 
3J3.  ART.  Gen.  9.  Syx.  18.  Spec.  40.  AlbuJa  minima,  Will* 
p.   186.  RAJ.  p.   61.  JONCT,   Ttb.  XXX.  f.  7, 

L  DEEL»  YIU,  STUK,  O  3 
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TV*      „  gaans  van  een  Haring   heeft;  a.  de  F<?rra5 

Afdeel.  ̂   (jjg    breedcr   en    dikker  is ,  van  figuur  als 
XXXVI.  ̂   een  galm,  grooter  dan   de  Lavaret,    en  3. 
stuk.    „  miffchien,  de  kleinfte  Albula  van  Gesnerus. 

,,  Dat   'er  zo  vcelerley  Soorten    van   zouden 
„  zyn,  als  die  Autheur,  hoe  fchrander  en  ge- 

„  loof  waardig  ook,  aantekent,  kan  ikniettoe- 

„  ftaan.    Altemaal  heb  ik  ze  befchreeven ,  zo 

3,  wel  de  Switzerfche  Albelen,  als  de  Savoifche 

3,  Lavaret  9  de  Geneeffche  Ferra  >  de  Guiniad 

5,  van  't  Land  van  Wales  en  de  Schelky  van 
„  Cumberland  ,    en  het  voornaamfte  veifchil  , 

,3  dat  ik  "er  in  gevonden  heb ,  beftondt  in  de 
3,  grootte  ,    daar  de  Ferra  en  Albelen  in  uit- 
„  muntten  by  de  overigen  5  zynde  ook  breeder 

„  en   dikker,  gelyk  een  Salm;  de  Lavaret  en 
3,  Schelley  kleiner,  dunner  en  fmaller,  gelyk 

„  een  Haring.    Hierom  flel  ik  maar  twee  Soor- 
„  ten,  waar  van  de  eene  de  twee  laatften,  de 

„  andere  de  Ferra  ,    Albelen  en  Guiniad   be« 

„  grypt.    De    kleinfte    Albelen  ,  die  men  in 
„  Switzerland  Weijjfifch^  dat  is  Witvifch  noemt, 

,,  is    door   zyne  kleinte  (zo  'er  geen  andere 
3,  Kenmerken  waren)  genoegzaam  onderfchei- 

„  den  (*)". Een  dergelyk  verfchil  vindt  men  ook  onder 

de  Sijk  in  Sweeden,  gelyk  wy  zo  even  gezien 
hebben.  Zelfs  is  daar  insgelyks  een  kleine 

Soort,  genaamd Sijkloja,  Smajijk,  £likta9  Stint, Moiku, 

(*)  WlLL.  TÜU  P*  185.  RAJ.  p.  6U 



DE     S  A  L  M  £  N. 

215 

Moiku;  naar  het  verfchil  der  Landfchappen. 
Evenwel  vindt  men  nog  eenige  Verfcheiden- 

heid,  dewyl  deSijkloja  of  Seint  ruim  een  Vie- 
rendeel Elle  lang  wordt ,  onthoudende  zig  in 

grootc  Meiren  of  Inhammen,  die  door  wyde 
Stroomen  gemeenfehap  met  de  Zee  hebben: 

doch  de  Rabboxe  of  Smaling,  die  men  flegts,  ia, 

diepe  jMeirtjes  of  kleine  Rivieren,  boven  op 
de  Bergen  ontmoet  ,  niet  grooter  valt  dan 

kleine  Spiering.  Deeze  laatft®  fchiet  Kuit  om- 
fireeks  St.  Andries  in  de  binncnlandfctie  Meirt- 

jes,  alwaar  men  hem5  meeft  omtrent  St.  Jan, 
met  kleine  Sleepnetjes  vangt. 

De  Rytyd  is  tegen  het  Begin  van  de  Winter, 
zegt  LinNjEüs;  doch,   volgens  Willouchby, 
zou  de  kleinfte  Albelen  of  Witvifch  in  de  Maand 

July  paaren.    Het  Klimaat  kan  eenig  verfchil 
daar  in  maaken ,  als  ten  opzigt©  van  de  Salm 

gezegd  is ;  ook  komt  de  Winter  veel  vroeger 
in    de  Noordelyke  Landen.      Artedi    merkt 

aan ,  dat  men  deeze  Soort  overvloedig  vinde  ia 

het  Meir,  waar  aan  Stokholm  legt,  wordende 

aldaar  voornaamelyk ,  by  't  Steedje  Sigtuna  en 
elders,    in   de  Maand  July  gevangen.     Mea 

vifcht  ze  alleen  by  nagt  met  Netten ,  die  veer- 

tig of  vyftig  Schreeden  nedergelaten  zyn,  zegt 
Willoüghby.    Met  helder  Weer  gaan  zy  die. 

per  ;   met  betrokken  Lugt  ftygen  zy  hooger, 
«n   maaken   grooter  Schooien  dan   de  andere 

Witviffchen  of  Albelen  f  De  Kleur  is  op  de 

Rug  blaauw  en  voor  't  overige  Zilveragtig. 

Afdfel, 

XXXVI. 

Hoofd- 
stuk. 
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IV.      In  de  Rugvin  zyn  gevonden  i\  >  inde  Borft- 

y    #  vinnen  16,   in  de  Buikvinnen  12,  in  de  Aars- 
Hoofd-'  vin  15  of  16,  en  in  de  Staarcvin  19  Straalen. STUK. 

xvr.         O  6)  SflZm  die  de  Bovenkaak  langfl  heeft  en  de 

Ïi^^fo*         Rugvin  met  drie- en- twintig  Straalen. rel. 

Deeze  wordt  van  de  Autheuren  Tbymattus 

geheten ,  een  naam  die  van  de  Reuk  van  Thym 
zou  afkomftig  zyn.  Dus  noemde  Bellonius 

zelfs  hem  Tbymits.  't  Is  zeker,  dathy,  verfch 
gevangen  ,  niet  onaangenaam  ruikt.  De  Duit- 
ichers  noemen  hem  Afch ,  Aefch  of  Efcb  j  de 
Sweeden  Harr  ,  de  Franfchen  Tbymo  of  Tbym  9 
de  Italiaanen  Temelo.  In  Engeland  geeft  men 

*er  den  naam  aan  van  Grayling  en  Umber  ;  al- 
zo het  de  Rivier  Omber-Vifch  is  der  Autheu- 

ren* 

Gelyk  de  Adelvifch  naar  de  Kuit  van  Harin- 

gen, zo  is  de  Thym- Forel  naar  die  der  Sal- 
inen zeer  gretig,  en  wordt  dikwils  gevangen, 

met  zulk  een  Kuitkorrei  aan  den  Hoek  te  flaan. 

Indien  de  Salmfteekers  in  Sweeden  Harren  vin- 

den, danftellenzy  vaft,  dat  'er  in  de  nabuur- 

fchap 

(16)  SalmoMaxillafuperiorelongiore  pinna  Dorfï  mdiisvigui- 

*i  tribus.  Syfl.  Nat.X.  Coregonus  Maxilla  luperiore  longiore^ 

pinna  Doril  oÏÏïculorum  trium.  Art.  Gen.  x«.  Syn.  20.  Spec. 
4i.  Faun.  Snee.  314.  GRON.  Muf  II.  N.  165.  Thyrrullus 
WILL.  p.  187.  RAJ.  p.  62.  Jonst.  Tab.  XXVI.  fig.  3y  4, 

s,  &  XXXI.  f.  6.   Umbra  fluviatilis.    YfiLL.  p.   is  7.   ïUj' 

P.  6U 
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fchapSalm  zy,  op  wiens  Kuit  die  loeren.    Het      jy. 

aanmerkelykfte  i*  9   dat  de  Laplanders  uit  de  Afdeeu- 

Darmen  van  deezen  Vifch  het  Stremfel  berei-  XXXVI. 
den  tot  de  Kaas  van  hunne  Rendieren ,  als  geen     STuk. 

ander  Stremfel  hebbende  (*).    Dit  is  te  zonder- 

linger, om  dat  de  Thymallus,  volgens  Schwekk- 
feld,  van  Water-Krekels 3  Wormen,  Vliegen 

en  andere  Infekcen  leeft.     Men  agt  hem,   'm 
fommige  Landen,  beter  tot  Spyze ,  zelfs,  dan 
de  Forellen. 

Thym-Forellen  onthouden  zig  niet  alleen  in 
de  Rivieren  der  Noordelyke  maar  ook  in  die  der 

Zuidelyke  deelen  van  Europa ,  zo  wel  digt  aan 

Zee  (f),  als  ver  daar  van  af,  ja  zelfs  in  Berg. 

agtige  Geweften.  Men  vindt  'er,  in  Lombar- 
die  ,  van  één  of  anderhalf  Pond  zwaar.  De 

Kleur  is ,  op  de  Rug ,  vuilgroen  naar  't  blaau- 
we  trekkende,  aan  de  zyden  blaauwagtig  met 

een  Goudglans  en  overlangs  bruin  geftreept  of 

als  gefchaduwd  ,  gelyk  de  Omber- Vifch  ;  ja 
bovendien  nog  zwart  gevlakt.  Die  ftreepen 

ioopen  in  de  voegen  van  de  ryën  der  Schub- 
ben, 

(*)  Coagulo  cum  alio   non   faftruantur.      Zegt  LlNNvEUS 
Faun,   Suec    p.    119.    Evenwel   fchynt   het  my  uit  het  Ver- 

haal,   dat  ik  daar  van  in  't  III.  Stuk  deezer  Nat.  Hiftorie 
biadz.   123   en  124,  uit  de  Stokb olm/e    Verhandelingen  gzgevcn 

heb  ,    te  blyken  ,   dat   zy  'er  nog  andere  Hulpmiddelen  toe 
hebben  s  gelyk  in  't  byzonder  de  Berg-Zuuring. 

("f)  Dir  fchynt  onze  Authctir  te  bedoelen  met  de  uitdruk- 
king, habitat  in  Europa  ftuviis  maritimis  ;  doch  de  Heer 

Gronovius,  die  'er  e'e'n  ontvangen  had  van  den  Heer  Am. 
man,  ftelt  de  woonplaats  in  de  Rhyn,  by  Ba/èl,  en  dus  een 
goed  end  van  de  Zee  af. 

I.DEEL.  VIII,   STWK,  O    5 
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IV.      ben  ,  welken  deeze  Vifch  byna  Ruitswyze  heeft» 

Afdeel.  £)e  Gedalce  is  als  die  der   WitvifTchen  :    hy 
XXXVI.  j^ft  de  Snoet  ftomp  en  zeer  kleine  Tandjes 

stuk.     io  de  Bek ,  de  Kaaken  byna  egaal.    In  't  Kieu- 
wenvlies v/aren  o  of  10  Beentjes.    In  de  Rug- 

vin  zyn  door  den  Heer  Gronoviuj  geteld  2if 

in  de  Borllvinnen  15,  in  de  Buikvinnen  10,  ia 

de  Aarsvin    15  Straalen.     De  Staart   was  ge* 

vorkt ,  de  Zydftreep  regt,  loopende  in  't  mid* 

den  der  Zyden.  * 

xvii.        (17)  Salm  met  de  Bovenkaak  langer  en  Kegel» 

Houting,  vormig. 

Deeze,  dieby  ons  Houting  genoemd  wordt  5 
en  in  de  Monden  der  Rivieren  van  de  Neder- 

landen voorkomt,  onthoudt  zig,  volgens  Lin- 

itfêus,  in  deAtlantifche  Oceaan,  't  Schynt  dat 
dezelve  niet  in  Sweeden  gevonden  worde.  Men 

vangt  hem  's  Voorjaars  veel  in  de  Zuiderzee  en 
op  de  Maas.  In  Vlaanderen  #ordt  hy  Hautin 

of  Outin  geheten,  in  't  Fraöfch  BeccaJJe>  we- 
gens de  fpitsheid  van  de  Neus?  gelyk  men  hem 

dus  ook,  by  de  Autheuren,  onder  den  naam 

van  Oxyrhynchus  of  Oxyrincbus,  vindt  te  boek 

gefield.  . 
Men 

(17)  Salmo  Maxilla  fuperïore  longiore  conica.  Syft.  Nat.X* 
Coregonus  Maxilla  fuperiore  longiore  conica .  Art.  Gen.  10. 
Syn.  21.  GRON.  Muf,  I.  N.  4g.  Salmo  unicolor  albesceas  , 
Roftro  conico  ,  Cauda  bifurcata.  Zoöpbyl.  Gr  on.  Fase.  I.  N. 

374.  Oxyrynchus.  WlLL.  p.  I$7.  JEUj.  f.  62.  JONST.  Tab* 
XXVI.  fig<  13. 
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Men  onderfcheidt  hem  van  de  overige  Wit-      iv. 

viffchen ,  en  zo  wel  van  de  Schelvifch  als  van  %de  Afdeel. 

Wyting,  ligcelyk  door  decze  fpitsheid  van  de  ̂ XXVr» 
Snoet :  en  drie  Vinnen ,  gelyk  in  de  Afbeelding     stuk/ 

van  Johnston,  zyn 'er  verkeerdelyk  door  Ron- 
jdeleïius  aan  toegefchrceven.     Zyn   Geftalte 
zweemt  zeer  naar  die  der  Forellen ,  doch  is  wat 

platter.    Men  vindt  'er  van  byna  anderhalf  Voet 
lang.    In  de  Rugvin  zyn  14,  in  de  Borflvinnen 
13,  in  de  Buikvinnen  10  en  in  de  Aarsvin  15 
Straalen  geteld ,  door  den  Heer  Gronoviüs. 

(18)  Salm  met  dê  Vetvin  eenigermaate  getand. 

Deeze  Soort  van  Houting  f  die  in  het  Wcmer* 

Meir  van  Sweeden,  dat  in  Dalekarlie  legt,  ge- 
vangen wordt,  heeft  in  de  Rug  vin  12,  in  de 

Borflvinnen  16,  in  de  Buikvinnen  10  en  inde 
Aars  vin  14  Straalen. 

De  Viffchen,  die  men  Coregoni  noemt,  ver- 
fchillen,  volgens  Steixerus  ,  van  de  Salmen, 

door  de  weinigte  van  Beentjes  in  het  Kieuwen  * 
Vlies ,  (dat  egter  meer  op  de  volgende  toepas* 
felyk  fchynt ; )  door  de  kleinheid  en  Kleur  van 
èe  Kuitkorrels  ,  en  door  de  Kleur  van  hun 

Vleefch ;  als  ook  door  de  Vetheid  der  Inge- 
wanden ,  uit  welken  gemakkelyk  een  groote 

veelheid  van  Vet  gekookt  wordt  (*). 
IV.  A  f- 

XYllï. 

(18)  Salmo  pinna  adipofa  fubferratd.  Syft.  Nat.  X.  Wimba 
It.  Weftioth.  p.  231. 

(*)  Nov.  Comment.  AcaL  Fetrop.  Tom. 'III.  p.  415* 
I.TEEJL.   VJII.STVK, 
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IV.  IV.    Afd'eehnc, Afdeel. 

XXXVI.      Die  iQ  het  Kieuwen-Vlies  niet  meer  dan 
Hoofd-  vj£r  Beentjes  hebben. STUK. 

xix.         (19)  Salm  met  de  Rug  bultig  enfamengedrukt* 

Hoogmgl  to  Aarsvin  mn  vyftig  Straalen. 
Pi..  LX1V. 

ri&  *•  In  de  Afdeeling  van  dit  Geilagt,  welke  Lin* 

wmus  alleenlyk  door  bet  kleine  getal  der  Beent- 

jes van  het  Kieuwen-Vlies  van  de  anderen  on- 
derfcheidt  ,  komen  eerfi  die  Surinaamfchen 

voor,  daar  Gronoviüs  een  byzonder  Geflagt 
van  maakt  onder  den  naam  van  Charax.  Die 

naam  betekende ,  weleer ,  een  Soort  van  Braa- 
fem,  waar  aan  de  Duitfchers,  nog  heden,  den 

naam  geeven  van  Karayfche  of  Karafs.  Onze 
Autheur  noemt  de  Viflchen  van  deeze  Afdee- 

ling Characini,  als  naarden  Charax  gelykende. 

Dit  Geflagt  heeft ,  volgens  den  laatftgemel- 

den  (*) ;  het  Lyf  hooger  dan  breed ,  eeniger- 
maate  famengedrukt ,  met  effene  glinfterende 

Schubben  gefchalied:  de  Navel  byna  in  9t  mid- 
den :  de  Zydftreep  doorgaans  regt.  De  Kop  is 

hooger  dan  breed,  famengedrukt,  weerloos: 
de  Kieuwendekzelen  zyn  effen ,  ongefchubd;  de 

-  Tanden  .taamelyk  groot,  egaal  in  beide  Kaa- 
ken.    Het  Kieuwenvlies  heeft  wederzyds  drie 

of 

(ip)  Salmo  Dorfb  gibbofb  comprefïb ,  pinna  Am  radiis  quin. 
quaginta.1  Syft.  Nat,  X.  Charax  Dorfb  admodum  prominu- 
lo,  pinna  Ani  radiis  quinquaginta  quinque,  GRON.  Muf,  I» 
H.  5  3.  T.  1.  f.  + 

(*)  Zoophyl  Gm.  Fase.  I,  p,  1*3, 

• 
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of  vier  Beentjes.    Vinnen   zyn    'er  agt  -(f),      ly. 
waar  van ,  onder  de  cwee  op  de  Rug ,  de  agier-  -  Afdeel« 

fte,  of  Vetvin ,  zeer  ver  af  is  van  de  voorde,  XXXVI. 
die  midden  op  de  Rug  (laat,  en  verder  van     stuk:, 

den  Kop  dan  de  Buikvinnen. 

Zyn  Ed.  telt  thans  vyf  Soorten  van  Cbaraces, 

allen  uit  Amerika  afkomftig.  De  eerde  noemt 

by,  Charax  met  de  Kaaken  egaal,  het  Lyf  lang- 

werpig rank  y  de  Zydjireep  krom  :  de  tweede, 
Charax  met  de  Bovenkaak  langer  en  Jtomp ;  den 

Kop  van  voor  en  breeder  dan  hoog;  de  Rug  van  bo* 

ven  feberp  verheven  :  de  derde ,  Charax  met  de 

Bovenkaak  lang  ft ,  het  Lyf  langwerpig  rank ,  ds 

Rug  naauwlyks  boogswyze  gekromd:  de  vierde > 

Charax  >  die  de  Onderkaak  langji  heeft ,  de  Rug 

bultig  üitfleekende ;  den  Kop  hooger  dan  breed  en 

een  zwarte  Vlak  aan  de  Borflvinnen  :  de  vyfde  , 

Charax ,  met  den  Kop  hooger  dan  breed ,  de  On* 

derkaak  langfi,  de  Rug  eenigermaate  verheven* 
rond  en  een  zwarte.  Vlak  am  de  Borflvinnen» 

De  Kenmerken  van  deeze  twee  laatften  loo- 

pen  zodanig  in  malkander ,  dat  zy  met  voordagü 

fchynen*verfchikt  te  zyn,  om  niet  eveneens  te 
luiden.  De  Afbeeldingen  ondertuffchen,  wek- 

ken z^n  Ed,  van  beiden  geeft,  en  de  Befchry- 
ving,  toonen  aan,  dat  het  weezentlyk  verfchil- 

lende 

(■[•)  Dit  zou  de  Cbaraces  fchynen  te  onderfcheiden  van  de 
Salmen,  waar  aan  de  Heer  Gronqvius,  thans,  maar  zeven 
Winnen  toefchryft ;  doch  ik  zie  niet  waarin  dit  Vcrfchil  be- 
ftaa,  en  waaroai  de  Salinen  zo  wel  geen  agt  Vinmn  hebben  * 

welken  'er  zyn  Ed.  te  vooren  ook  aan  toegefchreeren  hadt. 
Muf.  Ichtbyolog.  Tom.  I.  f,   18* 

LDeêl,  VIII.  Stuk, 
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IV#      lende  Viflchen  zyn :   des  de  Kenmerken ,  die 
Afdeel.  onZe  Autheur ,  gelyk  de  Heer  Gronoviüs  te 
XXXVI,  vooren  ook   gedaan   hadt ,   van  het  getal  der 
Hoofd.  .   *         A  _  .  _  ö 
stuk.     Straalen  in  de  Aarsvin  afleidt,  my  veel  duide- 

lyker  voorkomen  ,  tot  onderfcheiding :  want  de 
uitwendige  Vertooning  is   in  allen  byna  even. 

eens;  gelyk  zy  ook,  meeftal,  bkauwagtig  Zil- 
verkleur  gefchubd  zyü# 

Deeze  Surinaamfche  dan ,  die  teregt  Hoogrug 
genoemd  wordt,  ie  de  vierde  Soort  vmCbarax 

by   den  Heer  Grojxoviüs  9  door  wien  in  dè 
voorde  Rugvin  geteld  zya  10,  in  de  Borflvia* 

nen  n,  in  de  Buikvinnen  8,  in  de  Aarsvin  55 
en  in  de  Staartvin  19  Straalen. 

xx.  (20)  Salm  die  het  Lyf  famengedntkt  heeft , 
naculatus* 

reevlakki-  W»   &&&* 

*e*  Straalen. 
tweevhiJü*        met  iwee  Vlakken  ,  de  darsvin  met  dertig 

Deeze  k  *  in  de  Befchryving  van  hetKoning» 
lyk  Sweedfche  Kabinet,  onder  den  naam  van 
Albula  ook  afgebeeld,  alwaar  in  de  Aarsvin 

twee  en-dertig  Straalen  geteld  zyn.  In  't  Werk 
van  Seba  wordt  hy  genoemd  Tetragorwptrm  y 
die  Zilverkleur  is  ,  met  een  grooten  uitftee- 

kenden  Kop ,  een  Vliezig  byhangzel  aan  't  uU 
terfte  van  de  Rug ;  de  Staart  zeer  gevorkt. De 

(20)  Salmo  Corpore  cömprefïo  bimaculato,  pinna  Anl  ra- 
diis  triginta.  Syft.  Nat*  X.  Charax  Dorfb  leviter  convexo ,  pinnl 
Ani  radiis  triginta  uno  GRON.  Mutf.  I.  n.  54.  T.  1.  Albula 

pinna  Ani  radiïs  triginta  duobus.  Muf.  Ad.  Fr.l.  p.  7*.  T,  32» 
f.  2.  Coregonoides  AmboinenSi.  Art,  Spx.  44. 
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De  laatftgemelde  naam  komt  eenigermaate  o-      IV. 

vereen  met  de    Geftalte  ,   die   Vierkantig  zig  Afdeeï* 

vertoont.     Men  wil  ook  dat   het  de   Piabucu   u,7U riOOFD- 

der  Brafiliaanen  zy.  Wat  de  zwarte  Vlak ,  we-  stuk. 

derzyds  ,  agter  de  Kieuwendekzelen  betreft ; 

die  was  zo  wel  in  het  andere  Voorwerp ,  genaamd 

Hoogrug ,  als  in  deeze:  in  andere  Afbeeldin- 

gen ontbreekt  dezelve  geheel ,  even  als  in  de 

volgende  Soort.  Artedi,  die  'er  zulk  een, 
onder  den  naam  van  Ambonfcbe  Houting,  Hou- 

tingagtige  of  Wüvifch  van  't  Eiland  Amboina> 
befchryft,  maakt  ook  geen  gewag  van  de  ge- 

melde Vlakken ;  zeggende  dat  de  Kleur  van  't 
geheele  Lyf  Zilveragtig,  doch  op  de  Rugdon- 
kerer  is;  zynde  hetzelve  met  groote,  witagti* 

ge,  halfronde,  dunne  enzagte,  over  elkander 
leggende  Schubben  gedekt.  In  de  Rugvia 
werden  door  hem  is,  in  de  Borftvinnen  13, 

•in  de  Buikvinnen  10,  en  in  de  Aarsvin  34  Straa- 

len  geteld.  De  Geftalte,  getuigt  hy,  was  vol- 
komen als  een  Soort  van  Braafem,  die  in  Up- 

land ,  een  Provintie  van  Sweeden ,  Braxenpan* 
ka  en  by  ons  Bliek  geheten  wordt. 

(21)  Salm   die  bet   Lyf  ongevlakt  en  in  de     xxi. 
Aarsvin  tvpaalj  btraaien  beeju  tu$. 

Ongeviakte* 

Het  kleine  getal   van  Beentjes  of  Straalen 

in  de  Aars  vin  onderfcheidt  deezen  genoegzaam vaa 

(i\)  SalmoCorpore  immaculato,pinnaAni  radnsduodecim.S^/?,, 
Nat.  X.  Albula  pinna  Ani  radiis  duodecun.  Muf.  Ad.  Fr.h  p.  7U 
I.DEÏL.  VIU.  STWK. 

o 
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IV.      van  de  voorgaanden.    Men  heefc  in   de  Rug- 

Afdeel,  en  Buikvinnen  u,  in  de  Borftvinnen  14,  in  de 
*™x       Staartvin  20  Straalen  geteld  in  een  Voorwerp , 
stuk,     dac  zig  bevindt  in  het  Koninglyk   Sweedfche 

Kabinet.   Hetzelve  is  de  voorgaande  zeergelyk; 
maar  zonder  Vlakken.    Zy  komen  zeer  naa  aan 

de  Houtingen,  doch  zyn  breed  van  Lyf,  als 
de  Braafems. 

Niiotic'ui.      (zzySalm  mei  alle  V innen  geelagtig  en  bet £gyptifchc.         geheele  Lyf  wit. 

Deeze  onthoudt  zig  in  de  Nyl  >  en  daarom 

noem  ik  hem  Egyptifche.  In  de  Rugvin  zyn 

9,  in  de  Bord  vinnen  13,  in  de  Buik  vinnen  9, 
in  de  Aarsvin  16  en  in  de  Staart  vin  12  Siraa. 

len  geteld.  In  dit  opzigt  verfchilt  dezelve 

grootelyks  van  den  Nyl-Salms  dien  Dr.  Has- 
selquist  befchreeven  heeft ,  gelyk  hier  volgt. 

.  Dezelve  heeft  het  Lyf  hooger  dan  breed ;  de# 

Snoet  langagtig  ,  doch  niet  zeer  dun  ,  aan  't 
't  end  ftomp  2  de  Kaaken  egaal  ,  met  Lippen 
die  de  Tanden  dekken,  welke  lang,  dun,  en 

buigzaam  over  zyde,digt  aan  elkander  geplaatft 

zyn,  De  Oogkringen  waren  Zilverkleur  ,  de 

Oogappel  blaauwagtig  of  Zeegroen.  Het  Kieu- 
wenvlies hadt  4  Beentjes ;  de  Dekzels  befton- 

den  uit  drie  Plaaten.  In  de  voorfte  Rug  vin 

vondt  hy  23;  in  de  Borft vinnen   17,  in  de 

Buik- 
(22)  Saïmo  pinnis  omnibus  flavefcentibus  %  Corpore  toe* 

albo.  Syfi.  Nat.  x, 
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Buikvioïien   10  ,  in   de  Aarsvin    16  en    in   de      IV. 

Staartvin   20   Straalen.     De   Scaart  t'eenemaal  _FDE£U 
met  Schubben  gedekt,  uitgenomen   de   rand,   Hoofd* 

en   zeer  gevorkt  ,    hadc  de  punten  ftomp  ge-     stuk. 
rond.  De  Zydftrcep  was  zeer  regt,  nader  aan 

de  Rug  dan  aan  den  Buik ,  de  Navel  veel  digter 
aan  de  Staart  dan  aan  den  Kop.  De  Schubben  wa. 
ren   klein  ,  ruuw  ,  getand;  zittende  zeer  vaft 

en  op  regte  lynen  gefchikc. 
Zodanige  Salmen,  die  van  onderen  wkagtig 

van  boven  zwartagtig  bruin  en  op  de  zyden 

blaauwagtig  geftreept  zyn  ,  vallen  'er  in  de 
Nyl,  inzonderheid  by  Kairö,  zeer  groot  ;fom- 
tyds  wel  honderd  Ponden  zwaar  ,  en  worden 

van  de  Arabieren  Nefafcb  geheten.  Men  houdt- 
ze  voor  de  beften  onder  de  Viffchen  van  dien 

Stroom  (*). 

(23)  Salm  die  de   Vinnen  eenigermaaie  Stoffig    xxxttt 

heeft y  de  Zydjlreep  neerdaaknde.  tu* Vir*.    " Stoffige. 

Dit  is  een  Amerikaanfche  Vifch  ,  in  wiens 

Rugvin  n  ,  in  de  Borftvinnen  16,  in  de  Buik- 
vinnen  8,  in  de  Aars  vin  26  en  in  de  Scaarcvia 

18  Straalen  geteld  zyn. 

(24)  Salm  met  den  Bek  cpwaards  gekeerd,  xxiv. 
-p.       AnoftomuSs 
De   Hoogbek, 

(*)  HASSELQ^.  Jtm.  Edir.  Roft.   1762.  p,  422. 
(23)  Salmo  pinnis  fubpulverulentis  3  linea  laterali  defcen* 

dente.  Syft*  Nat.  X, 

(2+)  Salmo  Ore  fiirfum  fpc&ante.  Syjf.  Nat.  X.  Anofto- 

mus.  Gron.  Muf.  11.  n.  155.  T.  7*  f.  2.  Zïèfh.  Grm* Yafc.  k  p.  122.  N.   376.  J 
I.DE5L,  VIH.5TUK.  P 
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IV.  De  zonderlinge  en  byna  monfireufe  plaatzing 
Afdeeu  yan  £en  gg^  j^eefc  (jcn  naam  aCorCven  aan  jj: XXXVI 
Hoofd-  Vqorwerp,  het  welk   door  den  Heer  Grojso* 
stuk,  vius  uit  de  Kabinetten  van  Seba  gekogt  was, 

pi.  lxiv.  en  waar  van  zyn  Ed.  de  naauwkcurige  Afbeel- 
ding geeft.  Hetzelve  was  langwerpig  en  dik 

van  Lyf,  doch  niettemin  hooger  dan  breed, 

als  ook  de  Kop  ,  die  zeer  klein  zig  vertoont «, 

loopende  de  Onderkaak  in  een  ronde  tepelswy- 

ze  Spits  uit,  en  dus  ver  voorby  de;  Boveakaafe 

uitfieekende.  Uit  maakt  dat  de  Bek ,  die  ge- 

tand  is,  op  zulk  een  zonderlinge  wyze  opwaards 

v  ziet ,  dat  men  den  Vifch  5  met  recht ,  Hoogbek 

noemen  mag.  In  zyne  Rugvin  zyn  1 1  y  in  de 

Borftvinnen  13  ,  in  de  Buikvinnen  7  ,  in  de 

Aarsvin  io  en  in  de  Staartvin  25  Straalen  ge- 

vonden.  De  Kleur  was  bruin  0  met  overlangfe 

breede  ongelyke  Streepen  gemengeld.  Lin- 
NjEüs  fielt  de  Woonplaats  in  de  Indien. 

XXXVII.    HOOFDSTUK. 

JBefcbtyoing  van  't  Geflagt  der  Tabakspyp-Vis* 
>  schen  9  wegens  hunne  Gefialte  dus  ;  als  oek 

Trompetters  ,  genaamd. 

Kaam,     *~W ckere  Viffchen  die  in  langte  en  dunte  van 
•i.i»eiken,  £^j  fet  ̂ yf  uitmunten ,  en  daarenboven  eea 

lange  rolronde  Snoet  hebben,  aan  de  tip  met 

Kaaken  voorzien  ,  worden  tot  een  byzonder  Ge. 

flagt  in  deeze  Rang  gebragc ,  onder  den  naam 

via 





PlAAT    LXY 





S^v.  j 
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Van  Fiflularia,  dat  wy  Tabakspyp.Visch  ver-       iv# 

taaien.    De  Heer  Gronovius  heeft  ze  Solenos-  Afdebl. 

fc??wtf ,  wegens  de  Pypagtige  gedaante  van  den  ̂ XXY"* 
Bek  ,  geheten.    Anderen  haddenze  betrokken     stuk. 

tot  de  Naaldviflchea  ,  die  'er  in  Geftalte  zeer 
naar  zweemen. 

De  Heer  LinnAüs  heeft  maar  éêne  Soort  in    soorten, 

dit  Geflagc  *  zynde  de  gene  die  in  Brafil  Petem- 

buaba,  dat  is  Tohacco-Pipe  Fifb  'm  \  Engelfch, 
getyteld  wordt 9  en  die  in  't  byzonder  aanmerke* 
lyk   is  wegens   een  draadswyze  verlanging  uit 
het  midden  van  de  Staart  (i).    Zodanig  één 

befchryft   de    Heer   Gronoviüs    'er    uit   den 
Oceaan  by  Guinee ,  zynde  twee  Voeten  lang  9 

en, op  't  meefie5geen  drie  Duimen  dik.    Deze 
hadc  een  Snoet  van  meer  dan  vyf  Duimen  lang, 

uit  drie  Beenderen  famengcfteld  ,  die  met  een 

fierk  Vlies  aan  elkander  gehecht  waren.    Hier 

agter  was  de  Kop  een  Duim  dik:  het  Ly  f  hoe- 
kig rolrond ,  doch    agter  de  Rugvin  volkomen 

zeskantig.    Tuflchen  de  twee  Kwabben  van  de 

Staart,  daar  het  Lyf  naauwlyks  twee  Liniën 

dik  was,  kwam  een  buigzaam  Roedje,  als  eea 

Balyn,  agt  en  een  half  Duim  lang,  in  een  zeer 
dunnen  Borftel  uitloopende.    De  geheele  Vifch 

was  ongefchubd.    Hy  hadc  zeven  Vinnen ;  waar 

(i)  Fiftulatia,  Muf.  Ad.  Fr.  I.  p.  go.  T.  26.  f.  1.  So- 
iènoftomus  Cauda.  bifurca  in  Se  tam  Balxnacearn  abeunte. 

Gron.  Muf  I.  n.  ii.  CATESB.  Cdr.  III.  T.  17.  f.  1. 

JPetïmbuaba.  M4RCGR.  Br  af  148.  Petembuaba,  WlLL» 

hht.  App.  21.  ■ 

I,D££L.  VIII.  STUK»  P    * 



<2l3      Beschryving    van 

IV.      van  de  Rug  vin  8,  de  Borft  vinnen  15,  de  Buik- 
.A  ̂   r\  rp  T"*  f 

•   vinnen   7,  de  Aars-  en  Staartvinnen  12  Straa- XXXVII 
Hoofd-  ̂ en  hadden.    In  het  Kieuwenvlies  waren  zeven 
stuk.     Beentjes,    De  nevensgaande  Afbeelding  is  uk 

pi.  lxiv.  de  Befchryving  van  hec  Kabinet  des  Koning* 
van  Sweeden  ontleend. 

De  Heer  Doktor  van  Hagen  heeft  thans 

een  gedroogde  Tabakspyp-Vifch  van  deeze  gej 
ftalte  3  lang  zynde  drie  Amfterdamfche  Voeten 

of  33  Duimen  Rynlandfch;  naaraelyfc  de  Kop 

11  en  het  Lyf  22  Duimen  ,  met  een  Draadje 

of  Roedje  aan  de  Staart ,  van  7  Duimen  langte, 

nog  daar  boven.     De  Kop  is  op  't  dikftc  ander- 
half Duim  breed  en  vyf  vierden  Duims  hoog. 

De  Rugvin  is  afgebroken.    In  de  Borftvinnen 

heb  ik  geteld  ió *  in  de  Buikvinnen  7,  in  de 

Aarsvin  ,  die  tegen  de  Rugvin  over  ftaat  ,  13 

Straalen.    De  Vifch  is  aan  de  andere  Zyde  van 

de  Kaap,  in  de  Indifche  Zee,  gevangen. 

Trompetter.      Thans    befchryft    ons  de  Heer  Gronoviüs 
een  andere  Soort  van  Soknojlomus ,  zonder  Bor- 

ftclagtig  roedje  aan   de  Staart  ,  welke  hy  zig 

verbeeldt  die   te  zyn  ,   daar   Valejstyn   van 

fpreekt,  onder  den  naam  van    Trompetter  y  en 

Pütiver  onder  dien  van  allergrootfien  Chïnee- 

fchen  Naaldvifch ;  zynde  het  die  daar  Willough- 

by  de  Af  beelding ,  doch  zonder  Borft- ,  en  Buik* 

vinnen  ,   van  geeft.    Dit  merkt  men  als  een 

verzuim  aan  (*);maar,  dewyl  die  Vinnen  be- 

dor- 

(*)  Pinnac  Pc&orales  &  Ventrales  negle&s»  Zotyk.  G>**. 
Pafc.  I,  p.  115, 
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dorven  waren ,  kenden  zy  'er  niet  wel  aan  ge-      IV. 
maakt  worden.  Het  Voorwerp ,  uit  het  Koning    Afdeeu XXXVII 

lyk  Kabinet  van  Engeland,  was  drie  Voeten  lang,  jjoofd  ' 
waar  van  de  Kop  en  Snoet  ,  te  famen ,  een  derde  stuk. 

deel  beliepen,  zynde  het  Lyf  op  't  dikfte  ,dat 
is  aan  den  Kop,  vier  Duimen  in  de  omtrek,  Dac 
van  Gronovïüs  was  met  kleine  harde  Schubbet* 

jes  gedekt,  In^de  Rugvin  vondt  zyn  Ed.  26, in 
de  Borftvinnen  16,  in  de. Buikvinnen  6,  in  de 

Aarsvin  24  ,  en  in  de  Staartvin  16  Beentjes. 
De  Kleur  was  bruin  en  zwart  gevlakt.  Het 
kwam  uit  Ooliindie. 

Wy  zullen  hier  de  gebrekkelykheid  der  Af-  pt.  ixvj 

beelding  van  Willouchby  verbeteren  ,  door  ïg'  x" 
die  van  eenen  Trompetter-Vifch  uit  de  Verza- 

meling van  den  Heer  W.  van  der  Meulen, 

zynde  ongevaar  anderhalf  Voet  lang.  Deeze 

heeft  in  de  Rugvin  25  of  26;  in  de  Bord  vin- 
nen 16,  in  de  Buikvinnen  6  ,  in  de  Aarsvin 

27  en  in  de  Staartvin  15  Beentjes.  De  Kop  is, 

met  de  Snoet,  vyf  Duimen  lang  ,  de  Snoet 

een  half  Duim  breed ,  en  de  Oogen  zyn  een 

vierde  Duims  wyd.  De  Kleur  van  't  Voorwerp 
is  op  de  Rugrosagtig,met  Zilverkleurige  Stree- 
pen  overlangs,  op  de  Zyden  en  aan  den  Buik, 
die  bleek  en,  gelykerwys  de  Zyden  by  de 

Rug  en  nevens  de  Zydftreep,  met  donker  bajr* 
ne  Vlakken  üerlyk  is  gefiippeld. 

LDeïIm  VIII.  Stuk.  P  3  XXXVIIL 
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XXXVIIL       XXXVIII.    HOOFDSTUK. 
Hoofd. 

^K#  Jiefcbryving  van  't  Geflagt  der  Snoeken  ,  waar 
in  ,  zo  van  de  gewoone  onzer  Binnenwateren , 
derzelver  Gulzigheid ,  Veortteeling ,  Vangfl ,  m 

Gebruik  ,  tf/i"  t^m  <fe?z  PyU  «1  Schildfnoek, 
<few  Geep  m  verfcheide  uitbeemfchen  9  Naald- 
viflchen  genaamd  5  wordt  gefproken. 

Naami D it  Geflagt,  wederom,  hepfc zynen Hoofd- naam  van  zeer  bekende  Viffchen  onzer 

binnen-  en  bui  ten- Wateren  ,   die  men  Lucius 
of  Snofk  tytelt:  doch  in  plaats  van  dien  heefc 
het  onzen  Autheur ,  in  navolging  van  Artedi  , 

behaagd  ,  den  zeer  duifteren  naam ,  Efox ,  te 
gebruiken  ,   die  mogelyk  van  Efitare  ,  dat  is 

veel  eeten  ,  afkomftig  zal  zyn  :  want  de  Vis* 

fchen  van  dit  Geflagt  zyn  zeer  gulzig.     Som- 
migen ,  ondertuflehen  ,   hebben  zig  verbeeld, 

dat  Puniüs  door  Efoces  de  Salmen  meent  (*}, 
Kenmerken.     De  Kenmerken  der  Snoeken  beftaan,  vol- 

gens  onzen   Autheur,   in  het  JLyf  zeer  lang, 
den  Kop  van  boven  platagtig ,  de  Bovenkaak 

plat 

(*)  Efox  in  Rheno9  (zegt  Plinius  (libr.  IX.  Cap.  is.) 
ftellende  denzelven  met  den  Silurus  van  den  Nyl  en  den 

Attilus  van  de  Po  ,  als  de  grootfte  Viflchen  ddt  Rivieren 
voor.  Dewyl  de  Afbeelding  ,  by  Gesnerus  ,  eenigermaate 
gelykt  naar  het  Vosje  van  Rondejleti  us  ,  GtUus  Radius 

genaamd  ;  zo  is  het  waarfchynlyker ,  dit  de  Efox  een  Snoek  , 
de  silurus  den  voorgemelde^  Nyl-Sdnt  en  de  Attilus  van  oc Po  4cn  Sim  bctckenc. 
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plat   en   korter  ,  de  Ondcrkaak  geftippeld  te  iw 

hebben  :  Tanden  in  de  Kaaken  en  op  de  Tong :  Afdsel. 

het  Kieuwenvlics  met  agt  tot  derden  Straalen.  o  X VIW# 
Gronovius  ftek  veertien  Beentjes  in  hetzelve,  stuk. 

Zyn  Ed.  merkt  aan  ,  dat  de  Rugvin  agter  op 

de  Rug,  tegenover  de  Aars  vin,  geplaatfl:  zy. 

't  Getal  der  Soorten  van  Snoek  is  by  Lin.  sooiten. 
umus  negen,  als  volgt.                         , 

(1)  Snoek  met  twee  Vinnen  op  de  Rug,  waar       r. 
van  de  voorjte  gedoomd.  pfi-snoek 

Deeze  zou,  volgens  de  bepaaling  van  Gro* 
hoviüs  ,  die  aan  de  Snoeken  maar  zeven  Vin- 

nen en  ééne  Rugvin  toefchryft  ,  niet  tot  dit 

Geflagt  behoores  kunnen,  't  Is  een  Vifch  uit 
de  Middellandfche  Zee ,  dien  de  Italiaanen ,  te 

Livorno,  Lazze  marino  heeten  ,  en  de  Fran* 
fchen  Spet ,  volgens  Rondeletius.  De  eerft- 

gemelde  naam  betekent  Zee-Snoek,  gelyk  men 

hem  ook  in  't  Engelfch  Sea*Pike  of  Spittfifch 
getyteld  vindt,  By  de  Schryvers  geeft  men  'er 
den  Griekfchen  naam  Spbymna ,  en  den  Latyn. 
fchen  Sudis  aan  ,  of  Sudes ,  welk  woord  eea 

Staak  of  Stok  betekent ;  gelyk  Sphyra  een  Werp- 
fpies,  Schicht  of  fcherpe  Pyl.  , 

De 

(1)  Eiox  dorfo  dipterygio  ,  antica  fpmofa.  Syfl.  N*t.  X, 

Sphyi^na.  ART.  Gen.  84.  Syn.  iïz.  Sphyrxna.  CHARL.  ps 
13  6.  Sphytxnx  prima  Ipccies.  Will.  p  273.  Sphyrxna  üvc 
Sudis.  Raj.  p.  84.  Jonst,  Tab.  XVIII.  %.  1, 
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IV.  De  Geftake,  naamelyk,  van  deezen  Vifch> 

DEEL'  is  noG;  langer  en  dunner  dan  der  Snoeken 

j^op^  zweemende  dus  raar  die  der  Naaldviffchen  :ge- 
stuk.  ]yk  uit  die  van  Johsston  blykt,  waar  inegtcr 

de  voorde  Rugvin  ontbreekt.  De  Kleur  is , 

op  de  Kop  en  Rug ,  bruinagtig  groen ,  aan  den 

Buik  Zilveragcig.  Met  een  geflooten  Bek  ver- 
toont de  Snoet  zïg  als  een  Kegel,  hebbende, 

een  wyde  gaaping,  waar  binnen  de  Bek  geel 

van  Kleur ,  en  de  Kaaken  met  een  ry  van  groo- 

te  fcherpe  Tanden  gewapend.  Langs  de  Snoet 

opwaards  loopen  twee  verheven  Screepen;  wes« 

halve  mogelyk  de  Bek  gezegd  wordt  met  Sny- 

werk  verfierd  te  zyn  (*).  De  Oogen  zyn  groot 
met  Zilverkleurigq  Kringen .  bruin  gewolkt. 

Het  Lyf  is  gedekt  met  kleine  Schubbetjes.  On- 
der  de  Vinnen  heeft  de  voorde  Rugvin  5 ,  de 

agterfte  gelyk  de  Aarsvin  10,  de  Borftvinneo 

13,  de  Buikvinnen  6  en  de  Staartvin  17  Straa- 
len  9  zynde  de  Staart  zeer  gevorkt» 

In  de  Oceaan  hebben  wy  deezen  Vifch  nog 

nooit  gezien,  zegt  Willougeby.  Het  Voor- 
werp ,  door  hem  te  Livorno  befchreven  ,  was  vaa 

zestien  Duimen.  By  het  open  fnyden  vondt  men 

de  Rob  zeer  naauwen  lang,  met  omtrent  veer- 

tig byhangzels  aan  't  Portier,  't  Gedarmte 
liep,  zonder  eenige  bogt,  regt  uit  tot  aan  de 

Navel.    De  Galblaas  was  wyd,  de  Milt  lang- 

wer* 
(*)  Roftrum  foris  cdstum  fchryft  RONDELETIUS. 
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werpig.    Voor  goede  Spyzc  houdt  men  deezen       IV» 

Viich,  komende  in  Smaak  de  Schelviffchen  of  Afdeeu 

Kabeljaauwen  naby.  ,         ̂ o^*1'* 

(2)  Snoek  die  de  Aarsvin  dübbeld  en  de  Schubben 

Beenig  beeft. 

stuk;. 

Allergrootste  gefchubde  Naaldvifch  wordt 
dceze  van  Willoüghby  getyteld.  Klein  geeft 

'er,  wegens  de  gedaante  van  den  Bek ,  den  naam 
aan  van  Pfalidojlomus ,  dat  is  Vifchdie  den  Bek 

heeft  als  een  Schaar  of  Tang ;  zynde  dat  Griek- 
fche  Woord  de  bynaam  van  den  Kreeft  ,  by 

Homerus  (*).  Die  Autheur  heeft  'er  drie, 
waar  van  de  eerfle  aller grootjle  ,de  tweede  naaft 
daar  aan  komende,  en  de  derde  met  de  Buik 

en  Staart  paarfch  genoemd  wordt.  Allen  fchy- 
nen  zy  te  behooren  tot  deeze  Soort,  zo  wel 

als  die  Vifch  van  Catesby,  getyteld  aller* 

"grootfte  gefchubde  groene  Naaldvifch.     • 
Hy  noemt  hem  the  green  Gar-Fisb  ea  zegt  dat 

dezelve  drie  Voeten  lang  wordt ,  hebbende  een 
langen  Bek  of  Sneb,  vol  kleine  Tanden.  Het 

Lyf  was  van  boven  groen ,  van  onderen  bleek 

rood,  gedekt  met  een  harden  Beensgen  Rok,  die 

fa- 

(2)  Efox  pinna  Ani  duplici  ,  Squamïs  ofleis.  Syft.  ff  at. 
£  Efox  Maxilla  fuperiore  longiore  ,  Cauda  quadrata.  ArT. 
Gen,  14.  Syn.  27.  GRON.  Muf.  I.  N.  29.  Acus  maxima 
fquamofa  viridis.  Catesb.  Car.  II.  T.  10.  Acus  maxim^ 

fquamofa.  Will.  App.  p.  22.  Raj.  p.  109. 
(*)  Ik  twyfel  niet  ,  of  het  zal  das  gefpeld  moeten  wor- 

den, fchcon  men  by  den  Heer  Gronovius  aangehaald  yinfo 
Pfaiicojfomus  p  daar  KLEIN  hfeft  P/tlifoftomuSi 

I.  Deel.  VIII.  Stuk.  P  5 

IL 

OJfeus. 

Schild- 
Snoek, 
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IV.     famengefteld  was  uit  groote  Ruitswyze  Schub- 

Afdeel.  jjeD^    £)e  Vinnen  waren  geel  of  hoog  rood: 

XHoOTD-#(k  Staartvin  rond*    MeD  vindc  hem  *n  de  VY- 
stük.     vers  en  zoet- Water  Rivieren  in  Virginie. 

Ongelyk  fraaijer  is  de  Afbeelding  van  deezen 

Autheur,  dan  de  gene  >  die  in  't  Werk  van 
Willoüghby  (*}  gevonden  ,  en  dus  door  Dr. 
Lister  befchreeven  worde.  Het  Voorwerp  was 

middelrnaatig ,  (want  hy  hadt  'er  eens  zo  groot 
gezien),  en  niettemin  derdhalf  Voet  lang,  drie 
Duimen  breed  ,  met  een  Onderkaak  van  zes 

Duimen  ,  de  Bovenkaak  een  weinig  langer  * 

beiden  fcherp  getand.  By  de  Kieuwen  waren 
twee  Vinnen,  zo  ook  by  de  Navel,  en  twee 

anderen  by  de  Staart ,  één  boven  op ,  één  on- 
s  der.  De  Staartvin  was  vierkant  en  zat  fchuins 

aan  't  Lyf.  De  Schubben  ,  groot  en  fterk, 
vaft  aan  de  Huid  kleevende,  Ruitagtig,  warea 

zeerfraay  op  ryën  gefchikt  en  bandswyze  fchuins 

om  den  Buik ,  loopende  langs  de  Rug  een  ftreek 
van  rondagtige  Schubben*  De  Kleur  van  den 

gedroogden  Vifch  was  groenagtig  wit ,  hier 
en  daar  eenigermaate  gevlakt. 

In  een  Voorwerp  van  deeze  Öoort  ,  dat  in 

Sweeden  fchynt  geteld  te  zyn ,  werden  in  de 

Rugvin  <S,  in  de  Borftvinnen  n,  in  de  Buik- 
vinnen 6,  in  de  Aarsvin  5,  en  in  die  van  de 

Staarc 

(*)  Naamelyk  Tab,  P.  %\  niet  App.  Tab.  3.  f.  2,  al  waas 
de  Schubben  en  Staart  weinig  met  deze  befcfrryving  ftioo 
ken ;  doch  in  deeze  fchynt  de  Kop  omgekeerd  te  zyn. 



be    Snoeken,  t*3^ 

Staart  ia  Straalen  gevonden*    De  Heer  Grq-      IV. 

novius   bezit  'er   de  Kaakebeenen  van  f    uit  Afdee** ^  L  4-     «,     f«w  XXXVIII. 
Ooftindte  afkomftig.  Hoofd- 

(3)  Snoek  die  een  Vin  heeft  midden  op  de  Rug  , 

STUK. 

in. en  bet  Kieuwen.  Vlies  met  drie  Straalen.  v*lP?sr- Vos-Vucju 

In  't  Werk  van  Caïesby  worde  deeze  de  Vos 
van  Bahama  geheten.  Hy  is  doorgaans  omtrent 
zestien  Duimen  lang  en  loopt  zeer  fmal  naar  de 

Staart  toe,  die  wyd  gegaffeld  is.  Den  Bek,  die 
zeer  veel  van  den  voorgaande  verfchilt ,  heeft  hy 

zeer  wyd ,  met  een  enkele  ry  van  kleine  fcherpe 
Tandjes  in  ieder  Kaak,  Hy  is  bekleed  met  vry 

groote  dunne  fchubben,  die  op  de  Rug  Om- 
berkleur  ,  aan  den  Buik  witagtig  zyn.  De 

Rugvin  is  nagenoeg  op  'c  midden  der  langte. 

(4)  Snoek  die  een   Vin  op  't  midden  van  de      iv. 

Rug  en  het  Kieuwenvlies  met  vyf  Straalen     ̂   $h  J beeft. 

De  Heer  Gronoviüs  geeft  van  deezen  de  be- 

fchryving  onder  den  naam  van  Synodus 9  die 

eenjgermaate  overeenkomt  met  Synodon  of  tJ9tf«- 

?ex,  gelyk  men  een  Soort  van  Zee-Braafem, 
die  zeer  getand  is ,  noemt.    Deeze  Snoek  ver* 

dient 

(3)  Efbx  pinna  in  medio  Dorfij,  membrana  branchiofteg$ 

friradiata.  Syft.  Nat,  X.  Vulpes  Bahamenfis.  CATE SB.  Car.  II» 
T.   1.  f.  2. 

(4)  Efox   pinna  in  medio  Dorfi,  membrana  branchioflegl 

quinque-radiata.   Syft.    Nét.  X,    Syttodu*.    G&ON*   Mufi  II.      ' 
H.   tjri.  T.  7.  Fig.  I. 

I.  D£el.  Vlll.  Stuk» 
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IV.       dient  dien   naam  met  regt,  gelyk  de  Afbeel- 

Afdeel  ̂ ing  9    welke    zyn  Ed.  daar  van  geeft ,    klaar 
XXXVIII.  aantoont.    Zie  hier  de  Kenmerken  van  deeze 
Hoofd- 
stuk.     Soort  ,  die  naar  den  voorgaanden  Vifch    zeer 

gelyk  t.     * Het  Lyf  is  langwerpig,  fchraal,  hooger  dan 
breed  ,  met  Scbubben  die  gefchalied  leggen  * 

gedekt  zynde:  de  Navel  komt  nader  aan  de 
Staart  dan  aan  den  Kop :  de  Zydftreep  loopt 

regt  en  onafgebroken ,  midden  door  de  Zyden 
heen.  De  Kop  is  hooger  dan  breed  ,  onge. 

fchubd ,  ruuw,  fcherpagtig:  de  Bek  wyd  van 

gaaping  met  zeer  fterke  lange,  digt  aan  elkander 
geplaatfte  Tanden  ,  zo  in  de  Kaaken  als  aan 

't  Gehemelte,  op  de  Tong  en  in  de  Keel.  Het 
Kieuwen- Vlies,  onder  de  Dekzelen  verhoolen , 

is  uitfpanbaar,  en,  wederzyds,  met  vyftica 

(*)  Beentjes  voorzien,  't  Getal  der  Vinnen  , 
die  weerloos  zyn ,  is  zeven :  op  de  Rug  een 

enkele,  niet  groot;  aan  den  Buik  twee,  byna 
midden  tuffchen  de  Bord-  en  Aarsvinnen.  De 

Rugvin  heeft  n,  de  Borftvinnen  12,  de  Aars- 

vin 6 ,  de  Buik-  en  Staartvinnen  ieder  8  Scraa- 
len.  Het  onderzogte  Voorwerp,  onbekend  van 

waar  (f),  was  by  dezes  Duim  lang, 

(53 

(*)  Vjf  Beentjes  vind  ik  maar,  in  't  Syft.  Nat.  vanLiN- 
H^eus,  in  de  Kieuwen  vliezen  aangetekend,  dat  zekcrlyk  een 
Drukfeil  zal  zyn. 

(t )  Aldatr  ftelt  men  de  Woonplaats  in.  Amerika» 

"•*•--*' 
*«j 
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(5)  Snoek  die  de  Snoet  plat  van  boven  én  de       iv# 

taaien  byna  egaal  heeft.  Afdeel. XXXVIIL 

Snoek  met  den  Bek  breeder  dan  hoog  ,  hadt    Hoofd. STUK 

Artedi    deezen  getytcld.     Gronoviüs  noemt  * 
hem ,  tot  ondericheidiog  van  de  anderen ,  die     Lud& 

den  Bek  in  't  geheel  of  ten  deele  Spilrondagtig     sjST 
hebben  ,  Snoek   met  de  Kaaken  breed  en  eeni-  . 

germaace     neergedrukt    (*).      De   Autheuren 
noemen  hem  ,   eenvoudiglyk,    Lucius ,   dat    is 

Snoek,  gelyk  de  Italiaanen  hem  ook  nog  Luz- 

-zo  of  Lucio  heeten.    De  Franfchen  geeven  'er 
den  naam  aan  van  Brochet,  de  Engelfchen  van 

Pike  of  Pieker ell3  wanneer  hy  jong  is  ;  by  de 

Swecden  heet  hy  Giadda9  by  de  Deenen  Gidde, 

by  de  Duitfchers,  in  ?t  algemeen,  Hecbt. 
Men  kan  niet  twyfelen  of  de  Latynfche  naam 

zal  van  de  Vraatagtigheid  en  verflindende  aart, 

waar  in  deeze  Vilch  zeer  naar  de  Wolven  ge- 

lykt,  afkomftig  zyn.  Met  regt  Jcan  men  hem 
den  Zee. Wolf  noemen  der  zoete  Wateren, 
Rivieren ,  Meiren  en  Piallen.  De  Beeken  en 

Vy vers  worden  door  hem  van  Vifch  ontledigd ; 

des  hem  fommigen  ook  noemen  de  Tyran  der 

Wateren.  Zyn  naam  af  te  leiden  van  het 

Lichten,  om  dat  zyn  Oogen  helder  zyn,  en 
dat 

(s)  Efox  Roflro  deprefïb  fubfcquaïi.  Syjf.  Nat.  X.  Efox 
Roftro  plagioplateo ,  Art.  Gen.  10.  Syn.  20.  Spec.  $i.Faunm 
Suec.  30^..  Gj?,on.  Muf,  1.  n.  28.  Lucius  Authorum.  WlLL. 
P»  ?-36,  Raj,  p.   TI2.  &c. 

(*)  Efox  Maxiliis  latis  fubdepreigs.  Zwpkyl.  Qrm,  Pafc,  I» 

p.  117.  N.  351'. 
h  DEÏJL.  VIII.  STUK, 
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IV.      dathy,  gedroogd  zyndc,  bynagt  Licht  geeve 

XXXVlll        dePbosPhorus>    is  vecl  te  ver  gczogt.    On- 
'       Hoofd/ dertuffclieQ    komt    hec    zonderling   voor,   dat 

stuk*     Aüsoniüs  de  eerde  zy  *  die  zig  van  't  Latynfch 
woord  Lucius  bediend  heeft ,  om  een  Snoek  te 
betekenen.    De  Grieken  noemen   hem    thans 
zelf  Luczo ,  en  die  van  Bourdeaux  Lucz ,  doch 
in  Anjou   en  Ie  Maine,  dat  Landfchappen  van 

Vrankryk  zyn,  heet  men  hen  'Becquetof  Bechet 
wegens  zyn  langen  Bek,   die  'er  oudsty'ds  den 
mam  van  '0%v'fvy%Qs  of  Sdherpfooet aandeed* 
geeven. 

Volgens  Belloniüs  2ou  de  gewoonc  Fran* 
fche  naam  *  Brochet*  van  Broche ,  dat  een  Braad* 

fpit,  Spil  of  ander  Werktuig,  van  een  Spilronde 
figuur,    betekent  9  afkomfiig  zyn  :  doch  Me. 
nage  wil ,  dat   het  veeleer  af leidelyk  zou  zyn 

van  Brochus,  een   Woord   't   welk    gebruike 
wordt  om  iemand  aan  te  duiden ,  die  den  Mond 

uitfteekende ,  de  Lippen  groot  en  dik,  de  Tan- 
den  uitfpringendc   heeft.     Sommigen  noemen 

de  kleine  Snoeken  ,  anders  Brocbeton  genaamd  , 
ook  wel  Lanceron  of  Lancon ,  dat  men  van  het 

voortfchieten  in  't  Water  afleidt :  een  middel* 
maatigcn  Poigmrd,  en  de  allergrootften  ,  die 

van  dikte  als  eens  Menfchen  Been  zyn,  Bro~ 
cbet  Carreau. 

De  Snoeken  zyn  in  de  Noordelyke  en  mid- 

deldeelenvan  Europa  gemeen,  doch  men  vinde- 

ze weinig    of  geheel  niet  in  Spanje,   en  in  'c 

1  Zeewater  3  ja  zelfs  bydc  Monden  der  Rivieren  $ zeer 



de    Snoeken,  039 

Mer  zeldzaam ,  alwaar  zy  ook  mager  en  fchraal      IV.     1 

worden.    De  Vlflchers  verhaalen,   dat    deeze   Afdee^ 

Vifch  inzonderheid  de  gewoonte  heef:,   van,    ̂ Vllt 
gevangen  zyndc,   het  gene  hy   hadt  ingeflokt    stuk. 
weder  uit  te  braaken  ,  keerende   fomtyds   de 

Maag  om ,  gelyk  dit  van  de  Kabeljaauwen  wordt 

verzekerd  (*>    Hy  durft  Viffchen   aandoen  , 
die  niet  kleinder  zyn  dan  hy  zelf  is,  en  weet 
dezelven  in  te  flokken ,  neemende   eerfi:  dea 

Kop  beet ,  dien  hy ,  terwyi  het  andere  buiten 
zyn  Bek  hangt  ,   allengs  verteert,   en   dus  al 
verder  den  Vifch  inhaalt.    Een  geloofwaardig 
Man  heeft  my  verteld  ,    zegt  Rondeletiüs  , 

dut  hy,  op  zekeren  tyd  reizende,  zyn  Muilezel 
te  drinken  bragt  aan  de  Rhöne  ,   alwaar   een 

S'xk1:  het  Beeft  vatte  aan  de  Onderlip  en  daar 
zo     aft  in  zitten  bleef  met  zyne  Tanden,  dat 

cc  Muilezel  verfchrikt,  en  fchielyk  terug  wy- 
Icetëde,  den  Snoek  mede  nam  s  dien  hy ,  door  het 

Öiögèfefci  van  den  Kop ,  eindelyk  kwyt  raakte  eü 

op  dzn  Grond  frneet,  alwaar  die  Man  hem  lee- 
vend  magtig  wierdt. 

*t  Is  buiten  feyf ,  dat  de  Snoek  een  Verflin-  Gulzigheid 
dend  Roofdier  zy.  Jonge  Katjes  en  Honden; 

die  men  in  de  Vyvers  werpt,  worden 'er  niet 
alleen  door  opgevreeten ,  iraar  men  heeft  ook 

dikwils  Vogelen  eo  Water-Rotten  in  zyne  Rob 
gevonden.  Sommigen  verzekeren  ,  dat  hy  ook 

Pad. 

(t)  Zie  't  voorg.  VIL  Stuk.  deezec  Nat.  Hiftork.  black, 
ïpi. 
Ï.DSÏL,   VIII.  STUK, 
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IV;      Padden  eet ;  doch  dewyl  de  Oijevaars  de  (linken. 

fdeel.  je  vVaterpadden  niet  eeten  5  zo  is  dit  in  't  al- XXXVIIf 

JHoopd- * gemeen  onwaarfchynlyk:  aangezien  men  weet, 
stuk.  dat  de  ViiTchen  onurent  hun  Aas  vry  keurig  zyn. 

Kleine  Snoeken  worden  zelfs  wel  van  de  groo- 
ten  verflonden  ,  maar  de  Baarfcn  laaten  zy 

veelal  onaangeroerd  wegens  de  ftckeligheid  der 

Vinnen.  Evenwel  zyn  'er,  die  verzekeren* 
dat  een  Snoek  fomtyds,  op  de  gezegde  manier, 
naamelyk  met  den  Kop  eerft  in  te  Hokken, 

zelfs  groote  Baarfen  tot  zyne  prooy  maakt. 

Yangft.  De  Vangft  der  Snoeken  is  niet  alleen  aan. 
genaam  maar  ook  nuttig  ;  dewyl  de  Waterea 
door  hun  beroofd  worden  van  anderen  Vifch. 

Zelden  kan  menze  ,  op  de  gewoone  manier , 

met  een  Hengel  vangen:  evenwel  is  't  moog- 
lyk  (*).  Men  gebruikt  'er  een  Looplyn  toe, 
die  om  een  fterk  Riet  of  langen  Stok  geflagen 
is,  doende  aan  den  Hoek,  die  dubbeld  en  met 

een  Kettingje  voorzien  moet  zyn  ,  een  Vifchje , 

't  welk  men  door  de  beweeging,  die  men  maakt, 
zïg  als  leevend  doet  vertoonen  ;  of  met  een 

Kikvorfch ,  naar  welken  de  Snoeken  zeer  gree. 

tig  zyn.  Gemeenlyk  vangt  menze  met  zoge- 

naamde Fleuren ,  die  in  't  Water  gelegd  worden 

te  dobberen  ;  zynde  aan  't  eene  end  daar  vaa 
een 

(*)  In  de  Zomer  van  't  Jaar  1752  is  't  my  gebeurd ,  ds:  ik 
by  den  Uithoorn  ,  in  de  Veenen  ,  hengelend;  in  een  Sloot ,  van 
wel  tien  Voeren  diep,  aldaar  op  de  gewoone  wyje,  in  plaats 
van  een  Baars,  een  Snoek,  van  onge  vaar  twee  Ponden  zwaar  s 
aan, den  Hengel  ving  en  ophaalde» 
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©en  Touwetje  ,    dat  men  om  een  Mikje  van      IV.    ' 

een  Tak  windt ,  die   in  de  Wai  is  vaft  getto-   AFDSEt» 

ken  (*).  Deeze  Vifch , naamelyk ,  moec ,  wegens  u  j-)00FEH 
zyn  geweldig  voortfehieten ,  bot  hebben ;  an-     stuk, 
ders  zou  hy ,  van  aanmerkelyke  grootte  zynde, 
alles  weg  of  aan  (tukken  rukken*    Men  vangt 
de  Snoeken  bovendien   ook  wel   in  een  zoort 

van  Zetnetten  ,  hier  te  Lande  Puiten  genaamd  , 

die    als  een  vier-  of  vyfdubbelde   Fuik  gefat. 

foeneerd  zyn;  of  ook  in  gewoone  Fuiken  (f): 
fomtyds  worden  zy  wel  gefchooten  of  met  een 
Strik  gevangen. 

Een  zeer  aardige  manier  van  Snoek  te  vangen 
en  die  de  Liefhebbers  veel  vermaak  kan  geeven  % 

is,  indien  zy  doorgaat,  de  volgende.  Neem, 
met  heldere  Lugt  en  Zonncfchyn ,  een  Spiegel, 
die  taamelyk  groot  is ,  en  breng  hec  Zonne- 

beeld, daar  van  terug  gekaatfl,  op  't  Water, 
daar  gy  vermoedt  dat  zig  Snoek  onthoude.  De 

Vifch  zal  niet  nalaaten ,  zo  men  verzekert ,  zig 
op  die  plaats  aan  de  Oppervlakte,   of  tuffchen 

Wind 

f*)  Dit  Dobberen  of  Hengelen  met  groote  of  kleine  Vifch- 

jes,  egter,  is  niet  alleen  in  onze  Provincie,  maar  ook  in  dis 
van  Vriesland  en  Groningen ,  volftrekt  verbooden ,  gelyk  wy 

in  't  voorgaande  Stuk  bladz.  6  ,  10,  gezien  hebben,  la 

Vriesland  op  cene  Boete  van  is  ,  'm  Groningen  op  eene  van  ii 
Gulden. 

(|)  Een  Viflcher  van  Aalsmeer  heeft  my  verhaald,  dat  hy  eens 

de  Fuik,  die  hy  tot  het  vangen  van  andere  Vifch  gezet  had* 

oplaaiende,  daar  in  een  Snoek  vondt  ,  van  zo  verbaazende 
grootte  ,  dat  hy  denzelven  naauwlyks  in  de  Schuit  krygen  en 
meefterkon  worden. 

I.DBEZ-.  VIII.  STVK.  Q 
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IV,      Wind  en  Water,  zo  men  't  noemt ,  te  ver- 
Afdeeu   toonenj  Jan   kan  men   hem  met  den  Snaphaan 
XXXVIII.  treffen    en  van  den  Wal  met   een  Stok  of  in Hoofd 

stuk.     een  Schuitje  ophaalen  ( 

/ 

Van  aanmerkelyke  grootte  moet  die  Snoek 

geweeflzyn,  daar  Johnston  van  fpreekt,  dathy 

*er  een  gezien  had ,  die  in  de  Rob  een  anderen 
Snoek  bevatte,  wiens  Buik  met  eenx  Water- 

Rot  geladen  was.  't  Is  zeker ,  dat  men  'er  fom* 
tyds  vangt  van  tufïchen  de  dertig  en  veertig ,  ja 

vyftig  Ponden  zwaar  (f).,  Hier  uit  befluit 
men*  met  regt , dat  deeze  Vifch  zeer  oud  worde, 
en  uit  een  Ring,  dien  Keizer  Frederik  de  II. 
een  Snoek  had  laaten  aandoen ,  wanneer  hv  den- 

zelven  in  een  Vy ver  of  Meircje  wierp ,  wordt 

opgemaakt,  dat  deeze,  toen  men  hem  weder 
ving,  ten  minde  260  Jaaren  oud  was.  Men 

zou  zig ,  door  het  tellen  van  de  blaadjes  der 

Schubben ,  miffchien ,  dienaangaande  nader  heb- 
ben kunnen  verzekeren  (|). 

Dat  'er  onder  de  Snoeken  .  zo  wel  als  on- 
der de  Kabeljaauwen  ,  Hermaphrodieten  ,  of 

Hommers  en  Kuiters  te  gelyk  zyn,  wordt  van 

fommigen  verzekerd.  Ook  heeft  men  'er  gezien 
die  ifcaar  één  Oog  hadden.  Voorts  is  'er  een 
Berigt  van  den  vermaarden  Wepferus  (§) ,  die ons 

(*)  La  nouvelle  Mat/on  Ruftique.  Tom.  II.  p.  547. 
(|)  Een  Liefhebber  der  Vincheiy  van  Leiden,  verhaalt mv, 

dat  hy  'er  aldaar  een  gevangen  heeft  van  1 3  Pond. 
(J.)  Zie  't  voorg.  VII.  Stuk,  bladz.  27. 
(§)    Aa.     Pbyrico-Med.    üve   Eph.    Nat.    Cur.   Dec.    lil. 

Ann.  2.  pag.  19S.  &c. 
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ons  verhaak ,  dat  hy  groote  Snoeken ,  die  omtrent       jy, 
de  Bronnen  van   den  Donau  ,  alwaar  eene  me-  Afdeel. 

nigte  is  van  Moeraffen  ,  gevangen  waren  ,  ope-  Xx*vIlL 

nende,  in  dezel ven  verfcheide  Lintwormen  vondt ,     STük?" 
die  als  Bloedzuigers  vaft  zaten  aan  het  Gedarm- 

te  ;  hebbende  hunne  Snoetjes  ,  weinig  grooter 
dan  de  Koppen   van    groote  Spelden,  in  den 

Zenuwagtigen   Rok    ingeplant  *    en  den    Hals, 
van  twee  of  drie  Duimen  lang,  niet  dikker  daq 

een    dubbele    Draad.      Deeze    Waarneeming 

toont,  dat  de  Snoeken,  zo  wel  als  de  Zeelten* 
van  dit  Ongediert  geplaagd  zyn* 

Dat  de  Eendvogels  de  Snoeken  zaaijen  (*) ,  Voomeeiiiig„ 
is  iets  'c  welk  men,  geloof  ik,  voor  een  Fabel 
uit  zou  maaken,  indien  Linn^us  het  niet  ver- 

zekerde. Ondertuflchen  hebben  wy,  meer  dan 
eens ,  gezien  en  aangetoond  ,  dat  onze  Ridder 

niet  onfeilbaar  2y.    Gesnerüs  was  voorzigti- 

ger,  toen  hy   zeid':   „    Men  gelooft  dat  de 
5$  Kuit  van  Snoek,  in  een  Vyver  geworpen, 

,,  aldaar  voortteelt:  want,  als  een  Reiger  de- 
„  zelve  ingeflokt  en  van  een  Boom  in  \  Water 

3,  weder  uitgebraakt  heefc  9   meent  men  dac  'er 

,,  Snoeken  van  voortkomen1'.  Hy  agt  het  nies 
tvaarfchyniyk ,  dat  de  jonge  Groey  der  Snoeken 

zig  tuflehen  de  Kieuwen  van   andere  Viiïchea 
zou  verbergen ,  om  daar  gekoefterd  en  befchut 

te  worden:  weshalve  zy  dan  ook  dezodanigen, 

Uit  erkentenis ,  niet  zouden  op  eeten  ,  noch  be- 

fcha« 
(*)  Ab  Anatibus  feritur.  Sy/I\  Nat.  X.  pag.  314. 

•  LDf.EL.  VIII.  STUK  Q  2 
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IV.       fchadigen,  en  dus  veel  dankbaarer  dan  de  Koek- 

A  fdeel.  ̂ ^  z         £)at  uic  cjc  kujc  jg,.  Snoeken  jonge 

Hoofd-    Aaltjes   voortkomen  zouden ,  is  buiten  kyf  een 
stuk.     Fabel. 

Elders  vindt  men  van  het  ryën  der  Snoeken 

ömfiandig  gewaagd  (*).  Ik  zal  hier  alleenlyk 
bybrengen,  wan  de  meer  gemelde  Stellerus 

daar  van  getuigt.  „  De  Snoeken  begeevenzig, 

„  ten  tyde  der  Overftrooming ,  naar  de  Beek. 

3,  jes,  en  het  Wyfje  vertoont  zekere  fchyu 
„  van  Bezwangering  :  het  Mannetje  glipt  haar, 

„  in  de  Paaring,  zeer  fnel  voorby,  doch  het 

,,  Wyfje  werpt  zig,  in    dit  voorby  glippen, 

*  mc in  m*r*Ï£  fchielyk  op  de  Rug  en  keert  het  Mannetje* 
waarfch.     ac •  '  , 
mM-ri.  99  den  Buik  toe:  op  welken  tyd  zy   fomtyds 

„  ook,  by brandende  Fakkel* Licht,  des  nagts, 

„  me|de  Handen  gevangen  worden"  (|). 
Hier  zal  ik  alleen  nog  byvoegen ,  dat  in  de 

Kuit  van  een  Snoek ,  die  tuflehen  de  agt  en  negen 

Ponden  woog  ,  door  BALTiSERUs^een  vermaarde 

Straatsburgsfche  VifTcher,  geteld  zynof  gefchat, 

byna  anderhalf- honderdduizend  Eijertjes*  Dit 

verfchilt  veel  van  negen  millioenen  ,gelyk  Leeu- 

wenhoek 'er  in  de  Kuit  van  een  Kabeljaauw 
vondt:  doch  het  zou  gelegenheid  genoeg  gee* 

ven  tot  een    verbaazende  vermenigvuldiging, 

zon- 
(*)  Een  Vertoog),  naamelyk ,  dien  aangaande ,  is ,  uit  de 

Verhandelingen  van  de  Sweedfche  Akademie  der  Weetenichap • 
pen  te  Stokholm  ,   woordelyk   vertaald  overgenomen    in  het 
Haarlemmer  of  HollanJfck  Jis.gazyn. 

(t)  AT*v.  Cmm4  Acfd,  Pttm%  Tom.  UI.  p.  f  i$,% 
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zonder  dat  de  Snoek  door  Eenden  of  Reigers       IV. 

gezaaid    behoefde  te  wórden  :  indien  niet  een  Afdeeu XXXVIIT 
groot  gedeelte  der  Kuit  vernield  werde ,  gelyk   ̂ oofd. 
in  de  Salmen  enz.     De  tyd  der  Paaring  is  in      stuk. 

Maart  en  April,  en  dan  is  het,  te  Straatsburg, 

de  Verbooden   tyd   van  de  Snoeken- Vangft. 

Niet  ongelooflyk  zal  het  iemand  voorkomen  ,  Taaiheid  van 
dat  men  in  Engeland  den  Buik  van  een  leevende 

Snoek  wel  open  fnydt,  om  zientelaaten  hoe  vee 

de  Vifch  zy,en,    den  Snoek  niet verkoopen kun- 
nende, hem  weer  in  een  Houwer  doet,  nadat  de 

Wond  is  toegenaaid :  niet  ongelooflyk,  zeg  ik, 
nu  men  weet,   dat  de  Vifïchen  zelfs    gelubd 
kunnen  worden,   met    de   Zaadvaten  door   te 

fnyden  ,  zonder   dat  zy  'er   van   derven  (*). 
Dat  'er   juift   Zeelten  in  die  Houwer  zouden 
moeten  zyn  ,  op  dat  door  de  Lymigheid  van 
het  Vogt,  welk  dezelven  omkleedt,  de  Wond 

beter  mogt  toe  heelen  :    luidt  wat  klugtig.    In 
alle  opzigten  is  het  zeker  ,  dat  de  Snoek  zeer 

taay  van  Leven  zy. 

De  Geftalte  van  deezen  Vifch  is  taamelyk 
bekend.  Hy  heeft  het  Lyf  lang  en  dun ,  den 
Kop  plat ,  de  Snoet  uitgeftrekt  en  als  de  Bek 

van  een  Gans  gefatfoeneerd  ,  met  een  wyde 
Gaaping.  In  zyne  Kaaken  heeft  hy  zulke  fier- 
ke  en  fcherpe  Tanden ,  dat  men  zeer  zorgvuldig 
moet  zyn,  om  van  hem  niet  gebeten  te  wor- 

den.   De  Kleur  is  vuil  groen,  met  geelagtige 
ffin 

(*)  zie  't  roorg  vu.  Stuk  ,  ™adz.  14. 
i.DSEL,  VIII.  STUK,  Q    3 
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IV.       flippen  en  vlakken  befprengd  :    de  Schubben 

Afdeel,,  Zyn  ]<{ejn  ̂    cjocj1  digt  aan  elkander  geplaatft. 
XXXVIII,  £)e  Staart  is  gevorkt.  Linn^us  (telt  in  deRug- 

stuk.     vin  ai,  in  de  Borftvinnen  15,  in  de  Buikvin. 

nen  11,  in  de   Aars  vin   18  en  in  de  Staartvin 

19  Straalen:  Gronovius  18  in  de  Rugvin,  11 

in  de  Borftvinnen,  9  in  de  Buikvinnen,  en  15 

in  de  Aarsvin  (*). 
Koning  der      De  laatftgemelde  Heer   berigt  ons  ,-  in  zyn 

noc  n.  /onjangS  ̂ gegeven  Werk  (f),  dat  hem,  in  de 
Zomer  van  't  Jaar  1760,  door  de  Vifïchers_ge- 
bfagt    ware    een    Verfcheidenheid  van  deeze 

Soort,  die   volkomen   Oranje -Kleur  was  ,  en 
met  zwarte  Vlakken.    Zy  noemden  denzelven 

Koning  der  Snoeken.    Hier  beftondt  de  Rugvin 

uit  20  weerloofe  Beentjes  5  de  Borftvinnen  had- 
den  13,   de  Buikvinnen   10,    de  Aarsvin  17, 

en  de  Staartvin^  21  Scraalen.    Deeze  was  half- 

xnaanswyze  gegaffeld ,  met  de  bovenfte  Kwab 
een  weinig  langer.    De  Kleur  der  Snoeken  5 

zegt  zyn  Ed ,  is  doorgaans  aanzienlyk  en  zware 
gevlakt  (!)• 

Gebruik       In  weinig  agting  fchynt  oudtyds  deeze  Vifch, 

totSpyze,  geweftl  te  zyn.    Hedendaags  wordt 

hy,  dik  en  vet  zynde,  onder  de  befte  Rivier- 
Viflchen  geteld  ;  in  Vrankryk  inzonderheid, 

alwaar  de  Kloofterlingen ,  als  't  in  de  Vaften is : 

(*)  Mus.   IchthyoL  I.  p.  9. 
(t)  Zöophyl.   Gron.  Fafc.  I.  p.  117. 

(4.)  Color  plerumqiie  Speciofus  öc  nigro-mrtculams.  Ibidem, 
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is,  daar  van  veel  lekkere  Geregten  weeten  te      iv. 

laaten  bereiden.    In  Engeland   maakt  men  'er  AfD£el. 

zo  veel  werks  van,  dat  de  Snoeken,  in  dry  ven-  ̂ fXVtir. JrJOOFD- 

de  Houwers,  gefpeend  en  met  goed  Voedzel     stuk, 
worden  vet  gemaakt ;  hoedanige  men  in  me- 

nigte ,  te  Kambridge  op  de  Rivier  ziet  dobberen' 
die  met  Kettingen  aan  den  Wal  vafl  zyn.    Ook 
verfchilt   de   hoedanigheid  vry  veel ,   naar  de 

plaats ,  daar  hy  gevangen  wordt.    Men  merkt 
aan ,  dat  deeze  Vifch   in  Italië  ver  zo  fmaake^ 

lyk  niet  zy,  als  in  Vrankryk.    De  grootften, 
geftoofd  of  gebraden  zyode,  worden  voor  de 
tiitmuntendften  gehouden.    De  Lever    is  ook 

zeer  goed  en  fmaakelyk ,    doch   van  de  Kuie 
dient  men  niet  of  niet  veel  te  eeteo,    Het  Ge- 

meene  Volk ,  dat  'er  de  hoedanigheid  van  kent, 
gebruiktze  wel  tot  een  Purgeermiddel. 

Verfcheide  deelen  van  den  Snoek  zyn  in  de  in  de  Ge* 

Geneeskunde  beroemd  geweeft.  Het  Vet  is  ' 
zeer  verzagtende  en  opIoiïende;  men  befmeert 

'er  de  Voetzooien  en  Borft  der  kleine  Kinde- 
ren mede,  om  de  Zinkingen  af  te  wenden,  den 

Hoeft  te  doen  bedaaren  en  hun  Slaap  te  bezor- 
gen. De  Gal  wordt  aangepreezen  in  zodanige 

Kwaaien,  die  uit  Verftoppiog  van  de  Galbuizen, 

gebrek  of  onwerkzaamheid  van  de  Gal ,  in 
Menfchen  die  zïg  weinig  be  weegen  ,  on  titaan: 

zy  gaat  ook  voor  een  Geneesmiddel  van  afloo* 

pende  Koortfen:  men  neemt  'er  zeven  of  agt 
druppelen  van, in  eenig  bekwaam  Vogt,   Vooar 
LDSSL,  VIII.  STUE.  Q  4 
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IV       fommige  Oog-  en   Oor-Kwaaien  ,  is   dezelve 
Afdeel.    niec  oncjienltig«    De  Gehoorbeentjes ,  uit  den xxxviir  °  *    * 
^2OOFD/Kop,  zullen,  waarfchynlyk  ,  van  niec  minder 
sïük.     kragt  zyn ,  dan  die  der  Baarfen. 

DcKaake-      Allerhoogfl:  ,   egter  ,   heeft  men  opgegeven 
van  de  Kaakebeenen  der  Snoeken,  die  van  een 

byz onderen  dienfl:  zouden  zyn  tegen  het  Zy de- 

wee  en  de  Keelziekten  ;  weshalve  'er  in  veele 
iamengeftelde  Middelen  daar  tegen  gebruik  van 

gemaakt  werdt.    Dus  vindt  men  in  de  Phar* 

macopm  Bateana  een  Pulvis  Antipleuriticus ,  be- 
ftaande  uit  gelyke  deelen   bereid  Bokkenbloed 
en  Bloem  van  Zwavel  ,   met  zo  veel  van  de 

Snoeken-Kaaken  als  van  die  beiden   te  famen , 

gemengd,  om  'er  een  Scrupel  of  een  half  Drach- 
me van  in   te  neemen  ,  met  drie  Oneen  Af. 

Card.  Ben&difti ,  en  dus  den  Patiënt  te  doen  zwee- 

tan.    Ettmuller  beweert ,  dat  deeze  Kaake- 

beeneo  ,  door  hunne  Alkalyne  en  Diaphoretieke 

hoedanigheid ,  het  ftremmend  Zuur  opflurpen , 

dat  de  opgiftingen  maakt,  in  zodanige  Ziekten* 
Inderdaad ,  daar  zyn  Soorten  van  Zydewee  en 
Keel-Kwaalen ,  in  welken  zo  deeze  Kaaken ,  als 

de  Zaagjes  uit  den  Kop ,  gelyk  de  Kreefts-Oo- 

gen  en  de  zogenaamde  Steentjes  van  de  Baar- 
fen en  Karpers,  tot  die  beide  Oogmerken  zeer 

dienftig  voorkomen.    Het  Poeijer   van  deeze 

allen  wordt ,  onverfchillig  ,  tegen  't  Graveel 
aangepreezer. ;  wanneer  men  het  tot  een  Vier- 

de Lootte  ia  Peterfelie. Water  of  dergelyken, 

ge- 
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gebruiken  laat  (*)•  Sommigen  (lellen  a  dat  door      iv. 
de  SnoekeivKaaken  hec  Zuur  fterker  opgeflurpt  Aföeku 

worde  dan    door  den  Zee -Eenhoorn  ,  en  zo   i^p1*1* 
fterk  niet  als  door  de  Kreeften-Schaaren  (f),     stuk. 
Om  de  gezegde  redenen  kunnen  de  cerftgemel- 

den ,  gebrand  en  toe  Poeijer  gemaakt ,  ook  te- 
gen den  Buikloop  dienftig  zyn. 

(6)  Snoek  met  de  Zydftreep  Zilverkleur.  vi. 

Deeze,  die  in  het  Vorftelyk  Kabinet  der  A-  5niPvifch- 
kademie  van  Upfal  in  Sweeden ,  door  den  Heer 

Balk  ,  onder  den  naam  van  Argentina  was  voor- 

gelteld,  krygt  hier  den  Bynaam  van  Hepfetus> 

welke  ook  op  den  Koornaaïr-Vifch  is  toege- 

paft.  't  Schynt  de  Piquitinga  te  zyn  vaa 
Marccraaf,  en  die  Vifch,  daar  Brown,  ia 

de  Befchryving  der  Jamaikafche  VilTchen,  den 

naam  aangeeft  van  Menidia,  waar  van  't  Lyf 
byna  doorfchynende,  de  Zydftreep  breed  ea 
Zilverkleurig  is. 

Deeze  heeft  den  Kop  langwerpig,  op  zyde 
en  van  boven  plat ;  den  Bek  met  dunne  Tand. 

jes ;  de  Onderkaak  een  weinig  langer ;  het  Kieu- 

wen- 
(*)  Casp.  HoffmAN.  de  Medic.  öffic'm.   Paral.  pag.  20. 

('t)  In  de  Beenderen  van  fbmmige  Viilchen  ,  naamelyk ,  i§ 

meer  Lymigheid  en  minder  Steen-  of  Aardagtigheid  ,  'dan  in 
aaderen ;  gelyk  niemand  ,  denk  ik ,  zal  twyfelen. 

(6),Efox  linea  laterali  argentea.    Syjï,  Nat.  K.    Argentina 

pisina   dorfali   pinnae    Ani   oppofita.  Araoen.  Acad.  I.  p.  321. 

Piquitinga.  JMARCGR.    Eraf.     159.   Menidia  Corpore   fubpel* 

liicido  ,  linea  laterali  latiore  Argentea.  BROWN.  Jê.m.  441» 
T.  45.  f.  3. 

];Di£L.  VIII.  $TüK.  Q  5 
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IV.      wenvlies  met  tien  Straalen  ,  of  daar  omtrent, 

Afdeel.  fjec  Lyf  i$  lang,  Spilrondagtig  ,  Zilverkleur, 

^XVIII°  met  dunne  Schubben  gedekt  :  de  Rug  dikag- 
stuk.     tig,  door  een  dubbele  Streep  van  de  Zyden  af- 

Snipvifch.   gezonderd.    De   Rugvin  ,   naar  de  Staart   toe 

geplaatfl;  ,   beftaat  uit  omtrent   14    weerlooze 
Straalen  :   de  Borftvinnen  ,   die  Lancetvormig 

zyn,  hebben 'er  12;  de  Buikvinnen  6.    Deeze 

zyn  rond,  kort,  in  't  midden  der  langte  van 
den  Vifch  geplaatfl.     De  Aarsvin  ,  tegen  de 
Rugvin  over,  heeft  ongevaar  15  Straalen;  de 

Staartvin?  die  gevorkt  is,  14. 

pi.  txv.       Ik  geef  hier,  uit  myn  Verzameling,  de  Af- 

Fig'  2'    beelding  van  een  Snipvifch,  die  vry  groot  is, 
als  zynde,  met  de  Snoet,  ongevaar  een  Ryn. 
landfchen  Voet  lang,  en  de  Kop,  van  agter  de 

Kieuwendekzelen  af  gerekend,  met  den  Bek, 
vier  Duimen.  De  Zydltreep ,  in  dit  Voorwerp, 

is  zeer  duidelyk  verzilverd  ,  de  Kleur  voor  'c 
overige    geelagtig    en     byna    doorfchynende, 
flaande  de  Rugvin  tegen  de  Aarsvin  over.    In 

de  Rugvin  zyn  door  my  geteld  13,  in  de  Borft- 
vinnen ii,  in  de  Buik  vinnen  6,  in  de  Aarsvin 

15  en  in  de  Staart  vin  14  Straalen.     Het  fchynt 

my  derhalve  toe,  dat  de  Snipviffchen  tot  deeze 
Soort  behooren. 

viï,  (7)  Snoek,  <wiens  Snoet  de  beide  Kaaken  Eh* 
3ellone.  qfflWJk  heeft. 

(7)  Efox    roftro   utraque   Maxilla   fubulato.    Syjh  Nxt.  Xm 
Efox  roftro  cuipidafogracili  fubtexeti  Sphithamaü.  ART.  Ger^ 

10. 
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Deeze  is,  by  de  Autheuren,  in  't  algemeen      iv. 
bekend  onder  den  naam  van  Acus  of  Naald,    Afde^* 

gewoone  Naald,  de  eerfte  foort  van  Naald ,  X*XVI& 

groote  Naald ,  Zee-Naald.    In  't  Griekfch  heeft     stuk. 
men  hem  béAova  geheten.    De  Hedendaagfche      QeeP* 
naam  is,  by  die  van  Rome  ,  Acucella,en  An* 

gujkula  te  Venetië ;  by  de  Franfchen  Aiguille , 
dat  is  Naald  ;  by  de  Sweeden  Nabbgiadda  of 

ook  Horngiall  ,   by  de  Hamburgers  Hornfisk, 

dat  is  Hoornvifch.    In  Engeland  geeft  men  'er 
$en  naam  van  Nedlefish ,  Hornfisb ,  Garfisb ,  en 
onder  de  Cornwallers  dien  van  Old  Wife  of 

Oud  Wyf  aan;  mooglyk  wegens  de  gedaante 
van  den  Bek  en  het  uitfteeken  van  de  Onder- 

kaak.    Onze  Viflchers  noemen  hem  Geep. 

Deeze  Vifch  fchynt,  behalve  in  de  Noordzee 

en  Wefter- Oceaan ,  alwaar  hy  taamelyk  menig-  * 
vuldig  is ;  ook  in  andere  deelen  van  den  Aard- 

bodem voor  te  komen.  Immers  de  Heer  Gro- 

sqovius  betrekt  'er  toe  de  Weftindifche  Viflchen 
niet  alleen,  die  van  Labat  Orphy,  van  Piso 

Timucuy  en  van  du  Tertre  Aiguille  de  Met 

geheten  worden  ;  maar  ook  de  Ooftindifche, 

daar  Valentyn  den  naam  aan  geeft  van  groe- 

ne  Tfjakalang  of  Geep  en  Ikan  Moeloet  Ba- 

tang  (*).    Klein  hadt  deezeii  befchreeven  en 

af- 

ïo.  Syn.  27.  Faun.  Suec.  305.  GB.ON.  Muf.  I,  n.  3©.  Acus 

vulgans  live  Oppiani.  WiLL.  p.  231.  RAJ.  p.  iop,  JONST. 
Tab.  XV.  f.  16. 

(*)  Zcophyl.   Gr  on.   Fafc.   I,  N.   362, 

I,  Df.ïx.  VIII.  Stuk. 
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IV.       afgebeeld ,  onder  den  naam  van  Maflacembelus\9 
Afdeel*  mct  je  Kaaken  zeer  lang  en  dun,  fcherp  ge* 
XXXVIII»  taucj.  waarvan  de  onderfte  verder  uitfteektdan 
Hoofd-  *       n  ,    i  «       , 
stuk,     de  bovenlte  (*).     Artedi  noemde  hem ,  Snoek 
üftep.     met  den  Bek  fpits  en  rank,  Spilrondagtig ,  ter 

langte  van  een  Span,    Snoek  ,    met  de  beide 

Kaaken  Spilrondagtig  ,  Elsvormig  ;  de  Staart 

gevorkt,  wordt  hy  thans  van  Gronovius  ge- 

tyteld. 
Wy  hebben  reeds  van  eenige  Naaldviflchen 

gewag  gemaakt.    Willoüghby  merkt  aan,  dat 

dceze  niet  zeer  groot  valt  ,zo  dat  dezes  naaüw- 
lyks  een  Pond  zouden  uitmaaken :  zeer  zelden 

hadt  Salviakus  'er  gezien  van   twee  of  drie 
Ponden  zwaar.     Gronoviüs   hadt  'er  een ,  van 
over  de  twee  Voeten  lang.    Van  andere  Vis- 
fchen   verfchilt   hy  ,  door  zynen  langen  zeer 

fpitfen  Bek,  waar  aan  de  Bovenkaak  beweeg* 
lyk  is  ,  gelyk  in  de  Krokodillen  :  dat  de  Rug 
groenagtig  zy  en  het  Vleefch,  in  de  bovenfte 
helft  van  den  Vifch ,  wanneer  men  hem  verfch 

heeft   opgefneeden  ,  blaauwagtig   groen    van 

Kleur.    Ook  zyn   de  Beenderen  van  de  Rug- 

gegraat ,  of  worden  door  't  Kooken  groen ,  en 

geeven  in  't  donker  Licht  als  een  Phospborus. 
Id  de  Ingewanden  heeft  men  opgemerkt ,  dac 

'er  een  enkel  Kanaal  zy ,  't  welk  van  den  Bek 
tot  aan  de  Navel  doorloopt,  zonder  duidelyke 

onderfcheiding  van  Rob  of  Darmen,  ja  zelfs 

zon* 
(*)  Klein.  Pi/c,  Milt  IV.  p.  21.  N.  U  Tab,  III,  £$.  ah 
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zonder  eerrige  Klapvliezen  ;  wordende  alleenlyk       IV. 

naar  den  Aars  toe  naauwer :  volgens  de  Waar.    Afdeeu 

neemingen  van  Doktor  Tyson  (*).     Hy  is  eet-    ft^JjF* 
baar  en  gezond,  doch  wat  moeielyk  te  vertee-     stuk. 

ren,  zynde  droog  en  vafl  van  Vleefch.  Geeh 
De  Geftalte  van  het  Lyf  is  lang  en  dun, 

rond,  doch  by  de  Staart  eenigermaate  Vierkant, 

van  boven  groen ,  onder  de  Zydftreep  Zilver- 
kleur,  gelyk  ook  de  Kop  op  zyde,  die  groote 

witte  Oogen  heeft,  zynde  de  Onderkaak  aan  *t 

endVleezig.  In  'c  Kieuwenvlies  heeft  de  Heer 
LinNjeus  12  Straalen,  niet  14  waargenomen, 

gelyk  de  Heer  Gronoviüs  'er  heeft,  De  Bord- 
vinnen  hadden  13  ,  de  Buikvinnen,  die  zeer 

ver  van  den  Kop  flaan,  7;  de  Aarsvin  20  Straa- 
len. In  de  Rugvin,  die  regt  tegenover  deeze 

is,  vondt  men  16  Straalen.  De  laatftgemelde 

heeft  'er  23  geteld  in  de  gevorkte  Staartvin. 
Beide  de  Kaaken  zyn  beweeglyk,  de  bovenfle 

door  middelvan  een  Kraakbeen,  daarzy  mede 

aan  het  Bekkeneel  gehecht  is ,  hebbende  we- 
derzyds,  buiten  den  hoek  des  Beks,  een  Bee- 
nig  Uitfteekzel ,  dat  ingenomen  wordt  van  een 

groef,  die  in  de  Kop  is  uitgegulpt  (f). 

(8)  Snoek  die  de  Onderkaak  zeer  lang ,  en  het     Vnr. 

Lyf  Slangwrmig  beeft.  BJa{yen^ 

Dus  folie. 
(*)  WlLLOUGHB.    Ichthyol.  Libr.  IV.  p.  £32. 

(j")   Faun.   Suec.  p.    115, 
(8)  Efox  Maxilla  inferiore  Iongiiïinü  ,  Corpore  Serpentine, 

Syft.  Nat.  X.  Timucii.  AlAUCGR.  Braf.  i*8.  Efox  jfeüji 
*nferiore  produ&a.  Bkqwn,  Jêm,  443,  T,  45.  f,  2, 

fc'DSCL.  VIILSTUK, 
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IV.  Dus  onderfcheidt  onze  Autheur  de  gemelde 

Afoeel.    Weftindifche  Naald  vifïchen   van  de  Europeaan- 
XXXVI II.  fcheu,    j)e  Heer  Gronoviüs  vindc,  in  de  ge- 
Hoofd-    ..  rr    •    . 
stuk.     ftalte  der  Kaakebeenen,  een  genoegzaam  verfchil* 

NaaUvi/cb.  om  een  byzondere  Soorc  te  maaketi  van  de  ge- 

nen  ,  die  by  de  Reizigers  voorkomen  onder  den 

naam  van  Elepbants»  of  Olyphants-Neus  en  Half- 
bek  ;  van  Undcr-Swordfisb  in  het  Kabinet  der 

Koninglyke  Sociëteit  van  Londen :  als  ook  van 

die  twee  andere  Soorten  van  Mqftacembelus  by 
Klein,  waar  van  de  eene  het  Lyf  gevlakt  en 

door  een  groene  Streep  overlangs  verdeeld ;  de 
andere  de  Bovenkaak  gerond  en  de  Onderkaak 

wel  tienmaal  langer  heeft  (*). 
Uit  het  Kabinet  van  den  Heer  W.  van  der 

Meulen  heeft  zyn  Ëd.  'er  zodanig  een  gekreegen 
•  van  tufïchen  zes  en  zeven  Duimen  lang  ,  uit 
de  Indien  afkomftig,  dien  hy  thans  omftandig 
befchryft  en  noemt  9  Snoek  met  de  Onderkaak 

Spilrond  9  gefpitft  ,  zeer  lang  ;  de  Bovenkaak 

zeer  kort  (f).  Deeze  hadt  ook  de  beide  Kaa- 
Jcen  beweeglyk  :  de  onderde  zeer  fpits  doch 
niet  zeer  fcherp  gepunt  :  de  Schubben  waren 

groot  en  dun,  zeer  ligt  afgaande:  het  geheele 

Lyf,  behalve  de  Rug  ,  Zil verkleur  :  de  Zyd- 
flreep  naauwlyks  zigtbaar.  In  het  Kieuwen- 
vlies  ,  dat  van  de  Dekzelen  geheel  befchut 

wordt ,  zyn  door  hem  veertien  zeer  dunne  Straa» lefl 

f*)  MiflT.   IV.  f.  ii.  N.  2.  &  3. 
(t)  Zoóph.   Gron.  Fafc.  I.  N.   3$2t 
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len  getelde    De  Rugvin  ,   op  't  end  van   de      iv. 

Rug  ,  digt  aan  de  Staart,  hadt  13  ,  de  Borft-    Afdeèï,, 

vinnen  hadden  10,  alsook  de  Aarsvin ,  de  Buik-   h^S?' 
vinnen  6  ,  en  de  Staart  vin  15  Straalen.    Het     stuk. 

Voorwerp,  van  Linnjeus  geteld,  hadt  in  de  NmM&M* 

Aarsvin  17  Straalen  en  16  in  de  Staart, 

Ik  heb  'er  thans  een  van  de  voorgemelde 

langte ,  doch  de  Heer  van  der  Meülen  heeft 

'er  my  tot  de  Afbeelding  een  verftrekt ,  die, 
met  de  Snoet ,  een  Amlterdamfehen  Voet  lang 

is ;  het  Lyf  met  de  Staart,  agt  en  een  half, 
de  Snoet  twee  en  een  half  Duim :  een  Duim  in 

't  midden  van  'c  Lyf  breed  en  een  half  Duim 
dik.  De  Kleur  van  deezen  is  op  de  Rug  bruin 

Olyf kleur,  aan  de  Zyden  op  de  Schubben  geel. 
agtig  ,  daar  onder  Zilverkleur,  gelyk  ook  aan 

de  zyden  van  den  Kop  ;  de  Snoet  zwart.  In 

de  Rugvin  zyn  14,  in  de  Borftvinnen  en  Aars- 
vin ieder  10  ,   in  de  Buikvinnen   6  Straalen. 

(9)  Snoek  met  de  Kaaken  egaal ,  de  Dekzelen       %%. 

zeer  flomp ,  den  Kop  bloot.  fSSHT^ Blootkop. 

Een  Vifchje  uit  Indie  ,  van  grootte  als  de 

Smelt ,  't  welk  onze  Autheur  gezien  hadt , 
wordt  dus  van  zyn  Ed,  onderfcheiden.  In  ̂ de 
Rugvin  van  hetzelve  zyn  door  hem  geteld  13, 
in  de  Borftvinnen  10 ,  in  de  Buikvinnen7  ,  in 
de  Aarsvin  26  en  in  de  Staartvin  19  Straalen. 

2&X1X. 

(9)  Efox  Maxillïs  arqiialibiis,  Operculis  obtufiffrmis ,  Capita 
denudato.  Syft.  Nat.  X. 
jldeel.  VUL  Stuk. 
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AVDEEL. 

XXX  iX.  XXXIX.    HOOFDSTUK. 
IJOOFD- 

sti;k.      Befchryving   van   't  Geflagt  der  Ansjovissen, 
die  men  anders  ook  Zilvervifchjes  noemt. 

Naam.  t  k  geef  den  naam  van  Ansjovis  aan  die  Geflagt , 

*  hoewel  hét  my  toefchynt  dat  heü  de  ge- 
woone  Vifchjes  van  dien  naam ,  onder  de  Ha- 

ringen behoorende  ,  niet  begrype.  De  Latyn- 

fche  naam ,  Argentina ,  zou  Zilvervifch  beteke- 
nen :  om  reden ,  gelyk  wy  zien  zullen, 

kenmerken.  De  Kenmerken  beflaan.in  getande  Kaaken  en 

Tong:  het  Kieuwenvlies  met  agt  Straalen:  de 

Navel  digt  aan  de  Staart  :  de  Buik  vinnen  mee 

meer  Straalen  dan  gewoonlyk. 

Soorten,  jy[aar  £éne  Soort  heeft  LiNNiEus  daar  van  (i), 
die  door  den  Heer  Gronovius  ook,  onder  den 

naam  van  Argentina  >  met  de  Rag*  en  Buikvin» 

men  tegen  elkander  over ,  befchrecven  en  aange- 
merkt was  als  in  de  Noordzee  voorkomen- 

de (*).  Thans  zwygt  zynEd.van  deeze  ftilf 
en  maakt  gewag  van  eene  met  de  Rag  rosagtig 

en  de  Zyden  geheel  ZilverkJeur.  die  in  deHerfft 

*.  menigvuldig  zou  zyn  in  de  Mond  der  Schelde, 
en  waar  toe  hy  de  Surinaamfcbe  Argentina  met 

ie  Bovenkaak  langer ,  Kegelvormig  en  den  Bek 

Tan* 
\ 

(i)  Argentina,  Sphyrcna.  Sy/f.  Nat.  X.  Gen.  !$$<  Art. 

Gen.  %.  Syn.  17.  Argentina.  GRON.  Muf  I.  N.  29-  PifcL 

culus  Romx  Argentina  dictus.    WlJLL,  p.  229.  &AJ.  p.   ioj. 

(*)  Muf  hkth.  pag.  6.  N.  24.  • 
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.    Tandeloos  ,  betrekt  (*).    Die  in  de  Noordzee       IV- 
voorkomt  en  Ansjovis  genoemd  worde, zou  vol-  - 

gens  zyn  Ed.  de  eerftgemelde  zyn  ,    vallende    HoofdI 

Voor  Bergen  of)  Zoom  in  menigte, welke,  vol-     STÜK* 
gens  hem  ,    de  Onderkaak  langfi  en  den  Bek 

getand  heeft  (f). 

Zie    hier   de  Kenmerken  ,    welke  zyn  Ed.  Kenmerken, 

thans  van  het  Geflagt  der  Argentina  opgeeft. 
Het  Lyf  is  hooger  dan  breed ,   öngefchubd , 

dun ,  Spilrond  ;  met  de  Zydftreep  regt  ,  in  't 
midden  der  Zyden  en  de  Navel  nader  aan  de 

Staart:  de  Kop  fcherpagtig,  öngefchubd,  mee 

een  wyden  Bek,  en  zeer  kleine  Tandjes,  die 

naauwlyks  zigtbaar  zyn  ,   in  de  Kaaken  ;    de 

Kieuwendekzels  naakt  en  beenig  :   de  Onder- 

kaak  fmal,  gefpitft:  het  Kieuwenvlies  met  "agt 
Beentjes ,  niet  gedekt  :  zeven  weerlooze  Vin- 

nen; op  de  Rugvin  in  't  midden  een  kleine; 
de  Buikvinnen  ook  klein,  midden  tuffchen  de 

Borftvinneö  en   Aarsvin  geplaatft.     In  de  Jon- 
gen ,  merkt  hy  aan  ,   is  de  Rug  en  Buik  zeer 

gekield  of  fcherp ;  in  de  genen, die  ouder  zyn, 
&o  veel  niet. 

De  Heer  Pontoppidans  geeft  den  naam  van 

Zilvervifchje  aan  een  Soort  van  Zee-Vifch,  die 

in  Borgenfand  by  Noorwegen  gevangen  was, 
en  daar  niemand  den  Naam  vaq  wifL  Dezelve 

tvas  anderhalven  Vinger  lang,  naauwlyks  een 

Vin- 

\ 

(*)  Zotiph.   Gron*  Fafc.  I.  p.  112.  349> 
ff)  A&.   Htlvet.  VOL,  IV.  p.  2  66.. 
I.r££L,    \  IJl.  STUK,  R 

p 
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IV/     Vinger  dik,  rondagtïg  en  byna  eveneens  van 

Afdeel.  ̂ en  K0p  t0t  aan  de  Staart :  maar  van  vooren 
XXXIX.  een  fciejn  Snoetje  hebbende.     Deeze  hadt  p:ee- 

«tuk."    ne  Schubben ,  zynde  overal  zo  blank  en  glanzig 
als  gepolyft  Zilver. 

Het  Vifchje  ,  dat  men  te  Rome  'Argenlina 
noemt,  is  de  Spbyrma  parva  of  tweede  Soort 

van    Spbyrama    by   Rondeletius.     De    eerde 

Soort  is  de  Pyl-Snoek,hier  voorj  befchreeven. 
De  Franfchen  noemen  hetzelve  Hautin  ,   vol- 

gens A&tedi.     Het  zweemt   in    geftalte  naar 

een  Snoek,  en  is  boven  de  Zydftreep  groenag- 

tig,  daar  onder  even  ak  met  Bladzilver  over- 

toogen ,  inzonderheid  de  Kieuwendekzelen.    lu 

de  Kaaken  zyn  geene  Tanden ,  doch  men  vindt 

'er  zes  of  agt  kromme  omtrent  de  tip  van  de 
Tong.    De  Oogen  zyn  groot  en  de  Herfenea 

blinken  door  het  Bekkeneel  heen»    In  de  Rug- 

vin  ,  die  omtrent  het  midden  der  langte  ge- 

plaatft  is ,  vindt  men  10  ,  in  de  Borftvinnen 

14,  in  de  Buikvinnen  11 ,  in  de  Aarsvin  9  of 

10  Straalen.    De  Staart  was  gevorkt. 

Gebruik.       Het  voórnaamfte ,  en  dat  dit  Vifchje  van  alle 
andere  bekende  Viflchen  ondcrfqhóidt ,  en  waar 
om  het  ook  allermeefl:  Zilvervifch    verdienen 

zou  genoemd  te  worden,  is,  dat  hetzelve  een 

Lugt-  of  Zwemblaasje  heeft  ,  wederzyds  Ke- 
gelvormig  uicioopende   van  [buiten     even   als 

met  allerfynft  Bladzilver  overtoogen  ;  waar  van 

de  Galanterie  -  Kraamers  gebruik  maakten   om 
Paarlen  door  Konft  te  vervaardigen  ,  die  van 

de 
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de  natuurlyke  naauwlyks  te  onderfcheiden  wa»       IV. 

ren,    zo  Willoüghby  getuigt.    *Deez'   hadc  ̂ FDE£k 
zulk  een  Vifchje  te  Rome  op  de  Vifchmarkt^e*  è       t 
kreegen;  waar  uit  blykt,dac  het  in  dcToskaan*  stuk. 
fche  Zee  gevonden  wordt. 

XL.    HOOFDSTUK. 

Befchryving  van  't  Geflagt  der  Koorn-Aair  Vis- 
schen. 

eezen  naam  kan  men  gevoeglyk  geeven  aan  Naam. 

die  Vifcbjes  ,  welke  de  Ouden  Atberina 

noemden,  van  wegen  de  menigte  van  icherpe 

Baardjes ,  daar  het  Lyf  mede  bezet  is ,  even 

als  een  Kotfrn.  Aair.  Ik  beken  ,  egter ,  dat  die 

gelykenia  zeer  fober  zy:  hoewel  men  't,  in  't 
Eogelfch  ,  van  wegen  die  Stekekjes  ,  Prickle- 

Fish  genoemd  heeft.  Anderen  leiden  gemelden 

naam  van  de  Graatigheid  vanden  Vifch,  ande- 

ren van  deszelfs  gering-  of  flegtheid  af.  Hy 
wordt  te  Marièille  Sauclez  te  Montpeliïer 

Melet  ,  te  Venetië  Angudia  getyteld. 

Die  Naamen,  immers,  fchyneo  t'  huis  ge-  Kenmerkt*, 
bragt  te  moeten  worden  ioe  dit  Geflagt,  welks 

Kenmerken  beftaan  in  de  Bovenkaak  platagtig , 
de  beide  Kaaken  Tandeloos  te  hebben  en  zes 

Straalen  in  het  Kieuwen. Vlies  :  hec  Lyf  met 

een  Zilveren  ftreep,  aan  beide  Zyden  ,  gete- 
kend. Gronoviüs,  egter,  ontkent  de  Tande- 

loosheid van  den  Bek  ;  hy  ftelc  hec  Lyf  ge- 
I.DT1LL.  vul  stuk,  R  2  fchubds 
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XL. 
Hoofd 
stuk. 

IV*  fchubd,  en  't  getal  der  Vinnen  agt:  twee  naai- 
Afdeeu  meiy^op  je  Rug*  zynde  de  Buikvincen  digter 

aan  den  Kop  geplaatft ,  dan  de  voorde  Rug- 

vin. Eenmaal  hadt  zyn  Ed.  deezep  op  't 
Strand  ,  by  Scheveningen  ,  gevonden ,  en  tek 

hem  derha've  mede  onder  de  Nederlandfche 

Viflchcn(*). 
De  Soort ,  die  thans  nog  de  eenigfte  is  in 

dit  Geflagt  (i)3  voert  den  bynaam  van  Hepfe- 
tus; om  dat  dezelve  veel  overeenkom!!   heeft 

met  het  Vifchje  ,   dat   Rondeletiüs  dus  ge- 
noemd heeft.    Dit  Woord  ,  dat  van  Kookco 

afkomftig  is ,  vindt  men  als  een  genieene  Naam 

toegepaft  op  veelerley  kleine  Vifchjes;  hoewel 
het ,   by  Athekjeus  en   anderen  ,   aan  zeker 

klein  Vifchje  eigen  fchynt  te  zyn;    Linn^eüs 

geeft  den  zelfden  Bynaam  aan   een  Soort  van 

Snoek,  die  in  Geftake  weinig  van  den  Kcors- 

Aair  Vifch  verfchilt  ,   doch  maar  ééne  Rugvin 

heeft.    Ook  ftelt  hy  de  Kaaken  van  den  laatft- 

gemelden ,  gelyk  zo  even  gezegd  is ,  Tandeloos, 

Dit  laatfïe  wordt  ,  door  den  Heer  Grono» 

viüs  ,  als   een  misflag  van  onzen  Autheur  aan- 

gemerkt (f)  ;  doch  aangezien  de  Heer  Has- 

SEL- 

\ 

(*)  Aïï.  Helvet.  VOL.  IV.  p.  266.    Uitgezette  Verhandel 
J„  Deel,  bladz.  327. 

(1)  Atherina  Hepfetus.  'SyJÏ,  Nat.  X.  Gen.  156  Atherina. 
ART.  Syn.  117.  GRON.  Muf.  N.  I.  66.  Atherina  Hepfetus. 

HASSELT //.  382,  Pifciculus  AngueUa  Vcnetiis  diftus.  Will# 

p.  209.  Raj.  p.  79.  Atherina.  ibid.  Hepfetus  jonst.  T.  19-, 

Ct)  Dentes  item  ei  negat  ,  quod  erroneum.  Zooph.  Gt$ru 
Vafe.  X%  p.  13», 

V 
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jselquist  In  de  Kaaken  van  dit  Vifchje,  onder      IV. 

en  boven ,  een  ry  van  zeer  kleine  ruuwc  Tand-  Afdee&* vr 

jes  had  aangetekend ,  zo  is  het  eer  te  vermoe-  „ *  m 

den ,  dat  de  Tandjes  in  het  Voorwerp,  't  welk  stuk, 
de  Heer  Likimeus  onderzogt  heeft,  ongewaar- 

wordelyk  zullen  geweeft  zyn.  Men  vindt  het 

in  de  Midddlandfche  Zee  menigvuldig,  en  het 

wordt  van  de  Turken  ,  te  Smyrna  ,  Inmifcb 

Baluk,  dat  is  Zilvervïfch  ,  getyceld;  doch  de 
hedendaagfe  Grieken  noemen  het  Atherina. 

In  de  Haven  der  gemelde  Stad,  digi  aan  de  vangfl. 
Gebouwen,  wordt  het  met  een  Soort  van  To- 

tebel in  menigte  gevifcht.  Men  neemt,  naa- 
melyk,  een  Deeg,  uit  Water  en  Meel  bereid, 

waar  van  kleine  brokjes  boven  een  rond  Werp- 

net ,  dat  in  't  Water  hangt  of  op  den  Grond 

legt ,  geworpen  zynde;  zo  komen  'er  onteïbaa- 
re  Vifchjes  naar  het  Aas  toe  ftryken ,  en  wor- 

den dan  door  het  opligten  van  het  Net  gevan- 
gen ,  dat  den  Viffcheren  veel  voordeel  geeft. 

Het  verflindt  Visjes  van  zyn  eigen  Soort.  De 

grootfie  zyn  een  Span  lang,  hebbende  alle  de 
Vinnen  witagtig,  doch  de  bovenkant  van  dqn 

Kop  en  de  Zydftreep  zwart ,  de  Rug  bruin ,  de 

Kieuwendekzels,  Buik  enZyden,  Zü verkleur. 

Onder  de  zwarte  Zydftreep  is  eene  glinfterend 

•  Zilveragtige  f  die  tot  aan  de  Staart  toe  loopt. 
Boven  de  Zydltreep  vindt  men  vyf  ryën  van 

Ruiten  met  zwarte  Stippen  afgeperkt  en  daar  „ 

tuflehen  verfpreid  :  zynde  de  Schubben  taame- 
lyk  groot. 

1.  Deel.  VIII.  Stuk.  R  3  D© 
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IV.  De  Koorn-Aair  Vifch  heeft  ,   volgens  Has- 

Ai  deel.   SELQpIST5  het  Lyf  en  den  Kop  famengedrukt, 

rXL*       den  Kop  van  boven  platagtïg  gehoekt; de  Rug 
stuk.      dik,  den  Buikfmaller,  de  Zyden  loodregt.  Zyn 
Gdhite.    Bovenkaak  is  ukrekbaar,  beftaandeuit  zesBee- 

nige   Hukken;  de  Onderkaak  van  vooren  dik, 

van  agteren  breed  :   de   Bek  zeer  opgeheven , 

met  een  ftompe  Snoet  ,  een  wyde  Gaaping ,  en 

op  ieder  Kaak  een   ry  van  zeer  kleine  ruuwe 

Tandjes.    De  Oogen   zyn  groot,  met  zwarte 

Appelen  ,   in  Zilverkleurige   Kringen  ,  en  een 

groefje  in  de  Kop ,  daar  boven*     De  Kieuwen- 
dek  zelen  ,  met  Schubben  gedekt  ,  hebben  zes 

Beentjes.     De  Zydftreep  is  regt,  de  Navel  in 

't  midden  der  langte.  Van  de  Rugvinnen  heeft 

de  voorde,  die  op  't  midden  van  de  Rug  (laat, 
8,  de  agterfte  n  Beentjes,  waar  van  één  zeer 

kort  is  en  gedoomd:  de  Borflvinnen,  die  dig- 
ter  aan  de  Rug  dan  aan  den  Buik  zyn ,  beftaan 

uit  ï2;  de  Buikvinnen,  digt  aan  de  Navel  ge- 
plaatft  5  uit  6 ,  de  Aars  vin  uit  13  S  traalen ,  waar 

van  één  zeer  kort  is  en  eenigermaate  gedoomd; 
de  Staartvïn  heeft  20  Straal  en. 

De  Befchry  ving  ,  welke  de  Heer  Grokovius 

van  den  genen  geeft,  die  in  de  Noordzee  huis- 

vefl,  luidt  aldus,  't  Is  een  langwerpig,  dun* 
Vifchje,  dat  den  Kop  van  boven  plat  ?  doch 
hcoger  dan  breed  heeft;  de  Snoet  groot  met 

een  wyden  Bek:  de  Onderkaak  een  weinig  lan- 
ger dan  de  Bovenkaak  :  zeer  kleine  Tandjes 

in  beiden  :   de  Rug  regt ,   fmal  ,    rond.     De 

Schub* 
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Schubben  zyn  groot ,  gefchalied ,  Zilverkleurig 

glinfterende  en  doorfchynende,  op  de  Rug  aan 

de  randen  zwart  geftippeld.  Op  de  Zyde  is  HAL" 
de  Vifch  zeer  fraay  getekend  jnet  een  breede  stuk. 

Zilveragtige  ftreep5  die  van  den  Kop  tot  aan 

de  Staart  zig  uitfïrekt ,  loopende  de  Zyd- 
ftreep  midden  door  dezelve  heen.  Het  heeft 

de  Kieüwendekzelen  zeer  wyd  gaapende  ; 

doch  hoe  veel  Beentjes  in  de  Vliezen  wa- 

ren ,  durft  zyn  Ed. ,  die  'er  ten  minfte  drie 
in  geteld  hadt  ,  wegens  de  dcorfchynendheid 

van  de  Vliezen  niet  bepaalen.  't  Getal  der 
Vinnen  was  agt;  als  twee  op  de  Rug,  waar  van 
de  voorde  6  Beentjes  hadt,  de  tweede  12  ;  de 

Borftvinnen  (ieder  13  ,  de  Buikvinnen  6  >  de 

Aarsvin  10  (*). 
In  een  Voorwerp,  dat  door  den  Heer  Li-n- 

wkus  geteld  zal  zyn  ,  werden  gevonden  in  de 

voorde  Rugvin  8  9  in  de  agterfte  of  tweede 

Rugvin  12  s  in  de  Borftvinnen  139  in  de  Buik- 
vinnen 6  en  één  daar  van  gedoomd  ;  in  de  Aars» 

vin  16  3  in  de  Staartvin  17  Straalen. 

w^ 

&~ 

5"»**— 

XLI.    HOOFDSTUK. 

Befcbryving  van  9t  Geflagt  der  Harderen. 

en  Vifch  ,  den  Ouden  zo  min  als  den  He- 

dendaagfchen  onbekend  ,  die  in  't  Lacyn 

(*)  Muf.   IchthyoL  Tom,  I.  p,  2  3» 
I.DEEL.  vul  stvx*  &  4 

Naam. 



S$4     Be  s  c  h  r  y  v  i  n  c    vak 

IV.       Mugil  genoemd  worde ,  geeven  wy  den  Naam  vat} 

Afdeel.  Harder    aan;  in  >t  Franfch  Mulet  9  in   't  En- 

Hoofd-  ge'*ch  Mullet.  Men  noemt  hem  ook  Mugil 
stuk.  imberbiSy  om  hem  van  de  Barbeden  te  onder- 

fcheiden*  In  Italië  wordt  hy  Cejalo  geheten, 

das  van  't  Griekfch  Kityahos  afkomltigis,  we- 
gerss  de  grootheid  van  zyn  Kop.  Sommige 

Schryvers  noemen  hem  zelfs  Mugil  Cepbalus. 

Kenmerken.  £)c  Kenmerken  beltaan  in  Vliezige  Lippen, 
waar  van  de  onderfte  inwaards  gekield  is:  de 

Bek  Tandeloos,  maar  een  omgeboogen Tandje 

boven  de  hoeken ,  wederzyds :  het  Kieuwen- 

vlies met  zeven  kromme" Straakn  of  Beentjes, 

de  Dekzels  effen  en  gerond:  het  Lighaam  wit- 

agtig.  Grojmovius  fchryft  'er  kleine  Tandjes 

aan  toe,  op  de  Tong  en  aan  't  Gehemelte:  be- 
neden de  Neusgaten ,  aan  ieder  zyde  van  den 

Kop ,  zegt  hy  5  is  een  Zaagswys  getand  Beent- 
je: in  het  Kieuwenvlies  vondt  zyn  Ed«  maar 

zes  Srraalen  (*). 
soorten.  Niettegenlkande  de  Ouden  verfcheiderley 

Harders  telden  ,  vinden  wy  thans  maar  ééne 

Soort  aangetekend  (i),  daar  Klein  den  naam 

aan  geeft  van  Cejireas  men  de  Rug  breed  en 

vuil  groen,  den  Buik  wit;  den  Kop  breeder  dan 

gevyoonlyk  in  de  Vifïchen;  de  Oogen  zo  dik 

mee 

(*)  Z'oopbyl.   Gron.  Fafc.  I.   N.   397.  p.   lip. 
(1)  Mugil  Cephalus.  Syft.  Nat.  X.  Gen.  157.  Mugil.  ART. 

Oen.  32.Syn.s2.  S/w.  71.  Mugil  Cephalus.  HASSELQj  Jt.  325. 

Will»  p.  274.  rAj.  p,  8^  jonst.  Tab.  XXIII.  Pig.  J- 

Mogil,  Zo-ijb.   Grcn,  fafc,  I.  N.'ssj.  P^S-   *-*• 



de    Harderen,  265 

met  Snotterigheid  bezet,  dat  het  zig  vertoone      IV* 

als  een  Ooglid:  de  Zydftreepen zwart.  Evenwel  Afdeel» 

vondt  hy  nog  een  Ceftreus  met  een  fcherper  i?1*1» 

Kop  en  korter   ftreepen  (*).    Men   betrekt     stuk, 
'er  ook  toe  den  Vifch  die  Blanacq  genoemd  wordt 
van  de  Franfchen ,  den  Parati  der  Brafiliaanen 

en  den  Balana  Harder  van  Valentyn  (-f)  i  als 
ook  den  grooten  Zilverkleurigen  Harder  van  Ja- 
maika,  die  in  de  voorfte  Rugvin  vyf  Straaten 
heeft  (|). 

De  Harder  onthoudt  zig,  zo  wel  in  de  Oce-  woonplaats. 
aan  en  in  de  Noord*  en  Ooft-,  als  in  de  Mid* 
dellandfche  Zee.  Aan  onze  Kullen  is  hy  niet 

zeer  gemeen,  zegt  Gronovius,  die  aanmerkt, 

dat  hy  in  de  Kroos»  Zee  voortteele  (§).  An* 

deren  getuigen ,  dat  hy ,  op  de  wyze  der  Sal- 
inen, de  Rivieren  opzwemme,  om  aldaar  Hom 

en  Kuit  te  fchieten ,  en  'er  te  overwinteren , 
leevende  van  Sly  k.  De  beften  vangt  men ,  in  de 
Middellandfche  Zee,  by  Kaap  Cette:  die  men 
te  Marfeille,  aan  de  Kuft  van  Genua  of  Napels 

en  in  de  Mond  van  den  Tyber  vangt ,  zyn  zo 

t  goed  niet,  en  die  van  Venetië  by  uitftek  flegt , 

zo  Rondeletius  getuigt*    Men  vifcht  'er  me-  • 
aigvuldig  aan  de  Kuft  van  Afrika ,  by  Senegal en 

(*)  Pi/c,  MifE  s.  p.  23.   n.  1,  t. 
(\)  Ind,  vet,  &  nov.  VOL.  III.  p.  458.  N.  %$6* 

( l)  BROWN.  Jam,  p    45 1,  N,  2, 
(})  Parit  in   Mart  Fucofo.     Ik  denk  dat   zyn     Ed.  zulks 

daar  mede  bedoele. 

2.  DSEi,  VIII.  STUK<  R    § 
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TV.      en  Guinee;  als  ook  aan  't  Eiland  Tabago,die 
■-■■•-     zeer  lekker  zyn. XLI. 

Hoofd.        ̂ et  Tuig  >  dat  tot  den  Vangft  van  deezen  Vifch 
§?ük.  gebruikt  wordt ,  beftaat  in  Hengels  of  Teenen 

Vangft.  Korven.  In  zeker  Meir,  by  Martegues  in  Pro- 
vence ,  komt  jaarlyks  een  groote  menigte  van 
Harders,  op  zekeren  geftelden  tyd,  naamelyk 
in  de  Voorzomer  ,  die  aldaar  paaren ,  en  in  het 

teruggaan  naar  de  Zee  gevangen  worden  ,  bin- 
nen zekere  Fuiken  van  Riet  gemaakt  ,  daar 

men  deeze  Viflchen,  door  groot  geraas  en 

fchreeuwen ,  in  weet  te  dryven.  Zulk  eene 

Fuik  noemt  men  aldaar  Burdiga ,  en  gebruiktze, 

op  't  end  van  July ,  tot  het   vangen  van  aller- 
ley  Vifch. 

geilheid-         Zeer  zonderling  is,  het  geene  GESNERUsuit 
Belisarius  verhaalt  van  de  Geilheid  der  Har- 

deren,  wanneer  zy  aan  't  ryën  zyo.  „  De 
„  Mannetjes,  zege  rtien  (Tchryft  hy),  vervol- 

„  gen  het  Wyf  je ,  al  is  het  ook  tot  op  den  Oe- 
„  ver  uicdeZee  getrokken.  Iets  wonders ,  diea 

„  aangaande,  dat  ik  te  Tarentum  zag,  zal 
„  ik  vertellen.  Van  die  Viflchen,  welken 

„  zy  Cephalo  heeten ,  volgt  het  Mannetje 

„  het  Wyf  je,  als  het,  van  de  Viflchers  met 

J  p  een  Touw  aan  den  Bek  vaftgebonden  zynde, 
3,  voortgefleept  wordt  door  de  Baaren ;  met  zo 
„  veel  drift,  dat  het  niet  daar  mede  ophield, 
„  fchoon  verfcheide  Wonden  met  een  Drietand 

»,  ontvangen  hebbende;  totdat  het  eincMyk, 
»  half  dood,  in  het  Vaartuig  werdt  gefmeeten. 

Zo 
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Zo  fterk  is  de  Minnedrift  in  die  Soort  van 

„  Viflchen." 
De  Heer  Hasselquist  befchryf  t  'er  een ,  die 

te  Smyma  gevangen  was ,  hoewel  zy  ook  in  de 

Nyl  menigvuldig  zyn,  wordende  Buri  genaamd 

van  de  Arabieren.    Deeze  was  een  Sweedfchen 

Voec  lang;  van  Geftalte  Spilrond  ,   hebbende 

den  Kop  plat ,  den  Bek  dun  en   rolrond ,  mee 

verfcheide  Groeven  en  een  klein  Knobbeltje  op 

\  Agterhoofd.    De  Onderkaak  flrekte  zig  ver- 

der uit  dan  de  Bovenkaak ,  en  was,  gelyk  de- 

zelve ,  ftomp.    Verfcheiderley  Tandjes  hadt   de 

Vifch  in  de  Bek ,  die  zeer  fcherp  waren.    De 

Tong  was  insgelyks  Kraakbeenig  en   getand: 

de  gaaping  van  den  Bek  en   Oogen  taamelyk 

groot  3  met  twee  kleine  Neusgaten  ,  digt  onder 
de  Ooeen.  Het  Kieuwenvlies  hadt  zeven  Beent- 

jes.     In  de  voorfte  Rugvin  werden  door  hem 

geteld  5,  in  de  agterfte  11 ,  in  de  Borftvinnen  , 
digt  onder  de   Kieuwendekzels  geplaatfi: ,    13 

Straalen :    de  Buikvinnen  ,  onder    de    voorfte 

Rugvin ,  hadden  'er  6 ,   de  Aarsvin  10 :  geen 
van  allen  Dooroagtïg    fcherp.    De    Schubben 

waren  klein,  dun,  vaft  aankleevende*  dekken- 

de zo  wel  het  Lyf  als  de  Kieu wende kzelen» 

Deeze  waren  Zilverkleurig,  gelyk  ook  het  Lyf 
onder  de  Zydftreepen,  doch    boven  dezelven 

zwartagtig;  de  Kop  blaauwagtig  zwart  en  alle 
de  Vinnen  witagtig. 

De  Heer  Gronoviüs  heefc  in  den  Harder, 

wien 

IV. 

Afdeel. XLI. 

Hoofd- stuk. 

Gcftalte. 
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r  IV.  wien  zyn  Ed.  een  gefchubden  Kop,  doch  de 

Afdeel.  Kieuwendekzels  ongefchubd  toefchryft,  onder 
TT  de  Neusgaten  voor  de  Oogen,  die  digter  aan 

§tuk.  't  end  van  de  Snoet  zyn  dan  aan  de  Kieuwen- 
dekzelen  ,  wederzyds  een  Beenige  Plaat,  die 
van  onderen  Zaagswyz.e  getand  is ,  waargeno- 

men.  Hier  van  maaken  zy,  zo  hy  wil,  ge- 

bruik ,  om  zig  vaffc  te  houden ,  en  als  voor  'c 
Anker  te  leggen ,  om  niet  door  de  Baaren  weg. 
gerukt  te  worden,  verbergende,  ten  dien  ein- 

de den  Kop,  [zo  ik  onderftel,  in  de  Slyk  of 

Modder].  Maar ,  zou  men  vraagen  mogen  ; 
waar  toe  heefc  de  Harder  dit  meer  noodig  dan 

andere  Viflchen  ;  daar  hy  niet  behoeft  te 

loeren  op  zyne  Prooy,  als  eetende  enkel  Zee- 
Wier  of  Slyk.  Zou  hy  ook  liever  daar  van 
gebruik  maaken ,  om  de  Steelen  of  Bladen  daar 

mede  af  te  vylen,  gelyk  dit  aan  het  Zwaard  van 

den  Zaagvifch ,  door  fommigen ,  toegefchree. 
ven  wordt  ? 

Zeer  duidelyk  verklaart  zyn  Ed.  dat 'er  Tand- 
jes in  de  beide  Kaaken  zyn :  daar  Willoughbï 

en  Ray  zulks  volftrekt  ontkennen.  Ook  zit- 

ten ,  volgens  hem  ,  de  Schubben  los.  Nog 
ruim  zoo  veel  verfchil  heeft  in  de  Tellingen 
der  Vinftraalen  plaat*,  welken  hy  in  de  voorfte 

Rugvin  4.  telde,  die  allen  ftyf  en  fcherp  waren  > 
ïn  de  Aarsvin  n  en  2  daar  van  gedoomd,  in 

.  ,  de  Staartvin  15.  Linnjeus  tekent  'er  ia  in  dee- 
ze,  die  gevorkt  is,  aan.  Willoüghby  vondt 

h  ö£4ïl.  vm.  st  ui»  'er 
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'er  13  in  de  Aarsvin ,  waar  van  de  voorfte  drie      IV. 

korter  ,  ftyf  en  fcherp.    De  Rob  was  Spier-  Afdeel» 

agtig,  gely lende  naar  de  Maag  der  Graan*ee-   j^ 
tende  Vogelen.  stuk. 

Uit  al  het  gemelde  zou  men  haaft  twyfelen 

mogen ,  of  alle  de  Befchry  vingea  der  Autheu- 

ren ,  welken  de  Heer  Gronoviüs  aanhaalt  (*)  ,  ,  Gebruik, 
wel  op  deezen  Harder  toepaffelyk  zyn.  Ik 

zal  óndertuffchcn  hier  fpreeken  van  het  Gebruik 

deezer  Viflchen ;  zo  in  't  algemeen ,  als  in  de 

Middellandfche  Zee,  in  't  byzonder;  alwaar 
van  derzelver  Kuit  een  foort  van  Kaviaar  be- 

reid wordt,  welke  de  Italiaanen  Botargo  noe* 
men  ̂   zynde  zeer  bekwaam  tot  het  opwekken 
van  de  vervallen  Eetluft ,  en  zeer  fmaakelyk* 

wanneer  men  'er  een  Glas  Wyn  op  drinkt.  De 
Vifch  ,  hoe  aangenaam  ook,  wordt  van  de 

Geneeskundigen  voor  bezwaarlyk  en  niet  ge- 
zond gehouden. 

Een  zonderlingGebruik  plagt  men  oudtydsvan 
de  Harders  te  maaken.  Zy  werden  naamentlyk 

de  Mansperfoonen ,  dre  op  de  daad  van  Overfpel 

betrapt  waren,  van  agteren  in  't  Fondament 

g^ftoken  (f):  't  welk  te  begrypen  is,  dat  een 

zwaa- 

(*)Zoóphyl.  GrOH.  Fafc.  I.  p.  S29. 

{"(")  Mugiiis  Piscis  grandis  Capitis ,  poftremh  exilis  ,  qui  'm 
Poiicsm  M&chorum  immitti  folebat  :  zegt  de  SCHOLlASTES  op 

Juvenal.  Sat.  XV.  Vers.  317.  Men  zou  het  eer,  tot  Straf 

voor  een  andere  Soort  van  Zonde ,  toepaffelyk  mogen  agten* 

I.  DjtSL»  VIII.  STUK, 
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IV.       zwaare  Straf  zal  geweefl:  zyn,  eensdeels  wc- 

Afdeel.  gCns  fe  dïkte  van   den  Kop  en  anderdeels  uit' 

£v    •      hoofde  van   de*  getande  Plaatjes,  Öje  dezelve 
stuk.     op  zyde  heeft,   en   het   weder  uithaalen   ver- 

hinderden.   Die  moet  zodanig  Volk,  zeer  py- 

nelyk  en  benaauwd.,  hebben  doen  fterven. 
„  ̂ ^  -j         By  de  Ouden  waren  verfcheiderley  Soorten 
Verlchcidcn-  J  * 

heden,  van  Harders  algemeen  bekend ,  daar  men  he- 

dendaags weinig  van  febynt  te  weeten.  Vier 

Zee-Harders  naamelyk ,  waar  van  de  een  Capito 

(KttpccAog)  in  $t  Hoogduitfch  Alel  ,  of  ein  Har* 
deren   heette;   een  ander  Ceftreus,  die  kleinder 

was  van  Kop :  een  derde  Ldbeo  (Xs/a&h/)  we- 

gens zyne  dikke  Lippen ,  anderszins  ook  Striem- 
harder  genaamd    werdt,  en  een  vierde  Myxo  of 

Muco  ̂ Mv^iov)  dat  isSlym-Harder,  van  wegen 

zyne  Slymïgheid.  Behalve  deeze  was  'er  een 

Rivier  Harder,  in    't  Hoogduitfch  Hafet,  in  't 
Griekfcb  Scherpfnoet  (O^vfvy^ig.)  Zo  dat  die  al- 

les nader  Onderzoek  verdient, 

XLIL    HOOFDSTUK. 

Befchryving  van  9i  Geflagt  der  Vliegende  Vis- 
SCHEN. 

Van  de  eigentlyk  zogenaamde  Vliegende 

Visschen,  behooren  verfcheidenen  tot  an- 

dere Rangen  en  Geflagten;  de  Vlitgcnde  Poon 

en  Baars  by  voorbeeld  , '  en  de  Lier  van  Har- wich  y 
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wich ,    reeds  befchreeven  en  afgebeeld  ,    als       IV. 

ook  het  Beenig  Vliegend  Vifchje  van   Amboi-    Afdeel* 

ua,  dat  in  Geftaltc  veel  naar    een  Vlinder  of   [joofd*w 
Kapel  gelykt,   en  derhalve  het  laatfte  Gcflagt     sTuia 
in   deeze   Afdeeling  uitmaakt.     De  Griekfche 

naam,  Exocoetas  ,  zou  van  het  flaapen  op  den 

Oever  afkomftig  zyn.     Sommigen  hebben  dee- 
zen   Vifch   ook    Adonis  getyteld,    en  eenigen 
der  Ouden  noemen  hem  gewiekte  Harder. 

Dat  van  de  Vliegende  Viffchen ,  wegens  hunne 

ne  Geftalte  of  manier  van  zweeven ,  fommigen 

de  Wouw  of  Kuikendief ;  de  Raaf  ,  Koekkoek  ge- 
hecen  en  met  meer  naamen  van  Vogelen  betekend 

worden  ,  hebben  wy  hier  voorgezien.  Deeze  (1) 
zou  de  Zwaluw  zyn  van  Plimüs,  die  te  Rome 

Pesce  rondine  getyteld  wordt ;  elders  de  Zee- Valk 
en  te  Marfeille  Landola  genaamd.  Ook  betrekt 

men  'er  toe  de  Aboadors  der  Portugeezen,  de 
Parabebe  van  Piso  ,  en  de  Meerfchwalhe  of 
Vliegende  Vifch  van  Valentyn. 

De  Kenmerken,  welken  de  Heer  Lïnnjeus  Kenmerken 
opgeeft ,  beflaan  in  een  gefchubde  Kop ,  een 
tandeioozen  Bek,  de  Kaaken  aan  beide  zyden 
famengehecht  :  het  Kieuwenvlies  met  tien  Straa- 

len :  het  Lyf  witagtig ,  de  Buik  hoekig ;  de  Borft- 
vinnen  zeer  groot ,  tot  Vliegen  bekwaam,  met 
de  Straalen  van  vooren  fcherpkantig.  Volgens 
Gronovïüs  is  het  Lyf  hooger  dan  breed  5  met 

groote (i)  Exocoems  voütans.  Syjt.  Nat.  Gen.  158.  Exocoetus. 
Amcen.  Acai*  I.  p.  321.  AftT.  Gen.  S.  Syn.  ig.  Spie.  35, 
GRON.  Mus.  I.   N.   27. 

I.  Deel.  viii.Stuk. 
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IV*       groote  Schubben  ,   die  over  elkander  leggen , 
fdeeu    gedekt,  zo  wel  als  de  Kop,  die  van  vooren 

Hoofd-    fchcrpagtig  is  ,    van  ouderen  gekield    en  dus 
stuk.     driekantig:  de  Rug  en  Aarsvinnen  ,   digc   aan 

de    Scaarc  ,    tegen    elkander   over    geplaatft  , 
zynde  de  onderfte  Kwab  van  de  Staart  langer 
dan  de  bovenfte :  de  Borftvinnen  zeer  breed , 
als  -Vlerken,  hebben  byna  de  langte  van  het 

Lyf. 
Sommigen  merken  aan ,  dat  in  deeze  VifTchen 

de  Vlerken  fpits  aan  't  end  zyn  9  't  welk  hun 
genoegzaam  ondérfcheidt  van  de  Vliegende 

Poon.  Een  ander  Kenmerk  is,  dat  de  Zyd- 
ftreep  ontbreekt  of  over  het  onderfte  van  den 

Buik  loopt.  Men  vindt 'er,  die  de  Buikvinnen 
zo  groot  hebben  ,  dat  dezelven  zig  ook  als 
Vleugeltjes  vertoonen*  De  Heer  Gronoviüs 
maakt  van  deeze  laatften  een  byzondere  Soort, 

öf  eigentlyk  van  de  anderen  ,  die  de  Buïkvinnen 
zeer  kort,  den  Buik  op  Zyde  niet  gekield  eri 

de  Onderkaak  langft  (*)  hebben  :  waar  van  'er, 
zegt  zyn  Ed. ,  in  de  Spaanfche  Zee  voorko- 

men ,  gemeenlyk  vier  Duimen  lang.  De  twee- 
de Soort ,  die  de  Buikvinnen  langer  en  den 

Buik  wederzyds  gekield  ff)  heeft  ,  is  de  ge- 
woone  Vliegende  Vifch  ,  die  men  zo  wel  in  de 

At* (*)  Exoccetus  Pinnïs  Ventralibus  breviflïmis  ,  Abdominls 

carinis  lateralibus  nullis  :  Maxilla  inferiore  longiore.  Ziïph* 

Gron.  Fafc,  I.  p.   iU.   N.    358- 

Ct)  Exococtus  Pinnis  Ventralibus  longioribus  ;  Abdomine 
utrimque  carinato.  ihiL  N.  3SP« 
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Atlantifche  als  in   de  Indifche  Oceaan  ,   en  in       IV. 

de  groote  Zuidzee  ontmoet  *  by  Ruysch  Hila-    Afdee£* 

w/tó  geheten.  Ho(H;_ 
De  Heer  Klein  heeft  deezen  tot  de  Snoe-     stuk. 

ken  t'  huis   gebragt,  noemende  hem    Lucius  ,    Gaftake. 

die  de  Kieuwvinnen  zeer  breed  en  zo  lang  als  *%£x£ 
*|  geheele  Lyf  heeft  ;   de  Snoet  fcherp  ,  de 
Onderkaak  langft ,  den  Bek  Tandeloos ;  op  de 

Rug  een  korte  buigzaame  Vin  *  taamelyk  digc 
aan  de  Staart,  en,  daar  tegenover,  een  weinig    , 
kleinere  Vin ,  onder  aan  den  Buik ,  kort  agter 
de  Navel  :  de  Staartvin  halfmaanswyze  :   de 

Buikvinnen  fmal  en  lang:  het  Lyf  gedekt  mee 

breede  Schubben :  de  Kleur  op  de  Rug  zwart- 

agtig  blaauw,  aan  den  Buik  witagtig  (*). 
Volgens  Gronoviüs  zyn  de  Kaaken  byna 

egaal ;  de  Kop  en  'c  Lyf  breeder  dan  hoog ,  dik* 
feenemaal  gefchubd:  de  Schubben  breed, -Zil- 
verkleur,  effen,  over  elkander  heen  leggende ^ 

afvallende :  de  Buik  byna  regc  en  plat :  de  on-  ' 
derde  Zyden  wederzyds,  digt  aan  den  Buik^ 
(3oor  de  famenlooping  der  Schubben  gekield; 

Pe  Borflvinnen  zyn  zeer  breed  en  lang,  rei- 
kende tot  aan  de  plaats  der  agterfte  Beentjes 

van  de  Rugvin  *  op  't  bovenfte  der  Zyden  kort 
agter  de  Kieuwendekzelen  geplaatlt.  De  Rug- 

vin lang ,  naby  de  Staart ,  weerloos, :  de  Buik- 
v  innen  ver  van  elkander  af,  een  weinig  digter 

aan  de  Navel  dan  aan  de  Kjeuwendekzel«D  % 

(*)  klein.  ?>fc.  Miff.  V,  p.  7U  N.  U 
liDEEL.  VUL  Stuk»  § 
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IV.      als  Vlerken,  zeer  lang;  reikende  byna  tot  aan 

Afdeel.    £c  agterfl;e  Beentjes  van  de  Aarsvin  ,  die  laag 

Hoofd     is>  tegen  de   RuSv5n  over  geplaatft  en-ftomp. 
stuk.     De  Staart  is  gevorkt,  met  de  onderde  Kwab 

eens  zo  lang  en  breed  als  de  bovenfte. 

By  de  Telling  der  Vinftraalen  vondt  zyn  Ed. 
in  de  Rugvin  15,  in  de  Borftvinnen  ieder  17, 

\  ïn  de  Buikvinnen  7  Beentjes.    In  een  zodanig 

j  Voorwerp  ,    dat  zig   bevondc  in  't  Vorftelyk 
Kabinet  der  Akademie  van  Upfal ,  hadt  de  Rug- 
en  Aarsvin  ieder  11  ,   de  Buikvinnen  6  ,  de 

Staartvin  15  en  de  Borftvinnen  ook  17  Straalen. 

Artedi   heeft  'er  in  dat  gene  ,  't  welke   hy 
naauwkeurig  onderzogt ,  dat  zonderling  is ,  juifl: 

even  zo  veel  gevonden*    De  Tellingen  zyn, 

door  den  Heer  Linn^üs  ,  geheel  anders  aange- 

tekend (*). 
Gébmik.       Van  deeze  Vliegende  Viffchen  ,    die  door- 

gaans van  grootte  als   een  Haring  zyn  ,  ziet 
men ,  in  de  andere  Wercldsdeelen  ,  dikwils  ge- 

heele  Schooien  over  't  Water  zweeven.    Men 
fchryft  zulks  daar  aan  toe,  dat  de  Bruin viflchen, 

Dolphynen  en  Dorado's,  'er  jagt  op  maaken  ; 
welken  zy  dus ,  voor  een  tyd ,  weeten  te  ont- 

komen.   Evenwel  is   het ,   voor  hun ,  in  de 

Lugt  ook  niet  veilig ;  alzo  'er  de  Fregatvoge* 
len  en  dergelyken  niet   minder  hunne  prooy 

van  maaken.    Men  vangtze  ook  dikwils  op  de 

Sche- 
-.  1 

(*)  Z/e  Syft.  Nat.  X.  p,  31*.  naamlyk  de  drift  Tcllingc*. 
*yn  aidaar  met  gqcn  vaa  aiicn  OYCrteakoinftig, 
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Schepen  en  bevindtze  dan  niet  minder  fmaakc.       IVl 

]yk  als  verfche  Haring,     Hierom  hebben  fom-   A*m*&* 
migen ,  miffchien  niet  zonder  reden  >  vermoed,    u  ̂5r 
dac  de  Kwakkels ,  welken  de  Albeftuurder  op     stok*. 
het  Leger  der  Israëliten  deedt  nedervallen ,  zo- 

danige Viflchen  uit  de  Roode  Zee  zullen  ge* 

weeft  zyn  (*).    Dit  is  te  minder  onwaarichyn- 
lyk,  om  dat  deeze,  van  wegen  de  grootheid 

hunner  Vleugelen,  nog  al  een  goed  end  wegs 

vliegen  kunnen;  inzonderheid  als  h  niet  op  't 

heetfte  van  den  Dag  is ,  of  gis  't  regent  en  voot 
den  Wind.    Anderszins  is  hunne  Vlugt ,  door- 

gaans,  tot  den  afftand  van  een  Snaphaanfchoot 

bepaald. 
De  Heer  Ëdwards  heeft  in  zyn  Werk  ovet 

de  Vogelen ,  om  d^t  de  Afbeeldingen  der  Vlie- 
gende Viflchen,  zo  hy oordeelt,  veelal  gebrek- 

kelyk  zyn ,  daar  v^n  een  Figuur  ingevoegd  (f). 
Het  Lighaam  ,  zegt  hy  ,  is  van  gedaante  en 

grootte  als  een  Haring  ,  doch  de  Oogen  wat 
grooter ;  de  Kleur  roodagtïg  en  die  der  Vlerken* 
welke  vier  in  getal  zyn  ,  Afchgraauw  ,  met 

donker  graauw  gevlakt.  Hy  merkt  aan ,  dat 

het  bovenfte  gedeelte  van  de  Staart,  die  ge. 

vorkt  is ,  kleiner  dan  het  onderde  zy ;  't  welk 
niemand  ,  zo  hy  meende  ,  nog  waargenomen 

hadt.  Petiver  ,  voegt  hy  'er  by,  geeft  de 
Afbeelding  van  een  Vliegende  Vifch  der  Philip*  • 

pya. 

(*)  Vergelyk  bladz.  149  ,  in  't  voorg.  VIL  STUK, 
(-f)    EDWA5.DS.    Av-   ZIQ4  p,    ZlO. 
i,d*,t>u  via.  stuk,  S  % 
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IV.      pynfche  Eilanden ,  daar  decze  Schry ver  van  ge- 

Atdkel.   tujgt  dat  dezelve  van  binnen  en  buiten  rood  is, VT  TT       r         ° 

Ho  fd.   cn  *n  ̂üe  nI£c  *  ^oor  °P  tc  ̂an§en >  'm  een  hoo3 •tuk,     rood  Vogt  ontbonden  wordt ,  dat  zeer  beften- 

dig  is   van  Kleur ,  en  waar  van  men ,  om  te 
Schilderen,  gebruik  maakt.    De  Vifch,die  een 

halve  Span  lang  is,  heeft  Wratten  in  plaats  van 
Schubben.    Hy  noemt  hem  Hirundo  Luzonica, 

die  Venynig  is  en  zeer  rood ,  Bangol  genaamd 

by  de  Ingezetenen. 
Het  fchynt  my  toe  dat  de  Vliegende  Viffchen 

van  Kleur  veranderen.    Immers  een  kleintje, 

dat  ik  heb,  is  roodagtig  bruin  en  van  dergely- 

ke  Kleur  heb  ik  'er  grootere  gezien,  als  een 
Haring ;  doch  die ,  welke  de  Heer  W.  van  der 

Meülen  in  zyne  Verzameling  heeft,  en  daar 

wy  de  Afbeelding  hier  vaa  geeven ,  is  op  de 

Rug  wel  eenigermaate  rosagtig  of  bruin ,  maar 

voor  't  overige  fchoon  Zilverkleur.    De  langte 
bedraagt  ongevaar  een  Rynlandfchen  Voet. 

XLIII.    HO  OFDSTü  K. 

Befchryving  mn  't  Geflagt  der  Vinger -Vrs- 
schen  ,  wegens  zekere  Byhangzels  aan  de 

Kieuwvinnen  dus  genaamd. 

Biaau  TPveezen  naam  geef  ik  aan  Viffchen ,  die  in  't 
JLr  Grickfch  Polynemus  getyteld  zyn  door 

den  Heer  Gronoviüs;  zynde  dat  woord,  om 

de  onbepaaldheid,  door  zyn  Ed.  gebruikt  in 

plaats 



: 
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plaats  van  Pentanemus,  gelyk  Artedi  de  eer*      IV. 

fté  Soort  genoemd  hadt.    De  naam  is  afkom. AtDEKE* 

ftig  van  zekere  Vezelagtige  of  Draadvormige  SqSj 
Byhangzels,  by  het  onderfte  gedeelte  der  Borft-     stuk. 
vinnen  ,  welken  Linn^eus  Vingers  noemt  ,  in 

andere  Viffchen  ongewoon.    Vyf  daar  van  wa- 

ren in  die  Soort ,   welke  Pentanemus  genoemd 
wordt ,  in  de  andere  zeven. 

Die  Byhangzels  maaken  een  der  voornaamfte  Kenmerken, 

Kenmerken  uit   van  dit  Geflagt;  ?t  welk    bo* in 

*  vendien  het  Lyf  famengedrukt  ,  overal  ge* 
fchubd;  de  Snoet  zeer  ftomp  en  uitfteekende 

heeft.  In  't  Kieuwen  vlies  waren  vyf  of  zeven 
Beentjes  geteld.  Voorts  is  dit  Geflagt  van  dat 

der  Zeehaanen,  die  ook  afgezonderde  Vingers 
nevens  de  Borft vinnen  hebben,  onderfcheiden ; 

zo  door  de  plaatzing  der  Buikvinnen ,  als  door- 

dien de  Vingeren  hier  niet  met  Leedjes  of  Ge- 
wrichten zyn. 

Van  deeze   Viffchen   tekent  Lïnn&us   drie    soorten. 

Soorten  aan ,  waar  van  de  twee  eerfte  uit  Weft-, 
de  laatfte  uit  Ooftindie   afkomftigl  zyn.    De 
Heer  G&onovius  hadt    maar  de  eerfte  Soort, 

die  in  't  Werk  van  Seba  afgebeeld  wordt,  na$- 
•jnelyk 

(1)  Vingervifch  met  vyf  Fingeren ,  die  langer       1. 

dan  het  Zyf  zyn.  '    fivXgS 
Zeer  ge, 

(*)  Polynemus  digitis  qainque,  Corpore  longioribus.  Syfl. 

Nat.  X.  Polynemus  ofliculis  fiüformibus  utrinquc  tjumque  ad 
pinnas  Pe&orales.  Qron,  Muf.  I.  n.  74. 

I.  DEfcl,.  VIII.  STUK.  S   3 
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WK        .Zeer  weinig   overeenkomd  fchynen  my  de 

J^!?'  gcc&g£e  Draadswyze  Byhangzels  ce  hebben  met 
Vingeren:  want  dezcl  ven  waren,  in  hec  Voor- 

werp dat  de  Heer  Gkonovius  befcbryfc,  geen 
twaalfde  Duims  dik  en  de  twee  middelden  eens 

zo  lang  als  't  Lyf ;  de  bovenden  maar  weinig 
korter  ,  de  onderde    allerkieind.     Indien    de 

langte  van  den  Vifch  maar  agt  Duimen  was , 

en  die  van  't  langde  Byhangzel  nog  minder  dan 

vyftien  Duimen,  gelyk  in   't  Werk  van  Seba 
aangetekend  wordt,  zou  het  niet  volkomen  de 

dubbelde  langte  fchynen  te  hebben.     Gemelde 

Heer  vondt,door  naauwkeurige  Afmeeting,  de 
langte,  van  de  Snoet   tot  atn  het  end  van  de 

Staart,  tiendhalf  Duim  en   tot  aan  het  uiterde 

van  het  langde  of  derde  Byhangzel  één  Voet, 

vyf  en  een  vierde  Duims. 

't  Schynt  dat ,  tot  nog  toe ,  weinig  Voorwer- 
pen van  deeze  Soort  in  Europa  bekend  zyn: 

want  de  Heer  Gronovius  hadt  het  zyne  op  de  v 
Verkooping  van  Seba's  Kabinetten  gekogt. 
Hetzelve  heeft,  zo  zyn  Ed.  meldt,  den  Kop 

en  't  Lyf  hooger  dan  breed  ;  den  Kop  niet 
groot,  de  Snoet  dorap  ;  zeer  kleine  Tandjes 

in  de  Kaaken ,  het  Gehemelte  en  de  Keel;  de 

Tong  glad.  DeOogen  zyn  middelmaatig ,  rond, 

aan  de  zyden  van  den  Kop ,  ver  van  elkander 

af,  digt  aan  den  Bek  geplaatd :  de  Neusgaten 

groot  ,  en  de  Kieuwen » Openingen  taamelyk 

wyd:  de  Zyddreep  krom,  de  Buik  fmal  en  plat. 

In  de  voorde  Rugvia  heeft  hy  7 ,  in  de  agterde 16 

*1.  LXVI. 
u 

■ 
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16  Beentjes  geteld,  zynde  van  deeze  laatftcn       iv# 
het  eerfte  of  voorfte,  en  de  anderen  al temaal   Afdeel. 

Doornagtig  fcherp.    De  Borftvinnen  hadden  16   *LI11- 
n     n  r>  •  1        t^  HOOFD* 

weerlooze  of  flappe  Beentjes,  de  Buik  vinnen     stuk, 
é9  waar  van  één;  de  Aars  vin  30  en  daar  van 
twee  gedoomd ;  de  Staart  die  groot ,  breed  en 

zeer  gegaffeld  is,  17  van  taamelyke  langte. 
De  Schubben  zyn  in  dit  Vifchje  niet  zeer 

groot ,  wit  buigzaam  en  dun ,  van  agteren  een 

weinig  getand  en  derhalven  ruuw  op 't  gevoel; 
ligt  afvallende.  De  Kleur  is  ,  aan  de  Zyden 

en  Buik,  Zilveragtig;  op  de  Rug  roodagtig  en 
die  van  alle  Vinnen  wit.  Aangaande  het  gebruik 

of  Eigenfchappen  is  niets  bekend. 

(2)  Vingervifcb  met  zeven  Vingeren ,  de  Staart       n. 
Onverdeeld.  Virginiaan- fche. 

Dit  Voorwerp,  waar  van  de  Heer  Linnaüs 

de  Tellingen  opgeeft ,  fchynt  uit  Virginie  af» 
fcomftig  te  zyn,  Het  heeft  in  het  Kieuwen* 

Vlies  7  Straalen ,  gelyk  ook  in  de  voorde  Rug* 
vin ,  en  13  in  de  agterfte,  waar  van  één  fcherp: 
in  de  Borftvinnen  ieder  15,  in  de  Buikvinnen  6 

en  één  daar  van;  in  de  Aars  vin  16  en  twee  ge- 
doomd ;  in  de  Staartvin  15  Straalen.  De 

Kieuwendekzelen  zyn  Zaagswyze  getand.  De 

eerfte  Straal  van  de  voorde  Rugvin  is  de  al- 
erkortfte ;  de  Staartvin  breed  en  ipics. 

(z)  Polyncmus  digitis  feptcm,  Cauda  intcgw.  Syft,Nfit.X* 

LDXII..  VUL  STUK.  S  4 



s8o      Besciimvinö    VAM 

IV*  q^)  Vingervifcb  met  zeven  Fingeren,  de  Smart 

XLIII.  Zew
rH' 

Hoofd» 
stuk.        Een  Qodïndifch  Vifchje,  geheel  Oranje-  of 

ui-      Goud-Kleur ,  dat  van  den  vermaarden  Edwards. 
Paradifeus.  '  m 

paradys-     in  zyn  Werk  over  de  Vogelen  ,    om  de  aar- "Vifch 

■   *  *         tigheid  is  afgebeeld ,  wordt  als,  een  derde  Soori; 
to|  dit  Geflagt  betrokken.    Hetzelve  voert  by 

hepi  den  naanri   van   Mango  (*)  of  Taradys- 
Vifch.    Deszelfs  langte  is,,  volgens  de  Afbeel- 

ding, die  gezegd  wordt  in  patuurlyke  grootte 
gemaakt  te  zyn,  ncgep  Duimen  en  de  breedte 
twee  Duimen,    Het  is  taamelyk  rond  en  dik  > 

zeer  fraay  van  Gedalte;  vad  en  hard  gefchubd, 
met  de  Staart  zeer  gevorkt  of  gegaffeld.    Het 

heeft  twee  Rug  vinnen  en   een  zeer  kennelyke 

Zydftreep,  die  krom  loopt,  digt  aan  de  Rug. 
De  Vinnen  eo   Staart  zyn   donkerer  dan   ̂ ec 

overige  de$  Lighaams.    Onder  de  Kieuwvinneo 

zyn  wederzyds  zeven  Hairagtige  Vezels ,  waar 
van  de  langde  zestien  Duimen,  de  overigen 
allengs  verkleinende  tot  aan  de  onderde,  die 
rnaar  twee  Duimen  langte  heeft  (f). 

Als  een  groote  byzpnderheid  wordt  van  Eo« 
wards  aangemerkt  ,    dat   deeze    Vifch  twee 

Neusgaten  heeft  aan  ieder  Zyde  van  den  Kop , 
dat 

(3)  Polynemus  digitis  fepjem,  Cauctè  bifida.  Syft*  N*t.^.' 
'£aradifea  pifcis,  Edw*  Av.  208.  T.  2og. 

(&)  Niet  Mongo  :  gelyk  de  Heer  Gronovius  heeft. 

Ct)  Volgens  de  Figuur  anderhalf  Duim.  De  Engelfchc  en 
?nze  Duimen  vcrfcriilleu  zq  vee)  niet. 
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dst  egter,  volgens  de  Afbeelding,  maar  zeer      IV., 

kleine   gaatjes  zyn,   tuflfchen  het  Oog  en  de  AFpm"  \ 

Snoet  of  Bek  geplaatft.  ,  ™*£ 

XLIV.    HOOFDSTUK. 

Befchryvingvan'tGeüagt  der  Haringen  ;  voaar  * 
in  'van  derzelver  onverbeeldelyke  veelheid  in  't 
Noorden ,  hunnen  Togt  herwaar  ds  ,  Vangfl  om» 

trent  Hitland  en  aan  de  Engelfche  Kujlen  of  el- 
ders ,  zo  door  de  Nederlanders  als  Engelfcben  en 

Franfchen,  de  Sweeden  enz.  als  van  de  Vaar- 
tuigen en  Netten  daar  toe  noodig,  het  inzou- 

ten en  dus  van  de  Haringviflchery ,  die  men 

in  ons  Land  de  Grooce  Viflchery  noemt ,  in  *P 

algemeen  en  in 't  by  zonder,  en  verder  van  den 

Verfche  Haring  of  Bokking- Vangft ,  en  't  gene 
daar  toe  behoort ,  omftandig  gefproken  ,  als  ook 

^de  Sprot*  en  Sardynen  of  Pelfers,  ̂ Elft, 
dien  men  de  Moeder  van  den   Haring  noemt, 
Ansjovis  enz.  befchmven  wordt, 

i    .    •  . 

't  TT 7 oord  Clupea,  dat  Plinius  gebruikt  heeft    Naam» 
*Y  en  van  afleiding  onzeker  is:  worde, 

nïettegenftaande  meq  meent  te  weeten,  dat 
onze  Haringen  zo  wel  aan  de  Grieken  als 

Romeinen  onbekend  geweefl:  zyn,  op  dit  Ge* 
flagt  toegepaft.  De  Latynfche  naam ,  Halec,  than$ 
zq  gebruikelyk,  en  buiten  twyfel  van  het 

Gnekfch  Woord  caa?,  dat  Zout  betekende* 
afkomftig,  vindt  men  meer  voor  zekere  Pekel 

I.  Deel.  VIII.  Stuk.  S  5  van 
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I' Vt     van  gezouten  Vifch ,  dan  voor  eeD  by zonderen 
Af  deel.    Vifch  gebruikt  (*).    Men  fchreef  hetzelve  Alec 
^LIV#    en  alleroudft  Allee,  zynde  ook  Akcula  of  AU Hoofd*  _ 
•tuk.  lecula,  by  Columella,  gebruikt  ge  weeft  voor 

een  Vifchje  tot  inzouten  bekwaam  ,  waarfchyn- 

lyk  Sprot  of  Sardynen.  Martiale  egter  noemt 
een  byzonderen  Vifch  met  den  naam  van  Ha* 

lec  (f),  en  niet  onwaarfchynlyk  zal  dezelve  op 
deezen  of,  dergelyken  gezouten  ,  gelyk  de 

Griekfche  naam  Chalets  of  Cbakides ,  wegens 

de  Koperagtige  Kleur*  toepaflelyk  zyn  op  ge- 

rookten  Haring  of  Bokkingen  ,  die  men  ia  't 

Fraofch  noemt  Hareng  fory  foré  of :  Jauré;  zyn- 
de  Sor  of  Soret,  volgens  Scalïger,  een  Got- 

hifch  Woord,  't;welk  roodagtig betekent;  gelyk 
men  red  Herrings  in  't  Engel  fch  zegt.  't  Woord 
Haring,  immers,  datwy  gebruiken,  of  eigent- 

lyk  het  Hoogduitfche  Woord  Heering  of  Hoe* 

ring,  is  zelfs  met  een  Latynfchen  Uitgang  by 

de  Autheuren  in  trein  gebragt,  gelyk  de  ItalE 

aansn  deezen  Vifch  Ar  inga ,  Arenga  9  of  Harangê 

tytelcn:  een  klaar  bewys,  dat  zyn  Vaderland 

in  't  Noorden  zy. 
gwnerken.  t)e  Kenmerken  van  dit  Geflagt  beftaan ,  be- 

halve die  van  deezen  Rang ,  in  de  Knevels  der 

Bovenkaaken  Zaagswyze  getand  te  hebben ;  de 

Kieuwen  inwaards  Borftelagtig ,  het  Kieu- 

wenvlies met  agt    Straalen:  den  Buik  Zaags- 

_     .  wy- 

{*)  Egofxccm  primus  &  alcc.  Hor  at.  Lïbr.  Il.'Satyr.  IY.T.  7%. 
f\)  Cui  portat  gaudens  anailla  paropfide  rubri 

Alecem,  fed  quam  pioüuus  iüa  voctt. 
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vryze  gekield;  de  jBuikvinnen  dikwils  met  ne-       jy# 

gen  Scraalen,    Het  Lyf  is  langwerpig,  hooger   Afmeu 
dan  breed;  de  Kop  ongefchubd ,  mee  zeer  klei. 
pe  Tanden  op  de  Kaaken ,  aan  hec  Gehemelte 

en  de  ToDg  ;   het  Kieuwenvlies  grootendeels 
door  de  Dekzelen  bedekt :  het  Lyf  met  breede 

loffe  Schubben  ,   die   over    elkander   leggen  , 
hebbende  de  Rugvin  tegen  de  Buikvinnen  over, 
die   midden    tuflehen    de    Borftvinnen   en   de 

Aarsvin  geplaatft  zyn,  volgens  Grokovius. 

Zyn  Ed.  heeft  in  dit  Geflagt  maar  twee 

Soorten ,  daar  hy  de  gewoone  Haringen ,  Sar- 
dynen ,  Sprot ,  en  de  Elften ,  toe  betrekt :  doch 

onze  Autheur  begrypt  'er  in  tien  Soorten ,  waar 
onder  vier  Europifche,  de  anderen  uitheemfche 

Viffchen  zyn ,  als  volgt* 

SooxtQR» 

(i)  Haring  dis  ongevlakt  is>  met  de  Onder- 
kaak  Imgft. 

Deeze  Soort  begrypt  de  Haringen ,  die  men 

in  't  Hoogduitfch  Heering ,  in  't  Engelfch  Her* 

ring ,  in  't  Franfch  Bareng  of  Harang  noemt. 
De  Sweeden  geeven  'er  den    naam  van  Sül3 
de  Deenen  dien  van  Sild  aan,  doch  met  eeni- 

ge  onderfcheiding. In 

(i)  Clupea  immaculata ,  Maxilla  inferiore  longiore.  Syfim 
Jïïat.  X.  Gen.  160,  Clupea  Maxilla  inferioie  longiore ,  Macu, 
lis  nigris  carens.  ART.  Gen,  7.  Syn,  14.  Spec.  37.  Faun» 

Suec.  315.  Gron.  Mus,  I.  n.  21.  Clupea  Lateribus  inmacu- 

latis.  Zoóph.  Gron,  Fafc.  I,  N.  3+8.  p.  1x1.  Halcc.  Chari,. 

p.  122.  Harengus.  WlLL.  p.  ZI9*  &AJ,  p.  103,  JONST* 
Tab.  I.  f.  6. 

I.  DXEL.  V1U.  &TV&» 

r. 

Harengus^ 
Haring, 
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IV.  9y  In   Noord-Bothnie  ,  naamelyk  ,    begrypt 
Afdeel.  ̂   men, onder  den  algemeenen  naam  van  Streu. 
H  "  m^nSen  °f  Stroomlingen ,  verfcheiderley  Vifch , 
«tuk.  „  waar  van  de  grootlte  (N.  i) ,  dat  eigentlyk 

verfcheidcn- ,5  Zee-Haringen  zyn  ,  Stil  genoemd  worden. 
„  Aan  deezc  volgt  (N.  a.)  de  Voor  jaar  s 

9,  Stroomling,  die  de  naafte  is  in  grootte, 

,,  zynde  byzonder  vet,  met  een  fcherpeRug 

5,  doch  groote  Hom ,  en ,  dewyl  men  'er  wei- 
?,  nig  of  geene  Wyfjes  onder  vindt ,  wordt 
„  deeze  wel  geldt  Haring  geheten.  DeHerfJl- 
3,  Stroomling  (N.  3.)  is  ook,  zeer  vet,  doch 

3,  heeft  een  breede  Rug,  met  een  dikke  blaauw- 

5,  agtigeHuid  gedekt ,  gelyk  alle  andere  Harin- 

„  gen,  en  men  krygt  'er  alleen  maar  Hom- 
3,  rnerts  van.  De  Schakel»  Stroomling  (N*  4.) 
„  is  wat  kleiner  en  magerer ,  graauw  op  de 

!»  Rng  en  knobbelig ,  hebbende  den  Buik  vol- 

3,  gepropt  met  Kuit  en  Hom.  Deeze  blyft 

„  goed  in  't  bereiden.  Hy  komt  niet  in  de  In- 
„  hammen  of  Monden  der  Rivieren  ,  maar  houdt 

„  zigop  de  Banken  en  Ondiepten  aan  't  Strand, 
„  wordende  met  een  Soort  van  Tuig ,  dat  men 

„  Skeut  noemt,  gevangen.  De  IVe*-Stroom- 
s>  ling  (N.  5.)  is  weeker,  zagter,  vetter  ea 
5,  kleiner  dan  de  laatfigemelde,  hebbende  een 

.3,  grooser  Kop  ,  fcherper  en  dunner  Buik,  met 
„  weinig  Hom  en  Kuit  ,  komende  fomtyds 

„  zeer  klein  en  ongelyk  voor,  Zy  is  ook  in  de 

„  toebereiding  flegter,  en,  als  menze  kookt, 
3>  zyn  aanftonds  alle   de    Borftgraaten    bloot, 

h  in- 
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„  Inhammen  en  Rivieren  komt  zy  op ,  worden-      iv. 

„  de  niet  met  Schakels  maar  met  Netten  gevan-  AFDEEt». 

„  gen.  N.  6,  die  men  Scherpbuik  of  Afof-Stroom-   u  L1V* 
„  Kng  noemt,  en  N.  7.  de  itoö^/Mog- Stroom-    stuk. 
„  ling ,  behooren  tot  de  Sprot.    De  vier  eer». 

3t  ten  maaken  de  Verfcheidenheden  van  den  Ha- 

3,  ring  uit,   en  N.    5.  is  als  een  middelfoort 

,,  tuffchen  beiden"  (*). 
De  Haring  wordt,  byfommigen*  de  Koning  Koning  der 

der  ViJJchen  genoemd,  van  wegen  zyne  nuttig- 
heid voor  het  Menfchdom  miffchien,  of  liever 

om  dat  hy  de  Kabeljaauwen ,  Haaijen  en  Robben 

of  Zeehonden ,  Bruinviflchen  ja  zelfs  de  aller- 

grootfien  ,  gelyk  de  Noordkaapers  en  Kazilot- 
ten,  of  ook  de  Walviffchen ,  voor  uit  gaat  en 

als  't  ware  den  weg  wyft,  doorzyne  Heirfchaa- 
ren;  waar  van  men  wil  dat   de  Hoogduitfche 

naam   afkomftig  zy.     5,    De    grootfie    Soort 

„  wordt ,  om  die  reden  ,   Walvifch -Haring  ge- 
3,  noemd  in  Noorwegen,  alwaar  de  gemeene 

„  Man  ,  's  daags  na  Drie  Koningen ,  op  alle 
5,  hooge  Bergen  naar  Viflchen  begint  uit  te  zien , 

5,  die   de   Komft   der    Haringen  aankondigen. 

„  Eerft  verfchynt  de  Springer,  die  agt  of veer- 
3,  tien  Dagen  ,  fomtyds  maar  drie  of  vier  Da- 

39  gen  te  vooren ,  in  de  grootfie  menigte  komt, 
„  en  de  Voorlooper  is  van  de  groote  Walvis- 

„  fchèn.  De  Springtrs ftellen  zig  opeen  Linie y 

5,  en 
Ïitl0.  Stokb.  Ferh.  Vol.  X.  p.  109. 

l,  PïEi,  VIII.  $xuk. 
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IV.      »  en  doorzoeken   alle  Gronden  de
r  Zee ,  daar 

Afdeed       zig  vifch  ophoudt,  om  alle  andere  kleins 

XLIV.     r  viffchen    te  verjtagen  ;   zo  dat  de  Grond, 

*\t°Jk.    ','»  daar  de  Haring  Kuit;  zal  fchieten,  t'eenemaal 
gezuiverd  is,  wanneer  dezelve,  onder  de  aan- 

voering van  de  groote   Walviflchen ,    der. 

'  waards  gedreeven  wordt.     De    Haring  kieft 

den  gewoonen  Grond ,  onder  't  Land ,  der  Stiev 

g  genaamd,  tot  zyne  Jaarlykfe    Voorttee
ling. 

Indien  het  ongeftuiming  Weder  is,  dat  de 

Haring  wegens  de  holle  Zee  op  dien  Grond 

geen  Zaad  kan  fchieten  ,"  maar  zulks  daar 

,,  buiten  in  de  Diepte  moet  doen;  (gelyk  men 

„  aan   den    Wal  vifch     zien  kan  ,     hoe    die 

,  met  de  Baaren  legt  te  kampen  :)  zo    volgt 

„  daar  uit  een  dubbele  fchade ;  dewyl  men  be- 

,  halve  de  Haringen,  die  verlooren  gaan, ook
 

eene   groote    menigte    van    Kabeljaauwen , 

Leng  en  dergelyken  verlieft,  die  anders  ge- 

meeDlyk  kort  daar  na  aankomen ,  om  te  Aa- 

",  zen  op  de  Haring-Kuit ,  doch  weg  bly ven , 

„  indien  daar  van  niets  te  vinden  is
"  (*). 

voefcel  of      De  onverbeelclelyke  meni
gte  van  Haringen  , 

Aas'      die  men  in  de  Noorder  Oceaan  ontmoet ,  heeft 

.  fommigen  doen  onderlrellen ,  dat 
 decze  Vifch 

alleenlykvan   Water  leefde;  te  m
eer,  dewyl 

zelden  iets  in  zyne    Rob   is,  d
an  een  we.n.g 

■  Slvk  of  Kuit  van  Vifch.    Evenwe
l  heeft  men 3  de 

e*)  PoNToppiDAtw*  mmti.  m>  w«  &»?** 
II.Th.  p.  277. 
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de  Byhangzels  ,  die  *er ,  zestien  in  getal ,  aan       iv. 
het  Portier   van   de  Maag  zyn,  nooit  zonder  Afdeed. 

Chyl  gevonden.  Neucrantz  zag ,  in  de  Rob  der   uLIV* 
Haringen ,  dikwils  veele  kleine  Krabbetjes.    In     stuk/ 

de    Zomer-Haring    vindt    men    kleine   roode 

Wormpjes,  niet  dikker  dan  een  Draad,  zynde 

aan  de  Noorfche  Kuft  fomtyds  in  zulk  een  me- 

nigte, dat  men  'er  in  een  Kan  Waters  veele  mei- 
lioenen  van  kan  fcheppen.  Als  zig  daar  veel  vaa 

vertoonen,  is  \  fchadelyk;  dewyl  de  Haring , 

met  dezelven  opgevuld  ,  ligt  aan  't  rotten  (laat. 
De  Wormen ,  welken  RondeJletius  befchryfe 

onder  den  naam  van    Zee-Rupfen  * ,  en  die  op  „  ̂ ,    „ 
de  Kuftcn   vat*  Normandie  in  Vrankryk,  in  de    de  Mer. 

Maanden  Juny ,  July  en  Auguftus  ,  zeer  gemeen 

zyn ,  lokken ,  zo  men  wil ,  de  Haringen  derwaards , 

om  'er  op    te  aazen.    Hun  Leven  is,  buiten 

't  Water ,  zeer  kort ;  waar  van  men  in  Engeland 
een  Spreekwoord  heeft :  zo  dood  als  een  Haring. 

De    Heer  Andkrson  merkt  de  Afgronden    oambed- 

digt  aan  den  Noordpool  aan,  als  de  cigentlyke  t^'Z '% 

Woonplaats  deezer  VifTchen  en  van  verfcheide  Nocw:d^u 
anderen  ,   die   met  hun  den  Jaarlykfen   Togt 

doen  door  *t  Kanaal.    Hy  verbeeldt  zig,  dat  de 
onmeetbaare  Ys-Schollen,  die  aldaar  gevonden 

worden  en  nooit  fmelten ,  een  Wykplaats  ver- 

fchaffea  aan  de  jonge  Haringen  ,  geduurende i 

hunnen  Grocy.  't  Is  zeker  dat  zy  $  gelyk  de 
Kabeljaauwen ,  Makreel  en  anderen ,  de  diepte 
zoeken ,  en  men  weet  ,  uit  het  Berigt  der  WaU 

vifchvangeren ,  dat  in  de  Noorder  Oceaan  klei- 
l*)ul.  vin.  stvk*  ae 
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IV.*  ne  Infekten  vallen  ,  die  als  uit  enkele  Slym  of 
■  *DEEU  Olie  beftaan.  Ook  weet  men  ,  dat  het  on* 

riooFo»  ̂ er  'c  ̂ s  n*et  ̂ oud  *s>  maar  veeleer  broeit: 
stuk.  zo  dat  die  Plaatfen,  by  voorbeeld  om  Spits- 

bergen,  aan  de  Kuft  van  Groenland,  en  be- 

noorden Ysland  of  beooften  de  Noordkaap  in 

't  algemeen  ,  niet  onbekwaam  gcagt  kunnen 
worden  om  die  verbaazende  Heirlegers  van  Ha- 

ringen uit  te  leveren ,  welken  de  Nooren ,  in 
hunne  Taal ,  Fifcbbergen  tytelen.  Dus  verhaalt 
ook  Zorgdrager  ,  dat  hy  groote  Klompen 

van  zodanigen  Vifch  zi'g*  in  de  Zee,  boven  't 
Water  heeft  zien  verheffen ;  invoegen  men, 

'er  met  de  Sloep  by  komende ,  verfcheidene  te 
gelyk  aan  de  Lens  kon  rygen.  Omtrent  St. 

Jan ,  getuigt  hy,  zyn  de  Inhammen  en  Banken, 
omftreeks  de  Noordkaap  ,  vervuld  met  jonge 
Vifch  ,  inzonderheid  Haringen,  waar  van  hy 

de  Zee  zag  krielen.  In  de  Straat  van  Pent- 
land  ,  tuflehen  Schotland  en  de  Noordelyke 

Eilanden,  is,  in  't  Saizoen,  de  veelheid  van  Ha- 

ring, die  'er  door  paffeert,  zo  groot,  dat  men 
met  reden  kan  zeggen ,  gelyk ,  van  de  Rivier 
Thiefle  in  Hongarie,  gezegd  wordt:  één  derde 

Water  en  twee  derde  Vifch  (*). 
Met  gedagten  Autheur  zullen  wy  de  Harin- 

gen eens  vergezellen  op  hunnen  Reistogt,  Van 

't  Noorden ,  zegt  hy ,  vertrekt  in  't  begin  des  Jaars 
een  dikke  Kolom,  waar  van  een  Vleugel  zig 

Weft- 
(*)  Teut  thr$  Great  Btit**k  VOL,  IV.  p.  2*t. 

Hunne 
Reistogt 
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Weflwaards  affcheidt,  en  in  Maarc  op  de  Kus-       IV. 

ten  van  Ysland  vervalc ,   met  ongelooflyk  tal-  Afdeel* XLlV 
ryke  Schooien.  Hier  worden  zy  opgewagt  door   hoofd! 
ontelbaare  grooter  ViflTchen  en  Zee- Vogelen,     stuk. 

*t  welk  die    weerlooze  gefchubde    Vee     zig , 
even  als  een   Kudde    Schaapen,  ze  digt   tegen 

elkander  aan  doet  krengen  ,  dac  menze  van  verre 

reeds ,    aan   de    bruinheid  van  de  Oppervlakce 

der  Zee ,  gewaar  wordt.  Milïchien  ftreeven  'er 
wel  dit  Eiland  voorby ,  naar  de  Terreneuffche 

Banken.    Hoe  't  fzy ,  alle  Kreeken,  Baaijen  en 
Inhammen  van  dit   Eiland  krielen  alsdan   van 

groote  en  kleine  Vifch.    De  (linker  Vleugel , 
die  beter  bekend  is,  gaat  Ooftwaards,  en  volgt 

de  Kult  van   Noorwegen    naar  't  Zuiden ,  tot 
dat  zy  zig  wederom   verdeelt  in  twee  Kolom. 
men ,  waar  van  de  eene  de  Sond  vry  en  vrank , 
zonder  Tol  te  betaalen ,  in  ftreeft ,   de  andere 
Weflwaards   naar  de  Orkadifche   Eilanden  en 

Hitland  ftevent,  vindende  aldaar,  in  de  ruime 

Zee ,   een   merkelyke   belemmering    door  de 
Netten  der  Haringbuizen.    Zulke  Schooien ,  die 

dezelven  ontfnappen ,   gaan  op  Schotland  aan 

en  doen  ten  deele  door  de  Noordzee  en  't  Ka« 
naai,   ten  deele  by  de  Wefler-Eilanden  om, 

door  de  Ierfche  Zee,  een  toer  om  'c  Eiland  van 
Groot  Brittannie.    Van  deeze  vervallen  'er  ook 
veelen  op  onze  Stranden ,  op  die  der  Ooflen. 
rykfche  Nederlanden  en   van    Vrankryk:   een 

gedeelte  loopt  in    de  Zuider-Zee.    Het  over. 
I.  Deel.  vilL  stuk.  ï  fchot  - 

v 
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IV       fchot ,  dat  niet  gevangen   wordt,   verdwynt, 

Afdeeu   keerende  mooglyk  weder  Noordwaards. 
XLIV.        yaQ  oucjs  heeft  men  zjg  ree(js  toegelegd  op 
stuk/  den  Vangft  der  Haringen  in  diep  Water.    Die 

Haringvis-  van  Zeeland  begonnen ,  zo  men  wil  ,  omtrent 

bet  midden  der  twaalfde  Eeuw  ten  Haring  te 

vaaren,  en  deeze  Viffchery  is,  tot  aan  het  begin 
der    Zeventiende  Eeuw   toe,  de  voornaamfte 

Handel  geweeft  van  onze  Provintiën.    Merke- 

lyk  nam   de  Haringvangft  in  dezelven  toe  ,  na 
dat   Willem  Beukelszoon  van   Biervliet ,  in  den 

Jaare  1386,  zyne  Landsluiden  de  regte  Konft 

om  den  Haring  te  zouten  en  in  Tonnen  te  pak. 
ken  geleerd  hadt.    Keizer  Karel  de  V.  ,   in 

den  Jaare  1556  te  Biervliet  komende,  en  het 
Graf  van   dien  Vlaming  beziende,  deedt  aan 

deszelfs  Schimme  nog  zyne  Dankbetuiging  voor 

eene  Uitvinding,  welke,  zomen  voorgaf, des 
Keizers.  Nederlandfche  Onderdaanen  niet  minder, 

verrykt  hadt ,  dan  de  Amerikaanfcbe  Goud-  en 

Zilver -'Mynen    die   van   Spanje.      Toen    de 
Zeeuwen  ,   naderhand  ,  in    de  Spaanfche   en 
Franfche .Oorlogen  van  de  voorgaande  Eeuw, 

meer  voordeel    in   de  Kaapvaart    en   in    die 

op   de  Weftindiën  zagen  ,   werdt  de  Haring- 
viffchery    als    door   hun  overgedaan    aan  de 

Hollanders ,  van  welken  eenige  Steden  zïg  in  't 
byzonder  daar  op  hebben  toegelegd.    Enkhui- 
zen    heeft,    reeds    meer    dan    drie    honderd 

Jaaren  laDg,  daar  in  de  Vlag  gevoerd,  en,  in 
de 
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ffe  voorgaande  Eeuw,  wel  tufïchen  vier-  en  vyf      IV. , 

honderd  Buizen  te  gelyk  uitgeruft.     Die  Stad  Afdee&» 

en  de  Ryp  zyn  thans  de  eenigften  in  Holland,    'u     \t 
welke  van  deZuider-Zee  Haringichepen  uitzen-     stok, 
den,  en  het  getal  derzelven,  dat  voor  twintig 

Jaaren  zeftig  wa£ ,  is  deezen  Zomer  niet  meet 

geweeft  dan  40  Buizen  en  4  Jaagers,  en  van  de 

Ryp  14  Schepen;     Van  de  M^s  zyn  ,  den  15 

Juny  1764,  naar  de  Neering  gezeild  106  Sche- 
pen  en  13  Jaagers;  naamelf  k  van  Vlaardingea 

71  Schepen  en  9   Jaagers;  van  Maasfluis  14 
Schepen  en  4  Jaagers;  van  Delftshaven 9,  van 
Rotterdam  en  Schiedam  ieder  6  Schepen.    Iri 

dit  Jaar  waren,  van  de  Maas,  17  Haringiche- 

pen en  2  jaagers  meer,  dan  in  't  voorleeden 
Jaar  1763,  uitgevaren. 

In  't  ëerft  was  de  voornaamfte  plaats  der  Vis. 
fchery  aan  de  Kuft  vaii  Noorwegen  ,  alwaar  men 

jaarlyks  een  groóte  menigte  Vaartuigen  van 

alierley  Natiën  zag  aankomen  op  deezen  Vangfh  ' 
Het  Kantoor  der  Maatfchappye  van  de  Hanze  , 
Steden ,  te  Bergen ,  was  hier  door  gröotelyks  int 

bloey  gekomen ;  doch  hetzelve  verviel ,  nu  on- 

gevaar  twee  honderd  Jaar  geleeden :  waarfchyn* 

lyk  om  dat  men  den  Haring ,  by  Hitland  pas- 
feerende ,  beter  van  deugd  en  duurzaamer  be- 

vonden hadt.  Immers,  in  den  Jaare  1620, 
werdc  door  de  Hooge  Regeering  van  ons  Land 

uitdrukkelyk  verbooden ,  eenigen  Haring  te 

vangen  binoen  de  Klippen  van  Hitland,  Ier-r 

land  of  Noorwegen;  dewyi  die  ter  Inzouting^ 
i,  DEEt,  vin.  stuk,  T  2  onr 
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IV.       onbekwaam  bevonden  werdt :  noch  'er  te  koo- Afdeeu  ,     T 

XLIV     PCn  V3n        lD§ezetenen  dier  Landen ,  op  een 

Hoofd*    Boete  van  driehonderd  Guldens,  en  aanhaalinge stuk,     van  den  Vifch. 

fcPhedKuC"  Daar  is'  naamelyk'  noS  hedendaags  een  aan- merkelyke  Haringviflchery  op  de  Noorfche 

Kult;  zo  dat  zig,  in  't  Siift  van  Bergen  en  het 
Noordland,  vcele  duizenden  van  't  Landvolk  zo 
daar  mede  als  met  den  Kabeljaauw.Vangft  ge- 
reeren ;  brengende  de  Haringen  alleen  ,  jaar- 
Jyks  ,  eenige  Tonnen  Gouds ,  te  Bergen  ,  Dront- 

hem,  Sta  vanger  en  Chriftiaanzond ,  in  't  Land. 
Eenige  honderd  Schipslaadingen  worden  daar 

van  uit  Bergen  alleen  vertierd.  In  #t  Jaar 
1752>  by  voorbeeld  ,  toen  de  Viffchery  niet 
zeer  voorfpoedig  was  geweeft  ,  heeft  men, 

niettemin ,  in  negen  Maanden ,  van  den  i  Ja- 
nuary  tot  aan  den  16  Oktober,  van  die  Stad 

afgefcheept  meer  dan  elfduizend  Laden ;  waar 

by  in  't  laatfl:  des  Jaars  nog  veel  is  gekomen. 
Een  groote  menigte  wordt,  bovendien,  bin. 
nenslands  geconfumeerd ,  alwaar  de  Boeren  naar 

den  half  gezouten  Haring,  dien  zy  zuuren  Ha* 
ring  noemen ,   zeer  greetig  zyn. 
Wel  verre  ,  naamelyk  ,  daar  van  daan , 

dat  de  Schooien  of  Heirlegers  van  Harin- 
gen thans  op  die  Kuil:  verminderd  zouden 

zyn ,  gelyk  fommigen  fchryven ;  leert  de  On. 

dervinding,  als  gezegd  is,  het  tegendeel.  On- 
meetbaar groote  Vifchbergen,  die,  zo  men 

wil,  wel  honderd  of  tweehonderd  Vademen 

hoog 
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lioog  opgeftapeld,  en  ongelyk  breeder  zyn,  iv. 

worden  door  den  grooten  Walvifch ,  dien  men  Afdêbl, 

als  den  Opper-Jaagermeefter  aanmerkt  en  daar-  u  ̂V# 
om  Haringswal  noemt ,  tot  naby  Land ,  en  dan  stuk, 
verder  van  de  Noordkaapcrs  of  Springers 

binnen  de  Klippen  en  Zandbanken  gedrceven, 

alwaar  zy  verder  vervolgd  worden  van  de  Haai- 

jen ,  Zeehonden  en  Bruinviflchen  ,  die  hun  ein- 
delyk  overlaaten  aan  de  Kabeljaauwen ,  enz. 
Hier  door  wordt  de  Vifch  ,  in  lömmige  Inham* 

men,  dikwils  dermaate  bezet  en  op  elkander 

gedrongen  ,  dat  menze  niet  alleen  met  een 

Puds  kan  opfeheppen ;  maar  dat  men  'er  naauw- 
lyks  met  een  Schuit  doorkomen  kan ,  of  dat  de 

Vifch  elkander  verdikt  en  uit  het  Water  dringt. 

Ook  bezetten  de  Boeren ,  wel  eens ,  zulk  een 

Vifchberg  met  Netten  in  een  Bogt  of  Inham, 

In  't  jaar  1748  kogt  een  Burger  van  Bergen 
dergelyk  een  ingeflooten  Vifchberg  by  Suanoe9 

voor  honderd  Ryksdaalders  en  een  Ton  Bran- 
dewyn  ,  haaiende  daar  van,  zo  men  zeide, 

tagtig  Schuiten  vol  't  huis ;  terwyl  'er  miffchicn 
nog  wel  eens  zo  veel  geftorven  zyn.  Eenige 

plaatfen  kunnen  daar  door  zo  befmet  worden, 

dat  de  Haring ,  in  drie ,  vier  volgende  Jaaren ,  die 

vermydt  (*). 
„  Wanneer  dan  de  Boeren ,  uit  de  aankomfte 

„  van  de  gedagte  grootë  Viflchen ,  ook  die  der 

9y  Haringen  afneemen ,  zo  komen  zy ,  by  dui- zel 

(*)  Pontoppidans,  als  boven,  p.  280. 

i.deeu  vul  5tux.  T  3 
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zenden»  langs  de  geheele  Kufl:,  inzonderheid 

aan  de  faaaijen  en  Uithoeken  by  een  ;  wee- 
tende  door  Ondervinding  ,  waar  de  Gronden 

zyn ,  daar  de  Bariog  zyne  Schietplaats  ver- 
kieft.     Men  kan  ,  alsdan  ,  menigmaal  in  de 

fpatie  van  een   Myl ,   twee   of  driehonderd 
Viffchers  Schuiten  tellen ,  die  zig  aldaar  een 

Maand  en   langer  ophouden  ,  om  haarc  zo- 

genaamde  Zetnetten  te  bezorgen ;  waar  van 

53  ieder  twaalf  Vadem  lang  is  en  waar  van  'er 
j,  twee  by  elkander  liaan.     Schoon,  nu,  veele 
55  zodanige  Netten  >  ja  wel  een  of  anderhalf 

;,  honderd,  op  ééne  plaats  ftaan,  kunnen  die 
3,  nogthans,  in  weinige  Uuren,  dermaate  met 

Haringen  bezwaard  worden,  dat  zy  fomtyds 
naar  den  Grond  zinken  en  met  groote  moeite 

moeten  worden  uitgehaald.    Men  krygt  fom- 
*3  wylen  ,  door  eene  Uitzetting  deezer  Netten , 

33  van  vier-  tot  vyf-duizend  groote  Haringen, 
33  die  alle  ,  aan  de  Kieuwendekzels ,  in  de  Maa- 

33  zen  hangen  blyven. 

33  Tegen  't  Voorjaar,  of  in  de  Vaften,  komc 
33  een  kleiner  Soort  ,  die  men  Straale-Süd  of 
33  Gciate-Süd  noemt  °.:  welke  Haringen  op  gely- 
33  ke  manier  in  uitgezette  Netten  ,  die  egter 

9,  digter  van  Maazen  zyn,  of  ook  met  Sleep - 
ja  netten  gevangen  worden.  Dit  Want  ,  ge. 

?3  naamd  Kqfte.Nood,  is  een  anderszins  overal 

9,  gewoon  Vifchnet ,  dat  niet  uitgezet  maar  uit- 

33  geworpen  en  voortgetrokken  wordt.    Deeze 

5i  kfci- 

55 

59 

55 
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„  kleine  Haringen  gaan  verder  Landwaards  en      IV. 

„  in  de  Baaijen ,  neemende  met  zig  een  gedeelte   Afdeei» 
9)  der   voorgemelde  groote  Haringen;  die  zig 
„  anders  ,  zonder  dit  Gezelfchap  ,  niet  gaarne 
„  zq  ver  waagen.    Hier  in  gebeurt  het  fom. 

,,  tyds ,  en  wel  niet  zelden,  dat  iemand  zo  geluk- 
„  kig  is,van,in  één  Werp,  veele  honderd  Ton- 
3,  nen  meer,  dan  hy  bergen  kan, te  bekomen. 

„  't  Is  naauwlyks  geloofbaar  voor  de  Buicen- 
5,  landers ,  en  ik  zou  het  niet  durven  fchry ven, 
„  indien  ik  niet  geheel  Bergen  tot  getuige  had ; 

,  dat  met  een  eenig  Uitwerps-Net  ,   hier  in 
„  Sundftord,  zo  veele  Haringen  gevangen  zyn, 

3,  dat  men  'er  honderd ,  (eenigen  zeggen  hon- 
„  derdvyftig , )  Pinken  of  Viflchers  -  Schuiten  * 
„  ieder    tegen  honderd  Ton  gerekend,  mede 

„  gevuld,  en  dus  ten  minfte  tienduizend  Ton* 

,t:  nen  in  ééneTrek  gekreegen  heeft. 

,,  In  't  laatft  van  den  Zomer  en  tegen  den  zomer  Ha* 
5,  Herfft,  komt  een  andere  Soort  van  Haring 
5,  uit  Zee ,  die  men  noemt  Sommer vSüd  of  Zo- 
„  mer*Haring  ,  en  deeze  wordt  van  de  Steu. 
„  ren  ,  Bruinviffchen  en  kleine  Walviflchen, 
9,  onder  hetfLand  gedreeven.  Men  verdeekze 
3,  wederom  in  kleine  en  dunne  ,  die  Boeren* 

„  Goed  genoemd  worden ,  en  grootere,  die  de 
„  vetften  en  dikften  en  daarom  Koopmans  Ga« 
,,  ding  zyö.  Als  deeze  laatften,  wegens  hun- 
3,  ne  veelheid,  niet  een  Etmaal  over  moeften 

H  ̂e§gen  blyven,  mav  onmiddclyk  ingezouten 
I.  Deel.  Vilt  Stuk.  T  4  n  en 
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IV.      5f  en  in  Tonnen  van  Eikenhout  gepakt  wer- 
Afdeel,       ̂ en  .  (wanc  ̂ e  Tonnen  van  Vuuren  Hout XLIV 

Hoofd-  n  geeven  'er  een   Byfmaak  aan : )  zouden  zy 
stuk*     „  volkomen  even  zo  goed  zyn  als  de  genen  die 

99  ons  van  de  Hollanders  ,  onder  den  naam  van 
„  Vlaanafche  Haringen,  verkogt,  en  flegts  te. 

„  genover  ons,  aan  de  Kullen  van  Schotland, 

„  gevangen  worden  ;  zynde  ,  buiten  twyfel  s 
„  van   eenerley  Soort  als  de  onzen.    In   de 

„  Noordlandfche  Voogdyën  wordt  deeze  zelfde 

„  vette  Zomer-Haring  om  St.  Michiel,  en  ver- 
„  volgens ,  zeer  fchoon ,  op  de  Hollandfche  ma- 
„  nier,  des  nagts,  met  Dryfnetten  gevangen  % 

„  die  van  twee  Booten  gevoerd  worden ,  wel- 
„  ke  het  Net  tuflchen  beiden  hebben ,  en  uic 

„  de  Openingen  der  Inhammen  t'  Zeewaards  f 
„  geheel  zagt,  daar  mede  voortroeijen.    Hier 
9y  toe  worden    aldaar  veele    honderd   Booten 

55  gebruikt ,   en  wanneer   deeze  Haringen  zo 
5,  aanftonds  ingezouten  werden ,  als  menze  uic 

,,  het  Net  genomen  hadt,  zouden  zy,in  deugd 
„  en  fmaak ,  voor  geen  anderen  wyken.    Ja 
„  deeze  Noordlandfche  Haring  is  zo  vet ,  dac 

„  als  men  ze  in  warme  Bry  legt ,  om  die  fmaa- 
i,  kelyker  te  maaken  ,    zy    allengs    verfmelt, 

„  zo  dat  'er  flegts  de  Graaten  van  overbly- 
„  ven  (*> 

Te  Hamburg  is  een  Genootfchap  van  Koop- 
I  lieden ,  dat  den  naam  voert  van  de  Maatfchap- 

)  py 

(*)  Pontoppidans  als  boren  p.  zj$. 
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py  van  Scandinavië  ,  waar   door    weleer    een       IV. 

groote  Handel  gedreeven  werdt  in  de  Noord-    AFr>EEï* 

fche  Haring.    Deeze  Maatfchappy  beftaat  nog    jf^1^ 
beden  ;  zy  heeft  haaren  Deken  en  Oudften,die     stuk. 

haar  beftuuren ,   haare  gezwooren  Pakkers  en      GeeP* 
Prifeerders  of  Prysmeefters  ;    dryvende  thans 

ook  dien  Handel ,  doch  ruim  zo  veel  in  de  Hol* 

landfche  Haring,  welke  de  befte  en  duurzaam, 

fle  is  ,  en  daarom  meeft  gezogt  by  alle  Na- 
tien. 

Onze  Haringviflchery  ,  dan ,  om  van  dezelve  HaringviV 

nu  te  fpreeken ,  gefchiedt  in  de  eerfte  plaats  en  en  om- 
voornaamelyk  omtrent  Hitland ,  Fairhill  en  Boe-  eif&oofc 
kenefs ,  dat  is  beooften  de  Orkadifche  Eilanden  ̂ ootSrit- 
en  het  Noord-end  van  Schotland.    Hier  Vifcht  tani*ie, 

men  van  St.  Jan,  dat  is  den  24  Juny  ;voor  wel- 
ken Dag  het  niet  geoorlofd  is  de  Netten  uit  te 

werpen  ;  tot  den  25  July.  V  oorts  wordt  omtrent 

den  Uithoek ,  dien  men  Boekenefs  of  Buchan" 

nefs  noemt  ,   van  St,  Jakob  tot  aan  Kruisver- 
heffing ,  dat  is  den    14  September,   gevifcht; 

volgende  den  Haring  allengs  tot  in  't  Diep  Wa- 
ter ,  beooften   Yarmouth  ,   tegenover  en  om» 

trent  twintig  Mylen   beweften  Tefïel ,  alwaar 
de  Vifichery  duuren  kan  tot  het  end  des  Jaars, 

De  Vaartuigen  ,  die  men  'er  toe  gebruikt ,  heb- 
ben den  naam  van  Buizen  of  Haringbuizen  3  en 

zyn  doorgaans  van  25  tot  30  Laften  groot. 
Deeze  Haringvaart  draagt  van  ouds ,  en  wel 

te  regt,  den  naam  van  de  Groote  ViJJchery^  in 

onderfcheiding  van  de  Kleine ,  die  op  de  Zand- 

1.  dïill,  vin.  stuk*  T  5  ban- 
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IV.      banken  aan  de  Kuft  of  aan  't  Strand,  om  de 
Afdeel.  Eiianden  en  in  de  Zuiderzee  gefcbiedt  (*).    E> 
XLiV,     venwei  fchynt  men,  toen  de  Walvifch-Vangft 

stuk.     zeerjn  bloey  was  ,  'er  dien  naam  insgelyks  aan 
toege-eigend  te  hebben ;  want  in  een  Plakkaat 
van  den  jaare   1691  wordt  gefproken  van  de 

Groote  en  Kleine  Viflchery,  en  het  uitloopen 

van  Haringfchepcn  (f).     Veele  Keuren  zyn, 
door  de  Hooge  Overigheid  onzes  Lands  ,  zo 
tot  behoud  en  verbetering ,  als  tot  bevoordee- 

ling van  de  Haringviiïchery  gemaakt :  waar  on- 
der het  Gebod,  dat  de  yk9  Kuitzieke,  Melk* 

zieke,  Nagtfchamele,  Stank*  en  Want -Haring, 
van  den  vollen  en  zoeten ,  zuiver,  afgezonderd 

moet  worden.    De  ledige  Haringtonnen  moe- 

ten ,  voor  dat  men  ze  t'  Schepe  doet ,  door 
Keurmeefters  bezigtigd  en  gebrandmerkt  wor- 

den ;  mids  van  zuiver  en  goed  Eiken-Hout  be- 
hoorlyk  gemaakt  zynde  en  wel  voorzien   van 

Hoepels.    Wegens   dit   branden    der  Tonnen 

draagt  de  Haring ,  die  men  na  St.  Jakob  vangt, 
den    naam  van   Jakobi  ,  Bartboloméi  en  Kruis 

Brand- Haring.    Deeze  wordt  met  fyn  gezoo- 
den  ,  de  andere ,   die  men    tufTchen  St.  Jan 
en  St.  Jakob  vangt ,   met  grof  gekeurd  Zout 

gezouten , en denzel ven  noemt  men,  deswegens, 

Grofzouten  Haring.    Die  men  na  St.  Jans  Dag 
vangt  moet  ten  nainfte  tien  Dagen  op  zyn  eer- 

flea 

(*)  Zie  't  voorgaande  vil.  Stuk,  bladz.   is 7. 
(tj  Zie  Grm  Flakkaath.  IV.  Deel  ,  bhdz.  237. 
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flen  Pekel  gelegen  hebben ,  voor  dat  het  vry     IV. 

ftaat  hem  hier  te  Lande  uit  te  venten.  Afdeeu 

Daar  vertrekken  ,|met  onze  Haring*  Vloot ,  al-  uLIV# 
toos  eenige  Schepen ,  die  men  Ventjaagers  of  stuk. 

enkel  Jaagers  noemt ;  zynde  ligt  bezeilde  Vaar-  ventjaagery 
tuigen.  Deeze  neemen  van  den  eerftgevangen 
Haring  aanftonds  een  Laading  in  ,  die  zy ,  zo 
dra  het  mooglyk  is,  in  Holland  brengen:  zU 
waar  dan  doorgaans  een  hooge  Prys  daar  voor 
betaald  wordt.  Op  de  Ventjaagery  zyn  ook 

Wetten  gefield,  waaronder,  dat  zy  geen  Ha- 
ring mogten  overneemen ,  dan  van  Ingezetenen 

onzes  Lands  en  dien  ook  nergens  uitflyten  dan 
hier  te  Lande ;  doch  by  tyd  en  wylen  wórdt 
dezdve  voor  een  Jaar,  gedeeltelyk,  van  dit 

Verbod  ontheven ;  't  welk  dan  ook  gelegenheid 
geeft,  om  den  nieuwen  Haring  zo  wel  te  Ham- 
burg  en  Bremen  te  brengen ,  als  in  onze  Pro- 
vintiën ,  alwaar  de  Ton  van  den  Haring  ,  dien 
de  eerfte  Jaager  lin  heeft,  wel  eenige  honderd 
Guldens  komt  te  gelden.  In  den  Jaare  1758 

nam*  men  een  Befluit ,  dat  [ de  Ventjaagery  ge. 
fchieden  zou  voor  algemeene  Rekening  der 
Geintereffeerden  in  de  Haringvangft  ,  zo  wel 
van  delMaas-Steden  als  van  het  Noorder-  Kwar- 

tier (*).  In  dit  Jaar  werdt  zo  veel  Gelds  met 

die  Viflchery  verlooren,  dat  men  in  't  volgen-  1 
de  Jaar  wel  dertig  Schepen  uit  Holland  minder 

uitzondt,  dan  in  't  gemelde  Jaar  1758  ,  wan- neer 

(*)  Nederl.  Jaar}/*  Dcccmb.  175$.  bladz.  iz6$* 
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IV.      neer  'er  193  op  deJNeering  uit  geweeft  waren; 
Afdeel.   jat  omtrent  met  het  tegenwoordige  getal  over* 

i?LlVJ    eenkomt  (*).     De  Sociëteit  van  Vliffingen ,  die 
stuk*     op  zich  zelf  ten  Haring  gevaren  hadt  ,  is ,  we« 

gens  de  groote   verliezen,  welken  zy  t' elkens 
leedt,  in  den  beginne  des  Jaars  1757  van  el- 

kander gefcheiden  en  vernietigd :  doch  in  plaats 
van  dien  begunftigden  de  Heeren ,  Staaten  van 
die  Provintie  ,  de  nieuw  opgcregte  Viflchery 

van  de  Heerlykheit  Burcht  met    aanzienlyke 
Voorrechten  :  zo  dat  dezelve  alleen  ,    in  den 

jaare  1758,  vyf  Buizen  tot  den  Kabeljaauw- 
en  Haringvangft  in  Zee  gehad  heeft  (!)♦ 

piakkaaten     De  Staaten  Generaal  hebben,1,. van  tyd  tot  tyd, 

deeiingTan  hunne  zorgvuldigheid  aangewend  tot  bevoor- 

yaaret.Haring"  deeling  vaa  de  Groote  Viflchery  en  Haringvaart; 
om  dezelve,  als  de  Hoofdneering  en  een  der  pin? 

cipaalfle  Mynen  van  ons  Gemeene  Beft  [ge weeft] 

zynde  ,  waar  door  nog  veele  duizenden  Huisge* 
zinnen  zig    geneeren  ,   en   een   menigte  Hand- 

werkslieden hun  beftaan  hebben  ,  in  wezen  te 

houden.    Derhalve  werdt ,  behalve  den  Vry- 
dom  van  alle  Beladingen  op  de  Proviand  der 
Schepen  van  de  Groote  Viflchery,  en  van  de 

Inkomende   Regten  en   van   het  Laftgeld  op 

den  Haring,  dezelve,  in  den  jaare  1750,  met 
overleg  van  den  Prins  Erf ftadhouder,  vcor  drie 

Jaaren  ontheven  van  de  Regten  op  het  Uitgaan of 

(*)  Zie  bladzyde  291.  hier  voor. 
(t)  Nederl.fjaqrb,  December  1758.  bladz.  IU$. 
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of  vervoeren  buitenslands ,  daar  op  gefield  ge-       IV# 

weeft  (*).    Deeze  Ontheffing  wordt,  telkens,  Afdee&- XLIV 
om  de  drie  Jaaren,  geprolongeerd.  Volgens  het  hoofd^ 
Kommercie-Tra&aat  met  de  Kroon  van  Vrank-  stuk* 

ryk  werdt  de  Nederlandfche  Haring,  met  hier 

te  Lande  gerafineerd  Zout  ingelegd  ,  vry  in- 

gebragt  in  dat  Ryk,  en  naderhand  is4deeze  Vry- 
dom  herfëeld  geworden  (f) :  doch  op  het  Ver- 

toog van  den  Franfchen  Ambaffadeur,  dat  hec 

noodig  ware  zorg  te  draagen ,  dat  de  Neder- 
landfche Haring  niet  met  dien  van  de  Engel- 

fche  Viflcherye  vermengd  werde  ;  hebben  hun- 
ne Hoogmogenden  ,  in  den  jaare  1759  ,  een 

Plakkaat  uitgegeven,  welk  alle  vervalfching 

van  den  Hollandfchen  ,  met  Engelfchen ,  Schot- 
fchen ,  Noorfchen  of  anderen  vreemden  Haring, 

om  denzelven  ,  dus  vervalfcht ,  voor  Haring 

van  de  Groote  Vifïchery  deezer  Landen  te  ver- 

koopen  of  buitenlands  te  verzenden  en  te  fly- 
ten ,  fcherpelyk  verbiedt ,  op  de  Verbeurte  van 

dien  zelfden  Haring,  en  eene  Boete  van  drie- 
duizend Guldens  voor  ieder  Ton  (|). 

Billyk  zou  iemand  zig  verwonderen ,  wat  de  Haring* J  ö  Vangft  der reden  zy  ,  die  den  Hollandfchen  Pekelharing  Engeifche». 

zodanig  boven  den  Engelfchen  en  Schotfchen  doet 
uitmunten  :   daar  de  laatftgemelde  Natiën  niet 

alleen  veel  digter  by  huis  zyn,  maar  ook  in  de 

zelf* (*)  Nederl.  Jaarb.  Mey  1750.  bladz.  707. 
Ct)  De  zelfde  Aug.   1758.  bladz.  8i$,  8ip, 
(l)  De  zelfde  July  17$?,  bladz.  740» 

1 
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IV.       zelfde  Wateren   viffchen  als  de   onzen.    Dit 

Afdeel.  verfchil  moet  dan  voornaamlyk  plaats  hebben 
XLIv.    jn  je  manjer  vau  toemaaken  of  Kaaken ,  gelyk Hoofd-  '  ö    J 

stuk,  nien  't  noemt;  waar  in  modglyk  de  andere  Na- 
tiën niet  genoegzaam  zorgvuldig  zyn :  want  men 

heeft  reeds  aan  de  Weftzyde  van  Engeland,  by 

Leverpoöl ,  begonnen  den  Haring  in  te  leggen 
op  de  wyze  van  ons  Volk,  naamelyk  met  ver- 
dubbeld  of  in  Zeewater  gekookt  ,  dat  is  Zout 

op  Zout ,  gelyk  hetzelve  genoemd  wordt.  En 
waarom  zouden  de  Engelfchen  ook  zo  wel  het 

Portugeefche  of  St.  Ubes  Zout  niet  bekomen 

kunnen,  als  de  Nederlanders.  Aan  de  Ooft* 
zyde  van  Engeland  en  Schotland,  te  Yarmouth 

en  Dumbar ,  egter ,  fchynt  men  'er  nog  zo  veel 
werk  niet  van  te  maaken ,  als  aan  de  Weftzyde, 

alwaar  de  Glasgowfche  Haring,  gelyk  die  van 
Leverpoöl ,  bykans  met  den  Hollandfchen  in 

deugd  gelyk  gefteld  wordt :  zynde  van  Glasgow, 

in  ééne  Zomer  ,  wel  zesden-dertigduizend  Ton- 
Den  Pekelharing  naar  Vrankryk  uitgevoerd. 

Aan  deOoftkuft,  immers,  niet  alleen,  maar 

ook  aan  de  Weft-Kuft  van  Schotland,  is  in  't 
Saizoen  overvloed  van  Haring ,  die  omtrent  de 

Wefter-Eilanden  gezegd  wordt  de  befte  en  vet- 
fte ,  doch  niet  zo  groot  te  vallen  als  in  de  Noord- 

zee. Hier  zou  dan  een  keurlyke  gelegenheid 
voor  die  Natie  zyn  ,  om  de  Haringviflchery  als 

op  haar  eigen  bodem  werkftellig  te  maaken. 
Koning  Karel  de  I.  begreep  dit  ook  zo  wel, 

dat  hy ,  in  gemeenfchap  mee  eenigc  Kooplieden, 

Ma- 
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Magazynen  deedt  opflaan  op  eenigen  dier  Ei-       iv„ 

landen :  doch ,  fchoon  dit  Ontwerp  onder  Ka-  Afdeel. 

rel  den  II.  vernieuwd  werdt,  en  eenigen  tyd    t?LIV' 
uitgevoerd  ;  is  het  doch  ,   gelyk  anderen  van     stuk. 

dien  aart,  vervallen.    Alleenlyk  zyn  de  Inge- 
zetenen der  Wefter-Eilanden  daar  door  bedree- 

vener  geworden  in    het   behandelen  van  den 

Haring,  die  in  de  Baaijen  [en  Kreeken,  aan  de 

Ooft-  en  Weftzyde  van  Schotland  ,  by  wylen 
niet  minder  overvloedig  is  ,  dan   wy  van  de 

Noorfche  Kullen  gemeld  hebben  (*"). 
Na  't   eïndigeB  van  den  voorgaande  Oorlog  Groot-Bdt- 

werdt   het  Ontwerp,  om   eene  Groot- Brittan-  Haring  "vis- 
nifche  Haringviflchery  op  te  regten  ,  dat  onder  c  exy" 
Koning  Willem  den  lil.    was  ter  baan  ge- 

bragt ,    weder  levendig ,   en  vondt  zo  veel  in- 

gang, dat  het  Parlement,  in  't  Jaar  1750,  een 
Befluit  nam   tot  de   inftelling   van  eene  Vrye 
Britfcbe  Vijjcbery ,  zogenaamd;  welke firekken 

zou  ter  bevorderinge  van  den  Haring- en  Ka. 

beljaauw-Vangil.    Deeze  werdt  door  den  Ko- 
ning  tot  een  Corporatie  gemaakt ,  en  men  heeft 
niets  verzuimd,  wat  dienen  kon  om  dezelve 

aan  te  moedigen,  en  dus  onze  Natie,  ware  't 

mooglyk,daar  uit  te  helpen;  't  welk  egter  tot 
nog  toe  niet  gelukt  is  en  waarfchynlyk,  niet  S 
ligt  gelukken  zal.    Een   kleine  rampfpoed  in 

den  Jaare  1754,  deedt  den  naoed  geheel  ver- 

flaau* 
(*)  Zie  bladz.-  29?,  hier  voór, 
IiX)£EL.  VIII,  STUK. 
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IV.  flaauwen  ,  en  federt  heeft  de  Oorlog  gelegen- 
Afdeel.  heïcj  gegeven  ,  om  de  Schepen  roe  andere  Qog- 
n  merken,  die  voordeeliger  waren,   te  bezigen. 
stuk.         Van  de  Engelfchen  wordt  evenwel,  zo  wel 

als  van  de  Schotten,  geduurig,  nu  nader  dan 

verder  van  hunne  Kuften ,  gevifcht ;  inzonder- 
heid voor  Yarmouth  en  daar  omftreeks.    Ik  zal 

hier  een  denkbeeld  geeven   hoe  die  Viflchery 

door  hun  gefchiede   (*).     De  befte  tyd   daar 
toe,  aan  de  Kuften  van  SuffoJk  en  Norfolk, 

dat  is  vlak  tegen  het  Hollandfche  Strand  over , 

wordt  gerekend  te  zyn  van  't  midden  van  Sep- 
tember tot  dat  van  Oktober.    De  Netten ,  die 

zy  gebruiken ,  zyn  ongevaar  twee  en  een  half 
Vadem  breed  of  hoog ,  en  lang  twintig  Ellen  , 
zonder  Zak.     Men  voegt  daar  van  ,   zo  veel 

noodig  ïs ,  aan  malkander ,  om  de  breedte  van  een 

geheele  Engelfche  Myl  of  daar  omtrent  te  be- 
flaan.    Aan  die  Touwen,  welke  boven  aan  de 

Netten  zyn ,  en  door  de  Kurken  heen  loopen, 

maakt  men  ,   in  't  midden  en  aan  ieder  end  9 
een  dikker   en  fterker  Touw  vaft,  dat  over 
alle  de  Netten  zig  uitftrekt,   Wallop  genaamd; 

om  de  Netten  in  Stormagtig  Weer  te  bewaa* 

ren  s   en   te   ftevigen   in  't  ophaalen  van  een 
groote  veelheid  Vifch.    Aan  't  overvliegen  der 
Meeuwen    en    andere  Zee   Vogelen  ontdekt 

men  ,  waar  de  meefte  Haringen  zyn  ;   die  nu 

te- 

(*)   WILL.   Hifi.  P*fi.  p.  250. 
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tegen  dan  voor  Stroom ,  en  fomtyds  ook  wel       IV# 

dwars  met  den  Stroom  zwemmen.    lo  't  uit-  Afdeel* 

zetten  der  Netten  doet  men  zulks  gemeenlyk    uLÏV' 
dwars-Strooms  en  haaltze  voor-Stroom  op.    Ah     stuk* 
een  Vaartuig  geladen  is,  zeilt  het  naar  de  Wal 

om  zig  te  ontiaflen ,  en  komt  dan  weder  op  de 

Neering ,  gelyk  onze  Buizen  doen. 

Deeze  Viflchery  gefehiedt  grootendeels  (f)  En^eirdié 

om  den  Engelfchen  Bokking  te  vervaardigen,  Bokking« 
die ,  gelyk  men  weet ,  zo  uitmuntende  is  en  in 

zulk  een  menigte  door  geheel  Europa  vertierd 
wordt.  De  Vaartuigen  komen  tot  dien  einde  5 

tegen  den  tyd  der  Viflchery ,  van  't  Zuiden  en 
Noorden  te  Yarmouth  by  een;  Y  welk  'er een 

Haring-Kermis  maakt.  Van  'c  Noorden  komen 
open  Booten  ,  die  drie  Laden  ,  ieder  Lalt 
van  tien  Tonnen  en  ieder  Ton  van  duizend 

Haringen ,  aan  de  Wal  brengen ,.  ontladende  zig 

aan  de  Zeezyde  van  het  Vlek :  terwyl  de  Bar- 

ken, die  van  't  Zuiden  komen,  wel  tien  Laften 
kannen  laaden,  zeilende  daar  mede  de  Rivier 

op.  Zy  werpen  in  een  Ton ,  daar  een  geheel 
of  ten  minfte  e$n  half  Laft  Haringen  in  kan * 

na  dat  'er  een  genoegzaame  veelheid  Zouts  ia 
gedaan  is,  op  eens  vyf honderd  Haringen,  die 

zy,  met  een  Schop ,  een  erf  andermaal  omkeeren, 
doendd 

(*)  Ik  zeg  grootendeels  9  dewyl  'er  "verzekerd  wordt d 
dat  thans  jaarlyks  ̂   van  Yarmouth  ,  wel  50,000  Tonnen  Ha*» 
ring*  naar  Spanje  en  Portugal  ,  doch  meeft  naar  Italië  ,  wor« 
8en  uitgevoerd.  In  de  voorgaande  Eeuw  twas  de  Bokkëtï* 
Neering  aldaar  de  voornaamfte, 
LDÉEL,  VIII.  STUK*  V 
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IV. 

Afdeel, 
XLIV. 
Hoofd* 

doende  'er  geduurig  nieuw  Zout  by,  en  wer 

pende  'er  t'  elkens  een  gelyke  veelheid  Ha- 
ring in,  tot  dat  het  Vat  gevuld  zy.    De  onder* 

fte  Haringen ,  door  't  Zout  reeds  ftyf  gewor- 

den ,  vermengen  zig  5  onder  't   roeren  ,   niec 
met  de  bovenden  5  die  men  inzout*    Na  een 

vcrblyf  van  zestien  of  op  't  hoogft  vierentwin- 

tig Uuren  in  't  Zout,  worden  de  Haringen  uic 
het  Vat  genomen ,  en  in  Korven  gelegd ,  die  zo 

yl  zyn.  dat  de  Vuiligheid  en  Schubben  zelfs, 

als  men  den  Vifch  met  Water  begiet  en  af- 
fpoelt 9  zeer  gemakkelyk  worden  doorgelaten. 
Men  fteekt  de  Haringen  dus  aan  Speetjes ,  die 

men  op  Raamen  en  deeze  aan  Latten  ophangt 
in  zekere  Huizen  daar  toe  gefchikt,  alwaarze 

f  gelyk  in  de  Bokkingrookeryën   hier  te  Lande 
worden  gerookt.    De  genen  die  men  in  Enge- 

land, Vrankryk  of  Holland  confumeert  ,  zyo 
in  een  Maand  gereed ,  doch ,  die  men  door  de 

Straat  wil  verzenden ,  moeten  zes  Weeken  ge- 
rookt worden, 

Hoihndfche     Gelyk  de  Franfcken  zelf ,  in  tyd  van  Vrede, 
fomtyds  voor  Yarmouth   en  zelfs  by  Hitland 

viffchen  (*j ;  zo  hebben  wy  ook  t'  huis  onze 

ei- 

(*)  In  den  jaare  ijs  i  zouden  op  de  hoogte  van  yarmoutli 

gevifcht  hebben  323'  Franfche  Haringbiüzen ,  elk  van  omtrent 
«honderd  Tonnen  Laading ,  benevens  200  Hollandfche  Buizen 
en  omtrent  honderdtwintig  Scheveningfe  Pinken.  Toen  was 

de  Invoer  van  onzen  Haring  in  Vrankryk  verboden.  In  't 
'jaar  1755  waren  op  de  Neering  25»  Hollandfche  ,  30  EngeL 
fche  ,  6  Franfche  en  één  Sweedfch  Vaartuig  :  wordende  cfe 

Hollandfche  Vloot  bemand  gerekend  met  2800  Man.  Eurpf* 

Mtrc.  17$$.  II.  p.  282. 
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XLIV. 
Hoofd*; 
STUK, 

feigeö  Viffcheryën  tot  het  Bereiden  van  Bokking  1Y* 

of  geropkten  Haring.  Aan  onze  Stranden  im-  Afdeei» 
mers  niet  alleen  ,  maar  ook  in  de  Zuiderzee, 

wordt  jaarlyks  een  menigte  van  Haring  gevan. 

gen ,  die  men  dan  of  verfch  ,  of  een  weinig 

gezouten  en  gedroogd  ,  onder  den  naam  van 

Y*Bokking,of  als  Staaten-Bokkmgen  volkomen 
toebereid  en  duurzaam  vertiert;  zynde  daar  van 

veel  trek  naar  Hamburg  en  Breemen,  of  ook 

elders,  In  de  jaaren  1751  en  1752  maakten  de 

Geintereffeerden  van  de  Viffchery  der  Zeedor- 

pen,  aan  den  Zydkant  van  Holland;  Katwyk, 

Noordwyk,  Scheveningen  en  Zandvoort,  mer- 

kelyke  beweeging,  door  hunne  Verzoekfchrif- 
ten  aan  de  Hooge  Overigheid,  om  Vrydom  te 

mogen  hebben  tot  het  Kaaken  en  in  Tonnen 

leggen  of  inzouten  van  den  door  hun  gevangen 

Haring;  zynde  een  Requeft  daar  omtrent,  door 

hun ,  aan  den  Prins  Erfftadhouder  ingeleverd ; 

doch  de  Heeren  Gedeputeerden  tot  de  Groote 

Viffchery  en  Haringvaart  beflooten ,  uit  aanmer- 

king dat  zulks  tot  nadeel  van  den  Lande  (trek- 

ken zou ,  dit  Verzoek  van  de  hand  te  wyzen : 

waar  op  die  van  den  Zydkant  zig  gewend  heb- 

ben tot  wylen  haare  KoninglykeHpogheid,  be* 

wecrende  het  tegendeel  (*)* 
Met  deeze  Viffchery  gaat  het .  zo.  wel  als   vafchtf*. 

met  die  in  Diep  Water,  zeer  ongelyk,  en  de  vangfc 

voor- 

(*)  Zie   Neder l.   Jaarboeken,    van    17 $i>    Madz.    9  ,   <£$ia 

48S. 
I«X>£EL.   YHléSTUK.  V    2 
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IV.       voorlpocd  van  de  eene  hangt  geenszins  af  van 

Afdeel.  ̂ je  feT  anc|ere#    Een  menigte  Pinken  van  ge- 

j^LIV'  melde  Zee-Borpen  ,  haaien  hunnen  Haring  > 
6TUK.  ten  dien  einde, in  't  Najaar  van  voorYarmouth: 

vervolgens  >  en  tot  diep  in  \  Voorjaar ,  heeft  de 

Viffchery  in  de  Zuiderzee  plaats  ,  alwaar  in  'e 
jaar  1758  zo  veel  Haring  gevangen  werdt  > 
dat  niemand  wift  van  dergelyken  overvloed. 

Den  1  April  werdt  het  Tal,  dat  is  tweehon- 
derd Stuks  Haringen  ,  te  Hoorn  verkogt  voor 

vier  Duiten  5  en  te  Monnikendam  hadt  men  voor 
honderd  Tal  niet  meer  dan  twaalf  en  een  halve 

Stuiver  gemaakt ,  ja  zelfs  naderhand  d<m  Vifch 

in  't  geheel  niet  flyten  kunnen  (*).  Geen  Ha. 
ring  ,  die  in  de  Zuiderzee  gevangen  wordt , 

mogen  de  VilTchers  op  Zee  verkoopen  ,  veF* 
ruilen  ,  vereeren  ,  noch  in  andere  Schepen  of 

Schuiten  overdoen;  maar -moeten  denzelven  in 
een  der  beflooten  Steden  van  Holland  of  Weft- 

friesland  tot  den  Afflag  brengen,  op  de  Ver- 
beurte van  hunne  Schuiten  ea  Netten,  en  eene 

Boete  van  honderd  Guldens  ;  zynde  egter  de 
Viflchers  van  de  Helder  en  Teflel  ,  of  vao 

de  Stranden  aan  de  Noordzee,  daar  van  uitge- 
zonderd (f).  Evenwel  is  het  Viflehen  aan  ee- 

nige  Viflchers  in  Kompagnie,  op  de  Zuiderzee^ 

onder  zekere  bcpaaling  toegedaan  (|).    Van 

dee» 
(*)  NederL  Jaarh.  tjft.  April.  bl,  402. 
(t)  I)e  zelfde,  Juny  1752,  bladz.  456. 
(ij  De  zelfde»  JMe^  17*5*  bladz.  34-0» 
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deezen  Haring  wordt  zeer  veel ,  om  verfeh  als       IV. 

Steur  of  Braad-Haring  te  gebruiken,  indcSte-  Afdeel- 

den  van  onze  Provintie  gefleeten.  ?TLIV* 
Hoofd» Andere  Natiën  laten  ook  niet  na,  voor  hunne  stuk. 

Deur  té  Viffchen.  Aan  de  Zuidkuft  van  de 

Ooftzee  beeft  men  in  't  Voorjaar  zo  wel  daar 
toe  gelegenheid,  als  aan  de  Kuften  van  Vlaan- 

deren bezuiden ,  en  die  Vin  Jutland  benoorden 
ons.  Op  de  Kuften  van  Sleeswyk  en  Holfteiti 

vangt  men  'er  veel ,  die  zeer  goed  van  Smaak 
zyn,  zo  wel  als  die  vari  Straalzond;  aan  wel- 

ken die  van  Roftok ,  dan  de  Wismarfche  volgen* 
en  eindelyk  de  Lubekfche,  die,  wegens  de 

fchraalheid  van  de  Kuft  ,  de  geringften  zyn. 
Men  vangt  aan  de  Pruiflïfche  Kuft  ,  en  omftreeks 
Dantzik,  zeer  magere  Haringen,  die  niet  dan 

om  tot  Bokkingen  te  rooken  gebruikt  worden» 
of  om  verfeh  te  eeten. 

Kortelyk  zullen  wy  nog  fpreeken  van  de  aan-  Haringvangft 

merkelyke  Viflchery  van  Haringen ,  die  'er  plaats  ntfche  Golf 

heeft  aan  dien  Inham  van  de  Ooftzee,  welke  ̂  /wec" 
de   Bothnifche  Golf  of  Bodden«Ze@  geheten 
wordt.    Men  vindt  aldaar  die  Verfcheidenhe- 

den ,  waar  van  hier  voor  gemeld  is  (*) ;  doch 
dezelve  onthouden  zig  in  diep  Water,  weshal- 

ven  de  Viffchers  van  de  Ooft-Bothnifche  zyde, 
daar  veel  Ondiepten  zyn ,  een  groot  end  wegs 

van  Land  moeten  vaaren ,  om  ter  plaatfe  te  kp» 
men ,  waar  de  Haring  uit  de  Diepte  naar  het 

(*)  Zie  bladz.  28+.     . 
I.  Deel.  VIII.  Stuk,  V 
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IV.  droogere  opftygt ;  aan  de  Weftzyde ,  in  tegen* 

Afdeel,  deel,  loopt  de  Diepte  tot  aan  den  Oever,  en 
t^  daarom  is  dezelve  ook  tot  de  Viflchery  bekwaa* 
stuk.     mer.    Omtrent  het  midden  ,  by  Hernofand ,  is 

wederom  beter  Vangft  dan  Zuidelyker  of  Noor- 

delyker  aan  de   Weft-Kuft  ,   daar  het  Strand 

drooger  loopt.    Evenwel  onthoudt  «de  Haring 
ssig  eigentlyk  niet  in  jDiepte  noeh  in  Ondiepte , 
maar    aan  de    kant  der    Zandbanken  ,  of^op 

plaatfen  .aan  den  Oever  daar  een  egaale  Diepte 
is  ;  als  ook  aan  uitfteekende  hoeken   Lands. 

Alle  dis  plaatfen  zyn  van  4,  5,  10,  15  tot  18 
en  20  Vademen  ,  zelden  dieper.    Ook  verza- 

melt de  Vifch  zig  in  Zee-Engten  en  Bogten , 
inzonderheid  aan  den  Mond  van  Rivieren  en 

Beeken  ,  daar  de  Viffchers  opk  wel  hunne  Net- 
ten uitwerpen^ 

Voortteeling.     De  Loop  der  Haringen ,  naar  de  Ondiepten 
toe,  is  buiten  twyfel  hier,  zo  wel  als  aan  de 

Kuft   van    Noorwegen ,  tot  de  Voortteeling. 

Zo  menigmaal,  naamelyk,  de  Vifch  in  menigte 
naar  Land  komt  zwemmen ,  bevindt  men  zyne 

Kuit  en  Hom  toffer,  doch,  zo  'er  weinig  ko- 
men ,  dan  zyn  die  hard.    Als  een  Storm  den 

Haring  van   Land  houdt,  zo  wordt,  door  hec 
fchieten  ,  dikwils  de  geheele  Zee  troebel  en 

witagtig  gemaakt.  Anders  doet  hy  het  aan  Land* 
en  dan  wordt  men  het  volgende  gewaar. 

„  De  Haring  nadert  den  Oever,  dikwils,  tot 

„  op  een  agtfte  van  een  Myl ,  by  groote  Schoo- 
„  len;  wanneer  dan  zo  wel  de  Hommers  als 

?>  4e 
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de  Kuiters  Zaad  fchieten.    Deeze  Schooien      IV. 
komen  ,  nu  en  dan  ,   tot  aan   het  end  des    Afdee&» 

Zomers ,   aan  :  zy  beftaan   altoos  uit  veel    ?.L,V# 
meer  Wyfjes    dan   Mannetjes  :  zy  dringen     stuk/ 

zig  flerk  te  famen  naar 't  Land  toe;  flaan  en 
beweegen  de  Staarten   tegen  elkander  ,   en 

maaken   zo  veel  gewelds,  dat  'er  de  Schub- 

ben  afgaan  en  op  't  Water  dryven  ;   waar 
nevens  zy  als  kleine  Lugtbellen  uitgeeven, 

die  tot  aan  de  Oppervlakte  des  Waters  fty- 

5>  gen ,  en  een  fterke  onaangenaame  Reuk*  ver. 

*,  fpreiden ,  welke  naar  die  van  een  geilen  Bok 
„  zweemt  en  zeer  duidelyk  te  befpeuren   is. 

„  Op  dien  zelfden  tyd  fchuuwen  zy  geene  van 
,5  de  Werktuigen,  die  men   omze  te  vangen 

3y  gebruikt  y  maar  dringen  'er ,  als  om  flryd  3 
„  op  toe  en  tegen  aan* 

„  In  een  oogenblik  tyds ,  by  of  na  den  Op- 

„  gang  der  Zon ,  des  morgens,  maakt  de  Ha* 
ring  ,met  zyne  Hom  en  Kuit  te  famen,  het 

Water  graauwagtig  wit*  tot  eenigen  afftand 

naar  de  Diepte.  Dan  begeeft  hy  zig  naar 
Zee  ,  doch  houdt  zig  op  de  plaats,  ,  daar 

Stroomen  by  Landhoeken  famenkomen,  door 
3,  welken  hy  zig  voortdringt,  maakende  al  vafi 
„  het  Water  troebel  ,  tot  dat  hy  geheel  fchraal 

en  ontledigd  fe'  Zeewaards  keert,  komende 
dien  Zomer  weinig  wederom.  De  Kuit  is 

3,-  glanzig ,  met  een  taay  Vogt  omgeven ,  door 
„  middel  van  hetwelke  zy  aan  Paaien ,  Steenen, 

»,  Netten ,  en  wat  dies  meer  is ,  aanhangt ;  zo         > 
LDeel.  VIII.  Stuk.  V  4 
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IV.      3,  dat\  de  Lynen ,  die  langs  den  Grond  komen 

XLIVL#  w  te  *e§£en  >  g^heele  Duimen  dik  met  aan- 
Hoofd-    »  hangende  Kuic  bezet  zyn ,  welke  men  naauw- 
stuk.     3,  lyks  kan  aflpoelen.    Menigmaal  heeft  men,. 

5,  's  Winters  ,  op   groote  afftanden  van   den 
3,  Oever,  de  Haring- Kuit  ïn  Stormweer  uitge- 
3?  worpen  5   en  in  het  Ys  bevrooren    gezien- 

3,  Houtingen   en  Salm  •  Forellen    zyn  'er  zeer 
5,  greetig  naar. 
„  In   deeze  manier  van  het  Water  troebel 

p  en  Melkwit  te  maaken  ,    komt  de  Haring 
„  overeen  met  andere  kleine  Viffchen ,  die  zig 

35  zeer  fterk  voortplanten  en  vermenigvuldigen; 

,    $1  gelyk  onder  anderen  de  Braafems,  Baarfen, 

9,  Voorn,  en  dergelyken  ,  die  ook  elkander  on- 
n  gemeen  dringen  ,  als  zy  £aad  fchieten  willen. 

53  Van  die  Soort  krygt  men  in  't  Voorjaar  al- 

99  toos  eerft  ,    eenige  Dagen  lang1,    niet  dan 
„  Hommers;  maar,  als  de  tyd  komt,  dat  zy 

3,  de  Kuit  laaeen  loopen ,  krygt  men  Hommers 
„  en  Kuiters  te  famen ,  met  vloeibaare  Kuic  ea 

n  Hom  :  welke  zy  zo  dra  niet  *  uitgefchooten 
„  hebben,  of  zy  keeren  naar  de  Diepte,  en 

3,  beide    Se^en  zyn   voor  een  tyd  weg.     De 
3,  Karaufchen  heb  ik  verfcheide  maaien,  in  de 

3,  Zomer,  Schoolswyze  haare  Kuit  loopen  laa- 
3,  tende  gevonden  ,  in  de  groote  Karaufchen 

3,  plaatfen ,  die  hier  aan  den  Zeekant  zyn.   De 

s,  Snoeken  ftaan*inde  Rytyd  nevens  elkander, 
93  paar  aan  paar  ,  met  beftendige  en  fnelle  roe* 

fm  ring  van  de  Staart  en  Vinnen :  ik  heb  'er  dik, 

3J   VvilS 
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9i  wils  zodanïgen   gevangen  en  die  van  beide      iv. 

„  Sexe  bevonden  (*>    De  Knorhaan  (f)  maakt  Afdeel. 

„  ronde  Gaten  in  den  Grond  ,  waar  in  hy  zyne   j|™ v* 
„  Eijeren  legt,  houdende  zig  daar  over,  tot     stuk, 

„  dat  de  Jongen  uitkruipen :  fchoon  ik  'er  op 

„  ftiet,  liep  hy  doch  maar  in  't  ronde  en  leid 

„  zig  weder  op  het  Gat:  ja  zulk  een  zou  'er 
„  zyn  Leven  omlaaten  (f).    De  Jed(§)  keert 
„  en  werpt  zig  verfcheide  maaien ,  in  een  00- 
„  genblik ,  op  Zyde ;  itootende  met  de  agterfle 
9>  deelen  tegen  elkander,  daar  dan  de  Hom  en 
„  Kuit,  Streekswyze,  agter  hun  uitftroomen; 

„  gelyk  dit  in  't  Voorjaar ,  by  nagt  met  bran- 
*,  dend  Fakkel-Licht  en  by  dag  in  heldere  Zon* 
„  nefchyn,  aan  de  Monden  deï  Rivieren  te  be- 

,,  fchouwen  is#    De  Mannetjes  der  Snoeken  en 
, ,  Baarfen ,  benevens  veele  Soorten ,  die  men 
„  in  het  Voorjaar  het  eerftmetvloeijendeHom 
„  vangt ,  zyn  altoos  vetter  en  beter  gevoed : 

„  weshalve  zy  eer  moeten  opgegroeid  zyn  dan 

„  die* (*)  [My  wordt  verhaald ,  dat  men  van  de  Snoeken  doorgaans 
twee  in  een  Fuik  by  elkander  vangt,  naamelyk  een  Man- 

netje en  een  Wyfje:  doch,  at  is  dit  laatfte  zeer  groot,  is 
doch  het  andere  gemeenlyk  zeer  klein. 

(j)  Cottus.  Linn.  Fauti.  Suec.  278.  Overzulks de  Cottus 

Quadrkornis  of  Vierhoornige  Sweedfche  Knorhaan  ,  in  't 
voorg.  Stuk  befchreeven  en  afgebeeld;  bladz,  295.  Pi  I^XL 
Tig,  4.  Linn^euS  egter  fchryft  zulks  toe  aan  de  zesde 
Sport  of  Cottus   Gobio.     Zie    bladz.  300. 

(1  Iets  zonderlings  in  de  VifTchen,  die  veelal  zo  agteloos 
fehynen  te  zyn  omtrent  hun  Zaad  en  Krooft. 

(§)  Waarfchynlyk  een  Soort  van  Karper  die  ld  genoemd 
wordt  in  Sweeden;  de  zeventiende  Soort  van  onzen  Aa- 
4heur.] 

ï.  DSSL.   VIII,  STÜKt  V  5 
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IV.      „  die  Mannetjes,  welke  vervolgens, in  deRy* 
Afdeel.      tyd>  te  ggjyfc  met  ̂ Qt  \Yyfje  hunne  Hom 

Hoofd.    *  lo<>Pen  laa
teQ- 

«tuk,         99  Op4  even  de  zelfde  manier  is  't  ook  gele. 
5,  gen  met  zekere  Schooien  van  Mannetjes  on- 
s,  der   de  Haringen;   dat,  naamlyk  een  klein 
„  Schooi  van  grooter  en  vetter  Mannetjes,  die 

3,  loopende  Hom  hebben ,  een  of  twee  Dagen 
„  vooruit  gaat:  maar  hier  uit  volgt  niet  dat  de 

5,  Wyfjes  nakomen  om  de  Hom  op  teeeten 
„  en  daar  door  de  Kuit  te  bevrugten,  gelyk 

„  van  fommigen  zig  ingebeeld  wordt  (*)♦  Van 
3,  de  Haringen  weet  men  ten   opzigt  van  d 
„  Voortteelling ,  niets  meer;  dan  dat  de  Hom- 

3,  mers  en  Kuiters,  in  een  oogenblik,  tefamea 

33  het  Water  troebel  maaken." 
Kentekenen     Omtrent  de  nadering  van  den  Haring  en  dat 

genwo^rdï  -  ̂Y  digt  by  Land  zy,  hebben  de  Viffchersze- 
heidder      kere  Kentekenen,  zo  de  Heer  Gisler  meldt: 
Karingen. 

waar  onder  opmerkelyk  is,  dat  deeze  Vifch 

door  Storm   en  Onweer  naar  den  Oever  ge- 1 

dreeven  wordt ,  zynde  de  befte  Viflchery  altoos 

aan  die  Zyde  van  de  Zee,  daar  de  Wind  tegen 
aan  valt.  Men  vindt  hem ,  in  Stormagtig  Weer» 

menigvuldig  op  plaatfen ,  daar  hy  't  geweld  der 
Golven  ontwyken  kan;  gelyk  op  Zandbanken 

tuflchen  de  Klippen  en  Schorren,  in  Bogten, 
Inhammen ,  Kreeken  en  Monden  der  Rivieren : 

ja,  na  een  zwaaren  Storm,  is  hy  zo  vermoeid > 

dat 

!    (*)  Ziebladz.  147»  14U 
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dat  veelen  op  het  Land  gefmeeten  worden.    De       iv.1 

Meeuwen  ,  Lommen ,  Labben ,  Duikefs  en  an-    Afdeel. 

riere  Watervogelen ,  toonen  door  hunne  komfte    pLIV* 

ook  de  tegenwoordigheid  van  den  Vifch  aan.     stuk." 
Als  de  Zeehond  zwemt  en  fnuift,  zo  flingert 

en  fmyt  hy  de  Haringen ,  hoog  in  de  Lugc,  den 
Meeuwen  toe  ,  die  zig  al  fchreeuwende  rondom 

hem  verzamelen;  't  welk  een  aartige  Vertoo- 
ning maakt. 

Nog  vafter  bewyzen  dat  de  Vifch  'er  zy ,  onc-  HunACa^ 

leent  men  van  deszelfs  loopen  en  fpringen,  wcr  * 
waar  door  hy  zelfs  uit  her  Water  fchiet ;  zo 

.  dat  men  hem ,  op  een  grooten  afftand ,  kan  zien 

gliniteren.  De  Naaldvifch  ,  die  men  in  't  Sweedfch 
Hafe-Nahl  noemt,  fchiet  menigmaal  ook  zo  in 

de  hoogte,  doch  men  kanze  van  de  Haringen 
wel  onderfcheiden  :  want  zy  plompen  op  en 

neder,  gelyk  de  Vifch  der  Binnenwateren.  *C 
Gebeurt  dikwils,  dat  een  geheele  Haringberg 
uit  het  Water  ftygt ,  en  zig  als  een  groot  Schip 
in  de  hoogte  verheft ;  zynde  het ,  al  ware  een 

Storm  op  handen  ,  alsdan  Stil  Water  ,  dat 
met  een  wit  Schuim  bedekt  is,  ter  Plaatfe  waar 

de  Haring  op  die  wyze  pafleert.  Indien  de 
Vifch ,  by  (lil  Weer ,  Lugtblazen  opgeeft ,  als 
van  kookend  Water,  zo  zeggen  de  Viffehers, 

de  Haring  maalt.  Is  dit  Maal  werk  fyn,zogaat 

hy  dikwils  in  de  diepte  tot  vyf ,  zes  en  tien 

Vadem :  is'  het  grof  als  Erwten  ,  zo  maak 

hy  boven  in  't  Water.  Hoe  fyner  Meel  zo 
veel  te  bete;.  Dit  Meel  ftaat  niet  meer  dan  * 

ï.dem..  viii.stvk,  m® 
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IV.      een  half  Uur  jen  onderfcheidt  zig  van  de  Blaa- 

Afdeel*   zerij  Yfdfe  de  Zee- Wellen  maaken,  daarin, 
Ti  dat  deezc  niet  zo  fchuimen,  maar  menigvuldi- 

stok.  ger  zyn  5  en  in  lange  fmalle  ryën  rerzamelen , 
die  met  veelerley  Krommingen  zig  een  ihalf  of 

een  gehecle  Elle  uitftrekken.  Zodanig  Meel 

ontftaat  meeft,  als  zig  een  groot  School  digt 

by  een  dringt,  of  dat  het  Water  van 'hun  troe- 
bel  gemaakt  wordt,  als  wanneer  zy  ook  het 

Iterkfte  ruiken ;  of  wanneer  zy  veel  gevangen 

worden  of  digt  in  een  Net  ingepakt  ftaan.  By" 
*t  maaien  haaien  zy  fterk  Adem,  fnappen  met 
den  Bek ,  en  uit  hun  agterfte  komt  een  ftreek 

van  fyne  Waterblaasjes  ,  of  zy  flokken  het 
Water  in  en  fpuitcu  hetzelve  weer  uit. 

Manier  van  Omtrent  den  Loopftreek  der  Haringen  en  an* 
^oDpftteek.  dere  Eigenfchappen ,  merkt  men  het  voegende 

aan.  Zy  ftellen  ,  in  hun  Stryken ,  den  Kop  al* 
tyd  tegen  Wind  of  Stroom  aan  ,  zelfs  ook 
wanneer  zy  uit  het  Water  fpringen  of  onder 

Water  tuimelen.  Zig  één  omwendendc ,  wen- 

den zy  allen  te  gelyk,  en  gaan  in  ééne  Loop» 
ftreek  voort,  even  of  de  ry  op  Zyde  gelyk  af- 
gefneeden  ware.  Ook  ftaan  zy  niet  ligt  lang 

op  ééne  plaats  ftil ,  maar  gaan  dan  voor  dan  ag- 
terwaards,  om  elkander  heen.  Op  eene  zelfde 

plaats  wordt  de  Haring  de  volgende  Nagt  niet 

weer  gevangen,  ten  zy  Wind  en  Stroom  den 
zelfden  Koers  houden :  maar  ,  in  Stormagtig 

Weer,  gaat  de  Haring  voor  den  Wind  af.  Als 

nu  de  Haring  uit  de  Diepte  aan  den  Oever  ge- 

ko- 
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komen  is ,  (laat  hy  (lil ,  en  wryft  den  Buik  of  IV. 

de  Zyden ,  met  omkrommioge  van  het  Lighaam,  Afdee^ 

tegen  de  Steenen;  kaauwende  als  't  ware,  en  ̂ q«1. 
beweegende  den  Bek  na  ieder  Adcmhaaling ,  stuk* 

even  of  hem  de  Vinnen  jeukten.  Wil  hy  'er 
weder  af  gaan,  zo  maakt  hy  lange  ryën,  en 

de  een  volgt  den  ander  op  een  geregelde  ma- 
nier y  ylings  en  onvoorziens,  inzonderheid  by 

hoeken  Lands  en  Ondiepten.  Als  hy  uit  hee 

Water  fpringt,gaat  het  School  zeer  zagt  voort; 

doch  als  hy  loopt  en  zig  t'  Zeewaards  begeeft , 
dan  rent  hy  als  een  Slagregen;  maar  inmiddels 

Land  of  Grond  ontmoetende  ,  wordt  hy  ver- 

fchrikt,  en  vlugt  'er  ylings  van  af.  Wil  hy  in 

de  Schakels  loopen,zo  dringt  hy  'er  met  Schoo- 
ien in ;  doch ,  zulks  niet  dóen  willende ,  dan  is 

er  geen  middel  om  hem  daar  toe  te  dwingen* 

Tegen  Stroom  op  ftrykende,  fmyt  hy  zig  dik- 
wils  eenigen  tyd  overdwars ,  als  om  te  ruften  ; 

digt  aan  Land  zynde  hoort  hy  het  klappen  en 
ander  geraas,  van  roeijen  en  wat  dies  meer  is  * 
zo  wel  als  eenige  andere  Vifch. 

Gelyk  men  Voortekenen  heeft  van  een  over-  verminde 

vloedige ,  zo  ook  van  een  fchraale  Vifïchcry ;  Yang™ C 
ten  decle  geloof  baar ,  ten  dede  overgeloovig  (*). 

5,  In  't  algemeen  wordt  geklaagd,  dat  de  Haring  in 
«p  voorigen  tyd  altoos  zekere  Gangen  en  Loop- 

,3  ftree* (%)  Beeze  Voortekenen  flap  ik  ,    uit  het  Venoog  van  den 
Heer  Gisler  ,  over  ,   om  dat   zy    weinig  ter  zaake  doen; 

» gelyk  ik   van   de    Eïgenfchappen  ook    maar    by    verkorting; 
melding  gemaakt  heb  :  hier  volg  ik  hem  wede*  woordelyk* 

J.  DsEJ-.  VIII,  STUK* 
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Wa     tt  ftreeken  gehouden  heefc ,  daar  hy  met  den 
Afdeel.  ̂   Storm  was  ingekomen  ,  naar  welken  de  Vis- 
XLIV»    H  fchers  zig  altoos  mee  zekerheid  konden  rig- 
stuk,     m  ten  :  doch   hedendaags  S  heeft  dit  niet  meer 

5,  zo  plaats  ,  miffende  dikwils.     Ook  moeten 
,,  zy  thans  hun  Viswand  een  vyfde  deel  naau- 
„  wer  maaken;  dewyl  de  Haring,  van   zulke 

5>  grootte.,  in  minderjveelheid  wordt  gevangen* 
^  De  VifTchery  met  de  Schakels  heefc  insgelyks 
f,  zeer  afgenomen,  na  dat  het  zo  algemeen  in 

„  gebruik  is  gekomen ,  de  groote  Netten  mee 

„  naauwe  Zakken  te  gebruiken*    Ongelooflyk 
„  veel  kleine  Haringen  worden  door  die  fyne> 
ii  enge  Netzakken  verftikt  en  gaan  verlooren. 

Aan    zekere  Oevers   wordt  ook  de  Haring 
vermilt,  dewyl  het  Water  in  de  Zee  jaarlyks 

afneemt  en  vermindert  (*).    In  voorigen  tyd 
»,  heeft  men  zo  wel  by  Dag  als  by  Nagt  ge- 
„  vifcht  ,    doch  tegenwoordig  vangt  men   by 

„  Dag  zelden  iets ,  inzonderheid  met  Netten. 
„  Zo  wel  de  Haring  als  andere  Vifch  is,  naar 

8,  den  voorigen  tyd  te  rekenen,  zeer  vermïn- 
„  derd.     Kabeljaauw   heeft   men   hier  in  .de 

3,  Diepte,  op  harde  Steengronden,  genoeg  be. 

»  ko- 

{*)  [De  Inwooners  van  Noord-Bothnie  hebben  waargeno- 
men i  dat  het  Water  der  Bodden-Zee  in  tien  Jaaren  4  Duim 

en  5  Lynen  ,  of  ieder  Eeuw  4.  Voerei  en  5  Duimen  af- 
neemt. LlNN.  O  rat.  de  Teil.  habitab.  incremento.  p.  2*. 

Aan  de  Weftzyde  dier  Zee  heeft  men  bevonden  ,  dat  de  af- 

neeming in  168  Jaaren  agt  Voeten  was,  en  aan  de  Ooftzyde> 
in  twintig,,  of  ten  hoogften  vierentwintig  Jaaren  één  Voet, 
Zie  StQk,holmf%  Vtrh&nL  V.  STUK»  pag,  31.] 
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komen ;  doch  federt  cenige  Jaaren  is  dezelve      IV, 

„  van  niemand  gezien ,  en  men  zoekt  'er  thans  Afdeew 

in  't  geheel  niet  naar.     De  Zeehond ,  die  ̂ Llv* ö  Hoofd» 
groote  fchade  doet,  en  de  Viilchery  in  alle  stuk, 

opzigten  verhindert  ,  heeft  zig  nu  ,  federt 

„  cenige  Jaaren ,  ongemeen  vermeerderd;  de- 

wyl  hy  onbevroozen  in  de'  grootfte  diepte, 
en  op  zulk  een  afftand  gelegen  heeft ,  dat  de 

Robbeflagers  hem  des  Winters  niet  heb- 
»»  ben  kunnen  bykomen.  De  grootfte  ea 
„  fterkfte  Viffchery  valt  in  de  tyd  ,  wanneer 

99  de  Haringen  nog  de  Hom  en  Kuit  by  zig 

„  hebben,  't  welk  niet  weinig  moet  doen  tot 
„  hunne  vermindering. 

„  De  Viffchers  hebben  hunne  Wooniögen  en  schuiten  tm 

9f  Kookhuizen  in  de  Haven  en  op  andere  be- 
„  kwaame  plaatfen  ,  buiten  aan  den  Zeekant 
„  zelfs.    Tot  eene  Boot  of  Schuit  behooren 

f,  van  drie  tot  zes  groote  Tonnen ,  om  in  Pe- 
„  kei  te  leggen  en  te  Zouten  ,  bekwaame  Ton* 

é,  netjes  en  Viercndeelen   tot  het  Inpakken: 
M  van  twaalf  tot  vierentwintig  Schakels,  vaa 

,,  twee  Vademen  diep  ,  ongevaar  twintig  Va- 

99  demen  lang ;  de  Maazen  negen  of  tien  in  't 
9,  vierkant,  met  een  enkelen  Vlafchdraad  opge- 
fl,  bonden.    De  Haringnetten  zyn  ,  aan  ieder 

3,  Arm,  van  agttien  tot  vierentwintig  of  dertig 

,t  Vademen  lang,  en  hebben,  aan  den  Zak,' 
„  eene  diepte  van  vier  tot  zes  Vademen.    De 

9 ,  Maazen ,  daar  van ,  zyn  ongevaar  van  wydte 
„  als  die  der  Schakelen ,  doch  de  Zak  heeft  aao 

I.DKJX.  VUL  STUK,  9?   het 
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IV. 
Afdeel. 

XLIV. 
Hoofd- 
stuk. 

\ 

„  het  end  Maazcn  ,  naauwlyks  zo  wyd  als  del 

ff  Schaft  van  een  Pen,  en  dit  maakt,  dat  'er 
*  kleine  Haringjes ,  aan  welken  nog  naauwlyks 
„  Oogen  cnRuggegraat  te  zien  zyn,  door  me. 
„  degenomen  worden.  Deeze  Netten  worden 

„  van  Hennip  of  Vlafch  gemaakt,  en  koften, 
„  nieuw  zynde,van  vyf-  tot  zeshonderd  Daal- 
„  ders,  Koperen  Munt. 

„  De  Schakels  worden ,  na  dat  zy  met  lang* 

„  werpige  Steenen  ,  die  men  'er  aan  bindt, 
„  voorzien  zyn,  's  avonds  uitgezet,  naar  den 
»,  Loopftreek  van  den  Haring;  dac  is  'er  vlak 
„  tegen  aan,  of  ook  rondom  de  plaats ^  daar 

,,  hy  legt  te  maaien  ,   heen.    Als  de  Haring 
aan  Land  moedwillig  is,  en  gaarn  zyne  lange 

9> 

„  ryën  wil  omdraaijen  ,  zo  worden  de  Scha- 

,,  kels  in  een  halve  kring  van  Land  af  gezet , 

rigtende  zig  naar  de  Loopftreek  van  den  Vifch. 
Wanneer  de  Haring ,  gelyk  als  dol ,  naar  de 

Netten  loopt,  zo  is  het  even  het  zelfde, 

hoe  zy  gezet  worden ,  mids  dat  ze  maar  om 

laag  in  't  Water  komen.  Ook  is  't  wel  ge- 
beurd ,  dat  men  de  drooge  en  met  Steenen 

niet  bezwaarde  Schakels  in  Zee  werpende , 

dezelven  niettemin  gepropt  vol  Vifch  heefc 

opgehaald,  Indien  de  Haring  zo  driftig  is, 

vülc  hy  den  Schakel  dermaate  ,  dat  twee 
Karels  een  klein  gedeelte  daar  van  met  een 

Staak  in  de  Boot  moeten  tillen,  'en  dus  kun- 
nen 'er  van  drie  tot  vier  Ton  in  één  Schakel 

„  zyn.    Inzonderheid  wanneer  de  Viflchefs  de 

Ha- 
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5>  Haringen  ,   in    voordeelig  Weer  ,  aan  uit-       IV 

„  waards  leggende  drooge  plaatfen  in  de  Zee     VDE*1 

„  oppaffen ,  zo  ontbreekt  hun  geen  overvloed    hoofd' 
9,  van  Vifch  in  de  Zomertyd;  maar  weinigen     stuk. 

„  komen  daar  mede  ce  regc ,  van  wegen  de  ge* 
99  vaarlyke  Stormen  ,  het  gebrek  van  dienftige 
5,  Vaartuigen  9    en  de  onzekerheid  van  zulke 
,9  Middelen  9  die  evenwel  de   beften  tot  een 

9,  rykelyken  Haringvangft  zyn* 

5,  De  Haringnetten  werpt  men  niet  gaarn  uit-, 

,*  ten   zy  'er  ontwyfelbaare  Kentekenen   zyn 
„  van  de   tegenwoordigheid    van    den   Vifch* 

„  Ook  heeft  de  Ondervinding  geleerd,  dat  het 
9,  beft  zy  ,  die  ook  van  onderen  te  voorzien 
9,  met  Steenen ,  welken  men  door  middel  van 

99  Lynen,  die  onder  aan  het  Net  vaft  zyn, 

M  kan  los  maaken,  wanneer  het  Net  op  een 

95  Stecnagtigen  Grond  vaft  raakt ;  en  c^us  kan 

„  men  overal  ,  zo  wel  de  Sleep-  en  Trpk-net- 
>;  ten ,  als  de  Schakels  gebruiken.    Dooi:  deeze 

9,  Uitvinding  krygt  men  thans  niet  alleen  een 
9,  grooter  overvloed  van  Net-Haringen  9  maar 
9,  ook    Schakel  Haringen  9   die  anders  zelden 

99  met  de  Netten  opgehaald  werden.    Menig 
„  Viffcher  zag  dikwils  een  grooten  Haringberg 

„  op  een  plaats  ftaan ,  daar  de  Grond  zeer  on- 
5,  effen  was  ,  en  met  Ontuig  of  harde  Steenen 
„  bezet  ;    alwaar   hy  zig    niet    onderwinden 

„  durfde  zyn  Net  te  werpen,  waar    aan,  op 

„  de  gewoone   manier,  de  Steeoen  vaft  wa- 
9,  ren :  terwyl  een  ander,  die  loffe  Steenen  aan 

:«P£el.  vin.  stuk.  X  99  zyn 
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IV.       »  zyn  Net  hadc ,  den  geheclen  Haringberg  be- 

Afdeel.  ̂   Zettc  en  medenam  ;  kreunende  zig  niet  aan 
XLIV.        Klippen  5  Storm  noch  Stroom,  maar  fleepen- 

stuk.     „  het    Net  ,    op   een  bekwaame   plaats  ,    vol 

5>  Vifch  geladen  aan  den  Oever." 
H>rmzouteii     Aangaande  de  Bereiding  of  Inzouting    van 

t;*g.  CU     "den  Haring  in  Sweeden,  worde  ons  door  den Heer  Gisler  het  volgende  verhaald.     „  Men 

„  heeft  Pekei  in  de  groote  Tonnen  in  gereed-  . 
3,  heid  ,  welke  de  Viflchers .  maaken   van  zo 

„  veel  Zout  in  Water  te  laaten  fmelten ,  als 

5,  'er  in  fmelten  wil  :  houdende  voor  een  Te- 
„  ken  dat  de  Pekel  goed  zy,  wanneer  verfche 

99  Haringen  9  daar  in  geworpen  zynde  ,  dry  ven. 

„  Zy  mengen  ,  ten  dien  einde ,  ook  afgetapte 

3,  Pekel  van  de  ingezouten  Haringen  met  ze- 
9,  ven  of  agtmaal  zo  veel  Water ,  en  in  deeze 

,,  Pekel  wordt  de  ongegromde  Haring  vieren. 

3,  twintig  Uuren  gelegd;   waar  na   vervolgens 

33  één  Man  'er  een  Ton  en  meer ,  op  éénen  Dag* 
5,  kan  Kaaken :  daar ,  indien  de  Haring  in  dee- 

33  ze  Pekel  niet  gelegen  had ,  hy  'er  naauwlyks 
3,  een  halve  Ton  van  zoude  kunnen   afdoen. 

3,  Na  dat  nu  de  Haring,  in  groote  Troggen, 

„  uit  deeze  Pekel  is  genomen  ;  zo  laat  men  de 

3,  Pekel  in  Vaten  wel  afloopen  en  gaatze,  na 

33  de  Kaaking,  inzouten.     Eenigen  neemen  een 

f,  Vierendeel-Tonne  Zouts  tot  ecne  Ton  Ha- 

3,  ringen,  die  uit  agt  Vierendeelen  ongegromd 
„  beftaat.    In  die  Zout  laat  men  ze  drie  Etmaal 

$>  ia  de  groote  Vaten  liaan ,  als  wanneer  men 

„  ze 



de    Haringen»  323 

„  ze  in  anderen  overlegt  om  de  Pekel  te  laaten       IV. 

„  afloopen;  waar  na  men  ze  in  Tonnen  of  Vie-  ̂ fdeel* 

.,  rendeelen  pakt,  met  een  weinig  fyn  gewree-    XLIV. 
„  ven  Zout  daar  tuffchen ,  wanneer  zy  fchraal     stuk. 
3,  zyn  gezouten  geweeft.     Dus  ftaan  de  Harin- 
3,  gen  weder  drie  of  vier  Weeken 3  en  alsdan 

,3  tapt  men  door  een  Gat,  dat  midden  in  de 

,3  Ton  is ,  al  de  Pekel  af  5  die  men  om  an- 

3,  dere  in  te  leggen  bewaart,  en  den  Bodem, 

„  't  zy  met  Werk  of  klein  gehakte  Houtbaft, 
„  weder  toeftopt.    De  Net-Haringen  worden 
9»  wat  ftraffer  gezouten  en  men  laatze  niet  zo 

3,  lang  flaan  eer  de  Pekel  afgetapt  wordt ,  om 

„  dat  hy  vetter  is  en  eer  zou  Hinken. 

33  Anderen  neemen  den  Haring  3  na  dat  de- 
3,  zelve  gekaakt  en  afgefpoeld  is 3  en  het  Wa. 

„  ter  daar  af  geloopen  9  en  Zouten  denzelven 
,3  met  18  of  ao  Mark  Zouts  het  Vierendeel; 

33  waar  mede  zy  hem  drie  of  vier  Etmaal  laa- 
53  ten  ftaan  9  en  alsdan ,  na  dat  zy  hem  in  dee- 
,3  ze   Pekel  te  deeg   hebben  afgefpoeld  3    in 

3,  Tonnen  of  Vierendeelen  inpakken  ,   ftrooi- 
3,  jende  daar  tuffchen  een  weinig  Zouts.    Die 

„  is  beter  dan  met  de  voorgemelde  Pekel.    De 

33  meeften  gebruiken  de  afgetapte  Pekel  tot  het 
3,  inleggen,  in  plaats  van  Zout;  welke  Pekel 

3,  zy ,  van  het  eene  Jaar  tot  het  andere ,  in  groo. 

3,  te  Tonnen  bewaaren  ,  doende  'er  een  paar 

3,  Pond  Zouts  in  ;  waar  door  zy  's  Winters 
,,  niet  bevrieft  noch  goor  wordt.     Dit  is  de 

3,  flegtfie  manier." 
Z.  Deel.  VIII.  Stuk.  X  2 
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IV.  Als  het  warm  Weer  is ,  zegt  Gisler  ,  en  men 

Afdeel.  een   overvloedigen    Vangft    en   weinig   Volks 
Hoofd-    hee^c '  zo  dat  er  ̂ a§  en  ̂a2c  gearbeid  moet 
stuk.      worden  ;  dan  leggen  zy  dikwils  de  Haringen 

oorzaak  der  ongekaakt  in  't  Zout*    Ook  gebruiken  de  Vis- 
flegthcid  van       °  ■■  ï  •    f  n  M 
den  sweed-  fchers  dikwils  ,  om  het  Zout  te  befpaaren  .%  af. 

getajfte  Pekel,  die  t'  eenemaal  vergoord,  fly- 
mig  en  als  Zeep  is,     Dikwils  neemen  zy  graauw 
en  zwart  Zout  ,    het  welk  wel  minder  koft , 

doch  dengeheelen  Vangft  bederft,  en  de  Pekel 

wordt  te  Ichielyk  afgetapt,  om  die*  weder  tot- 
anderen   Haring   te   gebruiken.    Het   aftappen 

zelf  door  een  Gat  ,  dat  onder  in  de  Ton  is  ,.  gc- 

fchiedende,  laat  het  Thraanige,  dat  altyd  ba- 
ven  op  den  Haring  ftaat ,  zig  door  de  gantfche 
Ton  heen  vaft  aan  zetten.    Bovendien  houden 

zy  dien   Kop  'er  aan  ,   welke  het  bederf  ver. 
meerdert ,   en  neemen  niet  alleen  ondeugende 

Tonnen ,  die  lek  zya  ,  maar  fmyten  ook  den 

Vifch  flegts  met  de  Handen  daar  in,  in  plaats 

van  hem  in  te  pakken:  waar  by  nogveele  an- 
dere Omftandighedcn  komen  ,  die  ,   gelyk  de 

gemelde  Sweed  aanmerkt,  den  Pekelharing  van 

zyn  Land  zo  flegt  maaken  (*}. 
„  Een  groote  Oorzaak  (vervolgt  hy),  wel- 

„  ke  de  betere  toebereiding  verhindert,  is  ook 

, ,  deeze  >  dat  de  Haring  zeer  weinig  geldt ,  ter- 
m  wyl  het  Gereedfchap  koftbaar  te  onderhou. 

n  dea 
(*n  Dus  werdt  ook  ,  in  dit  Jaar  1764  ,  de  Invoer  van 

Sweedfchen  Haring  in  de  Qgftenrykfe  Nederlanden  geheai verboden. 
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j,  den  is,  en  de  VifTchers,  derhalve, het  Zout       iv. 

„  zeer  fpaarzaam  gebruiken.    Men  kan  reke-  Afdeel. 

3,  nen  dat  een  Ton  Haringen  den  Vifïcher  ast-    T^LÏV- Hoofd- 
„  tien  Daalders  Koperen  Munt  (*)  kolt ,  en  hy     stuk. 
„  kan  die  maar  voor  vierentwintig  zulke  Daal- 

„  ders  verkoopen ;  weshalve  zyn  Winft  ̂ antfch 
„  niet   groot  is  ,   al  vangt  hy  ook  dertig  of 
„veertig,    ja   dikwils   maar    twintig  Tonnen 

9,  Haring.    Om  meer  Winft   te  hebben ,  zou 
3,  hy  ze  beter  moeten  inzouten,  en  evenwel 

3,  geldt  de  befte  Pekelharing  flegts  van  30  tot 

3,  36  Daalders,  Koperen  Munt,  de  Ton» 

,3  Sommige  Haring  wordt ,  als  gezegd  is  ,  met  Goore  h*- 

9f  voordagt  fchraal  gezouten,  die  men  dan,  onder    ng* 
„  den  naam  van  Goore  Haring ,  binnenslands  ver- 

3,  cieït.    Men  neemt  daar  toe  Schakel. Haring, 
,,  en ,  na  dat  dezelve  een  nagt  in  Water  ge- 
„  ftaan  heeft  en  gekaakt  is ,  doet  men  ze  on- 

„  gewaflehen  in  een  ander  Vat,  met  1  Pond 

3,  en  16  Mark  Zouts,  op  de  Ton,  neemende, 

,,  vroeg  in  de  Zomer  ,   2    of  4  Mark  meer. 

,,  Vervolgens  Iaat  men  het  Vat  open  ftaan,  te 

3,  gooren ,  en  zo  dra  'er ,   tegen   de  Herfft , 
3,  niet  meer  Gefting  in  is  ,  en  de   Stof  niet 

5,  merkelyk  zakt  of  ryft,  vult  men°de  Ton  en 
33  maakt  dezelve  wel  digt  toe#    Anderen  fpoe- 
3,  len  den  Haring,  zo  dra  hy  gegromd  is,  in 

3,  Water  af,  en  laaten  het  *er  een  halven  Dag 

„  wel if*j  [Dat  is  ongevaar   ig  Schellingen   Hollands  ,  gelyk  ik 
Voorheen  heb  aangetekend.  ] 

I.JDjysjL.  VIII.  Stuk,  X  3 
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XLIV. 

Hoofd- 
stuk. 

IV.      „  wel  afloopcn;  dan  gieten  zy  'er  heldere  ge- 
Afdeel.  ̂   Upte  pekel    op  ,    toe  dat  die   maar   effen 

„  over  den  Haring  loopt ,   wanneer  men  'er 
,,  met  de  vlakke  Hand  op  drukt:  zy  maaken 

?,  alsdan  het  Vat  toe,  en  laaten  deLugt,  die 
„  door  de   Gefting  gebooren  wordt,  om  den 

„  vyfden  Dag  door  cene  Opening  uit,    Ande- 

„  ren  gieten  eerft  helder  getapte  Pekel  op  ge- 

„  gegromde  en  wel gewaiTchen  Haring,  Laags. 

„  wyze,  en  laaten  ,  na  dat  zy  alles  wel  ge* 

,,  mengd  hebben,  het  een  Etmaal  ftaan;  waar- 
„  na  men  ze  in  die  zelfde  Pekel  affpoelt ,  en 

5,  op  nieuws,  op  even  de  zelfde  manier,  dun. 

,,  ne  getapte  Pekel  daar  over  giet;  maakende 

9>  vervolgens  de  Ton   toe ,    mids  daar  in  op 

„  gezegde  manier,  om  na  de  Gefling  Lugt  te 

9y  geeven  ,    een   Gat  open1  laatende.    Veelcn 
„  neemen  kleine  Net-Haringen,  die  men  fom- 

„  tyds  in  't  Voorjaar  krygt,  en  dezelven  on- 
„  gegromd  ,  met  een  bekwaame  veelheid  Zouts, 

3,  of  in  heldere  getapte  Pekel  inleggende  ,  kun- 
„  nen  zy  wel  ivoor  Ansjovis  worden  gebruikt. 

5,  De  eerftgemelde  manier  is  in  algemeener  ge- 
„  bruik  dan  de  laatften  ,  die  alleen  van  fom- 

„  migen  «gevolgd  worden  ,   welke   Haringen 
„  naar  hun  eigen  Smaak  beter  toebereid  be- 

3,  geeren. 
„  Sommigen  bereiden  den  Haring  ook  zou- 

„  der  inzouten  ,  neemende  verfche  en  onge* 
„  gegromde,  die  men  aan  Spectjes  doet,  wel- 

»  ke  voor  door  den  Bek  in ,  en  by  de  Kieu- 

Verfche 
Haring. 

5> 

wen 
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wen  weder  uitgeftoken  worden  ;   hangende      IV. 

*,  die  op  onder  een  Dak  van  Planken,  dac  de  Afdeeu 

„  Zon  'er  niet  op  fchynen ,  maar  de  Wind  wei    HooF  *. 
,  door  fpeelen  kan.  Dit  noemen  zy  Kram*  stuk. 

„  ftromling.  Boeking  maakt  men  ,  door  den 

„  Haring  gegromd  een  of  twee  Uuren  in  goede 

„  Pekel  te  laten  liaan,  die  dan  aan  Speetjes 

„  geftoken  ,  en  onder  Dak  een  weinig  ge- 

3,  droogd,  zo  dat  de  Huid  wat  gerimpeld  zy; 

„  in  het  Rookhuis  opgehangen  en  aldaar  mee 

,  Jenever.  Rys  en  Elzen-Hout  wel  doorrookt 

9)  worden.       s 

Om  nu  nogeindelvk  een  denkbeeld  te  gee. 

ven  van  de  veelheid  van  den  Haring  die  in  de 

Bodden-Zee  gevangen  wordt ,  merken  wy  aan  , 

dat  in  zes  Jaaren  tyds,  van  1740  tot  1747  te 

Gefle ,  een  Stad  die  niet  ver  van  't  inkomen 
legt  ,  op  den  Tol  aangegeven  zyn  meer  dan 

26000  Tonnen  Pekel-  of  gezouten  Haring  en 

764  Tonnen  verfchen  Haring  :  te  Hermof  and  9 

die  veel  verder  inwaards  gelegen  is,  in  vyf  Jaa- 

ren, van  1743  tot  1747 ,  by  de  5000  Tonnen 

Pekel-  en  omtrent  8qo  Tonnen  verfchen  Ha- 

ring :  te  Sundswald,  in  de  beide  Jaaren  1745 

en  1746,  te  famen  by  de  2000  Tonnen  Pekel* 
haring. 

Groot  is  het  gebruik,  niet  alleen  van  de  ver-  Gebruik. 

fche  en  gerookte  Haringen  of  Bokkingen,  ge- 

lyk  men  die  noemt ,  maar  inzonderheid  van  den 

regten  of  ft ollandfchen  Pekelharing ,  door  ge. 
I.  DEEL.  vin.  stuk.  X  4 
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IV.      heel  Europa,    Dezelve  ,  naamelyk  ,  verfrifcht 

Afdeel.  je  Maag  en  bevordert  de  Verteering,  verwek. 

Hfd  kende  ̂ c  ̂ etens^ft  ?  zynde  ,  wat  fornmigea 

stuk.  ook  zeggen  mogen  (*),  zeer  ligt  verteerbaar. 
Men  merkt  aan ,  dat  dikwils  ,  by  de  aankomft 

der  Pekelharingen ,  de  heerfchende  Ziekten  in 
de  Steden  van  ons  Land  verdwynen.  Een 

Vrouw  van  Deventer ,  zwanger  zynde  5  hadt 

zulk  een  Smaak  daar  in,  dat  zy,  geduurende 

haare  Dragt  9  veertienhonderd  Haringen ,  zon* 
der  eenig  Ongemak  of  nadeel  van  haare  Ge. 

zondheid,  op-at.  Het  Kind ,  dat  zy  ter  wereld 
%  bragt ,  hadt  ook  een  groote  lufl:  naar  die  Spyze, 

betuigende  zulks  met  Schreijen  voor  dat  het 

ipg  Spreeken  kon  (f).  De  Bokking ,  die  har- 
der om  te  verteeren  is,  is  ook  niet  ongezond 

en  zeer  dienflig  voor  Arbeidslieden  om  eën  graa- 

ge  Maag  te  maaken ,  of  wel  om  die  te  verfler- 
ken :  des  het  Volk ,  te  Parys,  daar  mede  op  Straac 

omloopende,  roept  Appetü,  Appetit.  De  ver- 
fche  Haring  gebraden  of  in  de  Pan  gebakken , 

en  op  veelerley  manieren  toegemaakt ,  is  alles* 

ligtft  verteerbaar,  doch  ook  het  minfte  voed* 
zaam  en  allerbederflykfl:  wegens  zyne  Vettig- 
heid. 

Van 

(*)  By  voorbeeld:  MeiT.  de  Nobleville  2c  Salerne, 

Medecins  d'Orkans  ,  dans  la  Suite  ds  la  Mau  Medjeak  ds 
Monfr.  Geoffroy.  Tom.  II.  Part.  I.  p.  210. 

(t)  Tulp.  Obfcrv.  Medio.  Lib.  II.  Cap.  2+, 
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Van  de  Pekelharingen  worde  fomtyds  gebruik       IV, 

gemaakt,  om  die  aan  de  Voetzooien  van  Mea-   Afdeei* 
fchen  9  welke  de  Koorts  hebben  ,  te  appliceeren :    hoofd- 

anderen  leggen  een  geftampten  Haring  op  de  Ver-     stuk. 

ftuikingen  of  gekneusde  Peezen.     De  Heer  An- 
dry  raadt  aan ,   dat  men  een  Pekelharing ,  die 

open  gefneeden  is,  aan  het  ongeftelde  Deel  zal 

voegen ,  om  de  Jichtpyncn  te  doen  bedaaren : 
welk  Middel   hy  verfcheide  maaien  hadt  zien 

gelukken.    De  Pekel  komt  in  Lavementen  te- 
gen de  Heupjicht  en  Waterzugtigheid:  uitwen* 

dig  zuivert    zy   de   vuile  Zweeren ,   ft  uit    de 
voortgangen  van  de  Verflerving  en  verdryft  de 

Klier-  of  Krop-Gezwellen.   Men  pryft  dezelve, 
met  Honig  gemengd  zynde,  tegeu  een  Zeere 
Keel ,  maakende  daar  een  Zalfje  van  om  aan  het 

ongeftelde  Deel  te  appliceeren. 

t'  Overbekend  is  de  Geftake  van  den  Haring,  GQ&dtc 
om  daar  op  ftaan  te  blyven.  De  langte  is  van 
drie  vierde  of  een  geheelen  Voet ,  de  breedte 

van  twee  of  drie  Duimen  ,  de  dikte  zeer  onge* 
lyk.  De  Vifch  heeft  het  geheele  Lyf  veel 

hooger  dan  breed,  of  eigen  tlyk,  en  naar  den  ge- 
woonen  trant  gefproken,  is  de  breedte  veel  meer 

dan  de  dikte.  Aan  den  Euik  zynze  veel  dunner 

dan  aan  de  Rug ,  met  groote  Schubben  gedekt : 

op  de  Rug  donker  blaauw,  aan  den  Buik  wit, 

en,  als  'er  de  Schubben  af  zyn,  Zilverkleurig. 
De  Onderkaak  is  langer  dan  de  Bovenkaak ,  en 

door  kleine  Tandjes  ruuw,  gelyk  ook  de  Tong 
en  het  Gehemelte.    In  de  Rug-  en  Borftvinnen 

I.  Deel.  VIII.  Stuk,  X  5  ftelfc 
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IV.      ftelt  Linw^us  18,  in  de  Buikvinnen  9,  in  de 

Afdeel.  Aars  vin  17  en  in  de  Staartvin  iSStraalen,    De 

XLIV.     jjeer  Gronoviüs  hadt  'er  in  de  Rugvin  19 ,  in 
stuk.     de  Bord  vinnen  15,  in  de  Buikvinnen  8,  in  de 

Aars  vin  16  geteld,  * 

Haring-Ko*    De  Heer  Klein  geeft  ons  de  nevensgaande * 

mng'  Afbeeldingen  van  een  Verfcheidenheii  der  Ha- Pl.  LXVI» 

Fig.  2.  ringen,  wdke  by  de  Ingezetenen  van  Heel, 

een  Steedje  in  Poolen  aan  de  Ooftzee ,  vyf 

Mylen  benoorden  Dantzig  ,  Heering  -  Konig  , 

dat  is  Haring-Koning ,  met  den  Vuur-roo&en  Kop% 

getyteld  wordt.  Zyn  Ed.  heeft  denzelven  ge- 
noemd Haring  5  die  den  Kop  verguld  heeft ,  en 

zeer  rood  glimmende  van  Kleur,  aan  de  Voe- 
gen en  Kaaken;  met  de  geheele  Rug  hoog  He« 

melfchblaauw,  den  Buik  verzilverd,  de  Navel 

altoos  Bloedig  en  een  weinig  uitpuilende.    Het 

%  3.  Wyfje  heeft  de  Vinnen  bleeker  en  de  Staart 

Afchgraauw,  doch  het  Mannetje ,  dat  wy  hier 
ook  af  beelden»  de_¥innen  en  Staart  Goudkleur. 

Deeze  Soojrt  was  nog  niet  befchreeven  zo  hy 

aanmerkt.  Zy  valt  kleiner  dan  degewoone  Ha- 

ringen ,  en  zelden  langer  dan  zeven  Duimen. 

Martin  zegtyïn  zyn  Berigt  van  de  Weftcr- 
Eilanden  van  Schotland ,  dat  de  Leidsman  der 

Haringen  eens  zo  groot  als  dezelven  zy  (*). 

Ar- 

(*)  Ziehier  voorbladz.  73.  Doch  ik  geloof  dat  hy  den  (Bar- 
beel meent  ,  die  ook  Koning  van  Haring  geheten  wordt. 

Den  Vifch  ,  dien  Kentmanntus  onder  den  naam  van  2i^a 
van  de  Elve  befchryft  ,  zegt  Willoughby  ,  houden  wy 
met  Gesnerus  voor  Elft.  Hy  wordt  GoUfish  geheten» 
Iran  wegen  zyn  vergulden  Kop.  P*fi%  Libr.  IV.  p,  iig. 
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Artedi  hadc  aangemerkt  9  dat  de  Engelfche       IV. 

Heerings ,  of  onze  Haringen ,  in  Soort  de  zelf-  Afdeel, 

den  zyn  met  de  Sweedfcthe  Sild  en  Streumming    1?      " 
of  Stroomling:  waar  uit  verder  blykbaar  is ,  dat     stuk, 

de  opgemelde  Verfcheideqheden    altemaal  tot 
deeze  Soort  behooren ;  van\yelke  egter  de  ge- 

ne ,  die  thans  volgt ,  by  nauwkeurig  onder- 
zoek, door  hem  onderfcheideh  werdt. 

(2)  Haring    met  de    Rugvin    van   zeventien 
Straalen. 

Zeer  bekend  is  't5  dat  'er  een  Vifchjezy, 
't  welk  men  Sprot  noemt ,  daar  de  Engelfchen 
den  naam  aan  geeven  van  Sprot  >  en  dat  de 

Franfchen  Sardine  noemen ,  waarom  wy  ze  ook 

wel  Sardynen  heeten.  De  Heer  Linn^us  on- 
derfcheidt  hetzelve  thans  van  den  Haring,  als 
een  byzondere  Soort v  alleenlyk  door  het  getal 

der  Straalen  van  de  Rugvin  (*) ;  daar  Artedi 

aan  hetzelve  den  naam  gegeven  hadt  van  Ha- 
ring die  vier  Duim  lang  is ,  de  Onderkaak  uit- 

fteekende  heeft  en  den  Buik  uitermaate  fcherp* 

De  gewoone  Haringen  hebben  ook  de  Onder- 
kaak  langer  dan  de  Bovenkaak  en  men  vindtze 

1  van 

IX. 

Sprattus* 

Sprot, 

(1)  Clupea  pmna  dorfali  radiis  XIII.  Syft.  Nat.  X.  Clupea 
,  quadriuncialis ,  Maxilla  inferiore  longiore,  Ventre  acutifïïma. 
Faun.    Suec.  316.    ART.   Gen.  7.  Syn.   17  Spec.  3  3.    Spratti. 

RaJ.  p.  105.  Sarda  feu  Sardina.  Jonst.  Tab.  XX.  fig*  3. 

(*)  Onze  Autheur  zegt  van  XIII.  Straalen  in  de  Rugyin» 

doch  't  is  v/aarfchynlyk  dat  dit  een  ̂ Drukfeil  en  dat  hec 
XVII.  Straalen  moet  zyn» 

I.DKU..  VIU.  STUK* 
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IV; 
Afdeel. 

XLIV. 
Hoofd- 
stuk. 

Sprot. 

van  allerley  grootte  gelyk  gemeld  is  (*):  zo 
dat  het  hier  aan  zou  komen  op  de  fcherpte  van 

den  Buik  ,  die  volgens  Artedi  aanmerkelyk 
verfchik. 

„  De  Buik  der  Sprotten  is  van  de  Kieuwen 

9J  tot  de  Aarsvin,  zegt  hy  (f),  zeer  fcherp 
„  en  veel  fcherper  dan  in  de  Haring  of  Herring, 
„  Sild  en  Streuftiming  ;   want  het  uiterfte  end 
„  der  Schubben  ,    die  aan  de  Kiel  van  den 

„  Buik  deeze  ruuwheid  maaken,  vertoont,  zo 

„  in  de  kleine  als  in  de  groote  Haringen ,  den 

„  hoek  van  een  regthoekigen  Driehoek  of  van 

„  een  Vierkant  ,   doch  in  de  Sprotten  altoos' 
„  den  hoek  van  een  fcherphoekigen  Driehoek : 

$9  of ,  om  my  klaarder  uit  te  drukken ;  de  tip 

„  der  Buikfchubben  is  in  de  Sprotten  en  Harin- 

*>  gen ,  die  van  de  zelfde  grootte  zyn ,  van  ver» 

„  fchillende  figuur;  te  vveeten  fpitfer  in  de  Sprot 

„  en  domper  in  de  Haring/'    De  Afbeelding 
der  Schubben  van  den  Haring  en  Sprot   of 

Schardyn,  by  den  Heer  Baster  ,  verfchilt  ook 

famelyk  veel  (\)  ,  en  de  Heer  Klein  oor- 
deelt ,  dat  zy  daar  van  onderfcheiden  zyn  (§). 

Dit  alles  ongeagt ,  houdt  de  Heer  Grohoviüs 

de  Sprotten ,  die  zyn  Ed.  te  vooren  van  de 
Haringen  afgezonderd  hadt, thans  niet  dan  voor 

jonge  Haringen.    Inderdaad ,  indien  onder  de 

Ra. 

(*)  Zie  bladz,  284.  hier  voor. 
(|)  Defcr.  Spec.  Ichth.  Pars.   V.  pag.  34. 
(4.)  Natuurk*  Uitfpann.  Tab.  XV.  N.   12.  &  N,  zj^      , 

($)  Pift*  Mift  V.  pag.  72.  Aantik*  'u i 
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IV. Afdeel. 

XLIV. 
HöOFÖU STUK, 

Sprot» 

Haringen  eene  Verfeheidenheid  is,  gelyk  zyn 

Ed.  aanmerkt,  die  in  de  Aars  vin  maar  10  Beent- 

jes heeft,  zou  op  het  verfchil  van  een  of  twee 
Straalen  in  de  Rugvin  weinig  te  bouwen  zyn. 
Willoüghby  en  Ray,  ondertuffchen ,  merken 

aan ,  dac  'er  tweederley  Soort  van  Sprotten  of 
Schardynen ,  aan  de  Kuft  van  Cornwall ,  voor- 

komen ,  waar  vén  de  eene  de  Teek  is  der  Ha- 

ringen, de  andere  die  der  Elften,  en  dus  ge- 
makkelyk  van  elkander  zyn  te  onderfcheideo. 
De  laatftgemelden,  zeggen  zy  ,  worden  aldaar 
Pilchards  getyteld. 

Dit  laatfte  geeft   een   mcrkelyke  ophelde- 
ring ,   wanneer  men  een  Vifchje  ,  onder  den 

naam  van  kleine  Haring  of  Pilcbard  ,   tot   de 

Elften  betrokken  vindt,  die  weezentlyk  groo- 

ter    zyn  dan  de   Haringen  (*).    Zie   hier  de 
Kenmerken  van   den  Pilchard  of  Pelfer  ,.  die 
gezegd  wordt  de    Celerinus  der  Franfchen  te 

zyn,  welke  van  den  Vifch,  dien  men  te  Rome 
Sardina,  en   Sardella  te  Venetië  noemt,  niet 

dan  In  grootte  verfchillen  zou  :  dewyl ,  naa- 

melyk ,  die  van  den  Oceaan  een  weinig  Ly vi- 
Ser  ÖN 

De  Pelfers   of  Sardynen  zyn   omtrent    een  peifers  of 
derde  deel  kleiner  dan   een   Haring:  zy  heb- 
ben  het  Lyf  naar  de  grootte  een  weinig  dik- 
ker  en  den  Buik  minder  fcherp  :  nevens  den 
bovenhoek  der  Kieuwen  zyn  zy  met  een  zwarte 

Vlak 

(*)  "Zo'Cph.   Gron.  Fafl\  I.  p.   nx. i*vi%i~  vin.  stuk. 

Sardynen, 

ft.  LXVL 
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IV.      Vlak  getekend  ,  en  in  fommigen  vindt  men  'er 
Afdeel,  n0g  vjerof  Vyf  $  op  eenregte  ry  naar  de  Staart  i 
?rLIV*     toe  gefchikt  (Om  diereden   zegt  Klein  ,  die 
HoOfD-  ö  v  07 

stuk.  'er  de  nevensgaande  Afbeelding  van  geeft ,  wor- 

'Sprou  den  1l$\  by  ons  Par  der  9  dat  is  Luipaard,  gehe* 
ten.  Aan  den  Buik  hebben  zy  een  Zaagswys 

getande  ftreep  en  de  Schubben  zyn  Schildvor- 

mig).  Geen  Tanden  zyn 'er,  nog  in  deKaaken, 
noch  op  de  Tong,  noch  aan  't  Gehemelte 
waargenomen :    hun  Vleefch  is  vader  en  meer 
van  onzen  Smaak  dan  dat   der  Haringen  zelf. 

1 

Aan  de  tip  van  de  Rugvin  opgehangen  zynde 

blyven  deeze  in  evemvigt ;  daar  de  Haring 

alsdan  voorover  nederzakt  (*) :  om  dat  zyn 
Rugvin  agterlyker  is  geplaatft 

Hier  moed  ik  van  deeze  gewagen ,  om  dat 

f  zy,  naar  't  my  toe  fchynt,  de  Sardynen  uit» 
maaken,  welke  het  Onderwerp  van  die  voornaame 

Viffcheryën  aan  de  Zuidkuft  van  Engeland,  en 

aan  die  van  Vrankryk ,  in  het  Kanaal  zyn :  ko- 
mende zelden  in  de  Noord-  of  Qoftzee ,  daar 

men  de  Sprotten  of  jonge  Haring  heeft,  die 

ook  op  onze  Kuil,  in  de  Herfft,  gemeen  zyn. 
Evenwel  vindt  men  nu  en  dan,  zo  verzekerd 

wordt,  Pelfers  onder  de  Haringen  die  men 

hier  te  Lande  verfch  verkoopt  (f)*  An- 
deren verhaalen,  dat  de  Pilchards  zelden    zo 

Oos- 
(*)  Raj.  Kift.  Pi/c  f.  104.  t 

(t)  Noseman,  Aatnek,    op    't   Werk  van    Watzopt, feladz.  215. 
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Ooftelyk  in   't  Kanaal  komen    als    Portland:       IV. 

maar  te  Darcrnouth  zwemmen  zy,  by  geheele   Afdeel* XL.1V 
Schooien,  de  Haven  in,   wanneer  zy  van  de    j^op^ 
Bruinviffchen  vervolgd  worden  (*).  stuk. 

De  jonge  Haringen  dan    ea    jonge    Elften      sprot. 

maaken   de  tw7ee  Soorten  van  Sprot  uit,  die 
jaarlyks  in  groote   menigte  aan    de    Kuft  van 

Cornwall,  by    Penlance  en  Sr,  Yves,  en  ook 

hooger  op,  tot  aan  Devonshire  en  Dorchefter, 

gevangen ,  in  't  Zout  gelegd  en  over  Zee  ver- 
voerd  wordt.    Tweemaal  in  't  Jaar  is  't ,  aan 
de   Kuft  van    Cornwall,  de  groote  Viffchery 

van  Pilchards  ;  waar  van  men  'er  eens  een  half 
millioen  ,  met  éénen  trek  van  het  Net ,  gevangen 

heeft.  Noordwaards ,  aan  de  Ooft-Kuft  van  En* 
geland ,  is  de  andere  Soort  van  Sprot  gemeener 

dan  de  Pclfers.    Evenwel  vindt  men  'er  aan  de 
Kuft  van  Noorwegen  ook,  genaamd  Breijling, 

die  in  de  warme  Zomer-Maanden  zeer  menig- 
vuldig aldaar,  fomtyds  wel,  in  ééne  trek,  tot 

de  veelheid  van  veertig  Tonnen  en  meer ,  ge- 
vangen ,  en  ingelegd  in  kleine  Vaatjes  met  Zout 

en  Speceryën  ;    alsdan    in   vreemde  Landen  , 
onder  den   naam   van  Ansjovis,   gefleeten  en 
taamelyk  duur  betaald  wordt.    Men  kan  dezel- 
ven  onderfcheiden  van  een  andere  Soort   van 

kleine    Haringen  ,  doordien  zy  onder  aan  den 

Buik  fcherp  of  ruuw  zyn  ,  wanneer  men  'er 
niet  den  Vinger ,  van  de  Staart  opwaards ,  langs ftrykt* 

(*)  A  Tour  thro  Creat  Brhain,  VOL.  I.  p.  3$i, 
J.  DïïL,  VIII.  STVK, 

l 
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IV.      fïrykt.    Deeze   te  een    goeden   Vinger  lang, 
Afdeel.  wat  breec]  9  vet  en  zeer  aangenaam  van  Smaak 

Hoofd*  (*)•  Een  van  beiden  zal  waarfchynlyk  dat 
sïuk.  Vifchje  zyn.  't  welk  men  inSweeden  Hwajfbuk 
sprot,     noemt  (t)» 

sardynen-  De  Sardynen  zouden  zig  flegts  op  de  Kuft  van 
vangft.  Neder-Bretagne  vertoonen,  indien  men  niet, 

om  dezelven  aldaar  te  houden ,  hun  aanlokte 

door  middel  van  een  Samenftelling  in  Noor. 

wegen  bereid,  waar  mede  men  alsdan  de  Zee 

bedekken  moet.  Die  SamenPreliing  beftaat 

uit  de  Kuit  of  Ingewanden  van  allerley  groote 

VilTchen,  die  in  de  Noord-Oceaan  gevangen 
worden :  dezelve  is  het  Onderwerp  geworden 
van  een  Koophandel  van  taamelyk  belang,  en 

welken  Neder-Bretagne  niet  ontbeeren  kan, 
tot  de  Viflchery  der  Sardynen ;  waar  toe  een 

ongelooflyk  getal  van  Vaartuigen  en  Viflcher» 

-  gebruikt  worden. 
Deeze  Viffchery  gefchiedt  van  de  Zancjcn 

van  Olonne,  in  Neder- Poitou,  of  van  digt  by 
Roebelle  af;  van  waar  de  Vifch  geduurig  op. 
zwemt,  tot  aan  Breft  in  Brqtagne,  en  een 

weinig  verder,  en  dit  van  de  Maand  Juny 

fomwylen  tot  in  Oktober.  Dikwils  komt  hy 

ook  met  den  Vloed  in  de  Rivieren.  Op  't 
Eiland  Belle  Isle  is  deeze  Viflchery  het  be- 

llaan der   Inwooneren,  wanneer  op  't  Land niet 

(*)  Bm0L  iffê.  bon  Mü}fc  II.  Th.  bl.  206. 
faun,  Sitec.  N,  ji6» 
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niet  te  werken  valt.    Honderdvyfrig  Sloepen  >      IV* 

ieder   van   twee   öf  drie  Tonnen ,  worden  'er  Afdeel* XLIV 
toe  gebruikt  j   waar    van   elk    tien   of  twaalf  Hq0  J# 
Netten  ,   als  Schakels  ,   lang  twee-  en-twintig     stuk. 
eü  derdhalf  Ellen  breed ,  in  heeft ,   die   zeer     Sprot. 

fyn  gebreid   zyn ,  doch  evenwel  met  Maazen 
van  vcrfchillende   wydte ;  alzo  men  de  Sardy. 
nen  niet  altyd  even  groot  vindt»    De  Sloepen 

gaan ,  's  morgens  vroeg  >  af,  en  >  op  een  of  twee 
Mylen    afftands   van  de  Wal    gekomen,  daar 
tien  of  twaalf  Vadem  Waters  is  ,  zetten  zy  de 

Netten  uit,  en  fmyten   'er  het  Aas  tuffchen, 
dat  de  Sardynen  in  beweeging  helpt,  zo  datzy 
in  zulk   een   menigte  naar  boven  komen,  dat 

dik  wils  de    Vangft  van  éénen  Dag,  in  ieder     . 

Sloep,  twintig-of  dertigduizend  ftuks  bedraagt 
Deeze  Sloepen  worden  aan  den  gemeenen 

Man  verhuurd  door  de  Kooplieden  van  Belle* 
ïsle,  die  de  gevangen  Sardynen  inkoopen  om 

dezelven  op  het  Eiland  te  zouten,  Eer  zy  in- 
gepakt worden  ,  moeten  zy  agt  of  tien  Dagen 

in  't  *  Zout  leggen  ,  en  dan  perft  men  'er,  mee 
de  Pekel,  alle  Olie  of  Vettigheid  uit;  die,  ge* 

lyk  Thraan,  tot  harpuizen  van  de  Vaartuigen* 
tot  het  branden  in  Lampen  of  ook  tot  Leder- 
bereiding  gebruikt ,  en  ten  dien  einde  te  Bour* 
deaux  of  te  Nantes  gefleeten  wordt.  Men  ,  « 

droogt  'er  ook  een  menigte  van,  omtrent gelyk 
de  Haringen ;  anderen  worden  gebraden  en  mee 

Speceryën  in  Doozen  gepakt.  Op  de  een  of 

andere  manier  heeft  men  'er  oen  groot  Vertier 
1.  deel,  vul  stus,  Y  yaia 
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van  langs  de  geheele  Zeekuft  van  Vrao- 

kryk  en  zelfs  in  Spanje  ;  Port  Louis  heefc 
zyn  voornaamfte  beftaan  van  den  Sardynen- 
Handel. 

De  Sprotten ,  in  Engeland  Spratts  of  Sparlings 

genaamd,  komen  ook  voor  in  zeker  Meir  van 

'c  Landfchap  Chefter  in  Engeland,  genaamd 
Rotberfton,  alwaar  zy  ,  omtrent  het  Paafch- 

feeft,  jaarlyks,  ten  minde  tien  Dagen  lang  ge- 

vangen worden.  Men  haalt  *er  tien  enfomtyds 
twintig  te  gelyk,  in  eens,  met  een  Sleepnes 
uit.  Omtrent  dien  zelfden  tyd  worden  zy  ook 

in  't  Zoute  Water,  beneden  de  Brug  van 
Warrington,  dat  is  zeven  ofagtduizend  Schree- 
den  laager  dan  dit  Meir ,  op  de  Merfey  ge. 

vangen.  En  fchoon,  het  geheele  Jaar,  door  de 

genen,  die  de  Pagt  daar  van  hebben,  in  't  ge- 
dagte  Meir  gevifcht  wordt,  (daar  op  fommigc 

plaatfen  meer  dan  dertig  Ellen  diepte  is9)  kry- 

gen  de  Vifïchers  nooit  Sprotten  in  hunne  Net- 
ten  ,  dan  tegen  Paafchen.  Ook  worden  zy 
Dimmer  gevangen  in  de  Riviertjes  en  Meiren  9 

die  aan  dr:  Meir  gemeenfehap  geeven  met  de 
Merfey;  waar  uit  de  Heer  Langley  bcfloot* 

dat  de  Sprotten  aan  het  gedagte  Meir  eigen  en 
van  den  tyd  des  Zondvloeds  af  daar  in  ge* 
weeft  waren ;  doch  de  Heer  Willoughby  oor* 

deelt ,  met  reden  5  zulks  onwaarfchynlyk ;  de* 

tvyl  zy  dan  Haringen  zouden  moeten  geworden 

zyn. 

(3) 
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(3) •  Haring 'met  de  Zyden  zwart  gevlakt,  de      ff] 

Snoet  gefpleeten*  Afdeed 
XLIV* 

Deeze  meent  men  dat  de  Clupea  van  Plint-    Hoofd. 

üs  zy  geweeft,  die  door  Aldrovandüs  Tybe-  * 
rina9  (van  den  Tyber)  gebynaamd  wordt,  en     Aio/4. 

Elk. 

de  G^itrcrcc  of  Tn$a  was  der  Ouden.  Sommi- 
gen  noemen  hem  Alofa  of  Alaufat  eenigen 

Alofa  major ,  om  hem  van  de  Sardynen  te  on- 
derfcheiden  ,  en  ook  wel  Clupea  Fluviatilis ,  dat 

is  Rivier-Haring.  Te  Venetië  en  ia  Toskaneq 
noemt  men  deezen  Vifch  nog  heden  Clupea ,  té 
Rome  Laccia ,  in  andere  deelen  van  Italië ,  en 

In  Vrankryk  ,  Alofe.  De  Spaanfchen  geeven 

*er  den  naam  aan  van  Saccolos;  de  Engelfchen 
Doemen  hem  Sbad ;  de  Duitfchers,  te  Bafel 

en  Keulen,  Al/en;  anderen  Meyfifb.  By  ons 
Is  by  bekend  onder  den  naam  van  Elft»  r 

Zeer  naa  verwand  moet  deeze  Vifch  met  de  Mbedèf  vm 

Haringen  zyn  ,  dewyl  men  hem  Moeder  van  de  de  Hwaii*& 
Haringen  getyteld  vindt;  waarfchynlyk  alleen 
maar  om  dat  hy  wat  grooter  is.  De  Elften 

komen,  in  Maart  en  April,  de  Rivier  Severn, 

in  Engeland ,  op ,  zynde  vet  en  vol  van  Kuit ; 

in  de  Mey-Maand  keeren  zy,  mager   en  daar van 

(5)  Clupea  lateribus '  nigró  niaculatis,  Roftro  bi&do.  Syft 
Nat,  X.  Clupea  apice  Maxillje  fuperioris  bifïdo,  Maculis  ni- 

gris  utrinque.  Art.  Gen.  7.  Syn.  15.  Spec*  $4.,  GRON. 
Muf*  I.  n»  23.  Hasselq.  hm.  38S.  [430.]  Alofa  major* 

Charl.  p.  15O)  151.  Clupea.  WILL.  p.  227.  Raj.  p. 
105.  Alofa  minor.  Charl.  Hareagus  minor  fxvQ  PilcJiardus» 
Wii-L.  p.  223.  Raj.  p.    104.. 
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IV.      van  ontledigd,  naar  Zee.    In  't  opzwemmes 
Afdeel»   ZCgt  men  ̂   cjat  Zy  njet  Graatjg  Zyn  ̂   \n  »t  afzwem^ 

^00F*  men  al.  Mooglyk  komt  dit  daar  van,  dat  de 
stuk.  Graaten  zo  veel  zig  niet  vertoonen,  wanneer 

Elft.  zy  dik  en  vet  zyn.  Albertus  verhaalt,  dat 

men  deeze  Viffchen  door  't  Geluid  van  Speel- 
tuigen kan  aanlokken  ,  en  uit  dien  hoofde 

werdt  5  door  de  Viffchers,  een  Schelletje  aan 

het  Touw  van  't  Net  gedaan.  Röndeletius 
2egt,  dat  dóór  hem  het  zelfde  ondervonden 

2y.  „  Toen  ik  in  het  Sceedje  Maringue  in  Au- 

£  vergne  (in  Vrankryk)  was,  zegt  hy,  en 
9,  menigmaal,  om  my  te  verluftigen ,  langs  de 
„  Oevers  van  de  Allier  ging  wandelen ,  zag  ik 
5,  de  Elften  aldaar  toefchieten  en  fpringen  op 

„  't  Vedel-Spel;  *t  geen  zig  des  avonds  nog 
„  duidelyker  openbaarde.  Deeze  Rivier  is  za 

m  vol  van  Salm  en  Elft,  dat  ik  'er  twaalf  hon* 
9,  derd*  in  één  trek,  met  het  Net  heb  zieo 

^,  ophaalen." Volgens  het  Haodfchrïft  van  Baltnerus, 

die  een  voornaam 'Viffcher  te  Straatsburg  ge- 
weeft  is ,  komen  de  Elften  in  April  den  Rhyn 

op ,  en  zyn  diestyds ,  eer  zy  Hom  en  Kuit  ge- 
fchooten  hebben,  uitmuntende.  Zy  doen  die 

tegen  't  end  van  Mey,  en  zwemmen  alsdan  9 
by  groote  Schooien,  langs  de  oppervlakte  vatt 
hèt  Water,  daar  hunne  Rugvinnen  uitfteekea» 

^Zy  maaken  diersyds  een  dergelyk  gemor,  als 
een  drift  Varkens,  en  blyven  by  ons  tot  aan 

'de  Maand  July.    De  grootftea    weegen  vier 

Pooi. 
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Fond.    Scnooneveld  heeft,  aan   de  Elve  eyi      IV. 

Eider-Stroomen ,  Elften  gezien,  yan  anderhalf  Afdeel« 

Voet  lang.  "    §g£ Op  zulke  plaatfen  van  onze  Rivieren  ,   daar     stuk. 

Salmviffcheryën  zyn,   wordt  ook  Elft  gevan*      Elf:* 
gen ,  die ,  hoewel  minder   in  waarde   dan  dq 
Steur  en   Salm,  evenwel  ook   voordeel  geeft,    , 

In  't  jaar  1740  beliep  de  Waarde  van  de  ver 

kogte  Steur,  Salm  en  Elft,  te  's  Geertruiden, 
berg,   zeven-  entwintigduizend  Guldens.    In  't 
jaar  1686  was  het  eens  zo  veel  ge  weeft.    Te 
Dordrecht  plagt  het  getal  der  Elften  ,  die  mea 

ving,  byna  ontelbaar  te  zyn,  en  zo  deswegens, 
als   wegens  de   veelheid   van  Salm  en  Steur, 

daar  wy  van  gefproken  hebben  (*) ,  maakten 
de  Dienftboden  ,   eer  zy  zig  verhuurden ,  een 

beding,  dat  zy  niet  meer,  dan  tweemaal  in 
de  Week ,  rooden  Vifch  zouden  behoeven  te 
eeten  (f). 

Men  verkoopt  té  Parys,  in  't  Voorjaar,  on* 
der  den  naam  van  Pucells  een  Vifch  die  weinig 

geagt  is  %  en  gemeenlyk  voor  een  kleine  Elfje 
wordt  gehouden.  Dit  is  ook  het  Gevoelen  van 

Bellomus  gew^eft;  want  dus  drukt  hy  zig  uit: 

3,  de  menigte  van  Graaten,  die  'er  in  de  Pu. 
„  celle  zyn  ,  doen  denken,  dat  de  Ouden  dip 

D  Trichis  of  Trichias,  dat  is  Haairige  Vifch  . 

,.  noemden.    Men  heeftze  Puctlle  of  ̂ Maagd 

»    g* 
I*)  In  't  VI.  Stuk  deezer  Nat.  Hijïorie,  bladz.  $42. 
(f)  Bef<k.vaujDordr.dQQïBEYE2iWYKKzp,YllL  bl,  IZU 

l^PSEfct  VUL  STUK,     ■     ,  Y   3 
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^  geheeten  ;  't  zy  om  dat  dezelve  voorkomt  In 

„  't  begin  van  't  Voorjaar ,  nog  niét  raet  Kult 
.,  geladen  zynde,  of  om  dat  menze  terfiond 

„  na  de  Makreelco  vangt.'*    In  verfcheideRi. 
vieren  wordt  de  Elft  tegen,  den  Stroom  aan  ge* 
fifcht  y  inzonderheid  op  de  Loire.    In  fommU 

ge  plaatfen  van  Vrankryk  noemt  men  ze  Feinte- 
of  Convers,  te  Saumur  Converos  en  te  Bayonne 
Gmttes* 

De  Ouden  hebben  de  Agonus'en  èarachas 
voor  verfchillende   van   de  Elften  aangezien: 
jnaar  WillOughby  heeft  waargenomen  ,  dat  dó 
Sardellen  van  liet  Meir  Benacum  of  di  Garda.% 

die  hy  te  Verona  naauwkeurig  befchreef ,  in  de 

plaatzing  der  Vinnen  ,  het  getal  der  Beentjes 
in  dezelven  en  in  de  Kieuwenvliezen;  als  ook 

in  de  ruuwheïd  van  den  Bek /de  Vlakken  op 

Zyde,  del  figuur  van  Maag  en  Blaas  en  van*'c 
geheele  Lighaam  ;  ja  in  alle  andere  Byzondcr- 
heden,  zo  in-  als  uitwendige  de  grootte  alleea 
uitgezonderd;  met  de  Elften  overeen  kwamen. 
Omtrent  de  grootte,  nu,  fchryft  hy  dat  hem 
de  ViOchers  verhaald  hebben,  hoe  die  Soort 

van  VifTchen  ,  te  Pefchiera  ,  in  't  eerfte  Jaar 
Scarübini  genoemd  werden  ,  in  't  tweede  Jaar 

SardeUi^'m  't  derde  Agoni.    Die  werdt  beves* 
tigd  door  zekeren  Viffcher  van  Locarno ,  die 

aan  Gesnekus  verzekerde ,  dat  de  kleirtfte  Ga« 

Mam-  genoemd  werden  ,  de  grootere  Agoni  ea 
de  allergrootften  Cepm ,  dat  is  Clupea,  die  uit 
«ie  Zee  in  de  Mciren  kwamen  door  de  Po/ 

m 

m 
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Hoofd- stuk. Elft. 

Dit  kwam  aan  Willoüghby   niet  onwaar-       j% 

fchynlyk  voor  ,   mids   dat   zy   dan  ook  ,  te-  Afdeec, 

gen  den   Wiater,  die  Rivier  weder  afzwom- 

men :  doch,  zo  zy  'er  geduurig  bleeven  ,  dan 
oordeelde  hy,  dat  zy  van  de  Elften  verfchillen 

moeden  ;  dewyl  hy  geen  anderen  Zee-Vifch 
kende ,  die  in  de  Zoete  Wateren  overwinterde. 

Evenwel  hebben  wy  gezien  ,  hoe  zulks  van  dë 

Salmen   ook    verzekerd    wordt.     Wy  houden 

dan  te  meer  de  Sardynen  voor  jonge  'Elften , 
en  het  fchynt  dat  dceze  Vifeh  aan  de  Zuidclyke 

deelen  van  Europa  eigen  zy.     Artedi  merkt 

aan,  dat  de  Elft  in  't  end  van  Mey  of  in  'e 
begin  van  Juny  paart  ,  terwyl  dezelve  Schools- 
wyze  de  Rivier  opzwemt :  Gronoviüs  ,  in  te- 

gendeel, zegt,  dat  deeze  Vifch  in  't  Voorjaar 
langs  t>nze  Stranden  ftrykt,  en  voortteelt  in  de 

Kroos-Zee  (*).  : 
Doktor  Hasselqüist  ,  die  den  Elft  in  deMfcL 

éellandfche  Zee  by  Smyrna ,  en  aan  de  Oevers 

van  Egypte  omtrent  Rofettc  ,  vondt  ,  merkt 
aan,  dat  deeze  Vifch  den  Nyl,  in  de  Malden 

December  en  January ,  opftygt  tot  aan  Kairo  f 
alwaar  de  Arabieren  hem  Sagboga  noemen  9  die 
In  \  Fraüfch  Sardaine  heet.  Uit  dit  laatfte ,  als 

ook  uit  de  langte ,  die  flegt  een  Span  was,  ca" 
Uit  de  hoedanigheid ,  blykt ,  dat  dit  de  gemelde 

Sardynen  of  jonge  Elf  ten  zyn ,  die  aan  de  Po, 
in  Italië ,  Sardélla  heeten.    Hy  is  immers  ,  zo 

de 

(*)  Parit  in  Man  fucoib,  ZQQpk.  Gron,  Fafc,  I.  p.  nu    , 
l,rï£L#  VJlLSTüK»  %  4 

> 
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ds  Doktor  getuige,  niet  minder  van  Smaak  dan 
Haringen  ;  inzonderheid  wanneer  hy  in  Olyfc 
Olie  9  in  plaats  van  Boter  ,  gebakken  wordt. 
Men  (topt  hem  fomwylen  vol  Qrégo,  en,  dus 
gebraden  zynde,  gegeten  Smaakt  hy  den  Menfch 

fc>yna  dronken  (*). 
Het  zou  anders  zonderling  zyn,  dat  gemel- 
de Doktor  by  Kairo  de  Haringen  niet  gevonden 

hadt,  welken  'er,  in  de  Maanden  December, 
January-  en  February  5  gevangen  worden  ̂   dis 
zeer  | goed  zyn,  zo  de  Heer  Maillet  getuigt, 

zig  verwonderende,  dat  men  dezelven  in 't  ge- 
heel niet  te  Rofette ,  en  zeer  weinig  te  Damia* 

te  ving,  ja  'er  zelfs  in  'c  geheel  niet  ontmoette 
ia  de  Middellandfche  Zee.  Ik  kan  niet  begry- 
pen,  hoe  de  Heer  Klein  ,  die  zo  naauwkeurig 

was  in  't  onderzoek  der  Viiïchen  ,  de  -onge- 
remdheid niet  gezien  heeft  van  dit  ter  loops 

gefielde  ;  waar  uit  zou  fchynea  te  volgen  ,  dat 
de  Haringen ,  in  Egypte ,  geboren  werden  en 

zig  onthielden  in  Zoet  Water  (f). 

De  Elft ,  verfqh  zynde  en.  in  zoet  Water  ge- 

fpeend,  wordt,  op  gelyke  manier,  toegemaakt 
tot  lekkere  Geregten.  Men  heeft  te  Orleans, 

en  elders  aan  de  Loire,  een  Spreekwoord;  dat 

nimmer  een  Ryhe  goede  Elft ,  niocb  een  Arme  goe- 
de Prikken  eet :  om  dat  de  Elft  in  de  Rivieren 

vet  gemaakt,  doch  tevens  verfch  moet  gege- 

ten 

(*)  Hasselq..  Reizen,  ps£,  43  3. 

(t)  MAILLET,  Defcript    d' Egypte.    Lettt.    IX.  pag**5*y ingehaald.  Pi/c,  MiiF.  V.  p<  7*«  X*nttk*  ** 
j  i  * 
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ten  worden;  daar  de  Prikken  in  't  zoete  Water       IV. 

vermageren.    Men  kookt  den  Elft  in  Warmoes,  Atdeeu- 

en  braadtze  op  de  Roofier  of  aan  't  Spit:  ook   ?rLlv* 
kan  deeze  Vifch   met  Pieterfelie  gedoofd  en     stuk. 

(|us  opgedifcht  worden:  zynde  altoos  fmaakelyk      Etfk 

en  ligt  verteerbaar,  indien  men  'er  met  maatig* 
beid  van  eet.    Veelal  wordt  hy   by   ons  ge* 
rookt  verkogt ,  en  omgeroepen  onder  den  naam 

van  Elft  als  Salm*    De  Graatagtigheid    uitge- 
zonderd, die  zeer  laftig  is,  zal  menze  weinig 

minder  Smaakelyk  keurert.    De  Sardynen  wor- 
den ,  aan  de  Kuft  van  Cornwall  ,   veelal  met 

Zout  eq  Speceryën  ingelegd ,  en  dus  naar  Vrank* 

ryk,  Spanje  en  Italië,  verzonden  :  daar  men 

de  Sprot  aan  de  Ooftkuft  van  Engeland  meed 

rookt  en  droogt,  en  ons  dus  toezendt.    Wy 

hebben  gezien  ,  dat  de  eerftcn   waarfchynlyk 

jonge  Elften,  de  anderen  jonge  Haringen" zyn. De  Elft  verfchilt  van  den  Haring  ,  doordiea  Geftaite. 

by  breeder  en.  dunner  is ,  op  de  Zyden  platter 

en  tevens  grooter ;  hebbende  fomtyds.  de  lang.» 
te  van  een  Elle ,  en  de  breedte  van  vier  Dui* 

men ,  de  zwaarte  van  vier  Pond,  als  gezegd  is. 
Ook  merkt  men  aan,  dat  de  Kiel  van  den  Buik 

ijiet  alleen  fcherp  of  dun,  maar  Zaagswyze  ge- 
ijand  zy,  en  de  Schubben  Schildvormig.  Doch, 
wel  het  duidelyklte  Kenmerk  ,  dat  de  Soort 
deezer  Viffchen  van  die  der  E[aripgen  onder. 

Icheidt,  zyn  de  gemelde  zwarte  Vlakken  op  de 

Zyde,  welker  getal  zeer  yerfchillende  is  ;  op 
een  ry ,  een  weinig  boven  de  Zydftreep  ge* 

j.deejl,  viiLSTüK.'j  Y  5  plaattl- 
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IV.       plaatft ,  die  men  ook  in  de  Sardynen  of  Pclferr 

Afdeeu  vjn(jt.    De  Tellingen  der  Vinftraalen  zyn  min- 

vf  der  met  elkander  overeenkomftig ,  dan  met  die 

stuk,     der  Haringen.  LiNNisns  ftelt  'er  19  in  de  Rugvin, 

&/*•      i$*m   de  Borftvinnen  ,   9  in  de  Buikvinnen, 
in  de  Aars  vin   21  en  19  in  de  Staart  vin*     Men 

hadt  ,  dat  zonderling  is ,  in  de  Staartvin  van 

de  Middellandfche  26  Straalen  geteld. 

iv.  (4)  Haring  dit  de  Bovenkaak  langft  beeft. 

aWjow*  Een  aanmerkelyk  onderfcheid  maakt  dit 
Kenmerk  met  de  drie  voorgaande  Soorten, 

die  altémaal  de  Onderkaak  langft  hebben*  Niet 

zo  duidelyk  fchynt  deeze  te  verfchillen  van  dat 

Geflagt  ,  daar  wy  den  naam  van  Ansjovis  op 

hebben  toegepaft ,  om  dat  'er  die  Vifchjes  in 
fcheenen  bcgreepen  te  zyn.  Van  de  verwar- 

ring ,  daar  omtrent  plaats  hebbende ,  is  reeds 

melding  gemaakt  (*). 
Dit  Vifchje  heette  by  de  Ouden  Encraficbolus, 

zo  men  wil  wegens  zyne  bitterheid,  Gesne- 

nus  fpreekt  van  Encraficboli ,  welken  eenigen 

Engraulis  ,  anderen  Lycofiomus  of  Wolfsbek 
noemden  ,  wegens  de  Geftalte  van  dea 

Snoet.  Het  heeft  de  Gal  zeer  hoog  en  als  in 

'~    de  Kop  zitten;  waarom  men  dien  ook  affnydt, 

ge- 

(4)  Clupea  Maxilll  fuperiore  longiore.  Syft.  N*t.  X%  Clu*. 

pea  Maxilla  fuperiore  longiore.  Art.  Gen,  7.  Syn.  17,  En* 
craficholus.  CHARL.  p.  144.  WILI*.  P«  22;.  RAJ*  p.  J07* 
Jonst.  Tab.  XIX.  fig,  13, 

(*)  Zie  bladz,  z$6< 
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gelyk  in  de  Spieringen.    Het   wordt  van  de      IV. 

Engellchen  ,  Franfchen  ,   Sweeden  en   andere  Afdee** 

Natiën  3  Anchovics  getyteld.    Ik  laat  onbeflift  ,   uUV# 
of  het  deeze  dan  de  andere  zy  ,  welke  men ,■     stuk. 

ïn  fommige  Jaaren  , ;  op  de  Zeeuwfche  vStroo*  Ansjovis 
men  zo  menigvuldig  vangt,  én  aldaar  Ham}o* 
<vis  noemt.    Men  betaalt  %  fomcyds  wel  voor 

't  honderd  een  Ryksdaalder  '(*). 
De  Ansjovis  ,  in  't  Latyn  Aphya.oï  JputB^ 

zyn  in  de  Middellandfche  Zee  gemeen  ,  eö 
worden  aldaar  ,  op  de  Küft  van  Provence* 

gevifcht  in  de  Maanden  Mey ,  Juny  en  July ; 
alzo  de  Vifch,in  de  Voorzomer,  de  Straat  van 

Gibraltar  Schoolswyze  in  komt  ftryken.  Meri 

vifcht  hem 's  nagts,  vangende  'er  grooter  veeU 
heid  van  ,  wanneer  men  Vuur  of  Licht  aan* 

fteekt  op  de  Agterftevens :  van  de  Schuiten  i 
maar  dan  is  hy  zo  goed  niet  als  de  gene  die 
zonder  Vuur  gevangen  wordt.  Als  men  den 

Vangft  t'  huis  heeft ,  worden  'er  de  Koppek 
afgefneeden  en  de  Ingewanden  uitgehaald  ̂  

waar  na  metize  ,  met  Zout,  ïn-  kleine  Tohcetjeè 
of  Aarden  Potten  pakt.  Tc  Bayonne  ,  in  è& 

Spaanfche  Zee,  worden 'er  ook  veel  gevangen^ 
die  deezen  naam  voeren,  doch  grooter -zyn  ea 
nader  aan  de  Sardynen  of  Sprot  komen ;  welke 
Tneö  dikwils  voor  Ansjovis  flyt.  Men  kanze^ 

bovendien  ,  daar  aan  onderfcheiden  $  dat  zy 

«platter  zyn» 

(*)  Zie  Neder  L  Jaarb.  O&ob,  1758,  blldz.  io44* 
j;  D£EL.  VIII.  STUK»     . 

/ 
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IV*  Omtrent  de  Geftalte  van  dit  Vifchje  gebruik 

Afdeed  ik  hier  de  Afbeelding  ,  welke  de  Heer  Klsin 
XLIV,         £c  van  £eu  jjaring  met  kleine  Schubben, 
Hoofd     ö  .  ,  _        .     Z     , 
stuk.     die  'er  ligt  afgaan  ;  wordende  te  Dantzig  Bred. 

Ansjovis,  ling  of  Breitling  genaamd  ,  en  zelden  langer 
pi.  Lxvi.  vallende  dan  zes  of  vyf  Duimen*  De  grootften 

van  deeze,  zegt  hy,  worden  by  ons  gerookt, 

als  de  Engelfche  Sprot;  de  kleinfte  in  de  Pekel 

gelegd ,  en  onder  den  ngarn  van  Ansjovis  uitge- 

voerd (*).  Anderen  ,  wederom  ,  getuigen  dat 
het  ÉVifchjes  zyn  van  byna  een  Vinger  lang  s 

fomtyds  iets  grooter,  doch  zelden  eea  Duim 

dik:  ronder  van  Lyf  dan  de  Haringen  of  Sprot- 
ten, byna  doorfchynende  en  ongefchubd;  met 

roode  Kaaken  >  een  fcherpe  Snoet  en  wyde 

gaaping  van  den  Bek  en  Kieuwen  ;  hebbende 

eene  Rugvin  van  15  en  de  Buikvinnen  van  7 

S  traalen  ,  daar  de  Aars  vin  'er  1 7  heeft. 
Gebruik.  Van  verfcheiderley  Gebruik  zyn  de  Ansjovis  t 

die  voor  het  Garum  der  Ouden ,  dat  men  thans 

Kaviaar  noemt,  verftrekken  kunnen,  Zy  wor- 

den gewoonlyk  tot  Salade  gegeten ,  waar  toe 
menze  in  Wyn  of  Water  doet  waflchen  ,  in 

tweeën  fplyten  ,  en1,  na  het  wegneemen  vaq 
de  Graat,  op  een  Bord  fchikken,  dat  met  jon- 

ge Kervel  of  ander  Groen  belegd  is.  De  Graa* 
ten  kunnen  ook  gebruikt  worden  tot  randwerk 

der  Schottelen ,  wanneer  zy  behoorlyk  toege* maakt 

/ 
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Afdeeu 
XL1V* 

Hoofd* stuk. 

Ansjovis* 

«maakt  zyn  (*).  In  Engeland  maakt  men  'er  heer- 
lyke  Saüfen  van ,  die  zeer  dienftig  zyn  om  den 

Appetyt  op  te  wekken  en  tot  Verteering  der 

Spyzen  ;  want  men  kanze ,  byna  in  allerley 

Vogt ,  op  't  Vuur  doen  fmeken  (f). 

C5)  Haring>   die  in  de  Aarsvin  agtentwintig       v. 
Strooien  heeft,  en  het  agterfie  Beentje  van    Boifteiria, 
de  Rugvin  Borfielagtig  lang. 

Nu  komen  wy  tot  de  uïtheemfehe  Viflehen , 
die  door  onzen  Autheur  in  het  Geflagt  der  Ha* 

ringen  betrokken  zyn.  Daar  onder  is  deeze , 
die  van  Browne,  in  de  Befchryving  van  Jau 
maika,  genoemd  wordt  kleine  Haring,  met  de 

agterfie  Straal  van  de  Rugvin  uitermaate  lang. 

OsBECK,die  deezen  op  zyn^Reistogt  naar  Chi- 
na en  Java  ontmoette  ,  noemde  hem  Clupen 

Thrijja ,  en  hy  ftaat  onder  de  Chineefche  Die- 
ren •  die  het  Kabinet  van  den  Heer  Lagerstroom 

uitmaakten,  dat  aan  de  Akademie  van  Upfal 

gefchonken  is ;  aangetekend  met  den  naam  van 

Myftust  of  Clupea,  die  het  Lighaam  Eyrond 
heeft,  of  gely kende  naar  dat  van  een  Braafem. 

Een  merkelyk  verfchil,  egter,  heeft  in  de 

Tellingen  der  Vinftraalen  plaats.    Die  van  't 

ge- 

(*)  Lm  nouvelU  Mal/on  ruföque.  Tom.  II.  p.  y$f. 

(|)   WlLL.  Pijl:   Hifi.  p.   22;. 

(s)  Clupea  pinna  Ani  radiis  28 ,  Dorfalis  Radio  poftremo 
Setaceo  longo.  Syft.  Nat.  X.  Clupea  minor ,  radio  ultimo  pin- 

nx  Dorfalis  longiflimo.  Browk.  3*m*  443.  Myftiis  Corpore 

©vato.  Chïn.  Lagerftr.  30.  Clupea  Thiüfi  Oslte^k*  A&  *Ï9* 

LpBSfc.  VIII* STUK, 

t 
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IV.      gedagte  Kabinet  badt  £  Beentjes  in  het  Kieu- 

Afdeeu  wenvjieS)  je  andere  7:    14  in  de  Rugvin,  de VT    TYT 

Hoofd  anc*ere  Ió>  '3  *n  de  Borftvinnen,  de  andere 
stuk.  14;  8  in  de  Buikvinnen,  de  andere  7;  28  in 

de  Aarsvin  ,  de  andere  24,  gelyk  ook  in  de 
Staartvin,  in  welke  die  van  LAGERSTRooMmaar 

21  Beentjes  hadt.  De  Buik  is,  in  deeze,  van  de 

Keel  tot  aan  de  Navel  toe,  gekield  en  Zaags. 

wyze  getand :  de  Bovenkaak  fcomp  en  korter 
dan  de  Onderkaak.    De  Buikvinnen  zyn  klein. 

vi.  (6)  Haring  met  geek  Vinnen;  de  Buikvinnen 

Krombek.  'uitcrmaate  klein. 
V 

Deeze,  die  zïg  bevindt  in  'c  Kabinet  der  A- 
kademie  van  Stokholm,  is  uit  Afie  afkomftig, 

zegt  L1NN2EUS.  De  Bek  is  opgewipt ;  de  Bo* 
venkaak  zeer  kort,  aan  de  tip  geknot;  het  Ly£ 

■  Zilverkleur  ;  de  Buik  Kielswyze  Zaagtandig. 
Hy  heeft  een  groef  tuffchen  de  Oogen.  De 

Buikvinnen  zyn  byna  onzigtbaar  klein.  In 
het  Kieuwenvlies  heeft  men  geteld  6,  in  de 

Rugvin,  zo  wel  als  in  de  Borftvinnen,  ieder 
17  ,  in  de  Buïkvin  6,  in  de  Aarsvin  53  en  ia 
de  Staartvin  18  Straalen.  In  de  Borft.en  Buik- 

vinnen  is  ééne  Straal  fcherp  gedoomd. 

vit.  (7)  Haring  die  geen  Buikvinnen  beeft. 

iylbuik. 
Dit 

(6)  Clupsa  pinnis  flavis;  Ventralibus  minutifïïmis.  Syjf. 
Nat.  X. 

(7)  Clupea pinnis  Ventralibus  nullis.  Syjf.  Nat.  X.  Gaftero- 

pelecus.  ÖRON.  Mus.  II.  n.  i$$.  T.  7-  K  5-  Zöopk.  Gw, 
Fafc.  I.  p.  134.  # 
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Dit  is  een  Surinaamfch  Vifchje ,  zeer  breed       IY# 

van  Lyf  en  den  Buik  bultig  gekield  hebbende ,  Afdeei* 

*t  welk  deswegens  van   den  Heer   Gronoviüs   ;?LiV* 
riOQFB* 

den  Geflagtnaam  gekreegen  heeft  van  Gqftero-  STüK% 
pelecus  ;  als  of  men  zeide  Bylbuik.  Hier  van 

zyn ,  by  hem ,  de  Kenmerken :  hec  Lyf  hoogcr 
dan  breed,  kort  ,  zeer  famengedrukt ,  ge- 
fchubd  5  weerloos :  de  Buik  en  Borft  zeer  uit- 

fteekende ,  en  uitloopende  in  een  zeer  fmallc 

Bylswyze  of  gekielde  ftompe  Scherpte  ;  de 

Navel  in  't  midden  van  'c  Lyf:  de  Kop  kort, 
hooger  dan  breed,  ongewapend  ,  ongefchubd: 
de  Bek  aan  de  tip  van  den  Kop :  kleine  Tanden 

indeKaaken:  de  Vinnen  weerloos;  de  Rug- 

vin klein  en  op  't  end  van  de  Rug:  geene 
Buikvinnen. 

Het  Voorwerp  9  dat  de  Heer  Gronoviüs 

hadt,  was  s|  Duim  lang,  £>laauwagtig  Zilver- 
kleur.  In  deszelfs  Rug  vin  telde  zyn  Ed.  ifc 

in  de  Borft  vinnen  9 ,  in  de  Aars  vin  33  en  in 

de  Staart  vin  aa  Straalen.  't  Getal  der  Beentjes 
ïn  de  Kieuwenvliezen ,  als  byna  onzigtbaar  fyn 

zynde ,  hadt  zyn  Ed.  niet  bepaald.  Onze  Aut- 
heur ,  die  een  dergelyk  Voorwerp  gehad  heeft 

waar  in  hy  nagenoeg  een  zelfde  getal  van  Vin- 

ftraalen  vondt,  geeft  'er  twee  aan  de  Kieuwen- 
vliezen (*). 

(8) 
1 

(*)  Membrana  Branchioftega  Ofliculis  uttinque  (ïècundmn 
Merttem  Cl.  Linnasi)  duobus  inftru&a.  Zóophyl%  Gr$n*  S afc 

J.  pag.  13;. 

2.Dfi£I»  VIII.  STUK. 
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IV.  (3)  Haring   met   het  Lyf  Degenvormig ,    de 
Afdeel.   Jiar'Mn  Samengevoegd  met  die  van  de  Staart. XLIV. 

Hoofd-        £)e  fjeer  Osbeck  had  deezen  ,  op  zyn  Tost STUK» 

in  delndifeheZee,  ontmoet,  en  denzelven  ge» 
JMyftus.    uaamd  Clupea  Myjtus ,   dat   nagenoeg  zo  veel 

betekent,  ais  Gebaarde  Haring.     In  de  Verzame- 

ling van  Lagerstroom,  daar  hy  afgebeeld  f$3 

.worde  'er  een  Degenvormig  of  eigentlyk  Mes- 
vormig  Lïghaam  aan  toegefchreeven  ,  dat  wie 

is  en  glad ;  aan  den  Buik  ,  tot  de  Navel  toe , 
met   zeer  kleine    Doorntjes    getand.    In   het 

Kieuwenvlies  vondt  Osbeck  io,  in  de  Rug-  en 

Staart  vin   13  ,  in   de    Borft  vinnen   17  ,-  in  de 
Buik  vinnen  7  en  in  de  Aarsvin,  dat  zeer  aan- 

merkelyk  is  ,    86   Straalen.    In  Sweeden  zya 

'er  84  in   de  Aarsvin  van  dergelyke  Voorwer- 

pen gevonden  ;  welker  Tellingen ,  voor  't  overi* 
ge,  ook  vry  overeenkomftig  waren  met  de  ge. 
melde. 
Deeze  Vifch  zweemt  ruim  zo  veel  naar  de 

Meir vallen  dan  naar  de  Haringen ,  en  de  Heer 
LiNN-fflus  fchynt  niet  vreemd  te  zyn  van  het 

denkbeeld ,  dat  dezelve  onder  een  ander  Geflagt 
begreepen  zou  kunnen  worden. 

"  Trcpka. 
ix,  (9)  Haring  met  de  Staart  Beitelswyzeê 
\opka. 

vifchT  nng'     Aan  het  Eiland  VAscenfion ,  in  de  Doorvaart 

tus- 
(?,)  Clupea  Corpore  Enfïformi,  pinna  Ani  Caudx  coaduna- 

ta»  Syft.Nat.  X.  Clupea  MyÜus.  Osbeck.  "htm.  z$6.  Aiyftus 
Corpore  Ènfiformi.  'Chin.  Lagerftr.  ;x.  T.  i.  f.   12. 

(9)  Clupea  Caucla  Cuncifbxïiüt  OSBECKi  lun.  300» 
v 
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tQÏTchen  Afrika  en   Amerika  ,  vondc  de  Heer 

Osbeck  dit  Viichje,  't  welk  derhalve  tufichen  de 

Keerkringen  zig  onthoudt,     't  Zelve  heeft  het 
Lyf  wit,  famengedrukt,  breed,  Zaagswyze  ge- 

■  tand ;  de  Zydftreep  regt ,  naad  aan  de  Rug  ;  de 
Oogen  by  den  Bek  ;   de  Kieuwendekzels  ge- 
fchübd;  den  Kop  (teil  afloopende  ;  de  Ondër- 
kaak  langlt  ;  de  Gaaping  wyd;  de  Tanden  op 
een  enkele  ry ;  de  Staart  als  een  Beicel  gefatfoe- 

fleerd*     De  Rugvin  loopt  van  't  midden  van  de 
Rug  tot  aan  de  Staart  uit.    De  Aarsvin  heeft 

de  langte  van  de  Rugvin ,  en  even  veel  Beentjes, 

iiaamelyk  26,  de  Bord-  en  Buikvinnen  ieder  69 
de  Staartvin  20.  In  het  Kieuwenvlies  heeft  men 

■7  Straalen  gevonden. 

(10)  Haring  met  de  Buitenflraaï  van  het  Kiéu- 
wenvlies  van  agteren  geknot. 

Ik  weet  niet  9  waarom  deeze  meer  Ghinee- 

fche  gebynaamd  wordt,  dan  de  Vyfde  Soort; 
tenware  het  een  binnenlandfche  of  Rivier-Vifch 

ïn  China  zy.  Hy  is  aan  den  Haring  gelyk, 
maar  breeder,  hebbende  den  Bek  Tandeloos, 

en  de  laagite  Dekzels,  die  het  Ki€uwenvlies 
dekken  5  of  liever  die  de  buitenfte  Straal  van 

hetzelve  uitmaaken ,  zeer  geknot,  zegt  onze  Au- 
theur.    Men  zou  dit  Voorwerp  zestien-Sfraalig 

fno* 

IVé AfdeeL. 

XLIV. 
Hoofd- stuk. 

I 

\ 

Sinenjts, 

Chineeiche* 

(20)  Clupea  radio  extïmo  menabranx  Branchioftegaï  £ofïloe 
tmncato.  Syft.  Nat.  X. 
I.Df.kl.  VIII.  Stuk.  Z 
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IV.  -     mógen  noemen:   want  in  de  Rug- en  Borftvin» 

Afdeel.  neD>  z0  wej  a|s  jn  $Q  Aarsvin,  zyn  ieder  i<5 

XLIV.     geencjes  geteld,  in  de  Buikvinnen  8.    Dit  ver- 
sruK.     fchilt  inderdaad  weinig  van  het  getal  der  Vin- 

flraalen  in  de  gewoone  Haring  en  Sprot. 
• 

XLV.    HOOFDSTUK. 

Befcbryping  van  't  Geflagt  der  Karperen  >  der- 
zelver  Voortteeling ,  Ingewanden  en  Ademhaa* 

lingi  om  die  der  Kieuwviflchen  in  't  algemeen 
nog  meer    op   te   belderen  ;   als  ook  derzelver 

Vang  f i  en  Gebruik  ,   en  dat  der  zogenaamde 

Karper-Steentjes  in  't  byzonder.     Voorts  ko» 
mm  in  dit  Geflagt  een  menigte  van  andere  In* 

landfebe  Vijfeben  ;    gelyk  de   Hamburger   of 

Steénkarper  ,  Doorn» Karper ,  Dik- Kop,  Ri- 
vier-Barbeel en  Govie  ,   Grondels  ;  de  Braa- 

fems,  Bliek  of  Bley  en  veelerley  Soorten  van 

Voornen  ,   als  Wied-  Riet-  of  Ruifch  ,  de 
Koning  van  Voorn  en  die  van  Rui/eb ,  de  As- 

terling  of  Nefteling  en  derzelver  Koning ,  de 

Heffeling  en  Rivier- Harder,  Zeelt.     Eindelyk 
tok  eenige  Uitbsemfche  Vijfeben  9  meer  of  min 

naar  de  gemelde  zweemende  9   waar  onder  de 

Chineefche  Goudvilchjes  en  de  Oqflerfcbe  of 

die  van  den  Nyl  uitmunten,  welker  Schoonheid 

en  Eigenfcbappen  ,   als  ook  de  Levensmanier  , 
en  hoe  menu  zo  in  China  als  bier  te  Lande 

mm 

X 
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voor  pleizier  in  Flejjchen  houdt ,  omjiandig  is      IVi 

voorgefkld.  Afdrbu 
XLV. 

Een  der  uitgebreidften  onder  de  ViiTchen  is   Hoofd- 

\  Gêflagtder  gecen,  die  mm  in  'c  Latyn     STüK' Naam 

Cyprini,  in  't  Neerduicfcli  Karpers  noemt,  ais 

zynde  die  de  voorna'amfte  in  hetzelve. 
De  Kenmerken  bedaan  io  een  Tandelooze  Kenmerken. 

Bek  :  het  Neusbeen  met  cwfee  Groeven  ;  hec 

Kieuwenvlies  met  drie  Scraalen  :  het  Lyf  glad, 

wkagtig  :   de  Buikvinnen  dihvils  mee    negen 
Scraalen,      De    Heer  Gronovios  merkt   aan  , 

dat  het  Lyf  hooger  dan  breed  ,   mceftal  mee 

groote  glinfterende  Schubben  gedekt  ;  de  Rug 

verhevener  zy  dan  de  Kop,  die  ongefchubd  is 

en  weerloos ,  mee  een  Tandeloozen  Bek  5  uit- 

genomen aan  de  Keel :  het  Kieuwenvlies  onder 

de  naakte  Beenige  defczels  faraengeplooid  3  mee 

drie  Scraalen.    't  Getal  der  Vinnen  is  5  meeftal, 
zeven  ,  en  daar   van    geene   gedoomd.     Men 

vindt  'er  fomwvlen  »  doch  zeldzaa-n  zes  *  als 

de  Rugvin  ontbreekt,  of  agt,  als  diedubbold 
is. 

De  menigvuldigheid  der  Soorten  (*)  heeft   Sowtm. 

'(*).  Het  Geflagt  der  Ltptéffeke*  alleen  overtreft  dit  in  ge« 
tal  van  Soorten  ,  by  Linn^eus  ,  alzo  hetzelve  'er  40  heeft  9 

en  dat  der  Baarfen  alteen  komt  'er  naby,  als  hebbende  29; 
waar  aan  dat  der  Salmen  met  24^11  dat  der  Zeebraafems  met 

22  ,  der  Kiïpvijj'chtn  met  20  Soorten  volgt.  De  overige^  ' 
hebben  veel  minder  :  en  het  getal  dar  Soorten  ,  'm  de  $x 

Gefla^tcs,  is  maat  37S  :  't  wflk*  door  één  genomen,  zevert ef  uzi  Soorten  is  in  een  Geslipt. 

I.  Deel,  VIII.  Stuk,  /*  % 
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IV. 
Afdeel. 
XLV.; 

Hoofd- 
stuk. 

zyn  Ed.  onderfcheiding  doen  maaken  in  zoda-- 
nigen  ,   die  den  Bek  gebaard  hebben  ,  op  de 

wyze  der  Kabeljaauwen ,  en  die  deDzelven  on» 
gebaard  hebben ,  welke  laacften  van  hem  weder 
verdeeld  worden  in  de  genen  die  het  Lyffmal, 

en  die   hetzelve    breed   hebben  ,    dat    zodani- 

gen  zyn  ,  wier  hoogte  een  vierde  deel  der  lang- 
te  evenaart.     Link^üs   zondert   ook   de  ge- 

baarden af,  waar  van  de  vier  cerfie  Soorten 

zyn ;  doch  de  overigen ,  die  ongebaard  zyn , 
onderfcheidt  onze  Ridder  naar  dat  de  Staart  on- 

verdeeld is ,  gelyk  in  de  drie  volgende  Soorten* 

of  indriën  verdeeld,  gelyk  in  de  agtfie  Soort, 

of  in  t-weën  gefpleeten  en  dus  gevorkt, gelyk  ia 
alle  de  overigen.    Het  getal  der  Soorten ,  naa- 

melyk,  by  onzen  Autheur,  is  dertig,  waar  on- 
der maar  vier  Uitheemfche  buiten  Europa  ,  en 

naauwlyks  één  van  de  Verzengde  Lugtftreek , 

gevonden  worden. 

r. 
Barbas* 

Rivier-Bar- beel. 

(i)  Karper  die  de  Aarsvin  met  zeven  Str aaien, 
aan  den  Bek  vier  Baardjes ,  de  Rugvin  met 

de  tweede  Str&al  vcederzyds  getand  beefu 

Een  Vifch  ,   die  in  de  Yïïel  en  Lek  zeer 

ge* 

r  O)  Cyprinus  pinna  Ani  radiis  ftpt-êm 9  ckris  quatuor,  pin- 
nx  Doriï  radio  fecando  utrinque  fèrrato.  Syft.  Nat.  X  Gen. 

i<Ji.  Cyprinus  Maxilla  fuperiore  Iongiore  ,  eirris  quatuor ,. 

pinna  Ani  Oificulorum  feptem.  Art  Gen.  4.  Syn.  s.  GfcON. 

Muf.  r.  N.  2.  Muf.  II.  p.  3.  Zoóph.  Gren.  Falc.  I.  p.  104^ 

N.  331'.  Barbus.  WlLL.  p.  25$.  &AJ.  p,  lil.  JONST.  T?i>* 
tXXXVh  fig,  *« 
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gemeen  is,  en  aldaar  Banu  of  Berm  genoemd       IV 

wordt ,  opent  het  tooneel  der  Soorten,    Anders  Afdeei" 

noemt  men  hem  ook  wel  Barbeel,  en  die  naam    p     r 
is  zeer  overeenkomftig  mee    den    Latynlcben     stuk. 

Barbus,  welke  'er  van  de  Autheuren  aan  gege-     BarbeeL 
ven    wordt.    Sommigen    noemen    hem   Mugil 

barbatus,  dat  is  gebaarde  Harder  ,    en  Myjl-us 
fiwoiatilis  of  Rivier- Barbeel.    By  de  Duitfchers 
heet    hy  Barbe  of  Barble  ,   by  de  Engelfchen 

Barbellj  by  de  Franfchen  Barbe.au  of  Barbleau% 

en  by  de  Italiaanen  Barbio. 
De  Barbeelen  of  ̂ armen  kunnen  tegen  de 

Koude  niet  ,  en  daarom  kruipen  zy ,  's  Winters , 
in  de  Slyk  of  Wallen.    Alberïüs  verhaalt  , 

hoe  hy  in  zyne  Landhoeve  aan  den  Donau  be- 

vonden hadc ,  dat  zy ,  na  de  Herfftfche  Nagt-Eve* 

niog ,  in  Gaten  van  Muuren  en  tuffchen  Stee- 
nen  weg  kroopen ,  van  waar  de  Ingezetenen  der 

Plaats  ,  eens  ,  wel  tien  Wagenvragten  met  de 

Handen  uitgehaald,  en  op  't  drooge  gefmee- 

ten  hadden,     Bexxonius  hadc  'er,   in  de  Nyl, 
gezien  vau  twintig  Ponden*    De  grootften,  die 

men  by  Straatsburg  vangt,  weegen  zelden  o  vel- 
de zeven  of  agt  Pond ,  volgens  de  aanmerking 

van  Baltnerüs.    Zy  werpen  in  de  Maand  Au- 

guftus,  in  't  midden  van  de  Rivier,  hun  Zaad, 
en  's  Zomers  worden  hunne  Buiken  dikwils  zo 

rood  gevonden,  dat  men,  boenende,   'er  de 
Maandelykfe  Verandering  of  Stonden  aan  toe. 

gefchreeven  heeft. 

Deeze  Viflchen  zyn,  zo  men  aanmerkt,  flim, 

LDg-Ei.  vin.  stuk.  Z  3  en 
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IV,      ca  wyken  te  rug,  wanneer  zy  verncemen,  dat 

Afde^u     jnen  Scrikken  voor  hun  fpant:  ook  fpringen  zy 
XLV,     wei  over  de  Netten  heen.    Men  vangtze,  de- 

'   stuk.     wyl  zy  raar  t  Aas  zeer  happig  zyn,  heft  mee 
Barbed.    Hoeken  van   een    Duim    lang,   die    men    aan 

Touwtjes  en  door  middel  van  dezelven  aan  een 

Aalreep  vaü;  maakt  ,   doende  Pieren  of  kleine 
Vifchjes  aan  de    Hoeken.     Scmwyien  wordea 

zy  ook  $  terwyl  zy  flaapen  of  te  ratten  leggen 
in  de  Slyk ,  met  den  EIger  of  Vork  gedoken  , 
even  als    de    Paalingen,     jong    zynde    noemc 

menze    Barbillons  of  Bertntjes.     De  gewoone 

zwaarte  is  twee  of  drie  Pond  ,  en  de  langte 
van  een  Voet  tot  een  El!e. 

Zeer  omftandig  befchryft  de  Heer  Kletn  de 
Geftake  ,  wanneer   hy  deezen   Vifch   noemt, 

3?  Myftus*  met  de  Rug  een    weinig    krom  of 
„  Mesvormïg ;  van  bleeke  Olyf kleur ;  de  Schub- 

,i  ben  middelmaatig ,  met  zwartagtige  Stippen , 
?,  tot  aan  den  Buik  toe,  die  Zilverkleurig  is, 

„  gefprenkekkhet  Onderly  f  ingedrukt,  wanneer 

„  de  Vifch  op  den  Grond  legt  (*);  de  Snoet 
„  uitgeftrekt,  de  Bek  Tandeloos  en  klein;  de 

,3  Bovenkaak  langft;  de  Staart  gevorkt/*  Gró- 
novius  noemt  hem  langwerpige  Cyprinus,  me% 
de  Bovenkaak  langft  en  vier  Baardjes  aan  den  Bek. 
Zyn  Ed.  hadt  in  een  Voorwerp,  dat  hem  door I 
den  Heer  Amman  gezonden  was  ,   nagenoeg even 

i 

(*)  Ventre  feflili ,  ü    Pifcis  projedus.   flfi.  Mijf*  V.  p, 
***  N.  i. 
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350 even  veel  Vinflraalen  gevonden  als  in  onze  Ri-      iv. 

vier-Barbeel;  te  weeten  io  in  de  Rugvin,  17   Afoeei^ 
in  de  Bordvinnen,  9  in  de  Buikvinnen,  8  in 

de  Aarsvin  en  17  in  die  van  de  Staart.  De 

Kleur  van  't  zelve  was  wicagtig,  zwart  gevlakt, 
en  die  der  Vinnen  rood ,  ook  met  zwarte  Vlak* 

jes« 
In  de  Rugvio  ,  die  regt"  tegen  de  Bnikvinnen 

over  ftaat*  heeft  deeze  Soort' de  derde  Straal, 
aan  de  agterzyde,  Zaagswyze  getand  en  fterk, 

zegt  Gronovius;  't  welk  anderen  toefchryven 
aan  de  tweede  5  die  de  langfte  is  of  grootfle , 

volgens  Willoughby.  De  drie  voorfte  Straa* 
ten  zyn  niet  met  de  anderen  famengevoegd. 

Hy  heeft  de  Aarsvin  ftomp;  de  Staart  breed» 

gevorkt ,  met  fcherpagtige  Kwabben :  de  Zyd- 
ftreep  is  regt  en  loopt  midden  door  de  Zyden 

heen:  de  Rug  niet  verheven:  de  Buik  uitpuï* 

lende  plat  (*). 
De  Barbeel  is  blank  doch  week  van  Vleefch, 

en  wordt  niet  gegeten  dan  oudzynde,als  wan- 
neer hy  een  goed  Voedzel  geeft.  Men  (looft 

of  braadt  hem  %  en  maakt  'er  een  Ragout  of 
andere  Geregten  van ,  die  door  de  bygevoegde 
Speceryën  zeer  fmaakelyk  zyn  ,  en  mooglyk 

daar  door  dienftig  worden  voor  't  Kolyk ,  waar 

te- 

XLV, 

Hoofd- stuk. 
Barbed. 

(*)  Dit  laatlle  wordt  opgehelderd  door  Willoughby, 
wanneer  die  zegt :  de  Buik  is  plat ,  zodanig ,  dat  de  Vffcli, 

voorover' op  denzelven  gelegd  ,  met  den  Bek  aan  de  Grond 
iaakt ;  gelyk  alle  overigen  mifïchien  ,  die  op  den  Grond  zlg 
•nthouden.  Libr.  IV.  Gap»  15. 

X.DEXL.  VIII.  Stuk,  Z  4 
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IV.      tegen  men  (kezen  Vifch  aanpryft,  of  ook  te* 
Afdeel.         cje  geeten  van  Venynige  Dieren  ,  en  om  de 
XLV  •  t 

Hoofd,   vloeijing  der  Aambcijen  op  te  wekken.  De  Kuit, 
stuk.     ondertuiTchen ,  wordt  byna  als  Vergiftig  aange* 

Barbeel,    merkt  ;  ten  minfte  fcbynt  het  waar  te  zyn, 
dat  zy  het  Bort  veroorzaake. 

* 

ii.  (2)  Karper ,  die  de  Aarsvin  met  negen  Straa* 

Karper!  kn ,  aan  den  Bek  vier  Baardjes ,  4de  tweede 
Straal  van  de  Rugvin  aan  de  agterzyde  Zaags- 

*wyze  getand  heeft. 

't  Js  deeze,  die  den  naam  geeft  aan  ditGeflagt 
van  VilTchen  >  en  gemeenlyk ,  by  ons ,  Karper  ge- 

noemd wordt,  dat  afkomftig  is  van  't  Latynfcii 
woord  Carpio ;  hoewel  men  't  zelve,  eigentlyk, 
aan  een  Soort  van  Forellen  geeft  (*).  Gemeenlyk 
komt  deze  voor  onder  den  naam  van  Cyprinus  ̂  

zynde  deGriekfche  tytel  Kv7rfvog  of  Kvtt^vo^ 
in  Latynfch  gewaad.  De  Engelfchen  noemeu 

hem  Carp,  de  Franfchen  Carpe,  de  Hoogduit- 
fchers  en  Sweeden  Karp. 

De  Karpers  zyn  niet  alleen  in  de  Rivieren 

van  ons  Land,  gelyk  de  Heer  Gronoviüs  zegt, 
maar 

2)  Cyprinus  prnna  Anï  radiis  novem,  cirris  quatuor,  pm- 
nx  Dorfalis  radio  fecundo  poftice  ferrato.  Syft.  Nat.  X. 

Cyprinus  cirris  quatuor,  ofiiculo  tertio  pinnarum  DorfiAnique 
uncinulis  armato.  Art.  Gen.  4.  Syn.  3>  Spec.  z$.  Faun 

Snee  317-  GRON.  Muf.  I.  N.  19.  Zoópb.  Gron.  Fafc*  I." p.  104.  N.  330.  Cyprinus.  WiLL.  p.  245.  RaJ.  p.  115» 
Jonst.  Tab.  XXIX.  %.  3,  4,  6. 

(*)  Zie  hier  voor^  bladz,  3  89, 
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maar  in  de  Staande  Wateren  en  Vaarten  ,  van  IV. 

uitgedroogde  Meiren  zelfs ,  zeer  gemeen  :  zo  ̂FDEEL» 
dat  het  te  verwonderen  is  ,  datmenze,  omtrent  tT^Xt  ' 
den  aanvang  der  voorgaande  Eeuw*  in  Enge-  stuk, 
land  eerft  gebragt  zou  hebben.  Dat  het  geen 

Vifch  der  Noordelyke  Landen  zy ,  blykt;  de- 
wyl,  als  menze  in  Noorwegen  plant ,  aldaar  de 
Soort  langs  hoe  kleiner  wordt,  zo  Pontoppi- 
dans  verzekert.  Zy  worden  in  Sweedcn  niet 

dan  in  Vyvers  gehouden  en  aangeteeld ;  ja 
komen  levendig  ,  uit  Duitlghland  ,  te  Stok- 

holm  ter  Markt,  en  worden  van  de  Vermogen- 
de Luiden  duur  betaald.  In  de  middeldeelen 

van  Europa  zynze  in  alle  Wateren,  doch  ei- 
gentlyk  wordt  de  Karper  aangemerkt  als  dé 
voornaamfte  der  Meiren,  gelyk  de  Forel  als  die 

der  Rivieren.  Dus  heeft  men  by  Bologne  in 

Vrankryk  het  Meir  van  Camiers  ,  berugt  van 

wegen  de  menigte  ,  grootte  en  lekkerheid  der 

Karperen,  die  men  daar  In  vangt:  waarvan  de 

beften  wel  verkogt  worden  tot  dertig  Livres , 
dat  is  by  de  veertien  Guldens. 

Twee  byzondere  Eigenfchappen  heeft  deeze 
Vifch,  de  eene  dat  hy  zeer  taay  van  Leven 

is  9  -do  andere  dat  hy  zeer  groot  en  oud  wordt* 
Men  kanze  niet  alleen  behandelen  en  droog 
dniagen  ,  maar  ook  aan  een  Touwetje  5  dat 

door  de  Rugvin  is  gedoken  ,  zelfs  in  een  Net* 

je,  daar  flegts  de  Bek  uitkomt,  ophangen  in 
een  Kelder  of  koel  Vertrek ,  en  voeden  of  mes- 

tenze  dus  met  Wittebrood,  dat  in  Melk  ge-  ' 
L  Deel.  VIII.  Stuk,  Z  5  weekt 

r 
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1V.^    weekt  of  gedoopt  is,   verfcheide  Dagen.    Ik 
Afdebl.  ̂ eb  »er  een ;  jjgQ  ̂   met  £en  Hengel  gevangen 

x?       „    ̂ad,  ea  w*ens  Bek,  door  de  zwaarte,  geheel 

stuk.     was  opgefcheurd,  nog  twee  of  drie  Weeken  in 
een  Houwer  levendig  gehad.    Men  meent,  dat 

zy  van  Koorn ,   Gras  of  Kruiden ,  en  Modder 

of  Slyk  leeven  (*)♦ 
ouderdom.  Hoe  oud  deeze  VifTchen  wel  kunnen  worden , 

is  nog  onbepaald,  Gesnerus  merkte  als  iets 

byzonders  aan  ,  hoe  hem  een  geloofwaardig 
Man  verhaald  hadt,  dac  van  hem,  in  de  Graf- 

ten van  een  Kafteel  in  de  Paltz ,  een  Karper  gezien 
was  van  honderd  Jaaren.  Thans  weet  men 

dat  zy  veel  ouder  worden.  Immers  Doktor 

Ledeliüs  niet  alleen  verhaalt,  dat  men  in  ze- 
kere Vyvers  in  de  Elzas  Karpers  vindt  van  twee- 

of  driehonderd  Jaaren  oud  (f)  •  maar  men  ge- 
tuigt het  zelfde  van  de  genen  die  zig  thans  in 

de  Vyvers  van  't  Huis  te  Swieten,  by  Leiden, 
bevinden.  En,  fchoon  men  al  aan  de  zekerheid 

daar  van  twyfelen  mogt,  is  het  ten  minde 

bewysbaar,  dat  zy  ouder  worden  dan  ander- 
halve Eeuw  Cj.). 

Niet  ongeloof  baar  zullen  wy  dan  agten ,  dat 

*er,  in  zekere  Rivieren,  Karpers  gevonden  zyn 
van  drie  Ellen  lang.  Evenwel  bereikt  de  Kar- 

per, in  ons  Land,  de  grootte  van  den  Snoek 
niet.    De  grootften  die  in  de  Amftel,  Vegt  of ia 

(*)  Zie  't  voorg.  VII.  Stuk.  bladz.  60. 
(t)  In  het  Werk  genaamd  Nat.  Cur.  Ephmtrifeï* 

(i)  Zie  't  voorg,  VII,  STUK.  bladz,  27, 
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ïn  de  Veenen  ,  daaromftreeks  ,  gevangen  wor-       iy. 

deü,  zyn  twintig  Ponden  zwaar.  ■  Men  ving 'er,  Afdeèl, 
voor  weinig  Jaaren  5  in  deLeidfe  Vaare  een,  van   H 
tuffchen    de    zeventien  en  agttien  Pond  ,   die     stuk, 

wel  vier  of  vyf  Voeten  lang  was.    Dat  zy  in 

de  laatfte  Jaaren  op  ver  naa  zo  veei  niet  groeijen 

als  in  de  Jongheid ,  is  hun  me:  de  andere  Die- 

ren ,  en  met  den  Menfch  gemeen.     Dus  merkt 

rnèn  aan ,  dat  zy ,  in  drie  Jaaren  ,   de  langte 

reeds  hebben  van    een  Voet  5    tuffchen  't  Oog 
en  de  Vork,  dat  is,  tuflehen  Kop  en  Staart. 

Sommigen  willen  ,  dat  de  naam  af fcomftig  voortteeKng. 

zou  zyn  van  de  Godin  der  Minne,  Cypris  in  't 
Griekfch  genaamd,  en,  hoewel  dit  niet  zeer 

waarfchynlyk  is,  kan  men  't  egcer  niet  ontoe- 
paffelyk  agten:  aangezien  de  Karper  zeer  drif- 

tig is,  en  ongemeen  veel  gerucht  maakt  in  de 
Voortteeling.  Dikwils  .wordt  een  Kuiter  na- 

gezet van  een  dozyn  of  meer  Hommers ,  die 

de  Kuit  waarfchynlyk  met  hunne  Hom  befproei- 

jen.  Sommigen  willen  ons  wys  maaken,  dat 

het  Mannetje  de  Kuit  f  ten  dien  einde  ,  byeeu 

vergadert  en  als  opzamek ,  in  de  Slyk:  want 
deeze  Vifch  kiefëy  tot  het  Zaadfchieten ,  ook 

de  Ondiepten ,  Oevers  of  Wallen.  Men  vindt 

'er  van  beiderley  Sexe ,  of  .  Tweeflagtigen  9 
dat: is  Hermaphrodieten  onder ,  gelykerwys  onder 

de  Kabeljaamven  (*)♦ 
Dat  de  Karpers  zeer  flerk  vermenigvuldigen 

is 
(*)  Zie  't  voorg.  Vil.  Stuk,  bladz,  25.    - 
I.Deel.  VIII.  STUK. 
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IV.       is  aan  de    Liefhebbers  bekend.    Petit  Ie  Me~ 

Afdekl,  dec(n  5  wiHende  onderzoeken  hoe  gropt  het  Ver- 

T^^v*      mogen  zv,  daar    toe  door  de  Natuur  in  deeze 
Hoofd-         ö        j 
stuk.     Vifch  gelegd ,  heeft  een  gedeelte  van  de  Kuit 

gewoogen,  en  in  de  zwaarte  van  een    Grein 
gevonden   71    of  7a    Eijertjes.    De    geheele 
Kuit  woog  agt  en  een  vierde  Once  of  zeftien 

en  een  half  Loot ,  dat  is  4752  Greinen  9  welk 

getal  met  7a  vermenigvuldigende  men  voor  'c 
g£tal  der  Eijertjes  kreeg  342144,  of  tuffchea 
de  drie  en  viermaal  honderdduizend.    Dit  nam 

fay  waar  in  een  Karper  van  agttien  Duimen  lang* 
te;  met  Kop  en  Staart  gemeten:  in  kleinder 

Viffchen   vondt  hy  'er ,  op  die  zelfde  wyze , 
wat  minder,  doch  in   allen    fcheenen  hem  de 

Korreltjes  van  de  Kuit  nagenoeg  even  groot  (*). 
Be  Kuit,      Uit  zyne  omftandige  befchryving   van  den 

Karper  zal  ik  hier  die  van  de  Kuit  ontleenen. 

Deeze  maakt  twee  Paketten,   aan  ieder  zyde 

van  den  Buik   één,  zig  uitflrekkende  van  het 
Middelrift  tot  aan  de  Navel,  en  wederzydshet 

Paket  bedekkende ,  dat  van  de  Darmen  en  Le- 

ver geformeerd  wordt.    Zy  zyn  bekleed  met 
een  fyn  doorfchynend  Vlies,  dat  een  los  Om- 

windzel  maakt  vap  de  Eijeren  of  Korrels  der 
Kuit, 

(*)  Mem.  de  tAatd.  Royale  des  Sciences ,  de  1'Ann.  1733. 
Leeuwenhoek  hadt  in  een  Karper  geteld  ruim  tweemaal 
honderd  duizend ,  en  in  een  Kabel jaauw  wel  viermaal  zo  veel 

Eijertjes ,  doch  op  eene  andere  plaats  fchryf t  hy  daar  wel  9  3  4+000  > 

dat  is  over  de  negen  millioenen  Eijertjes  aan  toe.  Ibid.  In 

groote  Salmen  was  de  veelheid  ongelyk  kleinder»  £ie  blads* 
151.  hier  voor. 
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Küït )  fcheidende  zig  ,   door  't  opblaazen  ,  ge-      IV. 

makkelyk  daar  af  en  grootelyks  daar  door  op-  AfdeeU XLV 
zwellende.  De  twee  Zakjes  vereenigen  zig  tot  HooF^ 
een  enkel  Kanaal,  dat  eindigt  aan  het  agterfte  stuk* 

gedeelte  van  de  Navel :  zy  zyn  losjes  gekleefd 
aan  het  Paket  van  de  Lever  en  Darmen  ,  ah 

ook  aan  het  Buikvlies,  en  de  Eijeren^  daar  in 

vervat  ,  aan  elkander.  Deeze  Korrels  van  de 

Kuit  zyn  rond  of  byna  rond  ,  en  hebben  de 
dikte  van  een  halve  Lyn  tot  twee  derde  van  een 

Lyn ,  't  geen  zeldzaam  is. 

De  Hom,  die  men  in   't  Franfch  Latte  of De  Hom> 
Laitance  noemt,  om  dat  zy  zo  zeer  naar  Melk 

gelykt ;  is    famengefteld  uit  twee  witte  onre- 

gelmaatige  Lighaamen,  die  eigen tlyk  de  Tefti- 
kels  in  de  Viffchen  zyn.    Zy  (trekken  zig  door 

de  geheele  Holligheid   van    den  Buik  uit,  en 

bedekken ,  aan  de  zyden  ,   het  Paket  der  Dar- 

men, de  Lugt-  en  Pisblaas.    Van  het  Middel- 

rift  reiken  zy  tot  aan  de  Navel ,  daar  zy  uit» 
loopen  in  een  Kanaal ,  tuffchen  de  Blaas  en  den 
Endeldarm,    Ieder  Lighaam  kan  men  aanmer- 

ken uit  twee  deelen  famengefteld  te  zyn,  waar 

van  het  eene  de  Zaadblaasjes,  het0andere  den 

Teftikel  uitmaakt.    Ieder  ïeftikel  heeft  zyne 
Afvoerende  Buis**  gelyk  in  de  Landdieren. 

In  de  Ontleedingen,    die  van  ouds  hier  te  ingewanden* 

Amfterdam  gefchied  zyn ,  en  in  de  Dierlyke  Ont- 
leedkunde  van  Blasiüs  ,  heeft  men  op  de  In- 

gewanden  naauwkeurig  agt  gegeven.  Alle  Dar-  ' 
men ,  die  op  en  nederwaards  gelyk  in  de  End- 

£.I)E£X.  vm.  Stuk*  V0* 
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IV.       vogels,  niet  mee  Slingeringen    loopen,  gelyk 
Afdeel*  gemeenlylc;  worden  aan  elkander  gevoegd  door 
XLV  o         o 

Hoofd     ̂ e  5£e*^andïgheid   van  de  Lever,  die  'er  tus- 
stuk.     fchen  in   fchiec;  zo  dat  zy  daar  mede  alsééne 

Klomp  fchynen  uit  te    maaken.    De  Galblaas 

en  Milt  zyn  in  het  zelfde  Pakec  vervat ,  gelyk 
ook  de  Maag,  die  langwerpig  is  als  een  Darm; 

in  wier  beginzel  de  Gaïbuis  zig  inplant,  waar 
door  de  geheele  Oppervlakte  met  Gal  geverwd 

wordt  gevonden.    Twee  Lugtblaasjes  zyn 'er, 
die  zig  als  van  elkander  afgezonderd  vertocnen, 

doch  van  binnen  gemeeefchap  hebben,  't  welk 
door  blaazen  en  met  een  Stylet  blykbaar  is. 
Deeze  beftaan  uit  een  dubbeld   Vlies,   waar 

van  het  dikfte  buiten,  hetdunlte  binnen;  door 

middel  van    welken    zy  aan  de  Rug   gehecht 

worden.    Klaarblykelyke   Pisleiders   komen  'er 
van  de  Nieren  wederzyds  af,  die  een  Stylet, 

Geblaas  en  Vogten ,  doorlaaten  en  brengen  in  de 

Pisblaas.  Di Tanden,  zogenaamd,  ztiten  in  de 

Keel ,  niet  in  't  voorde  van  den  Bek.    't  Gene  de 
Toog  genoemd  wordt  is  eigentlyk  geen  Tong: 

want  zv  is  in  't  bovenfle,  aan   't  Gehemelte* 

geplaatft,jpo  dat 'er  de  Spyze  onder  doorgaat: 
het  is  zekere Klieragtige ,■  witte,  weeke,  vog* 
tige  zelfftandigheid ;  v/elke  geftoken  of  op  ee- 

nige  andere  Manier  gekweeft  zynde  y  een  won- 

derlyke  beweeging  aanneemt.    Het  Hart,  om 

hoog  geplaatft ,  heeft  een  breed  Vliezig  Oor, 
als    met   Klieragtig    Vleefch  doorweven  ,    en 

grooter  zynde  dan  hec  Hart ,  't  welk  door  zy- 
ae 
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ne  vafte  zelfstandigheid  genoegzaam    kenbaar      IV. 
•    /*>  Afdöeu 

De  beroemde  Dü  Verney  den  Karper  uit-  H  ' 
gekoozen  hebbende  ,  om  een  Voorbeeld  te  stuk. 

geeven  van  den  Omloop  des  Bloeds  in  de  Vis-  n&  Haru 
fchen  die  Kieuwen  hebben,  en  van  derzelver 

Adèrahaaling  ;  zo  kan  ik  niet  nalaaten  iets  daar 
van  te  melden.  Zie  hier  hoe  het  Hart,  en 

deszelfs  plaatzing ,  door  hem  befcbreeven  wor- 
de, „  Het  is  geplaatft  onder  de  Kaaken,  die 

„  beneden  de  Kieuwen  zyn,  in  het  diepflevan 
„  de  Keel,  en  die  ik  noemen  zal  Inwendige 

5,  Kaaken,  omze  te  onderfcheiden  van  de  ge- 

„  nen ,  die  'er  boven  zyn ,  en  den  ingang  van 
„  de  Keel  fqrmeeren*  De  Holligheid,  daar 

„  het  Hart  zig  in  beflooten  vindt,  is  bekleed 

99  met  een  zeer  glad  Vlies,  het  welk  de  plaats 

„  van  Hartszakje  *  bekleedt  in  verfcheide  andere  *  **&*** 
Munt „  Viffchen  ,  doch  in  deeze  dus  niet  genoemd 

5,  kan  worden ,  om  dat  het  Hart  bovendien  nog 

9,  beflooten  is  in  een  Zak,  van  een  zeer  dun 

?,  Vliesje  geformeerd,   en  welke  eigen tlyk  het 
„  Hartszakje  uitmaakt  in  de  Karpers.    Het  on- 
3,  derfte  van  die  zelfde  Holligheid  is  dooreon 

5,  Vlies  geflooten,  't  welk  het  Hart  affcheidt 
3,  van  alle  andere  Ingewanden,  en  een  vervolg 
3y  is  van  het  voorgaande.    Onder  het  Hart  ziet 

9,  men  eene  Vergaarplaats  f ,  geformeerd  door  f  Rmpr** 

99  den  famenloop  van  verfcheide  Aderen »  drie culum 

»  vaa 
<  ■ 

(*)  Wïlloughb.  Hifi.  rïfe.  Libx.  XV.  p.  a47a 
LDm<L.  VUL  STUK, 
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AriV*       ,,  van  welken  uit  de  Lever  voortkomen,   eü -A-rDEEL. 

XL  V  i    *>  a^een  diehfco  om  het  Bloed  van  de  Poortadef  *  f 
Hoofd-    „  en  van  een  gedeelte  der  Eijcrftokken  f ,  te- 

stuk.     ̂   rUg  ce   5rengen#    Van  deeze  drie  heeft  men 

Ton*  j>  'er  twee,  die  zig  wederzyds  openen  in  het 
t  Ovaria^  onderfte  van  deeze  Vergaarplaats  ,  en  de 

„  derde  ontlaft  'er  zig  ook  in  door  een  zeer 
„  wyde  Opening.  Twee  andere  Aderen  fcy* 

,,  gen  wederzyds  langs  de  Ruggegraat  op- 

°rta  k  waards  ,  vergezellende  de  groote  Slagader  1 , 
„  en  vereenigende  zig  ,  aan  ieder  zyde  der 

„  Vergaarplaats,  met  de  Aderen,  die  van  de 

„  twee  zyden  van  de  Lever  afkomen*  Dus 

„  hebben  die  twee  Vaten  ,  op  deeze  plaats, 

„  wederzyds  maar  éénen  mond.  De  Stam  van 

„  de  Ader,  die  het  Bloed  uit  de  Kieuwen  terug 

3,  brengt,  legt  op  de  Aorta:  hy  daalt  aan  de 

„  regter  zyde  van  het  Hart  neenvaards:  hy  is 
*,  aan  de  Wanden  der  Holligheid ,  daar  het  Hart 

„  in  beflooten  is  ,  gehegt ,  en ,  een  toer  maa- 
,,  kende  ,  loopt  hy  in  de  regter  zyde  van  de 

„  Vergaarplaats  uit, 

„  Deeze  Vergaarplaats ,  nu  ,  opent  zig  van 

„  boven ,  naar  het  midden  van  'c  onderfte  deel 

$  Aurkula  „  van  't  Oor  f :  aan  haaren  mond  zyn  twee 
„  Oogluikende  Klapvliezen,  gelyk  die  aan  den 

5,  mond  van  de  onderfte  Holader  in  de  Voge- 

„  len*  Hec  Hart  heeft  maar  één  Oor,  doch 

„  hetzelve  is  zeer  groot,  ter  flinkerzyde  aaa- 

„  gevoegd.  In  't  bovenfte  gedeelte  induiken- 
>,  de,  maakt  het  wederzyds  een  Uitftek  of 

„  Hoorn, 
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„  Hoorn  %  waar  van  de  flinker  grooter  dan  de       iv# 

3,  regter  is*    Het  heeft  zyn    mond   in  't  bo-   Afdeel, 

„  vcnfte  gedeelte,   ter  flinker  zyde    van  het    r,     v# 
5,  Hart.    Daar  zyn  twee  Klap  vliezen  aan  den     si  uk. 

,3  mond   van  het  Oor,  binnen   het  Hart,  het 

3,  eene  boven,  het  andere  beneden  ;  aangehecht 

„  over  den  geheeien   halven  Cirkel  ,  dien  zy 

„  formeeren ,  en  geopend  aan  de  zyde  naar  de 

3,  punt   des   Harts    toe*    Dit   maakt   dat   hec 

3,  Bloed,  het  welk  door   de  famentrekking  van 

3,  het  Hart  terug  vloeit,  dezelven  opligt  en  tegen 

„  elkander  aanvoegt  ,  gelyk  in  de  Kikv  orfchen. 

„  Het  Hart  is  halfrond  van  figyur,  en  aan  twee 

„  zyden  plat,  byna gelyk  de  Zee-Appelan:  het 
„  is  op  zyn  kant  geplaatlï  ten  opzigt  van  den 

„  Kop,  zo  dat  de  twee  vlakke  zyden  naar  de 

,,  Kieuwen  zien,  en  aan  den  grondfteun  worde 

„  het  met  de  Aorta  ingekaft ,  door  middel  van 

,,  een  Soort  van  Scharnier-Gelediag ;  alzo  dee. 
„  ze  twee  deelen  uitpuilingen  en  holligheden 

,,  hebben  ,  die  onderling  in  elkander    fluiten, 

3,  De  Wanden  van  het  Hart  zyn  zeer  dik  naar 

„  reden  van  deszelfs  grootte  en  de  Vezelen 

„  van  een  zeer  vaft  geweefzel :  ook  heeft  hec 

„  tot  de  Circulatie  veel  kragt  noodig  (*)". 
Van  het  maakzel  der  Kieuwen  en  den  Omloop    De  Adem- 

des  Bloeds  heb  ik  omftandig  gefproken  (f) : haalIns' doch 

(*)  Du  VERNEY  Oiuvres  Anaiom,    Paris    1761.  Tom.  IL 

p.    47°- 
(t)  Zie  't  voorg.  VII,  Stuk.  bhdz.  39.  enz, 

I.Deel.  VIM, Stuk.  Aa 
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IV,  doch  de  Adembaaling  verdient  nog  onze  op. 

Afdeel*  mer(cjng;)  ais  grootclyks  van  die  der  Landdieren. 
XLV.  yctfcMllcnieè  De  Baardjes  der  Kieuwen,  naa- 
stuk.  melyk,  die  de  plaats  van  Longen  bekleeden  m 

de  gefchubde  Viffchen  .  maaken  dat  men  zeg- 

gen kan ,  dat  zy  de  Longen  in  de  Bek  of  aan 
de  Keel  hebben  ;  waar  van  de  Boogswyze  Bee- 

nige  ftukken  de  Ribben  zyn.  Deeze  Ribben 

worden  bewoogen  door  zesenveertig  Spieren* 

Agt  zyn  ?er  die  de  tuiTchecruiiEte  verwyden  9 
zestien  die  dezelve  ve-rnaauwen ;  zes  die  het 
midden  wederzyds  verbreeden ,  twaalf  die  het 
verfmallen  en  tevens  het  Borftbeen  neder- 

drukken  5  vier  die  het  opligten.  De  Opening 

der  Kieuwen  wordt  beurdings  gedopt  docr 

een  zeer  'Konflïg  Beenig  Dekzel ,  't  welk,  in  de 
Uitademing  dezelven  fluitende  ,  gelegenheid  geeft 

tot  de  sficheiding  van  de  Lugt  uit  het  Water, 
dat  de  Vifeh  inhaak, 

Dewyl  de  beweeging  der  Kaaken  tot  dit  zelf- 

de Oogmerk  dieofiig  is  ,  zal  ?c  niet  ongevoeg- 
lykzyn,  dat  wy  hier  aanmerken,  hoe  de  Bo- 

venkaak beweeglyk  is ,  en  famcngefteld  uit  ver- 

fcheide  Stukken,  die  natuurlyk  in  elkander 

fchiecen  en  zodanig  farnengevoegd  zyn  >  dat 

zy,  2ig  ontplooiende,  de  Bovenkaak  verbree- 
den en  langer  maaken  kunnen.  In  de  Karpers 

is  her  getal  der  Stukken,  die  tot  de  Ademhaa. 

Eng  dienen ,  ongelooflyk  groot,  Men  telt  'er  , 
r^amelyk  ,  vierduizend  driehonderd  zes  en 

tagtig    Beenige   en    negen   en     zeib'g    Vlee- 

zi. 
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37* 
zige,  dat  is  Spieren.     De  Slagaders  der  Kicu-       IV*f 

wen  geeven,  behalve  haare  vier  Hoofdtakken ,    «fobë*- XI  V 

vierduizend  driehonderd  en  twintig  Takken  uit.    u^  * 
ieder  van  welken  ,  wederzyds,  op  het  plat  der  stuk. 
Plaatjes  een  menigte  van  dwarfe  Hairtakjes  ver- 

fpreidt ;  welker  getal  dat  der  Takken  ver  te 

boven  gaat.  Daar  zyn  zo  veel  Zenuwen  als 
Slagaderen  ,  en  de  Aderen  verfchiilen  alleen 

daar  in ,  dat  zy  enkele  Buisjes  zyn ,  zig  niet  ia 
Hairtakjes  verfpreidende.  Men  ziet,  derhalve,, 

dat  het  getal  der  gemelde  Stukken,  indien  rnea 

de  Takjes  elk  in  't  byzortder  neemt ,  wel  twin- 
tigduizend zou  beloopen  (*). 

Deeze  veelheid  van  Takjes  der  Slagaderlyke 

Vaten  ,  öngelyk  grooter  dan  in  de  Blaasagtige 
Longen der  Landdieren ,  geeft  gelegenheid  dat 

een  grooter  Oppervlakte  van  het  Bloed  bloot- 
gefield  worde  aan  het  Water  ,  om  door  de 

drukking  der  Plaatjes  bezwangerd  te  worden  mee 

defyne  Lugtdeeltjes.'  Want  het  is  blykbaar* 

sgelyk  wy  gezien  hebben  \  dac  de  Viflchen  niet 
kunnen  leeven  ,  zonder  een  geduurigen  toe- 

voer van  veifche  Lugt,  zo  min  als  de  Schep- 
sels die  in  de  open  Lugt  Ademhaalen  (f).  Zie 

hier  mi, -op  welk  een  wyze  de  Ademhaaliog, 
door  gemelden  Heer ,  in  de  Karpers  waargeno- 

men zy* 

„  De  Bek  opent  zig  en  wordt  verlangd  door  inademing. 

„  het 
f*)  Du  Verney.   Oeuvres  Anatom.  Tom.   II.  p.   $oz% 

(f)  Btk'dz.  41.  ifi  't  voorg.  Stuxc. 
I.  Deel.  VUL  Stuk.  Aa  & 
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IV.  ,,  het  uitfteeken  van  de  Lippen;  de  Keel  zwelt 

Afdeel.  ̂   en  ̂ e  Kieuwendekzels  ,  die  gelyke  bewee- 

XLV.  ■  jng  heb'ocn  ais  de  Kleppen  van  een  Blaas- 
stuk.  „  balk,  van  elkander  wy kende  ,  gewelven  zig 

„  buitenwaards  met  hun  midden  alleen;  terwyl 
„  een  van  hunne  Stukken  9  dat  op  een  foort 

n  van  Knietje  draait,  de  Openingen  der  Kieu- 
„  wen  geflooten  houdt,  ligtende  zig  wel  een 

„  weinig  op  ,  doch  zonder  het  Water  in  te 
„  laaren;  om  dat  het  Vlicsje,  waar  mede  de 

„  Dekzels  geboord  zyn  ,  de  Opening  naauw- 
„  keurig  fluit.  Door  dit  alles,  nu,  wordt  de 
„  wydtc  van  den  Bek  vergroot,  en  het  Water 

3,  dringt  in  deszelfs  Holligheid  ,  even  als  de 

„  Lugt  in  die  der  Longen  door  de  uitzetting 

3,  van  de  Borft  in  Landdieren.  Ten  zelfden 

3,  tyde  openen  zig  de  Boogswyze  (tukken  der 
,j  Kieuwen  en  wyken  van  elkander ;  hun  mid- 
5,  den  wordt  verbreed;  het  Borftbeen  wykt  af 

3,  van  het  Gehemelte,  en  alles  loopt  famen, 
„  om  een  grooter  veelheid  van  Water  in  den 

j.,  Bek  te  brengen.  Dus  geichiedt  de  Inade- 

>5  ming  der  Viflchen, 

tiitadcming.  j,  De  Bek  fluit  zig  vervolgens  ;  de  Lippen 
5,  trekken  zig  in;  vooral  de  bovenfte,  die  zig 
„  als  een  Waaijer  plooit  :  terwyl  de  Onderlip 
3,  zig  aan  dezelve  voegt  door  middel  van  een 

%  klein  halfmaanswyz'  Vlicsje,  't  welk  als  een 
33  Gordyn  van  boven  nederhangt,  belettende 

„  den  uitgang  aan  het  Water :  het  Dekzel 

3>  maakt  zig  plat  op  den  grondfteun  der  Kieuwen- 

„>  Ope- 
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XLV. 

Hoofd* STUK. 

„  Openingen :  ten  zelfden  tyde  fluiten  de  Rib-      IV. 

„  ben  tegen  elkander,  haar  midden  krimpt  in   Afdeel. 
„  en  het  Borftbeen  Haat  tegen  het  Gehemelte 

„  aan.    Door  dit  alles  wordt  het  Water  famen- 
„  gedrukt,  dat  door  den  Bek  was  ingegaan; 
„  zo  dat  hetzelve ,  gedrongen  om  uit  te  gaan 
„  dcor  de  tuflchenwydte   van   de  Ribben  of 

3,  Boogswyze  ftukken  en  van  derzelver  Plaat- 

„  jes,  van  dezelven  deorgekleinfi:  wordt,  pas- 
„  ieerende  als  door  een  Kam  of  HekelYzer. 

„  Deeze  beweeging,  nu,  doet  de  Vliezen  der 
„  Kieuwendekzelen   open   gaan  9    en  dus  het 

„  Water  ontlafïen  :   't  welk   de    Uitademing 

„  maakt." Men  ziet  derhalve,  dat  het  Water  in  de  Vis. 

fchen  door  den  Bek  ingehaald  wordt  of  ingaat t 
en  door  de  Openingen  der  Kieuwen  uitgaat, 
met  een  foort  van  Circulatie :  zo  dat  het  tegen- 
deel  hier  plaats  heeft  van  het  gene  in  de  Land- 

dieren gebeurt,  die  de  Lugt  beurtlings  inhaa* 
len  en  uitlaaten  door  de  zelfde  Opening  van  de 

Lugtpyp  (*).  Hier  in  draalt  een  groote  Wys- 
heid  van  den  Schepper  door ;  aangezien  de  Lugt 
ongelooflyk  vlugger  in  haare  beweeging  is ,  dan 

het  Water,  't  welk  in  zyne  heen  en  wedertogt 
een  belemmering  zoude  gemaakt  hebben,  die  ( 
van  de  Lugt  alleen  niet  te  vreezen  was. 

De  Schubben,  die  in  de  Karpers  zo  groot  De  schub 

zyn,  dat  men  deezen  Vifch,  deswegens,  Lepu  ben' dotus 

(*)  Oeuvres  Anatomiquts,  Tom.   II.  p.  *o$» 
l*>eku  vin.  stvk.  A  a  3 

s 
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IV.       dotus  genoemd  heeft,  zyn  de  Waarneeming  van 
Afdeel,  .  voor^emelden    Monfr.    Petit  Ie  Medecin   niec XLV. 

ö 

•HOOFD' 

STUK. 

ontglipt.    Hy  merkt  aan,  dac  de  Karper  die,  \ 

mooglyk  onder  alle  Vjfïchen ,  allergrootft  heefc 

naar   reden    van    zyn   groottd    Men  vindtze 

bruin  ft  in  oude  Karpers,  zegt  hy;  doch  ik  weec 

niet  of  't  Gevoelen  van  Rondeletius  niet  aan- 
neemelyker  zy ,  die  in  de  Jongen  de  Schubben 

bruiner ,  en  geelagcig  in  de  Ouden  voncit.  In  een 

zelfde  Karper  zyn  bruine  ,  geele  en  witte  Schub- 

ben waargenomen.  De  Kleur  van  den  Vifch  hangt 
niet  van  die  der  Schubben  af,  gelyk  wy  gezien 

hebben  ,   maar    van    zekere    Slymigheid    der 

Huid  (*).    't  Is  aardig  om  te  zien,  hoe  regel- 

rnaatig  dezelven  op  't  Lyf  gefchalied  zyn  ,  of 
over  elkander  leggen  ,  gelyk  de  Schaliën  vaa 

een  Leijen  Kerkdak. 

Geftaite.       Ten  opsigt  van  de:  uitwendige  Geftalte  zal 

ik ,  wederom  ,  niet  uitvoerig  zyn*,  in  deeze  zo 
bekende  Viflchen,    In  de  Telling  der  Vinftraa. 

len  vindt  men  ook  geen  groot  verfchil  met  de 

voorgaande  Soort,  alleenlyk  de  Rugvin  uitge- 
zonderd, in  welke  24  Beentjes  waren,  volgens 

LiNNiEüs;  in  de  Borft  vinnen  16  9  in  de  Aars* 

en  Buikvinnen  9  en  19  in  de  Staartvin.    Gro- 

noviüs  hadt  in  de  Rugvin  van  onze  Karpers 

maar  11,  in  de  Borftvinnen  14 ,  ia  de  Aars-  en 

Buikvinnen  8  geteld;  doch  eene  Verfcheiden- 

heid  daar  van ,  zegt  zyn  Ed. ,  hadt  in  de  Rugvia 

(*)  In  't  voorg.  VU,  Stuk,  bladz.  36»] 
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23  en  in  de  Borftvïnnen  17  Scraalen  (*).  Waar-      VI. 

fchynlyk  zal  de  eerftgemelde  de  Rivier.Barbeel  AfD£EL» 

of  Barrn  geweeft  zyn»    Thans  fpreekt  zyn  Ed,    T?LV* 
van  de  Gcftaltc  der  Karperen  dus.  sïü^ 

„  De  Kaaken  zyn  egaal ,  vier  Baardjes  aan 

9>  den  Bek,  waar  van  twee  aan  de  Zyden  van  de 

„  Bovenkaak  en  twee  aan  de  hoeken  van  den 
„  Bek.  De  Rug  is  flaauwelyk  verhevenrond. 

„  De  Rugvin  ,  die  zeer  lang  is ,  loopc  van  te- 

„  genover  de  Buikvinnen  toe  aan  de  plaats  te- 
,,  genover  de  Navel:  de  Staart  is  gevorkt:  de 

„  Zydftreep,  regt  in  't  midden  der  Zyden, on- 
„  afgebroken,  van  de  Kieuwendekzels  tot  aan 

s,  de  Staart,  zig  uittrekkende."  Het  derde 
Beentje  ,  zo  wel  van  de  Rug-  als  Aarsvin, 

is  met  Haakjes  gewapend ,  volgens  Artedi,  't 
welk  zyn  Ed.  ook  als  een  Kenmerk  aanneemt  (f)* 

Klein  fchryft  'er  eene  bruine  Rug  aan  toe.  'c  Is 
zeker ,  dat  de  Oudften  geelagtig  zyn ,  ja  fom- 
migen  zeer  geel. 

De  liftigheid  der  Karperen,  om  de  Strikken,  vangft. 
die  men  ze  fpant  ,  te  ontkomen  ,  hebben  de 

Viffchery  daar  van  eenigerrnaate  moeielyk  ge- 

maakt... Indien  'ei*  veel  in  een  Vyver,  Vaart  of 

Sloot  zyn  ,  kan  men  'er  egter ,  't  zy  met  Scha- 
kels, Zegens  of  met  Schepnetten,  genoeg  van 

vangen.  In  de  Molentogten  van  onze  Meiren, 

heb  ik  gezien  dat  'er  met  een  Schakel ,  in  één 
zet,  wel  vyftig  gevangen  werden.    Zelf  heb 

ik> 

(*)  Muf.  Icbtbycl.  Tom.  I.  p.  $.  N.   19. 

(f)  Zoopb.   Gronov.  Fafc.  I,  p.    104.  N.   330. 
LDj^Uu  VU!» stuk,  Aa  4 

\ 
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IV.       rnet  den  Zegen  ,  de  geheele  Zak  vol  Karpers 

vr         opgehaald.    In  't  Hengelen  beftaat  de  grootfte 
Hoofd-   moeielykheid  alleen  daarin,  dat  men  lang  moet 

stuk.     wagten  ,  eerde  Vifeh  byt  ;en  dat  'er  veel  voor- 
zigdgheid   vercifcht  worde,  om  de  Hengelroe 
of  den  Draad  niet  te   breeken.    Men  gebruikt 

derhalve,  tot  het  Hengelen  van  Karper,  veel 

fierker  Draad  en  Rieten,  dan  omBa3rs  te  Hen- 

gelen ,  en ,  zo  men  geen  Takken  ,  die  by  uit- 
flek  taay  zyn,  daar  toe  neemt,  dient  de  Draad 
zeer  lang ,    en  om  de  Hengelroede  ,   die  veel 

linger  dan  gewoonlyk  is,  opgewonden  te  zyn. 
Men  kan  ook  ,  eenige  Dagen  van  te  vooren , 
deczen  en  anderen  Vifch  door  zeker  Aas  aan. 

lokken,  dat  men,  ter  plaarfe  waar  men  Hen- 

gelen wil  of  VifTchen ,  in  't  Water  werpt.    De 
befte  tyd ,  tot  den  Karper. Vangft ,  is  in  de  Zo- 
mer,  van  Juny  tot  Auguftus;  dan  is  de  Karper 
gretig  ,    en   men    behoeft  tot  Aas    niets  *dan 

Aardwormen  ,  of  Boonen  die   in   Water  ,zyn 

gekookt  (*). 

Gebruik.       Beft  zyn  de  Karpers  in  't  Voorjaar,  en  de 
Hommers  worden,  gelyk  van  anderen  Vifch, 
fmaakelyker  bevonden  dan  de  Kuiters.    Men 

vangt  'er,  in  zekere  Rivieren,  die  het  Vleéfch 
vet,  vaft  en  roodagtig  hebben  ,  byna  als  de 

Salm  ;   weshalve   menze   noemt   Salm-Karper. 

De  gelde  Karpers  ,  zo  genaamd  ,  overtreffen ook 

(¥J  Zie  verder,  dien  aangaande,  het  Huhhtudclyk.  Wwr- 
denbatk.  van  CHOM£L3  op  Ktrper. 
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ook  de  gewoon  e  Viffchen  van  deeze  Soort.  Die       jv. 

in  't  zuiverde  Water  groeijen  worden  beft  ge-  Atdeeu 
agt  ,  en  geen  wonder  ;  dewyl  de  Liefhebbers     XLV. 
de  Ingewanden  ,   die  men   in  andere  Viffchen     stuk/ 
wegwerpt  ,   het  fmaakelykfte  vinden.    Inzon- 

derheid is  dat  gedeelte  van  den  Kop,  \  welk 
men  de  Tong  noemt,  of  eigentlyk  het  Gehe- 

melte, by  hun  nog  allermeed getrokken. 

De  grootheid  van  deezen  Vifch,  zyne  Vlce- 

zigheid  en  Overvloed  ,  maaken ,  dat  'er  byna 
geen  Geregten  te  verzinnen  zyn  ,  die  in  de 

Roornfche  Landen ,  en  in  de  Kloofteren  ,  niet 
van  Karpers  worden  toebereid.  Men  kookt  en 

dooft  ze;  dit  's  gemeen:  men  braadtze  aan  't 
Spit  of  op  de  Rooft  er:  men  vultze  naet  Cham- 

pignons of  veelerley  Groente  en  Speceryën; 
doch  het  alleraartigde  is,  dat  het  Vel  daar  af- 
geftroopt ,  en  dan  de  Vifch  klein  gehakt ,  met 

Paalingen-Vleefch  ,  Hom  van  Karpers ,  Zout , 
Peper,  Nootemuskaat,  Nagelen  en  welriekende 
Kruiden  ,  met  Boter  en  Champignons  onder, 

een  gemengd,  weder  in  het  Vel  gedopt  worde: 
waar  na  de  Vifch  ,  met  Wyn  en  Boter  ,  in 
Vifchnat  gedoofd  zynde ,  en  met  fyn  gehakte 
Pieterfelie  befprengd  ,  in  een  bruin  Ragout 

van  Karper-Hom  en  Champignons  wordt  opge- 
difcht. 

De    Gal   der   Karperen .  wordt    tegen    het  Karper- 

groei  jen  van  Vlakken  op  't  Oog,  en  tegen  deSteen* 
Roos  gepreezen:  doch  het  aanmerkelykfte5  dat 
de  Geneeskunde,  van  ouds  tot  heden,  uitdee. 

I.  deel.  VIM.  Stuk.  A  a  5  zen 

v 

\ 
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IV,  zen  Vifch  zig  ge-eigend  heeft  ,  is  de  zoge- 
Afdeeu    naamde  Karper-Steen*.      Men  heeft  dien  naam 

u  in 't  byzonder  gegeven  aan  een  driekantig  Been- 
stük.     tje,  dat  in  het  Gewricht  van  den  Kop  met  d& 

*  Lapis  Ruggegraat  gevonden  wordt,  en  aan  hetzelve 

zonderlinge  kragten  toegefchreevén  (*);  doch 
hedendaags  (lelt  men  het  gclyk  met  de  Gehoor- 
beentjes  van  Baarfen  en  andere  Viffchen,  met 

de  Kaaken  van  de  Snoek  en  de  zogenaamde 

Kreefts-Oogen  ;  die  altemaal  het  Zuur  in  de 
Maag  en  het  Gedarmte  breeken,  en  daardoor, 

op  een  middelyke  wyze ,  tegen  't  Graveel 
dienftig  zyn  (f).  Boven  de  Oogen  zyn  nog  twee 

andere  halfronde  Beentjes ,  aan  de  eene  zyde 

als  getand,  die  van  de  Vrouwtjes  pleegen  be- 
waard te  worden  als  een  Geheim  voor  de  Val- 

lende of  Maanziekte  (|).  Buiten  twyfel  zul» 
len  dit  de  Gehoorbeencjes  zyn,  die  in  de  Kar- 

pers dieper,  in  't  voorfte  van  den  Kop  ,  als  be- 
graven leggen  (§).  GRONOvius,ondertufTchen, 

zegt,  naar  zyn  gewoonte,  op  een  Stellige  ma- 

nier.  5,  De  halfronde ,  halfdoorlchynende  Been- 

5,  tjes  ,  harder  dan  Kraakbeen  ,  geelagtig  van 

„  Kleur,  welken  de  Apothekers  noemen  Kar* 

fCarpimm^  per-Steenen  f,  zyn  Beentjes  van  boven  mec 
Cyprinoruw 
veLapides  „  Tan* 

f  * )  Cynofur.  Mater.  Medk<&  HermANNI  continuata  per 
Boeclex.  pag.  708. 

(I)  CASP.  HOFFMANN.  de  Medic.  Ojficinalibus,  ParaU 

pag,  20 (4-)  Cyn$f*  MaU  Med.  ut  fupra. 

U)  Zie  't  voorg,  VU,  $TUBU  htadz<  $z>  sz* 
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9,  Tanden   in  de  Keel  overeenkomftig  en  tot      iv. 

9y  Kaauwen  dienende  (*).  Afdeeu 

Het  Kaauwen ,  hebben  wy  gezien ,  wordt  in  r^LV* x 

de  Viflchen  in  't  algemeen  ontkend  3  en  inder-  Stuk. 
daad  die  Beentjes ,  aan  den  ingang  van  de  Rob, 

fchynen  daar  toe  zeer  kwaalyk  geplaatfi  te  zyn. 

„  Tanden  heeft  de  Karper  niet  ,  zegt  Wil- 

5,  lgoghey,  doch  in  plaats  van  dien  (leekt  in 

3,  't  Gehemelte  een  plat  en  effen,  driehoekig 
9,  Been,  waar  tegenover  hy  ,  om  laag  5  twee 

3,  ingekorvcn  Beentjes  heeft,  die  naar  de  Keel 

3,  toe  gekromd  zyn.  Gesjneküs  befchryft  'dee- 
3,  ze  Beenderen  dus.  In  't  midden  van  de  cm» 
„  gekromde  Kaak  zyn  vyf  Tanden ,  byna  fa- 
„  mengehoopt  als  Klieren  3  in  plaatziog  en 

3,  grootte  ongelyk*  drie  taamelyk  groot,  twee 

,3  klein ,  zeer  hard  3  hol ;  met  de  bevende  üp- 

5,  pervlakte  breed  of  plat ;  (lomp ,  maar  ruuw 

„  door  zekere  ftreepen,  Een  van  allen  ,  eg- 
3,  ter,  is  witter  dan  de  overigen,  en  heefteen 

,3  gladde  Oppervlakte,  met  een  zeer  korte  fpits 

3,  getopt  (ty  Monfr.  Petit  merkt  ten  op- 

zigt  van  decze  Tanden,  die  hy  afbeeldt,  wel 

uitdrukkelyk  aan  ,  dat  dezelven  cnbeweeglyk 

zyn  (|)  3   en  dus  tot  Kaauwen  zeer  ondien- 
ftig. 

(3) 

4     (*)  Sunt   ofllcula   fupeme    dentïbus   faucium   refpondentia 
&  manducationi    mfèrvientia.   Zoópb.   Cron,  Faic.   I.  p,  103. 

(t)  Will.  Pi/c.  Libr.  IV    pag.  245. 

(I)  Mem.  de  l'Acad*  Royale   des  £«,  de  1733,  PI.  21.  p„ 
309. 

I.  Deel.  vill.  Stuk, 

1 
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IV.  (3)  Karper  met  elf  Straalen  in  de  Aarsvin ,  en 
Afdeel.  am  dm  Bek  t(wee  gaarcijeSm 
XLV- 

Hoofd-       Deeze  voert,  by  de  Autheuren  5  den  naam 

STÜK*     van  Gobio  of  Gobiüs  >  welke  ook  toegepaft  wordt Til. 

Gobh.      op  andere  Vifchjes,  gelyk  wy  gezien  hebben. 

vieof  Gron- ^us  is  'er  eeD  Dikkoppige ,  dien  de  Engelfchen 
deL  Stierenkop  of  Molenaars-Duim  noemen ,  onder 

Pi^.  ViV"  de«fKnorhaanen  (•),  en  een  ruuw  Vifchje,  naar 
den  Grondel  gelykende,  onder  de  Baarfen  be- 
fchreeven  (f).  De  Govekens,  bovendien,  in 
het  Geflagt  der  Grondelen  ,  voeren  ook  den 

naam  van  Gobio  (|)  ,  en  die  zyn  eigentlyk 
de  Zee-Govie ,  daar  deeze  onder  de  Vifïchen 

van  zoet  Water  behoort ,  en  deswegen  ge- 
noemd  wordt  Rivier-Govie  >  hoewel  anderen 

hem  ook  Fundulus  of  Grondel  tytelen.  De 

Duitfchers  geeven  'er  den  naam  aan  van 
Grundling  ,  Gresling  en  LeuteJJer  ,  om  dat  zy 
in  de  Lyken  der  Drenkelingen  kruipen  en  die 

opeeten.  De  Engelfchen  noemenze  Greyling 
of  Gudgeon :  de  Franfchen  Goujon  en  Vairen  9 

die  van  Lyons  Goifon  ;  de  Deenen  Grumpel  ea 
Sandbejl.  . 

Ar- 
(2)  Cyprinus  pinna  Ani  radiis  undecim,  cirris  duobus.  Syjt. 

Nat.  X.  Cyprinus  quincuncialis  maculofuS,  Maxilla  fuperiore 
longiore  ;  cirris  duobus  ad  Os.  ART.  Gen,  4.  Syn.  11.  Spsc. 
13.  GRON.  Muf.  II.  N.  14$.  2?oópk.  Gron.  N.  329.  Gobius 
fiuviatilis  Gésneri.  Will.  p.  254..  Raj.  p.  123.  Gobius  non 

capitatus.  Jonst.  Tab.  XXVI.  N.  i£. 

(*)  Zie  't  voorg.  VII.  Stuk,  bladz.  300. 
(f)  Zie  hier  voor,  bladz.  10. 

»    (j)  Zie  't  voorg,  VIL  STUK,  bladz.  2go, 
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Grendel. 

Artedi  heeft  deeze  Soort  onderfcheiden  by  iv. 

den  naam  van  Cyprinus,  die  vyf  Duim  lang  is>  Afe>eel. 
gevlakt ,  met  de  Bovenkaak  uitfieekende ,  en  twee 

Baardjes  aan  den  Bek.  Gronoviüs  hadt  hem 

by  den  zelfden  naam  geboekt ,  doch  ihans 
noemt  hy  hem  ;  gevlakte  ,  met  een  gevorkte 
Staart ,  en  wederzyds ,  aan  de  hoeken  van  den  Bek, 

een  Baardje.  Klein  hadt  hem, zo  zyn  Ed.  wil, 
voorgefteld  by  den  naam  van  Encbelyopus  mee 
kleine  afvallende  Schubbetjes  ,  den  Buik  Zil- 
verkleur,  de  Rug  met  zwarte  Vlakken ,  en  aan 

de  hoeken  van  den  Bek,  wederzyds,  een  en* 
kele  Knevel.  Zie  de  Geftake  daar  van  in  onze 

Afbeelding. 

Indien  de  Kaaken  egaal  zyn  ,  gelyk  onze 
Landsman  zege  ,  hoe  kan  het  dan  de  gemelde 
Soortfizyn  van  Artedi?  Ook  hadt  zyn  Ed. 
te  vooren  getuigd  ,  dat  de  Onderkaak  korter 

zy,  en  dat  men  dit  Vifchje  vindt  in  onze  Vaar- 
ten en  Rivieren ,  alwaar  het  Grundel  genoemd 

wordt  (*).  Naderhand  brengt  hy  onze  Grun- 

dels  t'huis  onder  de  Meirflangen  (f).  Ik  zal 
de  verwarring  daar  omtrent  niet  weder  ophaa. 
len  (4-;;  merkende  alleenlyk  aan,  dat  deeze 
Soort  dan ,  zeer  oneigen ,  Karper  geheten 

wordt  (§),  Volgens  Linn^üs  onthoudt  zy 
zïg  in  Engeland  en  de  nabuurigen  :   volgens 

Gro. 
(*)  Mus.  Ichthyohg.  Tom.  II.  N.   149. 

(|)  Aft.   Helvet.  VOL*  IV.  p.  26$. 

(J.)  Zie  hier  voor,  bladz:  56. 
(§)  Uit gez.  Verbande!.  I.  PE£L,  Matfz*  3 5 r» 

|,DKEL.  YIJ1.STUK. 
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IV.       Gronovius  is  zy  in  de  Rivieren  van  Vlaande- 
Afdeel.  ren  njenigvuldig. 

Hoofd-  De  TeIiin8en  der  Vinftraalen  verfchillen. 
stuk.  LiNNiEüs  fielt  in  de  Rugvin  jo,  in  de  Borft. 

Grondel,  vinnen  16,  in  de  Buikvinnen  9,  in  de  Aarsvin 
ii  ,  in.de  Scaanvin  19  Beentjes:  ARTEDivondc 

'er  10  of  n  io  de  Rugvin,  15  in  de  Borft  vin- 
nen ,  9  in  de  Buikvinnen,  9  of  10  in  de  Aars- 

vin:  daar  Gaotfovius  in  de  Rugvin  8,  in.de 

Borftvinnen  14,  in  de  Buikvinnen  6 ,  in  de  Aars- 

vin 7  Straalen  vondt- 
Hoe  klein  ook  wordt  dit  Vifchje  dikwilsge* 

geten,  als  zeer  vet  zynde  en  vaft  van  Vleefch, 
en  gebakken  niet  onfmaakelyk.  Men  maakt 

'er  in  Vrankryk  en  Duitfchland  vee!  werks 
van,  aan  de  Rivieren,  daar  men  geen  Spiering 
heeft ,  en  fteltze  in  hoedanigheid  te  volgen  aan 

de  Smeding  (*) ,  die  'er  voor  den  lekkerften  Vifch 
gehouden  wordt  ,  zo  de  Heer  Klein  getuige. 
Het  heeft  de  langte  van  vyf  of  zes  Duimen ;  is 

wie  van  Buik  en  bruin  van  Rug  ,  met  negen  of 

tien  grootagtige  zwarte  Vlakken  op  Zyde ,  ea 

veele  kleinere,  hier  en  daar,  over  'tLyfen.de 
Vinnen  verfprdd.  In  de  Keel  zyn  dergelyka 
Beentjes ,  als  in  de  Karpers. 

iv.  (4)  Karper  met   Straalen  inde  Aars* 

>vStindifchc         wn  en  veele  Baardjes  aan  den  Bek, 
/ .  ■;       .;  De 

f*)  Dezelve  behoort  tot  de  Cobites  of  Meirflangen.  Zie 
hier  voor. 

(4)  Cyprinus  pinni  Aniradiis.  .  .  cirrjs  plurimis  .  Sv/?.  Nat, 

X,  Albuinus  Aaieiicanus.   Cate'sb.  Cart  II.  p,  12.  T.  is. 
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^De  gewoone  grootte  is,  met  Kopen  Staart,      IV. 

een  Ryclandfchen  Voet:    de  Kleur   ligtbruin,  AFDEEf" 
aan  den  Buik  wat  bleeker,  aan  de  Kieuwen  een   hoqfd- 

'  weinig  rood :  de  Bek  wyd  mee  zeer  kleine  Tan-     stuk. 
den.    De  Bovenkaak   fteekt    over  de  Onder- 

kaak  heen*    Aan  de  Onder  kaak  vindt  men  vyf 

of  zes  kleine  Baardjes,  gelyk  Tanden.    Op  't 
midden  van  de  Rug    is  eene  kleine  Vin:   de 

Staart  is  ongelyk  afgefneeden. 

>    De  Markten  te  Cbarkstown  zyn  vol  van  dee- 

zen  Vifch ,  dien  men  'er  voor  taamelyk  goede 

Spyze  houdt.    In  't  Werk  van  Catesby  wordt 
dezelve  Caroline*-.  Wloiting ,  dat   is  Wyting  van 
Karolina,  getyteld,  . 

v. 

Cf)  Karper  met  tien  Straalen  in  de  Aarsvin  .£**+&»*• ^  "Hambtuger,, cle  Staart  onverdeeld  >  de  Zydjlreep  regt.       pjt  £xvnl 
Fis.  2. 

Deeze  Vifch,  die  in  de  flaande  Wateren  en 

Meiren  van  onze  Provintiën  niet  alleen ,  maar 

zelfs  in  't  Noorden ,  vry  gemeen  is  ,  vind  ik 
Hamburger  of  Steen- Karper  getyteld.  De  Duit- 
fchers  noemen   hem   Karafs  en  Karayfcbe  5  de 
Sweeden    Ruda>     Te  Regensburg  wordt  hy, 

genaeenlyk  ,   Gorais  geheten  5  dat  van    Karafs 

af- 

m 

($ )  Cyprinus  plnna  Ani  radiis  deeem  9  Cauda:  integra  ,  li- 
nea laterali  re&a.  Syft.  Nat.  X.  Cyprinus  pinna  Dorli  osil- 

culis  viginti,  linea  laterali  reóta.  Art.  Gen.  4.  Syn.  5.  S-pec» 
29.  Faun,  Suec.  322.  Sron.  Muf.  I.  n.  11.  Cyprinus  Ham. 

burger.  AB>  Ups.  1741.  p<  75.  n.  SS»  Caraflïus  fimpliciter 
diefcus,  five  Caraiïi  rertium  genus.  WiiX.  p.  249.  Raj,  pt 
HC.  Cypiinus  Utus  alius.  Jonst.  T,  XXVII,  f.  12. 

LTEIX.    YJII.STUK, 
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IV.      afkomftig  is  ,  en  dit  van   't  Grickfch   woord 
Afdeel,    charaxy  daar  men  het  Latynfche  Caraffius  van 

•  w^V'      gemaakt  heeft. [  Hoofd-   ö 
stuk.  Van  deezen  Vifch  zyn  kleinere  en  groottere. 

Hamburger.  is/Len  vindt  'er  die  £/em-Karafs  genoemd  worden 
zynde  zelden  over  de  agt  Duimen  lang :  ande- 

ren die  men  Halt-,  dat  is  Half  Karafs  tytelt. 
In  Ooftfriefland  is  een  Vifchje  ,  genaamd  Karutz> 

veel  kleiner  dan  een  Karper,  bultig  en  krom 

van  Rug ;  dat  zesmaalen  's  Jaars  gezegd  wordt 
voort  te  teelen ,  van  de  genen  die  het  in  de 

Vyvers  houden  (*).  In  Noorwegen  vindt 
men,  zo  wel  in  Meiren  als  in  Vyvers,  Rarudfen, 

waar  van  de  kleinere  donkergraauw  en  de  groo. 

ten  geel  zyn.  Op  een  Berg  is  aldaar  een  Meirt- 

je ,  waar  in  'er  van  zulke  overmaatige  grootte 
zyn  ,  dat  men  de  Graaten  daar  van ,  te  Chris, 

tiaanzond  gebragt,  voor  die  van  Kabeljaauwen 

aanzag  (f).  In  Sweeden  vangt  menze  doorgaans 

in  de  Slykerige  Platten :  by  ons  zo  wel  in  de 

Ryn  als  in  't  Haarlemmer-Meir ,  zegt  Grokovi- 

m  cio- •  Van  fommigen  wordt  deeze  Vifch  onder  de 
•     Braafems  geteld ;  doch  hy  verfchilt  daar  van , 

zo,  doordien  hy  korter  en  breeder  is,  als  dat 

hy  geen  zwarte  Vinnen  heeft,  en  dat  deStraa- 
len  van  de  Rug-  en  Aarsvin  haakig  zyn ,  gelyk 

in 

(*)  Jonst.  de  Plfc.  Cap.  IX.  pag.   114. 

(t)  Bztutl  m$> bon  43o?Ut.  II.  Th.  pag  236. 
(I)  A&.  Helv.  VOL.  IV,  p.  Z69* 
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V» 

in  de  gcwoone  Karpers.     Gemelde  Heer,  eg,-       l^Lj 
ter,  merkt  aan,  dat  niet  het  derde,  gelyk  in  .      . 

dezelven ,  maar 'het  tweede  Beentje,    en   wel    HoofdV 

met  een  dubbele  ry  van    Haakjes  zy  gewapend.  *slw* 

(t)<.  Hy  telt  hem  onder  de   ongebaarde    Kar-  Ha^j^ 
pers,   en    dus    kan   de  Figuur   van    Jonston,- 
welke  Arïedï  aangehaald  heeft,  niet  goed zyn* 

Die  van  Klein,  merkt  zyn   Ed.  aan  ,  is  by- 

fter  liegt;  dewyl  men,  in  dezelve  ,   de  Zyd* 

ftreep  en  gekartelde  Beentjes  in   de   Rug-  en 
Aarsvin,  heeft  weggelaten*     Hy    betrekt    tot 

deeze  Soort,  .niec  alleen   den  Sujuki  der  Japo- 
neezen ,  maar  ook  den  Rivier.  Govie,  genaamd 

KreJJefi)    die  ook  JBacbfifcb  geheten  wordt. 

Deeze  komt  ,  met  zyne  mede. Soorten  ,  in 

Ge  (lal  te  naauwlyks  overeen,  zegt  zyn  Edele: 

doch  my  dunkt,  dat  dezelve  naarde  Braafems 

en  Bleijen  veel  gelykt :  zo  dat  zelfs  de  Bley 
gerekend  werdt  de  zelfde  of  een  zeer  naa  daar, 

by  komende  Vifch  te  zyn.  Ook  heeft  Gkono- 

viüs  een  andere ,  welken  men  Karp-Karafs  noemt  %  . 
om  dat  hy  langer  ..en  dikker,  is  en  als  een  mid- 
delfoort  tuffehen  de  Karpers  en  Karutfen  ,  tot 

deeze   Soort  betrokken  (f).     Dit  fchynt    wel 

(*)  Als  men,  naamelyk ,  het  een  met  het  andere  vergelykt : 
aangezien  in  de  tytel,  Zöopb.  Gron.  Faft.  I.  p»  i°9-  het 

Voord  fecundo  ontbreekt  of  ovcrgeilagen  is.  't  Is  zonderling 
dat  het  eerfte  Beentje  van  de  Rug-  en  Aarsvin  door  WiL- 

JLOUGHEY  gezegd  wordt  Haakig  te  zyn:  doch  't  fchynt,  dat 
de  twee  eerfte  Beentjes,  wegens  hunne  kleinte  ,  van  hem 
vergeren  zyn  :  alzo  hy  in  de  Rugvin  niet  meex  dm  ig 
S traalen  heeft. 

C\)   Cara  fin 'fee undtim  genus  Gcsneri.    Raj.  p.   II 7.  N.  XS* 

lpeel.  vui.stuk.  B" 
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IV.      die  Verfcheidenheid  van  Karaufchen  by  Klein, 

A»deel.   wejfce   dikker  is,  minder   breed,  en  boven  de 

^LV*     Goudkleur  bruinagtig;    welke  van  onzen  Lands- JhLOOFD-« 

stuk.     man  betrokken  wordt  tot  de  Ruiichvoorn. 

omburgtr.  De  Steen-Karper  ,  nu,  is  kort  en  breed, 

doch  zeer  dun  ,  hoog  van  Rug  en  geelag. 

tig  Goudkleur  over  't  geheele  Lyf,  met  de 
Staart  en  Vinnen  rood,  uitgenomen  de  Rug- 

vin, welke  grys  is  en  lang,  van  20  Scraalen. 
Dit  hééft  men  dus  bevonden  in  vier  Tellingen  , 

die  ook  meed  overeenkomen  ten  opzigt  van  de 

Aars-  en  Buikvinnen,  waar  van  de  eerde  10 , 
de  andere  9  Scraalen  hebben.  In  de  Borft?  ia» 

nen  zyn  'er  15  door  de  Engelfchen  en  Sweeden  » 
lï  door  onzen  Landsgenoot  geteld,  die  'er 
23  in  de  Staartvin  gevonden  heeft. 
De  Bek  van  de  Karutfen  is ,  gelyk  in  de 

Karpers,  rond  en  niet  groot:  de  Oogen  zyn 

zeer  klein ,  en  ftaan  dieper  in  de  Kop  dan  'm 
andere  Viffchen.  Men  vindt  het  Vleefch  geel 

en  flymerig :  weshalve  zy  ook  zelden  ,  dan  ge- 
braden of  in  de  Pan  gebakken  zynde,  gegeten 

worden:  wanneer  het  een  niet  onaangenaams 

Spyze  is;  ja  ruim  zo  veel  geagt  als  die  men 

heeft  van  de  BraaiTemen  {*)• (6) 

(*)  Facillime   in  Phc  inis  cducdtur :  dat  is *  men  teelt  dee- 

?en  Vifch  zeer  gemakkelyk  in  de  Vyvers,  zegt  LInnjeus;  't 
welk ,  zo  ik  geloove ,  ten  opzigt  van  Sweeden  te  verftaan  is » 
alwaar  de  Karpers ,  zo  wel  als  in  Noorwegen ,  weinig  aarden» 
In  Vrankryk  neemt  men ,  tot  het  beplanten  van  de  Vyvers  of 
Meiren,,  het  Alvin  y  Norrtin  of  Fretin>  gelyk  men  de  Jonge. 

Yilchjes  noemt,  meelt  van  '  Karpers,  waar  onder  eenige  Snoek 
Hiex  te  Lande  wordt,  gelyk  bekend  is,  gemeenlykit  3aars  genomen. 
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(6)  Karper  met  vyfentwintig  Straalen  in   de 

Aarsvin ,  de  Staart  onverdeeld,  bet  LyfSly- 
~  -■■     merigi 

By  al!e  Autheuren  ,  byna  ,  is  deeze  Soort 
bekend  onder  den  naam  van  Tinca,  daar  het 

Italiaanfche  Tentet  9  het  Engelfche  Tencb  en  't 
Franfch  Tdncbe  van  afkomftig  is»  Van  de  Duit- 

fchers  wordt  hy  Scbley  en  Schleyen,  vandeDee- 
nen  Syderé;  vandeSweeden  ,  Linnaré,  Sutare, 

en  Skomakare  9  geheten.  Dus  zou  hy  ook,  by 
den  naam  van  Scboenmaaker  9  bekend  zyn  ge* 
Weeft  onder  de  Nederlanders ,  wegens  de  dik. 

te  van  zyn  Huid,  Tegenwoordig  noemen  wy 
hem  Zeek.  De  naam  van  Meruia  Fluviatilis  * 

of  Rivier- Merel ,  is  'er,  wegens  zyne  bruinheid  > 
op  toegepaft  geweeft. 

't  Schynt  dat  deeze  Vifch  den  Ouden  onbe- 
kend ware  voor  Aüsomus:  ten  minfte  heeft 

men  geen  zekerheid  9  dat  'er  van  gefproken  zy 
onder  een  Griekfchen  naam.  Tegenwoordig 

zynze  bekend  genoeg,  en  men  vangt  'er  dik* 
wils  van  vyf  of  zes  Ponden  zwaar,  in  grooce 
Meiren.  Zy  beminnen  flaande  Wateren,  die 

Moeraffig  zyn  s  of  langzaam  vloeijende  Rivie* 
ren.    Op  vervuilde  Modderige  plaatfen  van  de 

Vy- (6)  Cyprinus  pinna'  Ani  radiis  viginti  quinquë^  Caudae  ia-» 
tegra,  Carpore  mucofb.  Syft.  Nat.  X.  Cyprinus  mucofus  té* 
*us  riigrescens,  extremitate  Caudce  aquali.  ART.  Gen.  34» 
Syn.  5.  Spec.  27.  Cyprinus  pinna  Ani: Olïiculorum  undecim^ 
Caudse  ciequaii.  Faun.  Suec.  321,  Tinca  Authorurfi,  WU<Li  p.  z$  ï* 
RAJ.  p.  117. 
I*DSEl,t  vm.  STUK*  Bb  $ 

IV. 
AfdeeU 
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VI. 

Tinca* 
Zeelt, 
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IV;       Vyvers,  vindc  menze  mceft.    Men  zegt,   dac 

\rï  v      Z^  m         Voorzomer ,   als  het  Koorn  in  bloey 
Hoofd.    ̂ aac  i  voortteelen,  en  leevcn  van  Slykcn  Vui- 

stuk.     ligheid.    Hier  aan  zou  men  evenwel  twyfelen 
***$*?      kunnen,  indien  het  waar  is,  dac  zy  naar  Aard- 

wormen   zeer    gretig  zyn:  doch  zelden  vangt 
menze  met  den  Hengel. 

K  De  Zeelt  onthoudt  zig  altoos  op  den  Grond 

van  't  Water,  en  hier  van  komt  het,  dat  men 

'er  zo  veel  niet  in  een  Vyver  houden  kan,  als 
Karpers*  Men  bêhoeftze  zelden  daar  in  te 

planten.  'Tot  vervoering  is  deer.e  Vifch  zeer 
bekwaam,  als taay  zynde  van  Leven:  gelykook 

. Leme^y  aanmerkt,  dat  hy,  in  (tukken  gefnee- 

•'  den  zynde  en  half  gerooflerd,  dikwils  nog  cit 
de  Braadpan  fpringt.  Men  wil,  dat  de  Snoek 
zyne  Wonden,  met  zig  tegen  den  Zeelt  te 

wryven ,  door  de  Slymigheid  daar  van  geneeft. 

|  Hoe  't  zv  3  dit   weet  men ,  dat  de  Zeelt ,  hoe t 

groot  een  Vriend  ook,  om  die  reden,  van  den 
Snoek ,  door  denzelven  niet  verfchoond ,  maar 

gretig  opgevreeten  wordt. 

Llnl.         De  Heer   Geoffroy,   de   Jonge,  hadt,  nu 

worm  daar    rujm  Vyftig  Jaar  geleeden,  aan  de  Koninglyke 
Akademie  der  Weetenfchappen  van  Parys  een 

Lintworm  laaten  zien ,  die  uit  een  gezonde  en 

zeer  wel   gevoede  Zeelt  gehaald  was.    Deeze 

Lintworm  was   gelyk  .aan  de   genen ,  die  men 

in  Menfehcn  vindt;   uitgenomen    dat  hy  geen 

Ringen  overdwars  hadt,  zynde   alleenlyk  met 

# Streepen  overlangs  getekend,  tuflehen  welken 
een 

m. 
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een  groote  plooy  liep  v£n  den  Kop  tot  aan  de       FV. 

Staart,  die  den  Worm  in  tweeën  deelde.     Hy    Afdeec* 

was  geheel  en   hadt    de   langte    van    derdhalf    r?LV' . 

Voeten.     Men  weet  niet,  voegt   'er  de  Hifto-     stuk. 

rie-Schryver  by ,  dat  'er  toe  nog  toe  Lintwor-      2tiiu 
men  in  de  Viffchen  gevonden    zyn  (*J-     On- 

langs heeft  men  dergelyke  in  Stekelbaarsjes  ge* 

zien  Cf),   en  't  is  bekend,,  dac  de  Lintworm 
vry  gemeen  zy  in  de  Zeelten* 

Onder  de  gebaarde  Karpers  maakt  inderdaad  ccfWte. 

deeze  een  droevige  Figuur,  wegens  de  klein- 

heid van  zyne  Knsveltjes  ,  die  in  een  doode 

Zeek  naauwlyks  zigibaar  zyn.  Hy  is  aan  zy- 
ne bruine  Kleur,  aan  de  kleinheid  van  zyne 

Schubbetjes  en  Slymigheid  ,  zeer  kenbaar  en 

grootelyks  van  de  voorige  Soorten  verfchillen* 
de.  Klein  befchryft  hem  vry  naauwkeurig , 
als  hy  hem  noemt  Braafem  met  de  Vinnen  die 

cirkelrond  zyn  en  de  Staart  zwart;  het  Lyf 

dikagtig>  van  Kleur  uit  den  zwarten  grocnag- 
tig  geel ,  met  de  zyden  van  den  Kop  bieek 

geel;  de  Schubben  klein,  dun,  en  taay  aait- 
kleevende.  De  Schubben  van  den  Molenaar 

en  van  de  Scharren  zyn,  volgens  Dr.  Bastbr, 

evenwel  nog  kleiner.  Het  Slym,  dat  deezeo 

Vifch  omkleedt,  wordt ,  door  hem  met  Azyn 

te  befprengen  ,   verdikt  en   van    't  Lyf  afge- 

febei* 

I*)  Hij},  de  V Ac  ad»  des  Sciences  de  ï/io.  Quarto.  p,  35» 

("f)  Zie  bladz,  35*  hier  voor. 
LDeel.  VIII. Stuk,  Bb  3 
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IV. Afdeel, 

XLV. 
Hoofd- 
stuk. 

Zult. 

y 

fcheiden.    In  de  Mibnetjes  zyn  de  Borftyin- 

nen  gekruld,  ztegt  Gronovius  (*)♦ 
Deeze  Heer  heeft  in  dezelven  ,  zo  wel  als  in 

de  Aarsvin ,  ie ,   in  de  Buikvinnen  der  Zeel- 

ten  9  Straalen    geteld.    Artedi  vondt  \n  de 
Aars   en  Buikvinnen  u  ,  in  de  Borft vinnen  17, 

inde  Rugvin  is,  en  in  die  van  de  Staart  19 

Beentjes.     Volgens  de  Telling  van  Linn^eus 

zouden  'er  25  in  de  Aarsvin,  24  in  deStaart- 
vin,  16  in  de  Borftvinnen ,  10  in  de  R.ug-  en 
9  in  de  Buikvinnen  gevonden  zyn.    Dit  is  te 
zonderlinger  5   daar    de   elfftraaligheid  van   de 

Aarsvin  te  vooren ,  door  zyn  Ed. ,  als  een  Ken- 
merk  opgegeven  was  (f). 

De  Geftalte ,  uitwendig ,  zegt  Artedi  ,  zweemt 

zeer  naar  die  der  Salmforellen  5  by  ons  Laxöring 

genaamd.     Hy  vondt  de  Ingewanden  als  volgt: 
de  Lever  lang  ,  nevens  de  Maag  en  Darmen 

uitgeftrekt  en  in  eenige  Kwabben  verdeeld :  de 

Maag  dik  en  lang,'  bevattende,  zo  wel  als  het 
Gedarmte  3  niets  dan  een  Lymagtig  SapofChyU 

den  Darm  van  't  Portier  eens  naar  't  Middelrifc 
terug  geboogen ,  en  vervolgens  regtuit  loopen- 
de  naar  de  Navel :  de  Milt  langwerpig ,  don- 

ker- of  zwart-rood ,  hoekig  ,  ter  flinker  hand 

gcplaatft  ;  de  Lugtblaas  groot ,   in  't  midden 
als  met  een  Draad  toegeftrikt,  hebbende  een 

geer  zigtbaare  Buis,  ingeplant  in  't  begin  van 

het 

(*)  Muf.  Ichthyol.  Tom.  I.  p.  4,  N.   is, 
("j")  Faun»  Sue&  N.  321. 
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het  onderde  gedeelte  :  het  Buikvlies  witagtig      IV* 

Zilverkteur.  Afdeeu 

Ten  opzigt  van  't  Gebruik  komt  in  de  eerfte   x?LV# 
plaats  in  aanmerking,  dat  de  Zeelt  genoemd     stuk. 

wordt  de  Doktor  van  de  Viffchen;  't  welk  fom*     £«&. 

jnigen  daar  van  afleiden,  dat  hy,  in  een  Houwer  G-brmk* 
gedaan  zynde,  het  Water  troebel  maakt.    On- 

cwyfelbaar  is  het  daar  van  afkomftig,  dat  hy 

de  gekwetfte  Viffchen*  zomen  wil,  door  zyne 

Slymerigheid    geneeft.     Aüsoniüs    hadt    hem 

Trpofl:  van  't  Gemeen  *  getyteld;  't  welk  we-  *  Vuig 
gens  zyne    geringheid    tot  Spyze    vry  eigen  Wati* 
is  (*).    In  Italië  is  een  Spreekwoord  ,  dat  ie- 

mand ,  die  Zeelten  eet ,  zefcerlyk  de  Koorts 

krygt  (f)*    Aan  den  anderen  kant  vindt  men 

aangemerkt  ,   dat  de  aanvoeging  van   levendig 

doorgefneeden  Zeelten,  aan  'c  Gewricht   der 
Hand  en  aan  de  Voctzoolen ,  tegen  Hoofdpyn 

m  ïlhoofdigheid,  in  Heete  Koortfen,  dienftig 

zy.    Ook  legt  menze  geheel  op  de  Gewrich- 
ten in  de  Jicht ,  of  op  de  Navel  en  boven  aaa 

den  Buik  in  de  Geelzugt,   laatende  hun  daar  . 

fterven.    In  de  Kop  worden  dergelyke  Steent- 

jes gevonden  als  in  de  Karpers ,  die  van  't  zelf- 

de Gebruik  zyn.    Voor  't  overige  kan  men  zeg- 
gen, dat  deeze  Vifch,   wel  toebereid  zynde, 

niet  onfmaakelyk  noch  ongezond  zy ;  doch ,  uit 

Water  alleen  gegeten ,  zyn  'er  weinigen  dien  hy 

be- 

(*)  Zie  Uitpzögte  Verhandel.  I.  DEEL ,  bladz,   ij£, 
(|;  Neiïlmo  mangie  Tenca,  chi  Febre  non  fente. 
L  DEEL.  VHI.  STUiL*  B  b   4 



59*     Bes  c  h  r  y  v  i  k  6-    van 

IV.       behaagt.    Ook  fcheelt  hei  veel ,  of  hy  jong  et> 

l  ■  vDKEiu   v;ej  gevoecj  9   jn  heidere  Wateren  . gevangen a 
Hoofd-    ̂ an  öuc*  en  u*c  SlykerigG  Poelen  en  Slooten, 

stuk.      of  vervuilde  Vyvers  gehaald  zy.     In  't  hcetftq 
Zeetu      van  cjen  Zomer ,  of  in  de  Hondsdagen,  zyn  zq 

ongezondit. 
Zie  hier,  hoe  men  ze  toebereid  xvil  hebben. 

Indien  uw  Zeelt  groot  is,  zegt  Platina  ,  neem 

haar  ,  en ,  ze  wel  fchooq  van  Schubben  ge- 

ichraapt  hebbende,  zult  gy  ze  aan  den  Graat 

opfhyden  ,  en ,  dan  >het  binnenfte  buicen  keeren, 

breekende  de  Ribben  en  haaknde  'er  het  Inge- 
wand uit:  dan  vult  menze  mee  zes  Eneren  , 

'  wat  gefneeden  P*ieterfelie  ,  geftampte  Peper s 
gekneusde  Knoflook  en  een  weinig  Saffraan, 

Daar  zyn,  die  'er  Pruimen,  Kerfen  of  Rozy* 
nen ,  met  Amandelen,  die  gewreeven  zyn,  by 

de  Eijeren  indoen.  Voorts  wordt  zy  op  de 

Roofter  gebraden,  en,  gaar  zynde,  met  Olie 

en  Azyn  gegeten.  Ook  kan  men  ze  met  Li- 

moenfap  flooven ,  of  in  de  Pan  bakken ;  't  zy 
met  Boter,  of,  gelyk  het  Gemeen  doet,  met 

Olie.  Anderen  leggen  ze  met  Speceryën  in ,  of 

vullen  ze  als  de  Karpers.  Ook  kan  men  de 

Zeelt ,  aan  Mooten  gefneeden ,  zeer  bekwaame-* 

lyk  ,  met  Champignons,  Truffels ,  Stoelen  van 

Anichokken  en  Speceryën ,  in  roode  Wyn 
ftooven.  Het  Vel  van  deezen  Vifch  wordt, 

van  onze  Vrouwtjes  ,  voor  het  fmaakelyfcfte 

gehouden  (*). 

C*;  Aldrovandi.  Ptfi,  Libr.  V.  Gap,  45.  p.  252*    Zie 
©ok 
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(7)  Karper  met  de  Aarsvin  van  elf  Straakn ,       IV, 

de  Staart  onverdeeld  ,  bet  Lyf  omtrent  Rolrond.   Afd££I* 
XLV. 

Deeze  voert ,  by  de  Ouden ,  den  naam  van    Hoofd- 
STUK 

Capito ,  Cepbalus  en-Squalus,  dat  thans  de  Ge- 
v  tlt 

flagtnaam  is  der  Haaijen.     Tot  onderfcheiding   Cephaiuu 
Dik-Kop* 

van  den  Harder,  heeft  deeze  den  bynaam  van 

Fluviatilis  >  dat  is  Rivier  Dik  Kop.  De  Romei* 

Een  noemen  hem,  oog  heden,  Squagio>  de  En» 

gelfchen  a  Cbub  of  Chevin;  de  Franfchen  Meu* 

nier  o?  Vilain,  en  fomtyds,  te  Parys,  Teftard,* 
volgens  RoKDELETitis.    De  Duitfchers  geevea  4 

'er  den  naam  van  Alet  of  Alat  aan,  volgens 
Gesnerüs  ,  en  die  van  Keulen  noemen  hem 

Munne. 

Langwerpige  Cypririus ,  met  groote  Schubben 

op'tLyf  en  de  Aarsvin  van  elf  Beentjes;  hadt 
Artedi  deezen  getyteld.  Indien  het  doorgaat, 

dac.  de  Zeelten  vyfencwiniig  Straalen  in  de 

Aarsvin  hebben,  zyn  zy  ,  door  dit  Kenmerk 

alleen  ,  genoegzaam  onderfcheiden.  Grqnq* 

viüs  betrekt  'er  toe  den  Alburnus  van  Salvia» 
Küs  9  die   Weijsvijeh  genoemd  wordt  ;   doch 

Ar- 
ook    la   nouvelle  Mal/on  Rujïique.  p.   8f8.     En  CHOMEL  op 
Zeelt. 

(7)  Cyprinus  pinna  Ani  radiis  undecim,  Caucte  Integra  ,  Cor- 
pore  fubcylindrico.  Syft.  Nat.  X.  Cyprinus  pinna  Ani  radiis 
undecim,  Cauda  lotundata.  Muf  Ad.  Fr.  I.  p.  77-  T.  30. 

Cyprinus  oblongus  macrolepidotus  ,  pinna  Ani  oiïlculorum 

undecim,  ART.  Gen.  5-  Syn.-  7.  Gron.  Muf  I.  N.  12. 

Muf.  li,  [p.  3.  Capito  Aufonii  ,  Squaius  Veremrn.  Jonst. 
Xibr.  III-  Aldrov.  Libr.  V.  Capito  Fïuviatilis.  CHARL» 

p.   is<S.    Capito  five  Cephalus,  WlJLL.  p-  *55.  RAJ.  p,  Ji<?a 
LDL1LL.  YIII.StUK,  Bb   ̂  



94     Beschkyvïnc    va» 

IV.      Artedi  merkt  aan  ,  dat  deezc  daar  van  ver* 

Apdeeu  fch}ile#    De  Squalus  van  Salvianus  (lek  zyn 
Hoofd-   ̂ d*  als  een  byzondere  Soort;  die  hy  door  de 

stuk.     Raamagtigheid  van   de  Rug-   en  Aarsvin  (*} 
PifcKip.   opderfcheidt  van  deezen,  wiens  Buik-  en  Aars* 

vinnen  witagtig,  de  overigen  blaauwagtig  Afch- 

graauw  zyn  (f).    Deezc  laatfte  Soort  merkt 

zyn  Ed.  aan ,  dat  in  't  Haarlemmer  Meir  zig 
onthoudt ,  en  de  andere  komt  in  onze  Rivie» 

#  ren  ook  fomtyds  voor  (|).  Menigvuldig  is  die , 
met  de  witagtige  Buik-  en  Aarsvinnen,  in  de 

Ryn  en  de  Donau  ,  zegt  hy    elders.     Lik- 
kaüs   fielt    de] Woonplaats  in  de  Zuïdelyke 
deelen  vm  Europa. 

Deeze  Dik-Kop  woont  niet  alleen  in  Meiren 
en  Rivieren ,  maar  kan  ook  in  Vy vers  geteeld 

en  gehouden  worden  ,  zo  wel  als  de  Karpers, 
Zy  blyven  eenigen  tyd  in  een  Vat  met  zui- 

ver Water  levendig,  mids  men  hetzelve  niet 

door  Brood  troebel  maake.  Zy  leeven ,  zo  het 

fchynt ,  van  Modder  of  Slyk ,  doch  bovendien 

eeten  zy  ook  Muggen ,  die  op  't  Water  zwee- 
ven ,  en  worden  gevangen  met  den  Hengel  5 
waar  aan  men  een  Veldkrekel  doet ,  of  een 

Drjiif ,  of  een  foort  van  I  Vliegen  ,  welken  de 

§  witzers ,  deswegens ,  Aletmuggen  heeten.    Men 
wil 

f*)  Cyprinus  oblongus,  teres  ;  mexillis  jequalibus  :  pinna 
dorfali  ventralibus  rexnotiore  :  cauda  lunulata  :  piniia  dor» 

fali  anallque  parallelogrammis.    'Zoóph<  Gron.  N.  334. 
(|)  Zoóph.  Gron.  N.   333. 

U)  AU.  Hefo.  Vol.  IV.  p.  ïtfs. 

y 
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wil  ook,  dat  zy  Smaak  hebben  in  OfTen-Brein.      iv. 
Hunne  Voortteeling  is  in  de  Voorzomer  aan  den  AfdeeU 

Oever.    Daar  zyn  'er  die  willen  3  zegt  Gesne  .    TT f    _  .  ■  •  Hoofd- kus ,  dat  zy  in  de  Meymaand  van  de  eene  Zyde     stuk. 

yoortteelen ,  en  vervolgens ,  als  de  Morellen  ryp  Bik-Ko^ 
zyn  ,  aan  de  andere  Zyde  van  het  Lyf.  Het  is 
een  Vifch  die  by  Schooien  zwemt.  Hy  ont« 
houdt  zig  veel  onder  de  wortels  van  Boomen 
en  in  gaten  van  den  Qever  ,  gelyk  de  Kar- 

pers. 
Die  Authear  hadt  gehoord  ,  dat  zy  op  't 

grootfl:  een  Elle  lang  zyn.  Hun  Lyf  is  naar  de 
dikte  langer,  dan  dat  vaneden  Karper;  de  Kop  . 
zwartagtig  en  groot :  de  Rug  donker  groen ,  de 

Buik  en  Zyden  Zilver*  ,  doch ,  als  zy  grooter 
worden ,  Goudkleurig  en  zwart  geftippeld.  Zy 
hebben  de  Schubben  byna  zo  groot ,  als  de 
Karpers ;  den  Bek  klein  en  geen  Tanden ,  doch 

dergelyke  Steentjes  in  de  Keel :  de  Oogkrin* 
gen  Goud-  en  Zil  verkleur  :  de  Staart  ge- 
vorkt. 

Dit  laatfte  fchynt  eenig  verfchil  aan  te  dui- 

den ;  want  die ,  welken  men  vindt  in  't  Koning- 
Jyk  Sweedfch  Kabinet,  heeft  de  Staart  aan  't 
end  rond  ,  daar  de  tweede  Soort  van  Gro- 
novuts  dezelve  halfmaanswyze  heeft.  In  de 

Rug-  en  Aarsvin  zyn  n  ,  in  de  Borflvinncn 
16  ,  in  de  Buik  vinnen  9  en  in  de   Sraartvia 

17  Straalen  opgetekend.  Niet  alleen  ,  dae 
het  Vleefch  van  deezen  Vifch  week  en  onfmaa- 

kelyk  zy ,  maar  hy  heeft  in  't  zelve  ook  veele 
l  deel.  vin.  stül.  Graa*    . 

/ 
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IV*  Graaten ;  'c  welk  de  oorzaak  zal  zyn  van  gedag* 
Afdeel.  tQÜ  Franlchea  naam. 
XLV, 

Hoofd»  ^\  garper  mei  je  Aarsvin  duhbeld ,  de  Staart 
STUK,  v    '  l 

vin  overdwars  drievorkig. 
jluratus, 

eoudvlfchje.  Onder  deezen  naam  fielt  de  Heer  Linn^eus 
een  Soort  Van  VifTchen  voor  ,  die  thans  zeer 

bekend  zyn  en  hier  te  Lande  veel  naauwkeuri- 

ger  dan  door  hem  onderzogt.  Ik  heb  de  Goud- 

vifchjes  op  't  Oog,  die  in  China,  hun  Vader* 
land  ,  Kin-Ta  of  Kin-Yu  ,  in  Japan  King-Jo 

genoemd  worden.  In  't  Franfch  geeft  men  'er 

den  naam  aan  van  Poijfon  d'Or,  in  't  Engelfch 
noemt  men  ze  Goldfisb  ,  in  Sweeden  Gullftsk. 

*t  Is  waar  ,  dat  fommigen  'er  ook  den  naam 
van  Zilvervi/cbjes,  in  alle  die  Taaien,  aan  gee- 
vcn  :  maar  dit  agt  ik  oneigen.  Wy  weecen  dat 

zeer  veele  Viffchen,  over  *t  geheeïeLyf  of  ten 
deele,  een  Zilverglans  hebben,  gelyk  deSpie« 

ringen  by  voorbeeld ,  de  Haringen  en  anderen 

van  ons  Land  ;  de  Schcrpftaart  (*),  wiens  ge- 
heele  Lyf  verzilverd  is  ,  onder  de  uitheem- 

fchen.    Ook   hebben    de   platte  Weftindifche 

Zil- 
(g)  Cyprinus  pinna  Ani  gemina  ,  Caudae  trans verfe  trlfur- 

Ca.  Faun.  Suec.  p.  125.  T.  2.  A&.  Steckh.  1740.  p.  403. 

T.  I.  f  1--8.  Gron.  MuJ.  I.  n.  is.  Cyprinus  pinna  Ani 
fimplici  ,  Cauda  trifurdL  Muf.  II.  N.  150.  Edw.  At\  T. 
2  op.  Pet.  Gaz.T.  7.8.  f.  7.  Cyprinus  craffiufculus ,  Cauda  Lu» 

nulata  ,  Borfb  fixbeonvexo.  ,  Pinnis  in  diverfis  fubjeótis  dis*» 
-  crepantibus.  Zoöpb.  Gron,  Fafc.  I.  p.  iog.  N.  243» 

(*}  £ic  't  voorg,  vil-,  $TyK.  bladz,  129* 
V 
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Zilvervifchjes  dien  naam    reeds    lang    gedra-      IV*  j 

gen  (*).  •  Afdkm&*\ 

Wy  moeten  evenwel  bekennen,  dat  de  Zil-    T?LV* J  '  Hoofd*  [ 
veragtigheid  in  deeze  Goudvifchjes   grooter  is;     stuk. 

doordien  dezelve  meer  zweemt  naar  opgemaakt   chmee/ch 

fyn,  en  minder  naar  Plaatzilver:  doch,  dewyl 

dat  Zilver   een  yerbaftering  is  van  de  Goud- 

kleur ,  zo  behoort  men  den  eerden  naam  te  be- 
houden  (f)*    Aan  den  anderen  kant,  wederom* 

kan  men  dien  naam  niet  op  zig  zelf  alleen  ge- 

bruiken, maar  men  moet  hun  den  Bynaam  gee- 

ven  van  Chineefche  ,  dewyl  'er  meer  Goud  vis-    * 

fchen  zyn.    Ik  heb  reeds  van  de  Dorado's  ge- 
fproken,  die  van   de  Goudkleur  hunnen  naam 

hebben;  als  ook  van  den  Kaapfchen  Goudvifch, 

die  tot  de  Zee-Braafems  behoort  ,  en  Aurata 

by  de  Ouden  genoemd  werdt  (|).    Hier  zal  ik 

alleen  maar  melden,  dat 'er  in  Duitfchland,  na- 
tuurlyk  ,    Vifchjes  voorkomen  ,    die   men  al- 

daar Goldfish,  dat  is  Goudvifch  noemt,  worden- 

de  op  de  Elve  Goldbarfch ,  dat  is  Goud-Baars  ge* 
tyteld    (§)»     Onze  Braafems   en   Ruifchvoora 

hebben  ook  een  taamelyke  Goudglans  ,  gelyk   \ 
v/y  zien  zullen. 

De  Kleur,  echter,  van  de  Chineefche  Goud. 

vifch* 

(*)  Zie  't  voorg.  VII.  Stuk,  blad#.  310. 
Cf)  Nam  a  potiori ,  ut  ajunt ,  peten^a  eft  denominatio. 

(4)  Zie  't  voorg.  VII.  STUK,  bladz.  37*  >  377» 
(§)  Klein.  Pi/c  MifF.  V.  p.  <*;.  N.  z.    Leuciscus  Aurs- 

cus,  &c. 

h  Vz&u  Vil«  Stt;  k, 
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IV.      vifchjes  is  zo  uitmuntende  ,  dat  Valenty*^ 

Afdeed,    ̂ jg  veeje  viflchen  der  Ooftindifehen  ,  over  wel*^ 
T?Ly*     ker  Kleuren  men  in  Afbeelding  zo  verltcld  ftaat* Hoofd-  °  * 
stuk.     met  eigen   Oogen  hadt  gezien  ,  hun  voor  de 

Chmee/ch  )  allerfchoonften  houdt  (*).    Om  die  reden  won 

Schoonheid.  den  z¥  >  door  de  Grooten  en  Luiden  van  Ver- 

mogen in  China  en  Japan ,  't  zy  binnen-  of  bui- 
tenshuis ,  in  Porfeleine  Kommen  of  kleine 

Vyvertjes,  die  taamelyk  diep  zyn,  voor  plei- 
zier  gehouden.  Men  gebruikt  aldaar  ,  zo  de 

Schryvers  melden,  veel  voorzigtigheid  in  ze  tö 
behandelea ,  durvende  hun  mee  de  bloote  Han- 

den niet  aanraaken ,  en  geevende  'er ,  twee-  of 
driemaal  in  de  Week,  verfch  en  frifch  Rivier- 

Water  aan;  't  welk  eenige  Uuren  moed  ge- 
ftaan  hebben, eer  men  *er  de  Vifchjes,  mee  een 
Schepnetje,  in  overdeed.  Men  hadt  opgemerkt, 

dat  zy  aldaar  van  ftooten  aan  het  Vat  of  fchom- 

melen  van  het  Water,  van  groot  Geraas,  Ou- 

weder,  Stank  van  Pek  of  Teer,  en  alle  ver* 

ontrufting ,  ligcelyk  ftierven.  Zy  beminden  ook 

de  Schaduw  :  weshalve  men  ze ,  met  eenige 

Kruiden  in  't  Water  te  ftrooijen ,  voor  de  heetc 
Zonnefchyn  befchutte. 

yoedzel.  Het  Voedzel ,  dat  deeze  Vifchjes  nuttigen, 

is  maar  weinig ;  men  geeftze  daar  te  Land  eenig 

gruis  van  met  Water  en  Meel  gebakken  Vladen, 

Ei- 

(*)  Dit  is  eeu  voornaame  Zaak,  om  'er  van  te  oordeeleiu 
want  door  't  Sterven  verliezen  de  Ooftindifche  Vifchjes  veel- 

al hunne  zo  heerlyke  Kleuren  ,  en  even  't  zelfde  heeft ,  dit 
on*e  Liefhebbers  betreuren ,  ook  in  de  Goudvifchjes  plaats* 

N. 
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Eijerdoiren  die  gekookt  zyn ,  mager  Varkens.      IV. 

Vleefeh  ,  dat  in  de  Zon  gedroogd  is  en  tot  Afdeei* XLV 

Poeijer  gewreeven ,  of  kleine  Slakjes ,  die  men   jj0^J  * 
in  't  Water  werpt  en  welker  Stym ,  naar  men    stuk. 
zegt,  hunne  befte  Spyze  is.    Men  moet  hün  £**¥&£. 
niet  meer  geeven,  dan  zy  op  kunnen  eeten: 
zo  dra  zy  hongerig  worden ,  komen  zy  aan  de 
Oppervlakte  van  het  Water.    Men  zegt ,  dac 

zy  den  geheelen  Winter  door,  zo  lang  de  Kou- 
de duurt,  geen  Voedzel  gebruiken;  waar  van 

te  Peking ,   drie  of   vier  Maanden   lang  ,  de 
proef  zou  genomen  zyn.    Meeftendeels  worden 
zy  van  de  voornaame  Luiden  zelf  gevoed:  want 
zy  kennen  de  genen  die  hun  Eeten  bezorgen, 

en  komen  aanftonds  |uit  het  Water  op ,  wan- 
neer zy  die  hooren  aankomen.    Ten  einde ,  nu , 

men  hun  zo  veel  te  gemakkelyker ,  en  zo  dik- 
wils  men  wil  ,  voor  den  Dag  doe  komen ,  wordt 

een  Fluitje  aan  het  Vat  gehangen,  waar  op  men 
telkens  blaaft,    als  men  ze  eeten  geeven  wil, 

en  gewent  ze  dus ,  dat  zy  vervolgens  altoos, 
op  het  Fluiten  ,  aan  de  Oppervlakte  komen , 

om  al  fpeelende  zig  te  verluftigen  (*)♦ 

De 
j(*)  Deeze  Hiftorie  ,  die  ik  uit  de  Befèhryving  deezet 

Vifchjes  ontleen,  welke  de  Heer  Linn^us,  in  de  Stekkelmfe 

Verhandelingen  van  't  Jaar  1740  ,  daar  van  gegeven  heeft, 
beveftigt  ongemeen  het  gene  ik  daar  van,  ten  opzigt  van  't 

Gehoor  der  VifTchen,  in  't  voorgaande  Stuk,  bladz.  48.  ge- 
meld heb,  en  het  maakt  my  geheel  onbegrypelyk ,  hoe  onze 

Autheur,  zo  veel-  Jaaren  daarna  ,  nog  heeft  kunnen  fchry  ven » 
dat  de  Vifichen  doof  zyn.    Zie  aldaar ,  bladz.  +c* 



4Q3      Beschryving     van 

IV.  De  kkiofle  Vifchjes   worden   meed  gezogt* 

**  ■  om  dat  die  het  vrolykfte  zyn.     In  Mey  begin- 
Hoofd-  nen    deeze    Schepzekjes   zig   te    wryven     ea 
stuk.  Zaad  te  fchieten:  weshalve  men  alsdan  friiTche 

CMwM  Kruiden  in  \  Water  ftrooit,  daar  zig  de  Kuic 
Lroadvijchje.  ° 

voortteeiii]^.  aanzet.  Zo  dra  de  Vifch  gefchooten  heeft , 
doet  raenze  in  een  ander  Vat  over,  zettende 

dat  gene 5  waar  in  de  Kuit  vervat  is,  tot  drie 
of  vier  Dagen  in  de  Zon ;  doch  veranderende y 

voor  't  verloop  van  veertig  of  vyftig  Dagen , 
het  Water  niet.  Alsdan  krygt  men  de  klei- 

ne Vifchjes  te  zien  ?  die  in  't  eerft  geheel 
zwart  £,yn ,  tot  eindelyk  de  hooge  Kleuren  by 

de  Staart  zïg  beginnen  te  verroonen.  Onver- 

gelykelyk  teek  dit  Vifchje  voort,' naar 't  gene 
men  uit  de  menigte  van  Kuit  befluiten  kan ; 

doch  meer  in  Vyvertjes  dan  in  Kommen  of 
Glazen. 

Dat  deeze  Vifchjes  lang  in   China    bekend 
zyn 

(*)  In  de"  Hiflorifche  '  Èefcbryving  der  Reizen  wordt  ge- 
meld ,  h  oe  men ,  in  China  ,  aan  deeze  Vifchjes  ,  een  IVoifel 

geeft ,  die  in  VVater  geweekt  is  ̂   hard  gek.ook.te  Dooijers  van 
Eijeren  ,  of  anders  mager  Spek  ,  in  de  Zon  gedroogd  en  tot 
een  Poeijer  gebragt.  ik  weet  ,niet  wat  de  reden  zou  zyn, 

om  Wafels  in  .Water  te  week  en ;  ten  ware  men  deeze  Viich- 
jes  uit  de  Hand  wou  voeden  ,  gelyk  onze  Karpers  ,  dat  zeer 

tegen  de  onhandelbaarheid  ftrydt  ,  en  wat  belangt,  mager 

Spek.  'm  de  Zon  te  dröogen  en  dm  tot  Poeijer  te  maaken: 

dit  moet,  dagt  ik,  een  zonderling  Konftige  Uitvinding  der 

Chïneczen  zyn  ;  doch  het  Franfche  Werk  ,  U  Defcript. 

jföflförté&t  des  Voyages ,  inziende ,  vind  ik  dat  'er  van  maigre 

de  Por  e  gefproken  wordt,  't  welk  by  mj  is  Varkens- Vleefch 
en  geen  mager  Spek. 
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zyn  geweefl:  en  als  een  groote  fraaiheid  aange-       IV. 

merkt,  is  blykbaar,  doordien  menze  op  Porfe-  An   EL* 

lein ,  in  hunne  natuurlyke  Kleuren ,  afgefchilderd  tt*LV# 
vindc.    Voor  de  mooiften  ,    hoewel  maar  een  stuk. 

Vinger  lang.  levendig  zy nde,  worde  gezegd,  cbtieejeb °        Goudvljtbje* 

dat  men  aldaar  drie  of  vier  Ryksdaalders  be- 

taalt (*).  Ook  wil  men  dat  zy  van  zelf  groei- 

jen  en  voomeelen  in  zeker  Meir  van  't  Land* 
fchap  Cbe  Kyan  ,aaa  den  voet  des  Bergs  Tfyew 

King.  Hoewel  dit  Meir  niet  boven  de  honderd 

Morgen  groot  is  (f) «,  vind  ik  hec  egter  zo  on* 

geloofbaar  niet,  dat  daar  uit  de  Goudvifchjes 

zouden  gefprooten  zyn ,  die  men  thans  ook  in 

ons  Wereldsdeel  vindt :  want  zy  worden  min- 
der vernield  en  zorgvuldiger  bewaard  dan  an- 

dere  Viffchea. 

Weinig  Jaaren  zyn  deeze  Vifchjes  nog  maar  voortp'an- 

in  Europa  bekend  geweeft.     Men  heeft  'er,  inpa.gn" 
1728,  zo, 't  fchyee  de  eerftemaal  uit  Ooflindie 

in 

f*)  Les  plus  jolles  Je  vendent  trois  ou,  quatre  Ecus  ,  vindt 
men  aldaar.  Het  zou  op  de  waaide  van  de  Ecu  hier  aan- 
komen. 

("J")  Niet  hoven  de  hónderd  Akkers  in  zyn  Omtrek,  heeft ,  't 
welk  onverftaanbaar  is ,  vind  ik  ïn  de  Hiftorifebe  Befchryvïn? 

ger  Reizen.  Daarom  zag  ik  inzonderheid  't  gedagte  Franfche 
Werk  naa ,  en  vond  /dat  in  een  Aantekening  gezegd  wordt*  van 
dat  Meir  :  il  na  pas  plus  de  deux  eens  Ar  pens.  Men.  weet  dat 
Arpens  eigentlyk  geen  Akker,  maar  een  Maat  van  Land  is, 

die  wel  i-s  waar  flegts  honderd  Roeden  uitmaakt,  doch  wegens 
de  groof.tc  van  deeze  Roeden ,  die  dikwils  van  20  of  meer 
Voeten  zyn,  naaft  overeenkomt  met  onze  Gemeten  of  half 

Morgens :  zo  dat  men  de  Oppervlakte  van  dit  Meirrje  b&gtoQ  * 
ren  moert  op  ongevaar  honderd  Morgens. 

LPEEL.  VUL  STUK.  CC 



Beschryvino    van 

IV.  in  Engeland  levendig  overgebragt ,  die  nader- 
Afdeel.  ̂ ^j  auaar  jn  Vyvers  gezet  en  vermenigvul- XLV 
Hoofd-  *6^  zy°'    **"  Dcenemarken ,  alwaar  men  ze 

stuk*  voorgeteeld  hadt,  werdt  'er,  omtrent  den  Jaare 
q^tM.  *74°  9  een  vereerd  aan  de  Koninglyk  Sweed^ 

'  fche  Akademie.  Nu  tien  Jaaren  geleeden  kwa- 
men  'er  levendig  in  Holland,  en  de  Heer  Dr. 
Baster,  te  Zierikzee  in  Zeeland,  plantte  'er 
in  den  jaare  1758,  twaalf ,  die  hy  uit  Enge- 

land gekreegen  hadt,  in  zyne  Vyvers ;  alwaar 

uit  twaalf  anderen ,  die  hy  in  *t  volgende  en  zes 

die  hy  in  't  jaar  1.760  kreeg  ,*  (waar  van  twee 
ftierven , )  zyne  Vyvers  met  zulk  een  veelheid s 

van  het  tuk  deezer  Vifehjes  zyn  vervuld ,  dat 

zyn  Ed,  'er  thans  aan  de  Liefhebbers  in  Hol* 
.   v  Jand  en  elders  kan  medèdeelcn  ,  die  dezelven 

om  de  aartigheid,  binnens  huis ,  in  Glazen  Fles- 
fchen  houden, 

xevensma-     Deeze  Heer  heeft  zeer  naauwkeurig  gelet 

ïuer  in  vy-  0p  <]e  gedagte  Eigenfchappen ,  en  die ,  in  fom~ 
iBÏge  opzigten  ,    verfchillende  gevonden  (*), 
Hy  merkt  hun  op  ver  na  zo  teer  niet  aan,  in 

't  behandelen,  als  men  ten  opzigt  van  die  in 
China  fchryft ;  ook  vindt  hy  niet  dat  zy  zo  aan ■• 

doenlyk  zyn  voor  de  fchommeling  van  't  Wa- 
ter  of  voor  Geraas.    Zyn  Ed.  weet  Voorbeel- 

den, dat  'er.uic  de  Fleflchen  gefprongen  waren, 

en 

(*)  Zie  't  VIT.  DEïLS  I.  Stuk  der  Vtrhtndelmgm  v*n  de 
Hallandfck  Mattfcbappy  der  Weeienfc happen ,  bladz.  %is> 
taz9 
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cB  ceo  Uur  op  den  Grond  gelegen  hadden  ,  die      IV, 

egter,  in 't  Water  gezet,  weder  bekomen  en  Afdeel. 

in  't  Leven  gebleeven  zyn.    In  zyne  Vyvers    HXLV* 
voedt  hy  ze  des  Zomers  met  Brood  en  zy  kö-     stuk. 

men  naar  de  kanten  öf  Wal ,  zó  dra  men  zig  JpHw^*; 
vertoont,  eetende  het  Brood  uit  de  Handen, 

ja  haaiende  het  zelfs  van  tufïchen  de  Vinge- 
ren,   Des  Winters  fchytien  zy  weinig  Honger 

te  hebben ,  en  leeven  alsdan  onder  't  Ys  ;  mids 
jnen  zorg  draage,  om  hun  Lugt  te  geeven.  Zy 
hebben  in  April  of  in  Mey  hunnen  rytyd,  alè 

wanneer  zy  zeer  tierig  zyn  en  veel  beweeging 

maaken,  gelyk  de  Karpers  ;  paarènde  vervol* 
gens  en  Zaad  fchietende  ;   waar   uit  de  jonge 
Groey  zig,  vier  of  vyf  Weeken  na  de  Paaring 4 

ëen  vierde  Duims  lang  vertoont,  zynddgraauw* 

&gtig  groen  van  Kleur. 
Die  men  in  Fleflchen  öf  Glazen  l>dudt,wor-oppa*ïïRg  in 

den  om  den  anderen  Dag  verfchooad  met  Regen-  GiLeaT  ° 
water :  zynde  dat  gene ,  waar  in  veele  Luisjes 

&yn ,  door  zyn  Êd.  het  befte  gekeurd ,  en  Rivier- 
Water  zegt  hy  is  ook  goed;;  doch  dalt  van  dé 

Graften ,  in   verfcheide   Hollandfche    Binnen* 
Steden  ,   nadeelig  :    alzo   zy  daar  in  hunneri 

Glans  verliezen  en  niet  lang  leeven.    's  Mor* 
gens,  een  Uur  of  vier  voor  het  verfchoonen, 

kruimelt  men  eenig  Brood  in   't  Water  ,   öf 
geeft  hun  Wormpjes ,  Vliegen ,  Muggen  ea 
andere  infekten.    Tot  het  verfchoonen  worden 

zy,  met  het  Water,  overgegooten  in  een  Kom 
bf  Tobbetje ;  waar    uit  menze  ,  na  dat    de 
iDEEL.  viii.stuk,  Cc  a  Flcfch 
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IV.       Flefch  gefpoeld ,  en  mee  verfch  Water  gevulé 
Afdeel.  js^  jlun     zoac{er  eenig  nadeel,  met  de  Handen 

Hoofd-    overfcheppen   kan.     's   Winters    kan    menze, 
stuk.     voor  de  Koude,  in  de  Kelder  zetten,  't  welk 

èUwèfcK    hun  niet  hindert. 

verandedng      Aanmerkelyk  is  de  verandering  van  Kleur  in 

san  *kw-    deeze  Schepzelen,  Valenty'n  hadt  aangemerkt, 
dat  de  Mannetjes  in  de  voorde  helfc  van  hec 

Lighaam  ,   hoogrood  ,  ̂ en  in  de   andere  helfc 
verguld ,  ja  als  met  Goudzand  beftrooid  waren : 

v  de  Wyfjes  grootendeels  wit,  doch  in  het  ag- 
terfte  gedeelte  zo  heerlyk  verzilverd  ,  als  het 

Mannetje  verguld  is.  Men  vondc  'er  in  China 
ook,  die  zwarten  wit  waren,  met  Goud  en  Zil* 

veren  (tippen ,  wordende  de  Mannetjes  derzel- 
ven ,  door  de  Chineezen ,  van  de  Wyfjes  daar 
ïn  onderfcheiden ,  dat  de  laatfien  by  de  Oogen 
en  Neus  eenige  donkere  ,  de  anderen  heldere 
Vlakken  hadden.  Onze  Zeeuwfche  Doktor 

heeft  dit  onderfcheid  van  Kleur  in  de  Sexe  niet 

waargenomen;  doch  zyn  Ed.  merkt  aan,  das 
de  meeden,  een  Week  of  tien  na  de  Geboorte, 

op  de  Rug  eenige  Zilveren  of  wit  glinfterende 
Vlakjes  beginnen  te  krygen  3  die ,  naar  maate 

dat  de  Vifchjes  ouder  worden ,  in  één  loopen 
en  een  flrecp  for meeren.  Een  Jaar  oud  zynde, 

begint  'er,  zo  hier  en  daar,  een  van  Kleur  te 
veranderen ,  wordende  Oranje  of  Geelagtig  on* 
der  aan  den  Buik ;  welke  Kleur  zig  allengs , 
meer  en  meer,  over  het  Lighaam  verfpreidt, 

sa  glanziger  cf  Goudgeel  worde.    Zy  blyven 
het 
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fcct  langfte  zwart  tufichen  den  Kop  en  de  Rug-      IV 

vin,  waar  door  het  Goud  des  te  meer  afiïeekc.  AfdseI<# 

De  meeden  krygen  hunne  fchoone  Kleuren  op     * ̂ V^ 
het  tweede  jaar  hunnes  Ouderdoms  ,  zeer  wei-     stuk. 

nigen  in  het  derde,  en  een  groot  gedeelte  blvft   cbm^M 

voor  altoos  zwart  of  bruin,  gelykende  naar  ge- 
meene  Karper  of  Zeelt* 

Bovendien  is  de  Kleur  van  deeze  Vifchjes, 
in  haare  Schoonheid ,  zeer  verfchillende.  Men 

vindt 'er,  (zegt  zyn  Ed.)  die  het  geheele  Lig- 
haam  over,  doch  inzonderheid  tufïchen  de  Rug- 
en  Staartvin,  zo  glinfterend  Goudgeel  zyn,  als 

een  ftuk  gepolyft  Goud,  't  welk  nieuw  uk  een 
Goudfmics  Winkel  komt ;  anderen  zyn  blinkend 

roofl,  zelfs  tot  hoog  Oranje  toe  ;  fommigen 

bleek  Goudgeel,  anderen  wederom  geheel  wit 

en  met  een  keutlyken  Glans  van  nieuw  opge. 
maakt  Zilver.  Eenigen  hebben  een  bonte 

Kleur,  die  uit  deeze  Goud-geele,  of  de  roode 
en  Zilvere,  op  allerley  wyzen  famengefleld  is, 
met  Gouden  Vlakjes  en  Streepen.  Zyn  Ed. 

hadt  'er  gezien ,  wien  enkel  de  Kop  Goudgeel 
en  voorts  het  geheele  Lyf  verzilverd  was; 

eenigen  flegts  met  een  Zilveren  of  Gouden 

Staart ;  vergulde  met  witte  of  Zilveren  Vinnen, 
en  wederom  geheel  witte  met  roode  Vinnen* 

Weinigen  hebben  hunne  Zilverkleur  in  he&  eer- 

fte[Jaar;  in  het  tweede  of  derde  worden  dq 
meeften  ,  Tan  Goud  of  rood ,  wit  of  Zilver- 

kleurig ;  welke  verandering  voornaamelyk  ge- 

fchiedt  in  't  heetfte  van  den  Zomer. 
ldkel.  vin. stuk  Cc  3 
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IV.  Ik   had  gemelden  Heer  verzogt  om  eenigQ 

Afdeel*  opheldering  ten  opzigt  van  de  Verandering  van 
Kleur,  die  my  in  zyn  Vertoog  over  dezelven, 
inzonderheid  door  vergelyking  van  de  gekleur- 

XLV. 

Hoofö* 
STUK. 

cbineefch  <je  Figuuren  met  de  befchry ving ,  duifter  voor., 
kwam,  en  daarop  antwoordt  zyn  &d.  my,  iq 
een  Brief  yaq  den  13  Noyember  deezes  jaars, 

aldus.  „  Wanneer  zy  van  Zwart  Goud  of  van 

,,  Goud  Zilver  worden ,  zo  is  die  verandering 

„  by  elk  Vifchje  anders.  Ik  heb  'er  een  in  rnyn 
„  Flefch ,  die  geheel  rood  is  5  behalve  een  ZiU 

5,  vere  Vlak  op  de  Neus  en  effen  onder  de  twee 

Opgen,  juift  als  een  Bril.  Ik  heb  ook  een 
Zilvere ,  doch  by.wien  nog  alle  zyne  Vinnen 

rood  zyn : zynde  die  beiden  zeer  aartig.  Ook 

heb  ik  'er  een,  die  nog  op  de  Rug  zwart  is, 
de  Zyden  en  Staart  Goud  ,  doch  de  Buik 
Zilver,  en  een  Zilvere  met  zwarte  Vinnen: 

ontdekkende  ik  van  dag  tot  dag  meer  Ver* 

fcheidenheden." 
Veel  grqotey,  egter,  i$  het  onderfcheïd ,  dat 

in  de  Geitalte  of  ̂ igentlyk  in  het  getal  en  de 

plaatzing  der  Vinnen  gevonden  wordt.  In  hon- 
derd Vifchjes,  welken  de  Heer  Baster  ,  één 

voor  één,  in  een  groot  wit  Glas  met  helder 

Water  deedt,  zyn  door  zyn  Ed.  dertien  Ver- 

fcheidenheden  opgen^erkt.  Vier  daar^  van  had- 
deq  de  Vinnen  regelmaatig ,  doch  één  derzelvea 

hadt  de  Rugvin  dubbeld ;  in  een  andere  was  een 
Knobbeltje  midden  op  de  Rug,  en  een  kleine 

Rugvin  digt  by  de  Staart.    Drie  hadden  in  't 

ge- 

3» 

9} 

i 

Verfchil  der 
Vinnen. 
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geheel  geen  Rugvin  :  in  twee  was  de  Staart      IV. 

drietandig ;  in  twee  anderen  dubbeld  gevouwen,  Afdeel# 
doch  van  boven  vaft:  twee  hadden  de  Aarsvin  T?LV* 

1      n        *    ̂   Hoofd. 
dubbeld,  en  een  dier  laatften  de  Staartvin  ook     stuk. 

dubbeld  en  in  de  geheele  langte  van  één   ge.  chinetM GiudvQckju 

fcheiden. 

In  de  tellingen  der  Vindraalen ,  wanneer  de 
Vinnen  regelmaarig  zyn,  is  egter  geen  groot 
Verfchil.  De  Heer  Linn^üs  vondt  in  de  Rug- 

vin van  't  zyne  i8Straalen,  waar  van  de  twee 
voorden  fpits  en  dyf:  de  Heer  Baster  vondc 
in  die  der  zynen  18  of  20  Straalen.  Ia  de 

Bordvinnen  heeft  'er  de  eerde  16 ,  de  laatfte 
17 ;  in  de  Buikvinnen  is  het  verfchil  ook  maar 
één;  namelyk  9  en  8:  in  de  Aarsvin,  als  die 
enkeld  is,  ook  8  of  9  Straalen.  In  de  Staart- 

vin zyn  door  Dr.  Baster  geteld  18  S traalen  § 
doch  door  Litftf-ffius  ,  wien«  Vifchje  dezelve 
dubbeld  of  drietandig  hadt ,  37  Straalen* 

Onder  de  gemelde  Verfcheidenheden  3  waar  verfcheiden- 

van  de  meeden  in  de  Verhandelingen  van  de  e  en' 
Pl.  LXVII 

Hollandfche  Maatfchappy  (*)  aangeweezen  zyn  %  3* 

en  afgebeeld,  was  'er  geen  't  welk  volmaakt 
die  uitdrukte,  welke  my  als  een  Gefchenk  y#n 
Dr.  Baster  ,  in  de  Maand  Oktober  deezes 

jaars,  levendig  ter  hand  gekomen  is.  Zyn 

Ed.  naamelyk  hadt  eenige  Goudvifc^jes  aan 
zeker  Heer  overgezonden^  om  die  onder 
de  Liefhebbers  te  verdeelen ,  en  twee  daar  van 

voor 

(*)  In  het  VII,  Deels  I.  Stuk,  fyacfe,  nf ,  enz» 
],Dt.el.  VIII.  Stuk.  Cc  4 
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IV.       voor  my  gefchikt.     Ik  koos  de  nevensgaande 

F  rJ'    uit  5  die ,  behalve  de  fraaiie  mengeling  van  Goud- 

M  >oFD  ̂ )af!ie  aan  de  boven  en  Zilver  aan  de  onderkant, 
stuk.  ook  de  Rug  voor  een  groot  gedeelte,  naby  de 

chtneeM-  Stadrt,  als  zwaar  verguld  hadt,  en  op  't  mid- 
oen  van  de  Rug  ,  m  p-aars  van  Rugvin  ,  een 
iborc  van  kromme  Hoorn  ,  met  een  Knob- 

belLje  da  ir  a^:er  ,  ̂ elyk  de  Afbeelding  zulks 
venoorit.  De  overige  Vinnen  kwamen  my  re- 

gèlmaatig  voor. 
DeezeJ<onsc  naaft  aan  de  tweede  Verfchei- 

denteid  van  Dr,  Baster,  welke  hy  noemt  de 

Goudvifcb  met  regelmaatige  Vinnen ,  de  Rugvin 

zeer  klein  zynde  ;   doch   de  Rug  vin    gelykt  in 

deeze  geenszins   naar  een  Parallelogram  ,  gelyk 
zvn  RL  die  belchrvfc  en  afbeeldt.     Onder  de 

Verfcneid  vnheid  ,  welke  Mr    Gronovius  noemt 

-    Goudvifcb  met  de  Rugvin  klein  en  tegen  de  Buik* 

vinnen  over  geplaatfi ;  zou  men  hem  betrekken 

kunnen,   indien    de    Rugvin     regelmaatig    en 

de  Rug  bovendien  niet  geknobbeld  was.    Hy 

maakt  derhalve,   myns  oordeels,  een  nieuwe 

Verfcheidenheid  uit,  welke  men  noemen  kan, 

Goudvifcb  met  regelmaatige  Vinnen  ,  uitgenomen 

de  Rugvin ,  die  midden  op  de  Rug  fmal,  dik  en 

krom  is  als  een  Hoorn,  met  een  Knobbeltje  daar 

ügter  (*). 
De 

'(*)  Cyprinus  Auratus  ,   Pïnnis  Regularibus  excepta  folum 
i  "Dorfali,  qua;  medio  in  Dorfo,anguft3,  crafla  öc  Cornu  adins- 

tar  Guiva  exiftk^  cum  tuberculo  poft  earn* 
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De  Geftalte  komt,  voor  't  overige,  met  die      IV. 

der  andere  Goudviflchen  overeen ,   wier  Lig-  Afdee&* 

haam  naar  dat  van  een  Karper  zweemt,  doch    fj    V*    . *  *  Hoofd-  j 
fcherp  van  Rug  is  en  plat  van  Zyden ,  met  den     stuk. 

Kop  in  de  mecften  kort  en  zeer  dik  ,  by  de  cbime/ch' rr  11*11  Goudvifchjb, 
Dekzels  der  Kieuwen  hooger  dan  breed,  doch 

aan  de  Snoet  breeder  dan  hoog.  De  Oogen 

puilen  in  fommigen  meer,  in  anderen  minder 
uit,  en  tuflchen  dezelven  zyn  de  Neusgaten, 

die  in  de  myne  zig  als  met  zekere  Klepjes 
vertoonen.  De  Bek  heeft  de  Kaakebeenen 

egaal  en  is  Tandeloos  ,  ongebaard,  niet  zeer 

wyd  van  gaaping.  De  Rug  loopt  van  het  mid- 
den af  naar  den  Kop  en  Staart ;  gelyk  ook  de 

Buik  in  't  midden,  daar  de  Buikvinncn  ftaan, 
laagfl:  is ,  en  dit  maakt  de  breedte  nagenoeg  een 

derde  van  de  langte.  De  Navel  vindt  men  vry 

veel  agterlyker  dan  de  Buik  vinnen.  De  Zyd- 

itreep  loopt  taamelyk  regt,  doch  in  fommigen 
een  weinig  opwaards  ,  in  anderen  een  weinig 
.neerwaards  geboogen  ,  van  het  bovenfte  der 
Kieuwendekzelen  tot  midden  in  de  Staart.  De 

Schubben  zyn  zeer  groot  naar  den  Vifch  te 

rekenen ,  taamelyk  rond  ,  en  ,  gelyk  gewoon, 

lyk,  eenigermaate  verfchillende,  naar  dat  men 
ze  van  den  Kop ,  van  de  Rug  of  van  den  Buik 

neemt.  De  Ingewanden  komen  nagenoeg  mee 

die  der  Karperen  overeen. 
De  Heer  Gronoviüs  heeft  thans  de  Chinee- 

fche  Goudviflchen  genaamd;  Karper,  dis  dik- 
1.  D£ei,.  vul  stwk,  C  c  5  agtig 
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IV.      agtig  is  ,   met  de  Staart  Maanvormig ,   de  Rug 

Afoeel»   tmigtrmaate  verhcvenrond  ;  de  Vinnen  in  <oer* 

ifLV*    fcbeide  Onderwerpen  verfchillende  (*).   Dit  laatfle 
stuk,     zegt  niets  of  te  veel ,  en  het  andere  inderdaad 

chineefcb^  weinig;  behalve  dat  ik  ook  de  Staart  geenzins 

e*  vi/c  je.  |^aanvormjg  $  halfmaanswyze  of  hoe  men  't 
woord  Lunulata  begrypen  wil  *  maar  veeleer 

gevorkt  of  gegaffeld  vind  *  en  de  dikagtigheid  9 
inderdaad  9  doet  hun  by  de  Karpers  niet  uit. 
munten* 

Gebruik.  't  Schypt  of  deeze  Vifchjes  hier  grooter 
worden  [dan  in  hun  Vaderland.  Immers ,  die  de 

Heer  Baster  uit  Engeland  gekreegen  heeft, 
waren ,  toen  hy  ze  befchreef ,  tien  of  twaalf 
Duimen,  dat  is  ongevaar  een  Voet  lang.  Het 

onze,  waarfchynlyk  in  zyne  Vyvers  geteeld,  is 

ten  minde  zes  Duimen  (f).  Zyn  Ed*  heeft  ee- 

nigen  van  de  grootlten  laaten  kooken,  en  die 
met  verfcheide  Saufen  gegeten,  bevindende 

dezelven  zeer  fraaakelyk  ,  doch  een  weinig 
week;  hoewel  zy ,  gebakken  zynde,  hem  ruim 

(  zo  lekker  voorkwamen ,  als  de  Baars  (|). 

{*)  Cyprinus  crajïufculus  :  cattda  lunulata  :  dor/o  fub- 
cmvexo  ;  finnis  in  diverfis  fubjeciis  difcrepantibui*  Zoöph© 
Gron.  Fa/c.  I.  p.  108.  N.  342. 

(4.)  In  China  zouden  zy  zelden  langer  dan  een  Vinger 
voorkomen  ;  hoedanige  grootte  zy  in  twee  jaar  by  hem  kry- 
gen :  doch  men  moet  aanmerken  dat  de  Chineezen  de  klcinite 
uitzoeken;  wanneer  zy  ook  fchoonfl:  Goudkleur  zyn. 

(I)  Verband*  der  Holl.  Métatfcbapp,  VIL  DEEL.  \.  Stuk. 
bladz»  zi$* 



©   E      K  A   R  ?   E   R   5«  ^f; 

(p)  Karper  met  de  Aarsvin  van  zeven  en  dt     riy. 
Rugvin  van  agttien  Siraakn.  Afdeeu XLV. 

Onder  de(zodanigen  van  dit  Geflagt,  die  de    Hoofö* 
Staart  gevorkt  hebben ,  zou  deeze  niet  meer 

IX. 
behooren  dan  de  voorgaande,  welk#r  drietan-  Motku*. 

digheid  van  de  Staart,  (want  drievorkig  is  de-  y  c  e* 
zelve  niet , )  alleenlyk  door  de  dubbelheid  vaa 
de  Staartvin  veroorzaakt  wordt,  en  in  ver  de 

jninften  plaats  heeft.  Het  zou  my  derhalve 

weinig  verwonderen  ,  indien  de  rosagtige  Kar» 
per ,  welken  de  Heer  Hasselquist,  in  Egypte, 
indeNyl  yondt,  tot  de  Soort  der  Chineefche 
<3oudviflchen  mogt  behoorep  :  want  het  ver- 
fchil  der  Vinftraalen  h  niet  alleen  naauwlyks 

noemenswaardig  ,  maar  zelfs  in  het  Kieuwen- 

Vlies  van  deezen  vondt  zyn  Ed.  ook  drie  Beent- 

jes  ,  gelyk  'er   in  dat  van   de  Goudviflchea 
?yn. 
Dit  Vifchje  hadt  de  langte  van  maar  drie 

Duimen:  het  was  gedekt  met  roodagtige  Schub- 

ben ;  zynde  over  den  Kop,  en  boven  de  Zyd- 

ftreep,  rosagtig  Zeegroen;  doch  aan  't  boven-, 
fte  van  de  Rug  zwartagtig;  met  de  Kieuwen* 

dekzelcn,  de  Borft  en  Buik,  t'  eenemaal  ver« 
zilvcrd.  De  Oogen  hadden  die  Eigenfchap, 

-dat  zy  de  Lichtftraalen  als  Spiegeltjes  terug 
fcaatften  ,  met  verandering  van  Kleur ;  gelyk 

de 

(9)  Cyprinus  pinai  Ani  radiis  feptem  %  dorfali  dutdevigintim 

Byft.  Nat.  X.  Cyprinus  tufejcens.  HASSelq^  Ittr.  p.  353, 
N.  94. 
t  * 

I.  Deel.  Vin.  Stuk. 
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IY,      de  SUngefteentjes  of  Katten-Oogen.    De  Ge» 
Afdeel.  ̂ ajte  vaQ  foQl  Lyf  kwam  byna  met  ̂ je  3^  j£ai> 
rT  peren  overeen.  Hasselquist  telde  in  de  Staart- 

stuk.     vin  24,  LiNM^'m  ipStraalen. 

*•  (10)  Karper  met  de  Aarsvin  van  agt  Str aaien, 

Bonte*  £«s  & w*722  J7/^  ara  de  Staart ,  i?e$  Z/y/  door* 

fcbynende. 

De  Ouden  noemen  deezea  bont  Vifchje  uïc 

het  Geflagt  der  Pboxini ;  anderen  gladde  of 

bon  te  Phoxinus.  De  Romeinen  geeven  'er ,  om 
dat  hy  met  zwarte  (lipjes  en  ftreepjes  als  ge- 
flriemd  is,  den  naam  aan  van  Morella,  andere 

Italianen  noemen  hem  Sanguinerolla  ,  wegens 

zyne  roodheid.  Van  de  Franfchcn  wordt  hy 
Ver ou  geheten  ,  van  de  Engelfchen  Pink  ,  Minim 

of  Minow  5  van  de  Duitfchcrs  Elritz  of  Elde* 
ritz.  Bovendien  wordt  aangemerkt,  dat  hy  in 
Duitfchland  byna  zo  veel  Naamen  heeft,  als 

*er  byzondere  Landfchappen  zyn. 
't  Is  een  Vifchje  byna  eens  zo  klein  als  de 

Rivier  -  Govie  ,  zynde  op  't  meefl:  drie  Dui- 
men lang:  op  de  Rug  donker  Olyfklcur,  met 

een  Gouden  ft  reep ,  die  van  den  Kop  naar  de 
Staart  loopt ,  en  beneden  welke  de  Kleur  zeer 

veranderlyk  is.    Sommigen,  naamelyk,  hebben 
den 

(io)  Cyprinus  pinna  Ani  radiis  o&o ,  macula  fulca  ,ad 
Caudam  ,  Corpore  pellucido.  Syft.  Nat.  X.  Cyprinus  tridac- 
tylus  ,  varius  oblongus  teretiufculus  ,  pinna  Ani  ofliculorum 
o&o.  Syft.  Nat.  X.  Varius  five  Phoxinus  la:vis.  JONST.  Tal> 

Jactm;  Hg-  i,  3.  wiu.  p.  ze%.  r±j.  n$. 



de    Karpers, 

den  geheelen  Buik  Scharlaken  -  rood ,  fommigen      VI". 
wit,  fommigen  glinfterend  blaauw:  in  anderen  Afdeel» 

zyn  op  Zyde  drieStreepen,  de  bovenfte  en  on-   tf 
derfte  Goudkleur  »  de  middelfte  Hemelfchblaauw.     stuk* 

Men  heeft  in  de  Rug- Aars-  en  Buikvinnen  van 

zulk  een  Voorwerp  ,   geteld  8  ,  in  de  Borft- 
vinnen  16  en  in  de  Staartvin  19  Straalen.    De 

plaats,  daar  zy  zig  onthouden,  is  op  Steen- 
of  Zandagtige    Gronden  ,   in  fnel  afloopende 
Wateren  van  Europa. 

Tot  geene  Soort  dan  deeze  zou  ,  wegens  oofierfche. 

het  getal  der  Straalen  in  de  Aarsvin  ,  behoo- 

ren  kunnen  die  Vifch,  welken  de  Heer  Has- 
selqüist  in  de  Levant  vondt  ,  en  genoemd 

heeft  Oofterfche  Karper  (*).  Deeze ,  naamelyk, 
hadt  in  de  Aarsvin  8  Straalen*  Voorts  kwamen 

die  der  Borftvinnen  volkomen ,  en  die  derBqrft- 
vinnen  nagenoeg  overeen,  als  zynde  9;  doch 

de  Rugvin  hadt  'er  vier  meer,  naamelyk  12, 
de  Staart  22.  De  Rugvin  en  Staart  was  Bloed* 
kleur;  het  Lyf  verzilverd. 

(11)  Karper  met  de  Aarsvin  van  negen  Straa*       xu 

lerij  de  Oogkringen  rood,  het  Lyf  doörfcby-  Grondltjk 
riencte. 

Te  vooren  hadt  Linmus  getwyfeld ,  of  dit 
Sweed* 

(*)  Cyprzuus  OrientAlis.  ïtin .  p.  434.. 
(.18)  Cyprinus  pinni  Ani  radiis  novem  ,  Irldibus  rubris* 

Corpore  pellucido.  F*un.  Suec.  331.  Cyprinus  minimus.  //. 
Weftgotb.  23a.  Cyprinus  biuncialis  ,  Iridibus  rubris ,  pinnl 
Ani  officulorum   novem.  ART»  Gm.  f,  Syn.  13.  SptQ*  30, 

I.DSEL,  VIII,  STUK. 
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IV.      Sneedfche  Vifchje  ook  het  zelfde  ware  als  *i 
Afdeed  V00rgaande  i  thans    onderfcheidt   hy  het  daar 
XLV.     v        ca  5rengt  het  tot  de  genei  die  van  Ar. flOOFO-  . 
stuk.  tedi  Karper  van  twee  Duim ,  met  de  Oogkringen 

érwéebje.  rood  en  de  Aarsvin  van  negen  Beentjes ,  geheten 
wordt ,  onder  den  naam  van  allerkleinfie  Kar. 

per.  Men  vindt  het  menigvuldig  in  de  kleine 
Rivitrtjes  ofBfcekeri  en  Meirtjes,  inverfcheide 

deelen  van  Sweeden ;  wordende  daar ,  in  't  al- 
gemeen ,  Mudd ,  of  Budd ,  in  Dalekarlie  Quidd 

of  IggUngy  in  Weftbothnie  Gïirren>  in  Lapland 

Solfenfodg  getyteldó 
Deeze  heeft  de  gedaante  van  ëen  Forel  of 

galm:  doch  is  maar  een  Vinger  lang,  hebben- 
de  een  zeer  dikke ,  vette  Rug  ,  groenagtig 
blaauw  van  Kleur,  met  bruine  Vlakken  ge. 

fprenkeld.  De  Oogkringen  zyn  roodagtig  wit. 
In  de  Rugvin  waren  8,  in  de  Borftvinnen  it 
of  12  s  in  de  Buikvinnen  7,  in  de  Aars  vin  9  en 

in  de  Staart  19  Straalen  waargenomen  door 
Linbmeüs,  die  aanmerkt,  dat  het  Neusbeen 

naar  een  Offen-Hoef  gelykt,  even  als  irft  ge- 

heele  Karper- Gefïagt ;  zynde  de  Schubben 
naauwlyks  zigtbaar,  en  in  de  tydder  Voorctee- 

ïing  de  Kop  met  Pokjes  befprengd,  gelyker- 

wys  in  de  mede-  Soorten  :  de  Rug  bruin  en  de 
Zyden  met  uitermaate  kleine  zwartagtige  (lip. 

jes  als  't  waregebandeerd,  als  in  de  Baarfen  (*)* 
Arxedi  oordeelde  dit  Vifchje ,  't  welk  Lis*« 

N-fflüSV 

(*)  Faun*  Suesis.  pa*,  12** 
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KiEÜsV  myn  Vriend  ,  zege  hy,  op  zyne  Lap.       iv. 

landfche  Reize  ontdekt,  en  federt,  door  geheel  Afdeeu 

Dalekarlie,  dikwils   in  de  allerkleinfte  Beekjes  HXI^V\ 
gevonden  hadt,  het  zelfde  te  zynals  dat  Zee*     stuk. 

Vifchje ,  't  welk  de  Oevers  ,    Inhammen  en  Grwdtitfc 
Havens  aan  de  Ooftzee  ,  Schoolswyze  bezoekt , 
en  aldaar  Skittspigg  geheten  wordt.  Miiïchien 

zal  dit  dan  ook  het  Onderwerp  zyn  van  de  ge- 
dagte  Viffchcry,  die  aldaar  plaats  heeft  omtrene 

de  Stekelbaarfen  (*). 

(ii)  Karper  met  de  Aarsvin  van  tien  in  de      xn. 
Rugvin  van  negen  Straakn.  wittatje. 

Dit  is  de  Leuciscus  der  Ouden  9  dus  wegens 
zyne  Witheid  genaamd  ;  of  eigentlyk  de  tweede 
Soort  daar  van;  wordende  de  eerfte  ,  die  naar 

den  Dik- Kop  gelykt,  van  de  Franfchen  Gar- 
ion  geheten,  Deezen  noemen  zy  Dard,  om 

dat  hy  als  een  Werpfpies  drilt  in  't  voortfehie- 
fen,  en  deEngelfchen  Dar  e  of  Dart,  ook  Dace. 
Toorts  zyn  by  de  Franfchen  nog  andere  saamen, 

gelyfc 
(*)  Zie  hier  voor  bladz.  44.  Want  Skittspigg  en  Sfatspigg 

fchynt  in  Sweeden  het  zelfde  te  betekenen.  ARTEDi,  tea 
minfte ,  noemt  de  Stekelbaarfen  ook  Sk*ttfpigg  en  Sfcttbar* 

Verre  zou  het  dan  zyn,  dat  de  Apbya  een  nutteloos  Vifchje 

ware,  gelyk  men  oudtyds  itelde,  en  waarvan  het  Spreekwoord 

gekomen  is,  Apbya  ad  ignem;lGvenof  men  zeide,  in  onze  Taal; 

fthraJ.cn  Stekelbaars.  Van  de  verwarring  omtrent  onze  Gron* 

feitjes  is  hier  voor  gefproken. 

(12)  Cyprinus  pinna"  Ani  radiis  decem  Dorlali  novem.  Syft* 
Mat.  X.  Cyprinus  novem  digitorum  ,  Rutilo  longior  &  anguftior  » 

|)ïnn4  Ani  radiorum  decem.  ART.  Syn,  $.  keuciscu^  W1X.L.  p» 

260.  R.AJ.  p.   121. 

J.rEEX.,   \JII,STUE, 



Beschèyting    va» 

IV.       gelyk  Vaudoife  ea  Suijfey  wegens  de  plaats  van 

Afdeel.  Zync  affcomftj  ea   by    de   Daufchers   die  vaa 

jT  *  Lauck ,  Laugele ,  Digunen ,  en  meer  anderen  , 
stuk.  in  gebruik.  Wegens  den  voorgemelden  naam, 

Wittertje..  die  den  Latynfcben  Albicilla  of  Albicula  uit- 

drukt, mogen  wy  'er  welden  naam  aan  geevea 
vaa  Wïttertje  of  Wicvifch. 

Merkelyk  verfchillen  egter  de  Schryvers  om- 
trent de  Kleur,  die  de  hoofdzaak  in  deezen 

uitmaakt.  Terwyl  naamelyk,  Bellonius  wil, 

dat  hy  wit  blinkende  zy  ;  befchryfc  Ronde- 
letius  hem  als  uit  den  bruinen  groeu  en  ten 

deele  geel ;  Gesnerus  als  op  de  Rug ,  bruin  , 

geel  en  groen  ,  gemengeld  zynde.  Men  ge- 

tuigt dat  zy  vlug  zyn  en  fpeelen  aan  de  Op- 
pervlakte der  Wateren,  teelende  in  February 

voort,  als  wanneer  menze  by  menigten  kan 

vangen,  en  het  Mannetje  is  dan  Schurftig.  In 

April  en  Me^  zyn  deeze  Vifchjes  eetbaar ,  ea 
wat  week, doch  anders  niet  onfmaakelvk.  Men 

plagt  'er ,  ten  tyde  van  Galenüs  ,  veelen  in  te 
leggen ,  en  dus  als  Ansjovis  te  verzenden* 

Men  vangt  'er  thans  niet  alleen  in  de  Trent, 
maar  ook  in  andere  Rivieren  van  Engeland, 
Duitfchland  en  Vrankryk. 

Artedi  heeft  deezen  getyteld ,  Karper  van 

negen  Duim,  die  langer  en  [maller  is  dan  de 

Voorn ,  met  negen  Straalen  in  de  Aarsvin  Zo- 

danig van  grootte  was  het  Wittertje  ,  dat  Wil- 
loüghby  onderzogt ,  en  in  welks  Rugvin  hy 

10,  in  de  Borft  vinnen   15  of  16 >  in  de  Buik- 

via* 
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vinnen  9  en  in  de  Aarsvin  9  of  10  Straalen 

vondc.  Deeze  Telling  fchynt  door  onzen  Au- 

theur ,  by  verzinniug ,  op  de  volgende  Soort 

toegepafi  te  zyn. 

ÏV. 
Afdèêl. 

XLV. 

HOOFD- 

STUK.- XIII. 

vb 
Helle] (13)  Karper  met  dé  Rüg  en  Aarsvin  vm  tien   ̂ uu. 

Straalen. 

Het  geheele  Kenmerk  van  deezen,  onder- 

tuflTchen,  is  daar  op  beradende.  Hy  geeft 'er 
den  Soortnaam  aan  van  Dobula  ,  een  Vifch  die 

op  de  Elve  en  te  Hamburg,  van  de  Viffchcrs, 

Dobeler ,  Mufehyter  ,  MeuseJJer  ,  en  op  de  Ei* 

der,  in  't  -Holfteinfcbe,  Dover  genoemd  wordt, 
volgens  Schooneveld;  zynde  byna  van  dikte 
als  een  Snoek  >  en  niet  onaangenaam  van  Smaak. 
De  aangehaalde  Soort  van  Artedi,  evenwel, 

zou  veeleer  een  klein  flag  van  Rivier- Harder 
betekenen,  die  men  aan  den  Rhyn  noemt  Scbnot- 

fifcb  of  Msyfifoh,  en  te  Zurig,  in  Switzerland, 

,  Hafle ,  Hqfeler  of  Hafela ;  waar  van  't  Woord 
Heiïeliog  zal  af komftig  zyn,  Eenigen  zyn  'er , 
die  'er  ook  den  naam  aan  geeven  van  Viesvifch. 

Als  zodanig  wordt  een  Vifch  voorgefteld, 

die  in  den  jaare  1755  in  de  Vecht  gevangen 
was,  en  zeer  weinig  voorkomt.  Men  heeft 

in  deszelfs  Rug»  en  Eorftvinnen  geteld  12, 

in  de  üuikvinnen  10,  in  de  Aarsvin  9, *en  in 
de  Scaartvin    ao  Beentjes.    Het  Lighaam  was 

ge- 

(13)  Cyprinus  pinna  Ani  Dorfalique  radiis  decent.  Syft.  Nat^ 

X»  Cyprinus  pedalis  giacilis  .  oblongus  cïaflïusculus ,  DQtfu» 
«affo,  pinna  Ani  ofïïculomm  novem.  Art.  Syn,  10. 

I.  Dsel.  VIH.  Stuk, Dd 
\ 



B  E  S   C  H  R  Y  V  I  N  G     V  A  ET 

IV.      gedekt  met  groote  Schubben,  en,  behalve  op 

Afdeel  £e  £ug  ̂   t'eenemaalSchcmer-wit  of  Zilverkleur  , 
t?  met    de    Kieuwendekzelen  inzonderheid    zeer 
Hoofd- 

stuk,    glinfterende.     De  Rug  was  vaal,  en  de  Vinnen 

altemaal  wit  ,  doch  fommigen  zwart  gerand. 

Het  Voorwerp  hadt  de  langte  van  een  Span  (*). 
Rivier-nar-  Van  den  Rivier-Harder  heeft  Willoughbt 

drie  Soorten  gezien,  te  weeten ;  de  Gardon 

der  Franfchen,  die  van  de  Duitfchers,  zegt 

by,  Scbwal  genoemd  wordt:  de  Dard ,  dien 

zy  Langden  heeten  ,  en  deezen ,  genaamd  Hos» 
Ie  of  Hafeier ,  waarvan  de  grootften  naauwlykt 
een  Pond  zwaar,  en  langer  dan  een  Voet  zyn , 

zeer  fmaakelyk  doch  vol  Graaten. 

Volgens  het  getal  cjer  Beentjes  van  de  Rug- 
en  Aarsvin  zou  tot  deeze   Soort  eigentlyk  die 
behooren  ,   welke   de  Fleer   Gronovius   in  de 

Rhyn  by   Leiden  voorgekomen  is ,  en  van  zyn 

Ed.  genoemd  wordt  kmgwerpige*Cypv'm\is ,  met 
de  Kaaken  omtrent  gelyk ,  de  Rug  regt ,  de  Staart 

geknot   en  de  Rugvin  tegen  de  Buikvinnen  over. 

Alle  de  Vinnen  zyn  roodagtig ,  maar  de  Staart 

aan  't  end  en  de  Rugvin  zwart  gerand.    In  de 
Rug-  en  Aarsvin  van  deeze  telde  hy  i  o ,  in  de 
Buikvinnen  9,   in  de  Borfcvinnen  18  en  in  de 

Staar^vin  19  Straalen*    Zeer  zelden  zegt  hy5 
komt  deeze  by  ons  elders  voor  (f). 
'  04) 

(*)  Zie  de  Befchryving  en  Afbeelding  inde  Uitgez$gte Vtr- 
hundeiingen.    I.  DEEL,  bladz.   576.  Pi.   IX. 

(tj  Zooph.  Gron*  Fafc.  X.  p.  106.  N.  $35. 
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(14)*  Karper  met  de  Aarsvin  van  elf  Straakn       iv. 
en  de  Finnen  wit*  AfdeeL» XLV. 

Langwerpige   Cyprinus  ,    met    de    Oogkrin-    Hoofd- 

gen  (*)  Zilverkleur,  de  Vinnen  witaycig  ,    en      STyJC' 
die  de    geftalte    van  Voorn   heeft ,   mee  tien  GrisUgmt. 

Straalen  in  de  Aarsvin;   hadc  Artedi   deezc  Gr>Tzeri:- 
Soort  getyteld,  welke  men  Grislagine  te  Augs- 

burg  noemt ,  zynde  een  Soort  van  Rivier  Govie 

of  Grondel.     Men  geeft  'er  in  dat  gedeelte  van 

Sweeden,  't  welk  Angermannie heet ,  den  naam 
van  Stamin,   in   Dalekarlie  dien  van  Straf ling, 
en  elders  dien  van  Ruda  aan.    Wy  zouden  hem , 

volgens    den    Hoogdtiitfchen     naam ,    Gryzert 

kunnen  heeten  ,  niet  IVüvifcb  3  gelyk  de  twaalf- 
de Soort. 

Dat  men  deezen  zelden  in  onze  Rivieren 

vindt,  hadc  Gronovius  gemeld  (f) ;  dochthans 

fchynt  hy  hem  niet  te  erkennen  onder  de  Vis- 

fchen  van  Nederland  (|).  Artedi  merkt  hem 

aan,  als  een  Rivier-  en  Zee-Vifch,  die  in  't 
midden  van  Mey  of  omtrent   Sc.  Eriks-Dag, 

voort 

(14)  Cyprmws  plnna  Ani  radiis  unieclm ,  pmnis  albentlbus» 
IFaiin.  Suec.  325.  Cyprinus  oblongus ,  inde  Argentea. ,  pinnis 

albentibus.  ART.  Gen.  5*.  Gkon.  Mus.  II.  n.  148.  Cypriniij  \ 
oblongus,  figara  kutili,  pinna  Ani  Oilicnlornm  decem.  ART. 

Syn.  s.  Spa.  12.  Grislagine  Auguftx  diwhis,  Gobii  Flaviatili8 
Species.   Will    p.  263.  Raj.  p.  123. 

(*)  Niet  de  Oogappel ,  gelyk  men  't  woord  Iris  vertaald  vindt 
Uitgez.  f^erhand.  I.  Deel,  bladz.  331;  alwaau  men  hem 
VfPitvh  noemt. 

(f;  Mus  Icht.  II,  N.  148.  Raroinyemrur  iniioilris  Flammibu> 
(l)  A&.  Hdvst.  Vol.  IV. 

L.Ï*  DREL.  VIII.  STUK.  D  d   % 
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Beschryving    van 

IV.      voorcteek  op  ongevaar  drie-  en  zedig  en  een  haf- 

Awm»    ve  Graad  Noord- Pools  Hoogte.   Volgens  Lm- 
Hoofd-    *^üs  houdc  hy  huis  in  de  Meiren  van  Europa. 
stuk.         Elf   Scraalen    heeft    Artedi  ,   naderhand» 

gevonden  in  een    Voorwerp ,    't   welk  zevea 
Duimen  lang  was  en  omtrent  anderhalf  Duim 

breed ,  komende  ook  nog  wel  grooter  voor.  Ia 

de    Rugvin    van   hetzelve    waren    10,   in  de 

Borftvinnen  16  of  17,   in  de  Buik  vinnen  9  en 

in  de  Staartvin  19  Straalen.     Gronoviüs  hadt, 

zo  wel  in  de  Rug-  als  Borft-  en  Aarsvinnen» 
ieder ,  1 1  Straalen  geteld. 

xv.  (15)  Karper  met  de  Aarsvin  van  twaalf  Straa* 
len  >  de  Buikvinnen  Bloedkleur. 

Deeze3  die  in  de  Meiren  van  Sweeden  ge- 
vonden wordt,  zal  mooglyk  de  Idbarn  zyn, 

waar  van  gemeld  wordt  onder  de  voorgaande 

Soort  (*).  In  de  Rug-  en  Staartvin ,  naamelyk, 
zyn  even  veel  Straalen  gevonden, 

XVL  O  6)  Karper    met    de    Aarsvin    van   twaalf 
vootn.  Straalen  en  rocdaglig* 

Deo 

(15)  Cyprinas  pin  na  Ani  radiis  duodecim  3  pinnis  \rentralibi7s 
Saaguincis.  Syft.  Nat.  X. 

(*)  Arted.  Syn.  p.  $.  Angermannis  Stsmm*  SuecisSrao- 
landis  Ruda  ?  Silienfxbus  Idbarn)  Doch  hy  fielt  dit  alles  maat 

VraagSwyze  en  als  bedcnkelyk  voor. 

(iC)  Cyprinus  pinna  Ani  radiis  duoiecim  mbicunda.  Faun. 

Suec.  329.  Cyprinus  Iride  pinnis  Ventris  ac  Ani  plenimcjuc 

rub-entibus  ART.  Gen.  i.  Syn.  10.  Sptc  10.  Gron.  Mufi 

x.  n.  §  AB.  Ups.  174.1.  p.  74.  N.  51.  Koningvan  Rtüfchv 

A®.   Ups.    1741.   N.    52.   Rutüus   ü\t  Kubdlus  Slttviaiili^ 
WlLL.  p.   Z6i*  RAJ.  p.    122. 
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de    Karpers.  4*21 

Den  algemeenen  naam  van  Voorn   geef  ik  aan       IV. 

deeze  Soort,  die  van  fommigen  gecyteld  wórdt     FDSEL# 

blanke  Voorn,  omze  dus  van  de  Ruifchof  Riet-   fj00FD*. 
voorn  ,  die  geelagtig  is ,  te  onderfcheidcn.    Io     stuk. 
Sweeden,  daar  menze  Meurt   noemt,  isdceze 
Vifch  in  alle  Meiren,  niet  minder  dan  by  ons, 

gemeen.    Men  noemt  hem  ,  in  Deenemarken  > 

Reudfcballigi  in  Duitfchland  Rotauge  of  Rood- 
Oog  mRötely  in  Engeland  Rocbe,  in  Vrankryk 
RoJJe  of  Rotele  ,  in  Italië  Piota. 

Hy  onthoudt  zïg  minder  in  Rivieren  en  fterfc 

flroomende,  dan  in  Meiren  en  (taande  Wate- 
ren ,  of  Slooten,  Vaarten  en  Vyvers,  alwaar 

de  Voorn  op  een  wonderbaare  manier,  en  veel 
meer  dan  andere  Vifch  ,  vermenigvuldigt ; 

wordende  ook  zelden  geheel  uitgeroeid.  On- 

dertuflehen  is  hy, doorgaans,  week,  laf  en  on- 

fraaakelyk,  wordende  weinig  dan  van  den  ge- 
meenen  Man  gegeten  en  zelden  ter  Markt  ge. 

bragt,  dan  in  't  Voorjaar  ,  ais  men  weinig  an- 
dere Vifch  heeft. 

De  Heer  Klein  (lelt  in  zyn  Geflagt  van 
Braafemen  ,  (die  van  de  Karpers  verfchillen, 
doordien  de  Rugvin  korter  en  de  Aarsvin  lan- 

xger  is,)  eene  Soort  vooraan ,  welke  hy  deezen 
uïtvoerigen  naam  geeft.  .,  Braafem,  met  alle 

f,  Vinnen  en  de  Staart  ropd,  de  Rugvin  zware- 

£Üb  agtïg  ;  de  Zyden  geelagtig  gekleurd:  het 
»  Lyf,  boven  degeftippeldeZyd(lreep,uit  den 

„  bruinen  blaauwagtig,  onder  dezelve  geheel 

,  „  Zilvcrkleur;  de  Schubben  breed  geftreept; 
löeüai.  viii.sxxjk»  Dd  3  %i  de 



4M      BeschryvinG    va» 

IV,      „  deRugenBuik5agterdeNekenKcel,aanfl:onds 

Afdeel.       jn  een  Qvaale  figuur   krom  geboogen  ;    de VT    \7 

Hoofd     w  &°P  klein  ;  de   langtc  naauwlyks  een  Voet 

stuk.     „  te  boven  gaande."    Wy    hebben  daar    van   . 
Voom.     <je   nevensgaand*  Afbeelding  vaa   den   Voo?a 

II.   LXV1L  ö  ° 
Fig.  4-    ontleend. 

Artedï  heeft  de  Sweedfche  Meurt  naauw- 

keurig  onderzogc,  en  in  derzelver  Rugvin  ge- 

vonden 13  ;  in  de  Borftvinnen  s  die  witagtig 

grys  waren ,  15;  in  de  Buikvinnen ,  die  rood  of 

in  de  Jongen  geelagtig  waren,  9;  in  de  Aars* 
vin  die  gemeenlyk  rood  £>f  roodagtig  ,  doch 

ibmtyds  ook  uit  den  geelen  was,  13  *  en  in 

de  Staartvin  19  Beentjes,  zynde  deeze  laatfte 

grysagtig  en  gevorkt.  De  oude  Heer  Grono» 
vius  hadt  in  de  Rugvin  van  onze  gemeene 

T  Voorn  geteld  11,  1  2  of  1 3  ,  in  de  Borftvinnen 

9,  in   de  Buik  vinnen  10,  en  in  de  Aars  vin  11 

Beentjes.     De  Jonge  Heer  ,  wylen  zyn   Wel 

Ed.  Zoon,  vondt  vier  Verfcheidenheden  5  on- 

der onze  Voornen ,  waar  van  de  eene  de  Rug- 
vin hadt  van  1 2  ,  de  Buikvinnen  van  9  en  de 

Aarsvin  van  1 3  Beentjes :  de  andere  de  Rugvin 

van  9,  de  Buikvinnen  van  7,  en  de  Aarsvin 

van  ia  Beentjes:  de  derde  de  Rugvio  van  n>f 
de  Buikvinnen  van  10  en  de  Aarsvin  van  13: 

de  vierde,  eindelyk,  de   Rugvin  van   13,  de 
Buikvinnen   van    10  en    de  Aarsvin  van    12 

Beentjes. 

Koningvan     Hier  uit  blykt,  dat  in  de  Voornen  ook  het 

Yoom'        getal  der  Vmitraalen  merkelyk  verfchillende  zy. 
Eene 
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Eene  vyfde  Vcricheïdenheid,  die  iu  de  Rug-       IV. 

vin  10,  in  de  Buik  vinnen  9  ea  in  de  Aars  vin  ij  ̂Af&ëki,. 

Beentjes  hadt:  worde  van  zyn  Wel  Ed.  aan-   T,XLV- J  TT  o  Hoofd* 
gemerkt  als  de  Koning  mn  Voorn ,  zogenaamd,  stuk* 

welke  by  Waverveen  gevangen  was,  hebben' 

de,  volgens  de  Telling  van  den  ouden  Heer, 

gehad  in  de  Rugvin  10  ,  in  de  Borftvinnea 

18  •  in  de  Buikvinnen  9,  in  de  Aarsvin  14, 

en  in  de  Staartvin  28  Beentjes,  Linn^üs  be- 

trekt 'er  ook  toe,  zo  wel  den  Koning  van  de 
Ruifch  of  Ruy ,  te  Waverveen  dus  genaamd , 

als  den  Ruisvoorn,  met  1 5  Straalen  in  ds  Aars- 

vin en  22  in  de  Staart  (*). 
Volgens  het  getal  der  Beentjes  in  de  Aarsvïo,  wind-voansa 

zou  tot  deeze  Soort  ook  behooren  die,  welke 

men  in  on6  Land  JVmchwrn  of  Winden  tytek, 

zynde  in  de  Vy  vers  en  Rivieren  vry  gemeen  (f). 
Grokovius  betrekt  daar  toe  de  Umbra  van 

Ausonius  :  want ,  fchoop  de  Kleur  van  die 

Voorntje  aan  den  Buik  en  Zyden  glinfterend 

wit  is,  gelyk  die  der  anderen,  zo  heeft  het 

doch  ook  de  Rug  en  den  Kop  van  boven , 

bruinagtig;  de  Rug-  en  Staartvin  Loodkleurig, 
maar  de  overige  Vinnen  roodagtig,  Het  Lyf 

is  langwerpig ,  Spilrond  ,  met  de  Onderkaak 

wat  langer,  de  Rugvin  veel  agcerlyker  dan  de 

Buik- 

(*)  Vcrjelyk   het  I.  DEEL  der  Uitgezogte  Verhandtlingtn 

bladz.  155  >  i*6« 

(t)  Aïï.  Helvet.  Vol.  IV.  p.  268.  N.  188.  Zoóph.Gnn* 

Fafc.  I.  p.  io<y.  N.  337* 

.  lsds&l.  viu.stuk,  Dd  4 
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4*4      Besckryving    van 

IV,       Euikvinnen  ,   de    Staart    halfmaanswyze.      De 
A   V»  r-v  j->  jp  t 

Rug  of  Buik  pmlcn  in  deeze  niet  uit,  gelykj in 

llooVnl  ̂ e-  anfkre  Vuornen.  Zyn  Edf.  vond:  in  ds 
sTtïk*  Ru?-  en  Buikvinnen  10,  in  de  Aarsvin  12,  in 

de  Borïtvinnen  16  en  in  de  Staart  vin  agttien 

Beentjes.  De  Oogkringen  waren  geelagtig, 

gelyk  m  de  volgende  Soort, 

xvtt.         (17)  Karper  met  de  Aar  win  van  dertien  Straa* 
len  en  rood. 

Cyprinus  die  de  Oogkringen  geelagtïg  ,  de 
Buik  en. Aarsvinnen  rood  heeft,  hadt  Artedi 

een  Soort  van  Voorn  getyteld,  die  in  Sweedea 

taamelyk  gemeen  is  en  niettemin  zeer  geagt; 
wordende  aldaar  ld  geheten.  De  Heef  L.  T. 
Gronoviüs  telt  hem  ook  onder  de  Viflchen 

van  ons  Land,  en  noemt  hem  :  Cyprinus,  die 

breed  en  Ovaal  is,  met  de  Kaaken  omtrent  ge- 

lyk;  de  Rugvin  een  weinig  agterlyker  dan  de 

Buikvinnen  ;  de  Staart  halfmaanswyze  :  zeg- 

gende ,  dat  men  hem  fpmtyds  in  de  Rhyn  vindu 

Artedi  heeft  'er  zodanig  een  ,  van  over  de 
vyftien  Duimen  lang ,  zeer  uitvoerig  befchree. 
ven. 

xviii.        (18)   Karper   met  de   Aarsvin   van   dertiea Orfus. 
orf.  Straakn* 

De 

(17)  Cyprinus  pinna  Ani  radiis  tredecixt  rubrj.  Faun.  Suec, 

320."  Cyprinus  iride  fublutea,  pinnis  Venrralibus  Anique  ru- 
bris.  Art.  Gen.  5.  Sy*.  14.  Spec.  6.  GRQN.  Muf  I,  p.  3. 
K.  13. 

(n)  Cyprinus  pjanl  Aai  radiii  *rató?i  Syji*  Nat,  X,Cypn~ 
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De  Vifch,  dien  de  Duitfchers  Grf,  Urf  of      IV. 

Oerve  ,  fomtyds  Nerfling  ,    Wyrfling  en  £/ƒ£    AyDEE^ vr  ir 

heeten,  volgens  Gesnerus,  noemen  de  $ngel-   j^ 
fchen  Rudd  of  Roud  en  op  fornmige  plaatfen     stuk. 

a  Finfcale  ,  dat  is  een  Schubvin.    Deeze  worde 

van  de  Autheuren  ook  Orpbus  of  Orfus  ,   en 

Capito  ruber ,  Rztbellio  of  Rutilus  fluviatilis  ,  ge* 
tyceld. 

Men  vindc  hem,  zo  wel  in  de  Rhyn  ,  als 

..in  de  Rivieren  van  Engeland,  en  ook  in  forn- 

mige Mei  ren.  Hy  is  van  Kleur  uit  den  brui- 

nen geelagtïg,  hebbende  de  Buik-  en  Aarsvin- 

nen rood,  en  de  Staartvin  roodagtig,  met  een 

bloedkleurige  Vlak  aan  de  Kieuwendekzelen, 

In  de  Rugvin  zyn  io,  in  de  Borftvinnen  igs 

in  de  Buikvinnen  9,  in  de  Aarsvin  13  Straalea 

gevonden;  't  welk  zeer  naa  overeenkomt  met  de 

Telling  ,  welke  G&onovius  opgeeft  van  dea  ' 
voorgaanden, 

(19)  Karper  met   de  Aarsvin  van  veertien      xix. 

*        Str aaien 9  de  Vinnen  rood.  thlïÜtu™* Ruifck* 

Onder  den  naam  van  Cyplms  met  de  Oog- 
kringen ,  alle  de  Vinnen  en  de  Staart  rood ,  hadt 

Artedi  een  Soort  van  Vifch  voorgefteid  en  be* 

ichree*    , 

^nus  Orfus  di&us.  Art.  Syn.  c.  Rutuluslatiorfeu  Rubellio  fin- 
Viatüis.  RAj.  Pi/c.  Orf.  MEIJER  Thier.  II.  T.  94. 

(19)  Cyprinus  pinni  Ani  radiis  quatwrdtcim  pinnis  rubris» 

Tam.  Suec.  32+.  Cyprinus  Iride,  pinnis  omnibus,  Gaudaque 
rnbris.  ART.  Gen.  3.  Syn.  4.  Spec.  9.  Rötaug  ,  id  eft  Ery+ 
throphthulmus  Germanis  di&us  ,  Bramis  aflïnisl  YflLL*  fa 
249-  RAJ.  p.  116. 

ï.dïel.  VXU.STUK»  Dd  5 

I 



42Ö       BSSCHRTVINO     VAN 

IV.      fchreeven ,  die  in  Sweedea  Sarv  genoemd  wordt, 
Afdeel,  en  waar  yan  ky  aanmerkt ,  dat  nog  geen  Af. 
Hoofd,  beeldiog  gegeven  ware*  Daar  toe  was  van  hem 
stuk.  betrokken  de  Vifch  %  dien  Willoüghby  gezegd 
Rw/eb.  hadt  de  gene  tp  zyn  ,  welken  de  Duitfchers 

Rotaug,  dat  is  Rood«Oog  noemen,  zynde  met 
deBraafems  naverwant.  Gronovius  fielt  dee- 

zea  de  Ruifch  of  Rietvoorn  te  zyn  >  die  zig 

onthoudt  in  't  Riet  van  onze  Wateren ,  en,  om 
deozelven  te  onderfcheiden  van  de  blanke  Voorn, 
merkt  hy  aan ,  dat  de  Onderkaak  langer  zy.  Dit 

is  het  eemgfte  verfchil  in  zyn  Kenmerken  ge- 

weeft  (*) ,  doch  nu  voegt  zyn  Ed.  'er  by ,  dac 
de  Rietvoorn  de  Staart  naauwlyks  halfmaans- 

wyze  heeft  en  dat  de  Rug  meer  verhevenrond ïs(f> 

Tot  den  Ruifch  of  Rietvoorn  brengt  zyn  Ed. 

thans  t'huis  de  Rutilus  of  Rübellio  fluviatilis 
van  Gesnerüs  ,  daar  deeze  Autheur  een  goede 
en  Willovghby  een  flegter  Afbeelding  van  ge- 
geven  hadt  (!)♦  Ik  zie  daar  in  ,  inderdaad , 
hoc  zeer  dezelve  naar  den  Ruifch  zweemt, 
geen  blyk  dat  de  Onderkaak  langer  zy  ,  het 
welk  zo  duidelyk  voorkomt  in  de  Afbeelding, 
welke  de  Heer  Klein  gegeven  heeft  van  een 

Verfcheidcnheid  van  de  korte  hoog-gerugdc  Cy- 

pri* 

(*)  Zie  A&.  Helvet.  VOL.  IV.  p.  2*7. 

(f)  Z'étph.  Gren.  Fafc.  I.  p.  107.  N.  140.  Cyprinus  ob» 
longlis,  cauda  vix  lunulata:  dorfö  convexo,  &c. 

(I)  Rutilus  latius.  WlLL.  hhtb.  Tab.  Q.  3,  £g,  j.  jfc 
vind  die  Afbeelding  Erytrofhthalmtv  getekesd. 



de    Karpers»  427 

prfrHis  9  welke  Goudkleur 'agtig  is ,  me%  de  Vinnen      IV. 
en  Rug    bruin ,  te    Dantzig    bekend    onder    Afde«&> 

den  naam  van  Gold-Karaus :  zynde  deeze ,  waar    JP*** 
van  onze  Afbeelding  ontleend  is ,  dikker,  korter     stuk/ 

en  zo  breed  niet  van  Lyf,  boven  de  Goud -Kleur    Rwfck. 

bruinagtig  (*>  F^.  u 
De  gemelde  Vifch  ,  die  in  't  Eogelfch  Rudd 

of  Roud  geheten  wordt,  is  breeder  van  Lyf  dan 
de  Voornen,  en  fchynt  als  een  middelfoort  te 

zyn  tuffchen  de  Karpers ,  Voornen  enBraafems, 
welke  laatften  hy  ïn  dikte  overtreft,  komende 

in  grootte  van  Schubben  den  Karper  zeer  naby. 
Wijlloughby  verbeelde  zig  ,  dat  het  de  zelfde 

zy  als  de  Orf  der  Duiricheren,  van  welken  hy 
een  zeer  fraaijen  te  Augsburg  hadt  gezien  ,  dien 

rnen  noemde  Rot  Oerve  ,  van  wegen  de  hoog 

joode  of  Oranje  kleur,  welke  die  hadt,  uitge- 

nomen aan  den  Buik,  daar  hy  wit  was  en  op 

alle  de  ryën  der  Schubben  vertoonden  zig  don- 

kere ftreepen.  't  Getal  der  Beentjes  van  de 
Rugvin  fchynt  deezen  grootelyks  van  den 

Steen  karper,  als  ook  van  den  Karudfe  of  Karaus 
van  Duitfchland,  teonderfcheiden.  Artedx  vondt 

'er  maar  11 ,  in  de  Borftvinnen  16,  in  de  Buik* 
viucen  doorgaans  1  o,,  in  de  Aars  vin  14  en  19 
ïö  de  Staartvin. 

Onze  Landsgenoot  heeft  opgemerkt  9   dat van 

(*)  Cypcinus  brevis  ,   dorfb   repando  ;   coloris   fub  aurei ,     . 
pinnis  &  dorfo  fufcis-     Differenria  craflioris ,   corporc  produc* 

to ,   minus  lato  ,  coloris  fuper  ameo  umbnatilis,  Mifl*.  V,  pm 39,  60.  N.  4.  Tab.  XI,  f.  3, 

X;D*£L.  YIU.STÜJS» 

-  -    v 
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IV. 
Afdek*,. 
XLV. 
Hoofd 
stuk:. 
Rtd/cb. 

van  deeze  Soort  twee  aanmerkelyke  Verfcher* 
denhcden  by  ons  zyn ,  waar  van  de  eene  heefc 

in  de  Rugvin  10,  in  de  Borftvinnen  ia,  in  de 

Buikvinnen  7 ,  in  de  Aarsvin  1 3  en  ia  de  Staart- 
vin  22  Straalen  :  de  andere  il  in  de  Rugvin,  9 

in  de  Buikvinnen  en  14  in  de  Vin  agter  de  Na- 

vel. De  eerftgemelde  ,  zegt  zyn  Ed. ,  *  wordt 

gemeenlyk  de  Koning  van  Ruy  of  van  de  Ruifcb 

geheten,  en  die  is  het  waar  van  men  in  de  Ver- 

handelingen der  Sociëteit  van  Upfc'  ipreekt  (*). 
De  andere  noemt  men  Ruyfevoörn  of  Rietvoorn, 

welke  in  ons  Land .raamelyk  veel  voorkomt  in  de 
Rivieren  ,  aan  de  Wallen  der  Slooten  of  Vaar* 

ten,  doch  meeft  in  't  Riet  (f)< 
Deeze  laatfte  komt  dan  zeer  naa  overeen  met 

de  Telling  der  Vinftraalen  in  de  Sweedfche 

Scarv  of  Scarf,  die  ook  Ifcharf  geheten  worde 

en  te  Upfal  zeer  gemeen  is.  Men  agtze,  in 
Duitfchland,zo  veel  niet  als  de  Forellen  ,  doch 

daar  zyn  van  deeze  Soort  of  van  de  Orfen  >  die, 

wanneer  zy  gebraden  zyn ,  rood  Vleefch  heb- 
ben ,  gelyk  de  Salm  en  deeze  worden  niet  al- 
leen zeer  fmaakelyk  bevonden ,  maar  ook  zeer 

gezond  geagt* 
Onder  de  vier  Soorten ,  welken  de  HeerGno« 

kovius  ,  als  Viflchen  van  ons  Land ,  die  geen 

byzon deren  Naam  hebben  ,  op  den  Ruifch  of 

Riet* 

(*)    Zie    het    I.    Deel    der    Uitgezifte    Verhandelingen % 
•   fcladz.  1$  6. 

(t)  Mu/l  hbtbyehgs  Toni.  I.  p.  3.  N.  $, 
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Hietvoom  Iaat  volgen  (*jf  wordt  de  eene  door       IV* 

zvn  Ed.  aangemerkt  als  de  vierde  Verfcheiden-  AFDEÉl1* XLV 
heid   van   Voorn  ,  voorgemeld  ,  hebbende  de   n0QF^m 
Bovenkaak  wat  langer  dan  de  Onderkaak  ;  dat  stuk. 

is  regt  het  tegendeel  van  den  Ruifch.  Hy 

meent  dat  het  de  Pigus  van  Salviahus  zy,  die 
door  Ray  befchreeven  wordt,  onder  den  naam 

van  genagelde  Cyprinus  (f),  Dezelve,  zegt 

hy ,  is  zeer  menigvuldig  in  de  Rivieren  en  Mei- 
ren  van  Nederland* 

Deeze ,  die  in  alle  opzigten ,  zelfs  in  hoedanig-  x>oorn-Kar« 

heid  van  't  Vleefch ,  naar  onzen  gewoonen  Karper ?er" 
Eweemt  ,  heeft  zynen  naam  wegens  zekere 

(cherpe  en  als  Kryftallyne  prikkels,  die  Piera- 
miedswyze,  over  het  geheele  Lighaam ,  zonder 
orde  of  rang,  in  het  midden  van  ieder  Schub 
één  5  wel  een  halve  Vingerbreedte  uitfteekeiu 
.Geskbrus  wil  ,  dat  ook  de  Latynfche  naam 

Pigus ,  als  't  ware  Picus ,  daar  van  afkomftig 

zy.  Pliniüs  verhaalt  ,  dat  'er  zodanigen  ge- 
vonden worden  in  twee  Meïren  van  't  Miïau 

Deefch ,  een  Maand  lang.  Doch  't  is  aanroer- 
Jeelyk,  dat  fommige  Voornen  of  Braafems  ook 

dus  Stekelig  of  Doornagtig  genageld  zyn  op 
hunne  Schubben,  in  de  cyd  der  Voortteeling. 
En  van  deeze  Stckeligheid  maakt  onze  Lands- 

man geen  gewag  ter  wereld,  zeggende  dat  de 
Schubben  zeer  effen  ,  taamelyk  groot ,   over 

el* 
,(*)  Aïï.  Hetvet.  VOL.  IV.  p.   158.  N.   I83-i$£. 
(t)  RAJ.  Pi/s.   p.    11  $ .   N.   2. 
1<Dezl.  vul  stuk. 
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IV.       elkander  leggende  en  uit  den  blaauwen  Zilvef- 

Afdeel   j>}eurjg  glinfterende  zyn  ;   'c  welk  my  denken^. 
i?     •     £oet  om  cjen  Spiegel-Karper. 
stuk.         Vandeezen,  die  ook  Karper  Koning  geheten 

spiegel  -Kar*  wordt,  en  te  Dresden  dik  wils  te  koop  komt, 

per"  maakt  de  Heer    Klein  gewag  (*)  onder  dea 
naam  van  Karper,  die  gebaard  is ,  met  de  Schub, 

hen  vier -en  meer  maaien  zo  groot  als  in  de  ge  woont 
Karper ;  bier  en  daar  naakt  en  harder  van  Huid. 

De  Schubben  van  deezen,  zegt  hy,  zyn,  ter 

plaatfe  daar  zy  hunne  inplanting  hebben ,  door* 

fcnynende  ,  en   volgen  zelden  in   een  onafge* 
broken  ry  op  elkander.    De  Huid  is  aan  de  Ruf 

zwart,  op  de  Zyden  en  by  de  Navel  Goud 

kleurig.  By  geen  ander  Autheur,dan  Massigli 

zegt  zyn  Ed. ,  wordt  'er  de  Befchry ving  of  Af* 
beelding  van  gevonden  (f). 

De  twee  anderen ,  welke  Gronoviüs  voorftelt* 

worden  tot  Soorten  van  dit  Geflagt ,  de  een 

naamelyk  tot  de  Zevende  de  andere  tot  de  Een- 
en-twintigfte ,  betrokken.  De  vierde  of  laatfte, 

welke  Vierkantig  is  van  Lyf ,  mee  de  Rug-  en 

Aars  vin  door  evenwydige  Zyden  bepaald  '4-), 
en  volgens  zyn  Ed.  fomtyds  in  onze  Rivieren 

voorkomt  5  zou ,  volgens  zyn  aanhaaling  ,  de 

Squalus  zyn  van  Salvianus  ,  daar  Wiixoughby; de 

(*)  Phc  Miff.  v.  p.  59*  N.  2. 
(t)  Cyprinus  fecundus.  Tab.  XX. 

(4-)  Cyprinus  oblongus  fubquadrangulus  ,  PinnS  DorH  Am- 
que  parall elogramma.  Mus.  Ichtb.  I.  N.  17.  Vergelyk  de 
Uitgezogte  Verband.  I.  DEEL,  Madz.  331*  N,   3*, 
I.Dekl.  viii.  stuk. 

' 
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de   Afbeelding    van    geeft.     Deeze   die   ook      IV. 

Capito  of  Cepbalus  genoemd  worde,  gelyk  wy  Afd^eu 

gezien  hebben ,.  ïs  langwerpig  fpilrond,  en  ge-    JJ^ 
lykc  in  de  Geftalte   zeer  naar  een  Salm.     Ik     stuk, 
zie  niet  >  om  wat  reden  onze  Landsman  daar 

van  een  byzondere  Soort  maake. 
o 

Qzo)  Karper  met    de  Aarsvin  van    veertien      xx 

Straalen  m  den  Bek  rond.  m  Jfff** Biaadviicm, 

Onder  den  naam  van  blaauvoe  Rivier- Dikkop 

heeft  Gssnerus  een  Soort  van  Karper  voorge- 
meld, welke  in  Saxen  $efes$  en  elders  Jefe, 

te  Dantzig  Jefus  genoemd  zou  worden.  Aan 
den  Oder  heet  men  hem  Jejïtz  ,  te  Weenen 

Jentling  ,  aan  den  Donau  Scbead  of  Scbeat. 

Andere  Duitfchers  geeven  'er  den  naam  aau 
van  Scheert  en  Koppen ,  of  ook  van  Bradtfifcb  ;  om 
dat  hy  gebraden  zeer  fmaakelyk  bevondea 

wordt :  des  wy  hem  Braadvifch  mogen  noemen* 
Marsigli  hadt  hem  Seider  geheten. 

Van  deezen  maakt  de  Heer  Klein  gewag, 

onder  den  naam  van  Leuciscus  9  die  de  Rug  dik , 

gekield  ,  de  Zyden   famengedrukt  heeft ,  met 

de  Vinnen ,  in  de  Wintertyd ,  Goudgeel  (*) , 
in  de  tyd  der  Voortteeling  roodagtig.    Men vangc 

(20)  Cyprïnus    plnna    Ani   radiis  quatuordecim ,  Rotëro  ro« 

fundato.  Syft.  Nat.  X.  Cyprïnus  cubitalis  ,    pinna   Ani  oflï- 
culorum  quatuordecim.  Art.  Syn.  7.    Capito  caeruleits  Ges- 

.  neri. 'Will.  p.  256.  Raj.  p.  120. 
(*)   Furventibus.    KLEIN".    MiJJl  V.  p.  *S»     Ik    denk    dat 

hy  fulventibus  meeat. 

kJDKEi.  VIII.  STUK, 
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ÏV.      vangt  hem  in  't  Voorjaar  mecft,     De  langt£ 
/fdeel.    gaat  jje  van  een  Eile,  de  breedte  van  drie  of 

XLV.     vjer  £)ujmen  njec  te  boven ,  zegt  Aldrovan- 
stuk.     £>u*:  doch  ik  geloof,  dat  hy  de  dikte  meent. 

Volgens  WiLloüghby,  naamelyk,  is  het  Lyf 
en  de  Kop  zeer  breed  ;  de  Bek  wyd  van  gaapiag 
en  veel  graoter  dan  in  de  gewoone  Dikkop , 
opwaards  gebromd  :   de  Kleur  op  de  Rug  don- 

fcer-blaauw,  aandeZyden  Zilver*  >  aan  den  Buik 
geelagtig.    In  de  Rugvin  waren  n,  en  in  de 
Borflvinnen  ongevaar  18,  in  de  Buikvinnen  9* 

in  de  Aarsvin  14  Straalen  geteld.    De  Staart  is 

gevorkt. 

xxi. (ai)   Karper   met   de  Aarsvin  van  veertien 
Na/us.  Straalen  9  de  Snoet  uitjleekende* 

Neus-Vifch. 

De  ftompe  Snoet ,  die  over  de  Onderkaak 
üitfteekt  ,  geeft  met  eenige  fchyn  van  reden 

aan  deezen  Vifch  den  naam  van  Nqfus  9  by  de 

Autheuren  ,  gelyk  de  Duitfchers  ,  ook  ,  hem 

Nafe  of  Nafen ,  dat  is  Neus-Vifch ,  noemen. 
Anderen  heeten  hem,  gelyk  te  Dantzïg,  PloU 

ze  ,   en  fommigen   Scbreiber  ,  Afcbe  ,   of  ook 

Scbneider  *  dat  is  Snyder- Vifch  :    miflchien  we- < 

gens  zyne  geringheid  van  Waarde.  De  Italiaa- 

nen  geeven  'er  den  naam  van  Savetta,  die  van 
Ferrare  van    Sueta  aan.    In  Vrankryk  en  aan 

dea 

* 

(21)  Cyprinus  pinna  Am  radiis  quatuordeeim  ,  Roftro  pro. 
mlnente.  Art.  Gen.  j.  Syn.  6.  GRON.  Muf.  II.  N.  147 

Nafus  Aiberti.  WlLL.  p.  254-  B.AJ«  p.  119.  JONST.  T»a, 

XXVI.  fig.   i$. 
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den  Rhyn  fchynt  het  dat  deeze,  verward  worde 

met  den  Capito  ofDik-Kop,  onder  de  naamen 
van  Vilain%  Chevena^  Mufiner ;gélyk  Gesnerüs 
oordeelt.  Anderen  tellen  hem  onder  de  Braa* 

fems',  en  by  Keulen,  of  aan  denNeder-Rbyn, 
zou  men  hem  Makrill  heecen. 

De  Heer  Klein  geeft  een  Afbeelding  van 
een  Hommer  en  Kuiter  van  deeze  Soort  ,  en 

daar  benevens  van  een  Mannetje  ,  gelyk  die, 

ten  tyde  der  Voortteeling ,  met  zwarte  Vlak- 
ken gefprenkeld  zyn  ;  wanneer  rnenze  te  Dant- 

zig  noemt  ,  bunte  Slotze  (*).  Baltnerus  , 
ondertuflehen  ,  hadt  aangetekend ,  dat  in  April, 

wanneer  't  de  Rytyd  is  ,  de  Koppen  van  de 
Mannetjes  met  witte  Stippen  zyn  getekend; 

zynde  dit  miflehien  die  Schurftigheid  ,  waar 
van  voorheen  gefproken  is  ,  ten  opzigt  van 
andere  Soort  van  Karper.  Ook  is  het  Lyf 
dan  ruuw  en  zy  zwemmen  Schoolswyze  ;  zo 

dat  een  Viffcher  'er,  in  ééneNagt,  wel  twee- 
of  drieduizend  vangen  kan.  Hy  een  Viffcher 

te  Straatsburg  zynde ,  zo  blykt  ,  dat  deeze  Soore 

vry  gemeen  is  in  de  Rhyn  ,  zo  wel  als  in  de 
Donau.  Men  vindt  hem  ook  fomtyds  in  onze 

Rivieren  ;  doch  in  die  van  Engeland  fchynt  hy 

niet  voor  te  komen,  In  't  midden  van  den 
Stroom ,  op  een  Zandigen  Grond ,  fchieten  zy 
hun  Zaad,  en  maaken  alsdan  den  Bodem  daar 

toe 

AfD££L. 

XLV. 

Hoofd-* STUK, 

(*)  KLEIN  Pi/c.  JMiff.   V.  p.  66.  N.  6. 
I.Deejl.  VXII,  Stuk.  Ec 
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IV.      toe  zo  fchoon,  of  die  met  Bezemen  gevcej 
Afdeel,   ware/ 
KI  V 

*ïIgo¥d  ̂ e  Ncusagtige  Snoet  niet  alleen ,  maar  ook 
sïük.  de  kleintc  van  den  Kop,  onderfcheidc  deezea 

genoegzaam  van  den  voorgaanden  en  andere 

Capitones  of  Dik- Koppen.  Ook  is  hy  kleiner 
dan  de  laatit  befehreevene  >  wordende  niet 

groocer  dan  een  Voet.  Het  verfcnil  der  Vin» 

ftraaleo  is  niet  groot  (*).  Klein  heeft  de  Kleur 

van  't  Mannetje  en  Wyfje  zeer  naauwkeurig 
eoderfcheiden  i  hebbende  het  eerfte  de  Borfb* 

vinnen  geelagtig,  de  Rug-  Buik-»  Aars-  en  Staart- 
vinnen  bleek  bruin ;  de  Oogkringcn  geel  bin- 

nen een  breeden bruinen  Cirkel:  het  Wyfje  de 

Rugvin  en  Rug  uit  den  blaauwen  zwartagtigj 

de  Buik  en  Bord  vinnen  Wafchkleur,  de  Oog-» 

kringen  breed  en  verzilverd. 
Deeze  Autheur  merkt  aan ,  dat  de  Vifch  vol 

Graaten  zy;  het  welk  anderen  ook  getuigen  t 

als  mede,  dat  hy  wit  is  en  week  van  Vleefch. 

In  de  Maand  Auguftuszyn  zy,  te  Straasburg, 

tydlg  en  bekwaam  tot  Spyze ,  zo  Bal^nerüs  ge- 
tuigt ;  doch  het  voorite  van  het  Lyf  wordt 

beft  gekeurd  ;  gelyk  dit  ook  in  de  gewoone 

Karpers  plaats  heeft. O) 

(*)  Men  vindt,  wel  is  waar  ,  in  't  5v,f.  Nm*  van  Liw- 
Jf^us  aan  de  Borfhnnnen,  volgens  Gronovius,  7  Straaleis 

toegefchreeven ,  doch  't  blykt  dat  dit  een  Drukfeil  zy:  want 
styn-  Ed,  heeft  'ei  ij  in  geteld* 
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("£2)  Karper  met  de  Aarsvin  van  zestien  Straa* 
len,  de  Onder  kaak  langer  en  omgehomd*  Apdhbi* XLV* 

Een  Soort  van  Karper,  die  men  in  Sweeden    Hoofd* 

njsp  noemt  en  aldaar  hoog  agt  tot  Spyzc,  hcefc      ••  ■  <* 

de  ̂ eda^te  Kenmerken.    Men  van^c -bcru  in  't     Aipius, 
Méler.Méx  van  Upland    en  in  de  Sala Rivier, 

by  Upia!  >  komende  ,  in  't  vroege  Voorjaar  > 
tot  aan  die  Stad  opwaards*    Hy  paarc  of  rydc 

in  't  end   van  April   en  't  begin  van  Meyè 
Deeze  heeft  de  langte  van  twee  en  fomtyds 

van  drie  Voeten.  De  geflake  is  meer  langwer- 

pig dan  breed  ;  de  Kop  fcherpagrig.  en  niet 

groot :  de  Bek  Tandeloos  en  zo  wyd ,  dat  'er ,  in 
Volwaflenen  ,  gcmakkelyk  vier  Vingers  te  gelyk 

kunnen  ingedoken  worden*  De  Onderkaak 

fleekt  een  weinig  uit,  met  eene  omkromming 

opwaards,  gelyk  in  de  Mannetjes  Salmen.  De 

Oo^kringen  zyn  van  boven  Goud-  met  zwarte 

'ftipjes,  van  onderen  Zilverkleur:  de  Oogappel 
zwart  (*)*  Dus  vindt  men,  in  Volwaflenen^ 
ook  Zilver  en  Goudkleur  aan  de  Kieuwendek- 

zelen;  aan  den  Buik  een  günflerende  Zilverglans 

(2,2)  Cyprlnus  pinnaAni  radiïs  fexiécim  ,  Maxilla  inferiorc 
longlore  IhcaxvA,  Faun.  Suec.  319.  Cyprlnus  Maxiiia  inferioa 

re  lengiore  cum  apice  elevato,  pinua  Aai  Ofljcalorum  quia- 
decim.  ART.    Gen.  6.   Syn±   14,  Spec.    14. 

(*)  Iris  fuperne  Aurci  coloris&c.  PupiJla  nïg>:&.  Art.  Spec. 

pag.   14.  "waar  uit  dan  ten  duidelykfte  blykr ,  dat  men  gantfeh 
ten  on.egte  het  Woord  im,    in  de  benaamingen  van  andere   , 
Viflchcn  en    Soorten   van  Karper  i  door   deezen   Autheur  zeif 

gebruikt  zynde ,  Oogappelen    vertaald   heeft.  Uitgsz,   Virh,  k 

'DEEL.  blad*.    3  3'4,'Siï* 
I.DÊEJL.    VIII.  STVK.  Ee    S  l    ■ 
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IV.      gemengd  mee  Bloedrood  of  roode  Vlakken}  op 

Afdreu   ̂ e  2yden  een  donkerer  Zilverkleur ;  doch  de 

H  ofd-    ̂ US  *s  krul'n  8rys  0*  zwartagtig  en  fomtyds stuk,     zwart   mee  groen  gemengeld.     De  Schubben 

zyn  middelmaatig  van  grootte  en  rondagtigge. 
hoekt. 

Ten  tyde  der  Voortteeling,  tekent  Artedi 
aan ,  dat  de  Navel  zeer  uitpuilt  9  en  dan  kaa 

men  'er,  duidelyk,  de  twee  Openingen  in  on. 
derfcheiden,  waar  van  de  agterfte  tot  Zaad. 
fchieting  dient*  Ook  is  alsdan  de  geheele  Kop/ 

de  rand  der  Zyd«  Schubben  voornaamelyk,  en 

de  Bovenkant  der  Borftvinnen,  enz.  met  ruuw- 

agtige  Knobbeltjes  voorzien.  Hy  heeft  de  In* 
gewanden  zeer  naauwkeurig  onderzogt ,  in  een 

Vifch  van  agt  en  een  half  Pond  zwaar  ,  die  ne- 

genenveertig Wervelen  hadt  en  negentien  Rib» 
ben  wederzyds.  De  Vinnen  waren  meeft 

graauw-  cff  grys-en  fomtyds  zwartagtig,  gelyk. 
in  onze  Braafems.  Zyn  Ed.  heeft  in  de  Borff- 
vinnen  geteld  i8,  in  de  Buikvinnen  ie,  inde 
Aarsvin  16  en  fomtyds  ook  15  of  17,  in  de 

Staartvin  19  Straalen  ;  daar  dezelve  'er ,  in  .cfe 
voorgaande,  volgens  Grqnovuts,  25  hadt. 

xxrir.         (23)    Karper    met    de  Aarsvin  van   twintig 

M^  Straalen. 

(23)  Cyprinus  pinnk  Ani  radiis  vtgintl.  Faun.  Suec.  330. 
C^prinus  quincuncialis  ,  pinna  Ani  Oflleulorum  vigintu 
ART.  Gen.  $.  Syn.  10.  Spec.  17.  GRON.  Muf.  I.  N.  10. 
Koninj.  van  Afteiling.  AR.    Ups.    17+1.  p.   7ff   n.  !$•  AL 
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De  Autheuron  geeven  den  naam  van  Albur.      IV. 

nus  aan  een  Soort  van  Vifch,  die  in  de  Zoece   Afdeed XLV 
Wateren  van  Europa  gemeen  is  ,   en   van  de    j^oofd- 
Duitfchers  JVeisfifcb ,  Wilirik ,   Witeke  ,  of  ook     stuk, 

Alhlen,  van  de  Franfchen  Ablette^  van  de  En-  &*£*&*& 
gelfchen  Bleak  ,  Bleik  of  Bleis  geheten   wordt. 

De  Sweeden  noemen  hem  Loja  en  Benloja,  de 
Deenen    Laijer  ,   en   in   fommige    deelen  van 

Duitfchland    heet   hy    ook   Zumbelfifcblein  of 

Tuimeivifchje  en  Bliegg.    't  Is  evenwel  onze 
Bliek  of  Bley  geenszins ,  maar  de  Nejieling  of     # 

Najieling ,  die  ook   wel  Ajlerling  of  Efterling 
getyceld  wordt.    Te  Alphen,  vangt  men  hem 
menigvuldig  ,   en  deswegens  wordt  hy  fomtyds 
Alphmaar  of  Alft  geheten* 

Dit  Vifchje  ,  dat  maar  vyf  Duim  lang  ge- 
field wordt  van  Artedi,  heeft  zynen  naam  niet 

wegens  de  Witheid  van  zyn  Lighaam,  maar 

van  zyn  Vleefch.  Het  is,  naamelyk,  aan  de 

Zyden  en  Buik  wel  wit  en  Zil verkleur,  doefi 

op  de  Rug,  den  Kop  en  aan  de  Vinnen  bruin- 
agtig.  Voorts  heeft  het  de  gefialte  byna  van 

een  Voorn.  Klein  noemt  hetzelve  ,  Leucis* 
cus ,  met  de  Rug  uit  den  groenen  bruin  9 

waarop  ,  boven  de  Zydftreep  ,  die  naar  den 
Buik  gekromd  is ,  een  roffe  Kleur  volgt ;  den 

geheelen  Buik  Zilveragtig;  de  Schubben  dun; 

4q  Staart  fchielyk  afneemende.    Zyn  Ed.  heeft een 

ï>urnH€    Aurhorum   &  Aufbnii.  WiLL.  p.  263.  B,AJ.  p.  12^ 

Jonst.  Tab.  XXIX.  f.  13* 

irsn,  via.  stuk»  E  e  3 
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IV,       zeer  naau*  keurige  Afbeelding  daar  van  gege« 
Apdeel.    ven  ̂   ̂   ̂e        gevolgd  hebben. 

H  J /         Gronoviüs   noemt  dceze  Soort  5    Cyprinus  r 
stuk:,      die  langwerpig  is  en  Spilrond,  met  de  Onder* 

Koning  /an  kaak  langft ,  de  Rugvin  tegen  de  Navel  over* 
de  Staart  halfmaanswyze  Qföi     Zyn  Eci.  heeft 

in  de  Rug-  en  Buikvinnen  geteld  9 ,  in  de  Aars*» 

vin  i<i  Beentjes.     ïn  deeze  Vin  vondt  Artedi 

'er  2 1 5  en  dit  getal  van  Beentjes  onderfcheidc 
den  fAfteriing   van  de  voorgaanden  grootelyks, 

•     Evenwel  is  'er  een  Verfcheideoheid,  die  door 
de  Waverveenfche  Viffchers  Koning  van  Afler* m 

ling  geheten  wordt  ,  en  fomwyien  maar  18 

Bcenrjes  in  de  Aarsvin  heeft,  volgens  wylen 

den  Ouden  Heer  J.  .Fr.  Gkonovïüs.  Te  AU 

pherv,  r.rt  ver  van  Leiden  ,  vangt  men  dee- 

sen  Vifch  in  de  Maand  Auguftus  overvloedig, 
tlv  heeft  de  Aarsvin  en  de  Buikvinnen  zeer wit  (|> 

xxiv.         (24)  Karper  met  de  Aarsvin  van  vierentwintig 
Wimha.  Str  aaien  ,  de  Snoet  als  geneusd. 

Het  groot  getal  der  Beentjes  in  de  Aarsvin 

onderfcheidt  deeze  Soort  van  de  voorgaanden  s in 

(*)  Pi/c  Mm%  V    pa£.  <jg,  N.   i5.  Tab.  XVIII,  £g.  fc. 
(f)  Zoóph.  Gron.  Fafc.  I.  pag.   105.  N.  335. 
(I)   Uiigez:  Vêrhand.   I.  Deel  y  bladz.   158. 
(2$)  Cyprinus     pinna    Ani   radiis   viginti  quatuor ,    roftro 

nafiförmi.   Faun%   Suec.     si6.     Cyprinus     Roftro    NanTormi 
Dorfo    acummato ,   pinna    Ani   Ofikulormn   v%inti  quatuor 
Abt.  Gen.  6%  Synt  i<f.  Sp.cc*   18. 
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m  dit  Geflagt ;  als  ook  van  een  Vifchje  van  dea       IV, 
zelfden  naam,  Wimba  naamelyk,  datinsgelvks  >Aföé£& 
in  de  Meïrcn  van  Sweeden  voorkomt,  en  bo«     *^V. 
vendien  de    Kentekenen  van   den  Salm  heeft. STUC 

XXV. 

De  overige  Vinnen  koenen ,  in  't  getal  van 
Straalen  ,  zeer  naa  overeen :  wanc  de  Borftvin- 

aen  hebben  ió,  de  Buikvinnen  10,  de  Rug'vin 
II  en  de  Staartvin  19  Straalen.  Het  is  wel  zoet^ 
doch  week  en  van  weinig  Smaak*  Aktedc 

heeft  'er  een,  van  by  de  elf  Duimen  lang, 
ontleed, 

» 

(25)  Karper  met  de  Aarsvin  van  zes  en  twintig 
Straalen  >  den  Bek  overal  bezet  met  Maaltanden.    &«**. 

Door  den  Reiftogt  van  Doktor  Hasselquist 
ïs  deeze  Vifch  uit  den  Nyl  bekend  geworden, 
dien  de  Arabieren  Kalb-El  Bar,  dat  is  Zeehond 
Doemen.  De  Doktor  hadt  hem  by  dcZee-Braafems 

gevoegd,  doch  niet  alleen- de  gedaante  en  Kleur 
van  de  Karpers,  en  flegts  drie  Straalen  m  het 
Kieuwenvlies  te  hebben,  maar  wel  inzonderheid 

de  plaatzing  van  de  Bnikvianea,  veel  verder 
agterwaards  dan  de  Borftvinnen,  brengen  hem 
tot  deezen  Rang  ,  hoe  zeer  de  Tanden  naar 

die  der  Zee-Braafemeh  gelyken.  Om  dat  onze 

Autheur  'er  geen  Vetvin  aan  vondt ,  heeft  hy 
hem  thans  van  de  Salinen  ook  afgezonderd, 
waar  toe  hy  natuurlykft  te  betrekken  fcheen. 

De 

•  (z  s  }  Cyprinus  pmnd  Ani  radlis  vlginti  fex ,  Ore  demibus  un*> 

dique  Molaribus.  Syft.  Na&  X.  Salmo  deutex«  H4SSEL<^ 
her.  395.  [437.] 

2, Deel*  vin. stuk»  Ee  4 
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IV.  De  Tanden  van  deezen  Vifch ,   die  den  Bek 
A^  C  r\  p  p  I 

'*  zeer  klein,  de  Kaaken  egaal,  en   de  Lippen 

HoofK'-   n*et  ̂ »  noc'1  aan  Pander  toereikende  heeft, 
stuk,     zyn- opmerkelyk.    Men  vindt  'er,  in  de  On- 

derkaak,  die  taamelyk  groot  en  fterkzyn,  agt 

op  éène  ry  geplaattt ,  en  daar  agter  twee  an- 

derei),  in  'c  midden,   aan    't  Gehemelte:  zo 
dat  de  Voor  of  Sny- Tanden   in  de  Onderkaak 
dubbcld   zyn.    In    de   Bovenkaak   maaken  de 

Tanden,  waar  van  de  twee  middelde  fcherp, 

de  overigen  ilomp,  de  voorde   ry  uit;  waar 

ageer  een  gebeele  ry    van  dikke  Knobbelagti- 
ge.    De  Keel  is  glad  en  effen  ,  gelyk  ook  de 

Tong,  die  Kraakbeenig  ,    dikagtig  en  fpits  is, 
hebbende  de  ukerfte  tip  los  en  vry. 

Deeze  jNyl-Braafem  valt  een  Voet  lang  en 
een  Span  breed.  Hy  heeft  den  Kop  langwer- 

pig, het  Lyfopzyde  plat;  met  Schubben  ge- 

dekt  die  rondagtig,  groot  en  zagt  zyn  ;  'er 
ligt  afgaande.  De  Kleur  is,  op  den  Kop  en 

Rug,  blaauwagtig  Zeegroen  ,  welke  zig  tot 

over  de  donkere  Zyddreepen  uitdrekt;  voor't 
overige  zyn  de  Zyden  en  Buik,  als  ook  de 
Kieuwendekzelen ,  verzilverd.  Behalve  de 

Rugvin,  die  10  Straalen  heeft,  zyn  de  ove- 
rigen witagtig;  doch  de  Staartvin  ,  van  25 

Straalen ,  is ,  gelyk  de  eerdgemelde ,  blaauw. 

agtig  in  de  bovende,  Bloedkleurig  in  de  on. 
derde  helft  ,  en  zeer  gegaffeld.  De  Bord- 

vinnen   hebben  1 5  ,  de  Buikvinnea  1  o ,  de 

Aars.» 



db    Karpers.  441 

Aarsvin  24  Straalen;  alles  volgens  de  Waar-      IV. 

neemingen  van  gemelden  Heer.  Afdeel. 

i    s  XLV< 
(26)  Karper  met   de  Aarsvin   van  zeven -en   Hoofd* 

twintig  Straalen ,  de  Vinnen  bruin.  STUK# xxvl 

Een  zeer    bekende   Vifch    van  onze   zoete    £">«*. 
.  Braalcm* 

Wateren  volgt  hier  in  rang,  naar  het  getal 

der  Beentjes  van  de  Aarsvin.  De  Schryvers 

noemen  hem,  in  't  Latyn,  Brama  of  Abra* 

mus,  in  't  Franfch  heet  hy  Bréme,  in  't  En- 
gelfch  Bream  of  Barn ,  en ,  als  hy  by  uitftck 

groot  is,  by  die  van  Cornwall  ,  Ba][.  Wy 

geeven  'er ,  in  navolging  van  de  Duitfchers , 
die  hem  Brajfem  of  Prafem  noemen,  gelyk  de 
Sweedeni?ratf,  den  naam  van  Braafem  aan, 

Artedi  badt  deezen  Vifch  op  den  gewoo- 

nen  Karper  laaten  volgen  ,  hem  onderfchei- 
dende  door  de  zwartagtigheid  der  Vinnen ,  en 

het  getal  der  Straalen  van  de  Aarsvin  alleen, 

't  Is  evenwel  zeker,  dat  hy  van  den  Karper, 
door  de  breedte  en  platheid  van  zyn  Lyf , 

grootelyks  verfchilt :  weshalve  men  hem  ook 

Ireede  Karper  getyteld  vindt.  Klein  hadt  van 

deeze  en  dergelyke  Viflchen  een  Geflagt  ge- 
formeerd ,  onder  den  naam  van  Brama  of  Braa- 

fem, 

(16)  Cyprinus  pinnaAni  radiis  vigintl  feptem  ,  pinnis  fuscis 
Faun.  Snee.  31 8.  Cyprinus  pinnis  omnibus  nigrescentibus  , 

pinna  Ani  Ofiïcuïorurn  viginti  feptem.  Art,  Gen.  6.  Syn* 
4.  Spec.  13.  GJLON.  Muf.  I.  N.  14.  Cypnnus  latus  live 
Brama.  WlLL.  p.  248.  RAJ.  p.  116»  Cyprinus  latus.  Jonst. 
Tab.  XXIX.  f.  ji  Cyprinus  latus:  pinna  dorfali  ano  ferme 

©ppofita;  caudt  ampliflïma  lunulata:  pinnis  omnibus  nigte- 
{centibus.  Zoóph.  Cr$n.  fafc.  I.  p»  lxo.  N.  345, 

X.DJLEL.  vul  stuk,  E  e  $ 
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IV.      fem ;  hoedanige  Viffchen ,   zegt  zyn  Ed. ,  de 

Afdeel,  RUgviu  korter  ,  de    Aarsvin    langer   hebban , 
XLV.     re«c  anders  dan   in  de  Karper,  van  welken  hy Hoofd-  . 
stuk.     deeze  Sooit  onderfcheidc ,  doordien  aan  dezelve 

Mraa/em.  dat  Haakswyz'  Beentje  van  de  Rugvin,  'c 
welk  hy  hec  eerde  of  voorde  dek  te  zyn,  ont- 

breekt (*).  In  de  Mannetjes,  zege  hy,  ko- 
men ,  in  de  Maanden  Maart  en  April ,  wkagcige 

harde  Knobbeltjes  of  Nagekjes,  die  de  Vis- 
fchers  Bloemen  noemen,  uit  de  Huid  en  Schub- 

ben  op,  gaande  vervolgens  weder  weg.  Om 
die  reden  noemt  menze,  alsdan >  Doorn-  Brafr 

fem  j  en  zyn  Ed.  verzekert,  dac  het  de  zelfde 
Vifch  zy ,  welke  Cyprinus  clavatus  of  Pigus  ge- 

heten wordt,  zynde  hier  voor  tot  een  andere 
Soort  betrokken  (f)J 

De  Braafems  beminnen  de  Meiren  of  Moe- 

raden *  waarin  zy ,  zo'tfchynt,  va(n  Slibber  en 
Slyk,  of  van  de  Infekten  en  Kruiden ,  daar  in 

groeijende  ,  leeven.  Ook  vindt  menze  in  Rivie- 
ren  en  afloopende  Wateren  f  doch  niet  in  derk 

vlietende  Beeken.  Zy  gaan  zelden  de  grootte 
van  vyf  of  zes  Pond  te  boven :  zo  dat  het  als 

iets  zonderlings  moet  aangemerkt  worden ,  dat 

Rondeletïüs  getuigt,  hoe  hy  'er  in  zeker 
Meir  gezien  hadt,  van  twee  Ellen  lang  en  twee 

Voe* 

(*)  Brama  primo  radio  Pinna:  Dorfalis  ilmplici,  -nonhaina- 
to.  Pi/c  MitT.  V.  p.  6i.  N.  i.  Anderen  itcllen  het  tweede 

anderen  het  derde  Beentjes  van  de  Rugrin,  in  de  Karper 
Haakig.  Zie  bladz.  375,  hier  voor. 

(|)  Zie  bladz.  *i$. 
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Voeten  breed.     Sommigen  ftellen  den  tyd  der       IV, 

Voorueeling  in  de-Mey-maand.     Volgens  Lin-  Aï,J)eeï*» XLV 

LiKüs    ryën    zy  ,   wanneer   de   Mannetjes  Je-   jJoofd- 
neverboom    bloeit ,    en    zyn    Stuifmeel    uit*     stuk. 

werpt  (*). 
De  Geftake  van  deezen  Vifch  is ,  als  gezegd 

is,  breed  en  byna -Ruitagrig ;  ook  zeer  plat  van 
Zyden  en  klein  van  Kop,  Icherp  van  Rug  en 
Buik,  met  brcede  Schubben  gedekt.  De  Kleur 

is  op  de  Rug>  gelyk  de  Vinnen,  bruin  of  zwart- 
agtig;  aan  de  Zyden  en  den  Buik  witagtig  of 

bleek  ,  maar ,  in  de  genen  die  oüd  zyn  ,  Goud- 
geel. In  de  Rugvin  heeft  Artedi  ia,  in  de 

Borftvinnen  17,  in  de  Buikvinnen  9,  in  de 

Aarsvin  27  en  in  de  Staartvin  19  Straalen  ge- 
teld. 

De  meefte  Meiren  en  ftaande  Wateren  9  in 

Sweeden  ,  voeden,  zegt  hy,  deezen  Vifch, 

die  zeer  fmaakelyk  geoordeeld  wordt.  Men  geeft 

'er  meer  Gelds  voor  .  dan  voor  den  Karper ,  zegt 
Klein;  want  men  agt  hem  lekkqrer,  doordien 

hy  vader  is  van  Vleefchen  Lever  dan  die*  Ook 

wordt  hy  by  ons  zeer  vet  (f).  Hier  te  Lan- 
$e  is  de  Braafem,  gebraden  of  geftoofd,  inde 
Winter  een  aangenaam  Geregt  (^). 

■ 

'i  ■  (-*}  "Paan,  Suec  pag.  12  r, 
(t)  Pifc>  MifT.  V.  ut  fupra,  & 
(l)  De  Lekkerbekken ,  zegt  Gesnerus  ,  houden  van  den 

Snoek  de  Staart,  van  een  Karper  den  Kop,  maar  van  dcnBjra** 
fem  het  middel  gedeelte  voos  het  befte. 

LDEEL.  VIII.  «TUI,» 
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IV.         (27)  Karper  mzt  de  Aarsvin  van  dertig  Straa- 
Afdeel*  im  ̂   fo  Zydjlreep  afgeboogen,  den  Buik  zeer 

STUK 

De  Braafem  heeft  gemeenlyk  den  Buik  in  'c XXVII. 
Cuitrstus.  midden  wel fcherp  of  gekield,  maar  van  voorea 

u  erpou  '  rond  en  van  agteren  platagtig*  Deeze  Braafem  f 
die  in  de  Ooftzee  gevonden  wordt ,  munt  vol* 

gens  onzen  Autheur  uit  door  de  fcherpte  van 

zynBuik.  Hy  hadt  'er,  op  de  ScanifcheReize, 
in  de  Rugvin  en  Buikvinnen  geteld  8,  in  de 

^  Borftvinnen  16,  in  de  Aarsvin  30,  en  in  de 
Staartvin  19  Straalen. 

jLeïd-Braa-  De  Heer  Klein  maakt,  dat  zonderling  is, 
van  deeze  Verfcheidenheid  geen  gewag;  maar 

geeft  de  Afbeelding  van  een  klein  Braafemtje, 
dat  de  Staart  omgckromd  of  verdraaid,  de 

Neusgaten  zeer  wyd  en  den  Bek  rond  heeft. 

Dit  oordeelt  hy  de  Leid-Braafem  te  zyn  van 
Schoof  e  veld  ,  in  Silezie  voorkomende  ,  en 

dus  van  de  ViflTchers  genaamd ;  om  dat  zy ,  de- 
zelven  ziende ,  op  een  goeden  Vangft  vertrou. 
wen  (f). 

xxviii.       0*8)  Karper   met  de  Aarsvin  van  vyf-en-der- 
lABjHrb*.         tig  strooien. 

Dee. 

(17)  Cyprinus  pinni  Ani  radiis  trighta,  linea4  lat*raü 
declinata,  Vcntrc  acutlsfirao.  It.  Sctn,  %z.  T.  i. 

(*)  Pi/c.  MilT.  V.  p.  *2.  N.  2.  Tab.  XIII.  Fi$.   i. 
(is)  Cyprinus  pinni  Ani  radiis  tr*iint&  quinque.  Tatau 

$uec.  328.  Cyprinus  quincuncialis  ,  piiana  Ani  OflicuJotum 
yiginti  quinque,  ART.  Gen.  3,  £j*.  1$.  fyte  2  o, 

V 
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Deeze  Vifch  komt  in  het  Méler-Meir  van       IV. 

Upland  in  Swecden  voor ;  alwaar  Linn^eus  'er  Afdeei* 
35  Straalen  in  de  Aarsvin  geteld  heeft ,  fchoon   HoqF^ 
die  zelfde  Soort  zynde,  welke  Artedi  noemt     «tuk. 

Cyprinus  van  vyf  Duim  lang ,  met  «25  Beentjes 
in  de  Aarsvin.    Hy  wordt,  om  de  gelykheid, 

dikwils  voor  Voorn  of  Ruifch  verkogt ,   zegt 

die  Schryver ;  doch  de  ervarende  VifTchers  on* 
dcrfcheiden   hem  ,  by  den  naam  van  Björka, 

Bjork  en    Björkna.    De  tyd  van  zyne  Paaring 
of  Kuitfchieting  valt  tegen  het  end  van  Hooy- 
maand. 

Het  Lyf  is  omtrent  een  Span  lang,  kort  ca 

breed;  de  Bek  klein;  het  Bekkeneel  groenag- 

tig  en  eenigermaate  doorfchynende :  de  Oog- 
kringen Zilverkleur,  gelykerwys  ook  het  Lyf, 

dat  met  taamelyk  groote  Schubben  is  gedekt, 

De  Vinnen  zyn  altemaal  grys  of  donker  grys- 

agtig:  de  Buikvinnen  fomwylen  een  weinig  uit 
den  rooden.  In  de  Rugvin  zyn  11,  in  deBorft- 
vinnen  15,  in  de  Buikvinnen  9  *  en  in  de  Staart- 
vin  19  Straalen  geteld;  dat  alles  zeer  naa  met 
den  Braafem  overeenkomftig  is.  Ook  waren  de 

Ingewanden  even  als  in  de  mede-Soorten. 

(29)  Karper  met  de  Aarsvin  van  zeven- en-     xxix. 

dertig  Straalen  en  de  Ocgkringen  geel  P*mm 

Dit  is ,  volgens  Artedi  ,  een  der  zeldzaam. 
fte 

(29)  Cyprinus  Plnna   Ani    radirs    trigint*   fepum9    ïrièft 
Art.  Spec  23.  Fé&h  $uk*  327» 

I.DKS.L.  YUUSTVK» 
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IV.       Ite  Viflchen  in  het    Méler-Mcir  van    Upland$ 
Afdeel.  WOfdende  alleenlyk  by  zekere  Hofilede  aan  her 
XLV.     Zelve  gevangen  ,  en  Farin  geheten.     Zyniangte 
stuk.      is,  volwaffen  zynde,  ongevaar  een    Voet,  de 

breedte  agt  of  negen   Duimen  ,   de  dikte  , ,  by 
de  Buikvinnen ,  drie  Duim.     Hy  is  donker  Zil- 

verkleur,  op  de  Rug  zwartagtig,  met  de  Vin- 
nen bruin,  doch   de    Borftvinnen  v/at  bleeker 

dan  de  anderen  5  en  de  Oogkringen  uit  den  gee* 
leri.     De  Geftalte   fchync  omtrent  te  zyn  als 

die  der  Braafemen,  en  het  getal  verfchilt,  uit* 

genomen  het  gemelde,  ook  zeer  weinig, 

xxx  ̂ 3°)  &arPer  met  d*    Aarsvin    van    veertig 
Êalkrus.  Stfaalen. 
Bliek. 

Deeze,  by  ons  zeer  bekende  Vifch,  over» 

treft,  in  't  getal  der  Straalen  van  de  Aarsvin, 
alle  Soorten  van  dit  Geflagt.  De  Heer  Gao- 

kovius  erkent ,  dat  zyn  Ed.  hem  te  vooren  met 

den  Braafem  hadt  vermengd  gehad,  en  inder- 
daad de  Geftalte  verfchilc  zeer  weinis:.  Het 

voornaamfte  verfchil  beftaat  in  de  Kleur,  die 

bleeker  en  niet  Goudgeel ,  maar  uit  den  blaau- 
wen  Zilveragtig  is ,  en  die  der  Vinnen ,  welke 

roodagtïg  zyn  en  bruin  gerand ,   doch  volgens 

Ar* 
(30)  Cyprinus  pintia  Ani  radüs  quadraginta.  Faun,  Susc4 

323.  Cyprinus  admodam  htas  &  renais,  pinna  Ani  oflïculo- 
mm  quadraginta.  ART.  Gen,  3.  $y*>  *2.  Spcc.  13.  Ballerus* 

RAJ.  p.  117.  N.  8.  Jonst.  Tab.  EX  VIL  Fig.  7-  Cy.prinus  ia- 
tiïnuaas  Cauda  amplifïïrna  lunulata :  Pihnis  cmnibus  ad  margin?** 
fuicis.  Zóoph.  Gren.  Fafc.  I.  p.   110.  N.   3ff, 



dêIak^ers,  44*1    • 

Artedi  witagtig.     Ook  geeft  het    my  groot       1V/ 

wonder,  dat  onze   Landsman    in    de    Aarsvin    Afd£EI^ 

flegcs  19  Staalen  geteld  heeft  (*),   verfchillen-    HXLV# 
de,    bovendien  ,   ook  die  der  andere  Vinnen     stuk. 

merkelyk  in  getal. 

Het  zou  derhalve  wel  fchynen,  dat  onze  Bley, 
Bliek  verfchilde  van  den  Vifch,  die  in  Sweeden 

Braxenpanka  of  Braxenflicka  getyteld  wordt, 
en  in  Duitfchland  den  naam  voert  van  Bliek  y 

of  Blickling  ,  Blokt  of  Breitek ;  de  Balknis  der 

Autheuren  ,  in   Vrankryk  Bordelien  genaamd; 

[  in  Engeland,  zo  't  fchynt  weinig  bekend,  Mis- 
fchien  is  'er  ook  nog  verfchil  tuflehen  onze 
Bliek  en  Bley.  De  P allerus  van  Aristoteles 
zegt  Charleton  ,  wordt  door  de  Hollanders, 

zo  wegens  de  menigte ,  als  om  dat  hy  uit  zig 

zelf  onfmaakelyk  is,  voor  den  flegtden  Vifch 

gehouden ,  en  Bley  geheten. 

Ik  zal  hier  nog  byvoegen  een  Soort  van  Koif-oog« 
Braafem,  of  Bley  die,  volgens  den  Heer  Gro- 
hovius  ,  niet  minder  menigvuldig  voorkomt  ia 
onze  Rivieren  en  Vaarten  of  Slooten  ,  wordende 

van  de  Viffchers  Kolf-Oog  getyteld  ("f)*  Deeze 
heeft  alle  de  Vinnen  bruin ,  zo  wel  als  de  Zyd* 
ftreep  ,  die  in  de  Braafem  krom  en  aan  den 

Buik  evenwydig  loopt,  in  deeze  regt  is,  ge» 
*  lyfé 

(*)  De  Hee*  Klein  egter,  telt  in  de  Aarsvin  van  den 
Bliek  of  Bley  ook  maar  21  Straal  en.  Deeze  zo  wel  als  die 
van  de  Rugvin ,  zyn  allen  in  het  uitgaan  Vezelagtig,  m«k£ 

fcy  aan  :  ais  boven.'  p.  62. 
(f)  A&.  Helvet.  Vol.  iy.  p#  2*j>.  N.  1*2* 



448      Beschry  vinc    van 

IV,      lyk    in    de    Steenkarper ,  Hamburger  of  Ka. 
Afdeel,    raf$  (*)# 
XLVI. 

Hoofd-      4^#<>#4>^W*#%i^#4>fc'*§k STUK» 

XLVI.    HOOFDSTUK, 

Kaam. 

Befchryving  van  't  Geflagt  der  Mormelaarej^ 

't  lT70°rd  Mormyrus,  dat  tot  een  bynaam 
*V  dient  van  een  Soort  van  Zee-Braafem, 

welke  deezen  naam  by  de  Aucheuren  voert, 

wordt  van  onzen  Autheur  hier  gebruikt  als  een 

Geflagtnaam.  Wy  hebben  gezien  (f) ,  dat  de- 
zelve van  duifteren  oorfprong  zy,  en  daarom 

zal  men  ons  niet  kwaalyk  neemen,  dat  wy 

hem  navolgen  in  't  Nederduitfch:  te  minder, 
dewyl  de  Soorten  van  dit  Geflagt  zeer  weinig 

bekend  zyn.  In  't  Werk  van  Catesby  wordt 
een  Mormyrus  afgebeeld  (|),  die  byna  zwart- 
agtig  blaauw  is,  doch  wit  aan  den  Buik,  met 

de  Schubben  gefchalied  en  een  zeer  wyd  gegaf- 

felde Staart.  De  zodanigen  werden,  zo  hy 

meende,  Bonefishes  of  Been-ViiTchen  in  de  Ba- 
hama-Eilandcn ,  alwaar  zy  veel  voorkomen, 

geheten.  Den  Naam  van  Been-Vifch  geef  ik 
aan  een  volgend  Geflagt. 
De  VifTchen  van  den  Vyfden  Rang,  (welken 

wy  onregelmatig  gehieuwde  noemen  ,  om  rede- 
DCQ 

(*)  Bladr.  383  ,  hier  voor. 

(|)  In  't  voorg.  VII.  Stuk,  bladz,  401. 
(I)  Catesb,  Can  II,  Tab,  xj» 
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ncü  die  te  vooren  gemeld  zyn,)  hebben  in  de        IV. 

olaats  van  de  Opening  der  Kieuwen  een  Spleet ,    AfD£el. XLVI 
zonder   blykbaar    Vlies ,    zegt  onze  Autheur.    HooFD2 

De    Kenmerken    van  die  Geflagt  'c  welk  daar      stuk.. 

in  eerft  voorkomt,  beftaan,  in  de  Kop  te  heb-  Kouaerkeu. 
bsn  met  veele  Tanden ,  die  uitgerand  zyn ;  een 

ftreepswyze  Opening  agter  de  Zyden  van  den 

Kop;  de  Schubben,  die  het  Lyf  dekken,  ge* 
fchalied ,  of  over   elkander   leggende ,   en  dat 

de  Buikvinnen  agterlyker  dan   de    Borftvinnea 
liaan. 

Twee  Soorten  heeft  9er  Linnjeus  maar  van,  soorten. 
beiden  uit  den  Nyl  afkomftig,  naamelyk 

CO  Mormel  aar  met  een  gevorkte   Staart,    dit  r  *  *'  <j. 

fcherp  geplint  is.  Karperagti- 

't  1$  deeze,  welken  onze  Autheur,  zekerlyk 
van  wegen  de  Lighaarns  geftalte ,  Karperagiige 
noemt ,  kpmende  in  het  Tweede  Deel  der  Be- 

ïchryving  van  het  Koninglyk  Sweedfche  Kabi« 

net ,  dat  wy  nog  niet  gezien  hebben ,  voor.  In 

de  Rugvin  van  deezen  heeft  hy  27,  in  de  Borfl- 
vinnenp,  in  de  Buikvinnen  69  m  de  Aarsviix 

32  ,  en  in  de  Staartvin  19  Straalen  aangete* 
kend. 

IT 
(2)  Mormelaar  met   em  gevorkte  Staart  y  die  Anguuuiia, 

fiomp  gepunt  ÏS*  Paiingagtig<* 

(1)  Mormyrus  Cauda  bifida  acuta,  Syfi»  Nat.  X,  Gin,  $62» 
Mus.  M.  Fr.  II. 

(2)  Mormyrus    Cauda    bifida  obtufa.  Muf.  4d*  Fr*  ÖN 

Mormyrus  Cafchive.  H  AS  $§&<£.  Iter.  3*8,  [<H-o.] 

LDttL.  VUZ.Sxuk,  Ff * 



BsscrutviNO    VAM 

IV.  Van  deezen  geeft  de  Heer  Hasselquist  een 

Afdeed  omfiandige  Befchry ving.  De  Arabieren  aoemea 

H^ofd.'  hem  Cafcbive*>  de  l2nSte  is  ee«  Span, de  brecd- 
•&tuk.  te,  by  de  Buikvinnen,  een  Duim.  De  Kleur 

boven  deZydftreep,  over  de  Rug,  blaauwag^ 

tig  groen;  daar  onder,  aan  den  Buik,  helder 

Vleefchverwig ;  boven  op  den  Kop  fierlyk  ver- 

guld. Het  Lyf  is  op  de  Zyden  plat ;  breed*  en 
dunagtig  ,  met  een  fcherpe[Rug;dat  egter  wei- 

nig naar  een  Aai  of  Paaling  fchynt  te  zwee* 
men.  De  Kop  loopt  fteil  af,  naar  een  klein 

rond  Pypagtig  bekje ,  waar  in  cenige  kleine 
Tandjes  ,  op  de  beide  Kaaken.  Van  de  Vinnen 

heeft  de  Rugvin,  die  zig  over  de  gantfche  Rug 

uitftrekt,-by  de  80  Straalen  O^in  de  Borft- 
vinnen  10,  in  de  Buikvinnen  6,  die  zeer  klein 

en  fcherp  waren  ,  in  de  Aarsvin  19  en  in  de 
Staartvin  24  Straalen,  In  een  Voorwerp ,  van 

deeze  Soort,  dat  men  in  /t  Koninglyk  Sweed- 
fche  Kabinet  heeft ;  zyn  in  de  Rugvin  geteld 
26  in  de  Staartvin  19  en  in  de  Aarsvin  41 

Straalen:  welk  laaide  van  het  voorgemelde 

zeer  verfchilt. 

XLVII.  HOOFD- 

(*)  HASSELQUIST  fchryft  van  ferc  XXC  en  dewyl  in  de 
Aarsvin,  die  kort  is,  XIX  Straalen  geteld  waren,  fchynt 
my  dit    naauwiyks     XX   te  kunnen    zyn,  gelyk  Linnjeus 
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Afdeku 

XLVIL    HOOFDSTUK.  XLVlL 

Hoofö- 

Befcbryving    van  't    Geflagt    der   Hoornvis-     st^^ 

schen,  meejl  uit  de  Zeem  der  andere*  JVê. 
reldsdeelen  afkomjligk  . 

En  naam  van  Hoornvisscöen  geef  ïk  aan  Nasurié 

de  zodacigen  ,  die  met  den  Griekfehen 

iiaam  Balifles  zyo  betekend)  om  dat  eenigea 

daar  van  weezentlyk  Hoomdraagers  zyn.  Ge- 

melde Naam,  door  Artedï  zo  't  fchynt  ver* 
zonnen,  zal  mooglyk  van  eenige  gelykheid  def 

Geftalte  met  het  Oorlogstuig  der  Ouden ,  dat 

%y  gebruikten  ooi  Steenen  te  werpen ,  Balijid 

genaamd,  afkomfifg  zyn:  doch  deeze  Viilchen 

daarom  Muurbreekers  te  noemen ,  is  zeer  on- 

eigen  en  belachelyk.' De  Heer  Klein  merkt  &an ,   dat  deeze  Vis- 

fchen  van  de  Ouden  Muizen  genaamd  werden  i 

als  waar  van  ̂ Elianös  zegt,  tfi  dê  Zee-Muizën, 

3)  fchoon  niét  groot  van  Lyf ,  zyn  doch  met 

,,  onverwinnelyke    kragt   begaafd  en  befchtit| 

,,  hebbende  9  tpt  hunne  verweering,  een  dub- 

,,  belde  Wapening,    een  zeer  harde  Huid,  naa* 

„  melyk,  en  fterke  Tanden  %   Oppianüs  zou 

ook  daar  op  zien ,  wanneer  hy  van  een  Geflagê 
van  Muizen  fpreekt,  dat  op  zyn  harde  Rug  en 
digt  met  Tanden  bezetten  Bek  vertrouwt*    De 

Huid  is  ongefchubd,  doch  zo  ruuw  en  hard, 

dat  men  'er  Hout  en  Elpebeen  mede  polyftca 
X.  Deel.  vin.  Stuk*  F  f  S  feün  ̂  
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IV. 
Afdeel. 

XLVIL 

Hoofd- stuk, 

kan  ,  vervolgt  Klein,  die  hun  wegens  de  Doof. 
nen  ,  met  een  Vlies  te  famen  gevoegd ,  welken 
de   meeften  op   de  Rug  hebben,  den  Geflagt- 
naatn  van  Capriscus  behouden  laat, .  De  Ouden 
haddenze,  wegens  de  Hoorens  en  Tanden, ook 

Bokken  en  Zwynen  getyteld  (*). 
«camcike».     De  Kenmerken  van  dit  Geflagt  beftaan,  in 

het  Lyf  zeer  plat  te  hebben ,    omtrent  gelyk 

de  Klipviffchen ;   gedekt  met  een   Lederagtig 

Vel ,  dat  de  Schubben  famenvoegt :  den  Buik 

gekield  of  fcherp ;  den  Kop  ook  zeer  plat  op 

Zyde,  en   zeer  veel  hooger  dan    breed,   met 
een  Opening  boven  de  Borftvinnen ,  en  in  de 

Bek ,  onder  en  boven  ,  agt   cvenwydige  Sny- 
tandèn.    Zy  hebben  gemeenlyk  twee  Rugvin» 
nen ,  waar  van  de  voorde  zfcg  Hoornagtig  ver- 

toont:  de  Buikvinnen  ontbreeken  doorgaans  en 

de  Aarsvin  is  vry  lang. 

soorten.         Hier  van  heeft  Lmn jevs  agt  Soorten  aange- 
tekend, naamelyk 

i. 
Mono  ar  os. 
Eenhoemige, 

\    i 

(r)  Hoornvifch;  die  een  Vin  van  ê ene  Straal 

op  den  Kop  heeft. 

Deeze  Soort  wordt ,  om  dat  de  Hoorn  maar 

enkeldis,  Monoceros  of  Eenhoomige,  by  Ca- 
ïesby  de  Eenhoomvifch  van  Bahama,  getyteld. 

Grootelyks  verfchilt  deze  egter,  ten  opzigt  der 
langte 

(*)  Pi/c.  MifC  III.  p.  23  »  ïf. 

(i)  Baüftespinna  Capitis  uniradiata.  Syft.  Nat.  X.  Gen.  itf?. 

Muf  AL  Fr.  II.  Baliftes  Meiioccros.  OSB.  her.  i  io.  Uni- 

cornu  pifcis  Sahanacuüs,  Catesb.  Car.  II.  T.  19. 
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langce  en  geftalte  van  zyn  Hoorn ,  van  de  Een-      IV. 

hoorn- Vifïchen ,  die  'er  in  de  Noorder  Oceaan   Afdeei* 

gevonden  worden  (*>    Men  heeft  in  de  agter-   ̂      *• 
üe  Rugvin  geteld  46,  in  de  Aarsvin  50  Straa-     stuk» 

len:   de  Staart  vin  heeft  'er  12,  en  de  Buikvin- 
nen ontbreeken  t'eenemaal.    De  Buik  is  binnen 

de  Huid  gekield.     Dit  Schepzel  onthoudt  zig 

zo  wel  in  Ooft-  jls  in  Weft-indie. 
Uit  het  Werk  van  Catesdy  blykt9dat  decze 

Vifch  fomtyds  tot  de  laogte  van  drie  Voeten 

groeïje  5  zynde  van  figuur  niet  ongelyk  aan  den 
Rolftok  van  een  Pafteybakker;  dewyl  hy  rond 

en  aan  beide  enden  fpits  toeloopende  is  of  Spil- 

rond.  Behalve  de  Kieuwvinnen  is  'er  agter  op 
de  Rug  een  van  aanmerkelyke  langte,  en  daar 

tegen  over,  aan  den  Buik,  een  dergelyke. 
Ook  is  de  Staartvin  zeer  groot,  ftyf  en  Beenig* 

zig  wyd  uufpreidende ,  doch  niet  gevorkt ,  maar 

Zaagswyze  getand  aan  't  end  9  dat  egaal  is  af« 
geihëeden.  Het  zeldzaamfte  is  een  fpits ,  fcherp 

gepunt  Been ,  groeijende  boven  uit  de  Rug,  een 

weinig  agter  de  Oogen ;  't  welk  dit  Schepzel 
kan  opzetten ,  agter-  en  voorwaards  fteeken  , 
paar  believen.  Agterover  gelegd  zynde ,  reikt  dit 
Been  tot  aan  de  Rugvin  toe,  Men  zou  het  voor 
een  Wapen  kunnen  houden ,  doch  het  is  zeer 

ibroofch  en  breekt  ligtelyk  af. 
De  Huid  van  deezen  Eenhoorn  -  Vifch  was 

bruin 

(*)  Zie  het  III.  Stuk  deeser  Nat.  Hjftêrfc 

h  Dïel.  VUL  Stuk.  F  f  3 



454     Beschaving    vaw 

TV       bruin  Olyf kleur,  doch  ongefchubd,  befpre»- 
Afdeel.   j^  mec  V€e}cr}ey  blaauwe  Plekken ,  die  naar 

u/r^r.'  Wormen  of  Maaden  gelyken,  en  zwarte  ronde 
pw.  flippen  daar  toüchen*  De  Darmen  vondt  men 

gevuld  met  poreufe  Koraalen  en^andere  Steen- 

agtige  Zee-GewafTen ,  die  zeer  klein  waren  ge* 

maakt ,  't  welk  de  Vifeh  mee  zyne  harde  Kaa- 
ken  fchynt  te  doen.  Ook  onthoudt  hy  zig  meeft 

in  de  Zeegen  tuffchen  de  Bahama-Eilanden,  daar 

veel  zodanig  Koraal  groeit.  Men  houdt  hem 

voor  Vergiftig,  ed  daarom  wordt  hy  niet  ge* 

geten, 

Tommtöfüs.      f 2)  Hoornvifch  met  een  Vin  van  twee  Str aaien 

pl.'^xviii.         op  den  Kop,  bet  Lyf  van  cgtcren  eenigermact- 
;^'    *  te  Ha'airïg. 

Het  fchynt  vreemd  ■>  hoe  dat  men  deeze  twee 
Straalen  aan  de  Vin ,  die  hy  op  den  Kop  heeft, 

kan  toefchryven  :  doch  zulks  wordt  opgehel- 
derd ,  doordien  de  agterfte  Straal  of  Doorn  zo 

kort  gezegd  wordt  te  zyn,  dat  men  die  naauw- 
lyks  zien  kan.  Dus  mag  men  dan  tot  deeze 

,  •  Soort  ook  den  Eenhoorn- Vifch  van  Clusius  ,  die 
in  Brafil  Pira-aca  geheten  werdt ,  betrekken ,  ge-* 
lyk  LinNjEUs  doet :  hoewel  Gronoviüs  daar  een 
andere  Soort  van  maakt ,  die  de  Buikvin ,  welke 

enkeld  is  in  deeze  Viffchen,  langer  dan  hec 

g^ 

•    »  (z)   Ballftcs    pinna    Capitis  biradiata  ,    Corpore    pofterius 
fubvillofb.  Syft.  Nat.  X.  Monoceros  piicis.  CLUS.  Exot.  i*i« 
&AJ-  47.  Pira-aca  Ma&cqiu  JBtas.  154, 

\-
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getande  Beestje  heeft,  't  welk  in  de  Afbeel-  IV. 
ding  van  Willoughby  ontbreekt,  Zeer  duide-  Afdee[ 
lyk  is  hetzelve  zïgtbaar  in  onze  Figuur  van  dee. 
zen  Vifch,  die  uit  het  Werk  van  Seba  ont- 

leend is.  Wy  noemen  hem  ruige  ,  in  navolging 

van  onzen  Autheur,  hoewel  Gronovius  'er  den 
Ikan  Kipas  of  Waaijer-Vifcli  van  Valentyn, 
toe  betrekt. 

Deeze  Heer  befchryft  het  Voorwerp  ,  dat  hy 
uit  de  Kabinetten  van  Seba  gekogt  hadt,  zyn* 
de   drie    Duim    lang  ,    zeer    omflandig.    Het 

heeft,   zegt  hy,  het  Lyf  zeer  plat,   aan    de 
Aars  vin  breedft,  en  fmalft  aan  den  Bek,  die  een 

weinig .fnoetswy ze  uitfteckt  ,    en  voorzien  is 
met  drie  taamclyk  groote  Tanflen  boven ,  twee 

onder,   door  Lippen  niet  gedekt.    De  Oog- 
kringen  zyn  Goudkleur,  de  Oogappelen  zwart. 

De  Rug  is  fcherp,  boven  de  Oogén  met  een 
zeer  langen  Stekel  voorzien ,  en   daar  agter  een 

Groefje  hebbende.    De  Huid  is  niet  gefchubd, 

maar  bezet  met  zeer  korte  Stekekjes,  welke 

op  't  Gevoel  beter  dan  op  't  Gezïgt  waar  te 
neemen  zyn ,  naar  de  Staart  toegeboogen ,  by 

welke  wederzyds  Haairagrige,  buigzaame  Uit- 

fteekzels  zyn ;  waar  door  de  Vifch ,  als  't  wa- 
re, ruig  wordt  gemaakt;   hebbende,    boven, 

dien ,  aan  den  Buik  korte  dikke  Doornen.    De 

Openingen  der  Kieuwen   bedaan,  wederzyds, 
uit  een  fmal  langwerpig  fpleetje,  tuffchen  de 
Oogen  en  Borftvinnen.    De  voorde  Straal  van 
de  eerfte  Rugvin  is ,  naar  de  grootte  van   het 

X.DEIL.  YIII.STVK.       *         Ff  4J 
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IV. 
Afdeel. 
XLVII. 
Hoofd* 
STUK. 

III. 
Paplllêfus, 
Tepelige. 

Vifch je,  taamelyk  lang  en  fterk,  van  igterea 

met  een  dubbele  ry  van  kleine'  Haakjes  gewa* 
pend.  De  tweede  of  agterfte  Rugvin  heeft  29 
ïlappe  Beentjes,  de  Borft vinnen  10,  de  Aars* 
vin  27 :  de  Staart  is  rond  van  omtrek.  In  plaats 
van  Buikvin  is  een  taamelyk  dik  Beentje,  met 

twee  ryën  van  Stekeltjes ,  naar  't  Lyf  toe,  ge- 
wapend. 

Volgens  Rajus  is  de  Kleur  van  den  Èen- 

hoorn-Vifch ,  die  wegens  zynen  Bek  of  Snoet; 
ook  Peixe  Perco,  dat  is  Zwyn  vifch  ,  van  de  Por- 
tugeezen  getyteld  wordt,  donker  geel  of  als 
Omber,  met  eenig  Goud, egter, aan  de  Vinnen 
^n  aan  de  Rug ,  daar  onder  gemengd. 

(3)  Hoornvifcb  met  de  voorfle  Rugvin  twee* 
Straalig  en  het  Lyf  gelepeld. 

Niets  anders  blykt  ons  van  dit  Voorwerp, 

5t  welk  in  het  Kabinet  zyner  Koninglyke  Maje- 
fteit  van  Sweeden  gevonden  wordt,  en  in  ge- 

tal der  Vinftraalen  eenigermaate  verfchilt ,  ten 

opzigt  van  de  Borft*  en  Aarsvinnen  ,  hebbende 
de  eerlten  ieder  13,  de  laatfte  21  Straalen.  In 

de  Staartvin  van  deeze  zyn  12  Beentjes  geteld* 

De  Woonplaats  is  onzeker. 
(4) 

(3)  Baliftes  Plnna  Dorfali  anteriorc  biradiata,   Corpore  pa. 
fullofo.  Muf.  AL  Fr.  II. 
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(4)  Hoornvifcb  die  de  voorjle  Rugvin  dr  ie -Straa-       IV. 

lig   heeft,  de  Staart  met  een  driedubbele  ry  Afdee&. 

van  Wratten.  »jj STUK 

Daar  de  laatftgemelde  volmaakteïyk,  ten  op 

zigt  van  de  Rugvin,  overeenkomt  met  de  twee-  Ferrmsfau 
de  Soort  ,  komt  deeze  naauwkeurig  met  de  der. 

de  overeen,  ten  opzigt  van 't  getal  der  Straa- 
lea  in  alle  de  Vitinen,  uitgenomen  de  Rug  via. 

nen  alleen,  waar  van  de  voorde  3,  de  agterfle 

24  Straalen  heeft,  't  Is  een  Voorwerp  uit 
Ooftindie,  dat  in  het  Kabinet  van  gemeldea 

Koning  gevonden  wordt. 

(5)  Hoornvifcb   die   de    voorjle    Rugvin  drie-        r. 
Straalig  heeft  9  de  Staart  op  zyde  met  neer-  Gedoomde, 

leggende  Doornen. 

In  Geftalte  en  Vinftraalen  komt  deeze  Ooft- 

indifche  volkomen  overeen  met  de  naalivoor-  , 

gaande,  doch  verfehilt  'ervan  door  de  Kleur, 
en  voornaamclyk  door  het  zonderlinge  Ken- 

merk, dat  de  zyden  van  de  Staart  getekend 

zyn,  ieder  met  een  vierdubbele  ry  van  neer- 
leggende Doornen ;  terwyl  de  andere,  op  die 

plaats  ,  ronde  rouwe  Wratten  heeft.  Zie  daar 
dan  ook  de  reden  van  derzelver  benaamingen. 

Ik 

(4)  Baliftes  Plnna  Dorfali  aaterïore  triradiaia,  Cauda  or- 
dinc  tripiici  Verracarum.  Muf.  Ad.  Fr,  I.  p.  si-  T.  27.  f.  4., 

(5)  Baliftes  Pinna  Dorfoii  antcriore  triradiata,  Caudas  lateri- 
frus  fpinis  recumbentibus.  Syfï.  N*t.  X.  Ofltacion  comprcflus, 
fafciis  nigris  ,  Caudi  laceribusmuricatS..  her  Wêfigelk.  131. 

I.Dfjll.  VIII.  Stuk.  Ff  5 
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IV.  Ik  moet  hier  gewag  maaken  van  eene  Soort 
Afdeed.  van  Hoornviffchen ,   tot  welke  de  Heer  Gro- 
XLYII.  N0VIÜS  deeze  beiden  betrekt ,   noemende  die Hoofd- 

%-ïmu     Baliftes,   met  den  Bek    ftompagtig;   de  Rug. 
llraal  voorwaards  getand;  de  Buikvin  laag  ea 

ruuw;  de  Zyden,naar  de  Staart  toe,  met  evca- 

wydig  geplaatfte  Stekeltjes  gedoomd  (*).  Die 
is  buiten  twyfel  die  Soort,  welke  de  Heer 

Klein  genoemd  heeft ,  Caprifcus  „die  bruin  is, 

I ,  aan  de  Oogen ,  en  van  't  midden  des  Lyfs  tot 
9>  aan  de  onderde  Vin  naby  de  Staart,  met 

yy  breede  witagdge  Streepen :  op  't  midden  van 
s%  de  Rug  een  kromme  Doorn  ,  die  aan  een 

5,  Vlies  verknogt  is  ,  hebbende;  waar  ageer 

9,  vier  kleine  Stekeltjes  zyn ,  en  aan  den  Buik 

t,  een  kleine  Vin  met  fcherpe  Straalen  (*f)  \ 
De  Afbeelding  van  deezen  is  byna  volmaakt 

overeenkomftig  met  een  Vifchje  van  ongevaar 

een  Vinger  lang ,  dat  ik  thans  voor  my  heb, 
4en  Heer  f  W.  van  der  Meülen  toebehoo- 

rende,  in  welks  agterfte  Rug  vin  en  Aars  via 

ongevaar  24,  in  de  Borft  vinnen  13  Straalen  ge- 
teld zyn.  Het  is  eenigermaate  geelagtig  bruia 

vm  Kleur ,  en  heeft  op  de  Staart ,  wederzyds , 

drie  ryën  van  Wratjes,  waar  van  twee  evea 

lang  en  de  helft  langer  dan  de  derde  zyn ,  uit- 

maakende  omtrent  dertig  Wratjes  in  't  geheel, die 

(*)  Baliftes  roilro  fiib-obtufo  f  ladio  dorfali  atTtrorfuro 
fêrrato,  ventrali  humili  leabro,  lateribus  ctudatn  v^rfus  pa» 
xailele  aculeato-fcabris.  Zovph.  Gron.  Fafc.  I.  p.  51.  N.  i8S» 

(t)  fifi*  Mift  III.  p<  zs*  N.  7,  Tab.  III.  fig.  10. 
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die'donker  bruin  of  zwartagrig  zyn  van  Kleur,      IV; 
Deeze  vindt  men  in  de  Afbeeldingen  van  Seba  Afdeeü. 

ook  eenigermaate  aangeweezen  (*).  KXLV17, 

(6)  Hoortmfcb    met   de  vcorjle   Rugvin  drie- 
Straalig}  de  Buikvin  overlangs,    de  Staart    Vetuia. 

'  7  +  Oud  Wyf« gevorkt.  pi.  lxviii, 

Toen  ik  de  Lipviiïchen  befchreef ,  heb  ik  ge- 

wag  gemaakt  van  een  Soort  derzelven  ,  die  van 

de  Engelfchen  Öld  Wife  dat  is  Oud  Wyf  ge. 
heten  worde,  behoorende  onder  deLyfters  (f). 

Deezen  zelfden  Bynaam  geeven  wy,  op  't  voet* 
fpoor  van  Likn^us,  aan  eenen  Hoorn vifch , 
wien  dezelve,  wegens  den  Bek,  zeer  eigen  is. 

Men  zou  'er  ook,  eenigermaate,  den  naam  van 

Pappegaay's  Bek  aan  geeven  kunnen  ;gelyk  men 
zegt,  dat  de  onzen  dien  geeven  aan  een  Vifch 

by  't  Eiland  Afcenfion  voorkomende ,  die  byna 
gefpikkeld  is  als  een  Lyfter»  De  Heer  Osbeck, 

nu ,  hadt  deezen  Hoornvifch  by  dat  Eiland  ge- 

vonden ,  en  LinNjeus  betrekt  'er  toe  den  Ame» 
rikaanfehen  Lyfter  met  gedraalde  Oogen ,  van 
Catesby. D$ 

(*)  Thef.  Vol.  III,  Tab,  XXiV,  Fig%  1$  9  17. 

(f)  Zie  't  voorg.  VII.  STUK,  bladz.  424.. 
(6)  Baliftes  Pinna  Dorfali  anteriore  triradiata,  Ventrali  Ion* 

gitudüiali,  Caudali  bifida.  Syft.  Nat.  X.  Turdus  Oculoradiato 
Catesby  Car.  II.  p.  22.  T.  22.  Baliftes  aculeis  Dorfl  tribus» 
Cauda  bifurca.  Art.  Gen.  $3.  Syn.  8.  Baliftes  Vetula.OSBECK 
lter.  290.  Baliftes  major  fafciata,  Dorlb  triacanth©  ,  Caudü 

bifurca  ,  radiis  exterioribufc  longifïïmis,  JBRQWN.  Jam.  4-1 €* 
Guaperua.  Jonst.  Tab.  IXXIV,  £ig.  2. 

1.  DEEL.  TIU.  STUK,    x 

^ 
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IV.  De  Guaperm  der  Brafiliaanen,  die  by  John- 

Afdeeu  sro$  Tab.  XXXIV.  Fig.  2,  afgebeeld  is,  ge- 
XLVII*  lyfo  inderdaad  zozeer  naar  onze  Af  bedding  van 
stuk.  deezen  Vifch  uit  het  Kabinet  van  Seba,  dat 

men  niet  nalaaten  kan  ,  Artedi  te  billyken , 
die  denzelven  daar  toe  betrekt.  Of  het  de  Sul- 

tan Ternate  van  Valentyn  zy  en  die  Soort , 

welke  de  Heer  Klein  genoemd  heeft;  Capris- 

cus ,  met  het  uiterfte  van  de  Staart  en  Rugvia 

in  zeer  lange  Draaden  uitgerekt ;  twee  roode 

Banden  overdwars  de  Kaaken ;  fchynt  meer  in 

bedenking  te  komen;  dewyl  de  gemelde  die  op 

ver  naa  zo  lang  niet  heeft,  als  zy  in  de  Af- 

beelding van  Willoüghby,  volgens  een  Voor- 

werp opgemaakt ,  dat  in  het  Kabinet  der  Ko- 
ninglyke  Sociëteit  van  Londen  was ,  (welke 

Klein  aanhaalt,)  voorkomen;  zynde  die  Vifch 

aldaar  grootfle  gejiaarte.  Guaperua  getyteld  (*). 
Dit  zelfde ,  egter ,  fchynt  ook  plaats  te  hebben  in 

die  van  Browns  ,  op  Jamaika  waargenomen  ,  wel- 

ke de  buitenfte  Scraalen  vaü  de  Scaartvin  by 

uitftek  lang  heeft.  De  Heer  Gronovius  hel- 

dert deeze  fehynflrydigheid  op,  met  aan  te 

merken  ,  dat  in  de  eene  Sexe  zulke  lange 

Krulletjes  aan  de  Staart  en  Rugvin  zyn ,  in  de 

andere  niet:  doch  in  beiden, zegt  zyn  Ed. ,heb- 

ben  de  zwartagtige  Streepjes,  die  als  een  Glorie 

de  Oogen  omringen  ,  altoos  plaats  (f). Van 

(*)  WILL.  Pzfc  Tab,  I.  2$. 
(f)  ZëophyU  Gn?£.  Fafc.  I.  p.  53.  N.  19 <• 





Pjlaat  jlxix. 
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Van  deeze  Soort  hadt  men  'er  gezien  ontrent      IV. 
twee  Voeten  lang;  doch  met  maar  twee  Ban.  Afdeel* 

den  over  de  Kaaken,  daar  men  in  de  onze  drie  ̂ qq11^ 
Banden  vondt.     De  Kleur  deezer  Banden  was     stux* 

rood ,  in  die  van  Seba  blaauw  en  de  Kleur  van 

den  geheelen  Vifch  grysagtig  :  zynde  het  Vel 

met  vry  groote  Ruitagtige  zeer  harde  Schubben 

gedekt,  en  de  Bek,  zo  boven  als  onder,  met 

agt  Tanden  voorzien.    In  de  Telling  der  Vin- 
ftraalen  is  het    verfchil  niet  groot;    hebbende 

Linnjeüs  in  de  agterde  Rugvin, 30,  in  de  Bord- 
en Buikvinnen   16,  in  de  Aarsvin  28,    in  de 

Staartviu  12  Snaaien  geteld. 

Een  Vifch  die  Oud  Wyf  genoemd  wordt* 

van  ongevaar  een  Voet  lang  ,  is  op  de  Chirur- 

gyns  Gildekamer,  hier  te  Amfterdam,  ge- 

droogd te  zien,  hebbende  nagenoeg  de  Ge-  ̂ ' 
fialte  van  onze  Afbeelding,  In  dezelve  vind 
ik  ook  maar  twee  Banden  over  de  Kaaken ,  en 

de  Oogen  zyn  zeer  weinig  gedraald :  doch  de 

voorde  Rugvin  bedaat  uit  drie  zeer  derke  dik» 

ke ,  kromme  ,  aan  't  end  fpitfe  Beenderen ,  ge- 
lyk  in  deeze  Soort.  Hy  was  door  een  Schip, 

dat  naar  de  Straat  of  Middellandfche  Zee  ge- 
zeild is ,  mede  gebragt. 

(7)  Hoornvifcb  met  de   voorjle  .Rugvin    drie-      V1L 
Straalig ,  de    zyden  van  den  Kop  met  drieG*yn&& 
plooij en ,  de  Staart  gevorkt. 

Deeze 

(7)   Baliftes  pinna  Dorfali    anteriore    triradiata ,    lateribus 
Capitis  triplicatis ,   Cauda    biJfida*    Mvf*  Ad*   jF>.    I.  p.    $$> 

I.  Deel.  V1J1s  Stuk,  Oftra- 

& 
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IV;  Deeze  zal  zekerlyk  wederom   den    bynaam 

irDEEL.    hebben  wegens  de  gedaante  van  rfyti  Bek.     De 

?,k  Heer  Osbsck  hadt  hem  ook  aan  't  voorgem-- Hoofd- 
stuk,     de  Eiland  gevonden ,    en  noemt  hem  zwarte 

Hoornvifch.    Linelkus  betrekt  'er  den  gecen 
toe ,  die ,  in  de  Weflgothifche  Voyagie  door 

befchreeven ,  genoemd  wordt  Ojlracion,  wellca 

plat  is  en  rosagtig,    hebbende  aan  de  Rug 

een  lange ,   agterwaards  getande  Straal. 

*  Waarfchynlyk  zal  deeze  dan  naar  de  Been- 

viiïchen  gelyken.  In  alle  de  Vinnen  zyn  déöi 

zyn  Ed.  nagenoeg  even  veel  Beentjes  geteld, 

als  in  de  voorgaande  Soort,  doch  een  Buikvin 

ontbreekt  hem*  gelyk  alle  de  overigen,  uitge- 
nomen de  zesde.  In  de  Staart  vin  van  alle  dee- 

ze Hoornviflehen  fchynt  Set  getal  der  Smalen 

ongeval  il  te  zyn,  Osbeck  hadt,  in  de  voor- 
fle  Rugvin  van  deeze,  geteld  maar  2,  in  de 

agterfte  34  en  in  de  Aarsvin  31  Straalen;  dat 

vry  veel  verfchilt.  ■ 
zxix.  Met  de  laatft  gemelde  telling  der  Vinftraalen 

komt  naaft  overeen,  een  Hoornvifch  uit  de  Indi* 

fche  Zee ,  welken  de  Heer  W.  van  der  Meülen 

in*  zyne  Verzameling  heeft,  en  naauwkeurig 
hier  door  ons  is  afgebeeld.  De  Tanden ,  die 

zig  voor  in  de  Bek  bloot  vertoonen,  kunnen 

*cr  ook  wel  den  naam  van  Grynzert  aan  doen 

gee< 

Oftraciöti  compreiïus  rufefoens  ,  pinnae  DorfaHs  radio  Iongo 
zetroifhm  dentato.  lu  Wtftgot*  fff,   Baliiks  nigr*.  Osöeck 

Tig.  I. 

Si 
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geeven.  Aan  de  Zyden  van  den  Kop  is  de  Huid      IV. 

eenigermaate ,  doch    niet    zeer    duidclyk,  ge.   Afde®«*» 

plooid,en  de  Vifch  over  't  geheele  Lyf  bruin.  ̂ VIL 

ros  of,  Koffykleur.    In  de  ageerde   Rugvin  tel     ixuiu* 
jk  35  %  in  de  Borilvinnen  ieder  14  ,  in  de  Aars- 

vin  30   en   in  de  Staartvin    12    Straalen,  die 

breed  en   takkig    zyn:  zo  dac  de  uitgefpreide 

Staart  zïg  als  een  Waaijer  vertoont,   eeniger. 

maaie  gclyk  die  van  Catesby,  welke  de  Een* 
i%e  genoemd  wordt ,    doch  in  Geftalte  en 

eur,  als  ook  in  getal  der  Vinftraalen ,  geer 

veel  verfchilt*    De  onze,  evenwel, is  ook  vol- 

'ftrekc  Eenhnornig  ,  hebbende  van  vooren  op  de 
Rug  maar  één  dik,  rond  Beentje,  ongetand, 

vyf  Ktarai        Duims  lang  en   agterwaards  eea 

weinig  kr  boogen.    Van  onderen  zit,  bin- 
nen de  Huid  >  een  dik  fterk  Be§n ,  dat  wel  drie 

Duim  laogte  heeft,  en  van  den  Bek  tot  digt 

aan  de  N^vsl  uitloopt.  Van  de  Geftalte  .des 

Lighaams,  ?t  welk  platagtig  is  als  een  Both, 
kan  men  uit  de  Afbeelding  oordeelen ;  zynde 

de  laogte  ,  tot  n  't  end  van  de  Staart,  iets 
meer  dan  zes  Duimen i  % 

(8)  Hoorwoifcb  met  de  voorfle  Rugvin  vyf^jlraa*  yin- " 
lig,  de  Snoet  zeer  lang ,  aan  de  Onderkaak  snep?ffc£ 
gedekzeld,  > 

De 

V)  Balifles  pïnnd  Dorfali  anteriorc  quinque-radiata,  Roflro 
|ongiflimo,  Maxilla  inferiore  operculata.  Syft.  Nat.  X.  Balis- 
te$  aculcis  binis,   loco   pinnarum  Vcntralima,  lölitario  infra 

2.  Desjl,  VUL  Stu&.  Auma 
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IV.       .  De  naam  van  Scolopax ,  die  zo  veel  als  Snep* 

ymmt*  ̂     betekent,  is  door  de  Autheurcn  der  Die- 
Hoofd-    renkunde  gegeven  geweeft  aan  een  Vifchje  van 

stuk.     de  Mfddellandfche    Zee,  't    welk    te    Genua 
Trombetta  ,  te  Rome  Soffietta ,  dat  is  Trompet-  of 
Blaasbalk  Vifch,  wegens  zyne  Geftalte,  gehe- 

ten wordt.    Het  gelykt ,  inderdaad ,  volgens  de 
Afbeelding,  eenigermaate    riaar  een  Blaasbalk. 
De    Heer     Gronovius   heeft    hetzelve   thans 

tot  zyn   Geflagt  van   Centrifciis  of  Schildvifch 

betrokken ,  en  befchryfc  het  omftandig  (*;. 
Men  vindt  den  Scolopax  elders  voorgefteld ,  als 

een  VSfchje  van  vier  Duim  lang,  meer  dan  an- 
derhalven Duim  breed,  dun  ,  met  ruuwe 

Schubben  gedekt  en  de  Snoet  zo  lang  als  een 
derde  van  het  Lyf  hebbende ,  met  een  kleine 

Opening  aan  't  end,  daar  een  dekzeltje  onder 
aan  is,  *t  welk  dezelve  fluit.  Zonderling  is  het 
wegens  een  langen  getanden  Doorn  agter  op 
de  Rug,  die  altyd  naar  de  Staart  helt,  doch 

zeer  veel  opgeligt  of  neergedrukt  kan  worden, 
maakende  dus  met  de  Staart,  die  een  weinig 

gevorkt  is ,  als  de  Greepen  van  den  Blaasbalk 
uit.  Voor  deezen  langen  vindt  men]  één  ea 

agter  denzelven  twee  korte  Doorntjes ,  die 

dus  de  vyf  uïtmaaken  van  de  voorfte  Rugvin» 
De  agterfte  hadt  12,   de  Borftvinnen  14,  de 

"  Aarsvin  18  Scraalen. 
Dk 

Anuüi  ART.  jGéti*    54.  Sytt.   82.    Scolopax.  Will.    p.    i6o^ 

Raj.  p.  50.  Charlet.  p.  i2  3-  Jonst.  Tab.  I.  N.  </« 

(*)  &Q0pb.  Crrn,  fafc.  I.  p.  12S.  N,  }$$. 
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XLVII. 

HüOFD« 
STUK. 

Dit  Vifchje  komt  te  Rome  op  de  Vifch-  IV. 

markt  onder  de  kleine  Vifchjes,  die  men  'er  Afdeel* 
FriÏÏura  noemt ,  taamelyk  veel  voor.  Men  zegt, 

dat  het  rneefi  na  Storrnagtig  Weer  gevangen 

worde,  als  zig  onthoudende  in  de  Diepte.  Som- 
migen willen ,  dat  het  de  Ecbenéis  of  Remora 

der  Ouden  zy, 

Tot  deeze  Soort  zou  men ,  in  eenige  opzig.  ooftiwfc 

ten  ,  dat  Vifchje  betrekken  kunnen ,  't  welk 
Ray  aanmerkt  by  Nieuhoff,  in  deszelfs  Ooft. 

indifche  Reizen,  voorgefteld  te  zyn  onder  den 

üttmyan-Hoornvifcb.  Behalve,  naamelyk,den 
enkelen  Hoorn  op  de  Rug,  welken  Ray  aan. 
merkt  als  een  voorde  Straal  van  de  Rugvin  , 
heeft  het,  aan  den  Buik,  in  plaats  van  Buik- 

vinnen twee  andere  Stekels  of  Doornen,  die 

ook  zeer  fcherp  en  krom  doch  broofch  zyn;  zo 
dat  men  de  Steek,  daar  door  toegebragc,  Ve- 

nynig  of  moeielyk  te  geneezen  oordeelt ;  de- 

wyl  *er  ligtelyk  een  brokje  van  die  Stekels  in  v 
de  Wonde  blyft  .(*)•  Het  Vifchje,  dat  de 
Heer  Gronoviüs  hier  toe  betrekt,  als  van  hem 

uit  de  Kabinetten  van  Seba  gekogt  zynde, 
hadt  egter  maar  drie  Straalen  in  de  voorde 

Rugvin  en  in  de  agterfte  24  (f),  Dat  gene  't 
welk  in  't  Werk  van  Willoughby  Snipvijcbje 
getyteld  wordt ,  zynde  de  .Guabucü  der  Brafi- 

liaa. 

e 

(*)  Wtll.  'Appènd.  p.  $.  Tab.  io«  N.  2. 

(■f)  Muf.  IchthyoL  Tom.  I.  p.   52.  N.   115, 

Z.Deel.  VIII.  Stuk* 

Gg 
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rv.       liaanen ,  fchynt  niet  mee  deeze ,  noch  met  de 

Afdeel,  voorgemelde  SnipvifTchcn  te  ftrooken  (*). 
XLVIU. 

XLVIIL    HOOFDSTUK. 

Befchryving  van  't  Geflagt  der  Beenvisschen  , 
dus  wegens  de  harde  Huid ,  waar  mede  menze 

gemeenlyk  bekleed  vindt ,  genaamd :  tot  welken 

de    Strykyzer-,  Koekkoek-    en   Doos-   of 
KoffervilTchen  behooren* 

Naam*  TT\En  Geflagtnaam  OJiracion  geeft  Artedï 
JL^  aan  zodanige  Viffchen ,  die  van  een  onge- 

woonc  Lighaams-Geftalte  zyn,  en  bekleed  met 

een  fchulpagcige  Huid,  die  dikwils  voor  een  ge- 

deelte ,  of  in  't  geheel ,  met  fcherpe  Stekels  of 
boornen ,  lang  of  kort ,  bezet  is  ,  fomtyds  ge- 

heel  glad  of  effen  en  niet  gedoomd;  zynde 

Vierkantig,  Driekantig  en  fommigen  meer  of 

min  Kloot»  of  Kegelrond  van  Lyf.  Dit  heeft 

•  hun  Geflagt  zeer  uitgebreid  gemaakt;  des  de 

Heer  LinNjEüs  beter  oordeelde  die  Viflchen  te 

onderfcheïden  in  drie  Geflagten ,  waar  van  het 

eerfte,  onder  den  naam  van  OJiracion,  de  ge* 

uen  bevat,  die  ongedoornd  zyn,  en  bet  Lyf 

als  met  een  geheel  Been  bedekt  hebben ;  wes- 

halve wy  'er  den  naam  aan  geeven  van  Been- 
vïsschen,  die  eenigermaate  bepaalder  is  dan 

Schulpviflfehen ,  gelyk  men  't  Woord  OJiracion 

(*)  *PP*  P«  S%  Tab,  5.  N.  f. 
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by  Seba  vertaald  vindt :   want  Schulpviflchen       IVé 

betekenen,  iri  't  gemeen    gebruik,   heel  iets   AFD£Ek 

anders*  H^VIIL 
Dit  laatfte  behaagt  egter  den  Heer  Klein  stuk/ 

niet,  die  oordeelde,  dat  de  hardheid  van  de 

Huid  deezer  Viffchen ,  eer  Toevallig  dan  Wee* 

zentlyk  zynde  *  weinig  Eigenfchap  gaf  tot  den 
gemelden  Geflagtnaam ,  welke  buiten  twyfel  van- 
de  hardheid  der  Schulpen  af  komftig  is.  Ofiracium 

zegt  Puniüs,  noemen  fommig@n  het  gene  an* 
deren  Onycbe  heeten,  en  Onyx  was,  volgend 
Dioscorïdes  ,  een  Schulpdekzel ,  hoedanigen 
men  thans  Zee-Navels  noemt:  fommigen  ver* 
ftaan  daar  door  de  BlattaByzantina.  DenVifch, 

OJlracion  Nili  genaamd ,  noemt  Bellonius  Ho. 

tojleon,  als  geheel  van  Beeft,  of  geheel  met 

Been  bekleed  zynde:  't  welk  Aldrovandus 
neemt  voor  een  Schaal-  of  Schulpagtigen  Rok; 
doch  anderen  agten  het  een  harde  Korft  te  zyn , 

op  de  Huid  gegroeid.  Dit  alles  oordeelt  de 
Heer  Klein  onvoegzaam  ,  en  fielt  dat  de  Huid 

deezer  Viffchen  flegts  Lederagtig  zy ,  wordende 

door  't  droogen  hard ,  dikwils  broofeh  en  byna 

onhandelbaar  zonder  breeken.  Hy  geeft  'er  dan 
liever  den  naam  aan  van  Crayracion,  door  zyn 

Ed.  gefmeed ,  't  zy  van  't  Woord  K; 0tfg*ft», 
*t  welk  betekent  met  Krop-  of  Kliergezwel- 
len ,  die  de  Huid  oneffen  maaken ,  behebt  te 

?yn ;  of  van  't  woord  Kgavpoc ,  dat  droog  is 
of  dor. 

Onder  deezen  Geflagtnaam  fchikt  zyn  Éék 

ldml.  vm.  stuk.  Qg  *  alle 
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IV.       alle  die  VifTchen  van  ongewoone  Lighaamsgeftal- 
te,  welke  Artedi  onder  den  naam  van  Oflracion 

Hoofd.'    ̂ adt  begreepen.    Deczen  Naam  behoudt    nog 
stuic.     de  Heer  Gronoviüs  ,  en ,   hoe  zeer  ook  tegen 

.    de  menigvuldigheid  der  Soorten,  betrekt  zyn 

Ed.  daar  toe  die  allen ,  welken  wy  met  den  naam 

van  Beenvifch,  Stekelbuik  en  Egelvifch  onder- 
fcheiden. 

Kcmaatken.      Behalve  het  open  Kieuwgat  op  Zyde ,  't  welk 
aan  de  VifTchen  van  deezen  Rang  gemeen  isf 

voor  of  boven  de  Borftvinnen,  hebben  zy  inde 

Bek,  zo  boven  als  onder,  tien  lange,  ronde, 

ftompagtige  Tanden ,  en  het  Lyf  is  geheel  be- 
•     dekt  met  een  Beenig  bekleedzel,    volgens  on* 

zen  Autheur.     De  Buikvinnen   ontbreeken  'er 
aan. 

Soorten.        »£  Gecal  der  Soorten  van  deeze  BeenvifTchen, 
die  men  dan  veeleer,  volgens  Klein  %Ledervis+ 

Jcben zou  mogen  noemen, is  negen, als  volgt. 

T#  (i)  Beenvifch  die  driekantig  is  en  ongewapend. 
Triquetêr* 

strykyzer-  Gronoviüs  de  Beenvifichen  verdeeld  hebben- 

de in  zodanige  die  't  Lyf  Vierkantig ,  Driekan. 
tig,  Kloots-rond  en  Platagtig  hebben;  zo  be- 

hoort deeze  totzyne  tweede  Afdeeling;  omdat 

hy  driekantig  is  van  Lyf.  Lister  maakt  'er,  ia het 

(i)  Oftracion  trigonus  muticus.  Syft.  Nat.  X.  Gen.  16+^ 

Oftracion  Polyodon  inermis  triqueter.  Muf.  Ai.  Fr.  I.  p.  60. 

Oftracion  triangulus,  tubcrculis  exiguis  innumcris,  aculeis 

carens.  ART.  Gen.  $7.  Sy*.  «5-  Pifci»  ttiangularis.  ~Ll&T.4p* 
pnd.  WlJ-L.  p.  zo.  Tab.  J,  X|v  [ 

Viicii. 
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het  Aanhangzel  van  't  Werk  van  Willouchby,       IV. 
gewag  van ,  onder  den  haam  van   Driekannge  ̂ FDES:^ 

Vifch,  die  t'eenemaal  ongehoornd  is.    Wegens  x^VIIf- Kqofd- 

de  figuur  van  't  Lyf  geeft  men   'er  den  naam     stuk. 
van  Strykyzer-  Vifch  aan. 

Deeze  naam  komt  zeer  met  deGeftalteover* 

een ;  want  de  Vifch  is  van  onderen  zeer  breed 

en  plat:  ja  ik  heb  'er  een,  dien  ik  van  onde- 
ren  wezentlyk  breeder  bevind  dan  op  de  Zy.. 

den ,  maakende  in  de  dwarfe  doorfnyding  nage- 

noeg een   gelykzydigen  Driehoek* fc   Hy  heeft 
het  Lyf  zeer  duidelyk  met  zespuntige  of  zes- 
flraalige    Sterretjes    getekend,    die    verheven 

Knobbekjes  maaken  met  hunne  middelpunten. 
De  Oogen  ftaan  in  hooge  Uitftekken,  die  taa- 
melyk  zigtbaar  zyn  in    de   Afbeeldingen   van 

Seba  (*),   welken  de  Heer    Gronoviüs  aan- 
haalt.   De  myne  heeft,  gelyk  die  van  Klein 

(f),  ook  kleine  puntjes  aan  ieder  Zyde  ééo, 
agterwaards  uitfteekende ,  by  de  Staart ;  zo  dat 

hy   niet    volftrekt  ongewapend    kan    geheten 
worden    of  van    Doornen   ontbloot  (4.;,    De 
Knobbeltjes    op   Zyde  merkt  onze  Landsman 

aan ,  dat  niet  in  alle  Onderwerpen  voorkomen: 

de  Kleur,  zegt  hy,    is  rcodagtig  met  kleine 

ronde  Sneeuw  -  witte  Vlakjes  j  en  zulken  vindt 

men, 

(*)  The/.  III.  Tab.  XXIV.  Fig.  *,  12. 
(f)  Crayracion  triangularis  excornis.  Pi/c,  III.  p.  21.N.  22. 
(|j  Oftracion  triangulatus  ,   acuieis   carens.   Ziiopk.   Cnn* 

Fafc.  I.  p.  +$.  N.  170. 

I.ElïX.  YIII.STVX.  Gg  3 
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IV;      men  ,   zo  hy  getuigt ,  in  de  Oceaan ,  tufichen 
Afdeel.  Afrika  en  Amerika. 

XL Vl II.       Vokens  onzen  Autheur  is  de  Rug ,  in  deeze 
stuk.     Soort,  als  met  dwars  doorgefneeden  Ruiten  ge. 

dekt ,  hebbende  een  breeden  rand.    Het  Voor- 

werp ,  dat  men  in  het  Kabinet  van  dei)  Koning 
van  Sweeden  vindt,  kwam  uit  Indie  en  hadt  de 

Vinfiraalen  eveneens  als  dat  gene,  'c  welk  van 
Artedi  te  Londen  was  gezien;  naamelyk  in  de 

Eorft vinnen  12,  in  de   Rug-  Aars*  en  Staart- 
vinnen,  10  Beentjes.    Hier  mede  flemt  het  ge» 

tal  der  Vinfiraalen, "in  myn  gedroogde  Vifch, 
ook  overeen* 

• 

11.  (1)  Beenvifcb  met  twee  Doornen  onder  by  de 

Tengel!**  Staart ,  en  veertien  Straalen  in  de  Rugvin. 

Deeze  wordt  van  de  Engelfchen  Triangulat 

Fish  en  van  de  Autheuren  Pi/cis  Triangularis 

geheten,  welke  naam,  egter,  zo  wel  op  den 
voorgaande  en  den  volgende  toepaffelyk  is; 

die  men  in  't  gemeen  onder  de  Strykyzer-Vis- 
fchen  begrypt.  Deeze  heeft  de  Stekels  onder 
aan  den  Buik,  by  de  Staart,  zeer  zigtbaar  ea 

lang,  'c  welk  hem  van  den  voorgaande  doet 
verfchillen.    Ook  puilen  de  zeskaatige  figuuren 

op 

(2)  Oftracion  trigonus  fpinis  fubcaudalibus  duobus,  PinnS 
Dorfali  radiis  quatuordecim.  Syjf.  Nat*  X.  Oftracion  triangulus, 
limbis  fïg  uiarum  hexagonarum  eminentibus ,  aculeis  duobus  in 
imo  Ventre.  Art.  Gen.  56.  Syn.  %$.  Oftracion  polyodon  tetra- 
gonus,  Abdomine  pone  bicorni.  //.  Scan.ióo*  Pifcis  triangula» 

sis  qiufii,  Conübus  carens.  Wïll.  p.  i$f,  Tab.  J.  i^fig.2. 
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op  zyn  Lyf,  aan  den  Omtrek  uit,  die  verheve-      IV. 

eer  is  dan  het  midden.    Wegens  de  Snoet  heb-  Afdeel* 

ben    fommigen   hem    Zee-Varkep,    Cocbon  de   |r^ 
Mer  >  geheten.    Artedi  vondt,  dat  hy  onder     stuk. 
in  de  Bek   agt ,  en  boven  in  de  Bek  elf  of 
twaalf  Tanden  hadc.    De  Woonplaats  is  ook. 
in  de  Indifche  Zee. 

(3)  Beenvifcb  met  t<mee  Doornen   onder  by  de      m. 

Staart  ,  en  tien  Str aaien  in  de  Rugvin.  i-Mtean!' Pi.  lx  vu  u 

De  Heer  Gronoviüs   betrekt   alle   de   drie     *fe-  *> 
Soorten  van  Artedi,  die  twee  Doornen  of 

Stekels  onder  aan  't  Lyf,  by  de  Staart  hebben* 
tot  ééne  Soort  (*).  Ik  heb  egter  in  myn  ge- 

droogd Voorwerp ,  dat  tot  het  maaken  van  de 

Afbeelding  gebruikt  is  ,  zeer  duidelyk  in  de 

Rugvin  maar  tien  Straalen  geteld.  De  langte 
\an  hetzelve  is,  tot  aan  het  end  van  de  Staart, 
een  Rynlandfche  Voet;  de  hoogte  der  Zydea 

vyf ,  de  breedte  aan  den  Buik  vier  Duimen.  De 

verdeeling  op  het  Lyf  is  ook  wel  Zeskantig, 
doch  de  Figuuren  zyn  hier  niet  geftreept ,  maar 

gevuld  met  een  menigte  van  kleine  Pukkeltjes 

en  bovendien  is  het  Lyf,  zo  wel  als  de  Staart, 

ge* 

(3)  Oftracion  trigonns,  fp'ims  fubcaudalibus  duabusf  Pinnt 
ï)orfali  rsdiis  decem.  Syft.  Nat.  X.  Oftracion  rriangulatus ,  tu- 
berculis,  hexagonis  radiatis,  aculeis  duobas  in  imo  Ventre. 

ART.  Gen.  57.  Syn.  85.  Oftracion  triangulatus  totus  macalofus  ac 
tuberculofus.  aculeis  duobus  in  irno  Ventre.  Art.  Gen.  57.  Syn. 

$5.  Wijll.  Tab.  j»  17. 

(*)  Oftracion  triangulatus :  aeuteis  frontalibus  nullis ;  ansli- 
bus  binis.  Ziioph.  Gron%  Fafc,  h  p-  +6.  N.  178. 
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IV. 
Afdeel. 

XLVHL 
Hoofd. 
STUK. 

ê 

IV. 
Tr  kornis. 

Ï)ricli00ï2ii- 

ge. 

gevlakt ;  't  welk  veel  overeenkomt  met  de  eene 
Soort  van  Artêdi.  Hier  zyn  de  Uitftekken  é 
waar  in  de  Oogen  ftaan ,  op  ver  na  zo  hoog 

niet,  als  in  de  eerde:  doch  de  Rug  is  fcherp 
en  zeer  verheven.  In  de  Borftvinnen  tel  ik  12 

Beentjes,  in  de  Aarsvin  8,  in  de  Staartvin  10 

gelykerwys  in  de  Rugvin.  Growov* üs  heeft  in 
de  Staartvin  8 ,  in  de  Aarsvin  to  Straalen  ge- 

vonden. De  Kleur  is  geelagtig  bruin :  de  Woon- 

plaats als  vooren. 

(4)  Beenvifch  die  Driekanttg  is ,  met  twee  Door* 

nen  op  't  Foorhoofd  en  één  op  de  Rug. 

Dit  komt  my  voor  als  een  Verfcheidenheid 

der  Stryk-yzer  of  Koekkoekvijfcben ,  dus  wegens 

de  twee  Hoornen  ,  die  zy  op  't  Voorhoofd 
draagen,  getyteld.  Uit  het  midden  van  de 
Huid  der  Staart  ryft  opwaards  een  Stekel  of 
Doorn,  die  fomtyds  langer,  fomtyds  korter  is. 
Nu  ons  de  groote  veranderingen  der  Vinnen  in 

de  Chineefche  Goudvifichen  bekend  zyn ,  zal 
men  zig  hier  over  niet  zo  zeer  verwonderen. 

v. 
Quadricor* nis. 

Koekkoek- 
Vifch. 
*I.  LXVIII. 

i**£.  4. 

( j)  Beenvifch  die  Driekanttg  is ,  met  twee  Door* 

nen  op  't  Voorhoofd  y  en  onder  aan  't  Lyf,  hy 
de  Staart ,  ook  twee. 

'De 

(4)  Oftf acion  trigonus ,  fpinïs  Frontalibus  duabus  ,  Dorfali 
unica.  Syjl.  Nat.  X.  Oftracion  triangulatus ,  aculeis  duobus 

in  Capite  &  unico  longiore  fuperne  ad  Caudam.  ART.  Gen» 
$6    Syn.  85.  WlUL.  Tab.  J.  15- 

(s)  Oftracion  trigonus,  fpinis  Frontalibus  fubcaudalibusque 
biajf,  Syft.  ffsi,  Xf  Oftracion  tiiangulatus    dubus  aculeis  rn 

Fronte 
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De  Afbeelding  van  deezen  ,  -zynde  gemaakt      Wi 

naar  een  gedroogd  Vifchje  van  den  vermaarden  ̂ fdeel.  1 

Konftenaar  T.  C.  Philips  .  die  de  Plaacen  tot  dit  X^VIIL J  '  Hoofi*. 
Werk  vervaardigt: ;  toont  duidelyk, waarom  het     stuk. 

van  fommige  Engelfchen  Horned  Coney-Fisb , 
dat  is  gehoornde  Konyn-Vifch  ,  wordt  geheten* 
Onder  de  KoekkoekviiTchen  is  het  zeer  aan- 

merkelyk  wegens  zyne  lange  Hoornen ,  die  in  een 

gedroogd  Voorwerp  van  deéze  Soort ,  dat  ik  heb , 

veel  korter  zyn ,  gelykende  hetzelve  in  alle  op- 
zigten  meer  naar  den  Driekantigen  gehoornden 

Vifch  van  Clusius  ,  zo  als  die  by  Wïlloughby 

is  afgebeeld  (*).  In  de  Rug-  en  Borftvinnen 
van  het  myne  vind  ik  11 ,  in  de  Aars  vin  10,  en 

ie  de  Staartvin  9  Beentjes.  Volgens  Arteoi 

zouden  'er  11  in  de  Borftvinnen,  en  in  alle  de 
overigen  10  zynf  gelyk  in  onze  eerde  en  der- 

de Soort  van  Beenviffchen. 

(6)  Beenvifcb  die    Vierkantig    is,'  met  twee       vd 
Doornen  op  't  Voorhoofd  en  twee  onder  aan  zcSjc,"  l 
't  Lyf ,  by  de  Staart. « 

De  platheid  van  de  Rug,  die  in  de  voorgaan- 

de gelyk  in  de  voorigen  fcherp  is ,  onderfcheidc 
deezen 

Fronte  &   totidem   in  iino  Vcntre.  ART.  Gen.  $i    Syn.  $$9 
Vifcis  tri&ngularis  Clufii  cornutus.  WiLL.  Tfab.  J.  14. 

(*;  Tab.  J.  14, 
<(ó)  Oftracion  tetragonus,  fpinis  Frontalïbus  iubcaudalibus. 
que  binis.  Syjï.  Nat.  X.  Oftracion  polyodon  tetragonns ,  anti, 
ce  poftice  Dorfbque  ipinofus.  Muf.  AA.  Fr.  I.  p.  $9.  Oftra- 

cion quadrangularis ,  aculeis  Suobus  in  Fronte  &  totide*  'm 
imo  Ventre.  Gron.  Muf.  I.  N.  11 8»  Pifci*  cornutus.  BONT. 
Jav.  79.  WllJL.  lelt.  Tab.  J,  13.  fe   ï. 

I*  DtML.  YI1I.  $TVX,  G  g  5 
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IV*      deezea  daar.  vaa  en  doec  hem  brengen  onder  die 

Afdeeu  Beenviffchen,  welken  Vierkantig  zyn  van  Lyf  9 
XLVIIL  en  van  fbmmïgen ,  deswegens,  jfiTo^r-Vifch  of 

stuk.     Doosvifch  getyteld  worden,  't  Gedroogde  Vel  > 
inderdaad  ,  zweemt  naar  een  Koffertje  of  Doos, 

en  mooglyk  wordt  hetzelve  'er  in  de  Indien  wel 
voor  gebruikt.  Het  aanzien,  ondertuflchen,  ge- 

ljk   uit  de  Afbeelding   van  Sfba  blykbaar  is 

(*) ,  doet  'er  ons,  met  Rüysch  .den  naam  van 
Zeekatje  aan  toe-eigenen.  Men  wil ,  dat  het  de 
Cacatoeba  Capitano  zy  van  Valentyn,   of  ook 

die,  welke  van  hem  gedoomde  Dooskens-Vifch 

geheten  wordt  (f).    Bontiüs  hadt  hem  Ikang 

Setang ,  dat  is  Gehoornde  Vifch ,  getyteld. 

Deeze  Viffchen,  die  door  hunne  Lederagti* 

ge  Huid  voor  de  aanranding  van  veelen  befchut 

zyn ,  zullen  buiten  twyfel  het  een  of  ander  ge- 
bruik van  hunne  groote  fcherpe  Hoornen  maa- 

ken;  doch  dat  dezelven  hun  niet  onvermy- 

delyk  noodig  zyn ,  't  zy  tot  verweering ,  'tzy 
tot  het  bejaagen  van  hunne  Prooy  ,  is 

blykbaar  uit  de  Soorten  van  dit  Geflagt>f 

aan  welken  die  of  geheel,  of  ten  deele 

ontbreeken.  De  Stekels  of  Doornen  by  de 

Staart  fchynen  niet  wel  anders  te  kunnen  die. 

nen ,  dan  omze  in  cenige  ruigte  of  Zecgewas 

tegen  te  houden  ;  doch  de  ruimte  en  diepte 
van  het  Element ,  waar  in  de  Viffchen  leeven , 

maakt ,  omtrent  dit  (luk  ,    een  Afgrond  van 

Dui« 
(*)  Thes.  UI.  Tab.  XXIV.  N.  8. 
(t)  Zie  Zïéfb*  Grw.  rafct  I.  p.  4;,  Nf  175» 



DE     B  E  E  N  V  I  $  S  C  H  E  N.        475 

Duifterheden ,    daar   men  ligtelyk  onverhoeds      IV* 

zig  in  \erwart,  met  alles  te  willen  doorgron-  Afdeeu 

den  c#>  «<jr: (7)  Beenvifcb  die  Vierkantig  is  en  ongehoornd, T  Hf 

met  vier  Knobbeltjes  op  de  Rug.  T«berc«i*. 
KofFervifch. 

't  Schynt  dat  men  gevoeglyk  deezen  den 
naam  van  KofFervifch  mag  toe- eigenen,  die  door 
Rüysch  aan  een  dergelyken  werdt  gegeven. 

Men  wil  en  onderftelt ,  dat  het  de  OJlracion  der 

Ouden  of  die  Vifch  van  den  Nyl  zy,  welken 

,  Bellojsius,  als  geheel  bekleed  zynde  met 

Been ,  Holosteon  getyteld  heeft,  wordende  fom- 

tyds  een  Voet  lang.  De  Afbeelding ,  welke  'er 
van  gevonden  wordt,  fchynt  inderdaad  veel  te 

gelyken:  want  de  Knobbeltjes,  een  weinig  ag- 

ter  de  Oogen ,  zyn  maar  klein  ,  op  de  ingedoo-  - 
ken  vlakte  van  de  Rug  geplaatflv  Miflchien 

moet  men  die  als  agtergebleeven  Hoornen  aan- 

merken. Ook  ftrydt  het  'er  niet  tegen  ,  gelyk 
Ray  zegt,  dat  dit  Vifchje  uit  de  Indifche  Wa»  • 
$eren  kome ;  de wyl  men  meer  zodanigen  vindt  s 

die 

(*)  Zo  is  't  wanneer  men  op  enkele  Onderftellingen  redeka- 
velt;  en  uit  de  hardheid  van  de  Htaid  in  deeze  VifTchen,  wan», 

**  neer  dezelve  gedxoogd  is, opmaakt,  dat  zy  voor  de  aanranding 
van  de  groote  Roofvifïchen  geheel  beveiligd  zyn.  Zie  Watsom 
Dierlyk*  Wereld  bladz.  180. 

(7)  Oftracion  tetragonus  muticus,  tuberculis  Dorfalibufi 

quatuor.  Syft.Nat.  X.  Oftracion  quadrangulus ,  tuberculis  qu]a- 
iuor  majoribus  in  Borib.  ART,  Gen.  $$.  Syn.  84.  Oftracion 

prior.  Wïljl.  p.  148.  Tab.  J.  i«.  &aj.  p.  44.  Oftradcta  )Xb 
li.  Gesn.  p.  642,  757. 

l.Di£X,a  VIII.  STVM* 
/ 

■--1 
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IV.      die  ook  in  de  Middellandfche  Zee  zyn»  Doktor 
Afdeel.    lister  hadt  zulks  beweerd. 
XLVI1I. 

(8)  Beenvifcb  die  Vierkantig  en  ongeboornd5 

maar  gebocheld  is. 

Hoofd- 
stuk. 
VIII. 

Gibbofus» 
£>oo*vifch. 

IX. 
CnbzCttU 

Doodkift. 

Wy  kunnen  hier,  gevoeglyk,  den  naam  vaa 

Doosvifch  aan  geeven.  Hy  worde  van  Grono- 
vius  tot  de  zelfde  Soort  betrokken,  als  de 

eerfte  van  dit  Geflagt,  die  Driekancig  is,  en 

ongehoornd :  want  hec  fchynt  dat  zyn  Ed.  de 

Rugbuit  voor  de  bovenkant  neemc.  Dezelve 

vertoont  zig,  byna,  als  een  Knopje  op  een 

Doos.  Het  Vifchje  onthoudt  zig,  gelyk  alle 
de  anderen,  in  de  Ijadifche  Zee. 

(9)  Beenvifcb  die  Vierkantig  is  en  ongeboornd , 

met  de  Zyden  byna  Vlak. 

Deèze  zou  de  Vierkantfte  van  allen  fchynen 

te  moeten  zyn.    Ook  betrekt  de  Heer  Grono- • 

vius  'er  den  genen  toe,  die  van  den  Heer  Klein 
is  afgebeeld  onder  den  naam  vin  Crayracion* 
welke  Vierkantig  is ,  met  ontelbaare   uit    den 

wit- (g)  Oftracion  tetragonus  muticus  gibboius.  Syfi.  Nat.  X. 

Oftracion  oblongus  quadrangulus  gibboius.  Art*  Gw.  55.  Sy*^ 
*j.  Oftracion  alter  gibbofus.    WiLL.    p.  is 6.  Tab.  J.  p.  £g, 

JONST.  Tab.  XXV.  N.  7. 

($J  Oftracion   tetragonus    muticus  ,    lateribus  planiuaeulis. 
Syft*  Nat.  X.  Oftracion   polyodon   tctragonus    inermis.   Muf 
Ad.  Fr.  I.  p.  S9-  Oftracion  quadrangulus  maculis  variis  plu 

jimis  It.  Weftgoth.  p.   138.  ART.   Gen.  s6.    Syu.    %s.   pifc£_ 
mediocris,  quadrangularis    «UCiüofus.  LIST.  Afpend.  YflLl^. 
p.  20.  RAJ.  p.  45» 
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witten  blaauwagtige  Sterretjes  >  op  een  Aardag-       iv. 

tigen  Grond,  getekend;  de  Staart  bont.   Veel-  AfdeeE* 

tandige,  vierhoekige,  ongewapende  Oftracion^  ̂ LV11^ 
coemt  LiKNiEüs  hem  in  de  Befchryving  van  het    stuk. 
Kabinet  zyner  Koninglyk  Sweedfche  Majeftèii. 

Vierhoekige  Beenvifch,  met  veele  bonte  Vlak* 
ken  ,   hadt  Artedi  hem  getyteld.    De  naam 

van  Doodkifi  fchynt  my  op  deezen  toepaflely- 

ker9  dan  op  den  Molenfleen- Vifch ,   daar  die  1 

elders  aan  gegeven  wordt  (*).  Het  zou  de  ge* 
ne  zyn ,  dien  Valenïyn  geftreepte  Kijlkens» 
Vijcb  noemt  (|). 

In  de  Afbeelding  van  Seba  ,  die  men  hier  toe 

betrekt  (4.),  is  de  Kleur  zwartagtig,  met  klei- 
ce  pukkeltjes  en  witte  Vlakken  gefprenkeld.  Ia 
die  van  Willgugbby  ziet  men ,  dat  de  zeskan- 

tige  Ruiten,  op  de  Zyden,  in  't  midden  een 
groote  roffe  plek  hadden  >  die  blaauwagtig  wie 

ge-oogd  was*  Men  noemt  daar  die  Ruiten 
Schubben.  Aan  den  Buik  vondt  men  deze  , 

Vlakken  menigvuldiger  en  kleiner,  twee  of 

drie  op  ieder  Schub  (§).  Het  Voorwerp  van 

*t  Sweedfche  Kabinet  hadt  in  de  Rugvin  9 ,  in 
4e  andere  Vinnen  ieder  10  Straalen. 

XLIX.  HOOFD- 

(*)  Uitgezogie  Verhandel,  ï.  DEEL ,  bladz.   149. 

(-f)   Ind.  Vet.   &*  Nov.  VOL.   III.  p.  3  8*.  N.  42©* 
iX)  TI*L  UI/  Tab.  XXIV.  N.  5. 
X§)  List.  Append.  ad  Hifi.  Pifc.  p.  z:  Tab.  J.  iu 

&  Dim.,  vul  Stuk, 
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IV. 
AfdebL. 

xux. 
Hoofd- 
stuk, 

Kaai». 

Kenmerken. 

Sooiten. 

XLIX.    HOOFDSTUK. 

L.  Befcbryving  van  't  Geflagt  der  Stekelbuiken, 
waar  onder  de  zogenaamde  Opblaazers  en 

Klootviffchen  bebooren  ;  gelyk  'er  ook  de 
Molenfteen-Vifch  toe  betrokken  wordt. 

E  Geflagtnaam  Tetraodon  ,  welken  Linn^eus 

aan  deeze  Vifïchcn  geeft ,  betekent  Vier. 

tandig,  hoedanigen  'er  onder  zyn,  doch  niet 
allen  denk  ik ;  dewyl  zyn  Ed.  zulks  niet  onder 

de  Kenmerken  plaatft.  Ik  heb  'er  den  naam 
van  Stbkelbuiken  aan  gegeven,  om  reden f 

gelyk  wy  aanfionds  zien  zullen.  Evenwel  is 
die  Naam  tot  de  laatfte  Soort  ook  geenszins  be» 

trekkelyk.  Veelen  komen  gemeenlyk  onder 

den  naam  van  Opblaazers  voor,  en  fommigen 
worden  voor  Venynig  gehouden. 

De  Kenmerken,  waar  door  dit  Geflagt  van 
dat  der  Beenviffchen  onderfcheiden  wordt ,  be- 
ftaan  in  de  Stekeligheid  van  het  Lyf  van  onde- 

ren, dat  veelal  rond-Buikig  is  uitgezet.  Zy 
hebben  de  Kaaken  Beenig,  uitgcftrekt,  aan  de 

tippen  in  tweeën  verdeeld  ;  een  Streepswyze 
Lugtgat  of  Opening  op  Zyde  en  de  Buik  vinnen 

ontbreeken  'er  ook  aan. 
Soorten  heeft  Linnjsüs  zes ,  die ,  als  gezegd 

is,  in  het  Geflagt  van  OJlracion  by  Growoviüs, 
en  wel  in  de  Afdeeling  der  genen  die  rond  zyn 

van  Lyf:  en  in  dat  yznCrayracion  by  K&ein  be- 
v  greepe 
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greepen  zyn.    De  Molenfteen-Vifch  maakt  de       IV. 

laatfte  Soort  uit ;  de  anderen  zyn  in   Europa  AFDEEt* 
A  XLIX. 

vreemd-  .  ,     HooF0, 
STUK. 

(i)  Stekelbuik ,  die  het  Lyf  van  onderen  plat  en 

gladder ,  de  Rug  met  kromme  tuitte  Naaden  Teftudmeus. 
6  \      r  Schildpad- 
getekend  beejt.  agtige. 

Die  gladheid  van  den  Buik  zou  haaft  het  te* 

genftrydige  fchynen  te  betekenen  van  den  Ge- 

flagtnaam ;  doch  onze  Autheur  merkt  aan ,  dat 

het  Lyf  van  onderen  met  kleine  Gaatjes  is  be- 

flippeld ,  in  welken  zig  Stekeltjes  verfchuilen. 

Zyn  Ed.  hadt  het  Voorwerp  gezien  i  dat  'er  ia 
't  Vorftelyfc  Kabinet  der  Akademie  van  Upfal  in 
Sweeden  is ,  en  volgens  de  Afbeelding  op  ver 
na  zo  veel  niet  naar  een  Schildpad  gelykt  als 

die  van  Clusius,  waar  van  het  den  Bynaam 
beeft#    Zie  hier  de  Befchryving. 

De  Kop  is  (teil  afloopende,  langwerpig, 
ftomp,  met  vier  Tanden,  twee  boven  en  even 
zo  veel  onder  in  de  Bek  3  die  breed  zyn  en  naar 
elkander  hellen.  De  Neusgaten  puilen  uit  en 

zyn  wederzyds  met  een  Zakje  of  Wrat  door- 
boord*  De  Hals  is  dikker  dan  de  Vifch  ,  niet 

dun  gelyk  in  de  Afbeelding  van  Clusius;  de 

JCieuwen-Opening  voor  en  nevens  de  Borftvin- cen. 

V  (l)  Tetraodon  Abdomine  plano  lxviote  ,  Dorfb  futuris  cur- 
Vis  albis  pi&o.  SyJÏ ,  Nut,  X.  Oftracion  oblongus  glaber ,  Cor- 

pore  figuris  variis  ornato.  ART.  Gen.  tfo.  Syn>  %6.  Am&n» 

Jtcad.  I.  p.  309.  T.  14.  f".  |.  Orbis  oblongus ,  Teftudinis  Qu 
fitc.   WiJ-L.  p.  147.  Tab.  J.  f.  fig.  3.  ! 

I.DML  VUI.SXUSt 



48o      Beschryvikg    van 

'x.--tt 

IV.      nen.    Het  Lyf  verheven  rond ,  heeft  de  Rug  in 
Afdeel,  >c  agterfte  gedeelte  ruuw  ,  van  boven  mee  blee. 
XLIX^  j.e  eQ  geeiagtïge  Streepen  op  verfchciderley  wy- 
stuk.     ze  als  een  Net  beweven;    de  Zyden  zyn  ge- 

fprenkeld  met  bruine  Vlakken.    Am  den  Buik, 
die  plat  is  en  breedagtig,  vindt  men  veele  uit- 

geholde Stippen  verfpreid.    De  Navel  is,  naar 
de  Staart  toe ,  voor  de  Aarsvin  gep^aatfh    De 
Borftvinnen,  die  breed  en  ftomp  zyn,  hebben 

14 ;  de  Rugvin  heeft  6  Straalen  ,  die  flap  en 
takkig  zyn,  uitgenomen  de  eerde:  de  Aarsvin, 

tegen  dezelve    over,  6  takkige  Straalen,  de 
eerde  kleinft  ;    de  Staartvin  9  dergelyken  en 

zy  is  onverdeeld* 

11.  (2)  Stekelbuik   met  het  Lyf  van   onderen  ge- 

^agocepid-        doorndl  tan  boven  glad,   de  Schouders  ui£» 

Sfern.       Jijende, 
■ 

De  gedaante  van  de  Snoet  heeft  aan  deeze 

Soort  den  bynaam  doen  geeven  van  Haazenkop; 

gelyk  dit  uit  de  Afbeeldingen ,  welken  men  van 
den  Lagocephalus  heeft,  inzonderheid  uit  die 

van  't  gemelde  Vorfielyk  Sweedfche  Kabinet 
blykbaar  is*  Hy  behoort  onder  die  ,  welken 
men  Orbis  of  Rondvifch,   beter   Klootvifch, 

plagt (2)  Tetraodon  abdomine  aculeato,  Corpore  lacvi  f  humeris 

prominentibus.  Syft%  N*t.  X.  Oftracion  tetraodon  Ventricofus , 

Abdomine  muricato.  Muf.  Ad.  Fr.  I.  p.  59.  Oftracion  catheto- 

plateus-oblongus ,  Ventrc  tantum  aculeato  5c  fubrotundo.  Art. 

Gen.  58.  Syn.  $6.  Avuzn.  Acad.  I.  p.  310.  T.  14.  f.  4.  Oftra- 
cion cithetoplateus ,  tetraodon,  compreflus  nucul  ofus,  fcaber. 

Cf  en.  Muf  I.  N.   ttf. 

Fi£.   5. 
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plagt  te  noemen ,  wegens  de  rondheid  [van  het       IV. 

Lyf ,  dat  zy,  zo  't  fchynt  kunnen  opblaazën,  AFDEEt» 
of  dat  zig  als  een  ledige  Blaas  vertoont ,   wan-   TV 

neer  zy  dood  zyn  ;  en  overzulks  noemt  menze     stuk. 

ook  wel  Blaasvijjchen.    Gemeenlyk  geeft  men   opbudzin 

'er  den  naam  van  Opblaazers,  of  Opblaazertjes , 
wegens  de  kleinte,  aan  ;  hoewel  die  naam  ook 

zeer  dubbelzinnig  is,  gelyk  wy  elders  hebben 

aangemerkt  (*)* 
Dat  de  Buik  van  deeze  Viflchen  rond  zy  en 

gedoomd,  maakt  'er,  behalve   de  Kenmerken 
van  dit  Geflagt ,    de   ondcrfcheiding  van  uit. 

Gronovius  ftelt  'er  twee  Soorten  van,  welket 
eene  hy  ruuwe  noemt,   en  niettemin  daar  toe 
decze  Soort  van  onzen  Autheur,  die  op  de  Rug 
glad  is ,   betrekt.     De   Ikan  Babintang ,  of  ge- 
fternde  Vifch  van  Valentyn  ,  zou  tot  de  ande 

re ,  de  Ikan  Kaskajje  tot  deeze  Soort  behooren. 

By  Seba  wordt  'er  een  verbeeld,  dien  men  ge- 
doornde  Zonnevifch  noemt,  en  verwart  met  den 

Lump  der  Engelfchen,  by  ons  genaamd  Snot- 
tölf;  dat  zonderling  is ,   dewyl  de  Geftalte  zo 
zeer  verfchilt  (f)*    Men  wil  ook  ,  dat   het  de 

%eehaas  zy  van  fommigen  ;  \  welk  beter  ftrookt. 
Horatiüs    heeft    van   een   Vifch,   dien  mm 

Lagöis  noemde,  gefproken. 
Deeze  Opblaazertjes  worden  ons  niet  alleen 

van  de  Kaap ,  maar  ook  uit  Ooft.  en  Weftindie , 

toe* 
(*)  Op  't  end  van  het  III.  Stuk  deezer  Natuur L  Hlftmu 
(f)  Zie  Pi.  LX.£ig>  u  'm  het  voorg*  VII,  STUK. 

*   DfiïL.  VULSTOF  Hh 



482      Beschrïvinc    van 

IV.       tocgebragt.    't  Schynt  dat  zy  doorgaans    niet 
^  zeer  groot  vallen,  evenwel  heb  ik    er  als  een 

HoofdI    ̂ uift  gezien,    't  Gene  de  Heer  Gronoviüs  uic 
stok.     het  Kabinet  van   Seba  gekogt  hadt,  was  maar 

Opbiaazer.  ̂   j)ujm  jaDg .  hoedanig  een  ik  'er  ook  heb, 
dat  in  't,  getal  der  Vinftraalen  zeer  veel  overeen- 
komft  heeft ,  met  het  gene  Lininleus  in  Swee- 
den  telde  :  want  in  de  Rugvin  vind  ik  11 ,  in  de 

Borft vinnen  17 ,   in  de  Aarsvin-  10  en  in  de 
Staartvin  8  Straalen.    Dit  is  duidelyk  met  zes 
zodanige  breede  bruine  Banden  ,  als  in  onze  Af- 

beelding ,  op  de  Rug  getekend  ;   doch  dezelve 

loopen  over  de  Rug  heen  5  en  de  Kleur  is  ge- 

heel Afchgraauw.    't  Maakt  een  groot  verfchil, 
of  men  deeze  Schepzels  van  onderen  of  van 

boven ,  dan  van  de  Zyden  zie. 

Kaapfche,        Van    dit  laatfte   befpeurt  men  een  duidelyk 

lJj£l^m     ty$$  *n  ̂ e  Afbeelding ,  die  wy  geeven  van  den 
echten  Kaapfchen  Opbiaazer  3  uit  de  meer  ge- 

melde Verzameling  van  den  Heer  W.  van  der 

Meulen.  Het  Voorwerp  is  zeven  Duimen  lang 

en  in  't  midden  twee  Duimen  breed,     't  Getal 
der  Vinftraalen  komt  nader  met  de  voorgaande 

Soort  overeen,  dan   met  deeze;   inzonderheid 

wat  de  Borftvinnea  belangt ,  in  welken  ik  'er 
maar  14  geteld  heb,  en  6  in  de  Aarsvin.  Waar* 
fchynlyfc    zal  daar  omtrent  ,   gelyk  in  andere 

Viflchén,  geen  volmaakte  beitendigheid  plaats 

hebben.    De  Kleur  is  op  de  Rug  zwartagtig 

met  witte  Vlakken  gefprenkeld,  aan  den  Buik 

en  op  de  Zyden  vuilwit,  met  kleine  Stekelt- 

ies5 

'&•  2- 
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jes,  die  het   Lyf  daar  ruuw  maaken  ,  als  men       IV. 

'er  met  den  Vinger  ,  van  agteren  naar  vooren,  ;'\ 
langs   ftrykt ;  doch  anders   zyn  die  Sehubbige  HborD» 

Stekeltjes  niet    te  voelen  ,^  en   in   'c  geheel     stuk» 
naauwlyks  zigtbaar.  <  opkmm* 

De  Heer  Gr.okovhjs  befchryfe  thans  (*)  zo- 

danig  een  Vifchje  ,  van  Kuraffau  gekomen ,   't 
welk  vyf  Duimen   lang  was,     byna  anderhalf 

Duim  hoog  en  op  't  breedfle  maar  zeven  Liniëa: 
dus  veel  hooger  dan  breed ,  gelyk  zyn  Ed.aan- 

merkt,  zo  van  Lyf  als  van  Kop,   die  met  een 
kleinen  Bek  en  Viertandig  is,  hebbende  groote 

Oogen  en   kleine  Neusgaten*     De    Rug  is  zo 
breed  als  de  Kop,  en,  gelykerwys  de  Zyden, 
met  een  ongefchubde  gladde  Huid  gedekt.    De 
Zak  van  den   Buik,  die  inkrimpt  als  de  Lugt 

'er  uit  is ,  heeft  veele  Stekelige  Schubbetjes, 
en  is  witagtig :  aan  de  Zyden  Zilverkleur;  de 
Rug  uit  den  blaauwen  zwartagtig :  aan  de  Zyden 
vindt  men  cenigen  zwarte  Vlakjes.    Dit  alles, 
en  inzonderheid  de  plaatzing  der  Borftvinnen  , 

doet  hetzelve  zeer  naar  een  Voorwerp,  'c  welk 
ik  heb,  van  ongevaar  twee  Duimen  langte  met 

de  Staart,  gelykeo  :   doch  dat   verfchilt  zeer 

veel  van  de  gewoone  Opblaazertjes* 

Csj  Stekelhuik  met  overlangfe  bruine  en  Meeke  ,.IIL 
Streepen*  Geflreepte* 

Ge- 
(*)  Oftracion  cathetophateus ,  óblongus,  tetraodon,  Ventxej 

tantum  afpero.  0'óoph,  Gron.  Fafc.  I.  p.  4-9.  N.  *8s. 

( 3)  Tetraodon  fafciis  longitudinalibus  f  ufcis  pallidisque.  %Mif* 

Ad.  Fr.  II.  Tetraodon  Jahsca*  HASSELC^   //#r.."-foo,  [44*-] 

■-I.ÖKEL..VJII.  stuk,  Hh  a 
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IV.  Gelyk  de  voorgaande  Soort  overdwars  geban- 

fcFDEEL.  jeercj  9  jS  deezc  overlaogs  geftreept ,  't  welk 

H  fd-  ̂en  Bynaam  §eefc-  Doktor  Hasselqüist  kreeg 
stuk,  dezelve  uit  de  Nyl  ,  by  Kairo,  alwaar  men 

deezen  Vifch  nog  niet  lang  vernomen  hadt ;  zo 

dat  hy  mooglyk  uit  de  Middellandfche  Zee  kon 

afkomftig  zyn.  De  Arabieren  noemden  hem  Ja» 
baka  9  en  de  Inwooners  van  Egypte  verzeker- 

den ,  dat  dezelve  by  uitflek  groot  wierdt :  hoe* 
wel  de  gene  hy  kreeg  maar  een  Span  lang  was, 
aan  den  Buik  ongevaar  twee  Handpalmen  dik. 

Zie  hier  de  Befchryving  kortelyk. 
Deeze  Vifch  heeft  den  Kop  groot ,  platagdg*! 

en,  zo  wel  als  't  Lyf,  gedoomd  •  de  Snoet 
kort,  dik  en  ftomp,  glad,  met  een  klein  Bek- 

je, dikke  Lippen  en  vier  fterke  Tanden:  de  / 
Tong  met  verheven  hoeken  aan  den  Wortel , 

die  door  een  Inham  afgezonderd  zyn ,  gelyk  in 

de  Vogelen:  het  Gehemelte  glad:  de  Kieuwen- 
Openingen  byna  de  Pink  inlaacende.  Het  Lyf 
is  Rolrondagtig,  met  de  Zyden  zeer  uitgezeten 
Vleezïg,  terwyl  de  Buik  uit  een  Vliezigen  Zak 

beftaap,  die  zeer  groot  en  wyd  is.  In  de  Rug. 
vin  werden  door  hem  12,  in  de  Borftvinnen  ai , 

in  de  Aarsvin  9  en  in  de  Staartvin  11  Straalen 

geteld*  In  ,de  eerftgemelde  vondc  Linn^ecs  - 

'er  11,  en  18  in  een  Voorwerp,  dat  van  zyn 
Ed.  gebragt  is  in  de  Befchry  ving  van  het  Twee- 

de Kabinet  zyner  Koninglyk  Sweedfche  Maje- 
fteit. 

jngewantou     Omtrent  de  Ingewanden  heeft  gemelde  Dok- 
tor 
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tor  het  volgende  waargenomen.  De  Lever  was       IV. 

zeer  groot ,  onregelmaatig  van  figuur,  met  twee    Afdeï** 
kleine    Kwabbetjes    onder  een   grooter,   van    ̂ oofd- 
Kleur  afgebakken  Aardewerk;  de  Galblaas  als     stuk,  - 
een  kleine  Olyf  van   grootte,  Eivormig:  het 

Buikvlies  Vliezig  en  fterk:  'c  Hart  klein,  Peer- 
agtig ,  famengedrukt ;  met  een  Oor  dat  grooter 
was  dan  het  Hart  zelf:  de  Nieren,  by  de  Na- 

vel ,  wederzyds  een ,  aan  de  Zyden  van  't  Ge. 
darmte,  langwerpig  Eyrond;    de  Pisblaas  ne- 

vens de  Navel,  aan  de    zyde   van  de  flinker    v 
Nier ,  Ovaal ,  taamelyk  groot :  de  Maag  opge- 

blazen ,  Vliezig,  groot,  enkeld,  naar  de  eene 

zyde  uitgeftrekt:    de  Milt  klein,   Eyvormig, 

famengedrukt  of  platagtig:  de  Darm   middel- 
maatig  lang,  dikagtig,  overal  byna  even  wyd, 
driemaal    omgeflagen.     Een    Lugtblaas    noch 

Eijerftokken  heeft  hy  'er  niet  in  kunnen  vin-  v 
den. 

Van  Kleur  was  deeze  Vifch  zwartagtis;  bruin, ,  venym> 

san  de  Zyden  met  witagtige  Streepjes ,  die  in 

de  langte  voortliepen,  doch  waar  van  de  bo- 

venden, op  de  Rug,  met  fcherpe  hoeken  zig 

vereenigden :•  zynde  de  Buik  witagtig  gelyk  alle 
Vinnen ,  uitgenomen  de  Staart.  Een  zonderling 
aanzien  heeft  derhalve  deeze  Vifch ,  en  de  E- 

gyptenaars  houden  hem ,  zegt  hy ,  voor  Veny- 
riig  om  te  eeten.  Ook  verhaalden  de  Viflchers 
Van  den  Nyl  zyn  Ed.  dat ,  als  men  hem  verfch 

gevangen  in  de  Hand  nam ,  dezelve  'er  rood 
van  wierd  en  met  Puiften    opliep  als  van  het 
I.Defx.  VIII.  Stuk.  Hh  3  ffjft. 
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IV.      aanraakcn  der  Brandenetelen*    Evenwel  blykt 

AXLlx"    c'aar  uit  niet  >  dat  ̂c  Steek  Venynig  zy ,  gelyk 
Hoofd-  LinnjEüs  zege  (*). 
STUK. 

iv.  (4)  Stekelbuik  met;  een  ge -oogde  Band    over  de Ocellatus..  07       j 

viakkige.  ocloouderen. 

Dat  men  de  Lighaamsdeelen  der  Viflchen  met 

die  der  Menfchèn  vergelykt,  geeft  gelegenheid 

om  'er  ook  Schouders  aan  toe  te  fchryven.    De 
Vlakjes ,  die  op  den  band  ,    welke  in  deeze 

Soort  over  dezelven  loopt,  zig  bevinden,  ver- 
toonen  zig  als  Oogen.    Anders  wordt  hy  enkel 
Viakkige  Oftracion  9  of  Klootvifch  die  ruuw  en 

gevlakt  is 5  genaamd.     Gronoviüs  betrekt  'er 
den  genen  toe9  die  in  't  Werk  van  Seba  Zon- 
nevifch    geheten  wordt ,  of  gedoomde  Zonne- 
vifch  9  waar  van  wy  hier  voor  fpraken  (f) ;   als 
ook  de  tweede  Soort  van  Crayracion  by  Klein  ; 

die  wil  dat  deeze  zou  zyn  de  Orchis  of  Orbis 

van  Pliniüs,  dien  fommigen  Zee- Haan  tytelen. 
Ook  verbeeldt  hy  zig,  dat  de  volgende  Soorc 

insgelyks  totj  deezen  behoore,   dien  hy  noemc 

Oftracion,  langwerpig  rond,    Viertandig,  met 
korte  Stekels  overal ,  uitgenomen  aan  de  Staart: 

(*)  Aculei  Abdominis  Vtntnatï  pungunt ,  quafï  Urticatione. 
Syft.  Nat.  X.  pdg.  333. 

(4)  Tctraodon  fafcia  humerali  ocellata.  Muf.  Ad.  Frt  U# 

Diodon  ocellatus.  Osbeck  Itin.  226".  Oftracion  maculofus , 
Abdomine  muricato.  It.  Scan.  260.  Oftracion  maculofus  > 

aculcis  undique  denfïs  exiguis.  ART.  Gen.  s%.  Syn.  85.  Or. 
bis  afper  maculofus.  WiLL.  p.  155.  RAJ.  p.  43. 

(t)  Zie  bladz.  48 1.  PU  LXVIII.  Fig.  5. 

1 

f 
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(*)♦    De  Bontvifcb  uit  Indie,  egter,  dien  hy       IV. 

hier  toe  betrekt,   fchynt  my  grootelyks  daar  Afdeeu XLiX 
van  te  verfchillen.  Hoofd* 

Volgens  NiEüwHOFF  is  dezelve  omtrent  een  stuk. 

Voet  lang  en  zeer  dik;  van  Kleur 3  zo  op  het  Bontvifciu 
Lyf  als  aan  de  Vinnen  en  Staart  bruin,  met 

bleek  blaauwe  Vlakken  overal  zeer  digt  be- 

fprenkeld:  de  Oogen*  welker  Appelen  geel  zyn, 

blaauw  geringd:  het  Lyf  ongefchubd.  Onder 

aan  de  Keel  hangt  een  Soort  van  Krop ,  die 

met  ftreepen,  naar  de  Staart  toeloopende,fier- 

lyk  ïs  getekend*  De  Zyd vinnen  zyn  geel ,  de 
Bek  klein  naar  de  grootte  van  den  Vifch.  De 

Inwooners  zyn  'er  zeer  gretig  "naar  v  doch  hy 
heeft  iets  Venynigs ,  dat  men  eerft  voorzigtig 

moet  wegdoen  (f). 

Geen  gewag  vind  ik  hier  van  Stekekjes  ge-  Kiootrifck 
maakt ,  en  de  Figuur  verfchilt  oneindig  van  die, 
welke  ons  Geseven  wordt  van  den  Klootvifch 

van  Rondeletiüs,  de  Egyptifche  van  Salvia* 

jsus,  die  in  de  Monden  van  den  Nyl  gevangen 

werdt,  zynde  byna  volkomen  Kloot-  of  Bol- 

rond.  Ook  getuigt  Pliniüs  van  zyn  Orbis ,  dat 

hy  geheel  rond  is ,  en  't  eenemaal  uit  Kop  be- 
ftaat  9  nagenoeg  als  da  Molenfteenviffcheo.  Hy  - 
was  niei  eetbaar,  én  werdt,  gedroogd  zynde 3 
met  Wol ,  Katoen  of  Zeewier  gevuld,  en  voor 

fieraad  in  de  Tempels  of  Huizen  opgehangen. 
Dus 

(*)  IZëoph,   Gr  on.  Fafc.   I.  p.  +8.  N.   m, 
(1[)  RAJ.  Pi/c.  p.    152, 

1.  Deel.  vin.  Stuk»  H  h  4 
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IV.       Dus  verftrekte  hy  tot  een  Windwyzer  ;  wes- 

Mdebl.   jia]ve  hem  de  Naam  van  Zeehaan  was  gegeven» 
XL1X.     Wormius  getuige ,  dat  van  hem ,   in  een  klein 
stuk.     gedroogd    Klootvifchje  ,     zulks    ondervonden 

ware  (*). 
Linkjeus  zegt ,  dat  het  een  Venynige  Vifch 

is ,  gelyk  de  voorgaande,    die  zig  onthoudt  in 

de  Zoete.  Wateren  van  Egypte  en  Afie.    Een 

Voorwerp,  door  hem  geteld,    dat  zig  bevindt 

'in  het  Kabinet  van  den  Koning  van  Sweeden  , 
hadt  in  de  Rugvin  14 9  in  de  Borftvinncn  18, 

in  de   Aarsvin  12  ,   in  de  Scaartvin  7  Straalen* 

Weinig  verfehilt  daar  van  de  Telling  van  den 

Vifch,  dien  .Osbeck  op  ,zyn  Ooftindifche  Reizc 

ontmoet  hadt,  en  genoemd,  Diodon  Ocellatus. 

In  de  Vifch  van   Grohovics,    die  hooger  dan 

breed  is  van  Lyf ,  vondt  zyn  Ed.  in   de  Eorft- 

vinnen  17,  in  de  Rug-  en  Aarsvin  10,   en  in 
de  Staartvin  11  Beentjes.     Deeze  was  maar  tot 

aan  dej  Navel  toe  Stekelig ,  en  over  't  geheel 
Vlakkig,  wk  en  zwart,  bont. 

v-  (5)  Stekelbuik,  die  gebed .  ruig  is  door    Bo:- 
Hifpidus. Boifteiige.  Jtehge   lepeltjes. 

Deeze  Ooftindifche  zou ,  volgens  de  aanhaa- 

ltn- 
(*)   WlLL.  Pi/c.  p.    143. 
(s)  Tetraodon  totus  hispidus  Papillis  Setaecis.  Syft.  Nat.X* 

Oftracion  tetraodon  Ventricofus ,  Corpore  toto  muricato.  Chin. 

Lagerftr.  23,  Oftracion  tetraodon.  Sphaericus,  aculeis  undique 

cjxiguis.  ART.  Gen.  5?-  %»-  83.  Orbis  primus.  WlLL.  f* 

143.  RAJ.  p.  4?.  Orbis  vuigatis,  CHARJL.  p.  i.S-f.  Ürbi$0 
]onst.  Tab.  XXIV.  N.  9. 

v      1 
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lipgen  van  Artedi,  de  Kloot vifch  der  Ouden       IV. 

£yn;  doch  het  Voorwerp,    in  de  Chineefche    Af&rel. 

Verzameling   van  den  Heer  Lagerstroom  aan     Lx^# 
de  Akademie  van  Upfal  vereerd ,  was  Eyrond,     stuk, 
en  kwam  nader  aan  de  genen  ,  die  men  Op. 
blaazertjejk  noemt ,  of  aan  onze  tweede  Soort. 
De  Tweetandigheid  van  den  Bek  ,   boven  en 

pnder,  die   den  Vifch   Viertandig  (Tetraodöri) 
maaken,  gelyk  alle  de  voorgaande  zyn;  doet 
hem  van  de  Egelviflchen     verfchillen  ,   onder 

welken  hy  anders  zou  behooren.  Ook  zegt  men, 
datdeeze,  te  Venetië,  Pefca    Colombo,  dat  is 

Duifvifcb  of  het   Duifje  ,   van  de   Duicfchers 
Meertaube9  dat  is  Zeeduif,  en   Kugelfifcb,  dat 
i$  Kogel-  of  Klootvifch,  ook  wel  Meerflafch , 
dat  is  Zee-Flefch,  geheten  wordt.    Doch  al  die 
oaamen  oordeel  ik  toepaflelyker  op  den   voor- 

gaanden:   zo    wel    als    die    van  the  Globe  of 

§cullfish9  dat  is  Herfenpan  -  Vifch  ;    gelyk   de 
Engelfchen  dien,  wegens  zyne  rondheid,  ty- 
telen. 

In  de  Borftvinnen  zyn  geteld  17  of  18, in  de 

Rugvin  8  of  9,  in  de  Aars-  en  Staartvin  ieder 

10  Straalen :  't  welk  nader  overeenkomt  met , 
de  laatftgemelde  Telling:  doch  men  merkt 

aa;n ,  dat  hy  het  Lyf  oiet  van  boven  glad 

heeft ,  niet  famengedrukt  of  platagtig  op  Zy- 
de  ,  en  aan  de  Neusgaten  met  plaatjes  is 

1  voorzien ,  zynde  de  Tanden  met  dikke  Lip* 
pen  gedekt. 

(6)       . :.  Dfxl.  VUL  Stuk.  H  h  5 



\ 

490        B  E  S  C  H  R  Y  V  I  N  C     VAN 

IV.  (<5)  Stekelbuik   die  effen  is  en  plat  ,  beibendé 
Afdeel.  fa  staart  geknot  en  met  een  zeer  korte  Vin 
XLIX.  gehecht  aan  de  Rug-  en  Aarsvin. 
STUK 

Een  zonderling  Schepzel  komt  ons  hier  voor 

Moia.  onder  den  naam  van  Mola ,  die  'er  door  de  Ou- 
vifck  den  reeds  aan  was  gegeven,  om  das  het  byna 

geheel  Kop  is  zonder  Lyf  of  Staart,  en  eeni- 
gcrmaate  rondagtig ,  hoewel  niet  zo  rond  als  de 

voorgaanden.  De  Italiaanen  geeven  'er  hierom 
den  naam  van  Pefce  Tamburo  of  Trommelvifch , 

de  Engelfchen  dien  van  Sunfifcb  aan ,  doch  zy 
noemen  hem  ook  Molebute*  Van  de  Franfchen 

wordt  hy  ook  wclLune,  dat  is  Maan  ofMaan- 

vifch  getyteld:  't  zy  wegens  de  Geftalte.-'t  zy 
wegens  het  Licht  geeven  in  't  donker ;  welk 
laatfte  my  zo  onwaarfchynlyk  niet  voorkomc. 
Want  fchoon  het  Licht  geeven  by  nagt  aan 

fommige  levendige  Vifïchen  en  aan  de  rottende 

in  't  algemeen  eigen  is ,  moet  de  Geftalte  dee- 

zen  Vifch ,  op  't  Strand  of  elders  leggende,  zig 
dan  in  't  donker  als  de  Maan  doen  vertoonen ; 
gelyk  Rondeletiüs  zegt,  dat  zyn  Knegt,  op 
zekeren  tyd  5  daar  over  verfchrikt  de  vlugt  nam. 

De 

(4)  Tetraodon  \xw\s  compreffus,  Cauda  truncata,  pinna. 
brevifllma  Dorfali  analiquc  annexa.  Syfi.  Nat,  X.  Oftracion  ca- 
thetoplateus  fubrotundus ,  inermis ,  afper ,  pinnis  Pe&oralibus 
hoiizontalibus  ,  foraminibus  quatuor  in  Capite.  ART.  Gen.  61  m 

$yn.  83.  Mola.  Aff.  Benen.  II.  P.(2.  p.  297.  T.  17.  B.  Oftra- 
nion  cathetoplateus  fubcomprelTus ,  pinna  Dorfï ,  &  Ani  cura 
Cauda  continuatis.  Gron.  Muf.  I.  N.  125»  Mola.  CHARI*. 

p.  129.  Will.  p.  154.  Raj,  p.  51.  Mola  Salviani  ilve  Qt« 
tbragorifciis  Roadcktii.  Jonst*  Tab,  IX,  Pig. 

*% 
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De  Ligtgeloovigheid  zig,  uit  cnverwagte  Ver-      IV, 

fchynzelen ,    alles   kwaads    verbeeldende  ,    zal  AfdeeL* 

moogelyk  deeze  Vifch ,  :van  fommigen ,   daar-   jj*^. 
om,  Doodkifl  getyteld  zyn  (*).  stuk. 

Hy  onthoudt  zig  niet  alleen  in  de  Middelland-  Mtfmfim* 
fche  maar  ook  in  de  Noordzee  ,  wordende  aan 

de  Franfche  Kuft,  aan  die  van  Groot-Brittannie 

en  van  ons  Land;  hoewel  zeldzaam,  gevon* 

den.  Willoughby  of  Ray  befchryft  'er  een  , 
die  te  Penzance  in  Cornwall  gevangen  was,  en 

waar  van  de  gevulde  Huid  in  het  Kabinet  van 

de  Koninglyke  Sociëteit  te  Londen  bewaard 

werdt.  Dit  Schepzel  was  over  de  twee  Voeten 

lang:  doch  men  zeid'  dat  'er  ook  gevangen 
waren  van  by  de  honderd  Pond  zwaan  Zoda- 

nig een  was  het,  die  door  den  Groot  Hertog 

van  Toskanen,  in  de  Winter  van  't  Jaar  1674, 
aan  den  vermaarden  Redi  gegeven  werdt,  en 
van  hem  dus  befchreeven, 

Hy  was  geheel  bekleed  met  een  onegaale  Gcftaitcs* 

ruuwe  Huid,  gelyk  die  van  de  Ze© -Varkens, 
Haaijen ,  en  andere  Kraakbeenige  Viffchen.  Hy 
hadt  maar  vier  Zwemvinnen  met  de  zelfde 

Huid  gedekt;  waar  van  de  twee  kleinften  aan 
de  Kieuwgaten  geplaatfl:  waren ;  flaande  een  der 

grootften  omtrent  op  't  midden  van  de  Rug , 
de  andere  onder  aan  den  Buik,  by  de  Navel, 

Aan  het  agterfte  des  Lighaams,  zo  breed  als  de 
Buik 

(*)  Uitgezifte  Verhandzlinztn%  J.  Deel  ,  bladz.  fp* 

t  Deel»  VIII.  Stvk* 

/ 
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IV.  Buik  op  't  brcedfte ,  zag  men  geen  Vinnen  noch 
Afdeel.  eenjge  fchyn  van  Staart,  om  zo  te  fpreeken. 

Moofo-  ̂ n<^er  ̂ e  Lugtgateo,  wederzyds,  waren  vier  zeer 
stü^  groote  Kieuwen,  benevens  een  kleinere,  verholen. 

McAenftcen.  Het  Schepzel  hadc  den  Bek  by  uitftek  klein,  ja 
niet  half  zo  groot  als  een  Trilroch ,  van  nog 
geen  zeven  Pond  zwaar ,  denzelven  hadt.  Voor 
aan  de  Bovenkaak  was  een  krom  fhydend  Been, 

en  dergelyk  een  ftondt  'er  in  de  Onderkaak  > 
vérftrekkende  voor  Tanden.  De  ingang  van  de 
Keel  was  met  taamelyk  lange  kromme,  fcherpe, 
harde ,  Stekels  of  Borftels  bezet.  Men  vondt 

de  Maag  niet  grooter  dan  de  Darmen,  die  zeer 
dik  van  Wanden  waren,  en  zig  agt  VademcD 

lang  uitftrekten  ;  zynde  verfcheide  maaien  om- 
geboogen  en  beflooten  in  een  foort  van  Zak  of 

Scheéde.  Redi  voegt  'er  by,  dat  hy  de  gehee- 
Ie  Maag  en  Darmen  gevuld  vondt  met  een  wit- 

agtige  Pap,  zonder  eenige  fchyn  van  Voedzel 
of  Afgang.  Twintig  Wormen  van  Roetkleur , 

met  gevorkte  Staarten ,  waren  in  deeze  Stoffe 

ingewikkeld. 
Onze  Zonnevifch  is ,  gelyk  wy  gezien  heb- 

ben (*),  een  geheel  andere.  De  Maanviflchen 
uit  Weftindie,  gemeenlyk  Zilverviflchen  ge- 

naamd (f) ,  waar  van  ik  'er  kortlings  een  ge- 
kogt  heb  byna  een  Handpalm  groot;  gelyken 

%r  ook  niet  naar.    Evenwel  zyn  'er  Vifichen 
^  in 

•  • 

(*)  Zje  >  voorg.  VII.  Stuk, blad.  i ij.  PI.  LXI.  F^,j^ 

ft)  't  Zelfde  bladz,  jii.  Pi  LXl.  Fi£t  s. 
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in  Amerika, die  men  in  't  Franfch  Lune  noemt,       IV. 

zo  Labat  getuigt,  en  welken  'er,  volgens  de  AFDEEf- 

Befchryving,  meer  naar  zweemen,  dan  de  Zil-   nt"?\ 
verVifcbjes ,  waar  van  de  Afbeelding  aldaar  ge-     stuk. 

geven  wordt:  want  hoe  kunnen  derzelver  lange  Mityft&n- 
dunne  Vinnetjes  ze  eeb  Wallende  Maan   dóen 

verbeelden.  Dezelven ,   getuigt  hy  ,  zyn  k  eet- 
baar niet  alleen ,  maar  ligt  verteerbaar  en  lek- 

ker, hoe   menzé  ook  toebereidt;  blank,  vaft 

en  taamelyk  vet  van  Vleefch  (*).  Het  zelfde, 
byna ,  wordt  gezegd  van  die  der  Goudkufl:  vaa 
Afrika. 

De  Heer  Profefler  J.  Börmannüs  hadtmy,  xaapfche^ 
xi_<«  JL.X  v'  I  xi onder  anderen  ,  de  Tekeningen  medegedeeld 

van  'twee  zodanige  Viffchen  ,  zyn  Wel  Ed. 
van  de  Kaap  der  Goede  Hope  toegezonden ,  en 
die  ik  beiden  in  Plaat  heb  doen  brengen,  om 

dat  zy  eenigermaate  verfchillend  zyn ,  en  we- 
gens de  zonderlinge  mismaaktheid  van  die 

Schepzel. 

De  eene  naamelyk ,  Fig:  6  ,  die  op  de  Rug  1%.  c. 
en  aan  de  groote  Vinnen  Roetagtig  zwart  van 

Kleur  is  5®met  den  Ring  om  de  Oogen  en  aaa 
den  Buik  vuil  bïaauw;  het  overige  witagtig; 

heeft  de  gemelde  Vinnen ,  als  't  ware ,  met  de 
Staart  vereenigd ,  gelyk  men  dit  zelfde  opmerke 
in  die  Soort  van  Molenfteen-Vifch  ,  welke  Ar- 
tedï  hadt  gezien ;  doch   de  vier  Gaten  in  de 

Kop 

(*)  Reizen    naar    de    Fr4    Eih    v*n     Amirifa    I,  DM.&L  % 
bladz.  $7. 

I,  EïEL.    VIII,   STUK, 

- 
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IV,!      Kop  befpcur  ik  'er  zo  min  aan,  als  de  Heer 

ïv  *   Gronoviüs  die  vinden  kon  in  zyn  Voorwerp 
Hoofd.   van  ̂ rle  Duimen  lang.     Het  onze   heeft,   bo- 

stuk.     vendien,  eenige  uit  het  Lyf  of  uit  de  Huid 

V$iï!m    gegroeide  Vezelen  of  Byhangzels,  die  in   de 
Afrekening,  welke  omtrent  driemaal  langer  en 
breeder  is  dan  onze  Figuur,  geelagtig  zyn.  De 

•  enden  van  de  Rug-  en  Aarsvin  komen  meer  dan 

7#    een  Rynlandfchen  Voet  van  elkander.    Het  an- 
dere Voorwerp ,   dat  de  Rug-  en  Aarsvinnen 

Lancetvormig  en  naby  de  Staart  geplaatft,  maar 

niet.  daar  mede  vereenigd  heeft,  vind  ik ,  in  de 

Tekening,  Afchgraauwagtïg  met  eenig  paarfch 

gewolkt  en  zwart  gerand,  doch  in  de  Bek  geel- 

agtig.   Daar  zyn  die  Vezelen  niet  aan:  het  is 

een  weinig  langwerpiger,  en  ook  iets  meer  dan 

op  een  derde  verkleind ,  in  langte  en  breedce, 

In  de  Verhandelingen  der  Sociëteit  van  Bo- 

rsonie  of  Bologna  in  Italië ,  worden  deeze  bei- 
de Soorten  voor  oogen  gefield  :  waar  uit 

blykt,  dat  men  deeze  Schepzels  ook  in  de  Mid- 
dellandiche  Zee  ontmoet*  De  Heer  Plancüs  , 

van  Rimini,  kogt  in  den  jaare  1731  afdaar  een 

Mola9  die  veertien  Pond  zwaar  was,  byna  mee 

onze  Afbeelding,  Fig  6,  overeenkomftig,doch 

eens  zo  lang  als  breed;  de  Huid  zagt  en  van 

Zilverkleur.  Dezelve  hadt  geen  Tanden ,  maar 

harde  Beenige  Kaakenrmen  vondt  'er  geen  biyk 
van  Ooren  of  Neusgaten  aan  :  de  Oogen  waren 

zeer  groot;  de  Herlenen  zeer  klein,  weegende 

Baauwlyks  een  Vierendeel  Loots.  Deeze  Vifch 

gaf 



DE      SXBKELBÜIKEN.        495 

gaf  by  nagt  geen  Licht :  hy  hack  weinig  Vet ,       f V* 

en   leverde  geen  Olie  of  Thraan  van  belang    AroEsu 

uit,  door  't  kooken.    Het  Vleefch   was  zeer     XL  IX, riQOFO- 

blank,  bcflaande  uirSpieren,  die  zig  van  den  stuk. 

Kop  naar  de  Staart  regt  uit  flrekten ,  over  Graa-  Mohnfut* 
tea  loopende,  die  Waaijerswyze  gefchikt  wa- 

ren. Het  (lonk  niet,  zegt  hy,  en  was  niet 

onaangenaam  van  Smaak,  gelyk  aangetekend 

wordt  van  fomrnïgen,  die  'er  als  een  Venyn 
voor  den  Menfch  van  maaken  (*). 

De  zelfde  Italiaan  kogt,  in  den  jaare  ï7<o,  Monftr©» 

toederom  een  zodanige;  doch  in  't  jaar  1753 
werdt  'er  een  op  de  Vifchmarkt  gebragt,  die 
niet  alleen  door  zyne  Gellalte,  maar  ook  door  een 
Monftreufe  Grootte ,  van  de  anderen  verfchil- 

de.  'Hy  was,  naamelyk,  over  de  vief  honderd 
Pond  zwaar,  en  werdt,  als  een  Zee  Gedrocht, 

aan  't  Volk  vertoond.  Plancüs  kogt  deezen 
ook,  en  hadt  dus  gelegenheid  om  hem  zeef 

naauwkeurig  te  onderzoeken.  De  Afbeelding, 

welke  zyn  Ed.  'er  van  geeft  ,  komt  naaffc 
overeen  met  onze  Fig*  7,  hebbende  ook  dien 

ronden  band  aan  't  begin  van  de  Staart.  De 
Vinnen  waren  van  de  Staart  afgezonderd,  die 

niet  zekere  Vinnetjes  of  Kwaftjes  hadt,  gelyk 

in  de  anderen,  maar  aan  den  omtrek  als  ge- 

plooid 
(*)  A&.  Bonon.  Tom,  II.  Part,  2.  p.  297.  De  Heer  Gro„ 

KOVius  tekent  van  deezen  aan ,  dat  de  Iuliaanen  hem  Pe/ie 

JRotazzo  noemen ,  zynde  niet  eetbaar  en  wordende  wegens  den 

Stank  overal  weggeworpen,   Zöoph,    Grtn,    Fafc.  I,  pa»,  50* 

N-    I86-. 
1.  DEEL,  YIII.  STUIC. 

/ 
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IV.  plooid  was  of  gefalbalaad.  Ook  waren  de  Borft- 

Afffy1,  of  Zydvinnea  hier  niet:  Lancetvormig  maar  rond. 
HoofdI  De  Rug-  en  Aarsvin,   zo  wel  als  de  Borftvin- 
stük.  nep ,  die   in  de  anderen  zig  glad  en  als  Veile. 

Moknfteen-  \QQl  vertoonden,  waren   hier  mee  een  ruime* 
Vifch*  J  ' 

harde  Huid  gedekt,  zo  wel  als  't  Lyf,  dat  in 
de  verfehe  Vifch  een  Zilverkleur  hadt.  Men 

vondt  die  Huid  zeer  dik,  gelyk  in  de  Zeevar- 

kens*  doch  Zenuwagcig  of  Peczig;  zo  dat  'er 
geen  Olie  uit  gekookt  kon  worden.  In  de  Bo- 

venkaak was  een  zeer  hard  Been,  als  ook  in 

de  Onderkaak;  doch  dit  laatfte  in  tweeën  ver- 
deeld ,  maakende  als  twee  Tanden.  Voorts 

hadt  'er  de  Vifch  in  de  Keel,  die  zeer  fcherp 
waren :  de  Oogen  zeer  groot ,  en  agter  dezel- 
ven,  by  de  Vin,  een  rond  Gat.  De  Rob  was 

langwerpig  en  kreeg  in  't  midden  de  Gal ,  uit 
de  Galblaas,  die  in  haar  Hals  zeven  AVentel- 

trapswyze  Klap  vliezen  hadt.  De  Lever  woog 

,  over  de  tien  Ponden,  't  Gebeente  was  Kraak- 
beenig,  niet  hard  gelyk  in  de  kleine  Molen- 
fleen-Viflchen,  door  hem  ontleed.  Het  was 

gedekt  met  weinig  Vleefch,  't  welk ,°  gekookt 
zynde  ,   ook  geen   onaangenaame    Smaak  had* 
(*> 

L.  HOOFD- 

(*)  Att*  Bonon.  Tom.  III.  p.  3Jt. 

*? 

m 

/ 
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Afdeêl* 

L.    HOOFDSTUK.  L 

HOOFD- 

Mefchryving  van  't  Geflagt  der   Egelvisschen     STU*è 
•    anders  ook  Penne  Viilchen  genaamd,  om  dat 

zy ,  gelyk  de  Egeltjes  of  Yzervarkens  3  rondom 

met  f cherpe  Pennen  zyn  geharmjl. 

DEn  naam  van  Diodon ,  die  Tweetótid  bete.  Naam* 

kent ,  geeft  Linnjeus  aan  de  zodanigen , 
kelken  wy  gemeenlyk  EgeLvisschen  gewoon 

zyn  té  noemen ,  om  dat  zy  rondom  met  lange 

fcherpe  Pennen  gewapend  zyn ,  gelyk  de  Egeltjes 

óf  Stekelvarkens ;  't  welk  dan  ook  den  naam 
van  Hyftrix  aan  fommigen  heeft  doen  gee^ven. 
Anders  noemt  men  ze  ook  wel  PenneviJJchm  9 
\  welk  dubbelzinniger  is. 

Het  onderfcheidend  Kenmerk  van  deeze,teh  Ken^crkca, 

bpzigt  der  Stekelbuiken  of  Viertanden,  is  bo- 
vendien ,  d&t  zy  de  Kaaken  oök  wel  Beenig  en 
uitfteekende,  maar  onverdeeld  hebben.  DeSte- 

kels ,  die  het  géheele  Lyf  omringen ,  zyn  ia 

de  levendige  Vifïchen  beweeglyk.  De  Streeps- 

'wyze  Opening  5  voor  de  Kieuwen  ,  is  hun  met  de 
Voorgaandén  gemeen :  ook  hebben  zy  *  zo  wel 

als  die,  geen  Büikvinneü. 
In  dit  Geflagt  heeft  LinnjEüs  zeven  Söor-    soorten 

ten  ,  welken  Gronovius,  op  twee  naa,  in  twee 

der  zynen  van  Beenviffchen  ,  begrypt.    Klein 
evehwd     hadtze     ook    altemaal     onderfehei- 
den. 

i.-deix.  viii.stuk,  li  (i 

\ 
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(ï)  Egehifch  die  Klootrondis  ,  met  driekanti* 

ge  Stekels. 

1. 

Atinga. 

De  drie  eerde  Soorten  van  dit  Geflagt  bc* 

trekt  de  Heer  Groisovius  akemaal  tot  zyn 
Klootronde  tweetandige  OJlracion  ,  die  overal 

K^0Vlxx.'  bezet  is  met  korte  Stekels,  welke  aan  den  Wor- 
%-  Jfi  tei  driekantig  zyn.  Evenwel  is  'er  een  aanmer* 

kelyk  verfchil  in  ,  't  welk  de  onderfcheiding 
fchynt  te  billyken  van  onzen  Autheur.  Deeze» 

naamelyk  ,  die  onder  den  Indiaanfchen  naam 

Alinga  door  Bontius  en  Marcgraaf  fchynt 
bedoeld  te  zyn  ,  is  nagenoeg  Klootrond ,  gelyk 

onze  Afbeelding,  die  uit  het  Werk  van' Seba 
ontleend  is,  aanwyft. 

De  Befchryving  zegt,  dat  het  niet  grooter 
dan  een  Kaatsbal  zy,  rond,  zonder  Staart  en 

over 't  geheele  Lyf  zeer  fyn  gedoomd;  hebben, 
de  een  klein  Hoof  d  en  Bek  ,  en  twee  Vinnetjes 

by  den  Kop,  De  Afbeelding,  egter,  vertoont 
die  niet  en  geeft  een  Staartje  aan  dit  Vifchje^ 

5c  welk  byna  geen  Beenige  Graatigheid,  maar 
den  Buik  hol  en  als  een  Blaasje  opgefpanneo 

heeft,  zittende  de  Stekels  met  driekantige 
Wortels  in  de  Huid,  Wegens  deeze  Geftalte 

mag  het  te  regt  Zee-Egeltje  geheten  worden, 
alzo  het  naar  den  Land  Egel  volmaakt  gelykt. 

(«> 

(1)  Diodon  Sphxrlcus  ,  tfculeis  triquetris.  Syft.  Nat,  Jf. 

€ïen.  166.  Oflracion  bidens  -Sphoericus,  aculeïs  undique  deru 
fis  triquetris.  A&T.  Gen.  S9»  Syn.  85.  Atiüga  alter  ruines  Of*. 
bicularis,  WïLL,  p.  155.  Raj.  p.  42» 
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^l)  Bgehifch  diê  rondagtig  is,  met  driekantige       \ym, 

Stekels.  -Afdeed 

Deeze  Soort  is  met  dé  Wofteïs'  der  Steketen   Hoofd* 
Netswyze  op  de  Huïd  beweven;   't  welk     stok. 

aanleiding  tot  den  Bynaam  geeft.     Volgens  de  j{et*lu]at  È' 
aanhaaling  van  Arteoi  zou  hier  toe  behooren'    PLlI(ie- 
de  Netswyze  gedoomde  Klootvifch  van  Wit-     Ftg.  ̂  
Ioügbby,  die  fti  deszelfs   Werk  uit  het  Ka- 

binet der  Koninglyke  Sociëteit  van  Londen  is 

afgebeeld,  en  onder  de  grootfte  Kfoocvïflchea 
geteld  wordt,  zynde  de  Figuur  rneer  dan  eea 
Rynlandfchen  Voet  lang. 

Dé  ylheid  der  Scekelen  onderfèheldt  deezen 
zeer  veel  van  den  voorgaanden  Egelviïlih ,  ea 

de  gedaante  van  den  Bek  of  Snoet  heeft  hem, 
door  fommigen  5  het  Duifje  doea  noemen*  De 

gebrekkelykheid  der  Afbeelding,  die  men  'er 

van  vindt  in  't  Werk  van  Seba  ,  hebben  wy 
in  de  onze  doen  verbeteren  naar  myn  Voor- 

werp 9  't  welk ,  gedroogd  >  de  langte  van  agt 
Duimen  heeft.  Op  de  Chirurgyns  Gilde-kamer* 

hier  ter  Stede,  is  'er  een,  van  ten  minde  eea 
Voet  lang  en  taamelyk  Klootrond* 

Cs)  Egdvifch  die  rondagtig  is ,  overat  digi  he~       *ïi 

zet  met  Stekels,  die  aan  den  Wortel  driekan-  stekelig* 
tig  zyn* 

Deeze 

(2)  Diodon  fubrotundus  *  «fculeis  triquetris.  Syfl.  Nat.  X. 
Öftracion  fubrotundus ,  aculeis  undique  brevibus  triquetris  ra« 

ris.  ART.  Cent  59,  Syn,  85.  Orbis  murieatus  &  reticiüatus* 

Will.  p.   15*.  RAJ.  p.  42. 

( 3 )  Diodon  fubrotundus  ,  aculiis  bafi  nïquetris.  Syjï.  Nat.  A*. 
ï.  D3BF.L.  VUL  STUK.  1  *    ~  Oftra* 
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IV.  Deeze  zou  eigentlyk  de  gene  zyn ,  dien  men 

Afdeeu  je  Stekelige  en  als  met  Voetangels  of  Mink- 
yzers  gewapende  getyteld  vindt  by  de  meefte 
Autheuren :  doch  hetzelfde  is  op  den  voorgaan- 
den  toepaflelyk.  De  Stekels  naamelyk  3  met 
hunne  driebeenïge  Wortels  ,  drukken  zeer  wel 

de  gedaante  uit  van  die  fcherpe  Yzeren  Vier. 

punten,  welke  men  in  den  Oorlog  gebruikt, 

om  den  Weg  voor  't  Krygsvolk ,  inzonderheid 
voor  de  Ruitery ,  te  belemmeren :  te  meer ,  om 
dat  deeze  Voetangels  ,  met  drie  van  de  Punten 
vlak  neerkomende ,  op  den  Grond  ruften ,  even 
als  deeze  Stekels  op  de  Huid  van  den  Vifch 

(*)•  Ik  heb  *er  zodanig  een  gedroogd ,  wel 
vyf  Duimen  dik. 

IV. 

$pinofv%> ^edoornac. 

(4)  Egelvifch.  die    rondagtig  is,   met  platte 
Stekels  en  een  gladden  Baih 

Van  Clüsiüs  werdt  deeze  gedoomde  Kloot- 

vifch  getyteld,  't  welk  mooglyk  tot  den  bv- 
naam  aanleiding  heeft  gegeven :  want  ik  moet 
bekennen  niet  te  weeten  y  waarom  de  anderen 

ook 

Oftraeion  fubrotundus ,  aculeis  undique  denfis  bafi  triquetris. 
ART*  Gen.  6:   Syn.    $3.    Orbis    echinatus    five    muricatus. 
WÏLL.    p.   144-  RAJ.  p.  43.  JONST.  Tab.  XXiV.  N.  10. 

("*)  Zie  FREITAG,  Arcbite&ura  Mllitaris  y  Fig.    167,01 
trergelyk  daar  mede  onze  Wig.  2.  Pi.  LX  IX. 

(4)  Diodon  fubrotundus,  aculeis planis,abdominelaeri.  Syjf* 
Jfat.  X.  Oftraeion  fubrotundus  y  aculeis  undique  brevibus  plar 
nis,  Ventre  glabro.  ART.  Gen.  59.  Syn.  86.  Orbis  muricatus 
Ran*  rictu.  Will.  p.  145,  15 5.  Orbis fpinofus.  CLUS,  Exp*. 
I*ibr,  VI.  Cap.  2z»  Raj.  p.  42, 

f 
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©ok  zo  wel  niet  gedoomd  zouden  genoemd  mo-  IV. 

gen  worden.  De  Stekels  zyn  in  deeze  Soort  Af^eel- 
niet  rond,  ook  niet  driekantig,  maar  plat  als 

de  punten  van  Degens,  en  daarom  fchynt  de- 

zelve my  niet  veel  mee  onzen  Snottolf  te  ftroo- 
ken  y  hoewel  hy  van  den  Heer  Gronovius  daar 

toe  betrokken  wordt  (*j* 
Tot  deeze  Soort    fchynt   gebragt  te  moe-  PI-LXEfc 

ten  worden  die  fierlyk  getekende  Ooftindifche 
Penne.Vifch,  uit  de  Verzameling  van  den  Heer 
W.  van  der  Meülen  ,   waar  van  wy  de  Af- 

beelding hier  mede  deelen.    Want ,  fchoon  de- 
zelve den  Buik  niet  geheel  glad  heeft ,  is  die 

doch,   in    tegenftelling    der   andere   Egel-  of 
Penne  -  Visfchen ,   naauwly ks  gedoomd ,   en  de 
Stekels  op  de  Rug  zyn  niet  alleen  dun  gezaaaid , 
maar   ook  platagtig ,  met  de  vlakten  op  Zyde 
en  de  korte  Spits  een  weinig  agterwaards  ge- 

kromd ,  gelykende  beft  naar  Doornen.  Veelen 

zyn  weinig  hooger*   dan   de  breedte  aan  dea 
Grondfteun  is.  De  Vifch  fc  Koffykleurig  bruin  * 

en  overlangs  getekend  met  witte  Haairige  Stree- 

pen,  waar  in  de  twee  rondagtige  bruine  Plekken* ( 
die  hy  agter  de  Borftvinnen  }ieeft  ,  zeer  ui?- 
jnunten.    Men  ziet  hem  hier  meer  van  boven 

dan  van  de  Zyde  vertoond.    Hy  is   vry  veel 

breeder  dan  hoog ,  en  ongevaar  een  half  Voet 
lang» 

Cf) 

(*)  Zo'öph.  Gron.  Fafc^  I.  p.  54. 

X.  Deel.  VIII.  Stuk.  I  ï  3 
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fk'  2 %3 

IV.         (5)  Egehifchdie  langwerpig  is,  met  de  Stekds 
Afdeeu  Spiirond. 

Ju* 

Hoofd-       ̂ jec  rec;en  kunnen  wy  den  naam  van  Penne* 
v        wjcj  aan  deezen  in   t  byzonder,  toe-eigenen  f 

Hyfirix.  zo  wei  ais  'er  die  van  Hyflrix,  dat  is  Stekel- 3Penneviich. 

fi  lxx.  of  Penne- Varken  ,  door  de  Autheuren  aan 

wordt  gegeven.  Zyne  Stekels ,  naamelyk  5zyn 
rond  en  fcherp  als  Pennen,  Pinnen  of  Spyltjes, 
niet  driekantig  noch  plat.  Dit  onderfcheid, 

beken  ik*  is  zo  zeer  niet  zigtbaar  in  onze  Af- 

beelding ,  welke  veeleer  de  derde  Soort  fchynt 

üit  te  drukken ,  als  in  een  Voorwerp ,  't  welk 
ik  gedroogd  heb,  zynde3  behalve  de  Staart, 

rykelyk  een  Voet  lang. 
Dit  is  9  vooreerfi ,  byna  volkomen  Kegelrond  : 

ten  anderen  heeft  het  op  de  Rug  de  Stekels  byna 

als  de  voorgaanden,  naauwlyks  een  Duim  lang* 

doch  op  de  Zyden  zyn  zy  vaa  twee  Duimen 
en  grooter ,  rond  als  gezegd  is ,  en  maaken  de 

Vertoonïng  van  een  Penne- Varken.  De  dikte 

is 5  aan  'tvoorfte  end,  ruim  vier  Duimen.  Het 
heeft  de  Borftvinnen  wel  drie  Duim  breed, 
de  Rugvin  twee  Duim  lang  en  de  Staartvin 

over.de  drie  Duimen.  In  de  Rug  vin  tel  ik  ten 

minfte  12,    in  de   Borftvinnen  24  Beentjes, 

($)  Diodon  oblongus,  aculeïs  teretibus.  Syfl.  Nat.  X»  Os. 
txacion  diodon  ,     Corpore   fpinis  undiqüe   armato.  Muf.  Ad. 

Fr.  I.  p.  58.  Oftracion  conico- oblongus ,  aculeis  undique  ion- 

gis  teretiformibus,  inprimis  'm  laterifeus.  ART.  Gen.  00.  Syn, 
|€.  Amcen*  AcaL  I.  p.  3 10.   It.    Scan.  285.   Hyilrix    pifcis. 

5,  Exqu  Libr.  VI,  cap,  II.  Raj.  p.  4~« 
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LiNjNiEüs  beeft,  in  deeze  laatfien  22,  in  de  Aars-       IV. 

vin  14  en  in  de  Staartvin  9  Scraalen  gevonden.    Afdeel» 

L. 

(6)  Egelvifch ,  die  de  Stekels  aan  den  Kop  en   tIooFD' 

Hals  langer  heeft.  '      « HolocantbuSt 

Door  de  plaatzing  van  de   langer  Stekelen  Geklaagde, 
fchynt  deeze  als  het  tegendeel  van  den  voor. 

gaanden,  doch  men  kan  hem,  dewyl  hy  ook 

geheel  met  Stekels  of  Pennen  is  bezet  ,  insge- 

tyks  Penile  -  Vifch   ty telen.    In  een    gedroogd 
Voorwerp  van   den  Heer  Gronovius,  zyn  de 

Stekels  boven  op  den  Kop,  aan  de  Zyden  van 

*t  Lyf  en  agter  op  de  Rug ,  zeer  lang ,  rondagtig  , 
Elsvormig,    regt,  doch  een  weinig  geboogen: 

die  op  't  midden  van  de  Rug  veel  kleiner,  en 
onder  aan  den  Buik ,  van  vooren ,  nog  kleiner, 

en  driekantig  ,  gelyk  van  agteren  aan  den  Buik, 

alwaar  zy  wederom  grooter  zyh.    Dit  fchynt 
dan  als  een  mengeling  van  deeze  en  de  voor- 

gaande  Soort,  of  ook  van  de  anderen,  dewyl 

het  Lyf  Klootrond  wordt  gezegd  te  zyn.    An- 
derszins zou  myn  zo  even  gemelde  Voorwerp 

naad  komen  aan  deeze  Soorf. 
» 

(7)  Egelvifch  met  een  zeer  lange  Rugvin:  vu. 

2o  Noordichc» 

(ó)  Diodon  aculeis  Capïtis  Collique  longioribns.  Syfi.  Natm 

X.  Oftracion  oblongus  holocanrhus  s  aculeis  longiflïmis  tereti- 

formibus,  in  Capite  inprimis  &  in  Collo.  ART.  Gen.  60.  Syn* 

86.  Hyftrix  alter,  &c.  Will.  p,  i$s.  Raj.  p.  42.    x 

(7)  Diodon  pinna  Dorfï  longiflïma.  Syjt*  Nat.  X.  Oftra- 

cion  rotundo-oblongus,  tubercuiis   utrinque^  phua  Dorfi  Ion. 

X.DML.TIII.STUK,  lï   4  'fö*h 
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IV,  Zo  deeze  de  Klootvifch  met  een  Kikvorfch* 

Afdeel.  jjgj,  js  van  Clüsius,  zou  het  niet  ongegrond 
Hoofd-  voor^omen5  dat;  dezelve  tot  den  Snot tolf  be- 
stuk.  trokken  werde,  gelyk  de  Heer  Groisovius 

doet  (*).  Evenwel  dunkt  my,  dat  'er  omtrent 
hec  Kieuvrengeftel  eenig  verfchil  moet  zyn  f 

en  die  langte  van  de  Rugvin  fchynt  weinig  o- 
vereenkomft  aan  te  duiden. 

Deeze  Soort  van  Klootvifch  komt  niet  alleea 
aan  de  Oevers  van  Sweeden ,  maar  ook  aan  die 
van  Deenemarken  dikwils  voor,    wordendein 

't  Voorjaar  te  Koppenhagen  veel  gevangen ,  ea 
-   voor    een  fmaakelyke-Spyze    gehouden.     De 
Peenen  noemen  het  Mannetje  Steenbiid  en  het 

Wyfje  Quapfoe  :  de  Yslanders  geeven  'er  dea 
paam  van  Rornaffve  aan,  wegens  het  roode  Zee* 
Wier,   dat  den   Vifch  aan   den    Buik    kleeft» 

Bartholïnus,  die  ?er  in  't  jaar  1649  verichei- 

,       dene  opende   en  onderzogt,    getuigt  'er  van, 
dat  het  Wyfje   grootft   en  dikft  zy,  donkerer 

van  Huid ,  die  met  vuil  witte  Knobbels  bezet 

is ,  synde  in  het  Mannetje  de^elven  roodagtig , 
zo  wel  als  een  Band  onder  de  Kin,  die  bleek 

is  in  het   Wyfje.    Ook  is  het  Mannetje  veel 
vafter  van  Vleefch ,  geldende  wel  vyfmaal  za 
veel  ,   en  hebbende  de  Lever  hoogrood.    De 

Wyfjes  laat  men  tot  Spyzc  over  aan  't  Gemee- 
ns \ 

giflima.  Art.  Gtn.  $$,  Syn.  86.  Orbis  Rans  riclu.    Clu^ 
JExet.  Libr.  Y.  Cap.  25.  > 

(*)  Zóofh.   Gr  on.  Fafc.  I.  p,  $4, 
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bc  Volk.  De  Darmen  ,  op  een  Vuilnishoop  ge.       IV. 

worpen,  geeven,    zo  wel  als  het  overige  van    Afdeel, 

den  Vifch,  wanneer  die  begint  te  rotten ,  een    „  L# 

Glans  in  de  duifternis,  welke  zig  aan  de  Vin*     stuk.* 
geren  hecht,  en  onzen  Knegt  voor  een  Lan- 

taarn diende ,  zegt  Bartholïnüs  (*)♦ 
Weinig  minder,  .derhalve,  dan  de  Molen- 

fteen- Vifch  van  de  Opblaazers  of  Kloot vis- 

fchen  ,  is  deeze  Noordfche  verfchillende  van  de 

EgelvifTchen ,  die  ons  altemaal  van  de  Kaap  qf 
uit  Ooft-  en  Weltindie  toekomen  ,  wordende 

in  de  Oceaan  ,  zo  men  my  berigt,  wel  van 

grootte  als  een  Bier- Vierendeel  of  Anker  Wyn- 

vat,  gezien.  Men  heeft  'er  in  de  uitmuntende 
Verzameling  van  zyne  Doorlugtige  Hoogheid , 
deh  Priks  van  Oranje  ,  onzen  Erfftadhouder  , 
die  omtrent  twee  Voeten  lang  zyn.  Hunne 
manier  van  Leeven  is  onbekend,  doch  men 

onderftelt ,  dat  zy  op  kleiner  Viflctién  aazen , 

terwyl  het  Doornagtige  bekleédzel  hun  voor 
de  Verflinding  van  grooteren  beveiligt.  Waar- 

om,  nu ,  de  Natuur ,  dit  Voorregt  aan  eenige 

weinigen  van  het  Gefchubde  Vee  vergund ,  en 
dezelven  als  van  top  tot  teen  geharnaft;  de 

anderen  weerloos ,  ja  fommigen  als  geheel  naakt 

gelaten  heeft ;  is  duifter.  Wy  hebben  de  Huis- 
houding der  Natuur  nog  niet  genoegzaam  inge- 

zien [om  zulks  te  [doorgronden.  Van 't  Zeevolk 
wordt 

(*)  Hifi.  Anatom.  rarror.  Cent.  II.  Hift.  I, 

INDEEL.   VIII.  STUK,  Ü    5 
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IV.      wordt  het    fteeken    der    PennevifTchcn  ,    in 

Afdeel.  g'Menfchen  Vleefch,  Venynig  geagt. 

U    HOOFDSTUK, 

Befcbryving   van  't    Geflagt  der  Schild  vis* 
sghen  ,  die  als  met  een  Schild  gedekt  zyn* 

Maam.  "F\E  Latynfche  naam  Centrifcus  is  I  van  Theo. 
m**:,  phrastüs  afkomftig,  die  de  Stekelige  of 

met  Prikkels  voorziene  VifTcheo ,  dat  is  de  Ge- 
doomde  der  Autheuren ,  dus  gety teld  heeft  met 

een  Woord ,  't  welk  in  't  Griekfch  zulks  uit- 
drukt.  De  Heer  Klein  gebruikt  deezen  Naam 
ook  voor  de  Scekelbaarfen ,  en  voor  Weftindi» 

fchen  die  Bagre  genoemd  worden.  Gronoviüs 

betrekt  'er  de  Agtfte  Soort  der  Hoornviffchen 
van  onzen  Autheur  toe,  dien  men  Snepvifch 

gewoon  is  te  noemen.  Wy  geeven  'er,  om  dat 
zy  op  de  Rug  geharnaft  zyn,  den  naam  vaa 
SceiLDVisscHEN  aan, 

Keaaieckcn*  De  Kenmerken  zyn:  dat  de  Kop  in  een 
lange  fmalle  Snoet  uitloopt,  hebbende  wyde 

Openingen  der  Kieuwen :  het  Lyf  op  de  Rug 

geharnaft  met  een  Been,  dat  van  agteren  gepunt 

is ,  regt ,  en  zo  lang  als  't  Lighaam :  de  Buik 
gekield:  een  enkele  Buikvin,  Die  laatfte, 

zegt  Gronoviüs  ,  is  fout ;  alzo  'er  kleine  Buik-» 

vinnetjes  aan  zyn,  in  't  midden  van  den  Buik 

geplaatit 

Obzq 
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Onze  Autheur  heeft  maar  ééne  Soort  (j).  in       iv. 

dit  Geflagt,  welke  van  Valentyn  Jkan  Pi/au  9    Afdeeu1 
dat  is  Mes.yifch,    wordt  geheten ,  om  dat  de    TTLIa 

-11  Hoofd- 
geftalte,  eenigermaate,   de  gedaante  van  een     stuk. 
Mes  verbeeldt.  Uit  Ooftindie  is  dezelve  afkom .  Mes-v;fch. *  PI    I  XX 

ftig.  Klein  fpreekt  'er  van,  onder  den  naam  i%.  4/ 
van  Amphi  Siïen,  daar  aan  gegeven,  om  dat 

dit  Vifcbje ,  byna  gelyk  de  zogenaamde  Biceps 
of  tweekoppige  Slang ,  anders  Amphisbma  ge- 

naamd ,  aan*  ieder  end  een  Snoet  fchynt  te  heb- 
ben. 

Rüisch  heeft  deezen  ,  in  zyn  Kabinet  van 

Ambonfche  Viflchen  ,  allereerft  befchreeven  9 

en  hy  meende  dat  men  hem  onder  de  Naald- 

viflchen  moeft  tellen.  In  't  Kabinet  van  Seba 

vindt  men 'er  ook  de  Afbeelding  van,  welke  zo 
wel  van  de  Afbeeldingen  van  Rüisch  ,  als  van 

die  van  Klein  eenigermaate  verfchilt,  en,  ge. 

lyk  de  Heer  Grojsovius  ontdekt  heeft,  daar  in 

gebrekkelyk  is ,  dat  men  'er  de  kleine  Buikvin- 
ijetjes  aan  verzuimd  heeft  te  maaken.  In  die 
van  Rüisch  is  de  Staart  tvveepuntig,  het  eene 

end  regt,  het  andere  krom:  die  van  Klein 

eindigt  in  een  omgeboogen  Doorn;  doch  de 

onze  heeft  de  Staart  regt  uitloopende.  Va- 

lentyn  fpreekt  van  een  Mesvifch  ,  die  de  ge« 
daante  van  een  Haak  heeft.    Mooglyk  zyn  dit 

als 

f  (1)  Centriscus.  |  Syfl.  Nat.X.Gen.  167.  GRON.  Muf.  II. 

p.  171.  T-  7.  f.  3.  lkan  Pifau.  VALENTYN-dW.  4,  p.-420* 
N.  243.  f.  24-3»  2S4- 

.     LDEEi.    VIII.  STUK, 
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IV.      ais  byzondere  Soorten  of  Verfcheidenheden  aas 
Afdesl.   te  merken# 

Hoofd  ̂ iet  a^een  *n  ̂e  Geftalte,  maar  ook  in  an- 
stvk*  dere  Opzigten,  is  dit  Vifchje  zonderling.  De 

Snoet  3  die  naauwlyks  Kaakebeenen  heeft  of 

door  Gaapinge  geopend  kan  worden ,  fchynt  als 
door  een  Buisje  het  Voedzel  in  te  zuigen. 

Langs  het  onderfte  van  de  Snoet  tot  aan  het  be- 
gin van  den  Buik,  hangen  twee  dunne  Vliesjes, 

die  als  Goud  blinken  ,  van  waar  een  andere 

Vliesagtige  Vin  haar  aanvang  neemt ,  die  tot 

aan  de  Staart  voortloopt,  hebbende  twaalf  wit- 
te Vaatagtige  ftreepjes.  Dit  Vliesje ,  dat  als 

de  fcherpte  van  het  Mes  zig  vertoont .  is  door- 

Jfchynende.  Agter  't  zelve  zyn  twee  Vinnetjes, 
die  de  Heer  Gronovius,  dat  wegens  haare  plaat- 

zing vreemd  fchynt.  Rugvinnen  noemt ;  en  eene 
Aarsvin.  Tuflchen  den  Doorn,  waarin  de  bo« 

ven-wSchulp  van  agteren  uitloopt ,  en  de  Staart , 
zyn  de  Rngvinnen  geplaatfl ,  zegt  onze  Au- 
theur ,  die  dit  Voorwerp  niet  gezien  hadt.  Het 
was  door  Gronovius  uit  de  Kabinetten  van 

Seba  gekogt,  zynde  geelagtig  van  Kleur  ,  met 

cefi  Spiegelagtig  vierkant  Plekje  op  't  midden 
van  't  Lyf  en  de  Borftvinnen  doorfchynende ; 
£ö  men  ten  opzigt  van  die  van  Seba  aante- 

LII,    HOOFD- 
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*>  E    Naaldvisschen, $09 
IV. 

Afdëe&»* 

LIL 

Hoofd- stuk, 
LIL    HOOFDSTUK, 

Befchryving  van  yt  Geflagt  der  Naaldvjs- 
schen,  das  wegens  hunne  Gehalte  getyteldg 

begrypende  ook  den  Zee- Adder  en  bet  Zee- 
Paardje* 

ARtedi  heeft  den  Geflagtnaam  Syngnathus  Naam» 

gegeven  aan  VifTchen ,  die  van  ouds  den 
naam  van  Naaldvisschen,  of  Naald  voerden  f 

wegens  de  Lighaams  geftake.  Hunne  langte  en 
dunte  is  daar  van  de  Oorzaak ,  en  maakt  dee- 

zen  Naam  op  hun  ruim  zo  toepaffelyk  als  op 

den  Geep  en  anderen,  die  van  fommigen  ook 

Naaldviflchen ,  of  Zee- Naald,  geheten  worden. 
De  Latynfche  naam  heeft  zyne  afleiding  daar 
van ,  dat  de  Kaaken  famengegroeid  zyn. 

Onder  de  Kenmerken  behoort ;  een  rolronde  Kenmerken 

Bek  die  met  een  Klepje ,  dat  aan  de  Onderkaak 

zit,  wordt  geflooten:  gelyk  ook  de  Kieuwen- 
Openingen  gedekzeld  zyn,  hebbende  de  Vifch 

een  Lugtgaatje  in  de  Nek:  het  Lyf  uit  Gele- 
dingen famengefteld ;  de  Buikvinnen  ontbree- 

kende, 

In  dit   Geflagt  heeft  onze  Autheur  zeven  soorte»; 

Soorten,  waaronder  de  zogenaamde Zee-Paard- 
jes  de  laatfte  uumaaken. 

co 

LDFXL,  VIH.  STUJk 

*A 
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IV.         C1)  Naaldvifcb  ,  die  de  Staart  9  Aars-enBorJl* 

Afdeel.  vinnen i  fpreidende  gejlraald  heeft,  het  Lyf 
L^*  zeskantig. 

Hoofd. 

STÜK#        De  Griekfche  naam  TtfAfe,  die  Blind vïfch 
7>#*.    fchyntte  betekenen»-,  is  door  eenigender  Ouden 

zcskantige.  gegeven  aan  een  Vifch ;  't  zy  om  dat  dezelve 
blind  was  of  naar  den  Blindflang  geleek»    Tot 

'  onderfcheiding  van  denzelven,  die  in  de  Nyl 

gevonden  wordt,  noemen  Gesnerus  en  Bello- 
niüs  deezen  Typhle  marina,  of  Zee-Blind  vifch. 
Het  is  de  zogenaamde  Naald  van  Arifloteles  of 
de  tweede  Soort  van  Naaldvifch  by  de  Autheu- 

ren;  een  Vifchje,  vermaard  om  dat  het,  gelyk 
de  meeften  van  dit  Geflagt,  geen  Kuit  fchiec, 

maar,  gelyk'de  Aaien  en  Lampreijen  ,  levendl* 
ge  jongen  werpt. 
De  Franfchen  noemen  deeze  Soort  van 

Aiguille  de  Mer  of  Zee-Naald,  Trompette,  die 
van  Marfeilde  Gagnola;  de  Engelfchen  Needie* 

Fisby  Hornfisb  of  Garfish.  Sommigen  willen ,  dat 
de  Viflchers  te  Venetië  hem  Adder  zouden  hee. 

ten;' doch  dit  fchync  meer  met  een  volgende 
Soort  te  ftrooken. 

Deeze  komt  zo  wel  in  de  Ooftzee ,  als  in  de 

Middellandfche  en  in  de  Noorder  Oceaan  ,  aan 

de 

(i)  Syngnathus  pinnis  Caudx  Ani  Pe&oralibusque  radiatis  ̂  

Corpore  fexangularo.  Syft.  Nat.  X.  Gen.  16%.  Syngnathus 
Corpore  medio  hexagono ,  Cauda  pimiata.  ART.  Gen.  i.Synm^ 
I.  Spec.  3.  Faun.  Suec.  336.  GRON.  Muf.  L  N.  4.  Acus 
fecunda  fpecies,  feu  Acus  Ariitotelis.  Will,  p«  158.  RaJ. 

p.  4*. 
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Zee  Kuften  nu  en  dan  voor*  Rondeletius      lt. 

befcfcryft  'er  een  van  een  Elle  ,  die  [een  Vinger  Afdee** 
dik  was ,   doch  hedendaags   vindt  rnenze  veel  o, 
kleiner.    De  Kop  gelykt  veel  naar  die  van  de     stuk* 

zo  genaamde  Zeepaardjes*  Klein  geeft  een  zeer 

fraaije  befchryving   van  de  Geftalte,  wanneer 

hy die  Vilchje  noemt,  Soknoftomus ,  die  in  't  mid- 
den van   het  Lyf  zeskantig  is,  van  de  Nai^el 

tot  aan  de  Vin  toe  vierkant,  met  kleine  Vin» 

Detjes  [aan  de  Kieuwen,  en  eene  öp  't  midden 
van  de  Rug,  alle  naauwlyks  zigtbaar,  tèn  zy 

ivanneer  het  Vifchje  in  't  Water  zig  beweegt; 
dat,  op  de  manier  der  Adderen,  met  ecn.fraay 
getekende  en  harde  Huid  bekleed  is. 

In  de  Rugvin  van  deeze  Soort  waren  door 

Willoüghby  geteld  35  of  36  f  in  de  Borftvinnen 

13  of  14,  in  de  Staartvin  10  Straalen,  of  daar 

omtrent.  Gronoviüs  vondt  'er,  dat  zeer  zeld- 
zaam is ,  in  de  Rugvin  maar  7 ,  in  de  Borftvia. 

nen  9,  in  de  Staartvin  12*  Evenwel  woftkdit 
als  de  zelfde  Soort  aangemerkt,  door  onzea 
Autheur* 

(2)  Naaldvifch  met  de  Staart*  Aars*  en  BorJU       ir* 
vinnen  fpreidende  gejlraald,   het  Lyf  zeven-   zevenkan* 

kantig.  '         '  t1'£e' 
De 

(2)  Syngnathus  plnnis  Caudx  Anï  Peftoralibusque  radiatis5 
£örpore  feptern-angulato.  Syft.  Nat.  X.  Syngnathus  Corpore 
medio    hepragono,   Cauda    pinnata.    ART.    Gen.    i.  Syn.  zm  s 
Spec.  2.  Faun.  Suec.  3  35.  ÖROtf.  Muf,  I.  N.  3.    Acus  Au* 
itoielis  fpeeies  altera  major,  Wli-L.  p.  is  9»  RAJ.  p.  4.$, 

I,  D£EL,  VIII.  STUK, 
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IV.  De  zevenkantigheid    onderfcheidc  deezen  * 

Afdeel.  jjg  0p  ̂ e  zeifde  plaatfen  voorkomt  ,  van 
•H1*  den  voorgaande,  die  'er  egter  ook,  in  groot* 
stuk,  te ,  van  overtroffen  wordt.  Gronovius  merkc 

hem  flegts  als  eene  Verfcheidenheid  aan.  Vol- 

gens het  denkbeeld  van  Artedi,  die  de  dwars. 
Naaden  der  Naaldviffchen  in  aanmerking  wilde 

genomen  hebben,  zouden* zy  ook  verfehillen; 
want  het  Lyf  beftondt  in  deeze  uit  20  ,  de 

Staart  uit  43  Plaatjes ;  in  de  voorgaande  het 

Lyf  uit  18  ,  de  Staart  uit  36  :  dat  over  't  ge- 
heel 9  Plaatjes  verfchilt ;  welken  de  zevenkan^ 

tige  'er  meer  heeft  dan  de  zeskan tige. 
Volgens  Willoüghby  is  deeze  Soort,  van 

de  Navel  tot  aan  het  end  der  Rugvin ,  vyf- 
kantig  en  verder  tot  aan  de  Staart  vierkantig. 

't  Getal  der  Beentjes  in  de  Vinnen  verfchilt 
weinig.  Artedi  vondt  in  deeze  een  klein 

Aarsvinnetje  van  5  Straalen  >  gelyfc  hy  'er  in 
de  voorgaande  één  van  3  Straalen  gevonden 
hadt.  De  langte  van  het  Voorwerp ,  door  hem 

onderzogt ,  was  nog  geen  vyfdhalf  Duim.  Van 

dqeze  twee  Soorten ,  zegt  hy ,  komen  zo  wel 

Mannetjes  als  Wyfjcs  voor  ;*  wordende  de 
laatften  van  de  eerden  gerrakkelyk  onderfchei. 

den,  door  zekere  groote  lange  Blaas,  welke 

zy  digt  agter  de  Navel,  tot  halver  wegs  tus- 
fchen  dezelve  en  de  Staart ,  uitgeftrekt  hebben* 

In  deeze  Btóas  zyn  veele  Eijeren  vervat ,  doch 
veel  minder  in  getal  dan  in  andere  Viflchen  met 

Beenige  Vinnen  y  in  volwaffeaen  veel  grootér 
dan 
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dan    Raapzaad ,    Melkwit  van    Kleur.    Men       IVa 

kanze    eenigermaate   Jongwerpende    noemen;  Afdei^ 
want  het  Vrugtbeginzel  ,  uit  de  Blaas  voorko.    Li 

finende,  is   levendig*    Eenigen  tyd  voor   het     syuia 

Jongen  gaapt  dt  geheele  Spleet  (*)♦ 
Het  zou  my  dit  Vifchje  fchynen  te  moeten  ïftay-taw 

^  van  Maria. 
zyn  ,  't  welk  in  Noorwegen  hebbe-fild  of  Acus  • 
Marm  ,  dat  is  Naaynaald  van  Maria  ,  gety teld 

wordt.  De  Heer  Pontoppidaiss  bezat  'er  20. 
danig  een,  van  over  de  drie  Vierendeel  Elle 

]ang,^zynde  aan  het  Lyf  niet  dikker  dan  een 
Schryfpen ,  met  de  Staart  9  die  bykans  de  heifc 

der  langte  van  den  Vifch  uitmaakt ,  aan  't  end 
als  een  Draad  uitloopende.  De  Kop  zegt  hy, 
zo  wel  als  het  overige ,  is  kantig  of  hoekig ,  en 

dé  Bek  gelykt  een  Vogelfneb  ,  doch  aan  't  ui- 
terfte  end  heeft  dezelve  een  kleine  verhooging 

of  Vlakte,  gelyk  een  Vafkens. Snoet*  Dit  Vifch-  . 

je  fchynt  zig  in  't  Water  niet  op  te  houden  , 
maar  men  vindt  hetzelve  in  't  natte  Zand  vari 
den  Oever,  daar  men  het  met  een  Spade  uit* 
graaft,  om  het  vervolgens  voor  Aas  aan  den 

Hengel  te  gebruiken ;  want  hiepdient  het  ner- 

gens anders  toe,  maar  wel  in  de  Middelland- 

fche  Zee;  alwaar  het,  naar  't  Bericht  vaa 

CÏesnerus  ,  in  't  Zout  gelegd  9  voor  een  fmaa^ 
kelyke  Spyze  gehouden  wordt.    In  Nordland, 

even*. 

(*)  Ichthyol.  Spec.  Pifc.  p.  2,  3. 

LDeel.  Viii.stvx.  KI? 

k 
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IV#      evenwel  ,  zou  het  ook  op  dergelyke  manier 
Appeel.    genuttigd  worden  (*)% Juli* 

stukD*        C3)  Naaldyifch  met  de  Borjl*  en  Staartvirmen 
in.  fpreidende  geflraald ,  geeft  Aarsvin ,  fo£  L;y/ 

jgifHftfi  zevenkantig." 

OsbecKj  die  deeze    Soort   in    het  dryvend 

Wier  ,  van  de  Kroos-Zee  waarfchynlyk,  gevon- 
den hadt,  noemt  hem  Syngnatbus  Pelagicus.    In 

t  de  Rugvin  daar  van  zyn  31,  in  de  Borflvinnen 

1 4  en  in  de  Staartvin  1  o  Straalen  door  hem  ge- 

teld.  Ik  heb  'er,  onder  myne  Kroosvifchjes , 
dergelyk  één  gevonden. 

Koufebantje.       De   Heer  Klein    fë$ft   em  y^jg    uit  de 
Kroos-Zee  af,  dat  van  de  Hollanders,  zegt  hv, 

Koufebantje  genoemd  wordt,  zynde  hem  door 
een  Vrind  medegebragt.  Hetzelve  was  Kas. 

tanje  bruin  van  Kleur,  met  witte  dwars-  S tree- 
pen; den  Buik  kort,  plat,  driekantig  hebben- 

de; het  agterfte  van  herLyf  Spilrond.  Behal- 
ve de  Kieuwvinnen  h$dt  hetzelve  aan  de  Navel 

ook  een  klein  Aarsvinnetje ,  byna  rcgt  tegeno- 
ver 

(*)  Pontoppidans*  üaturl.  iffffc  bon  Boz* 
tuesem  II.  Th.  p.  26 1. 

Alwaat  de  O  verzetter  zig  inbeeldt ,  dat  hêt  de  Sand. 

Orm  of  Zand-  Worm  zy,  waarvan  in  het  X.  Stuk  der  Stok9 

Jsolmfche  Verhandelingen  ,  pag.  197  ,  gefproken  wordt:  doch  dit 
£s  my  zeer  onwaarichynlyk. 

(3)  Syngnathus  pinnis  Peftoralibus  Caudsque  radiatis ,  Atti 

nulla ,  Corpore  feptqmangulato.  Syft*  Nat.  X.  Syngnathus  po 
Ugicus.  Osbeck  hm.  205.; 
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ver  het  begin  van  de  Rugvin,   die    taamelyfc       IV.. 

lang  en  verheven  was,  wit  en  bruin   geinen-    Afdeeu T  TT 

geld ,  zo  wel  ais  die  van  de  Staart  (*).  Hoofd- 

(4)  Naadhifcb  met  de  Staartvin  fpreidêndè  ge- 

ftraald9g§en  Borjl»    noch  Aarsvin  >  het  Lyf  jE?uorsus- 
kantig.  Jfifc.  5. 

Van  deezea ,  die  ook  uit  den  Oceaan  af- 

fcomftig  was,  wordt  niets/  meergemeld,  dan 
dat  men  in  de  Rugvin  30  en  in  de  Staartvin 

5  Straalen  geteld  heeft.  Ik  weet  niet  waartoe 

gevoeglyker  te  brengen,  den  Ambonfchen  Zee- 
Geep  van  den  beroemden  Hoogïeeraar  Ruvsch 

(f);  die  egter  niet  alleen  Borftvinnen,  maar 
ook  een  Soort  van  Doorentjes  aan  het  Lighaam 

heeft,  gelyk  blykt  uit  onze  Afbeelding,  daar 
Van  gegeven  tot  een  Voorbeeld  der  Geftalte  van 
de  Naaldviflchen. 

(5;  Naaldvifcb  zonder  Staart- ,  Aars-of  Borjl*       y, 
tinnen,  het  Lyf  Spilrond.  zJ-Adi®* 

Deeze  is  't ,  die  men  in  de  Ooftzee  3  zo.  wel 
als  in  de  Bodden-Zee  van  Sweeden,  menigvul- 

dig vindt ,  en  aldaar  genoemd  wordt  Hafs-Nabl 
of 

(*)  Klein  Plfc    M/'ff.  IV.  p.  27.  N.   19.  Tab.  VI.  Fig.  1. 
(4)  Syngnathus  pinna    Cauctè  radiata,  Pe&oralibus  Aniqtie 

nullis,  Corpore   angulato.  Syft.  Nat.  X. 

(f)  Tbefaurus  AnimaL  I.  Tab.  II.  fig.  2. 

-  (5)  Syngnathus  pinnis  Caudas  Ani  Pe&oralibusque  nullis, 

Corpore  tereti.  Syft.  Nat.  X.  Syngnathus  tcres ,  pinnis  Pe&o* 

xalibus  Caudarque  carens.  ART.  Gen.\i.  Syn.  z.Spec.  U  Faun» 

&*&•  334.  Gron.  Muf.  I*  N.  2.  Acus  Lumbriciformis  fëg 

Ophidion  Lumbriciforme.  B.AJ.  p.  47- 

I. Dïiju  TIHi Stuk,  K k  %  v 
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IV.       of  Hafenabl,    gelyk    wy  gezien  hebben   (*). 
Afdeel»  yet  zaj  ̂   Zyn  weiden  (]e  Jongens,  aan  de  Kuft 

^l*  V  van  Cornwall,  by  St.  Yves,  Sea- Adder ,  dacis 
stuk.  Zee- Adder  noemden ,  zo  Willoughby  getuigt. 

Hier  mede  komt  de  Griekfche  Bynaam  ,  Ophu 

dion,  grootelyks  overeen.  •  Ook  vind  ik,  dac 
de  eerfte  Soort  van  dit  Geflagt,  door  de  Vis- 

fchers  te  Venetië,  Biscia$  dat  is  Adder,  gety- 
teld  wordt. 

Deeze  heeft  het  Lyf  Spilrond,  zonder  eeni- 

ge  Schubben ,  van  Kleur  uit  den  groenen  vuil 

geel,  in  een  fpitfe  punt,  niet  in  een  Vin  uit- 

loopende :  de  Bek  is  korter  dan  van  de  Naald- 

vifichen  :  de  vier  Kieuwen  ,  wederzyds ,  zyn  met 

een  kleine  Opening  Voorzien-  Het  Lyf  is  ge- 

ringd ,  byna  gelyk  de  Aardwormen',  zelden  dik- 
ker dan  een  Ganzen- Schaft  of  Schryfpen.  De 

grootfte  langte  der  genen,  die  Willoüghby 

gezien  hadc,  was  vyf  en  een  half  Duim,  heb- 
bende deeze  maar  ééne  Vin,  en  die  op  de  Rug, 

van  25  Straalen,  en  aan  de  Onderkaak  eenTe- 

pelvormig  Knobbeltje. 

Arte  di  heeft  'er  ,  in  de  Ooflzec  aan  de 
Swcedfche  Kuft,  van  dergelyke  dikte  , Kleur  en 

Geflalte  gevonden,  die  langer  waren  dan  agt 

Duim,  hebbende  ook  maar  ééne  Vin  op  de 

Rug,  en  in  dezelve  34  Straalen.  Gronovius 

vondt  'er  42,  in  de  Rugvin  van  zulke  Vifchjes, 
die  zo  wel  ia  de  Noordzee,  zegt  hy,  als  op 

het 

(*)  Hier  voor  black*  gij* 
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het  Strand  van  Katwyk,   menigvuldig  voorko-       IV, 

men.    Volgens  zyn  gedagten ,  was  'er  toe  te  AfD£B& 

betrekken  het  roode  Mesvifchje  en  de  groote  Kay.   H^j9Da 
man  van  Valeistyn  :  welk  laatfte  buitenfpoorig     stuk, 

voorkomt.    Ook  zie  ik  niet,  met  wat  reden* 
de  andere  groote  Soort  van  Naald  van  Arifto- 

teles ,  by  Ray  ,  hier  toe  behooren  zou  (*)  ,  de- 
wyl  die  zeskantig  is  van  Lyf :  noch  minder  de 
zesde  Solenoftomus  by  Klew  (f),  die  bovendien 
twee  Borftvinnen   heeft,  en  uit  de  Ooftindiën 

afkomftig  was*    Want  deeze  onze  Zee-Adder 
gejykt,  met  de  Staart  niet  alleen,  maar  met  hec 

geheele  Lyf,  volkomen  naar  een  Worm, 

(6)  Naaldvifcb  die  het  Lyf  zeskantig  beeft  f       vï. 
zonder  Stamt-  en  Aarsvin.  aSSSS. 

Veeleer  zou  my  de  laatftgemelde  ,  van 

Klein,  fchynen  betrckkelyk  te  zyn  tot  deeze 

Soort ;  't  welk  iedereen  my  zal  toeffcan.  Wanc 
deeze  heeft  Borftvinnen ,  gelyk  de  zyne,  vaa 

$.2  Straalen ,  en  43  in  de  Rugvin.  Hy  ont* 

houdt  zig  in  de  Oqeaan ,  miflchiea'  aaa-de  Kus- 
ten van  Barbarie* 

(7)  Naaldvifcb  zonder  Staartvin,  bet  Lyf  ze •      vit. 

,        venkantig  geknobbeld ,  de  Staart  vierkantig.    HiP?ocam- 

On    2eepaardje» 

Un*    PI.  LXX, 

)    (*)  ZoöpL  Gron.  Fafc.  I.  p.  43.  N.   171.  •  Fig.  6, 
(•f)  Solcnoftomus  ex  India   Orie»taliy   Corpore  SexangularJ 

&c.  KLïiN  Pi/c.  MifT.  IV.  p.  25.  N.  6.  Tab.  4.  Fig.  i. 
(6)  Syngnathus  pinnis  Caucte  Anique  niütis,  Corpore  fexari- 

gttlato.  Syjf*  Nat.  X. 

(7)  Syngnathus  pinna  Gaitffce  nulla,  Corpore  feptcmangula- 

h  Dtlt,  VIII.  STUK,  K  k  3  W3 
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TV.  Onder  den  Grickfchen  naam  Hippocampus  was 

Afdeel.    yan  QUCjs  een  Vifchje  bekend,  dat  men  heden- 

Hoofd-  daags  Equus  marinus  of  Zee-Paard,in  't-Franfch 
stuk.  Cheval  marin  of  Hippocampe  ,  in  't  Italiaanfch 

Zeepaardje.  Qavallo  marino  noemt.  De  reden  van  dien  naam 

is ,  dat  deszelfs  Hoofd  eenigermaate  naar  een 

Paardskop  zweemt ,  welke  gelykheid  door  de 
kromte  van  de  Nek,  en  door  een  Soort  van 

Vezelen  of  Haairtjes  aan  dezelve,  diezig,inhee 

leevend  en  zwemmend  Diertje ,  als  de  Maanen 

van  een  Paard  vertoönen,  nog  meer  verflrekt 

wordt :  dok  zyn  'er  kleine  Haairtjes  op  't  ove- 

rige van  't  Lyf.  De  kleinheid  doet  'er  ons  den 
naam  aan  geeven  van  Zeepaardje. 

De  Heer  Klein  heeft  deeze  Vifchjes  gebragt 
in  de  Familie  der  VifTchen  ,  die  de  Huid  hard, 

ruuw  en  knobbelig  hebben,  noemende  hetzelve 

Crayraei<m>  die  het  Lyf  omgeboogen  heeft, 

als  hy  gedroogd  is,  en  met  inkervingen  hoe- 
kig :  de  Huid  Lederagtig  en  taay  ;  den  Kop 

eenigermaate  naar  een  Paardshoofd  gelykende; 

den  Bek  pypagtig  aan  't  end  gedekzeld  (*). 
Onder  aan  den  Buik  heeft  het  twee  Spleetjes, 

door  e©o  van  welken ,  zegt  men ,  de  Vuiligheid 
,  ontlaft  wordt,  door  het  andere  het  Zaad  of  de 

Kuit :  zo  dat  het  dan  niet  Jongwerpcnde  zou  zyn , 

v   '  .    .  ge- 

to,  tuberculato ,  Cauda  quadrangulata>  Syjf.  Nat.  X.  Syiigna- 
thus  Corpore  quadrangulato ,  pinni  Caudae  carens.  ART.  Gen, 
i.  Syn.  i.  Hippocampus.  Will.  p.  175.  J£AJ.  p. 45.OJLEAR. 

Muf*  5  3.  T.  16.  f.  4.  Equus  marinus.  BRADL.  NaturT.  4.  f".  S. 
(*)  KLEiN.Pifc.  MüT.  III.  p.  23. 
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gelyk    ds    Naaldviflchen.    Artf.oi,   zegt  hy,       IV. 

fchryfc  'er  Kieuwendekzelcn    aan     toe  ,    die  ̂ FDEEL* 
van  onderen  geflooten  zyn,  en  wederzyds  met    tt 

een  klein  Speldegaatje  in    de  Nek  gaapende;     stuk. 
doch  het  heeft  zulke  Dekzelen  niet.  Kieuwen  ̂ paardje» 

worden  'er  ,  door  Willoüghby  en  Rondele- 

tiüs  ,  t'onregte  aan  geweigerd  \  die  Bellonius 

'er ,  roet  reden ,  aan  toegefchreeven  heeft ,  met 
open  Gaatjes  boven  de  Borftvinnen, 

Zyn  Ed.  geeft  drie  Verfcheïdenheden  op  van 

deeze  Vifchjes  (*),  welken  de  Heer  Grono* 
viüs  altemaal ,  zo  wel  als  de  groene  en  geele 

Zeepaardjes  van  Valentyn  ,  tot  deeze  Soort 
betrekt.  Men  ziet  uit  het  gemelde  klaar ,  dat 

4e  ongebaardheid  geen  verfchil  maakt,  noch 

ook  de  meer  .of  minder  kromte  van  het  Lyf. 

Wat  het  getal  der  inkervingen  betreft,  waar 

op  Artedï  gelet  wilde  hebben  in  de  Naald- 
viflchen; dit  is  byfter  verfchillende :  want  Kay 

heeft  in  de  Staart  alleen  5  van  een  kleintje  uit 

de  Straat  Sunda,  geteld  35  Naaden ,  in  een 
p;roote  maar  25.  Te  Venetië  ,  evenwel,  hadt 

Willoüghby  'er  een  gekreegen ,  die  we!  vier- 
maal  grooter  was  dan  de  gewoone  ,  en  met  zulke 

dikke  Vezelen  gehaaird  ,  dat  het  die  door  't  drop* 
gen  niet  ligt  verliezen  zou.  Hy  merkt  aan,  dat  de 

Staart  die  Geftalte  behoudt*  welke  men  'er  in r        r    ■■-  '.•■•■:  -•-.-* 

f; 

't  lee- 

(*)  &  Hippocampus   Co'ftis  fimplièibus,    $3  Coftarum  ma- 
jkibus  ineiraibus.   y  Coïtis  in  Capite  &  Dorfö  ipinoüs,    • 

I.  Deel.  Vill.  Sx¥ic.  XCk  4 
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IV.       't  leevendc  Vifchje  aan  geeft,    Om  de  aardig 
Afdeel   j^^  zaj  rnen  (jan  aan  fommigen  die  kromme 
T7L!L      Geftalte  hebben  toegebragt. Hoofd-  ö        °  ' 
stuk.         De    Borftvinnen  ontbreeken    in   het  Vifchje 

Zeef  aardje,  van  onze   Afbeelding ,  die  naar  een  gedroogd 
Voorwerp  van  den  Plaatfnyder  gemaakt  is ,  zo 

wel  als  in  de  meefte  anderen ,  die   ik  geziea 

heb.    In  't  Werk  van  Willoucjbb.y  is  'er  een.  f 
welke  men  zeker! yk  naar  een  leevend  Vifchje 

heeft  vervaardigd ,   alzo  het  de  gemelde  Maa- 

pen  heeft.    Drie  gedroogde  heb  ik,  waar  van 

het  eene  vyf  Duim  lang  is,  het  andere  op  de 

Ribben  eenigermaate  gedoomd.     In  die  allen 

tel  ik,  zo  wel  als  in  dat  van  onze  Afbeelding, 

yuim  veertig   Ribbetjes,  en  van  dezelven  der- 

tig  ,  of  daaromtrent,  aan  de  Staart.    Artedi 

telde  'er  45  in  de  Staart  alleen ,  van  de  Navel 
af  gerekend,  en  nog  17  aan  het  Lyf,  en  35 

Straalen  in  de  Rugvin  ,  daar  men  'er  ao  in  een 
andere  vondt  en   18  in  de  Borftvinnen  :  ook 

hadt  dit   nog  een  Aarsvinnetje  van  4  Scraalen, 
zo  onze  Autheur  aamekenr. 

Sebruik.       Men  ontmoet  deeze  Vifchjes  in  de  Oceaan, 

en  ook  in  de  Middellandfche  Zee,  als  gezegd 

is.  Overvloedig  worden  zy  op  het  Zee-Scrand, 
te  Pozzuoli ,  t>e weden  Napels,  vaplangte  en  dikte 

als  een  Vinger  gevonden.  De  Dames  hebben 'er 
aldaar  veel  agting  voor,  inzonderheid  de  genen 

die  zelf  haare    Kinderen   zoogen :   want  men 

1  verzekert',    dat  ,  door    dezelven g  te    eetee, 
èct  Zog    der    Minnen    wordt    vermeerderd 
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(*)    Dit  ftrydt  zeer  tegen  de  denkbeelden  der       iy 
Ouden ,  die  de  Zeepaardjes  voor  Vergiftig  hiel.   Afdeeg» 

den,  ten  min  (te  beweerden,  dat  uit  derzelver  'u^m 

JJuik   een    verdikkend    Venynig  Vogt  kwam,     stuk?" 
gelyk   jEltanus.    Evenwel  getuigt  die  zelfde Zmpsméfc 

Autheur,"  dat  zy  uitmuntend  zyn    om  de  Beet 
van  dolle  Honden  te  geneezen     Ten  dien  einde 

werden  deeze  Vifchjes,  gebraden  zynde,  gege- 
jen,  en  iets  daar  van  ,  gekneusd  of  gedampt* 
en    gemengd   met   Honig  en    Azyn  ,    op  de 

Wond  gelegd.  Sommigen  willen  zelfs,  dat  'er 
door  de   Kollen  gebruik  van  gemaakt  worde , 
om  iemand  tot  Liefde  te  verwekken.  De  kaa- 

Ie  Plekken ,   op   't    Hoofd   gekomen   door   't 
yitvallen  van  het  Haair,  werden  door  de  Afcb 

van  dit  Diertje  ,  in  Reuzel ,  Pek  of  Zalf  ge- 
mengd ,  daar  op  te  ftryken  ,  weder  met  Haair 

gevuld,  zo  Dioscohides  getuigt. 

LUL    HOOFDSTUK. 

Befchryving  van  't  Geflagt  der  Zeedraakjes  5 
die  de  Klajje  der  Vijjchen  befluiten. 

DEn  naam  van  Pegafus,  dien  Linnjeus  aan    Naam. 
dit  Geflagt  gegeven  heeft,  door  vliegend 

Paard  te  verduitfchen ,   gelyk  ik  eerfl:  gedaan 
had,  kwam  my  naderhand  oneigen  voor  :  des 

ik  dien  veranderde  in  Zeepaardje ,  zonder  toen 

te 

(*)  Blainville  Travels, 

Ï.DSM*  VUL  STUK,  Kk  5 
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jv.      te  denken   om  de  voorgaande   Soort,   welke 
Afdreu  immers   veeleer  onder  dit    Geflagt    behoorde 
LIII.     £m   onc3er  de  Naald viflehen.    Thans  geef  ik Hoofd-  ,  „  f 
stuk.     ̂ r  den  tytel  aan  van  Zeedraakje,    dien  het 

my  toefchynt  dat  deeze  Vifchjes  in  Oottindic 
voeren* 

Kenmerken.  Zy  hebben, aan  den  Kop,  een  Snoet  die  te* 
rugtrekbaar  is ,  met  de  Bovenkaak  getand ,  onder 

een  Degenvormige ,  ftreepswyze ,  wederzyds 

Zaagagcige  Bek:  de  opening  der  Kieuwen  is 
voor  de  Borftyinnen :  de  Buikvinnéh  (laan  aan 

den  Buik :  het  Lyf  ip ,  door  inkervingen  ,  in 

Geledingen  verdeeld  en  t'eenemaal  bekleed  met 
Beenige  Plaaten. 

Dit  laatfte  doet  'er  ,  door  Gronovius  ,  thans 
den  naam    aan  geeven   van  CataphraSlus  ,   dat 

is  t'eenemaal  geharnaft  Vifchje.  Om  die  zelfde 
reden  was  deeze  Naam   ̂ an  den  Harnasman  , 

een  Soort  van  Knorhaané& ,  gegeven  (*).     De 
vermaarde  Hoogleeraar  Ruysch  hadt  hetzelve 

genoemd  ,   Arnbms ,  vliegend  Beeyig  en  Bultig 
Visten,  met  een  Saagbwys  Snuytjen  (f). 

Geftaite.        De  Geftalte,  inderdaad,  is  .zeer  zonderling, 

%J**    van  dit  Ooftindifch   Vifchje  (i),  gelyk  blykc 
uit  onze  naauwkeurige  Afbeelding,  welke  ont- 

leend  is  van  den  Heer  Gronovius  ,  die  'er  een, 

by 

(*)  Zie  't  voorg.  VII.  Stuic,  bladz.  293. 
(f)  The/..  AnimaL  I.  of  Ecifte  Kabinet  der  Dieren  ,  Tab. 

VIL  Fig.  2.  D. 

(1)  Pegafus.  Syfi.  Nat.  X.  Gen.  169.  Mus.  Ad,  FnJ.  II.  Pïsci- 
caliis  Amboinenfis  voians ,  OiTeo-tuberculofus ,  Proboscide  ier- 
rati,  gron.  Mus.  I.  N.  1^.  Ruisch  Thes.  Tab*  VII.  f.  2.  D, 

y 



DE     ZE  E  DRAAKJES.        5*3 

de   drie  Duimen   lang,   van  den  Heer  J.       iv. 

ISfooRTBERG.  prefent  ontvangen  hadt ,    't  welk  Afdeel» 
zvn  Ed.  zeer  amftandig  befchryft.    De  Borft     rTLlIIt 
'  J  ,    ,  v  HOOFD- vinnen ,  naamelyk ,  die  zeer  groot  zyn ,  geeven  STuk, 

'er  een  Soort  van  Vlerken  aan ,  volkomen  ge- 
lykende  naar  de  genen,  die  men  aan  de  Draa- 

ken gewoon  is  toe  te  fcbryven.  Zy  beftaan  , 
ieder,  uit  10  kromme  Beentjes  ,  door  eèa 

Vlies  te  famen  gevoegd,  en  met  fcherpe  fpkfe 

punten  daar  buiten  'qitfteekende  ?  even  als  Vo. 
gel-klaauweo*  De  Buikvinneo  zyn  zeer  dun 
en  Vezelagtig.  In  deeze  vondt  onze  Lancls- 

man  maar  i  Beentje,  doch  in  een  Voorwerp* 

dat  meu  in  Sweeden  heeft,  zyn  'er  z  Beertjes 
ïn  geteld  *  en  5  in  de  Rugvin  ,  waar  Guqno- 

vius  flegts  4  in  vondt.  De  Staartvin,  van  7 
Straalen  ,fchynt  door  zyn  Ed.  niet  geteld  te  zyu„ 

Ik  vind  by  den  meergemelden  Heer  W.  van 

per  Meulen,  Regent  van  't  Huiszitten-Huls 
alhier  en  Kapitein  van  de  Burgery,  een  derge- 
3yk  Vifchje ,  dat  eenigermaate  verfchilt  van 
onze  Afbeelding ,  door  de  langte  van  de  Snoet , 

de  platheid  van  het  Lyf  en  de  figuur  der  Vler- 
ken. Ik  twyfel  niet  of  het  zal  die  Soort  zyn  % 

waar  van  de  Heer  Gro^oviüs  thans  een  ge- 

droogd Voorwerp  ontvangen  hadt ,  dat  zyn 
Ed.  zeer  ornllandig  befchryft ,  onder  den  naam 

van  Cataphraótus  met  het  Lyf  langwerpig ,  bree. 

der  dan  boog ,  den  Kop  effen;  een  lange  Spatels- 
wyze  Snoet,  die  van  vooren  geknot  is.  Deeze 

Soort,  zegt  hy,  is,  zo  wei  als  de  andere,  die 
löeel.  vin.STujc,  vm 
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524      Beschryving    van 

IV.      van  hem  genoemd  wordt  Cataphra&us  met  bet 

Afdeei*  jjyf  Vierkantig ,  den  Kop  van  boven  knohbelig  , 
t7  een  korte  ruuwe  Snoet;  geheel  gedekt  mee  Bee- 

stuk.     nige  Schilden  of  Plaatjes.  De  Borftvinnen  zya 
taamelyk  groot  en  beftaan  uit  9  Beentjes ,  die 

insgelyks    fpits   gepunt  zyn.    In  de  Rugvin, 
gelyk  ook  in  de  Aarsvin ,   vondt  zyn  Ed.  5 
Straalen,  en  in  de  Buikvinnen,  wederom,  ia 

ieder  maar  1  (*)♦    Dit  zelfde  heeft  plaats  in 

het  gemelde  Voorwerp ,  't  welk  geelagtig  bruin 
&  ,  met  de   Vlerken  Afchgraauw,  en  in  de 

Staartvin    3    Beentjes    heeft.    Het  komt  uit 
Ooftindie. 

De  Viffchen  ,  die  onregelmatige  Kieuwen 

hebben,  gelyk  de  Hoorn-,  Been-  en  Schild- 
viffchen  ,  de  Egel-  of  Penneviffchen  ,  de 
Zeepaardjes  en  anderen  van  deezen  Rang, 
doen  ons  verbaafd  ftaan  over  de  ongemeene 
Verfcheidenheid  der  Schepzelen,  en  toonen 

dat  de  Zee,  in  haare  boezem  ,  Wonderen 

vervat,  die  ongeloof  baar  zouden  zyn ,  indien 

nien  het  niet  had  gezien  (f).  De  Zeedraak- 

jes  9  die  het  laatfte  Geflagt  uitmaaken ,  kunnen 

ons  gevoeglyk  doen  overftappen  tot  een  an- 
dere Afdeeling  in  het  Ryk  der  Dieren,  naar 

welken  zy  meer  gelyken  dan  naar  Viffchen, 
en   hun  vliegen  maaktze,  bovendien  s  met  de 

In« (*)  Zóoph.   Gr*n.  Fafc.  I.  p.  nj. 
Ct)  Qi*is?  nifividiffet,  Pisccs  kabitaie  fob  Uitfl34 

Crcderetï 
^INNJEUS,  Syji.  Nat,  Ed.  X, 
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Infekten  overeenkomflig ,   tot  welker  Befchry-      IV. 

ving.  wy  thans  overgaan.  
Afdeei* 

6.  LUL 
Hoofd** stuk;. 

Dit  Stuk  der  Natuurlyke  Hiftorie  heb  ik, 

gelyk  de  voorige   Klaffen,    nuttig    geoordeeld 
met  een  Bladwyzer  te  befluiten,  die  zodanige 

Viiïchen  zelfs ,  of  zwemmende  en  in  't  Water 
leevende  Schepzelen ,  welke  totf  de  Zoogend® 
Dieren  {Mammalia)  of  ook  tot  de  Dieren  van 

beiderley  Leven    QAmpbibia)  betrokken    zyn  , 
uit  de  voorgaande  Afdeelingen  bevat.  En,  om 

minder   verwarring  te  maaken,  laat  ik  thans 

een  algemeen    Regifler    van    de  uïtheemfche 

Naamen ,  der   Viervoetige  en  Kruipende  Die- 

ren, Vogelen  en  Viflchen,  in  deeze  agt  Stuk» 

ken  der  Natuurlyke  Hiftorie  begreepen,  bene- 

yens eenige  Byvoegzelen,  daar  op  volgen. 

'%  Dexl.  VIII.  5tük» BLA  D- 

1 : 



BLADWYZER 
DER 

V  I   S   S  C.H  E  N. 
De  Lettertjes  g,  h  voor  de  Getallen,  wyzen  het  VII., 

en  VIII  Stuk,  de  overigen   de  voorgaande   Stuk- 
ken, deezer  Natuurlyke  Hiftorie,  aan. 

A« 

.ALENt 
Aal.  .  • 
Aal-Grondel. 
Aal*  Moer. 
Aalpad.  ,        • 
Aalvifch. 
Adelvifch.  • 
Alft  of  Alphenaar. 
Ansjovissen.       . 
Ansjovis.  .      b. 
Arend- Vifch. 
Arme  Hals.         . 
Afterling. 

g.  82 g.92 
g  291 
g  2J^ 

g.  122 b.  20Ö *-437 

b.  256 

335»  346 /*473 

£.'202 

**437 

B. 

Baardvlfch.  . 
Baarsen.  i 

Bakkcljaairw. 
Balans-  Vifch, 
Barbeelen. 
Barbeel.  « 
Barn  of  Berm. 
BafterdMakrel. 
Beef- Aal. 
Beenvisschbn. 
Behemoth. 
Berg-Forel.  - 
Bermtje. 
Bezaan.  , 
Blaasvifch. 

h,  118 h.  1 

g-  179 
/«495 
h  72 £•357 

*•  357 i.  67 

Ê*  i  1 1 b.  466 
c.  406 
k,  190 

94.358 
^305 £.481 

Blaasbalkvifch. 
Blaauw-Haav. 

El 

isazer. 
Blanke -Voorn. 
Bl&Vs  „ 
Bliek.  » 
Blind-Aal. 
Blindvifch. 
Blootkop. 
Bloot-Ruggen. 
Bokken  -  Vifch. Bokking;. 

Boksdoorrf. 
Bonet 
Bonte    Haay. 
Bontvifeh, 
Bootshaak. 
Boter  -  Vifch. 
Both. 
Botskop. 

Braadvifch. 
Braafem.  . 
Bruin  vifch. 

Bylbui 

ik. 

£♦464 

ƒ509 
^.552 

£«421 
A447 ^.446 

g.  106 
b.  510 

b.255 

g.  107 

£•  35<5 

#.  3^5 

^f.  208 /•505 

b  487 
£.119 

£•234 

g-33<5 

'•547 

*  43i #.441 
c.540 
b.  350 

C 
V'. 

Chineefch  Goudvifchjfe.  b  395 
Conger-Aal. 
Corrct. g>™3 £.62 

D. 

Dik  «Kop. 

Dogge 
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Dogge.         .       .       g.  187 
Doktor  van  de  ViïTchen. 

DOLPHYNEN. 

Dolphyn. 
Donderpadde. 
Doodkift. 
Doorn  -  Aal.        , 

Doorn  -  Haay. 
Doorn  -  Karper. 
Doosvifch.  « 
Dorado.        . 
Dorfch. 
Draadfrraat. 
Draak. 
Draakje. 
Dreg-  Dolphvn. 
Dril -Vifch. 
Duifje.         • 
Duifvifch.  , 
Duivels  -  Vifch. 
Dunftaart.  . 

E. 

**539 

g>  267 

g.  298 £.476,49° 

£•246 .     ƒ486 h»  429 

^476 
•      g-  267 

g>  l67 h.  125 

£.148,150 #,119 

g.  119 
£.  499 
£.489 

£.78 

£.  121 

Goudvifch.  ^.  267,380,^,39^ 
Goveken.  .  g.  279 
Govie.  g.  300 ,  &.  380 
Graauw  -  Salm.  k.  1 76 
Griet.        .  .        £-347 
Groene  Scheivifch.        g.  203 

Eenhoorn-Vifch.  *•  4239/537 £.452 
Egelvisschén.  •  b  497 

Elft.      ' .  .  &<  339 
Efterling.  .  ^437 
Ezel.  .  g*2ll F. 

Forel. 
£.183 

G. 

Geelhaay. 
Geelvifcb. 
Geep.  • 
Goud -Baars. 
Goud-  Braafem. 
Goud    Forel. 
Goud -Salm. 

I.DJ.EL.  VIII.  Stuk. 

ƒ526 ^•432 &  251 £.397 

^•376 
Jo\  189 

Grondels. 
Grondel. 
Grondeltje« 

Grynzert. 
Gryzcrt. 

g'*79 

b.$6  9  380 
£.413 

b.  461 £,419 

H. 

Haagdis  -  Vifch. 
Haaijen.  • 
Haairftaart. 

Haay-Roch. 
Haanvifch.  . 

Hamburger,        • 
Harders.  • 
Haringen.  • 
Haring,  • 
Haring -Koning. 

Haring  *  Steur. 
Harnasmannen. 

Haraasman.         .  ' Heilboth. 

Herfenpan- Vifch. 
Heffeling.  . 
Hondvifch.  , 

Hoogbek-Salm. 
Hoogkyker.         # 
Hoogrug  -  Salm. 
Hoorndraager. 
MOORNVISSCHEN. 
Hoornvifch.  . 
Hoozenbek. 
Hotteatots- Vifch. 
Houting. 

Huizenblas  -  Vifch. 

h 

jakob  Evertfen* 

&204 

121 

gs 

f-4%3 

ƒ.526 

£.383 
b.263 

b,  281 
h.  283 

£.330 ^•544 

h*  111 *-293 
b.q.%g &.417 

ƒ499 

h»  225 

h.gi 

b.120 £•445 
£>45* 
#.465 

/53o 
£•  390 
^*2i8 /•5S3 

Jo- 
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Jonas  -  Haar. 
Jonker- Vifch. 
jood    Vifch, 

jerdain-  Vifch. 
juffer  -  Vifch. 

jupiter-  Vifch. 

K. 

Kaan. 
Kaard  -  Roch. 

Kabeijaaüwen. 
Kabel  jaauw. 
Karnbek.  •  « 
Kam  vifch. 

Kapellaan. 
Karpers. 

Karper. (  . 
Karutz. 

/5io 
£♦419 
ƒ495 

gr  445 
f- 5*7 
tf.482 

ƒ470 é  l64 

&  183 
g.290 
j,  276 
g.  203 

^.354 

4, 360 ^384 

i 

Katvi'fch.  ƒ505»  ibtfistl* Kazilotteiv,  •        c.  501 

Keerkring-Vifch.       .     b<  352 
Keizer*  •  g-  H° 
Kieuw- Worm,       .       ƒ449 

Kikvorfch-Vifch.  ƒ  537,£'  uo 
Kiftkens -Vifch.      .      £.477 

Klemvifch.  .  g  25S 
Klieft.    ,  .  g'HQ 
Klipvisschen,        .       5.  352 

Kiipvifch.     •  £.125, 173,  28° 

370 
M87>499 

e  4«8 

g.  292 
5-199 

Klootvifch.      • 
Knobbelvifch. 
Knorhaanen. 
Knorhaan. 

Knyp  r  Oog. 
Koekkoek  -  Vifch.    b.ti9  83 

472 

KofF
ervi

fch.
  

.        
 
i-475

 

Kogel  vifch.  .        i.489 
Kok  •  Vifch.        <  .         5.  435 

Ko'le.  .  g  209 
Kolf- Oog.  .  *«447 
Kpnger.  Aal.         £M&3, 119 
Ko&ings  •  Vifch.       .       b*  64 

Koning  der  Viffchen. 

Koning  van  Afterling. 
Koning  van  Haring. 

Koning  van  "Ruifch. Koning  der  Snoeken. 
Koning  van  Voorn. 
Konynvifch. 
Koörn  -  Aair  Visschen 
Koufebantje. 
Kraakbeen  Viffchen. 

Kraay    Vifch. 
Krampvifch. 
Kringhuik, 

\  St.KrifioftelsJ-VifcH. 
Kroosvifchje. 
Kruishaay, 

Krulkwabbe.      • 
Kuif-Leeurik. 
Kuikeiadief. 
Kwab  -  Aal.        é 

'•543> h  285 

h  43S 
b  73 

b.  42  S 
b.  246 

b  422 

*-473 
.b.259 

^•5'4 

ƒ:440 

g  437 
fAoi g-  255 

5.3i? 

/S'3* 
ƒ495 

g  222 
g  225 

^.  89 

£«236 

Labberdaan.  g. 

Lampreijen. 
Lcderviflchen. 
Leervifch.  . 

Ldd  •  Braafem. 

Leng. Lever  Braafem. 

Leviathan. 

Lier. 
Lier  van  Harwich. 
Lïp  visschen.  , 

Lootsmannètje. 

Luipaard. Lump. 

Lumpen.  • 

Lymvifch. Lyfter-Vifch.  5.416, 

I77»i92 

ƒ439 £468 
£.*3? 

#.444 

g  214 

f  79 

#.78 

g-H7 

g-4>o6 

£'36 

*: 

n  1 

^34 

5<249 

g  240 

ƒ.553 

429,430 M. 

Maanvifchje. 

*3M 

Maaii« 
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Maan  vifch. £.490 

Madammetjcs. ^■•352 

Mag -Aal ^-235 
Makreiclen. b.so 
Makreel  fleim f  544 
Marsbanker. 

h.67 

Maftviich.  * c.536 
Meer -Engel.           * ƒ493 
Meerminnen.          •• •,2o 
Meir- Forel. 

b,  187 

Meirslangen. 
£.92 

Meirvallen. 

b  99 

Mesvifch. 

b.507 

Mes  vifch  je- b.  <i6 

Meune.               g.  282, 
h.  393 

Modderkruiper. 

b.97 

Moeder  der  Haringen. 

£.339 

Moer -Aal* 
*  83 Moeras  Barbeel. &,  121 

Molenaar. 
g.  202 Molenaars -Duim.   , ^••300 

Molenfteen-Vifch. b  490 
Monnik  -  Vifch. ƒ493 

•  Mormelaars. #.448 

N 

Naaldvisschen.  ^  509 
Naald  vifch-     4.  233,  254,  3 1 5 
Negen-Oog,  .  ƒ444 
Nefteliri  j.  .  ht  43Ó 
Neus  -  Vifch*.        .  #.432 £.489 
Noord  -  Kaapef, 
Nyl  -  Baars. 
Nylbraafem. 

O. 

b.  14 

}h  440 

Olyphants  *  Neus,  b.  254 
Omber  -  Vissch^n*  g.  437 
Opblaazertjc.         ;  £.480 
Oranje  -  Viflchen.  ê»  26Ó 

Ör'f.  "            .  £424 Oud  Wyf.     •    ̂ 4^4^-459 

I.Deel,  VUL  stuk» 

Paaling;, 

Paard  -  Haay.  | 
Paarde -Staart, 
Paainv-  Vifch, 
Pad  -  Vifch. 
Pakhaay.  « 
Pampus  -  Vifch. 
Paradys .  Vifch. 
Pel'fer. 
Penvifch.  i 
Pennevifch- 
Pieper. 
Pietermannen. 
Pietermans»  Vifch 
St.  Pieters  -  Vifch* 
Pilatus- Vifchje. 
Pitvifch.  , 
Pladys.  f 
Platvisschen. 

Plooy-Bek- 
Pollack. Poon. 

Pofch  ,  Poft  ,  Pos* 
Potshoeft.  ; 
Potviffchen. 

Prik. 
Puit  -  Aal. 
Pyl-Snoefc. 

Pylftaart. 

r. 

Regenboog- Vifch. 
Rietvoorn. 
Rivier  Baars. 
Rivier-  Barbeel. 
Rivier  Dolphyn. 
Rivier  -  Forel. 
Rivier  -  Govie. 
Rivier*  -  Harder» 
Rivier  -  Merel- 
Rivier- Paard. 
Robben»  9 

g  91 

■f  SIS 

g*z66 /•  473  539 
f  40$ 

£•365 
h.  280 

^•333 

tf.488 
•  b.  50a 

b.79 

ë<l56 g- 163 

f.  313 
g.236 £•  150 #.33& 

f319 

flSS7>*-i2S 

S-  210 

*:  84 

^.28 

^.298 
^•502,505 

^•217 
b.  231 

ƒ476 
£•■4*0! h.  426 

b.% 

^.350 
£.275 

b\  182 b.  380 
b-  418 ^.387 

£.  4°4 
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E.CCHEN. 
Rondvifcb. 
Rood  Dreggetje. 
Rooman. 
Rotvifch. 
Ruifchvoorn. 

S. 

8 

£-338 ƒ474 £.425 

Salmen.  • 
JSa/m.  • 
Salm    Forel.    • 
SaJmkarper. 
Salmfteur. 
Èartfbia  *  Vifch. 
Sardyn  9  Schardyn.  b.  333,  336 

h.  127 

b.  128 
b.  179 

**376 

/  543 

ƒ539 

Schar, 
Schar  re  tong. .-11 

Scheermes  - 
Schel  vifch.  . 

SCHBLVISCH-.D'UIVËLEN. 
Schel  vifch  -  Steur. 
ScHERPSTAARTEN. 

Schild  -  Snoek. 

SCHILDVISSCHEN.      .''/ 
Schi  pk?  emmer. 
Schoerluay.  # 
Schol. 
Schoen  me  aker. 

Schophaay.  • 
Sév.        .  • 

/•4J3  !  Spaan fche  Makreel. 
173.  #.480  s  Spaaren.  . 

g.  247  |  Speerhaay.  . 
Sperma  Ceti  -  Vifch. 
Spiegel  -  Karper* 
Spiegelviffchen. 
Spiering. 
Spinnekop.  . 
Sprjsy-Visschen. 
Springer,  . 

Sprot. Steenbolk.  . 
Steen  -  Braafem. 
Stcenkarper. 
Steenvifch. 
SlEKELBAARSEN. 

Stekelbüiken. 

Stern-  Ha  ay.         • 
Sterkrokers. 
Steuren.  • 

Stieren  -  Kop.     . 
Stok  vifch.  g. 
Sr.omp  vifch.         • 

Strykyzervifch. 

ë* 

345 

3^8 

2/6 
165 

146 544 

g.  !20 

0t 

ƒ 

&.506 

M-  258 f*  691 

t  i&* 
b*  387 

/496 g-  204 

b.$% 

£•375 

ƒ.491 
£.526 #.430 

g-  309 

b.  199 

£♦15* 
£  135 

*.548 

*.-8Ii 

f.  200 
£.386 M83 

S-43Ö 

*-34 

b.47% 

ƒ.508 

gr.  151 ƒ.540 

£•3°° 174»  SM 
ƒ•  454 

jr.468 

T. 

TABAKSPYP  -  VISSCHENé     &.  22Ö 

Sidder  -  Vifch.    ƒ  454  3g*ii2 
Slangvisschen. 
Smelten.  • 
Sn  eb  vifch.  • 
Snep  vifch.  . 
Snpvlfch. 
Smpvifrhje.         • 
Snoeken.  • 
SpjpekJ  . 
Snoekbaar!.  • 

Snottolfbn.      " . Snotvisschen.       . 

Snyder- Vifch. 
Soïdaaten-  Vifch» 

f.  24a 
g  129 f,  48Ó 

fa  463 6t  249 
i.  465 

#.  230 ^,237 

£«248 £•2^4 *.-43a 

#•369 

Ta  fel  vifch. 
Tamboer-  Vifch. 
Tand  -Braafem. 
Tarboth.,  < 

Thonyn. 

Th  ym-  Forel. Tong. 

Tovervifeh. 

^•365 
&<m 
£.397 

^.348 
£.58 

b.  126 g-  Stf 

g  302 

Tover  Kalkoen  ■  Vifch.    &.  40- 
Triangel.  •  b.  474 
Trilrech.  •  ƒ454 
Trommelvifch.  b<  490 
Trompetter.  •       £.228 
Trompctvifch.  b.  4Ó4 
Tuimelaar.  .         c.$6° 
Tuimelvifehje.  b.  437 

V. 
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v* 

Vaar -Aal. 
Varkens- Vifch. 
Viesvifch.  . 
Vinger  -  Visscken. 
Vinvifch. 

Vifcbjaager.  • 
Vleet, 

Vliegende  Baars. 
Vliegende  Poon» 
Vliegende  Vifch. 
Vliegende  VissChen, 
Vlinder  -Vifch. 
Voorjaars  -  Haring. 
Voorn, 
Vosvifch. 

Vyf -  Oog. 
Vyfvingei:  *  Vifch. 

;o 

Waaijervifch.         * 
Walrus.  • 
Walvisscmen. 
Walvifch- Haring. 
V/ezeltje. 
Winden  ofWindvoorn.  £.403 
Wittertje.  .  BT^IS 

Witvifch.c. 5-03^211^.213  4ï^ 
Wyting. 

Zee  .  Braaskms 
Zeedraak. 
Zeedraakjes. 
Ze^Duif. 
Zee- Egel. 
Zee    Engel» 
Zee-Flefch. 
Zee    Geep. 
Zeehaanen. 
Zcehyas. 
Zee-»  Hond* 
Zee    Jonkertje. 
Zee  •  Kalf. 
Zeekatje*  # 
Zkè  -  Koe» 

£♦420     Zee-  Leeiiriké 
^•-35  i  Zee -Luis. 

Zee  -  Makreel. 
Zee    Merel. 
Zee-  Muizen. 
Zee-  Naald. 
Zee -Paard* 

Zeepaardje. 
Zee-  Puitaal. 
Zee-Pyl.  * 
Zee  -  Rot»         • 
Zèe  -  Scorhoemen» 
Zee-  Serpent. 

g 

294 

\7 

8-*n 

b-  455 
V.  7 

c.  441 h\  285 

jj.  206 

Zee-  Slang. 

z. 

Zaagvifch, 
Zabeivifch. 
Zand- Aal. 
Zandkruiper. 
Zand  worm. 
Zee- Aal. 
Zee  *  Aap» 
Zee- Adder. 
Zee-  Arend. 
Zee -Baars. 

£• 

ƒ521 
c-550 

129 

g-  133 
•  ^-5*4 

g.  104 
•  f»  5^2 

/•  473 
g-  201,^15 

Zce-Slek. 
Zee  -  Snoek.         h 
Zee  -  Stekelbaars. 
Zee -Uil. 
Zee ,  Varkent 
Zee- Vos. 
Zee- Wolven. 

f  Zee -Zeelt. 

h  499 

ƒ.  493 
#,489 fc77 

f  249,^.481 *.  !4>/-499 

g  420 

£.473 

b.  70 

g-  435 
&.  45* 

k  251 >5°9 
c. 404,  499 

g.  220 

(T.  544 

g.3°2 

«•  87 

^•89 
£.£45,  2$$ 

r7 Zee  -  Z*wyn. 
Zeelt. 

I.  Deel.  VHI.  Stuk. 

Zilvervifch. 
Zilvervifchje, 

Zomer- Haring. 

LI  2 

212 

f.  f 40,  ƒ  490 

ƒ.  502 g.  124 
£.  424  >  435 

^317 

£.  387 

g.  122  Jj.2Ót b.396 
#,295 

Zon- 



BLADWYZER. 

Zonnevifch.      g.Jift  *•  48 1, 
h.  49° 

Zoute  -  Vifch.  g.^71 
ZuiGERVIS8CHEN«  g*  ̂ 57  i 

ZwAARDVISSCHEN.  g.  140 
Zwaluw,  .  h.  86 
Zwynvifch.  .      £.436 

De  Plaaten  moeten  dus  ingevoegd  worden 

Plaat  LXIIL   tegen  over  Bladz.    19 

c         ♦  • 

.  ,.  LXIV. 
LXV. 

LXVI. 
LXV  II. 
LXVIII. 
LXIX. 

•  p 

•   • 

•   • 

93 

229 

379 

453 

461 

497 

ALGE- 



L    G    E    M    E    E    N 

R    E    G    I     S    T    E    R 

E    R 

UITHEEMSCHE   NAAMEN. 

V  A  N    D  E  :'\ *  r 

Viervoetige  en  Kruipende  Dieren,  Vogelen 
en  Visschen,  in  dit  Werk  vervat. 

^ 

De  Lettertjes ,  die  voor  de  Getallen  ftaan ,  onderfchei- 

den  genoegzaam  de  'gemelde  Dieren ,  naar  dat  zy  in  de Afdeejing  der  Zoogende  (MammaMa)  en  dus  in  de  drie 

cerfte 'Stukken  (a9  h9  c),  in  die  der  Vogelen  (d9_e)9  in die  der  Auphïbia  (ƒ )  of  in  die  der  Viflchen  (g ,  b)  be- 
feooren. 

Schack. 
Aaljler. 
AaikiauNioU 
Abana. 
Abborre. 
Ableitp. 
Aboaior. 
Aborn. 
Abramus. 
•dbucatuja. 
-rf-canthias  (GakusJ) 

• '.        • 

Acantbion. 
Acara. 
Acarauna* 
Aob.au 
Accipenfer. 
Accipiter. 
Accipitres* 
Ach e los , 
l.JLLEL.    VIII.  STUK' 

g.  399 

g.360 b.  478 f-  544 d.  177 
d,  J49 

f.  186 

ACIPENSER. 
Ackerhoens. 
Acontia* 

Acontias.  - 
AcototloquichitL 
Acredula. 
Acucella. 
Acils  Arijlotclif. 

d.220 

d*  320 h.  87 

b.329 h.4 
b-437 

h.  £71 

h.4 

fa.  441 
g-3n  -  s 

£  486  I  AcutL 

492  '  Addacen. b.  288  1  Adebau 

f.  540 
e.  259 
f.  407 

f-37ï*  394 
e.  496 

e.  468 
■h.251. 

h.  510 
LumbriciformiSo   h*  j  1 5 
Marie.  h.513 
Maxima*  h.  ,235 
Vulgqris*  h.  251 

b.  408 
c.  206 

€.193 

h.  206 

e.  63 

h  93 
d.  124 

f-  550. 

fa.  271: 
b.  249 

Aid  " 

Adelfifcb. 
Aden. 

Adil. 
Adkr* 
Adona,  Adtlla» 
Adonis* 
Aeber. 

Li3 



ALGEMEEN 

AtAatr  FugL  e.  40 
Aédóon  e,  565 
Mglcfinus  1  JEgrefinus.  g.  i6ó 
JEtgGcepbala.  e .  23 5 
-/E/g.   .  c.  40 
sÏBlmuHer.  g.  236 
Adpuidj    Aelpute,  Aelputt. 

g.218,  236 
Aelquappe..  g,  236 
Aenta*  e.  59 
Aerkh  e.  573 
Mfidon*      *  d.  166 
yftf/ü  Heuvlin.  e.  282 
JEfcJapii  Coluber.  £383 
A  es  ping* 
Aethiops* 
Aétos, 

Piscis 
Afdelles, 
Affe: 

f*  362 
3*366 d,  124 f*473 

a-35* 
Afterbafe  9  Afterbqfen.  b.446 
Afterkanin.  b.  408 
./fgftfl ,  yfgtfö ,  Agneau,  AgneU 
lo.  .  .        c.  220 

Agmus.  h.  342 
Agfi®,  a  487 
Agrotto.  e,  104 
Agitila.    .  d„  124 
Ahmitlla,  f.  374 ,  407 
^iW.  .  g.  92 
Ablkuffa.  g-2iS 
Abltita.  e.  599 
jB&fc*  c.  142,  213 
J$S         •  *        a.480 
Aiab.  ♦  d.  96 
-/fe/.  .         .         c.  60 
Aiatoglu  b,  284 
Aieleu  .  c.  60 

Ai'êtos.  #  d.  124. Aigagros.  .  c.iSi 
^*gk.  ♦  d,  124 
Aigo-kepbalos.  e.  23 1 
Aigrtttc.  .  e.  179 

Aiguillc          .  b.  251 
fe  jkfcr.  h.  251, 510 

Aijalab.           .  c.  60 
Aijgula,           .  a.  363 
/iz7*.               .  c.  219 
Air ou,  Angbirou.  e.  20 1 
yEta  Agrios.  c.  181 
Ajaja,  A  ij  ai  ja.  e.  171 
j^tirs  Aip ara,  d  250 

Akantbis. 
Akkoo. 

Catinga. d.250 

e.  539  j  549 c.  176 

Alaipg.        .         .      e*  5  [8 
Jifói*  .    .        h.393 
AL  AU  DA.  e.  460 

er  ijl  at  a  Piscis,  g.  225 
worc  crifiata  P.   g*  233 

Alatifa.  %  h.  339 
Albacores.  •  h.  63 
Albardcola.        .  6.170 
Albatrofs.  e.  92,  99 
Alberti.  •  d.416 
Albicilla,  Avis.  d*  141 

Piscis.  h.416 

Albicula.  .  h.416 
y?/Wm ,  Atbclen.  h.  206 ,213, 437 

Albula.  h#  213,  222 
cteruka,  .   h.  206 
nobüis.  h.  206 

Albero.            .  g.  389 
Alburnus.           h.  393 ,  437 
^LOtf,             •  e»  80 
^f/ca  impsnnis.  e.  84 
Alcatraz.     .  e,  105 

Owo/t  d.  283 
./tf/ff.               .  C  40 1  41 

ALCEDO.  d.  393 
^te.  .-  È*  40 
Alcbata.  .  e.  412 
Alcijon.  ~  d*  399 ,  ,404 
Alebrenne.  .         f.  144 

^fccs  -<4/te,  Alecula.  h.282 



REGISTER. 

Altktoor ,  Alektoris.      e,  349 
AM. 
Algazel. 
Alka.  Alk. 

Alkafis. 
Alle. 

Alkgator. 
Alocbarello. 

h.  270,  393 
C.  202.  214 

e.  81 
b  150 e.  89 

f.78,  86 
cl,  194 

[  Amfel.  ♦ Anableps. 

Alodetta,  Alodola.      0,460 
Akpex, 
.Alofa ,  -/4/ö/e, 
Alouette, 

des  Bois. 

de  Buijffon. 
de  Cbamp. 
Hupée* 
des  Préz. 

Alphestes. 
Alp  rap. 
Alratipe. 
Airopa, 
Alfen. 
Altavela. 
Altrap. 
Aluco. 
Alvin. 
Ah. 

b.  86,  92 h- 339 

e,  400 e.405 

e,  466 
e,  466 e.  467 
e.  464 

§•  436 
d.311  *  42a 

g.  218 
g.  218 

'  h  339 f- 475 

d»3ïi d.  196 

h.  386 
c  ijó 

Amandava ,   Amadavad. 

e.  541,  542 
Amazone.  »d.  2:63 
Arneira.  f.  1 24 
Amia.  h.  69 
Amida.  c*2S 
AMMODTTES.  g.129 
Ammodytes.  f.  335 ,  336 
Ammon.  c.  217 
Amore  guacu.  g.  281 
Ampelis.  d.  214  5  223 ,  333 
AMPH1BIA.  f.  i 
AMPMSBJENA.  f.  4*9 
Ampbisbcena  (Serpens)  f.  424, 

419 yfmpj&j  Sf/ew. 
 

h.  5Q7 
L  DEKL.  VUL  Stuk, 

Anacie. 
Ancetbetus. 

Anapha. 
ANARHICHAS. 
ANAS. 
Anas  Arctica. 

Cainpejiris. 
clavgula. 
dcmejiica. 
Faï?;enjis+ 

juiigula. 

Juf  ca. 
btjïtionica. 

JteUaius. 
Jirepera. Anataria, 

e«  492 11*9* 

e.  63 

e.  125 

d.  309 

g  124 e.  12 

e.85 
e.  297 
e.  |ï 

e*  62 e.40 

e.  70 
e.  5S 
.**$& e.  79 

e, 48 
d.  17D 

Anatre  5  Anitra9  Ancka.  e.  èj> 
Andera  Guacu.  a,  413 
yfrce.  .         c.  386 
-JWÈ  d,  290 
Angola  -  Df.172,  d*  430 
-^*S$£.  f*  493 
Angel  e.  13 1: 
Angelfish.  f.  493 
Anguèlla.  h.  259 
Angues.  f*  327 
Anguillay  Anguiïïe,  g  92 

Anguüle  d' Ar  ene,  g.  i*9 

ANGUIS.  £4(5 
Anguis.  f  383 
Aïïguficala*  h,  251 
Anolis.  f-i2J 
Anoftomus.  h  225 
Anfer.  ^27 

Baffanus.  e.  1 2  r 
Canadenfis.  t.  gg 

Cygnoides.  e.  «3 
.ftelfmgicus.         e,  jjf  • 

/f?*fó.  C,  4-20 

Antaceus.  £5  4 

Li 

«rf«J. 



L    G    E    M    E    E    N 

Ant-Bear. 
Anti  ea 
Antkelope. 

Antbias.    ' 
jónthus* 

Antilope. 
Aoker  Hoena. 
Aouarou. 
Aouare. 

Apachycoath 
Ape,  < 
Apeca  Apoa* 

Apella. 
Aper. 
Aperea. 
Aphya.  g.  286. 
Aphya  (Cyprinas). 
Apiafter. 
Apocryptes* 
Apricarius. 
Apron, 
Apna. 
Apu®. 
Aquila* 

Aqidlone.  P. 
Vakria. 

Ara, 
Ar®.  ♦ 
AracarL 
Aramaca. 
Aranta. 
Araneo*  • 
Araneus. 
Araneus  Piscis*  g„i 
Arapapa. 
Araracangaé 
Araraima. 
Arbacb. 
Arhoro. 
Arcafe. 
ArtiickBird»       e. 
Arcuata  avis* 
ARDEd. 

a.486     Ardea  Porphyrio. 
g.  410  Stellaris. 
c.  198  j  Ardearius. 
g.  410  S  Arenaria. 
e  511  \  Arenga. 
c.  1 98  f  ARGENTINA: 
e  413  |  Arventina. e.  174    Argus* 
b*  3-3    Ariavan* 
f.41 1 

f.  12 

Ariecb* 

e.  44  1  Ariete. a.  3Ö7 

&3I-7 b.  408 h.347 

h.413 
cl  409 

g.  281 
e.  259 

h.  11 

g,286 
h.347 
d.  124 
f.  473 

4127 

d.  ̂36    Afellus. 
d.  226 
d.  280 

g<35i 
g-  158 h*  12 

b.  352 

50, ï  58 e.  172 
d.  236 

e.218 

c.1211 

.     d.'jj? 

e.  244 

h.  282 h.  256 h,  249 

324>4i5 

b.97 
b.97 

c.  219J  221  *266 c,  220 
h.  c82 

b-  460 b.  2  \  % 

^277,282 

Aringa. 
Arktomys. 

Ar  kt  os» 
Armadillo. 
ArntbeU 
Aroazes. 
Arqiiata* 
Arrajfade. 
Arréte-Ne 

Arzilla. ' 
Afad. Asbecha. 
Afcb%  Aêfch,  Efcb. 

Jfcbe. longlis, 

lufcus. major* 
minor* 
mollis. 

Afïhts* 
I  Afinus. 

d.  237  I  Afio. 
c.  443    Afiones. 

niger. viridis. 

g*389 e.  %ii 
150  153 

€♦221 

Askalobotes. 

A/na?  A/na,  A$%o. 
Afp. 

Afpalax e.  277  \AJpt  PifciculuSi 

b  370 
e,  350 
c.  221 

f.  144 

g-  *fl f.  469 
b.97 

c.333 

h42i6 h.432 

gi65 g.214 
g» }  99 

g.sii g.  166 

g.  200 g.  209 

g  204 

e.  589 c.385 

d.  191 
é.182 
f.  H4 

c.386 

h-435 

b,  299 

b.  10 

As* 



REGISTER. 

Afpredo.  h. 29^105^107,1 13 
AJpide  del  Corno.  f.  335 
Mis.  f.  365 
AJpic.  f.  336 ,  362  i  364 
-rfjje  c.  386 
Ajlerias.  d  1 76,  e.21 1,  f-4-70 
♦4/^n?*  4/br#  d.  176 
Ajlurnellalo.  e.  438 
Atagen.  eiii 
Ataleph.  a.  403 
ATHER1NA.  h.259 

Atinga,  Atringa»  h.498 
Atingacu  Camucu,  d,  364 
Atlekeha.  e.  434 
AfoJl.  £.105,554 
Atricapilla,  e.  580 
Attagen.  e.  407, 411 
Attilus.  ,  f*  55° 
-4J£;  ♦  e.  81 
4^m.  d.  107,  iio 
Aurantius,  Pi/cis.       g.  270 
Aurata.  g-S76>  4°2 

fluviatilis.        h«  29 
Auraüis.  g.  270 
Auricoma  Mcxicana,  d.  442 
Auriol.  h.  51 
Aurmttis.  e*  539 
Auroche.  c.  277 
Aunor-ParMet.  d.  259 
AutQur.  d.  176 
Jatruchs.  e.  300 
Aver-Ocbs.  o  277 

Aveftrusz.  e.  300 
^z?w  Diomedéa*  e6  98 

nivalis.  e.  518 
Numidica.  e,  336 

polyglotte  e.  489 
piigmx;  e.  238 
■tanfo ,  bijl  ar  da  t  e.  287 
Tropicorwru  e.  128 
T/ïötó.  d.  443 
vivivora..  c.  1 7  r 

Avoltoio.  %  d.  96 
I.  Deel.  VUT-  Stuto 

Awfetta. 
Avoijne. 
Awer-Hahn. 

Ayotochtlu 
Azio. 
JztatL 

Baba. 
Baboon. 
Babouin. 
Babyroiijja* 

|  Bach'Amfeh 
I  Bachfifch* 
Backreu* 
Badger* 

I  ̂V- 
I  Bagre. 

!  fiafe/. !  Bakar, 
!  Aft 

B. 

.e.  263 

f.  426 e.  392 

b,  282 

f.  487 
e.  $13 

e  104 a-357 
a-357 
b.  275 
e.  479 

h.385 

h,  182 
b.  228 
b.  213 

c  306 
h.  112, 117,  118 

h.  116 c  333 
c.  269 

e.io45  212 

I  Balana  >  Balaina  c.  44 1 ,  47  7 c.  486 
e.  2or 
h.  265 
f-  495 

d.  170 
e.  272 
c.443 

d.311 

rojtrata. 
BalakzeU 
Balana. 
Balance  fish, 
Bald-Buzzard. Coot. 

Baleinon 
Bali  Caffio. 

Salan-Boekit* 

BALISTES. 

f-  338 
h#45t 

Baliftes  Jive  Guaperua,  f.  538 
Ballanm*  *e«  573 Ballerus.  h.  446 
Ballottula*  b.  207 
Bahimore-Bird,  d.  335 
BtoSgöJ,  h«  276 
Banjahbow,  e.  487 
1! ank -Martin.  e.  610 
Banftickle.  ]%  35 

j  BaraneL  .^.232 
ij             L I  5  5^r- 



ALGEfMEE'N 

Barbe,  Barble,  Barhei,  h.  357 
Bar  beu  K37 
Barbilhns.  h.  358 
Barblem,  Barbeau9  Barbio. 

>i  ♦  h- 357 

Barhtba.  g,2i8 
Barbotta.  f.  553 
Bcnbcia.  g.  218 
Barbu.  d.  354 
Barbus,  Pi/cis.  ̂ 356 
Bar  date.  b.277 
J%Ér§«  b.  249 
Bcvrgacb.  e.  201 
Bar  ge*  e,  217,  931 
Jtorfr.-     au.34Tf  342^  347 
iflrff.                  ,    1  h.  44  1 
Barracol.  f*  469 
if&rj.  h»4 
Bartaveïïe*  e.  4 1 5 
Bafiliscus.  f. 165 
Baskak.  e.  14 

jBö/J".  h.44-i J9te/&fc  b.38 

Ba/tango  9Bajtonago.  f.  476 
JSMi  &  404 
Ifafö ,  BtfftK.    f.  463,  465 
Batracbos.  f.  242 

Mfeft         f.  531 
Batracbus  9    Piscis,    f.  5 39 , 

♦     b.  107*110 

Baudroi.  f«53* 
Baum-faïck.  d*  159 
2toai»  jböcfeer  5  -Bfi&fö  becker. 

d.424,  374 
Kletterlin.  d.424 

Bavofa  (Piscis).  g.  232 
2tow/h  (Raja).  f.  466 
Bazdnt.  e*  382 

Tfeöfc    *  c.  398 
jBe^r.  b.  2 1 2 

Beaver*  b.410 
Itefo .  c*  63 
BecadelL  e.  233 

1  Becajfe. 
-  Beccafigo. 

e.  226 
e.  572 e»  169 

e.  216 
h.218 

1  BeccaJJeau  <>  BeccaJJine.  e.  2 1 7 
232,  236 

I  Beccaroveglia. 
i  Beccaffe,  Beccajja. 

d'Oye; 

en  Cifeaux. 
l  Bectbo. 
j  Bscfigue. 
I  Becbet. 

't  Bic 

qiuffigo* 

248 
e.  509 
c*543 

e.  159 

c.  15^ c  573 

h.238 

BeïlzebuL 
Behe?mlb. 
Beisker* 
Bekas» 

Belcb,   Belcbvnen. 

I  Belennos ,  Belennus. 
Belette, 
Belier* 

Belonee. 
\BELLUM. 
Bembe. 
Bengali. 

pointiliê. Benloja. 
Berée. 

Berg- Ander. 
Berg-Doel. 
Berg- Endten. 
Bergerfisk. 

Berggeronette, 
Berg- Sij  k. 
Berg  Tul. 
Bernacbe  3   Bernacle* 
Bemicla. 
Berficb. 
BertonneaUt 
Bertrand. 
BesbarUé 

v,      d,  332 a.  353 

a.  419,  0.406 h.98 
e.  232 e.  270 

g.  229 

b.  207 

c.  220 b.251 

c  332 
e,  427 

e- 5  5* 

e.  54.1 

h.437 

€.584 
e.  14 

d.311 

e.  24 

8.174 

c-575 

h.  207 

d.311 e.  38 e,  38 

h.4 

g.348 
a-3J2 e.  163 

Be- 



REGIS    TE    Ri 
C.I34 

b.  248 
h.  180 

b*4io 

BlacktüiU man, 

lakt. ülcmacq. 

Befoarticus. 
Beftw. 
Beurting, 
Bevaro  9  Bever  o* 
fiezola. 
Bib. 
Biber. 

Biceps  (Serpens)  f.  4305433>  j  Blcvwling. 
435  i  jilaraf. 

Biche.  c.  60  j  glawmeifs. 
Biche  des  Bois.  c.  1 50  j  glawvogri. 
Bicho  vergonhofo.  a.  496*499 

h.  206  j  B lande. 
g.  199  I  Blanklachs. 
b*4i©  }  Blaos*  klacka» 

Bichon 
Biévre* 
Bif. 
Bihat. 
Bihoreau* 
Bülcirds. 
Bill-Cock. 
Bioertik 

Bipes  (Anguisy 
Birck-Heher. 
Birckilgei\. 

b.38 

K410 c.305 

c.  40Ó 
e.  200 

e.  a8i  | 

b.  212 f.  41 7 

d.330 
e.  6  £ 

BLENNIUS 
lennüis. 

fa*  24 

b.228 

b*447 

h.  265 f.  144 

11*130 
e>.  270 

b»  106 

-5,93 

e.  596. c.496 

b*437 

g-«4 

iL/ 

Blennos*  Blennus 

g.  229,230,233 
frJ  a 

BirchHahn  ,    Birck-Hbun. 
i 

Blerellas. 
Bles*aand  3  Blejjing. 
Blew  bird* 

Sharh 
Titmoufe. 

Bliek  ,  Blickling. Bliegg. 

Blikt  a. 
Blinds. 

*ö 

g.229 
b.  228 e,  270 ^583 

f,509 

z*  596 

h*  447 
h.437 

h»  21$. 
£• l99 

Bistia.  h*  516 

Bifemreech  9  Bifemtbier.  c.  30 

Bifet.  e.  448 
Bifon9Bifoon.  c.269>324*329 c.  305 

e.  261  j 

e. 211 
b.410 
f.  327 
*.  384 

e.  398  j  Blindfcbleicb 3    Blindwurm* 

fon. 

Bitarde. 
Bittem,  Bittour* 
Bivaro. 
Bivora* 
Bizlifi^. 

Björka9Bj'örkna,  Björk.h.445 Black -or  blew    Gaulding. 

Blongios. Blue  Jay. 

Blut  -  Han 
Blutjincb. 
BOA,  Boa. 

tng 

Bocca  in  Capo* 

Bird. 
Cap. 

fish. Game. 
Oufle* 

I.  De-el,  VIII.  Stuk* 

Bccquet. Bceuf. 

c.209    Bceufs. 
e.  492    Boga. 
e.  580    Boicininga. 

Boiconininga, 

f*42Ö 

e,  179,210 

4316 

e.  503 
f.315 

b.  248 

b.  462 g.153 

c.  157 

h.238 
a.463 

c.268 

r        g-  393 

r.290,  313 
f.290 h,  109 

e.  3§8    Boiguacti9  Boigiacu.  £321, 
e.  492/  0         .        395  >  4f| 
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Beiguatrara*  f.  407 
Boiquacu.  f»4i5 
Boitiapo.  f.  395 
Bojobi.  f.  318 
JSo/cfc .  g.170 
Bembos.  f.  7  8 
Bonafa.  e,  411 
Bonafès  y  Bonafus.  €♦  269  3 

.         .322,  329 
Bondrie.            d.  160,  174 
Bonefisbes.  h.448 
.Bo^  ,  ütomte.  tu  56 
i?00Ö;y.     e.  124,  125,  127 
Booonk.  e.2ïo 

JSoö>j,  g-392 
Ifori*.  g.  393 
Bordeliére.  h.  447 
Borfuk.  b.  228 
JBOóV  e.  269 
Bos ,  Pmcw.  g.  393 
Boscavy  Bofcbas.   e*  54,  58 
Bcjjt.  h.  12 
Botargo.  &i  269 
BottatriJJa.  g.  218 
Botaurus.  e.  stïi 
Boter  el,  Botter  ol.  f.  194. 
Bottlenofe.     •      ,  e*  85 
Botto,  Botte.  ^194 
Boubalos.  c.327 

Eoüc-Ejlain.  c.177 
Bottelier.  f-  480 

Boiigtfallich  d.  367 
Boulerot.  g-288 
Bounee*  **  5°5 

Bouquetin.  c,  177 
Bottf.  c  2(59 
Bow  Tholattios.  f.  466 
Bout-de  Petun.      .      d.290 
Bouvillon.  e*  269 
Bouvreuih         e,  498,  503 

wöïr.  e.  507 

b** ;  &  393 

Bracbfogel.        e,  223,  260 
Bradtfiscb.  h  4*3  r 
BRADTPUS.  a.479 
Br  arm.  h»44i 
Brambling*  e.  535 
Brame  de  Mer.  g*377 
Brancbioftegi  {Pisces).  g. 68 
Brand- Endte.  e.  55 

JEwte.  •    d.  204 
Go/è.  e.  39 
Hirfcb.  c.  85 

Brandt  meifs.  e.  593 
Brajfcm,   Brax.  h,44r 
Braxenpanka ,    Braxenfticka. 

h.447 

Bream,  Brem*  h.441 
Brelris.  c.  210 
Bredling.  h*348 
Breisling*  h.  335 
Breitele.  h.  447 
Breitling.  ^«348 
Breitfchnabet.  e.  47 
Brenta.  e.  39 
Bresme  de  Mer.  g.  27 1 
Brierftnch.  e.  535 
Brocbet.  h.237 

Carré  au,        h.  238 
Br oc beton.       >  h.  238 
jBrocfc*  b.  228 
Brom-Hahn*  e.  398 
Brommer.  d.  446 
Broncbini.  h.12 
Bronco.  g.  103 
BroohOuzell.  e.  28  r 
Bruant.  e.  ju  ,  517 
Brucco,  Bracbo*  f.  476 
Bruijan.  e.  5 1 1 
Brunnacke.  e,  54 
Brushane.  e.  2^8 
BRUTA.  a.419,  480 
Bruuskop*  c.  540 
Bübalus.  c.  305,  327 

fewfo  d.183 
B*/fo. 
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JBubo  Oculaurus.  d.  194 
Bubbola.     ,  d.  414 
Bucco.  d.  354 
BUCEROS.  d.282 
Buck.                c>  127,  156 
Buckthom,  g.  208 
Budd.  h.414 
Budia.  g«4*6 
Bueij.  c  269 
Buferula.  d.  216 
Bitffelus.  c.  327 
ifo/o*  f.  194 
Buglojfus.            g.  324,342 
Bulcard.  g*233 
i?«//.  c»  269 

&ait  '  g*  300 
Finch.  e«  503 
Tto^.  h.  180 

Bulti.  g#  427 
Eunch.  C488 
Bunck.  e.  212 
Bundter  Reger,  e.  200 
Built*  Specht.  d.  390 
I?^£  Ste%  h.  433 
Bunting»  e,  520 
Bunizing.  ix  2C0 

•jjwo  i?f|  £?c^e  Marino,    h,  2 
Buphagus.  e.  478 
i?wn.  h.  267 
Burrow  Duck.  e.  24 
BursbtdL  g,  294 
jB^72.  C.Ï56 
Bufard  de  Marais.  d.  1 75 
J?tt/è  o/  Biljart*  d*  160 
Busz-Ahn^Rard  Hen.d.  160 
Butcber-Bird*  d.  168,  212 
jStffóo  Jpivorus.  d .  1 6 1 
J?«ïeo ,  £tttfo.  d.  160,  e.  211 
Btttor  9  Butorius.  e*  211 
Butskopf.  c.  547 
j?tt«0.       ̂   g.  348 
ButterfiscK 
Butterfly»  Fisch. 
1  I.  Deel.  VIII.  Stuk,  5 

ButzHart..  ,    d.160 
™  C.15Ó,  d-ióo Buzzard.  ^  jg0 
^>^  d.183 

G 
Co. 
Caballm. 
Cabbagi. 
CabiaL 
Cabionara. 

3*366 
c-334 

e.  41 5 

c.422 
c.422 

g.  234 

g.229 

Cabrolle.  h#  ó9 
Cabron*  Ct ,  ̂^ Cabronzillo.  e.  142 
Cabujfet,  Cabuzzo,  e!  141 Cacaloth  d„^02 
Cacalotototl,  d*2oo 

Cacatoeha.  ^400 
Cacatoeba  Capitano.    h.474 

Cacatua.  d*226 

Cachalots.  r*  cr^ ^     .  ,     _  ,  v»  5^2 Lachörro  de  Matto.      b.  3  2  r CackerelL  2  o?A cmcilia.         !;1J 
Cacilia  mlgaris.  £  42Ö Geri/wz  QSerpens).  f.  4 17,423, 

WW*.      .         e.  422,  4aó 
Lagiiacu.  c.  iq? 

c^tó.  a*3(54 Calandra.  e.  470 
Calandrino*  e.  464. 
Calao.  d.282 
Calendula.  e  t8R 
C^-  c.  60 

Calhchthys.     sr.T^g,  h.120 
CJLLIONTMUS.  g.  i4ó, 

Callorynchus*  fi  5^ 

CaL 
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Caiïyodon.  g.  409 
Calpetra.  e.  169 
Cambaija.  b.  408 
Camel,  Camelo,  Camello  c.  z  1 
Camelo  Pardalis. c.36 

CAMELUS. 

c.  9 

Camelus. C.  II 

Campana  Columha. 

e-439 

Carnuza. c  ibi 
Ccmadelia, 

g*4'i 
Canard. 

e.  Ó3 

Franc. 

e*44 

Masqué* 

e.  44 

Siffléur. 

^  54 

Canarienjis  Avis. 
e.  545 

Cancrofagus.      e.  i :/Sj  207 
Cane. .    b.34 

Avis. 
e.  63 

Ccmiar. 
e,  149 

Canicula  Ariftotelis 
c .    f.  505 

Saxatilis. f.  508 
CANIS. 

b<33 

Canis  Carcbarias.f- 5*°->514 
Galeus. f*498 

Canne  petiére. 

e.  297 

Varola* 
c-57oj 

Canofa- 
f.  &99  \ 

Cantbarus  Piscis. g-393 
Caouanne  Turtle* f.  31 

Capella  Avis. 
e,  240 

cfëiefkis.    . e.  232 

Capellan* g.203 
Caper. c.  156 

Mambrims. c.  266 

Capidoglio. c.552 

Capitatus,  Piscis* 
g.  300  i Capito, h.  270 

wndeiis. 

Ms* Fluviatilis* 
h.  393 

niber. h.4^5 

Capo  gr  off 0,  ' 

g.  3oo 
[negro.           e. 

70 ,  580 
rojjo* 

e.  54 

Capone  Piscis. 

>85 

Cappotiy  Capon,  Chapojn 
e.  349 .  qöo 

Capra  Avis.  e,  240 
Angolenjis.  c.ióö Mambrica.  2 1 6 
Montés.  c.  181 

Ctopraï.        ,      0,142,  182 
Capreolus.  c.i±%>  18» 
Êb£f>  Cemz.  c.  207 
Capricornus.  c.  176 
C/JPRIMULGUS.    e. 614 
Capriolo.  c.  143 

*feZ  Mufco.        030 
Capriscus.  h.452, 458 
Cflpwj.  e*  349 

marina.  e.  607 
Capybara.  0,42  a 
CaquantotötL  d.  224 
Carallo.  h.  5 1 
Carapo.  g.  108 
CaraJJius.  h.  383 
Car&o  aquaticus.  e.  115 
Carcharias  Caniu  f.5105  514 
Cardaire.  f.  46Ó 
Cardello.  c.  539 
Cardinalis*  e*  504,  525 
Cardtielis.  e.  539 Americana*    e,  543 
Qzm3  Caretta.  f.  33 
Carigueija.  b.  322 
Carigueibeja,  b.  169 
Caripira.  e,m 
Carlsfogel.  e.  583 
Cctrnero.  c.  220 
Caroli.  e.  22 1    » 
Carolina*  Wbiting.  b.  3  S3 
Carouge.  d.  335,337,3^1 

Cm*/)?  Cftrpe.  h.  360 

CarperterOy  Carpenteros.** 
d<  *77>376  ,37? 

Carpio,  Carpione.  h.  189,360 
CcirreleU  '      g.  34* 
Carrion-Cïow*  d.  3 1 3 

Ca- 
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g 

Caryocatattes.     d,  ̂ 83  9  3 1 7 
Cfiryftion.  :       g.  162 
Cèfcavela.  f  290 
Cqfcbive.  h.  459 

Cqfoar,  Casfowary  >   Cqffa- 
war.  e'3ï° 

Caffe-Noix.  d.  317 
Caffique.  d.  335 

rqflagneux. 
^ajiagnoU* 
CAS  TOR. 

Cqfuarius ,  Cafearius. 

CqfueL  Gafuel. 

CataraSbeS)  Ccitara£ta.e*i3<i9 

Cataphrafikus.  b.277 

.  7  8,  522 
Americanus. 

h.  I21 

f,505,  h  112 
%  b. 200 b.  1&4 

3*401 a.399 

b  95,  I27 

Cekrinus.  f  h.333 
Cmcbramus.  e,  520 Cencbrias.  f.  336,  394. 

•  Concbris*  d.  163.  f.  324 
J  Cencoatl  (Angais  dej  f.413 
f  Cencontlatolli.  e.  427 ,  489 
|  Centrina,  f.  490 
I  Centrif cus  h.  49  ,  464 
'ENTRISCUS.       h.jotf 

h«266 

h'393 

a.  362 

'h.  342 

f.  537,  420 c.  425 

e,  140  j  l 

295  i  (epbaio* 
b.409  :  Cepbalus.- 

'  Cepbus. 

e.  3  ï  o  i  kepies. 
f  Ceraftes. Leratodon. 

C&tfish. 
Qatharet. 
ato~  Par  dus  % 

Simius. 

Calta. 
CatuL 
Catus,  Felis. 

Co  o   
 . h.51 

j 

Catulus*      f  505 ,  506 ,  508 
Caudinvrbera.  f.  96 
Cauterius.  c.  334 
Cavalier  Pigeons.         e,  442 

Pfrt£f. 
inarino. 

Cavia. 
Cobaya. 

Cavky. 
Cavretto. 
Cavriolo. 
Cay. 
Cayman. 
Cejalo. 
Cela. 
h  Deel,  Ylll.  stuk. 

b»  127  |  Cervus* 

Cercedula9  Cercelle.      e.  58 
Cercopitbecus.     a.  352,  356 
fcrjf*  c.  6a 
Cernicalo*  d.  163 
Ccrma.  h.  28 

fluviatilis.        h.  29 
Cf ww.  g,  384 
C£  jR  THIA.      d.  424 ,  426 
Certbius  Ariflotclis.     d*42Ö 

CERFUS.  c.35 

c,6o ,  Ceftreus.  g*  442  5  b.  264,270 mirabiliii  c*  95 

b.  408,446 
b.407  ,439 

c.  160 
e.  156 

c,  142 

a.  36<5 

f' 78 

h.  2Ö4 

e.  Sxo 

e,  95 

^etacea.  0.423,  441 
C£  T^E.  e.  423 
C*&#.  c-443!>  501 
CHMT0D0N.        g.3s» 
ChcBtodon.  g.  138  ,  3io e-  532 f.  185, 
Cbaffink. balcides. , 
balcis. 

Cbalidris. 
niger 

Chalkeus* 
Cbamar. 

Cbamaris. . 

h.  282 
h*  282 
e.  5<*7 €.251: 

g«3*3 
0385 

e.  596 
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Chameau. 
ChameL 
Chamceleon. 
Cbamois. 

Champaniz* 
Champfe. 
C banna. 
Chanmdella. 
Chanteur  y  Cbantrék 
Chaos. 
Charac.es. 
Cbaracini. 

c.  1 1 

g.  2(53 f.  131 
C131,  193 

a*  344  ü 

1 78 g.411 1  412 

g.  411 
e.  589 

b.  14a 
h.  221 
h.  220! 

CHARJDRïus.e.252,254  \ 

Charbonniére* 
C  har  emmer  et  ̂ 
Charlot. 
i  barpis. 
Charmuth. 
Charram 

Cbqfida. 
Chafïr. 
Chat9  Cat. 
Chat  Cervier. 
Chatha. 
Chathuant* 

Chattering*  Crow» 
Chaiive-Souris, 

Chayquarona. 
Cbeen. 
Cbeiloon. 
Chtlidoon* 
Cbeióné. 
Chemlopex. 
Cheropotamus* 
Cbeval. 

hongrê* 
marin* 

Cbemlier 

a.  404  f 

f.37.2 
e.  28 

h.  270 
e.  6Q2 

f.  12 
e.  24 

c.   12 c.334 
c  334 

b.518 
e.  220  „  2^9 

de  Bengale*     e.  284 
eendre*  e.  25 1 

Cbevdliers.  e*  231 

Cbevecbe, 
C  hexeni. 
C  hevin. (-  hevre. 

( hevreiu. 
(-.  hevreuih 

C  hrevrolain.  c. 
des  Indes. 

Cbewhg  Fisb. 
CbkhictÏL 

Chichütotoib. 
C  bic  ken  i  Cbiek* 
Qnen. 

coucbant. 
d' Egypte, 

de  Malthe* 
de  Mer. 

Cbibu. C  hilcanaiLthlu 
Cbilomita. 
CRIMMRA, 

China. 
Cbin  Tchien-khL 

Qhinche; 

Chipeauë 
Chirino. 
Cbirurgien. 
(  bloreus  é 
C  hloris. Indicus. 

Cblorofaura, 
Choiros. 
Choldo. 
Choled. 
Chornih 

Chondrakanihou Cbondropterygiu 

( houcas. 
Chouette. Blancbe. 
fbromis. 

Chrofciel. 

Chryjaétos* 

d.  208 

}M33 

h-  393 

c  150 c.156 

c.  142 

29,195 c.  197 

g-  434 CL209 

e.  600 
e*  349 b.34 

b.38 

b*39 

b.38 
f.  498 

e,  151 

e.  60 e.  216 f.524 

e.  a8 

e.  335 

b.  1J6 

e.  48 
d.  194 

e.  276 

d.332 

e.  511 

e.' 544 

f.  127 

b.248 b.  1207 
b.207 

b  4^5 
f.  440 

f.  44° d.309 d.  194 
d  198 

g.  395 e^279 

d,  128 
Chry. 

t 
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Cbryfomitris. 
Cbryfopbrys. 
Cbryfookuxos* 

Cbub.  
' Churab. 

Cburcb-Owl. 
Ciagula. 
Ciambetta. 
CicirelluSé 
Ciconicu 

Cigno  ,  Cino  9  Cifne. 
Cigogne  brufie* 
Cinadus. 

e.  539 

g-37<5 g  395 
h-393 
d.  2*3 

d.309 

g.132 
e.  193 e.  14 

e.  199 

g-436 
Linclus.     e. 234  ?  245,  248 
Linnam9  Cinmria. 
Circia. 
Circus. 
Citellus* 
Litbarus* 
Cilrïnella. 
Lünla. 
Civetta» 

Qaikgtes ,  Clakgofe. 
Qangula* 
Qarias: 

Clausz-rap. 
Clavade. 
Cktbbird. 
CLUPEA. 

Clupea  Fluviatilis. 

Myftus. Pliniu 
ThriJJa* 

CoöXi. 
Coatts    . 
Coati-Mondc* 
Lobella, 
Cobio. 

CQBITIS. 

'Cobra  de  Cabeló. 
de  Corais. 
de  Veado. 
Verde. 

h  Deel.  vin.  «Stuxc. 

c,  14 

e.  61 
d.  162 

b.466 

g-34* &  548 
g-3l3 b;  159 

e.  38 

g*5i h.  109,  113 

d.422 

|  f.  480 
[e.  496 
h.  281 h-339 

b.  352 h-339 
h.349 
a*487 
b*a37 

b.  239 

Cobras  de  Cabelo ,  ƒ  Capelló* 
t 

Cocatre. 
Cocco. 

Coccotdrauftes. 
Cocbevis, 
Cocbitototl. 
CocbleariuSé 
Cochon. 

noiré d'lnde. 

de  Mer. 
&ock,  \Coq. 

Cock  of  the  Wood. Paddie. 

Cockatoo. 
Cockatoons. 
Locoi. ^ocotli. 

Cocotzin. 
Cocouan. 

e.  300 

h.85 

e.  497 ,  500 

e*  467 

d.^.21 e.  172 
b.248 

b.  270 
b.  440 
h.471 e*349 

e.  392 

g-2  49 
d.255 

d.  2  2(5 

e,  208 

[e.  458 
e,  458 

€♦282 

Cod.         g,  165,  ióS5 
Codatremola. 
Coddel  kauka. 
( oddy  Moddy. rod~psh. 

Codinzinzola* 

(odirojjo  maggiore. 

Coes-Coes.  '- Cojufflero. Colcanautblu 

^ele-ftsh. 
(Olemoufe. oleuvre  a  Collier. 
ColberadOè 
Colin. 

e 

e. e 

g- 

e 

f.  368     Coliou* 
g.  280     Colius. 
h.  92  )  Collano. 

f*  347     Collier. 
f*  395     CollurioS 
f,321     Colombo, 

f.318  \CQLUBEK, i  Mm 

*77 

573 

ióo 

r43 

573 dv328 b.318 
a.  463 

e,  60 

g.  2091 

e  597 
f-375 

e.  171 
e.  149 

e.498,516 

d.  429 
f- 553 

*:  47 

d.  aiö e*  414, 

f.  326 

CQé 
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CfJhibres.  f;  k&i 
(OLUMBA.  c.429 
Columba  Gejlkulcfa*  e.  44  \ 

Groeniandica     e  89 
tów.  c.  448 
macroura*  e.  450 

PaJJ'erina.  e.  458 
fylveJirtSm  e.  45  2 
tor  quota*  e»  447 
tremula.  e»  439 
Turbita*  e*439 
Turtur*  e<  ̂ 53 

COLTMBUS.  e.  133 
Colymlus,  e.  138 

Arfóicus.  e.  134 
fufcus.  e.  140 

Com&dreia.  b*  207 
Comaltdcath  e.  262 
Combattant»  e  238 

Comozza.  c,  i;8i 
Ccmpere  LorioU  d»  333 
Condor.  d.  103 
Conelo-  b  39$ 
Cc?iepatl  b.  159 
Conger  Eel.  £-103 

Longrus 9  Conger  >  C  on  gr  e' 
'♦-  g.  103 

Coniglio*  b.  391 
ConniU  b.  391 
Convers ,  Converos.  fa  34  2 
Corc;y*  b  391 
Cod*/ïrf>.     ̂   g.435 
Otf.  e.  271 

/ooraf  Trivga.     e.  246 
Coparaccch*  d ,  203 
€<#>.  f.  553 
Coj  $i  £0^,  e.  3 92 

&  Jrvyere.  e.  «92,398 
&  Marais*   e  392, 407 
d'hde.  e.  336 Indien  e.  344 

CORAC1AS  d.329 
Coracias*           d.  331  ,  422 

Coracias  hupé.  d.  42a 
Coracinus  g  399  ,440,  441 

Corallinus  Serpens. 
Corbeau ,  Corbei. 

Corbu' 

Corbo. 

\  Cordero. 
!  ( ördylus. 
i  orezoni. 

f.  397 d.  094 

f.  78 
d.  0.94 

c,  220 

f-94>  98,  114 

h.  219 

I  Coregmoides  Amboinenfis. 
j         1    .  .  h.222 

!  Corlieu.  e*  221 ,  223 
e.  221 
e.ioi, 

U5 

e.  279 

d.  303 d.  503 
d.305 

1 

Cormoran ,  Cormorant 

Corn  Creh 
Cornacchio. 
L  orneiile. 

moijjoneiife. 
Cornix ,  Comice.  d,  303  ,307 

Spermologiis.  d.  305 
Cornoedo  bezar* 

Cornuta. 
Corocoro. 
(  orreU 

Corrira- 
Corta  pao. 

Corux. 
Corvina 
Corvinus  Fiscis* Cpfvö\ 

Corvo  Piscis* 

marino* 

g-  445 
h.78 

g'444 

h.63 

e.  266 d.376 

e.  201 
g*444 

g  439 

d.  294 

g-  443 

d  422 Spiïato )  Spelato.  d.  422 
('orvulus 

CORVUS. Corvits  aquaticus. 
PlSClS> (ORTPHJENA. 

Corypbcma. Coryftion  g-jOi* 
( ctswold-Lark 

g.  439 
d.  293 

e.  115 
h.86 

g.  266 

g.2/6 
h.86 

e  4  67 

cor- 



R    E    G    I    S    t    E    Ê. 

COTTUS.  g.  292 
Cottus  g  ijo,  300 
Coturnix.  e.  422 
Coucou,  Coqu9  Cocou.  &  352 
Coulon,  e.  447 

ctewd»  e.  244 
Coulterneb ,  (ounterneb.  e.  8j 
Counilka 

u>« 

3: 
_9ï 

Coimin,  Courant.        6.391 
Coureur.  e.  266 

Courly.     e.  176»  2'  7 5  261 
Coxolitli.  e.  342  5  347 
CoyamatU 
Coyopollin. 
Cozcacoaubtli. 

Cozquaubtlu 
Cra-Cra. 
Crabiers. 
Cracker. 
Crampfisb. 
Crane. 

Crapaud. 

Cravant. 
CRAX. 

Crayracion* 

b.  270 

fa.  326 d  107 
d.  Ï07 

e.  208 
e.  207 

5     e.  56 
r.  454 

e.  119 f.  194 

Volant.       c.  614 
e. 39 

e.  344 

f.  467, 478, 486, 

518 

Creac. 
de  Biife. 

Creepers ,  Crepera. 
Cresferelle. 
Crefted  Lark. 

Titmoufe, 
Wren. 

\sl   (/.Al  . 

Cricetus. 

Crijlella. 
Crocalo. 
Crocodilus. 

Croifeau, 
Croqaenoix. 
Crotalopborus. 
Crot  Pefcherot. 

Z.D££L.   VILI.STU&. 

f.  54I 
f.  492 
d.424 
d.  163 

e.  462 e.  593 

e,  588 
e.  2063  279 

b,  462 d  415 

e.  142 f.  77 

e.  448 

b.  486 f.  290 e.  115 

CROTJLUS.  f.spo 
CROTÖPHAGA,      d.90 
Crfim.  d.  303 
Cröwfisfc  g.  44° 
Cuaderviz.  e.  422 

Cuaiguara.  b.  -7° 
Cuandu.  b,  35Ö 

Q/fo.  c.  485 

tubugi.  e.  41  5 
CWo,  CflCttZo.  d.  352 
Cuckow  ..  CuckuL  d.  35 2 
CUCULUS.  d,35a 
Cuculus.  d.  354 

"  Jndalufte.    .d.  56(5 

ffwïf.  h.  83 
Cncupha.  d«4*4 
Oud-Fish,  g-434 
f'udana.  c.  398 
( Heuler,  e.  169 
Cuervo.  d.  294 

Cugniada.  e.  460 
Cugnacu.  c  1 5° 
Cugumella.  e- 573 

C ugupu-Guacu.  h.  2 1 
Ctó/.  d  367 
Ciiillere.  é.  1 72 
Ce/ft.  d.  3  1 3 
Cujelier.  e.  465: 
Cukeel.  d.  368 

Cuhblanc.'e.  248*  f.  251*  57& 
CW  jflttwe.  d.  337" 
Ctó  rq//b.  d,  389 
wwga.  d«39t 

CWo  kVmco  ^578 

f  «HApw  Guacu.  h.  20" 
Cunicalus.  b.  39*" Cuntur.  d.  1 04. 
Cupido  /vis.  e.  409 
Curacoa-Bird.  e.  344 

Curicaca.  e. '75 Curimata.  h.  207 
Cur otijf et.  e,  58  t 
Curruca.  d.  420 

Mm  2  Ctyr- 

\ 
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e.  569 

e.57'> e.  58 ó e.  499 

Curruca  cantu  Lufcinw. 
e.  568 

Sylveftris. 
Vulgaris. 

Currucae. 
Curviroftra. 
Cusbat. 
Cut  Water.  e.  1 59 

Gyclogafler.  g.  255 
CYCLÖPTERÜS  g.  248 

C;yg?w ,  Cygne.Cygmt.  e.  1 3 
Gyrca  Mo/gor.  a.  307 

Pfono*  f-  504 
Cynadus.   g.  38 1 ,  390 ,  39$ 

402,  436 

Dazyputz.  b.  279 
Dfify*.  e.  276 
Delphin.  c.  543 
DELPHINUS.  c.539 
Demoi  felle  Mo?ijtreufe  f .527 
Deidrokolaptes..  d,  374 

e.  447  \  Dentale,  g.  :93 
Iteiitw:  g.  388,  398,235,439 
Dephrada.  1. 242 
Desmans  kat.  b«  1 66 
Diable.  e<  1 55 

de  Mer.  e,  272^.531 
Diablotin.  e.  155 
Dialbird,  d.  343 
Diana.  a.  360,  362 

(Cynocepbalu 
CynogloJJus. 
CTPRINUS. 

Cyprinus 

Cyrdnka. 
Cyrichta* 

Dab. 
JDace. 
Dacbs. 
Daesman 

clavatus. 
latus. 
riobilis. 
vulgaris. 

D. 

a352 

g-329 
h-355 

h  419 
h.442 
h.  44 1 

g,  402 h.360 
e*  59 

a.  369 

B-341 
h.415 

b.  228 b  435 

Diavolo  di  Mare. 

Dib. 
DIDELPHIS. 

Digunen. 
D 10  DON. 
Diodon  Ocellatus. 
DlOMEDEA. 

Dipbarda. 
Dip  jas  (Colubery 

Diffoon. Dieet. 
Dixhuit, 

Dob Dobeler  y  Dobula. 
Dodo. 
Doe. 

J)ama. 
Dambirfch. 
Damier. 

Danta. 
Darade. 

Daim ,  Daine ,  Daino.  c.  126     Doel. 
Daler  Ren.  e.  279    Dof  Hiort. 

C.  I  27  r   1  82 
C.  12Ó e.  96 
c.57 

g,267 

Dar  dj  Dare,  Dart,  h.  4*5>4l8 

Dafybatus.  f-  482 
DslSYPUS.  b.277 

Dauphin. 
Dotp. 

Dog. 
Dogge. ; 

Doguin. 
Dole. 
Dolphin. 
Domina  Serpentum. 
DominicanuSt 
Domiporta. 

c.54.3  I  Dondioe. 
d.  309  f  Donnola. 

f*  53* 
b.  69 

ib/3*ö 
h.  416 

h.  497 

b.488 

e.  98 

f»  242 
f.  403 

c.  206 
e.  134 

c.  240 c.213 

11,417 

e.  320 
c.  127 

ei.  309 c.  127 b- 34 

g.^7 
b.38 

d.309 

g.  267 
f.  290 
e.  504 

f.  12 

h,64 

b.  207 

Don* 



REGISTER. 

Dmzella. 
Donzellina. 
Dopping. 
Dorado,. 
Dorade. 
Dorado. 
Dorcas. 
Dorée,  (PoiJJon) 
Dor  kas. 
Dorkajlhion. 
Dormoufe. 
Dornbundt. 

Dornfcbweyn. 
Dor  f  eb. 
Dotter  el,  Doitrel 
Doublé  Headed  Serpent,  f  430 

g.  222  j   420 

e.  260 

g.  266 c.  198,  213 

g-3i3 
c.  142 c.  14 

b.486 f.  487 b.353 

g.  168 

e.  257 

Marebeur. 
Doujong. 
Dove,  Dufwoa. 
Dovella. 
Dover. 
DRACO. 
Dracunculus. 
Drepanis. 
DreJJa. 
Dromedaris. 
Drongo. 
Dronte. 
DroJJel. 
Dnmmerfisb. 
Druskopos. 
Duba>  Dubbe. 
Duc. 
Ducchel. 
Duck. 

Dujung. 
Dukiphat. 
Dun-Diver. 
Diwarf-Hen* 

f.  430 a.463 
e.  434 

g.  420 
h.417 

.  f* '61 
e.  610 
c.  48 1 
c.  22 

e.  490 

e.  299*320 
e.  481 
5-444 d-374 
b.  213 
d,  183 

e.  138 c.  63 

.    a.463 

&  414,  e.  392 
«•  73 

*•  374 

E. 

Ecigle. 
1,JBS£L|  YÜI.  STUJK» 

d,  124 

Ear  Dove.  e,  455 
Lau  terriër  >  Animal  f,379 
£érfw.  e.  193 
EcatototL  e.  72 
JSrógft.     y  e,  262 
ECRENEIS.f.wi9g.z51 
Ecbenéis  Neucrates.     g.  264 Echidnat 
Ecbinus. 
Ecbis. Ecorcbeun 
Ecureuil. 
Edder-  Fugel. 
Eel. 
EelpouU 

Effraye. 

Efts.
 " 

*-3*7 

h     88 
f.  327 

d.  212 

b.  493 

e.  40 
c.  2t9 

g.  2? 8,  236 
d.  198,  C615 

F.  121 
Eicbermlin,  Eicborn.  b.493 
Eicken*Hsker. 
Eider. 

Eigel. Elan. 

Elapbos. Elbs. 
Elderitz. 

d.314 

e.  40 

b,288 
c.40 
c.  60 

e.  14 

h,  412 
Eleotbris  9  JEIeottis.  ̂ 279, 28r,  285 

Elephant  (Poijjon).      f.  527 ELEFtUS. 
Elft. 
Elk. 
Elkerkedom. 
Ellendbier. 
Elritz. 
ElsdiuT. 
ElfelvagQ. 

EIJter. Elvers. 

Elyos. 
Erna,  Eme* 
Erna  di  Gei. 
Embergoofe. 

Mm 

a  419 

K425 

c,  40^  e.  14 
b.  3*9 

c.40 

b,4ia c.40 

a.  343 

d.320 
8-105 

f.  iS<S 
c 184,  310 

e.  300 e.i3ó 

L      JEilf* 
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EMFERIZA. 
Ernerillon. 
Emeu. 
Emifole. 
Emmelhunter. 

r.517 

d.166 

e.  310 f- 5*7 

d.371 

Erythrinos. 
Erythrinus. 
Erythropbtbalmus. 

Ejchalette. 
Efmerillon. 

g.121,221  , 
241  , 

38l. 

2^7 
Emperador  ,  Empereur.  g,  1 40 !  Efpadon. 
Enchelyopi.  ë^33\  Kppagneul 
Encheiyopus, 

23Ó ,    239  , 
h  78,  109 9 

Encrajicholus. 
Encubertado. 

Engraulis. 
Enhoming. 
Enjokos.    \ 
Entracb. 
Emidris. 

Epaulard, 

h 
b 

17 ESOX. 

Eftoumeau, 

Efturgeon. Etalon. 

h.3^\EXÖC0ETUS. c.  425  \  Exocoetus. 

a;374  |  Exos* 
e*  63  !  jEyrftfr  £wfe. 

b.  179  I  Eyfer-Verckm. c.  54.7 F. 

g  389 
g.59o 

h.425 
d.  427 

d.  166 

g.  140 h,  230 

e.471 
f.540 
c.334 

d.  206 
h.270 

g.  148 

^  554 

e,  40 
b.36ï 

Epée  de  Mer.  0.550,5.140 
Êpeifche.  d.  391 
Eperlanus ,  Eperlan.   h.  200  \  Faher ,  Fdbro. 

\ 

d.  177 

d,  149 

e.  158 

g,2Ó7 
^442 

c  33^ c  334 

b.  7,h.5i8 
e.  &12 ! 

d.421 

Ëpervier. 
Eperviers. 
Epouvantail 
Equifele ,  Equifelis. 
Eguites ,  Columh®. 

EQUUS. 
Equits. Marinus. 
ErdboulL 
Eremiet. 
Ericbs-Lacbs. 
Erimceus. 
ERIN   CEUS.        b.287 
Eritbakos,    Eritheus ,    Eri- 

tbulos. 
Erizo. 
Erminea. 
Erne. 
Ernab. 
Erfskruper. 
Erven. 
Eruxotaos* 

g.  3*3 
Faerle.        «  b.  249 
Fager  Gias.  e.  38 
Fagimo  9  Fafano.       e.  381 
Faifan>  Fafwu  e*  381 
Faifant  Bruyant.         e,  392 
Faicatores.  e.  324 
Falcincllo.  e.  225 
Falcinellus  Bengalenfis  .d.  429 

Falcata,       e.  224 

Papilio.        d.428 
h.  176  I  FALCO.  .d.  122, 149 
b.288  !  Falce3  Fringillarius.    d.i?7 

Paluftris*      d.  175 
Stfcer.  d.ijö 

e,  584    Falcon. 
b.  288  j  Falcone. 
b.  206  I  Falconello. 
d.  142  !  FallowDeer. 

b.J370  !  Fallowfmiter. 
h.43    Fa/ttwt  d'Acqua* b.  190    Faone. 

c.  392  1  fhra?. 

d.  149 
h.89 

d.215 

e*  60, 127 
e*  578 e.  47  9 

e  60 
b.464 

/ar- 



REGISTER. 

Fnrloufe. 
Farra. 
tajanella. 
Fajjz  IVahh 
Faiher-Lashen- 
Faucon* 
Fauni. 
Füimus. 
Fauvette, 

Babillardc* 

Fieldfare. 
flair. tiercé 

a,33° a.3  9 

de  Bois. 
Crife. 
de  la  Haye, 
de  Rofeaux. 

Fauvettes, 
Fawn. 
Fazyan. 
Fedoa. 
Feid-Bubn. 
Feinte. 
Ftf. 
Feleben. 
FEL1S. 
FERM. 
Ferbott, 
Fem-Owl. 
Ferra* 
Ferraza. 
Ferret. 
Fèrfhufi* 
Fett-dmmer. 
Feuer  Krète* 
Fezant. 
Fiallmus. 
Fiall  Racka. 
Fialfijh 
Fiatola. 

Fiber.      ° Ficedula. 
Ficeduh* 
Fico. 
Ficus. 

I.  Deel.  VIII.  Stuk. 

rtgöiaaka. Filacotma. 
ite-Tüh. 

Filet. 
Finback  V/bak. 
Finck. 
Finfifcb. 
Fingab. Finnfijkm 

Fififcale. 
Fire  i  l'neflirt. 
Fisgurn. 
Fifchtreiber* 
Fifcb  Weyber. 
Fishevlin, 
FISTULJRU. 

rFitcbet. 
Fjaer/mg ,  Faerjïng, 
Flair. 
Flaitans. 
F!  amant. 
Flamenco. 
Flamingo. 
Fleder  Mans. 
FiefuSj  Fletelet  3  Flez. 
Flirer. 
Flitièrmouje. 
Fiom. 

Florus. 

FloJJade. 
Flounder. 

Floy-Ffsk. 
Flagenfiaecberle. 
Fluke^  Fhmdra^  ̂  
Fluta. 

Flynder. 

FlyingFifb.  ■ Foar. 
c4  564    Foetta. 
g.  201     Foine. 
g.  201    Folega. 

Mm 

e.  482 

f- 477 

e.  572 

e  412 

f- 493 

C-  477 

e.532 c.  77 

d.  221 

h.  207 

f- 477 

h.98 

e.  24 

f  ïJ7 

h.  226 
b.  2C0 
g<  157 f,464 

g-S'*? e.  162 

c.  16a e.  ióa a.  404 

g-  337 

g-  338 

a/404 

e  27a 

e. 511 

f  467 

g-3i7 

g.  148 
e,  579 

g  337 g-83 
g-  337 

h.89 

c  220 

K  200 

b,  ip4 

e.  270 

A. 
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Folot. 
Foras  Flebar. 
Fox  til. 
Fcrktaüs. 
Formüula. 
Formigué* 
Forzane. 

F'ofing. Fou. 
Foude  BaJJan. 
Foiiine. 
Foulque. 
Fourmilter, 

g« 

e.  479 

e.  4°6 
h.  182 h.175 

d  37i 0.413 

e  282 

IJ7>  ï6° 
e.  103 

e.  122 b.194 

e.  271 
a.  486 

Fous* 
Fouton. 
>Fox. 

Foyna. 
Fragoiino, 
Francolin. 

•     1 

Tamcimir.   a.488 e;  104 e.  233 

b.86 
b.  194 

g.  389 e.  229 

Francolino.  e,  407  $  41 1 ,  42 1 
Fratercula.  e.  80,  85 
Fraye. 
Fre&ate  -Bird. 

,  6 
Fretin. 
Frett,  Frettel. 
Freux. 
Frezaye* 
FriEtur®. 

e.  482 
e.  112 
h.  386 b.  203 
d.  305 

d.  198,  e.  615 h.465 

FRINGILLA.  e.  530 

Fringilla  'albicans.  e.  518 Babamenfis.  e.  543 
Cbinenfis,  e.  529 
montana.  e.  535 
nigra.  e.  507 
mlgaris.  e.  532 

Fringillago.  c»J94 

Friquet*    '  e.  561 
jfirogge.             '  f.  243 Frogfish.  f.  530 
•Fro/cfc.  f.  243 
Frttftura.  .    h.67 
Fflob/ï.  b.  86 

Fuld-koppe.  e.  90 
FVLICA.  e.  269 
Fulica.  e.  270 
Fullonica,  Raja.        f.  4?r 
lundulus*  h.  95 ,  380 
Funffingerfifch.  g.  2  7  5 
Furam  9  Furet ,  Furo ,  ftowi . 
cz/to.  b.  203 

G. 

Gaate  Sïld*  h.  294 
Gabbeling*  Crow.  h#  308 
Gabian.  e.  142 
Gabiani,  h.  34a 
Gabilan.  e,  184 
Gabler.  g.  294 
Gabrille.  e.  584 
GADUS.  g.  164 
Gagnola.  h<  570 
GflJ.  g-3*3 
Ga/  rfeZ  Paradifo.  d.  415 
Galaxia.  g.  166 
Galbedro,  Galbula  d  332 
Galbula  Benghalenfis.  d.  333 
Gflfe.  b»95,  207 
G^to.  g  240 
Gal  e  dor  9  Gaïetra.       e.  143 
&£&*.  f   498 
Galeëtta*  g.  233 
Gö/tó  Gfl««.  f.  486 
Galerand.  e.  212 
Galerita.            g.  1 66 , 2  2  5 
Gakro.  b.  485 
Galens,  Canis.  f. 498 

Glaucus.  f.  509 
Rhodius.  f.  541 

Galexia.  f.  443 

Galgen-RegeL  d.  330 
Galgulus.  d.  270,312,  33a 
Gfl//a  Mareza.  e.  282 
Galktto  di Marzo»     d.  4*5 

Gaf* 



REGISTER, 

—     / 

Gallina  Corylorum.      e.  4 1  o 

Frislandica ,  crispa  ■ e,  374 

diNumidia.     e.  378 
Gallina  rufiim.         e.  411 
Galline.  

■•    h.  85 
Gfl//o,  Gallina.  e.  349 
GaïïoPavo.  e.  335 
G#//&j  ,  Gallina.         e,  349 

grunniens.       e.  296 
Marinus.       g.  313 

GaZtt.  b.249 
Gamah  c.  1 1 
Gambetta.  e#  243 
Gamela.  c.  11 
Garn*.  c.  182 

Gangfifch.  h*  206 
Gcmner.  e.  73 
Gannet.  e.  147,   148 

Gö«/b  ̂   Gtf/z/T*,  Ganfer.  e.  27 Gaper.  g-411 
Gardon.  h.  415,  418 
Garfisb.  h.251 ,  510 
Garganello.  e,  58 
Garganey.  e,  73  5  78 
Garrot,  e,  51 
Garrulus.  d.  224 , 3 14 

Argentoratenfis. 
d.  330 

Bohémiens,    d,  223 
Garza.  e.  201 
Garzetto.  g.  429 
Gajcanel.  h.  67 
Gafteropelecus.  h.  35 1 
GASTEROSTEUS.  h.34 
Gafuel.  e  310 
Gato,  Gatta9  Gatto.  b.  127 
Gattorugine.  g.  230 
Gaulding.  c.  209 
Gavia.  e.  244 

Marina.  ^157 
Gfl;y0.  d.  314 
Gazella.  c.  198 

J,£}ESL.   VIII.  STUK. 

Gazola. 
Gazzola. 
Gecko,  Gekko. 
Geecka. Geelgorfl. 
Geep. 

Gegier. Gehad. 

e.  212 
d.  320 
f  *53 

d.3jo 
e.  523 

h.  251 c-535 
b,97 

Gehornter  Tauchei *•  e#  138 
Geirfalq.  e*  73 
Geifz.  c^57 

Melcher.  c.  614 
Gelding.  c.  334 
Geline.  e.  349 
Gelinote*  e*  410 

blanche.  e  405 
de  Bois,  e.  4 10 

£t(p&.  e.  408 
Grfw.  e*  21 2 
Gemal.  c.  1 1 
Geneita.  b.  165 
Geniffe,  c.  269 
Genitb-katz.  b.  16Ö 
Gentilis.  d*  157 
Gentleman.  e,  122 
Gerabib.  d.  294 
Geranos  >  Geromos.    e.  184 
Gerbuah*  b.  489 
Gerfault,  d.  17a 
Gerinos.  f.  247 
Germon.  h.  57 
Gerres,  Gerrulu  g«384 
Gerfihammer.            .  e.  520 
Gerzab.  e.  184 
G^.  c.  157 
Gemzen.  ■  c<5o 
Gevracb.  g,  424 
Ge3?er  .  Cejr,  d9<S 
Ghiandaia.  ó.  314 
Giadda.  h.  237 
Gictrolo.  e*  248 
GfM>ar.             c*477>  482 
Gibhera.  e.  33  7 

M  m  5  Gt* 
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Giboya. 
Gkberlin. 
Gidde , 
Giers. 
Gilt  Cbarrf 
Gilthead. 
Ginfisb* 
Girmet. 
Giorft. 

C-%
  -•* 

f  tos. 

GirardeL 
Girardello. 

Girotu 
GirHtz. 

Gitje. 

Gjoek Gladius  Piscis. 
Glama* 
Glanü  3  Glano. 
Glareola. 

Ê  3*i 
e.  468 
h.  237 

h.  190 

g,  267 ,  376 
c-334 

g-  *33 

"h.9 

e.  230 
e.  22* 

e.  282 

g-324 e.  548 ^  157 

d-358 

g-J40 c.  2Ó 

h,  101 
e.  220 

JEgocepbalus.  e«  235 
Gl&nana*  e.  468  : 
Glauciwt.  %?  53 
Glaucus.  h.  65,  69 
GleaL  d.  145 
G/i£ro#  b.  485 
(3£r*f.  b.  288 
Gliricapa  {Serpens).    f.  408 
Gluren.  h.  414 
Oftr.  b  471 
Globêfisb.  h  489 
Glottis.  e„  230 
G&tfk  e*  276  ,  230 
Gneetz*  Coat.  c.  T56 
Goat-Head.  e'^3l 
Coat  Sticker.  e.  6 1 4 
Gobela.  b.  ̂ 29 
Goto.  g.  288 
Gofcw*  ̂ 280,282^289,11,380 

cQpüatw.  g.  300 
flüviatilis*  g  300 

GOLÏUS*  g.280 

Gobius.  g.  282,  287 
fluv.noncapüatush  380 

Godwall.  e.  48 
Godwit.  c/231 

Gogrt.      •"     '  g.280 Gof/iwi.  b.  380 
Goiland.  e.  14Z owiir£  e.  144 
Goirfugel,  CoifugeL      e.  84 
Goiran.      .  d.  174 
Golango.  c.  179 
Göld-Ammer.  e.  523 

J&zr/ab,  h.  397 
f fel  e.  539 
/z/d).  h.  330, 396 
Ce;y£r.  d,  1 14 
ïlaenlin*  e.  588 
Karaus.  h*  427 
Lacbs»  g  209 
SteX  g.395 

Wes  Crownd  Jrren.  e.  588 
il/ye.  e,  51 

Goldiin.  g*  395 
Gengros,  g.  103 
Goojander.  e.  73 
Ctojfë  e.  28 
Gor^Coch  e.  407 
Gdra$:t  h.383 
Gorfou.  e,  13-2 
GorfowK  e.  407 
Gor ge  bleue.  e.  582 

rottgff.  e.  584 
Goshawk.  d*  176 
Gotorofalcu  g.  230 
Goaandou.  b.  361 
Gonjon.  g.  28o>  h.  380 
Gournet)  Gournard.      h.  8r 
Goveken.  g.  280 
GozaL  e,  133 
Graacke*  d,  309 
Grafl/  Zwyn*  b.  228 
Graqfey.  g.  204 
GRAiULA.  d.333 

Cm- 
/ 
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REGISTER. 

Gracula. 
Graculus. 

Graja. 
GRALLAE 
Grampus, 
Granbefiia. 
Grande  Cboitette. 

ofcly. 
Gran  Duc. 

d.325 
e.  i22,g  439 

h.  178,  d.  309 
e.  162 

c.  497^548 
c.  41 d.  197 

e.  175 
d.  183 

Grand  Duc  decbaujfé.  d.  1 88 
Fou> 

Gofier. 
Traquet. 

Qrafs*  Specht. 
Grafzmufcbe. , 
GrauLacbs.  . 
'Grautle. 

Gray.  ' Grayling.t 
Gray  e.  ., 
Grawer  Keuwit. 
Graw  Endtlin. 
Gr  e  at  Booby. 
Greater-  Erambling. 

e.  127 

e.  107, 110 e.  579 

•     d.391 e.  570 

h. 1765 130 ■  e,  89 

b.228,  e.  48 
h.  216 d.305 

e. 252 
e.  61 e.  127 

e.518 

Qrimpereau. 
Grinjon. 

Grijard, 
Grifette. 
Gris  la. 
Grislagine. 

Grif  on, 

Griftle  fisbes.  , Grive. 

d,  424 

e.  532 e.  149 

e.  572 e.  89 

h.  419 
e.  147 

f440 

e.  480 

Grebe,        e.  138  >  139?  140 
Greenfinck. 
Green  Gar-Hsb. 

Wren. 
Grenadier. 
Grenadin. 
Grenouille. 

e.  511 

e.589 

e<544 

f.  242 

Gresling. 
Greunfinck* 

.  Greyling. 
Gi'ey. 
Grey  Game. 

Plover. 
'  Griel. 
Grien  Vogelin. 
Grigs. 
Grimmer. 

de  St.  Martin f.  25  5 
<fe  JSdfer.        f.  531 

b.380 
e.511 
h.  38O 

h,x?6,  178 e.  398 
e.  252 

e.  261 

C4Ó8 d.i4j 

I.  Deel.  VUL  Stux. 

&  Caroline.       e  487 

&  C^  e.  482 
Grivette.  e.  485 
Groening.  e.  522, 
Grolle.  è.  305 
Gros  Beak,  Grosbcc.  d.277, 

e.  500 
GroJJer  Eracbfogeh  e.  25  2 
GroWö.  e.  104 
Grculard.  e.  503 
Qr  oimdel.  h.95 
Qround-Dove.  e.  458 
Qratf,  Cn/ë,  6V&,  Gras.  e.  184 
Qruneling.  .    e.  522 
Qrundiing.  b.  380 
Gruendling,  Gruendeh  h*95 
Gnmter.  g  395 
Gmlla*  e.  184 
Grumpel.  h,38o 
Gw.  e  183 

Americana.  e.  190 
Balearica.  e. !  80 
Numidica.  e.  182 

Grygallus.  e.  392 
Gryïfe ,  Gryllus.  e.  89,  g.  243 
GryDhus  ,  Cr;y/>.r.  d-  104 
Giiabucu.  h*4Ö5 
Guacari.  f.558 
Guacu-cuja.  f,  537 
Guaca,  Guacu.  e.  143 
GuainumH.  dt  433 ,  445 
Gualle.  e.  42a 
Gwrwi ,  (3«fl7?.  e.  342 
Guapena.        -         g*374 

-f-~
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380 

Guaperua.    f.  538,  h«459> 

460 
Guara.    .  ■ 
Guarocapema* 
Guara  tereba. 
Guarerua. 

Guariba. 
Guattes* 

Guatto  Mufcarolo. 
Guatu  cufa* 
Gubanas. 
Gucherlin. 
Gucker 

Gudgeon. 
Guecubu* 

Guemns. 

Guëpier. 

Guffer. 
Guignards. 

Guignette. 
Guièlemot* 

Gulo- 
Guiniad* 

'Guinpwguara. 

Gainy  Duck, Hen. 
Pig. 

Gidra  cmreba. 

tangeima, 
tinga. 
livica. 

GuhHaae. 
Gulden  beai» 
Gulo* 
Gull 
Gullacfo 

Gidlfis7. 
Gump  Huhn. 
Gunnellus. 
Gups. 
Gut. 

Gurnard. 

Gurnaxdus. 

\> 

Gurnardus ,  grifeus. 

Guftard. 
Gutfincb. 

Gyfitz. Gylienrenna. 
Gymnogajler. GTMNOTUS. 

Gymnotus  fremulus. 

Gypaeios* Gyraffa, 

Gyrjalco. 
Gyrinus. 
Gyvit ,  Gymt* 

h,8l 
c  287 

c-  503 

e.  240 

d.390 

g.  122 
g.107 

g.ni 

d.  115 
c-37 

d.  170 
f.  247 

e.  241 

H. 

Haa,  Haie9  Hay. 
Haaebrand. 
Baa&Ridnng. 
liane 

'en. 

TOPUS. 

Rachel, 
Hadock, 
Hóeft. 

flaeger. HÉL 

Haer.. 
aerfogel 

Haetzier. 

Hafe-Nabl. 

Haf  tiert. 
Hafpodde. 
Hafs-  Nahl. 
Hafs  Tjaeder* 
abn ,     an , 

Ha] e  (Colubef) 
Hake. 
Hakik. 

Halbfachs. 
Halcyon. f-Jaleur. 

Halte. 
Half  fifcb. 

Halgfiunduk 

&, 

f,487 
f.  509 

f.510,515 

b.  288 

g  \66 

C334 

e.  202 
e.  265 d.314 (J.415 
d,3i4 

n>  3i5>5*<S 

e.  94 

g-249 *V  5*5 e.  115 

enn.    e.  349 
f.  409 

213 

e.  104 b.237 

d,399 

e.  671 

g.  386.  h.  281 

h.i75 

g.  325 

Ha- 

• v 
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Baiïcnos.  cL  1 70 
Hamadryas*  a.363 
flamefter.  b.  465 
Hamiotce,  e.  163 
IJamJler.  b.  465 
Hanje.  b.38 
Hapbor-Eberotb.  b.  299 
flarang,  Hareng.  h.  283 
Harbaju  f.  420 
Hareba.  h.  101 
Harder.  g  402 
flarderen*  h.  2  70 
Har  dun.  f.  119 
flardy-  Sbrew.  b .  3 1 3 
-Hare  b.  370 
flarengfor,forêJaure*h  282 
Bawngus ,  Harango.  h.282, 

283 

Harfang. 
Hark. 

etiolê. 

hupé. 
Harr. 
Hafe. 
Ha/et. 

d.  202 
e.7f~73 

e.  79 

e,  78 

h*  21Ó 

h.  37°>39* 
fr.  2/0 

Htf/fe .  Hafeier ,  Hajela..  h.417 
/ito/*  Roetele. 
flaus  TeuffeL 
Haufen. 
Haut. 
Hautin. 
flav  Heft. 
Hav-Sule. 
Havelld. 
liawks  Eyeè 
Hayma. 
flayopolin. 
Beatb  Cock.. , 
fleebt. 
flecknatter. 

Bedge-Hog. 
fleering,  Herring. 
Heering  Konig. 

L  DEEL.  Y  VI.  STUBL* 

e.  581 
e.  238 f-553 

a.  480 
h.  218,  258 
b*  7*  e, 94 

e.  1&2 

e.  57 

e.  259 

c*  ,ro6 b.327 

e.  398 h.  237 

1 328 b,  288 h.283 

h*33° 

Heggefchaar* 
He  ir  e. 
Heirtb. 
Meifen 
fffegug. 

Hekna. 

e  27<S 
e.  202 
e.  220 
c.269 e  8  5 

/&*£?  Hynder.  g.  325, 337 
Heimet- Pigeon»  e.  44c 
Helérios.  e  223 
Helle*  h.  2od 
Helvetian  Daw.  d.  3 1  o 
Hemionos.  c  398 
Henffling.  e-5J* 
HenharïierJIenbarrow.d  143 
Hèpatus.  g.  135,  I37*4U 
Hepfetus.  hé  249,  260 
Herinaceus.  b.288 
HerinandeL  f.  279 
Herifioriy  Herix.  b,288 
Herman.  c.  220 
Herodias*  e.  20 1 , 205 
Her  on.  e.  201 
Herrganfs*  e,  202 
Herring-  Gull.  e.  1 47 
Heubel  her  eb*  e.  467 

Mq/>.  e.  593 
H tuner  thiej.  d.  145 
Heunhn%  ffubn.  e*  349 
Heyden  Lenb.  è<  4Ö7 

i¥«yï.-  e,  593 
Heyboe.  ,       d.  38c 
Hiam.  c.  30 

Chamfu*  c.  31 
Riaticula.  e.  254 
Biatula,      '  g»  4 1  ï 
Hibou.  d.  183 
Hick<vo2ll.  d»39t 
Hierofalco.  d.  17^ 
Himantopus*  e.  262,  267 

Himbryne,  flunbryre.e.  ifj'jj //wwfe ,  Afe£fi ,  Hinde  Kalh. c.  öa 

Hinnularia.  d  141 

y 
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Hinnuluu  c.  6o>  314 
Hiort.  c.  00 

Hjaerpe ,  Hierpe.  e.  41 1 
Hippelapbus.      \  c.  S5  ,  96 

Hippocampus  9     Hippocampe. 
h.518 

HippogloJJus*  g.  3  24 
Hl  f  PO  f  O  TAMUS*  c.404 
Hippos.  c.  333 
Hippurus.  g.  aó6 
Hircus.  •  c.  1 56 
Hirngrill.  e,  548 
Hirondelle.  e,  6ca 

Hirfch.  e  60 
Hirfcbfogel.  é.511 
Ife'm»  c.  60 
HIRUNDO.  e.  602 
Hirundo  Apus.  e.  6 1 2 

huzonicaé      h.  276 
Marina*         e.  155 
Piscis.  h.  86 

HooBzin.  e  346 
Hobreau,  Hobereau,  Hobby. 

d.159 

Jffocco.  et  344 
/taft?»  e.  346 
Je  Lurajfow.      e*3<i6 
&  Per  on*  e»347 
des  Amazones,     e  346 

Hoe  Am ♦  c«i56 
Hoeker.  ,  d.  314 
Hog.  b.  248 
Hogfisb.  .  .g-4i8 
JfTogg.  .        c.  220 
Hoitzanatl.  d.  325 
Hoitzitzü  ,    Hoitzüziltotatï. d. 42844  3 

Hoitztlacuatzin.  b.  359 
Holojleon.  h.  467*475 
Holtz-kraka.  Oy3-75 
IfollZ'fchreyer.  d.  3 1 4 
Holtziaube.  e.  43 1 ,  44  8 

Holybut. 
Homaoka. 
Hommanfhoror. 
HOMO. 

[jcney-Buzard. 
Hooded-Crciv. 
Hooper. 
Hooping  Crane. 

8-3*5 

e.  144 h-43 

a.  138 

d.  161 
d.307 

e»  14 

e.  190 

I 

Hoopoe9  hoopy  ffupe.  d«4i4 
#<#ƒ.          -  d.  415 
Hor  tb,  Horke,  h.29 
Horned  Omey^isk.  h.  473 
HörnfisbiHornfisk.h.  251,510 
Horngiall.  h.251 
Hornfimpa.  g.  295 
Homfpigg.  h.  43 
Hor/é.  c-334 

Makrelh  h.  67 
Martin.  e.  612 
Mare/?.  e  578 

Horfgjceh  e,  248 
Hortulane ,  Hortulan.     e,  54 
Hortulanus*  e.  521 
Hortybeh  e.  212 
Horven*  c,  444 
Houndfifb.  f*  48  7 
Hualfisk.  c.  443 
Httab.  h.  187 
Huette.  d.  194 
Hugg-Orm.  f-327 
Hubuy.  ^.  183. 

Huitling.  g.  207' Hauitrier  e.  267 
Hukte.               d,  1,96,  206 
Humming -Bir  ds.  d.  432 
Humpback-  Wbale.  c.  488 
Hund.  b  34. 
Hundlaring.  e.  116 
Huner-  Schwantz.  e.  44 1 
Hupling.  e.  1 1 6 
Huron.  b.  203 
ƒ&&  b.  248 
ifo/ifl.  f.  553 Hufo 
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Hu/o.  f.  553 
Huuskald.  e.  562 
Uwajfbuck.  h.  336 
By&na.  b.  83 

Odorifera.        b.  164 
Hydra,  f.  73 
Hydrocorax.  d.  282 
Hydrophil®.  e,  2 
Hydrus.  f.  375 
JHypoieucos.  e.  249 

JÓj^P  g.  1 66 
JByjirix*  b.  352 

Pwrfr.     fa.  497,  J02 

I. 

Ito»  c.  1 76 
Ibiboboca.  f.  395, 4  ï  5 
Ibijaram.  £  43  8 
Ibijau.  e,  6ï8 
jftw.  d.  ii 83  e*  214, 215,218 
Ichneumon.  b.  148 
Mtrus.  d.  332,  e  ̂ 35 

Indicus* 
minor, 

ld. 
Idbarn* 

IgeL 
Igelkott. 
ïggling. 
Ignavus. 
Iguana. 
IkanBabintang. 

Batoe  Banska^ 
Batoe  Jarig, 
Blanaek. 
Gadja. 
Kambing. 
Kaskajje. 

Kapelle. 
Kipas. 

d.336 e.  567 
h.  424 

h,  420 b.  288 
b.  289 h.414 
a*  479 

f.  168 

h.481 
g'3^7 

g  SU g.  402  j 
g  247  I 
g-  356  ! 
h.  481  1 

M55 
Moebet  Batang.  h.  25 1 
Pampus  Tereloc.  gt  365 

ï#Dï£L,   VIII.   STUK, 

Ikan  Plfau.  h.507 
Remt.  h.  121 
Sowanggi  Bêzar.  g,  307 
Sowangbif.üuangi-  ti.42 

i 

iteg  &etang. 
Ikorn. 

Lktis. 
llatbera  Doch 
lldbrimel. 
Ilias. 
Uier. 
Utis. 

Imber. 
Imbrine. 

Inmifcb  Baluk. 
lndianif.  b  Kunele. 
Indifcb  Seule, 

Ipecu. 
Guacu.  . 

Iperuquiba. Iscbarf. 

Ispan. 
Ispida» 
Ivy-OwL Izanatl. ; 

• 

j. 

Jabantau. 
Jabiru- Guacu. 

Jaboti. Jaboutra* 

Jaboya. Jaarna*     e.  237 , 

Jaccbus. 
Jacbmour» 
Jack  Davx 
Jack-Snipe. 
Jacove.  [ 

Jacuah. 
Jaculcitor. 
Jacupema. , 
Jaguacaquare. 

h  474. 

b.493 

b.  203 
e^45 

c.  136 e.  484 

b-  200 
b.  200 

CI37 

e,  136 

h  261 
^440 b.  440 d.376 

e.  44 

g.  26a 
11*428 
b  239 

d  398 d.204 d.344 

C.4H 

^  173 
f  59 

e.  208 

f.  32c 
269  *  276 

a.364 

C127 
d.  309 
e.  233 
f.  79 

e.  300 
d.  392 
e  342 

B-i67 
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Jaguacati  guacu.  d.  404 
Jaguar a.  b.  \in 
Jaguar  eta*  ^124 
Jahaka.  h.484 
Jakamar.  d.408 
Jambetta.  f.  495 
Jambu.  e.  419 
Japbiaü.  £  386 
^arx.  e,  28 
Jarzdbek.  e.  411 
Jajeur  de  Bohemu  d.  224 
^aswick.  fb*228 
jfoy-  d*  3*4 
5Pte  /e  ète;.  d.  143 
Jed.                  '  h.313 
Jeheras.  e»2X3 
^/<üé.  et  232 
Jentling.  h*<4§t 
Jerfalcon,  d.  172 
Jerven.  b.  190 
lw«i  m>  y«/«i  3W* 

,  b.431 
Jija.  b.  169 
Jiratazin.  o  37 
JocaJJe.  e.  482 
Jonabn  Jon.  .  e.  433 
Jordain.  g.  445 
?o  T;y/.  e.  151 
Jozo.  g.  289 
Jub  artes,  c.  482 
JudCoch  c«233 
Judelie.  e.  271 
Jugargen.  e.  434 
Jugoas.  e.  24 
3^/zVz.  g.  4^o 
Jtf&ï  3W&.   g-4*9*  42i 

Jumarra'syjumars.  c.400 
Jument.  c.  334 
^ÜM£iVr^c.333,a.42o 
Jummtum.  c»334 
Juniper  Titmoufe.  c.593 
Junix.  c.  269 
Jupatuma.  b.323. 

|  >pfter.  c.  482 
>rar.  e.  (38 
jfc/fcfe  <    g-384 
Jutfogel.  e.  223 
Juvenca ,  Juvencus.  [c.  269 
^rox.  d.37o 

K. 

Kaanafa. 

Kaar, 
Kabbelau, 
Kaczka. 
Kakatoes. 
Kakkaba* 
Kakopit. 
Kalb-El  Bar. 
Kalidris. 
Kallaion. 

Kallior. 
Kallos. 
Kambe. 

ib-3*3 c.  207 

e.  63 

d.  226 

e.415 
d*443 
h.  439 
e.  2%Q 

f.  527 

g.  166 

f.  527 
b.  15 

Kameelos  9Kaemehbier.  c.  n 
Kanin.  b.  391 
Kaphtar.  e.  433 
Kapbun.  e. 349 
Kcipros.  g.  3  f  8 
Kar  af s,  Karayfebe.  h.  383 
Kargos.  b^370 
A^rp,                      j  h.360 
Karp-karafs.       .      /  b.  385 
Karutz.                .  h.384 
Katrakas-Katrakas.  e.  3  8^ 
ito*,  b,  127 
Kaukai-  Kann.  d.  222 

KaulbarJJ.        '  h.  29 
Kautz,  Kautzlin.  d.  207 
Kayman.  f<  86 
•iTrtw.  c.  219 
Keeling.  g*i85 
iftfeé.  b«  34 
i?ea&fe\  b.95 
Kepbalos.  h.  270 
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faphiu 
Kernill. 
Kerthiörik 

Kefcbr. 
KejlreL 
Keuchlin. 
Keur-Henn. 
Kiankia. 
KichlcL)  KicblU 
Kidd. 
Kiddavü. 
Kik§  Kuk9  Hakik. 
KM-  Deeré 
Killegrew» 

'  Kimbüla. 
Kimpezeë. 
'Kitnfak.  ; Kindermeïcker* 

King.Jo. 
Kingjton. 
Kinmodfuis. 
Kin  Ta , Kin-Tiu 
Kiod-Meife. 
Kippos. 

b.97 

e.  58 
d.  425 

.-   K  14; d.  163 
e.  349 
e.  379 

d.  ïto$  262 
e.  481 
c.  156 

e.  88 e.  1 04 
e.  255 
d.  423 
f.  78 a.344 

f.  78 
d.204 

h.396 f.  493 
e,  67 

h.396 e.  j97 

f.  ̂ 71 

Kobel  Endte. 
Lerch. 
Mtijf. 

Kobitis. 
Koeto  LaoeU 
Kohier. 
Kohi'meifs» 

muien  (fcbwart 

muiden^  mund. 
trqft. 

Kohofska* 
Kokkux 

Kolja ,  Koll. 

e.  46? 

•   ̂ 593 

g.  286 g.258 g*  204 ,  205 e*  593 .  597 

}gelbe) 

g.  206 g.209 e*  492 

e.  273 

d.352 

g.166 
Kollen ,  KoUinundér.   g.  209 
Kolotes. 
Kommanick, 
Kon. 

Kongros. 

Kirfcb-Fink)  Kirfcben-Scbnel 
Ier.  e.  501 

Kijfa-é  dr3*o 
Kite.  d.  145 
KiwiU           0  e*  241 

Kjaeder.  e<393 
Kjorfogel.  e.  73 
2CW»  Keutztlin.  d*  194 
Klepper.       ...  c.  501 
Klinger.  e.  51 
Klippfisk.  g**75 
Klubbe-Torsk.  g.  170 
Klump-Huhn.  e4  375 
Knipa.\     .  e/$i 
KnipohgoU  c  573 
Knodïng*                .       h*  8ó 
üfrcoÊ.  e*  250 
Kvcten.  c.  488 
Knurrhahm  ht  87 

J.  Dsill.  VUL  Stuk.  | 

Konigsfogel. 
Koph. 

Koppen. 
Kopper  ~Orm>     . 
Koppier. 
Korakas. 

Kornfaerïe. 
knarren. 

Kor  ome. 
Korp. 

Korud&los  9 '  Mrudos* 
Korupbaina. Kos, 
Kot-dziku 
Kow.    . 
Kozieh 
Kraee, 

Krab  Specht. 

ff.  ï  74 e.  467 

c  33* 

g-  103 e.  588 
a.350 h.  43 1 f*  427 
e,  464 
d.  £94 

b.465 c,  274 

d.303 d,  294 

e,  460 

g.  2Ó(S d,  183*  e.  491. 
b,  22$ c  269 c  «57 

#  303 

d.375 

J&Sfek  Arafo.  c.  444,  d.  307 
Kram-Stromling.  h,  327 
Krammetsfogel.  e.  4  8  2 
Kramsfogel.  e.482 
iTrflwfcfc ,  jSTmw,  Anz/2#  e.  1 84 
iffcj&fl.  h.  385 

Nn  Kreuck* 



ALGEMEEN 

KreuehEntlc9Krig'Ente.c.$ 9  I  Lactrta,  *volans. viridis. 

vulgaris. 
Laccrto. 
Lacertus. 

Krios. 
Krokodilos. 
Kroil-Hubn. 
Krcn:Hiort. 
Kropfganfs. 
Krot  e. 
Kruk. 
Kruha. 
Krakmorski. 
Kruk-  Wodny. 
Krulkwabhe* 

c.  21  p 
f.  77 

e.  374 

c.  60 e*  104 f.  194 

cL  294 

e  57o 

e- 73 

CÏ15 

g.'222 

f.6g 
f.125 

f.  160 

Mr 

b.  205 

f.  121 

/{riep  .  Habn ,  Krup .  Hubn. «•374 

Krypart. 
Klis. 

Kugelfifcb. 
Kuh> 
Kuknos. 
Kukulka. 
Kun. 
Kuna* 
Kunigk,  Kunlein. 
Kunos, 

Kuprinos  f  Kuprianos.h<%6o 
Kutke  Gaap.  e.  143 
Kixikwu  h.  1 20 

Kyuffa*  c*  1 5 1 
Kyvutz.  c.  241 

d»  424 
b.  203 
{1,489 
c.  269 e.  14 

d  352 C334 
b»  194 

b*  39? 
b»l,53 

Lobben,  Lal* 
Lahbbier. 
Labbu 
Labec. 
Labeo. 
LABRUS. 
LabuL 
Laccia. 
LAZERT A. 

Lacertaf  aquatica. 
<«    Cbalcidica* 

e.151 
e.  152 b.97 
c.  14 

h<  270 

g.406 

c  257 

h.  339 

f.  76 f.  163 

f.  I29> 
1 

Indicus. 
Orbicularis.  f.  159 
Scincoides      f.  181 

Lach-Taube  e*  456 
/-flcfa  5  Lax>  Ldfo  f  h.  1 29, 

175 

Ladora,  Laerka,  Lark9 
Lcrch»  e*  460 

Lavi-Raja.  f.  46  5 
LagocepbaluSt  h.  4  80 
Lagöis.  h.  481 
Lagöos.  b.  370 
Lagopus.        .    b.93,e.  404 

ö/fóra.  c  407 
Laifcb.  b.  97 

Lamanda.  f.  320 
Latnb  9  Lambc.  c.  120 
Lamentin.  a.  463 
Lama  ,  Lamie.  f.  510,  5 n, 

510 

Lamiola.  f.  4  99 

Lmnpetra,  Lampreka ,  Lawj- 
jf>?jtód  3  Lamproye.     f.  442 

Lamprey-EeL  f.  442 
Lainprcyon,  LamprillonS.  445 
Lampuca,  Lampuga.  g.  136 
Lamus. 
Lamvier. 

Lanarius. 

Lanceron,  -Lanccn. 
Landola. 
Lam  Snapper. 
Lanete. 
Langa. 
Langivie. 
LangfchnabeU 
Lariier,  Lantiro* 

b.447 

e.  8S 

d.  16S h.  238 

h.  271 

g-397 
d.  168 

£2*4 e,  88 

e.  74 

d.168 

LA* 



REGIS  -TBR. 

La-pin. 

L/tmus.  • 
Lanius  Bengbalenfis. 
Lannar  >  Lanneret. 
Lante. 
Laperaux  > 
Lappskata. 
'LappfyL Lapwmg. 
LARUS. 

Larus  Pifcator. 
Lafica  Lefna. 
Lafino. 
Laska. 
Latus  Piscis. 

Laub»Frofch. 
Lauck. 

Laughing  GulL 
Laugele. 
Laugelen. 
Launces. 
Lanrey. 
Laurices. 
Lavandiére. 
Lavaret. 
Laverne. 
Lax-Ockel 

Laxunge. 
Lebre. 
Leccia. 
Leecb-Owl. 
Leglek. 
Lebsras. 
Ltïb. 

Leiner. 
Leiobatos. 
LeiobatuSr 
Lekat. 
Leman  Vifch. 
Lemmender  , 

Lemmus. 
LEMUR. 

d.2II d#343 

ciió8 
c*57 

b39i 
d.  %28 

h. 207 ,  214 
e.  240 
e.  142 

b.  203 
c.  385 
b.  203 

g.  440 
f-  %55 

. h.4i6 
c.  149 

h.416 
h.4i8 
g.  129 d  258 

K392 
e-573 

n,2c65  219 
f.  144 

Lax-  Oring. h,  176 
h.  178 

b.  370 
h,  69 

d*204 e.  193 
e,  213 

•     b.  97 
e.  48 

f.466 f- 477 

b.  2fO h.63 

Lemming  j 
.     b.447 

a.  396 

Lentillade. 
Leo. 

Larinus* 
Pardus.  . 

L^ö^.j  Leone. 
Lepra. 
Lepturus.       g, 
LEPUS. 

Lepus  marinus. Lerot. 
Lerzmacbu 
Letaga. 

J  Leuciscus. 

I  Leucorodias. Leurle. 
Leury. 

LeuteJJer. 
Lever/ma» 
Leviathan. 
Levrier. 

Leyon. Lbama. 

Libane ,  Livane. Libella. 

J  Libellina. 
I  Licetta. Lic  ome  de  Let.  . 
Liebre  9  Lievre* 
Ligero* 
Ligbt  Horfemen. 
Ligurinus. 
Limande. 
Limofa. 
Li?t. 

Lin-Abl. 
Linaria  nigra. 

rubra. Lingf 

Linguado. 
Linmatula. 

121 

/Jngulaca. f.  in  nar  e. 

J.CE5L.   VIII.  STUK, 
Limiet  3  Linottc. 

Mn  a 

f  4*1 

b.jK? 

b-i 

b.  118 

b.  97 

b.370 
e.  128 
b.  369 

h*48l 
b.485 f*  454 

*M*5?  43* e.  169 e.  467 

d.  15Ö 

h.  380 e,  230 

f.  79 

b.  97  *  270 c.  2<$ e.  104 
f.  495 

b.  205  '• 

g-*35 c4  5 

b.370 

a*48i e.  442 e.  549 

g-  34* 

e.  217 
a.499 

f45X 

e  55° 

^  55* 

g  a*4- g-35* 

g'345 

h.387 

e.  $.5$ 
lion 
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ÏJon.  b  97  ' 
Liparis.  g  255 
Lübo-Falco.  d.  1 58 
Lilorm.  e.  482 
Zzttfe  Horn-OvjL  d  194 
ioto.  b*69 
Z0&0  marino*  b.  2 
ioc/^e  Franc  he*  h.  9  5 
Zocfo  &  #Öri  g*  *86 
Lodola.  *•  4^o 
Zö^.  h.  37 
Lodra,  Lodricu  b.  179 
Loeffel-Endu.  0,54 

JÊiéfï.  d:  237 
LoffelEndte.  e.  47 
Loggerbead.  d*398 

Logger  Head  Turile.      f.  31 

Lobong.  e. -296 
Zofr.  b.  485 

Xïj&  .h-437 
Zor/j ,  £M0K  j  Lutnme.  e.  1 34 

Lomgivie  ■,  Lotnvid-.  e.  8<8 
JLong.taird  parrakeets.  d.  226 
Zo».              '  c'3*a 

Zcow*  c.  134 

Loopare.  c  548 

ZW#.  b-  249 
LOPHIUS.  f.  529 
LOR1CARIA.  ft;  iw 

iorff.  d.  226 

Z$#.  d.  332 
&  Béng  ah.  e.  477 

JLdry.               d.  258,  261 
Panahtt.  d.251 

Zow.  g.fti8 

Zow/>.  b.  69 
Cervieu  b*  142 
M&rin^  g«*25 

Loupha.  e.  270 
Loutre.  b<  1 79 
Louvazzo.  g4  125 
Zowifc*            •  ►  b*  69 

L0X1A. 
Loxias. 

Lubifi'. Lucas  Boves* 
Lucerna. 
Luccrne* 

Luchs. 
Lucio,  Luciuu 
LuctO'  Per  ca. 
Lucius. 
Lucz ,  Luczo. 

b.9? 

è.  497 

e.  409 

h.  12 
a.  420 

h.85 

g-153 
b.  141 
h.  *37 

b.9 

h  230,  273 h.  238 

Lugarino ,  Lugaro.      t.  549 
Zutow.  b.  69,  d.  309 
Lummich  b.  447 

!  Ltimpen. 
Lumpfisbè 
Lund9  Lunia. 
Lune. 

poiffon. 

'upa 

g«  222 ,  240 

g.  249 

e.  85 

g.311 

h.  490,493 
b  6c; 

1  LiipaJJo ,  Lupajfum.      g.  1 25 
ZbjitL  b.  69,  h  12 

Lupus. Aunus. 

Avis. 
manatus. 
Marïnas. 
Piscis. 

b  69 
b.93 

d.  309 

g.  128 

b.83 

h.  i2 
Lufcigniulo ,  Luscinia.  e,  565 
Luscinia  Salicaria.  e.  572 
Lufcinitla.  e.  569 
Lutaria.  f.  37 

Zztfft.        *  h>  15 
Lutra.  b.  179 
Lutris.                    -  b.  168 
Luyer.  h.  437 
Luzzo.             •  h.  237 
Z^zza  Marino „  h.  231 
Lybica  //vis.  e.  336 
Lycojlomus.  h  346 
Zynx.    .  b.  14* 

Zjra  jpri/WiP^  fc-  79 

iyra 



R    E    G    I    S    T    E     R. 

Lyra  altera. Piscis. 

Lybkk. 

h.78! 

g.  211 

U. 

Maagi.  c.  142 
Maal.  £  144 
Maafe*  a.  13a 
Maca$  y  Maccao.  é.  246 
Macaquo.  a.  352 ,  367 

'Macarell,  Macaullo.    h  5* 
Macareux, 
Macatlicbictic. 
Maccama. 
Maccaos. 
Macccnv. 
Macblis. 
Machoiran. 
Macreufi. 
Macroule. 
Macucagua* 
Mma. 
Maez. 

Magpye. 
Maguari. 
Maid  CTbornback). 
Main  PerroU 
Mainate. 

Maipotiri. 

Majalis. 
Maki. 

e.  80 ,  85 
c.sij  i c.  135 

d.  276 d.  237 

c.41^97 

h. 116,  117 
e,  26,  27 

e.  272 

e,  286 

g*385 c,  136 

d.  320 e.  199 

f.  480 
d*24G d.339 c.  57 

b.248 

a.  401 

Mdkrdl  5  MakrilL  h.  5 1 3433 

Malarmat. 

Mallcmokken. 

Mallfmppa. 

Malpolon. 
Malvigio. 
Man  of  War  Bird. 

Manati ,  Manatus. 
Manballa. 
MancboU 

l.  Dïejl.  VHI.  Sxuftt 

b.  101 
h.78 

e.  148 
e.  232 

f-39£ e.  485 
e.  114 
a.463 

f»  320 
e,xoi 

Mandelkrake. 
Matige  Fourmis. Mangp. 

Mango  Brommer. 
Mangutia. 

anicou 
Viunipouris. 
MANIS. 

ifart. 

d.33* 

a.  486 
h.280 
d,438 
■b.151 

M23 c.420 

a-493 

e.  447 

Manucodiata.    d.  335  ,  346 
&Iapach.  b>  237 

Maqucfeau.  . '  h.  51 
ilhücicaxao*  e.  541 
Mar  der.  b  194 
Mareen,  e.  45 
Margaignon.  g.  98 
Marino  Fefcaiore.        f.  53.Ï 
Mario.  f.  554 
Marmontana.  b.  456 
Marmofa.  b.  325 
Mannota,  Marmotte.b  456 
Marouette.  e.  282 

Marripofa  nigra.  e  .514 
Mar  sb  anker.  h.  67 
Marjh-Titmoufe.  e.  598 
Marficons.\  g,  286 

'óüwi.  c.540 
_  ftó.  e»  267 

Marfuiti,  Marswin.  b*  400, 
c.540 

Martarello,  b.  194 

Martaro-,  Mart  e.        b.  194 
Marteau,  Martello.     f.49? 
M artes.  b.  194,  196 
Martin      t  b.  194,  0*342,5 

e.  608 Pecbeur.      •    d  398 
Martinazzo.  e,  149 
Martinet.  e.  60 8,  61» 

Pefcheur,      d*40i 
Martini  Lacbs%  h  i&° 

Martre.        *  b.  194 
Mafariw.  e.  175 

Nn  3  JW« 



ALGEMEEN 

-,    I 

Majlacembelus.  g.  246 ,  h.  9  52 
254 

Maitkem. 
fflattkniliis. 

' ffiatutcid. 
iï^atuitui. 
Maner  fpecht* Maulwiirf. Maus, 
Maus  Falke. 
Mauviette.. 
Manvis 

de  Caroline, 

Mayfii  -Mayfz, 
Mazama. 
Meelmeifs. 
Meer-Ael. 
Mtef'AmJet 
Meer-Brasmen. 
MeerferckeL 
Meerflafch. 
MeerganJJ. 
Meer  Jimckerlein. 
Meer  Pjaw. 
Mesfputten. 
Meer  Rapp. 
Meer-Scbatten. 
Meerjcheiffer. 
Meerfchwalbe. 
Meerfchwein.  b,  400 ,  c.  540 
Meer*Sticbleng.  h*69 
Meertaube,  h.  489 
Meirex.  ** 

Mei/e. 
MeïaniBetw. 
Melanokoruphos. 
Melanouros* 
Meleagrides* 
34ELEAGRIS. 
Meleagris.  e- 348,378*379 

QAnguis).  f.  417 
Melés.  •         b.  228 
Melet .  h.  259 

6-434 
e.  592 d.  127 

e.  580 
g-383 e?  337 
e.  335 

MeïiJJophagos.  d*  410 
Melïizuga,  Mellivoroe.  d.  43a 

iïJclo^MeloJum  AnimaU  Afe/a* 
rw* .  b*  228 

Memerian  'bacala.  c.  266 
Menchina  di  Re.  •  g.  420 
MendonCy  Menelo,  Afcnola. 

:  g-38+ 
Menidia.  h.  249 
Mephitis.  b.  154 
JMferab.  e,  78 
Mermnfer.  e.  71,  73 

MÉRGUS.  •      e  71 
MtrguL  e.  133 
Mento.,  e  151 
Merlan.  g-  207 

il^r/e  Alpadie.  d.31'8 rfe  Bengak.        e*  487 
ncir.  e,  492 
dte  Roche,  d.  327 

Merlin*  d.167 
Merlo  negro.  e*  49a 
Merlucbe  9  Merlucius.%.  192, 

at2 

f.  493 

d.  4°9 

h.  21 
e,  49* 
h.387 

Mermaid* 
MKROPS. 
Meros. 
Meruia. 

fluviatilis. Saxatilü.  d.  31 8,327 

Mefange.  e.  592 
tops*,  c.  j  93 
ds  Marais,    e.  598 

Meforo. Meunchlcin* Mtum. 

Marnier* Meurt. 
Meufefjer. 

Meufe  Vogel. 
Mew>  Mewe>  M0W.&14.Z 

Mcyfifcb.  h-4l7 

e.  592 

g.ï53.229 
e,  580 

g.  28a 

h.393 

h*42i 

b.417 

e.  552 

'V 



REGISTER. 

Meyfisb.  h.  339 
Midas.  a*  366 
Miguel  de  Tucuman.    t\  419 
Milan.  •  d.  145 

/zofr',  i£ozVi/.      el  146 
Miliaria.  0.520,521,522,552 

f.  336 e.  57 

d.145 
d- 175 

h.85,  89 

Al i  Har  is  QSerpensj) 
Millers-Tbumb. 
Miltouin.  ■ 

Milvus. 
Paluftris. 
Piscis. 

Mikvel. 
Mineur. 
Minim. 
Minos  Minor* 
Minow. 
Mïrallet. 
Mirtel. 

Misgwn. 

Mijiel- Droftel , '  Wsletoe- 
Tbrusb%  Mijjel-Bird.  e.  482 

-Mitu  9  Mutu  ,  Mituporanga. e.  344 

Moart.  
b.  194 

Moiku.  h.215 
MoineaihMoijJon.  e.  555,560 
Mokos*  c  529 
JMjp/iL    .  h.490,  494 

g.104 d.339 

h.412 d«339 

h  412 f.  469 
f  144 
11*98 

Monoceros  Piscis. 
**34» 

MO  NO  DON. 
IVlonops. 

Montanella. 
Montijringilla. 
Montono. 
Meor  Cock. 

Buzzard. 

Hen. Moofe. 

Moqueur. Moregzag. 
Moreben. 

c.425, 

45*>  454 
c.  425 

c.322 b.  456 

€•518,535 
c.  aio 
e.  407 é.1 75 

e.  407 c  53 

e,  489 

e.  42a 

e#402 
Morella  Morelle.e.  27  ih,  41 2 

1 

Morena. 
Mor  gay. 

Morbua. 
Moriilon. 

Morinellus. 
Morkulla. 

8-83 

f.  507 

e-53w° e.  244, 25  7 

e.  21Ó 

Morme  ,  Mormo  ,   Jlfor- 
irölo  f  Mormiro.       g.  40 1 

MO  RMT  RUS.        h.448 

Molch. 
Molewrap  5  Mo/e. 
Molebute. 
Molk,  Molk  . 
Molliceps. 
Mollo. 
Molva. 
Monacbelle. 
Monaccbia.  j 

Monedala. 
Monitor. 
Monk. 

f.  141 

b<229 

hu  490 f .  ï  44 

c.  232 

g,20l,    203 

g-395 d«  307 
b.403 

d.  309 
f.  98 f*  493 

Mormyrus. 
Moromoro. 

Mor  on.  y 
Moronna. 

Morphnos. 
Morrude. 

Morfe,  Morsf. 

Mort.
 ' 

Morta. 
Movts. 
Morue. Mos. 

Moscardino. 
MOSCHUS. 
Moskct. 

Mofi-Kou. MOTACILLA. 
Motacilla  alba. 

g.40i5  4px 
o  26 
!•  144 

f.55*  ,553 

d.  170 
h.82 
b.7 

g.204 a*s6S 

h-  375 

ga68,ï77,  192 
b.  249 

c  29 
d.  177 

e.  2 1 1 e.  563 e.  573 

I.&S&I*  VIII.  STUK. I 
Americana*  e.  577 

Nn  4-  0** 
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Motacilla  ftava.  e.  575 
Moteux.  e.  578 
Mot  h  Heunlin.  e.  2  8  2 
Mouchet.  d.  177 
Mouette.  e.  143 

brune.  e.  155 
rieufe.      .    e.  149 

Mcuntain-  Cock.  e.  392 
Titmoufe*  e.  590 

MountaneUo.  e.  579 
Mourene.  g.  83 
Mourier.         ,  e.  599 
Mouron.  f.  144 
IVioiife,  b.  478 
Mouffet.  e*  5p 
Moutardier.    .  e.  6 12. 
Mouton,                  .   c.  220 

d*  Perm.  c.  26 

Mcyne,  Moyneton.  e.  596 
Muco.  h.  270 
Mucofa  QRaja}  f,466 
MliClL  g,  1  22 
Mudd.  E414 
Mugalee.  fa*  3*3 

'Muger.  a.463 
MÜGIL.  *      11,263 

barbatus.    ■  h.  357 
Cepbalus ,  imberbis. h*s64 

MtóL  h„2ó4 
Mulgranoc.  g.  233 
Muller.  g,  294 
Mullet.  e.  85  5  h.  264 
MULLUS.  h.72 
Mullus  Barbatus.  h.  73 
Mullvad,  b.  299 
jlfa/o*.  b. 468,  48? 
Mülus.  c.  398 
Mungo^Mungos.  b.  149, 151 

«ff* 
Munn

e.  
h.  393 

Afer-  /*/.  g.  83 
Mitr*Mtifs.  é,  598 

i 

Murma  ,  Jïw  Lampetra. f.  44* 

cceca.            g.  icö 
•  Opte.  g.  87 

Murganho.  fa- 3*3 
Murban.  '  c.413 Murmeltbier.  b.  456 
MurmonU  b.  456 
Murnennaugen.  f,  449 
Murre.  e.8l 

JWC7S.  '  b.437 Jlfzif  Aquaticus.  b.  435 
vidgaris.  b.478 

Mujaraigne ,    Mufaraneus. 
b.313 

Muf  eet,  d«i77 
Mufcicapa,  .      e«579 
Mufcicap®.  e.  490 
Mufcovy  DucL  e,  44 
Mufebyter.  h.  417 
Muf  eken.  h.  67 
Muferaing.  b*3i3 
Mufimo ,  Mufimon,   Myslo9 

Muf r  on.  c,  218 
Mufiner.  h.  433 
MUSTELA.  b  167 

Muflda*  b.  207 
Fluviatilis.    g.  218 

/oj?i/w.        ♦     h.97 
manna  vulgaris. 

g.  221 
marina.  f*  442^ 
Sibellina.       b,  205 

•  vivipara.  g.  236 
Mufülus  Piscis,  f.  498,  516 
Muttonfisb.    .  g«410 
*te?w,  b.313 
Ate.  b.478 
Muxarion*  h .  2  7  o 
Mwytcok.  .     e.  41 3 
MfCTERIA.  e.  173 

Afyte.  f-31 
ftfyr/fe  d.  167 

/*
 



/ 

REGISTER. 

MTRMECOPHAGJ. 
a.  486 

Myrpüta.  e. 159 
Myrus,  g.  10 1 
Myjtus,  b.  107,  113,  nó, 

349 ,   358 
Myjius  fluviatilis*       h,  3  5  7 
Myxo,  h.  270 

Nhanda-Guaca*  c,  319 
Nbandu  -Apoa.  e.  1 7  3 
Niedzwieds .  b,  2 1 3 
NigbtegaLNigbtingale.  e  565 

N. 

Nabba. 
JSfabbgiadda. 
Nabel-Krae. 
Nabis. 
Nacbtegal. 
JSFagemulus. 
Naggfbead. 
NagmauL 
Nagt'Rabe. 
NajaSerpens. 
Warner. 
Namitba. 
Narhwcil* 
Naricomis* 

Nafeborn* 
Naffe. 
Nafus ,  Nafe ,  Naf. 
Natrix,  Natter. 
Naucrates.        .  g* 
Neamab. 
Nebbe- Sild. 
Nedlefish, 
Nèdwed. 
Needie- Fisb. 
Nefafch. 
Negre. 
Negro. 
Nelmo. 

Nerfling. 
Nefer. 
NeJJelKoenig. 
Neantbodcr. 
I.DEfcL.  VIII.  STUK, 

b.  329 
11*251 
d.  307 C37 

e.  5<55 
Kg 

f*  493 

h.9 

d.  422 
f,388 
b.  118 

e,  300 C425 

b.329 

b.328 e  138 

h,432 f*  375 

257,  262 c.  300 

h.  251 
b.213 

h.510 h.225 h  63 
e.  174 
f-  555 

h.425 
d.  129 

e.  586 
d,2!2 

Nigbtraven. 

Nigricilla Niguiy  Niquu] 
Ni f  er 

Nifus. Nockiia  major. 

e  200 e,  578 

g.  163,296 c  540 

d.Ï77 

d#204 

minor ,  minima.  d«2o8 
Saxatilis.  d.  197 

Noddy.  c,  154 
Noemba.  b*329 
NoejJeUKoenig,  e.  586 
Noitibo.  e-  6*8 
Nokoko.    ■  c.  57 
Nonet  te.  e  596 
Nonnata.  g.  288 
Nootpcicka,Nootwaocka.d9  395 
Norrain. 
Norrquint. 

Nors. Nor  tb  Kaper. 
Notkraka, 
NottoléL. 
Novae  ula  Piscis» 
Noya> 

\  Noyra. 
Nucifraga. 
Nugnogen. 
Nuira. 
Nurn-Eel. 
Numeniüs. 
Nun. 

Nufz  Bicker, 

Nufzbaecker, 

Nufz-Hecker, 
Natbreaker.  * 
Nutbatcb ,  Nutjobber*  d.  395 
Nutria-  b»  179 
Nn  5  Ny, 

h.  385 
e*535 

h,20l c  548 
d.317 a*  404 

g*  276 

f.  388 

d.  259 

d.317 

g.245 
d.259 

g-U* e.  217, 22r 
e.  596 

Nufz  Brecber. 

Niifzbicker. 
ó-  395 

d.314 

d.318 
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NyStea. 
JVy&icorax* 
Nykteris. 

d.  201 
e*aoo>  614 a.  403 

O. 

O  Edel.    • 
Oca. 
Occbiata. 
Ocba. 
Qchiaieüa* 
Qcbropus. 

Qchs.
' Qchfm-Eugle* 

Ococolin, 
Oculata. 
Odebozr* 
Odenswala. 

Qedimemus. 
Oedipus. 
Oelb,  Oelbs. 
Oenantbe. 

.   e..5ft e.  142 

g-  383 e,  £8 f.  454 

e.  248 
C2Ó9 

e.  588 e.49 

g-S^ e.  193 

e.  199 

2*4633  b.  8 
e*  26 1 a-364 e>  14 

e.  578 
c.431 

Oeret9Qcrte.  h  193 

Ofer.  e.  60 

QbnfugeL  e.  104 
Ois  c.219 

Oifeaux-  Mouches.d.  432,43  5 
Oïd-Wife.   &4H>  fc*S** 

459 Ofe.  f- 1 44 

Olruppe.  g.  218 
Olycksvogck  d.328 
Ombrette.  ■  e.  180 
Omnivor&,  d,  304 
Onager.  c.  396 
Onccïs.  b.  1 23 
Qncotion.  g.  249 

Oneganfi*            •  f.  290 
OttjfrftttT.  f*  541 
Onocratus*  e.  115 
Qnocrotalus,  c.  103, 104,1 72 

? 

Owi  Cé  385 
Onosfeu  Jfinus  Piscis,  g.  166 
Opano.  e.  69 
Opber  é  c.  1 27 
0PH1DI0N.  g,  242 
Opbidion  Lambriciforme. 

r/£mï.  g,  24$ 

Qphiomachos.  f .  1 2  7 
Opbiomachus.  f.  174 

Oph'iv  f.  317 
Opojjum.  b.  318 
Qrang-Outang.  a  336,338 

341  >  342,  354 
Orata.  g-267,  376 
Orto  Pf/ax,       h»  479, 486 

,    JR#fz<e  nfito.      h.  504 

Spinofus.  h.  500 
Orac  c.5<a 
Orchis  5  Pê/cö,  h.  486 
Qrcyaas.  h.  38 
Oeè  d.  294 
O/,  Ur/j  Ö*n?f*  h.  425 
Organie  ,  Qrgano.  h.  79,  85 
Orbabn ,  Obrbabn.  e.  392 
OricQ-Cacheiro.  b.  2883  361 
Qrignak.  c.  53 
OrwlOy  Qriolus.  d.  332 
Ortoc.  h.  1 80 
Ormflao.  f,  427 
Qrospiza.  e.  535 
Oroymdola.  d.  332 
Qrpbeus  9  g.  38  7 , 4 1 2 
Orpheus,  Avis.  c.489 
Orpbus ,  Or/kr,  g.  387  h  425 
Orpfry.  h.  251 
Orjfo.  b.  ïl3 
Orthragoriscus.  h.  490 
Ortolano  9  Ortolan.  e.  52 r 
Ortolan  de  neige.  e*  518 

deRofeaux.  e.  554 

Ortygomttra.  e.  279 



REGISTER. 

Ortyx. 
Orvert. 

Qryzivora  Avis. 
Osmerus. 

Offifraga. 
OJlarde  ,  Otarde  , 

Ojtardeau. 
■OSTRACÏON.  h. 
Oftracion  Nili.  h, 
Ojiralega. 
Oflridge ,  Qfiricb. 
O  TIS. 
Otter  i  Alter. 
Otus*      d.  190  5  e. 
Ouaikari, 
Ouariri. 
Oule, 
Ouria* 
OuriJJia. 
Ourizo. 
Gurom* 
Ours. 
Outin* 
Oveia 
O  VIS,  Ovis. 

fera. Peruana. 
Owca. 
OwL 
Ox. 

Oxe-eyed  Cackerell, 
Oxeye. 

öxyrynchos.       'h. Sturio. 

Oye ,  Oyfon. 

e,  422 
f.  416 
e.  53  * 
h.  2CO 
cL  170 

'Ontarde. e.  287 

e*  261 

466,  486 
467,475 e,  267 

•  e.  300 e.  287 
f*  3*7 

182, 292 
a.480 
a.488 
d.  183 

e.  88 
d*440 
b.*88 

d*no 
b  212 
b  218 
c.220 c.  219 
c-37 

C2Ó 

€♦220 
d*  206 c.  269 

g-393 e- 593 

2l8>  270 
f54ï 

,   e.  28 

Pagala.  c.  1 1 1 
Paganellus.  g.  289 
Paganello.  g.*8a  ,28(5 
Pagel  g,  389 
Pago.  e.  254 
Pagre ,  Pagro ,  Pagrus.  g.  390 
P aille  en- ui:  e.  128,  d.  129 
P aille  en  Queue,  e.  129 
Paillet.  b.  200 
PaiJJe*  c.  555 
Pal.  f.  499 
Palat  .    h.  20Ö 
Pfl/<?.  g,  205 
Pallenis.  h*  447 
Pallette ,  Pak.  e.  169 
Palmipedes.  J  e,  a 
Paloma.  e*  43+ 
Palurnbes  9  Palumbus  rupicola* 

e.  448 

Pamphaga* 
Pampus. 
Pang'goeüng. 
Panicivora ,  <A?£r, 
Paniscus. 
Panter u9  Pantber. 
Panfouflier. 

Paon. 
" 

de  Met. 

.  Paoncsllo. 

Pacen.  c#  208 
PflCW.  C.  28 

PtfdAi.  f.  194 

Papagalké 
Papagas. 
Pape. 

Papeca. 
Papecbieu* Papio. 

Parabebe. 
PARADISJEA. 

Paradifea  Pifcis. 
Paradoxa,  Rana. 
Paragaa. 
Parati. 
Pardalion* 

Pardalis. 

d*3°4 

g.  139 

a«494 

c.  507 
a.359 

b,ii8 
f.  496 

e.  326 e*  238 
e.  240 

g>4*5 
d.  232 

e.  529 

e.  240 

*>257>   481 b#27i 
d.345 

h.  280 

f-*3S 

d.  26* 
h.  265 

b.  118 

b.  124 

Par* 
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Pardalus  Avis. 
Parder -Fif eb. 
Pardus. 
Pareas. 
Paris-FogeL 
Parrakeets* 
Parrots. 
Patiufa* 
Partridge. 
Paruf  fiscis,    g. 

Paruqum-  Tauben. 
PARUS, 
Parus  üter. 

caudatus* 

\      aijlaius  y 

major, 
minimus* 

lamffólin. 

Paffma. 
Paffe  blije.  .  •  . 
Pajjer. 

aquaticus , 
cèus. 
Canarius. 

Capevfis.  , 
Cbinenfis. 

domefticus. 
Granatinus. 
Icsvis . 
JNivalis. 

PJïttacus. 
Troglodytes. 
viridis* 

Pêjfara  di  ( anaria. 
Salvaticha. 

Paffero. 
Paftimca  marina* 
Pauxi. 
PAVO. 
Pavo  marinus* 

Piscis. 

Privon  de  las  Indias. 

c  3*3 h>334 

b.  117 
f*  383 

e.  502 d*  227 

d.226 
c.  59* e.  4 1 5 

139*  36° 
e.  439 

e,  59 1 e.  59? 

e  598 
e.  596 

e.  59* e»  593 

e»  590 
e.  596 e.  555 

e.  568 

g.  35° arundina  * ^  553 *  c  545 

e,  529 
e»  562 e.  554 
c  544 

g*33* e.  562 e.  527 

c.  586 
e.  54a e.  545 

e.  568 e.  555 

f,476 
e.  346 

e,  326 
e.  180 

g.4i5 c.336 

Paxaro. 
Pazan. 
Peacb  cage. 
Pcaeock. 

fisb. 

Peark. 

Pearl. 
PECORA

. 

PeBen, 

Peerlfisb
. 

Pe^ajroL
 

PEGASU
S. 

Pegebuey
* 

Peis  Reu 
Peisker. 

Peixe  Gallo. 

Pejegallo
. 

Pelamide
s. 

Pelamys.
 

Pêlandor
-Aroe. 

Pelargos
 

^555 
c.  207 

d-34* 

e.  326 

g.416 

h,  4 

g-347 

c.  1 ,  220 

g  276 

f-5^5 

d.440 
h.522 
a.463 

g-440 

h.  98 

*n 

f- 527 

g.278,  h.ÓE 
h.58 

b.318 

c  193 

PELECANUS.  e.102, 169 
Pelekan,  Pelekanes.     e.  105 
Pelias  (Coluber. )  f.  403 
Pelican. 
Pendolino. 
Peneloper 
Penguyn. 
Pentanemus. 

Pentopbtbalmos. 

Pepper  Pie. PERCA. 

fluviatilis. manna» 
minor. 
volitans  Amb.h-4.% 

Percbe*  h.  4 
Percia.  h.  15 
Percis.  g-30i>h.3° 
Percnoptems.  d.115 
Perd  fa  Queue,  e,  599 
Perdix  Damascena^     e.421 

Montana.         e.  445 

Ptr* 

c.113,115 
c-  5,93 

e.54>5? 
e.  132 
h.  277 

g.  247 

d.277 

h.  1 

h.3 

h  15 

h.  a» 



H    E    G    i    S    T    Ë 

Perdixpetrofa.  e.  404 
rufa  f.  major.  e.  4.13 
Rtijlica.  e.  226 

Perdrix,  Perdice,Perdiz>  e.415 
Pered.         •  c.398 
Perico.  a  481 
Perifterd.  e>  433 
Perniijfe,  Pernifa  5  PerniJJe. e.413 

P^rn?.  b.  34 
Perrocello.  d,  244 

Perrocbetto.              '  d.  245 
Pcrroquet  mascarin.  d«  2^9 

«uzoto.  d*  26a 

Ptrroquets  9  Perruches.  d,  2  26 
Per/ego,  h«  4 
Perutiuhn.  e.  379 
Pwca  Colombo.  h.489 

Angelo.  f»  492 
Pescatore  del  Re.  d.  398 
Pew#  Baleftra.  f.  495 

Botazzo.  h.  495 
Capone.  h»  78 
Colombo.  f*5l7 
Torca.  h*  78 
Gattfl.         f4505,507 
wo/fe.  g-  207 
Pettine.       ; .  g.  £76 
Porrn  f»  491 
&■*{*♦  g-  *  53 
üaftö.  f.  474 
Pondine*    ,.  h«&7i 
SanPietro.  g*  313 
Spflda.  g.  14c 
Tamburo.  h.  490 
Volador.    .  g.  148, 

Pw/aba  ##e/ar.  c.537 
Ptternbuaba.  h.  227 
JF^^r  öacw  fhj/flb.  f.  255 
Petit  Diic  d.195 
Petites  Perrucbes.  d.  227 
jPtfo/fl  QColuher.)  f,  405 
JfttrtL  e  91 
LPSIL,   VIII.  STUK* 

Pefre/  Cendré.  e.  d*} 
PETROMTZON.    f.441 FetteriL 
Petticbaps* PettifoJJo. 

Pezillo. 
& ezze  Mouter. 

Pjaeffiin. 
Pfaffe, 
Pfaffenlaus. 
Pfaw. 

€*9I, 

'e.  571 

e.  58+  ; 

a  481 

a.463 
c.  503 

e.  270 fa.  29 

e.  326 

Pfcffer-Frqfz,  Pfeffer-  Vogel 

c*534 

c.488 

e.  22a 

P/*ri. 
Pfisterïein. 
Pflockfiscb. Phaopus. 

PHAETHÖN.' Phagrus.  g.  39a 
PhalacïQcorax.    d.  gag,  f$g 

C.  102,  1 1.5,160 

j  Pbalaina,  c  4.77 
Phalarh.  e.  245,270 
Phalaropus*  ^i4S 
P/w.  •  b 
PHJSIANUS,  . /     e 
Pbafianus  viilgaris.     e. Cbinenfis;    -e.  388 Pavmkm*    c-  334 
Pbaskas.  em  ̂ g 
Pbatagen.  a,  49g 
Pbeafant.    \  e.*  8a 

I 

Pbilander.         '  h.  3 15 ,  321 Philomachus.  e.  2^§ 
Philomeia,  Pbilemêlé.e.  505 

**«>       '  ^478 Pboca,  ffiwr«  b.  ï,k 
PHOENlCOPTERui 

e- '162 

Pboehicurus.  ■■  e.  581 
Pboka ,  Pbokaina.  ■      c/540 Pholidotus*  a.494 
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■pbolis.  g.  23 2,  234 pboxinus.  h.  41a 
Pbryne^  Pbyfalos.         f.  194 
phycis ,  Pbyfis .  g.  201 
PHTSETER.    &  501,559 
Piabucu. 
Pianet* 
Piannet. 
Piais, 
Picbarouki. 
Pic  Mart  < Pimart. 

noir. 
rouge* 
verd. 

Pica. 
t  Aranyas. 

Picacuroba* 
Piccafiga ,  Piccafigua, 

Picba. 
Pieker  elL 
Pico  He. 
PiSlame* 

piadpinima. 
P1CUS. 
Picus  Martius. 
Pit. 

Griéche. 

roujje. 
Grivelée. 

Piep  Lercbe.  . 
Pierot  lacbeté. 
Piette. 
Piexe  Pogador , 

Pigaza. 
Pigeon. CuiraJJé. 

des  Indts 

h.  223 

4*3*0 d.  39* 
d.321 f.  78 

d.  380 d>375 

d.39* 
d.  380 
d.  320 
d.  427 e.  457 

c.570 

572 
d*32o 
h.  237 

d.374 

e.  156 

Romain. 

I  Piggbvarf. 

!  Aw* Pignoletti, 
Pigus* 

\  Pur. \  Pike* 

j  Pilcbards. 

|  Pilleo* \  Pilote«Fish. 
\  Pimberab. 
Pimpelmeifs. 
Pingon%  Pin/on. 

des  Ardennes. 
•    de  Itiontagne. 

|  Pingons. 
|  Pmdon* 
j  Pingoin^  Penguyn.  e.  80, 83, 

100 
Pinirolo. 
rink , 
Pintacilgo* 

«♦438 

e.  43^ 
g-347 
b.3J3 

•    a.347 

g.286 

h.  429,442 

h.  67 h,237 

h-  333»  335 
d.  443 

g«36r.h.3<5 

f<395 

0*596 
«•'  53^ e-535 

e-53ö 

^  53° c  33$ 

d.374 

d.380 
d.  320 
d.  212 
c.580 d.343 

d.217 

d.318 
e.  466 
e.  96 
e.  78 

g«257 
b.  248 

d.  320 
e,  429, 434 

e.  441 
c.  446 

e,  458    Pintados* Piota. 
Piots. 

Pipra. 
Pipci*  Pipal. 

Pipare. 
Piper. 

Pipijlrello. 
Pipit ,  Pippit. 
Piqué -bceuf. 
Piquitinga. 
Pira-aca. Piranga. 

guiba. 
Pirolus. 

Pirvab-' Pisces  Cartilaginei .       f.  4 1  o 
Pisciculus  Amb.  volans.b.  522 
Piscis  Cornutus.  h,  473 

Pis 

e.  248 

g.  280.  fcu  41a 

e.  539 

i  e-95 

h.421 

d.321 d.391 f.  187 e.  «254 
h.79 

a.  404 

e.  466, 583 e.  478 h.249 h.454 

h-  20 

g.  262 

b493 

c.398 
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Fiscis  Gutturofus.  g.  230  ]  Poignard. 
Mularis.  c.  537  j  Poignaftre. 
QuadrangularisMAl^  j  Poikilis. 
Triangularis.  h.  470  |  JPa/t 

PiJJgurn.  h.  98 
Pitbex,  Pitbekos.  a.  350 
■JP&/0.  e.  54 
Piverd.  cL  380 
Pivoine.  c.  503 
Pizamofcbe.  e.  570 
Pizzardella.  e.  232 
Pladife,  Plaife.  g*332 

Poijjon  Chat.. 
Cocq. d'Or. 

Plancus.      e.  104,  115,121, 

PLATALEA. 
Platea. 
Platejja. 
Plautus. 

Jlbatrofs. 

pinguis. 
praconfuh 

Plecojlomus.       h« 

h.  5138 

g  157 

c-539 

c.  j8S fu  117 

f.  527 h.  396 h.  8p 

e.  I2> 
e.  168 
e.  168 

g-  33^ e.  92 ,95 

e*  92 

e*ior 

-e.  147 

120,  122 f,557 

PLEUNORECTES.g.319 Pleye,  Plie. 
Plongeon^  e. 
Plotus. 
Plotzc. 
Plover* 
Pluïero. 
Pluto. 
Pluvialis. 

major* 
viridis. 

Pluvier  ,   Plevier  9 

Pluvine. 
Pocca  Bembe* 
Pochard. 
Pccbe. 
Podiceps. 
Poecilia. 

h  ©IM..  VIII.  $TVK. 

g-33a 
133,  148 e.  160 

h.432 C--2J3 

e.  23^ 

e.  120 
e,  252 
e*  230 e.  259 

P  luier  o. e.  253 
f.  144 
c  437 e.  57 

e.  169 
e.  140 
b.98 

g.293 

volant. 
Polatucba. 

Po  kat  5  PolecaU  b.  150,  200 
Pollards.    .  -        g.  aio 
Polonga.  f.  320 
POLTNEMUS.       «1,276 

|  Polytmus.    d.4323436,438 
Pompilus.-  -      g*  278 
Pongos.  a,  3-74 
Pool'Snipe*  e*  220 
Pö/tf.  e.  85 
Pörc  £p£c.  b.  248 
Pon  tiet  des  Indes.       b  407 
Porcellus.  b*  248, 439 
Porcö.  b.  248 

S/rao/o.  b.  353 
Porcupine.  b»  353 
Poreus.  b.  248,  269 

Fluviatilis.         h.29 

Spinofus.  ■       b.  353 
Pork-Fübt  h.  27 
Porpejje.  c  540,  543 
Porpbyrio,  €.270,274, 275, 

285 

Porzana.    ■ 

PoJJum. 
Pots-W abL 
Pouacre. 
Pouillot. 
Poulain. 

Poule  9     Poukt 

Poule  peintade.  ■ 
Poule  Sultane, de  Caüx. 

b.329 

c,  274, 282 
.      b  323 

C502 

e.  ï?9 

e.  589 

•       c  334 

i     Pouijin. 

e  34P' 

e.  378 

e,  274  275 
e.  374 

JWf , 

V 
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Ptut ,  Pouting. 
Fouts. 
Power,  Poor. 
Prajem. 
Prejaye. 
Pricka. 
Prickleback. 
Prickle  Fisb. 

Prickly  Dog. 
Pride  of  tb$  IJis* 
Priguiza. 
PrilL 
Pridis 
PROJELLARIA.     c.91 
Promerops.  0.419,421 
Prooijer  y    Preijer,    truijer, 

e.  520 

g-20I 
c.407 

g.  202 
b.  44? 
f- 444 
h*49 

h.2jp 
f487 f*  445 

a.  48 1 
g-347 
f.  521 

Pupulla,  PupuU 

Pu/a. 
Putois. 
Puloriui. 
Puttock. 
Puzolo. 

Pygargus.  d.141^ 

Pygmten. Pyrrhocorax.    d. 

Pyrrbula. 

b*  15 

b.  200 
b.  156,  200 d.  1 46 

b.  200 

143,0.206 

311.  326, 

329,  423 *•  5<>3>  507 

Q: 

Prophyrion* 
Profimia. 
Prox. 
Prunell. 
PfalidojlomuL 

Pfar,  i'faros. 
Pfeudopterus» 

Pfittacu    ■ 
Pfittaculae. 
PS1TTACUS. 
PSOPHIA. 
Ptak  Bitby. 
Ptarmigan. 
Pteropus. 
Puant. 
Pucelle* 

Pudding*  Wijt.. 
Putrco. 
Puerco  efpin. 
Puffin* 
Puffins. 
Pullus. 
Pulver. 
Punaru. 

Pungitius. 
Puntcmaah 

,     e*  21 8 
a.  401 c.  127 

e.  568 
h.233 

e.  471 

h.42 

d.226 d/227 
d*  225 
e.  285 

.€.  238 
e.  405 
a.  407 

b.  3*3 

h.  341 
g'433 
D.  248 

e.  85, 116 
e,  95>  98 e.  349 e.  253 

226 h.49 f.  144 

Quacbilton* 

Quadrupula. 
Qaail,  Quaglia, 
Ouajas-Morrou. 

Quaker* 
Quakers* 

QuaL 
Quale-Sey* 
Quan9  Guctn. 

Qiiapfoe. 
Quatotopomu 
Quattr  Ocbu 

Quaucbtechalkil 

OuaucoyamatL 

Quauburu. 
Quauthzönecolin* 

Qiieck. Qiieeft, 

oueite. 
ryuetele* 
ouidd. 

QuidvogeL 

QuiU 

Ouimpenfée. 
OidncaJQU, 

*****  n 

Qtdnfon. o'uirizaOi 

duirpdm* 

t.  274 

e.  423 

e.  422 a.348 e.  535 

e,  440 c  443 

e.  342 h*  504 

d.376 
c.  51 

Tblittic. b.498 

b*»70 

d.412 
e.  4*7 e- 535 

e.  <\  47 

g- 3*5- 337 e.  378 

h.410  ' 

d.  162 

b.  149 a.344 

C.5Ó 

c  53* 
e.  344 

b.  149 

Ouit- 
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Qiritter. 
Quivera. 
^Jiioya  Vorau. 

e.  552 
c.  325 a.  343 

Robe.  cLapj 
Rabbet.  b.391 
Rabboxe.  h.215 
Rabihorcado  %  Raboforcado. 

e.  ui 

Rabos  forcados  y  di  Junco. e.  129 

Rachame.  d.  96 
Racket  Hanar-.  e.  400 
Radiur.  c.  142 
Raeb  Huhu  e.  41  ö 
ito*/..  b.86 
_&#ƒ.  d.  295 
Rage-kniv.  8-277 
te,  #tf}'^  f. 463 
RainFowl.  d.  380 
Raindeer*  c.  97 
Raine.  f.  255 
JR^A  f.  453 
jRtf/a  afperd.  f.  465 

afperrima.  f.  471 
clavata.  f.  478 
èew.        f.  462,  466 

RALLUS.  e,  278 
item. 

Rapier. 
RAMPHASTOS. 
RANA. 
Ram  Arbprea. 

Manna. 
Fifcatrix. 
Piscis.        f.  2 
fiirwiamenjïs. 
viridiSi, 

vulgaris. 
Ranga. 
Rangier. 

L   DSJEL.   VIII.  5TU.C. 

C.  220 

Rangifer.  e.  96 
Rantz-Mlen*  d.  191 
Raocka,;  ocken,Rokke.  f.  48o 
Rapp-Hoena. 
flappen. 

Rappfogeï.   , 
Rarycheus. 
Rqfte ,  jftafe,  jR^7. 

cFEau. 
de  Genet. 

aspecon 
Rolde  Montagne. 

e.  4.1Ö 
0,295 

e,  Si  f 
d.  426 e,  278 

e.  281 

e  279 

b.  489 

b-  502. 
jRafö ,  i^a^ö  ,  Rato  di  i  a/a. b.  47  r 

iïa^;^  Pequenno* 
Rattle-Snake. 
Ratto-  penago. 

fequenno. Rattos  de  Matto. 
Raitus* 
Raud 
Ravocchia- 
Rawlin-Pollack. 
Rayer  9  Reiger* 

RazorBül^ 
Re  di  Triglia. 
Keattino. 
RECURFIROSTRA. 

e.  263 

e  584 

h.  191 

c.  60 

h  485 
f.  293 a*  404 
b,  313 

b.  408 

M7I 

h«  192 f.  242 

g.  210 

e,  202 
e.  8r 

h.  76" 

e.  586 

Redbreajl. 
Red  Charre. 

Deer. 
Game. 
HeningSc 
Sbank* 
Start. 
Wingè 

Reecb  Buck  Gei/s* 
Reem. Rè'enne. 

Reeve 

Regalbulo. 

e>  407 

h  £82 
c  220 

e  58t 

e*  485* 

c*  14& 
c.434 
c.97 

c.  238 

i  33* 

Rq* 



ALGEMEEN 

Regaliolus.  e*  588  t  Ripa. 
Regillo,  Regillus. e.  586,588  ]  Riska. 
Regina  Aurarum.         d.  107  ;  Rizo. 
Regulus  criftatus.        e.  588  j  Robin  Redbreaft. 

non  criftatus.  e.  589  \  Rocbam. 

f.  442  ? 

Rein. 
Reinald. 
Rem. 
Remiz. 
-Remora. 
Renard. 
Renthier. 
REPTILU. 
Requin  y    Requien. 

Reuding,  Reutelê. 
Reuclfchallig. 
Rex  Avium* 
Rbaad. 

c.  97  I  Roebel.  Rojje. 
h,87  j  Rocber ay e. 

b.  328,  c«  434  1  Rockfisb. 

e*  590  \  Rockefisk. 
g  257 

Rhea. e.  299,  319 
Rbenne9  Rbeno. 
Rhinobatos. 
RHINOCEROS. 
Rbinoceros.] 

Avis. 
Rhodopus. 
Rbombiles. 
Rborribo. 
Rhombotides.       g.  138  3  323 
Rbombus  acute atus.     g.  350 

c.97 

f.  483 
b.327 

b.328 
d#282 t\  248 

g-3^7 
g-35i 

Rock-GoaU OuzeL 

ïidgeon. 
Whitings. 

Rocken. 
Rocon. 

Rodgees. 
Rodlacbs. 
Roe  Deen 
Roecb. 

Roedftjert. 
RoeJJïivifta. 
Roetele. 

e.  405 

e.  550 

b.288 
e.  5  84 

d*9<S 

h.  42 1 e.  448 

g.28o,h  23 
f.  463 

c.  181 
d.  328 e.  431 

g.210 

f.  463 b.237 

e.  38 

h.  130 

c  142 d.505 

e;  580 
b.  501 e  585 

Rogn-  Kal^Rogn  Kexe.  g.  250 
Rogner.  g,  $51 
jRöibr  -  Drummel ,  Trummel. 

e.  211 
Rohrblafcben. 
Roides  Qailles. 
RoiUlet. 

l&vis. 

Rhyndace. 
Riaad. 
Ribband-Fish. 
Riccio. 
Rind. 
Rindelkkbeu 
Rinêc. 

Rifigel  Ganfs. 
Ring-Orm 

Parrakect. 
taiL 

RJondo. 

e,  273 

e.  279 

e.  586 

hupé.  e.  588 d.305 

d.  96, 117 

h,  504 

c.  289 

g  148 
e.  602 

g.  347  j  iïörtfl. d*42i  f  Rokbome. 

f.  454  J  Roller. 
g.  374  !  Rollier. 
b.  288  j  Romaffve. 
c.  268  j  &ftft& 
d  424  j  Rondela. 
£492  |  Rondina. 

c*37  3  39  I  Rovdinella,  Rondolm  g.  [48 
f.375i -Rw*.  d*305 
d.  245  j  Ropaza,  b.323 
d.  143  i  Roquasverd.  g-43° 
g,3i8  [Roquette.  c.419 
J  tof- 
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jRoskiaer. 
Rostnarus. 
Rosmul. 
R  ospo. 

Piscis* 

Fospus. 

Bvffigwl,  RouJJignol)  üoffig 
nolo.'  c  365 

Roftunger.  b.  7 
Rotbart.  h  73 
Rot  EndU  e.  57 
Hun.  e.  413 
Oerve.  h  427 

Eotange.  f.  373 
Mötaüg  y  Rotauge*  £1,42 !  .426 

g.  175  i  Rowert, 
b«7  (  Royfton  Crow. '  Rübecula. 

.Saxatilis. 
Pubeline. 
Rubellio. 

fluviatilis. 

b.  7 

f* '94 
b-473 

ï  othein. 
Rotchet. 

R'ótel,  Rotele* 
Rotb-Droftel. 
Rotbbreujtlein. 
Rother  Henfflin. 
Bothmaus. 

Rotbfcbaer. 
R  otfchwentzeh 
Rotfïmpa. 

R  ottfogel.     ; Rottge. 
Rotthals,  Rottkopff. 
Bott'fcbwantz* 
BotulcL 
Roucb. 
Roucberolle. 
Rong. 

e  220 

h  83 
h.421 e.  485 
e.  585 
e-55* b.447 

g-175 

e.  581 

g.  298 
e*5°3 

e.  90 
e*  55 

e.  581 
g-3i3 d.305 

e.  496 h*  29 

j  Rubeta. 
Rubetra. 
Rubicilla. 
Rubrica.    * 

Rudd9  Rond. 
Rud  doek. Ruff. 

Ruffe. 

Ruiffenor. Ruminax. 
Rumkins. 
Rundfifcb. Runt. 

Rupicapra. 
Rusgen. 

Rufiicola. 

«  53 

d.  307 

e.  584 

d.  328 e.  .584 

g-s89 
h.420, 

425  ,  426 
b.  194^  221 

£-579 
e.  503 
e. 584 

h  383,419 h.  425, 427 
e.  584 

g-  398 e.  238,  f1,29 

g  434 

e-375 

g- 175 
e  438 

c.  181 e.  70 

C.  S2(S 
e.  584 ^577 

Ruticilla. 

minor. 
Rutilus  feu  Rubellus. 

h.420 

fluviatilis.  h.4  25,426 

Rouge-Bourfey  Gorge.  c.  584 

Queue. Rouget. 
Roupeau. 
Roupie. 
Roüfferolle. 
Roitfjette. 

bifeau. 

e.  581 
h.73,  79 

e.  200 e.  584 

f  Ratten. 
Rygchopfalia. 
Ryn  Scbwalbe. 
RTNCHOPS. 

Rypen, 

g.218 

e.  159 

e*6ir 

e.  159 
e.  405 

S. 

Saaker. 

e.  496  |  Sabbel. 
a.  407  j  Sabelmaus. 
e.  569  !  Saccoios. 

poiffon-  ̂ 505,507^509  \Sacbetto. 
»  L  DïüL.    VIII.   STUK.,  '  O  O 

d.  15  > b  205 b.447 

h*  339 

g.4H i 
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Sackagyfcb. Sacker . 
Sackganjf. 
Sacre ,  Sacret. 
Safran  Bacha* 
Saffaf 
Sagboga. 
Sagifen 
Sagnir* 
Sagoain. 
Sagree. 
Sakvia*)  SikvL 
Salamandra  aquatica* 

Indica. 

terrejiris* 

Salamandre  d'Eau. 
■Salamandreau* 
Salmandrino. 
Salmarino. 
Salicaria. 
Salkotoc. 
SALM09  Salmon. 
Salmon- PeaL 
Salmon  Trout.     h.  i 

Salpa- 
Salvelin. 
Samethounle. 
SandaBenamet* 
■Sandat. 
Sandert. 

Sandhejl. 
Sand  Martin* 
Sand-Eels. 
Sand  Flynder. 
Sandpiper. 
Sanguimrclla* 
Saouakou. 

^apajou. 
Sapb. 

Sapban. , 
$arachus. 
Sarcelle. 
Sard& 

e.  104 
d.  156 
e.  104 

d.  156 d.  117 e.  297 
b-343 
e.  225 a*334 

a,  304 

f.  492 
e.  349 

f.  101 
£  152 f.  143 

f,   i02 f,  144 

h  198 
h,  198 
e.  572 h.64 

h>  127 

h.  181 

8o5i88 
g.  395 h.  197 

e.  282 

K329 

I1.9 

g-  133 

h.  380 
e.  610 

g.  129 g-337 eé  249 

h.  4* 2 e.  172 

a.  QT2 
d.  156 

b,  392 
h.  392 e.  58 
fa.  61 

Sardaine.  h.  343 
Üardella.  h. t*<*  ,  *  42 
oaraeUit  h,  344 
Sardina ,  Sardine  h.  33 « ,335 
Sargw,  Sar  go  9  Sargus,  g  381 

409 

carn9  Sarna* 
Sarpa. 
Sarfir. 
Sarv. 

Sasbaun-Pashii. 

SaJJarolo. Sater. 

Satyrus. 
Saiidez. 

Saugy  Saeg-Fisk* Satdary. 
Saumon. 
Sauro. 
Saurtis, 

Sauvegarde. 

c.  142 

g-395 
e.4?r 

h.426 
e.  612 
e#43i 

a-33°,  334 
a-334>  354 

h.259 

f»52T 

d-343 

h.  127 b.67 

h.  64,  205 f.  98 

Savanna  Black*  Bird.  d.290 
Savetta.  h*43^ 
$aw.  b.  248 
■Sawfish.  f.  521 
Scad.  h.67 
Scandulaca  arborum,  d.  425 
Scanfor.  g.  1 24 
^carabaeus  Piscis,  g.  394 
Scarabini.  h,  342 
Scaras.         g.  387, 402, 407 

njariui. 
Scarv ,  ócar/. 

Scavolo. 
ScazonC 
Schaah. Schiaff. 

Schacbatz. 
Schaer  9  Scb&ermus. 
Scbalacb* 
Schalley* 
Schal opes* 

g.434 

h.428 
g-347 
e.5S f.  487 

c.  156 
c.  220 

b.97 

b.299 

e.  sol 

h.2GÓ 
b.3^5 



REGISTER. 

Schar.  c.268 
Üchauffel-Hirfcb .  c.  1 3  3 
Schead,  Scheat.  h.  431 
Scheepe.  c.  220 
Scheert*  h.  431 
Scheid  ,  Scheiden.  h.  101 
Scheilan. 
Scbelau. 
Schell  Endte. 
Schenalia. 
Schernkner. 
Schickpleder. 
SchielL 
Schiffch. 
^chilbe. 
Schildreger. 

h.113,114 
e»  422 

e.  53 

f-  55 l e.  279 

g-332 

h  9 

g.441 
h.  107 

e.  200 

Q 

Scbilus ,  Schillus.  h*  9 
Schilt  Ent*  e.  53 
Schilt  Kr ote.  f.  12 
SchindeL  h.9 
Schirato  5  Schirivolo  3  Schira* 

tolo.                     %  b.  403 
Scfo/^37 ,  Scbleyen»  h.  387 
Scbleijer.  e.  439 
Scbmirringm  e.  276 
Schmey.  e*  55 
Schnabelfifcb.  c  486 
Schnarr  of  Schmtter -Endte 

.  e.  48 
Schnee-Rubn*  e.  405 
Schnee  Koenig.  e.  586 
Scbneider*Fifcb*  h.  432 
Schnepff.             e.  216,226 
Schnepffldn.  e.  232 
Schnirring.  e.  156 
Scbnotfifcb.  h.417 
Schno&fferle.  e.  552 
ScboiniklosyScboeniclus.  e.  554 
Schratfer,  h.  30 
Schreech-OwL  d.  204 
Schr  eiber.  h»432 
Schriek*  c.  279 
Schroll.  h,  29 
I.DE&L.  VIII.  Stuk, 

Schr  y  e.  e,  221 
Schaak  b.  86 
Schuiver  en.  e.  115 
Scbwalbe*  .  e.  602^ 
Scbwal.  h.418 

Schwan,  Swan.  '  e.  14 
SchwartZ'AinfeL  e.  492; 
Scbwartz  kraee.  cl  303 
Schwein.  b,  249 
Schwemmer.  d.  145 
Schwertfifcb.  g.  1 57 
Schwimmer.      •  d.  iö8 
Scbwyn.  b.  249 
SchymeL  c«i  1 
SCIMNA.     .  g.437 

Scicma.  g.  386.,  44~ 
Scinc  9  Schink  9Scinck.  f  158 
Scincus  marinus,  Ojficimrum* f.  1 56 

SCIURUS.  b.493 
Sclaeffer.  .  e.,615 
Sclave.  g-  386 
Scolopax,  e  226  ,  232 

Pfci&.       .      h*  464 
SGOMBER.  h.  50 
Scombro  y  Scombrus.  h.  5  c 
Scooper.  e*  264 
Stfojftf  5  Scopus.  d.  194» e*  1 8o 

182 SCORPMNA 
Scövp(Bna. 
tcorpides. 

\  Scorpius  marintis. 
Scorzone. 
Scoter. 
Scout. 
Scozzetta.  . 

305 

g-  30Ï 
>  308 

g.  305 

g.  298 

f.505 e.  27 

e.  Si'.,  88 C   46,t 
e,  156 

ScrofanO)  Scrofanello,  g.  305, 

306 

Scropba.  b.  248 
icuflery  Scbofler.         e,  169 
Scullfish.  h.  489 

Ö  o  3  San/ 

Scraye, 
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icurf.  tui  80 
Scurulus.  b.  493 
Scylla.  g.  14 1 
Scytala  (Anguls)..        f,  4  24 
tcytale.  f-3*6->  417 
&&itbè  bilVd  Heron.      e.  225 
Sea»Adder. 

óea-iream.  ' 
C&w. 
Divel. 
Dottrelk 

^Gitdgeon, 
Hen. 
JrlomvU 
Horfe. 
hark. 
Lonhe. 
OwL 
Hte. 
Pork. 
Rong. 
SnaiL 
Stichting. 
Wolf. 

Seal,  Seal-Hundt. 
Seatfisb. 
Sedeneite. 
See-Amfel. 

Scbwaluw. 

Sijk. 
Selder. 

Selfopugls. 
Selacbia. 
Selavim  ̂ 
Semelorobotb. 
Semeur. 

Semividpa. 
Senator  Avium* 

Senegali  rayê. 
SenembL 

ieps,  Angtds. 
Lacerta. 

Serapbab. 

h$i6 

g<39c 

b.  7 

f*  53o e.  244 

g*  280 
f.  498 

b*7j 

e.255,5T8 
g.280 g.H9 
h,  231 
c.  540 

.     g.  398 g.  245 ,  25 s  l 

h  69) 

g- l  is b.15 

h.  101 
c.  552 e*  479 
d-4i3 
h,207 

&431 e.  583 
f.  440 

&  149 

b.84 
e-  574 

0*3*2 e.  588 e,  509 

f.  168 f.  185 
f.  129 

€♦3 

7 

Serins>  e.  548 
Serpens*  f #  4 1 5 

marinus.  g,  89 
Serpent  a  Sonnettes.     f.  290 
Serpentes.  f.  261 
SE(LEENT1A.  1 26t 

f/rn  /%£#.  f.J2l 
Serran.  g  4*2 
Senator.  e.  7 1 
cefermus.  g.  138 
Scuwfc.  b  249 
Sey.Qfs*  g.  205 
Sgainolo.  e.  248 
vVèa^  h.339 

S&agg  5  Stugge,  e.  1 15, 1 19 
Stakers.  e*  440 
Sfcflrfc.  f,498 
SbarpHng.  h.  35 
Shearwaters.  e.  95,  98 
ïbeld-Apple.  e.  500 
Seldrake.  e.  24 
Sbovelen  e.  47 
Shropba.  ,  b.  250 
Sbrew.  b.  313 
Shrew-vtoufe.  b.  313 
Siaetó.  b.  15 
Sïèöw.  f.  393 
Ficbler.  e.  225 
Sieben- Schiefer*  b  47  2 
Siecbaaï.  b,94 
Steg**  Sleglein.  c.  142,  157 
Siffleur.  e.  503 
Sej  * ,  Sijkloja.  h.  206 ,214 
£1*4*  yï//-  h.  331,283 
Silenus.  a.358^485 

&7öor.~  ,'  h.109 
«Sf/wr^.  h.  10  r 
SIL  URÜS.  h.99 

SÜmfi  9  Ster/0,  f.  54  * 
óïtoer  i&fe.      *  g  93 

Smwac*  fi  lnglefe.        g.  247 
SLtfZA  a.  350 

Sciurus.  a.399 



REGISTER. 

SIMIAmarina.  f.  502 
perfonata,        a.  485 

Sinaire.  d.  156 
Singe. 
Sippouris. 
Sijerre* 
Siskin. 
S1TTA. 
Sitta* 

Sjoe-Orre. 
Skait9  Skate. 
Skalla. 

Skalops. 
Skaros. 

Skarv. 
Skata. 
Skibbo. 
Skiouros. 
Skittspigg. 

Skjaerflaecka. 

Skjalryta. 
Skogsknetten 
SKoLOPAX. 
Skomakare. 

Skoltfpig.  h. 
Skrabba. 
Skrakcu 
Skrey, 

Skrobe-Flynder» 
Skrzeczeh 
Skua. 
Skullia* 

Slagg  Simpa. 
Sock.    d.  162 

Oern. 

Slatte-Skaddcu 

Sleeper* 
Slitbakker ,  Slittbarh 
Slom. 
Slomhz 
Smaling. 
Smart  s. 

Smafijk.  h*2i4 
I.DML.  vin.  Sxu*#5 

g-37* e.  482 c  549 
d.  395 

d.  320 e,  89 

£464 

g.332 
b,  299 

g.407 e.117 

d.  320 

h,  4 

b.493 

h.415 
e.  2Ó4 

g.  298 e,  572 

e,  216 11*387 

35*43 

g.  298 
^  73 

g.  168 g-337 
b  465 e.  149 

f-  505 

g-301 9  174 d.134 

g-  337 
b.  486 c.443 

e.  216 h.  215 

e 

A9<$ 

h. 

200 

h. 

x?5 

:.  b. 

95 

382 

c .78 

e 

441 

d 

167 

• e 

249 

h 
206 

e,  2 

16, 

226 

N 
e 

405 e 

518 

I»   u 

g*  384    Sflw. 

Span 

Srnatcb. 

Smelt ,  Sfl^Zte. 
Smelts. 

Smeding,  Smen 
Srnew. 

Smiter. 

Srnyrle. Smepna. 
Snebbel)  Snepel, 

Snipe,  .Snite. 
Snoe-Riper. 
Snoe-Sparf. 

Snoge  •  f  327 
Sflq&fe  £  375 
Soa-ajer.  f.  174 
Sobella ,  S0&0Z.  b«  105 
SöcIé  Socker*  d.  1 56 ,  e.  59 
Soelhoved»  Torsk  g»  1 70 
Soffietta,  h.464 
Soland  Goofe  >  Solend   Gufe. e.  122 

Soldido.  h.  119 
Solea,  Sole9  Soul.       g.  342 
Solenojlomus*    h.  227 ,  228  , 5*1  ̂ 577 

e  322 
h,4*4 h.  294 

g.412 b  312 
a.  405.  b  478 

g.222 

b,488 

f*  503 

e.  47,  141 
e  588 

e.  54°  5  552 

f  144 

b.  478 

b  370 b  248 
b.  249 

...Sptr. 

Solitaire. 
Sol  fcnfodg* 

Sommer  Si  ld. 

Sopracielo. Sor  Êntle. 

SOREX.  ' 
Sor  ex* 

Sorge  marina. 
Sorgio  di  Cajal 
Sort-Haae. 
Soncbet. 
Scucu 

Souffleur. 
SourcL 
Sourice ,  Souris* 
Soutanda. 

O  o  4 



ALGEMEEN 

par  *  Sparo.    e.  555*  g.  380  <  SpruttzwahL 
Spwling  Jiowl. 

'Sparlings. 
Span  ow. Hawk> 
sparus: 

e.  73  j  Spurygg  Fisk. 
h.  338  I  Sqmgio e.  555 
d.177 

£♦375 

Sparus.    h.  26 ,  g,  380 ,  389 

k  393 

f.  492 f.  485 

Aufaia 

Cyiwdus. 
faxaiilis* 

Sparverius* 
Spasma. 

Spats. 
Spawie, 

Spe'clnmi, 
Spelvier< 
iperber. 
Sper  ga 
Sperling* 

Spet 
$peurer.fpyrer9fpnrre.  e*  156 

g  378 g-  436 
•g- 373 

d  166*177 a.409 
tó^55 

e.  168 
a.  408 

d.311  ,  423 d.  177 
e.  138 e.  555 

h,  231 

t  0 

Spbeniscus* 
Sphinx  . 

Spbyrma 
Spiegel  mei/s. 
Spigola. 
Spillekraka. 
Spinacbia. 
Spinalial 

Spinax* 

e.  99  ,  101 

Squaia. 
SQUALUS Squalus  Veterum.  h.  393 ,430 
Squaqua  ̂   fquatina.  f.  492 
Squatino  Raja.  f.  483 
Squilacbi.  b.  94 
Squirrel.  b.  493 
•Maar,  (labr9Jloer.  e*  471 
Stachelfchweyn.  b.  353 

Stagg.  c  60 
Stamm.»  h.  419 
Star  da,  e.  2.87 

Sto'e  .ftarling  9ftam>  e*  47 1 
Strand  fwale.  e.  6  ( o 
Straubïge  Hennen*  e.  374 
Strawj  i£»dte.  e.  51 
Stecbbuttel,Steckie*Bak.  h  35 
Steenbiid.  h.  504 

St'einbeiJJer.  6.501,11.43,97 

h  231,258 e.  593  i 

h.12! 
d.374 h-34 

f- 55* 
f.  492 

Wi  e.  549 
Spipola,  e.  464 
Spirintbus9  Spirintbus*  h.  200 
Spiriojus-  b.  493 
Spïtsmaufs,  b.  313 
Spittfisb.  h.  231  : 
Spzxa  e*532 
Spligiones.  a»  349 
Spoonbilld  Ditck.  e.  54 
&>ra£  h.  331 5  338 
Springwal.  c,  540,  548 
Sprintz.  d.177 

Ehwfusz.     d.  158 
S 

a*  357  )  Stóm  Heter,    g.  294,  n.43 
ifacfc.  c,  177. 
JSz/fe.  d«  197 

ga/.  d.  164 
gallelL  e,  248 
ifoto.  e.  405 
pieker.  h.  97 
A'a&£.  d.  422 
Roetele.  d.  328 
Schmatz*  ■  d.  164 

,   ƒ&£.  f.  442 
Taben.  d.  423 

7>w/W.  d.  328 
T&toz.  d.  423 
U/£.  f.  531 

SteZ/fl  ̂ ró.  e.  297 
otellio*  f.  116 
Seenbit.  h.  182 
Stenlake  9  Stenjïmpa.    g.  300 
Stercorarius.  e.  151 
Stór&W.  f- 549 

ST£R- 



REGISTER. 

STERN A.  e.  153 
Stichting,  Sticherling.e.  575  > h.  35 

Stier.  •  c.  269 
Stinc  marin.  f.  158 

Stïnckfifch.  h>  200 

Stincus  9  Stink.  f.  1583  h.  200 
Stint.  h.  2ï4 
Stockdove.  e.  4.31  ,  448 

Eule.  d.  194,204 
Stockcr.  h.67 

Stockfifk.  g*J74 

"Stoer  3  JMr.  f.  540 StoneXbech  c.496 
Curlew.  c.  261 

Stoparola.  e. 468,  572 
Szord)  3  jfïort*  5  ̂or*.  e.  193 

Storione ,  fturione.  *'  f.  5^0 Sweo.  .  e.  47 1 
Stoszvogel.  d.  145 
Straalc-told.  h.294 

Strafling.  h*4i9 

Strag-Whale.  c.488 

Strandskjurop  C-  267 
Sir^t^fe.  e.  144 

Straufs  Fogel  yftrafyjf.  e.  300 

Streber.  ;h,  11 
Strepliceros.  c/198 
Streumingen.        h.  284, 33 1 

Smgw.  d,  183 
Strillozzo.  e.  5  20 

Striphokcmilos.  e,  300 
Strivale.  g*S*8 

STRfö.  d.181 

S^nx.  d-  204 

Strirc  £ota  flammea.     d.  198 

Stroemlingen.  b4284 

&rofea  d-  32o 
STROMATEUS.  g.  135 
Stromateus.  g»412 
StrouthiO'Kamelos.       e.  299 
ftroutbos.  e.  299,  555 
STRUTHIO.  e.  298 

I.  Deel.  Vin.  Stuk. 

Strutza,  Struzzo. 

Stu-er-Bars ,  Sitefcf'ï Sturgeon ,  Sturio. 
S   URNUS. 

Styving. OU 

Suagia. 
SubbuteOi 

Suber. 

c.  300 
n,  29 

f.  540 
e,  471 

g*  325 
b  249 

g-347 d  159 
c.324 

S^ce^  Sucking-Fish.  g-  257 

Suchus» 
j  Sudes  9  Sudis. 

Suenmoodra. 
Sueia. 

Suglum* 
Suillum. 
Suinhual. 
Siiijje. 

Sula. 
Sultan  Ternate* 
Sum. 
Summer  -  Roetele. 

Simar. 

Sunfifch. 

t  Surck. f  Surgiim. 
Surmullet. 
SUS. 

Sus. Piscis, 

Sufcib*  Sufuatba» 

Sufiikil 
Sutare. 

Suijantiu 
Suaerta. 
Swcillow» 
Swenfb  -  Papegoja. 
Swenska. 
Swift  -  Martin. 
SwiJJez. 

Sydêre, Sylvaniis.  a*3S6* Oo  5 

£78 

h.  231 f.  194 

e.  160 
h.  232 

€♦382 
b.  *  5° 
0540 
h.4iÖ 

e.  Ï02,  Ï22 h*4óo 
hu  ÏO£ 
e.  581 
b.  127 

b*99 
h.  75 

b  248 c  333 

f*  54i 

c-333 

h.585 
h.  387 

d.  110 
e.  26 

c*  60a 

e.  502 e.  51 1 

e.612 

b,462 
K;  387 

334 

*r 



ALGEMEEN 

Syhia.  se.  572 
verficolor.  d.  430 

Synagris.  g.  377,  398,  399 
SYNGNATHUS.  h.  509 
Syngnatbus  Pelagicus .  h .  5 1 4 
Syiïodon,Syitodus.g.  398,  235 
Syreen.  b.  20 

T, 

Taafcbe.  f.  194 
Tobacco  -  Pfpe  .K/k  h.  227 
Tabellaria.         e.  2Ó&,  442 

Tacataca,  0.277- 
Tacbqfcb.  a.  463 

y    Tacbmas.  e.  505 
ïhd?j„  b*228 
Tadorna^  Tadorne.  e.  24 
ladpole.  f.  247 
7&$za  cornuta.  h.  96 
Taimen.  h.  1 8 1 

TaiJJon.            .  b.  228 

Tajj'aca.  b.  270 
Tajacu.  g.  133 
Tallbot,  e*  502 
Trilling   Trilling*  b.  63 
TALPA.  b.  200 
Tamaciiilla  Hailia.  f  320 
Tamandua.  a*  490 
Tamandm  Guacu.  a.  426 
Tamatia.  e.  172,  488 
Tamoata.           h.  1 1 9-  1 20 
Tanche.  h.  387 
Tangara.  e.  529 
Tanglake.  g-23<5 
ïflfilk  b.  95 
7ANTALÜS.  e.  175 

Taojfa.  f.  194 
Tapayaxin.  f.  159 
Tapecon.  g.  153 
Tizpetó.  b*37o,  4°7 
Tapiira  c.  57 

I 

TflpfV,  Tapirierete. 
Tarandus. 
Tarantola. 
Tarda  Avis. 
Tardigrada. 
Tardigradus. 

(%420 c.  96 h.  205 

e.  288 

f.  12 a.398,  479 

Tarejranc,  Tarêronde.  f.  477 Tarentello. 
Tarier. Tarin. 

1  arm. 
Tafrre-  Torsk. 
Tart. 

Tartaruca,  Tartuga. 
Tajjo. 
7  aJJoU 

1  qfugo. 
'latoe9  Tatöu. 
latou  KahaJJoUé 

a, 

Tatu. 

ï  atula. 
Taube,  Tub. 
1  aape. 

Jaurus,  Taureau. 

'1  axus. 

Tavas. 
Tcbeluk.  0 

Icbwz» leal. 

Tecolotl. 

Tecuixim.  Lacerta. 
7 ecuixin,  Co  lab  er. 
Tecuocbolli. 
leer,  Tiw%  Todder. 
leguixin. 1  eitei. 

Tejuguacu.  Coluber. 
Tejuguacu.  Lacerta, Jelamon. 
Temamacama. 
Temelo. 

Tenca,  Tencb. 

h.6l 

e-579 

e.  548 
e.  156 

g.170 

h.193 

f.  1*2 

b.  228 
f  102 
b*228 

494,  282 

b.  284 

b.  277,279 d.3°9 e.  434 
b.  299 

c.  268 c.  270 

b.228 

e.326 e.  216 

b.  200 

e.  59 

d,i94 f.  99 

f.  180 
e.  344 
e.  393 

f.  180 

e.  553 

f*  180 

f.  99 
e.  274 

c.215 

h.  216 h.387 

Tf 

X> 
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REGISTER. 

TepetototL 
Tercel. 
Teriz. 
Ternier. 
Terrabufo* 
Terrapen. 
Terzoio. 

TeftarcL 
Tefto  rouïïb* 
TEST  ü  DO. 

Teftudine. 
Tetards. 
Tetaru, 

Teiragonoptrus* 

e.  344 
d.  177 

e.  520 d,  427 

e.  212 
f- 57 

cU77 

M93 
e.  580 
f*  12 
f.  12 

.      f-  247 
e.  453 

g-  3$b 

3705  h.  222 e-39h38l TETRAO. 
TETRAODON.       M78 
Tetrax,  Tetrix.  e.  297,  392 
Tetie  (hévre*  e.  614 
Teutblacoth  Zauphui.  f.  290 
Texon, b.  228 
Tbabia. c.  142 
Thabiti.              b.  370,  407 
Thannin. f.61 
That. £  102 

Thauhquechul. 
e.  171 

Thelia. 

f-  m 

Tbi^khi. e.  382 
Thinnus. 

h.j8 

Thillle- Finch* 
^  539 

Thcrnbak. f.  480 

Thorngrundeh 
h.90 

TJjorntraher. d,  212 
Thos. b.  142 
Thouarou 

e.  155 

Thouyou,  Tbouyouijou.e.3*9  \ 
Throjïle,  Tbrujh. e.481  i 
Thule. 

d.  309  | 

Thumbherr. 
e.  503 

Tbunnus. 
h.53  1 

Thurn  -  Koenig. e.  586 
Thymallus,  Thy?nus9 

Thymey  Thym. h.  216 
J,  De;ej-.  vua»  stuk. 1 

,.  Jbynnut. 
iburo. 

Tiercelet. 
Tiger,  Tigra, 

1  igns. 

Tjaeder. 
Tjeiobcha. Tjerri  -  Tjerru Tïklin. 
Tilli. 
Tüikraka* 
Timucu. 
Tinamön. 
Tinca 
Tinca  marina. 
'1  innwiculus* 

TinfchemeU 
1  itt  -  hark. Titling. 

{  Titlinger. Titmoufe. 

Tjerk. 
1  laquatzin. 
7  lebua. 
lloa. 
Toad> 
Toad  fifij. 

Tococo. 

Todiety  Todus. 
Todten  »  TogeL 
Toffsmyffa. 
Tokbimtbli. 
Tolck. 
Tom  -  TiU 
Tominejo. 

Tonglake. 
Tonno ,  7  bon. 
Toparagno. 
Topau. Topet 

Topo. r»  opskarv. 

Toqml  •  Coyotl.  j 

g.  27!,  h.  5R 
f- 497.  5*6 

d.177 

1^  * 

Tigre< 
b.  108 

e<  393 

f.  92 

f.  398 

e.  282 e.  489 d.  374 

h.251,  253 
e.  419 
h.387 

g.  201,  424 

d.  iö3_ e.  H 

e.  4645  466 
e.  568,  570 

g-*74 

e.  592 e.  229 
b.323 
f.  325 

f.318 
f,194 

f-  53° 
e.  163 

d.405 

e*  579 ^  593 
d*  209 e.  245 

d.406 de  440 

h,97 

h.58 
b.313 
d.287 
f-  499 
b.  299 

e.  116 
c.  19* Tor. 
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Tor.  c.  268 
Tvrcbepot.  d.395 
Torcoh  d.371 
Toni *  Tor  da,  Tordmule.e.  8  c 

e.  468,  52 1 
e,  481 
h.  192 
c.  269 f-  454 
e.  221  j 
d.370 

•   h.  183  1 
g- 185 
d.371 

f.  12 

Tmtèta7  Tortera,  Tor.  e.  453 
Tmttm,  f.  12 

iAigue. 
Têicm®  y  Totanus. 

TottmnUa^ 

'lourtereïle. 
mulette* 

Tmietou  Toucu 

7RACHINUS. 

f- 37 

e.  2  20j 

230,  239 e.  465 &  275 
d.3^3 

€♦482 e  485 

>  e«  453 e.  457 

g.445 
0.425 
.  156 

<y 

er 

.285 

Tmcburus.  h.  64, 67 

Trhgelapbus.  c.  85,96,  217 
Tragopanas.  d.  287 

Trflgö^  Tragm.Q,  1 56,  g.  28 1 
Tragos  agrios. 
Traguli  Guineenfes. 
Traguhzs. 

Trafle. 
Tree  *  Creeper* 
Tree  -  Fcücon. 

Treijfcben* 

c.  177 
c.  195 
c.  29 

h.  192 
e.  485 
d.  424 
d.159 

B#2i8 

Tri-  Orchis.  d.  idi 
Triangular  -  Fifh.  y      tu  470 
ricbias,  Tricbis.       h  341 

TRICHECHUS.       a.463 
TRICHURUS.         g.  iso 
The/.-  e.  261 
TRIGLA.  h.77 
TRINGA.  e.  236 
Tringa.        e.  2 1 7, 2  46,.  248 
Tfcngft.     e.  231,236,  244, 
'irifeus.  g<2i& ïn//<?  ,  ThriJJa.         h.  339 
Triftunculus .  d.  163 
TROCH1LUS.         d.432 
Trocbilus.  e.  2663  539 
i  roes fe&.  e,  59 
Troghdytes.        a.  141,  335 

^i?w.  e.  586 
Trombetta.  h.  464 
Trompette.  h.510 
'ironfo*       ?  e.  438 Trotta.  h<  183 
Troulitis,  ,  e.  460 
Troupiale.  d.  335,  337 
Troupiales.  e.  477 
Jroztf.  h.  182 
Iruble.  e.  169 
Trugoên.  e.  453,  476 
Traite.  h.  182 

Saumonée.  h.  180, 188 
TrumbettOo  e.  212 
Trumpo.  c.  526 
Trufcb.  g«2i8 
Trutta.  h.  182 

Fluviatilis.  h.  182 

Lacuftris.  h.  187 
Salmonata.         h,  1 79 

Truye.  b.  248 
Tryde-  h.  4 
Trynga,  Tryngas.      e.  236 

248 

Tfcbauka.  d.  309 

Tfjakalang*  h.251 



REGISTER* 

Tudbba. 
TuarfpoL 
Tubfifh. 
Tujted  Duch 
Tui. 

Tui  apute  jaha. 
Tul. 
Tulas. 
Tumbler. 
Twnmeleu 

b«  329 
b.  180 
h.  86 
e.  70 
d.  250 &  5247 

d.309 
€♦484 
e.  441 
c.  540 

Tunga,  Tungplèder.  g  342 
Tunin.  c.  540 
Tunnyfisb.  h.  58 
TupJ  c.  220 
Tupinambis.   Lacerta.    f.  99 
Turnpins.  f-  57 
Tur bits        1  e.  440 
Turbot.  g.  348 
TURDÜS.  c.480 
Tut  dus  Iliacus.  e.  4  84 

Muficus*  6,486 
J?iwf&     g.  413,  416 
mridis*    g.  428,^430 
vulgatiffirnus.  g.  424 

Twky-Cock?  Turkey.  e.  336 
Turn*  Stom*  £•  244 
Turners.  e.  441 
TurJiQ.  c*  536 
Tiirtel,   Tartur.  e.  453 
T&rtó  Z)o<ue ,  Turtler.  e.  453 

g.ït2 

I 
b.328 

3° 

Twite.  e.  552 
Ty*  GwflCtt  Paroura,  e.  505 
7;y/>  fc/e  iTypblemarina.h ,  5 1  o 
Typ  blos.  f.  436 
Tyrannus.  e.  588 
Tyrant.  d.  217 
Izanahoei.  d.  325 
Tzebecrebe.  b  84 
2  z  ephardeach*  f .  2  4  a 

ï"z  itziboa.  ;   e,  56 Tzopilotle.  d.  Ho 

ZoDEïL,  viii.  STOK, 

ü. 

Ubirre* 

Uc cello  Pescatore.  d.398 
U//.   •  b.70 
U/&.      b,  200  5  g.  298, 306 
Ulula.  dL  196 
Umbla.                h.  192, 196 
Umble  Cbevaliere.  h.  197 
Umber.  h.  21Ó 
Umbra ;  Umbrino.  g  437* 

439?  44<Vj43» h-  4^3 
Under-Swordfisb*        h.  254 
Unicormi  marinum.      C425 
Unicornis. 
VPUPA. 

Upupa  Manucodïata.  d.419 
Montana.         d*4^i 

Ur-Gias»  e.  38 
URANOSCOPUS.  g.151 
Urmbscopus.  g.  147*  153 
Urchin.  b#288 
Ur/.  h.425^ 
Urbabn.  e#  392 
TJria..  e.  80 
Uïögallina»  e.  398 
TJrögallus.  e.  39^ minor.  e.  397 

Uromafiix.  £  pö$  1 14 
URSUS*  b#2i'?« 

t/rr/W*  b*  213 For  mie  anus.       a*485 
Marinus.  b.  3 

Urubu.  d.  ïïo 
t/Wf  C  077 
Urutaurana.  è.  igo 

V. 

Vaar -Tor  sk.  g.  168,  170 
/^ca,  Kacca,  jfóziri*. c  269, 305 

|  Facto  A  Barbarie.      c.305 Marine,      a463.b<8 
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Fachéra,  Vacbette. 
Vagra. 
Vairon. 
Valrus. 
Varnpyrus* 
Vanellus,  Vanneau, 
Variole. 
Vciriolus «,  Varüis* 
Vaftrango. 
Vaudoije. 
Vauiour. 
Veau. 
Vehet  Runner* 
Ventou, 
Verdadeiro. 
Verdier. 
Verdone* 
Verou. 
Verrot,  Verres. 
Vervex* 
VESPERTIL10. 
Vespertüione. 
Vetula  Piscis. 
Veuve. 
Vecchio  marino. 
Vieille. 
Visciwrus. 
Vilain. 
Vinago. 
Viper>  Vipera %  Vipere*  f*  327 

341 

Vipione
s. 

Virgade
lle. 

ViriPe
tri  

Piscis. 

Vifon. 

Vitello
* 

Vitiflo
ra  

Avis,  Vitree,
  

e.  578 
Vit

ulu
s. 

 

c.  269 

Viver.  g**57 
VIVERRA.  b.  147 
Viverra^Viverre.b.  147,  203 
Vivius.  g-i63 
Foca.  g.  393 

c  574 
c  574 

h,3*o 

i>  7 

a.  407 
e.  240 h.  14 
h.  183 
f.  476 

h.  4I0 ê.96 
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AANTEKENINGEN 
EN 

BY  VOEGZELS, 
VAN  EENIGE  ZAAKEN, 

Welke ,  na  het  Schryven  van  deeze  jigf 
Stukken    der    NATUURLYKE 

HISTORIE,  my voorgekomen zyn: 

O  M   ■  T  O  T 

OPHELDERING,    VERBETERING 

of  VOLTOOIJING,  van  de  BE- 
SCHRYVING    der 

VIERVOETIGE  en  KRUIPENDE 

DIEREN, 
VOGELEN  en  VISSCHEN, 

te  dienen. 

;  ̂ #^#^#<>#^#^#^#^#^#^#^ 

VIERVOETIGE  of  ZOOGENDE  DIEREN. 

I.    Stuk,   Bladz.  364. 

VAn  die  foort  van  Aapen  ,  welke  Simia  Jacchus  ge_ 
noemd  wordt  f  hebben  wy  de  Afbeelding,  naar  een 

zodanig  Monkje  of  Staart-Aapje,  dar.  eenigen  tyd  leevende 

hier  geleed  is,  getekend  , ,  benevens  eenige  Byzonderhe- 
P  P  den . 
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den,  deeze  Diertjes  betreffende,  in  het  IX.  Deel  der  Uit' 

gezegte Verhandelingen ,  PLLV1II.  Bladz.  214,  medegedeeld. 
* 

Bladz.  367. i    . 

De  Aap,  uit  Ethiopië  af  komftig,  dien  Doktor  Hasselquist 

teKairo  zag,  was  twee  Voeten  lang  en  ook  omtrent  zo  dik, 

byna  anderhalf  Voet  hoog.  Ik  denk  dat  de  dikte  van  hem 

in  de  omtrek  zal  gerekend  zyn^  Een  wreed  ,  trouwloos  en 

naauwlyks  tembaar  Dier,  zegt  hy.  De  Landloopers  regtten 

'eriPotferyën  mede  aan,  by  de  Overftrooming  van  den  Nyl* 
Hy  noemt  deezen  de  Egyptifche  Aap.  Van  den  Moorfchen 

(JSimia  jEshiopf)  worden,  zegt  hy,  door  de  Zwarten  zeer 

veele  in  Egypte  gebragt.  Deeze  is  taamelyk  leerzaam  ,  van 
grootte  ais  een  Huiskat. 

Bladz.  444. 

Omtrent  de  Etgenfchappen  van  den  Otypbant ,  en  inzonder- 

heid zyne  Levensmater,  heeft  de  Heer  Noï.let  veele  aan- 

merkelyke  Zaaken  waargenomen  en  befehreeven ,  uit  de 
befchouwing  van  zulk  een  Dier,  dat  verfcheide  Jaaren  te 

Napels  geleefd  heeft,  zynde  door  den  Turkfchen  Keizer  aan 

2yne  Siciliaanfche.  Majefieit  gezonden  Jn 't  Jaar  1740.  Men 

vindt  het  Bericht  daar  van ,  uit  de  Hifto'rie  van  de  Konmg- 
lyke  Akademie  der  Weetenfchappen  van  Parys  ontleend, 

in  het  Agtfte  Deel  der  Uitgezogte  Verhandelingen ,    Bhdz* 

^53  %  enz, 

». Bladz.  490. 

Ik  heb  reden  gehad,  om  te  twyffelen  of  de  beide  Mie- 

ren-Eeters  van  Seba  ,  die  door  den  Heer  Linn^eus  op  de 
tweede  foort  aangehaald  worden,  wel  daar  toe  behoorden* 

Immers  door  't  inzien  van  't  Werk  van  Marcgraaf  blykt, 

'zo  de  Wel  Ed.  Heer  Vosmaer,  my  berigt,  dat  dezelven  *er 

ver- 
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verfchillende  van  zyn.  Zyn  Ed*  merkt  aan ,  dat  ete  Mieren- 

Ecters ,  "welken  hy  opgevuld  gezien  hadt,  met  de  Afbeeld 
ding  van  Klein  taamelyk  overeenkomftig  waren.  Uit  de 

gedroogde  Vellen  of  Vagten,  die.ik  gezien  h%b,  blykt  dat 

dit  Dier  zeer  veel  de  grootte  van  een  halfwaflen  Big  over- 

treft ,  daar  het  in  't  Werk  genaamd  de  Bier  elyke  Wet  eld  ter  bt~ 
fchouwivge  open  gezet ,  mede  vergeleeken  wordt.  Zulks  komt 

meer  overeen  niet  de  kleine  witte  of  Mferen-Beer,  die  al- 

daar gezegd  wordt  de  grootte  te  hebben  van  een  Vos;  dat 

met  de  langte  van  15  Duimen,  met  Kop  en  Staart,  zeer  wei- 
nig ftrookt.     Zie  bladz,  487* 

IL   Stuk,  Bladz.  22. 

Aangaande  den  Vangft  der' Zeehonden  of  Zeekalven,  ge- 
meenlyk  Robben  genaamd,  m  het  gedeelte  vanSweeden, 

't  welk  Ooftbothnie  heet,  vind  ik  een  zeer  omflandige  be- 

*  fchryving  in  het  XIX.  Stuk  der  Verhandelingen  van  de'Ko- 
ninglyke  Akademie  van  Stokholmj  te  uitvoerig,  om  de- 

zelve hier  te  plaatzen. 

Op  het  vangen  der  Zeehonden  fkat  een  Prsemie  van  vyf 
Guldens  in  Holland,  en  van  drie  Guldens  in  Zeeland*  Van 

Zurk  ,  Codex  Batavus. 

Bladz,  45. 

De  Turken  houden  de  Honden  voor  onreine  Dieren,  en 

laatenze  langs  Straat  loopen  j  daar  zy  dan  aan  Krengen  of 
Vuiligheid,  die  men  weg  werpt,  zig  de  Kolt  weeten  te 

befchaaren.  De  Arabieren  ,  in  tegendeel ,  maaken  'er  veel 
werks  van,  om  dat  zy  dezelven  noodig  hebben  totbefchut- 

ting  van  hun  Vee.    TcLivomo  'm  Italië  loopt  zulk  een  me* 
Pp  2  jnig- 
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nigte  van  Honden  langs  den  Weg,  dat,  om  de  Menfchen 

niet  te  laaten  ftooren  door  hun  Gehuil  des  Nagts,  eenig 
Volk,  op  order  van  de  Regeering,  brokken  Broods,  die 

vergiftigd  zyn,  by  nagt  op  de  Straaten  firooit,  en  voorden 
opgang  van  de  Zon  met  Karren  rond  rydt,  om  de  doode 

Honden  op  te  zamelen  ,  en  naar  de  Begraafplaats  der  Jooden  > 
buiten  de  Stad,  te  brengen. 

Bladz.  83. 

Na  dat  de  befchryving  van  de  Hy^sna  ,  in  het  Geflagt  der 

Rondeh ,  was  uitgegeven ,  is  hier  te  Lande-  zulk  een  Dier 

aangekomen,  't  welk  eenige  opheldering  gaf  aan  deHiftorie 
van  «deeze  Schepzelen ,  die  men  zig  verbeeldt  de  /ïvondwoU 

ven  te  zyn  ,   (of  liever  Nagtwolven,)  waar  van  in  de  Heilige 

Schrift  wordt  gewag  gemaakt.     Zie  het  gemelde  Agtfte  Deel 
der  Vitgezogte  Perbandelingen ,  Bladz-  56.    en  de  Afbeelding 

naar  't   leven  gemaakt,    PJ.  LI.     Nog  op  de  Kermis  van  't 
Jaar  17(74,  was  dit  Dier  hier  te  Amfterdam  te  zien,  zyndé  , 

geduurende  de  twee  of  drie  Jaarcn  van  zyn  Verbiyf  in  Euro- 
pa,   zeer  groot ,   vet  en  dik   gewordon  ,    en  maakende,  een 

fchrikkelyk  Geluid. 

Bladz.  87. 

Een  groote  menigte  van  Voflen  wordt  gevonden  in  het 

Heilig  Land,  inzonderheid  omilrceks  Bethlehem,  een  Rots- 

agtige  Landsdouw,  alwaar  'er  fomtyds  een  groote  verwoes- 
ting door  aangeregt  wordt  in  de  Kudden  Geiten.  By  het  Kloos- 

ter van  St.  Jan  inde  W.oeftyn,  komen  zyniet  minder  voor, 

ten  tyde  van  den  Wyn*Oogft,  en  bederven  de  Wyngaarden, 

als  'er  niet  op  gepaft  wordt.  Hier  op  zien  fommige  uit- 
drukkingen van  de  Heilige  Schrift.  \  De  Heer  Doktor  Has. 

•elquist  heeft  dit,  op  zyn  Reistogt  in  't  Beloofde  Land, 
waargenomen. 

Bladz» 
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Bladz.  88. 

In  de  Provintie  van  Vriefland  is  een  Praemie  gefield  op  het 

vangen  en  dooden  van  Vossen  ,  wordende  voor  een  oude 

Moervos  of  Teef  gegeven  drie  Gulden,  en  voor  een  Rekel 
derdehalve  Gulden  ;  voor  een  jonge  Teef  dertig  en  voor  een 

jonge  Rekel  twintig  Stuivers  ;  volgens  de  verandering,  daar 

in  gemaakt,  door  de  Publicatie  der  Staaten,  van  5.  Maart 

1762.  Niemand  egter  mag  aldaar  Jaarlyks,  op  plcgtige  wy- 

ze ,  Voflen  Jaagen ,  zonder  kennis  van  een  Lid  van  't  Jagt- 
gerigt;  noch  ook  op  andere  tyden  daar  toe  met  den  Snap- 

haan uitgaan,  dan  die  tot  de  Jagt  geregtigd  zyn  ;  volgens 

Plakkaat  van  den  Jaare  1750.  Neclerl.  Jaarb.  Maart  1750. 

bl.  473.  Ook  mag  niemand  op  de  WoLVEN'Jagt  aldaar  ko- 
men met  Windhonden. 

Bladz.  93. 

Het  Dier  dat  de  Turken Cbical noemen,  zynde waarfchyn- 

iyk  de  Jakhals,  is  menigvuldig  omtrent  Joppe  ,  Gaza  en  in 
Galilsea,  zegt  Hasselquist;  die  twyfelde,  of  de  VofTen  van 

Simson  ook  zodanige  Dieren  zyn  gewecfr. 

Bladz.  180. 

De  fchadelykheid  der  Otteren  ,  niet  alleen  door  het  ver» 
nielen  van  Vifch ,  maar  ook  en  wel  inzonderheid  door  het 

booren  van  Sluipholen  en  Gaten  in  de  Dyken  en  Dammen, 

waar  door  men  voor  gevaar  van  Overftrooming  kan  bloot  ge- 
field worden  ,  heeft  een  aanzienlyke  Premie  doen  fiellen  op 

het  dooden  van  dit  Ongedierte,  zo  wei  iri  onze  Provintie, 
als  in  die  van  Vriesland  >  enz. 

Bladz.  200« 

Op  de  vernieling  der  Murden  ,  zo  ik  denke  die  wyBoNT- 
sems  noemen,  en  van  de  Wezeiingen  of  Wefeltjes,  flaatin 

Pp  3  Vries. 
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Vriesland  een  Premie  van  vyf  Stuivers  ieder.    NederLJaarb» 
Maart  1762,  bladz.  248. 

'  Bladz.  24?. 

Dat  de  naam  van  Rot  van  Pbaraa  zeer  oneigen  zy  en  on- 

gegrond,  oordeelt  Doktor  Hasselquist  met  reden:  hoewei 

hy  niet.  ontkent  dat  de  Ichneumon  eenigzins  naar  den  EgyptN 

fchen  Veldrot  zweeme ,  en,  dewyl.  de  Arabieren  den  Muis 

Pbar  noemen,  zou  die  benaaming  daar  van  afkomftig  kun- 

nen zyn.  De  Ichneumon  wordt  van  hun  Nem%  geheten. 

Het'  is  een  tembaar  Dier :  men  houdt  het  dikwüs  als  een  Kat 
in  de  Huizen  der  Egyptenaaren ,  maakende  een  morrend , 

en ,  als  het  zeer  vergramd  wordt ,  jankend  Geluid* 

Bladz.  303. 

Wy  hebben  van  een  Middel  om  de  Mollen  te  dooden  ge» 

fproken  :  doch  zie  hier  een  ander  Middel ,  om  dit  Jaftig  Ge- 

dierte te  verdryven,  't  welk  aan  de  Koninglyke  Akademie 
van  Stokholm  is  medegedeeld.  Midden  in  de  Tuin  maakt 

men  een  Kuil ,  zo  groot ,  dat  'er  een  ledig  Vat  of  Ton  kan 
ingezet  worden,  die  maar  één  Bodem  en  daar  in  een  Gat 

heeft ;  welke  Bodem  opwaards  komt ,  en  het  open  end  ne- 
derwaards.  Men  treedt  de  Aarde,  rondom  het  Vat,  vaft 

aan,  en  fteekt  door  den  Bodem  een  Stok  of  Staak,  in  de 

Grond.  Op  't  boven  end  van  de  Staak  zet  men  een  Klap- 

permolen.  Zo  'er  maar  Wind  is,  dat  de  Molen  om  kan 
gaan,  veroorzaakt  zulks  een  drilling  in  de  Staak,  die  met 
een  klank  zig  aan  de  ledige  Ton  mededeelt ,  en  van  de  Ton 

zig  tot  een  aanmerkelyke  afftand ,  in  't  ronde ,  door  den 
Grond  uitbreidt.  De  Mol,  nu,  een  flaaperig  Dier  zynde. 

dat  tuffchen  zyne  Eet-Uuren  gaarn  rufte  geniet,  en  dezelve 
•lus  by  nagt  noch  dag  vindt,  vliedt  van  een  zo  onruftige 

plaats.    Ten  min  fte  verzekert  de  Paftoor  Hbderstroom,  die 
dit 
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dit  Middel  aan  de  Akademie  voorgefteld  heeft ,  dathy,  daar 

van  gebruik  maakende,  federt  den  Jaare'1757  geen  Mollen 
meer  in  zyn  Tuin  gehad  heeft.  Ook  was  het  eenige  zyner 

Vrienden  zeer  wel  bevallen.  Sukh.  Verband,,  op  't  Jaar 

1761.  XXIII.  Stuk,  aan  't  end. 

Bladz.  312. 

In  de  befchryving  van  de  gewoonc  Spitsmuizen  is  aange- 
merkt, dat  derzelver  Beet  voor  vergiftig  gehouden  wordt. 

Dit  heeft  inzonderheid  plaats  ten  opzigt  van  de  Paarden, 

die,  zo  fommige  en  wel  voornaam  e  Piqueurs  gefchreeven 

hebben  ,  door  't  zelve  gebeeten  zynde ,  in  twee  Etmaalen 
tyds  verftikken  en  fierven.  Thans  toont  men  aan  ,  dat  dit 

Inbeelding  zy  en  dat  die  Kwaal  een  geheel  anderen -oorfprong 
•  hebbe.  Mem.  de  Math»  &  Pbyf.  Toni.  IV.  Paris  1763.  p.  190. 

Evenwel  is  het  ontwyffelbaar,  dat  de  Franfehe  naam  Mufa* 

raigne,  en  de  Latymchè  Éfm  Aranéu%%  van  dit  zomen  meen- 
de Vergiftig  fteeken  of  byten  zynen  oorfprong  heeft,  gelyk 

Gesn«rus- beweert.    Be  Quadrup.  pag,  747. 
De  Heer  Daubentqn  heeft  in  Bourgogne  een  foort  van 

Mufaraigne  gezien ,  welke  aldaar  genoemd  wordt  Souris  d*Eau* 
dat  is  Water  Muis :  om  dat  men  denzelvéh  ïvindt  aan  de 

kanten  der  Beeken,  en  hy  zig  verfchuilt  'm  de  fpleeten  der 
Rotfen  ,  die  omtrent  de  Bronnen  zyn.  Ook  ziet  men  dit 

Dier  dikwils  in  't  Water,  en  moet  het  derhalve,  als  een 
émphibium  of  van  beidcrley  Leven  aanmerken.  Zyn  Ed. 

noemt  het  Water-Spitsmuis,  als  zynde  in  Geftalte ,  Haair* 

het  getal  en  de  plaatzing  der  Tanden,  als  ook  in  't  maak- 

zei  der  Ingewanden,  Beenderen,  enz.  volkomen  met  dc'ri 
Land -Spitsmuis  overeenkomftig,  doch  grooter,  dikker  van 
Snoet,  langer  van  Pooten  en  Staart,  en  in  Kleur  verfchiU 

lende.  Zie  Mem.  de  ?  Acad.  Royale  des  Sc.  de  Paris ,  dei'Ann. 

1756.  pag»  203 :  alwaar  ze  beiden  worden  afgebeeld.     On. 

Pp  4  ze 



8 AANTEKENINGEN 

ze  Water.Spitsmuis  ,  de  Sorex  Aquaticus  van  Linn^üs  ,  bladz. 
315  befchreeven  en  Pl.  XV il.  Fig.  4.  afgebeeld,  is  een  A- 
merikaanfch  en  geheel  ander  Dier. 

Bladz.  480. 

Sedert  weinige  Jaaren  heeft  men  meer  witte  Muizen  ge- 

vonden, zo  't  fchynt,  dan  voorheen:  immers  in  Sweeden, 
alwaar  te  Stokholm  ,  in  de  Winter  tufTchen  de  Jaaren  1759 

en  1760,  verfcheidene  zyn  gevangen,  doch  maar  in  één 

Huis ,  zo  gezegd  werdt ,  by  een  Kleermaaker ,  daar  de  Kat* 

ten  dit  fehoone  Ras,  zonder  ecnig  Ontzag,  hebben  uitge- 

roeid. In  't  Jaar  1710  zouden  'er  verfcheidene  te  Stokholm 

gezien  zyn  ;  *t  welk  anders  in  bedenking  zou  brengen  of  die 
witheid  ook  door  de  ftrenge  Koude  veroorzaakt  ware :  doch 

men  heeft  in  Duitfchland  eens  een  geheel  Neft  van  witte 

Muizen  gevonden.  Op  't  Kafteel  van  Liegnits  werden  ,  in 
't  Jaar  1603,  verfcheidene  gevangen,  die  Sneeuwwit  waren, 
met  roode  glinfterende  Oogen.  Stokb.  Verh.  als  boven , 
bladz.  321. 

III.    Stuk,    bladz.    15. 

Twee  Jaaren  geleeden  was  hier  op  de  Kermis  een  Kemel 

te  zien,  waar  in  ik  duidelyk  waarnam,  dat  de  Bult  niet  uit 

Haair  alleen  beftaat,  gelyk  fommigen  gefchreeven  hebben, 

maar  weezentlyk  uit  een  foort  van Klieragtig Vleefchof Vet: 

zynde  dit  onder  't  Haair  taamelyk  hoog  verheven  op  't  Ge- 
voel en  maakende  byna  de  helft  van  de  oogfchynelyke  Bul- 

tigheid uit. 

Bladz.  22. 

Op  de  Kermis  van  't  Jaar  1763  vertoonde  men  hier  te 
Amfterdam,  onder  den  naam  van  Tr$mp<iard  Dier ,  een  Kc* 

mei 
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inel  met  twee  Bulten ,  die  my  de  regte  Dromedaris  fcheen 

te  zyn,  komende,  zo  men  voofgaf,  uit  de  Afrikaanfche Ei- 

landen; doch,  zo  ik  denk,  uit  Perfie  of  Arabie.  Hy  was, 

zeid'  men,  6  Jaaren  en  9  Maanden  oud,  agr  Voeten  hoog 
en  drieduizend  Ponden  zwaar ,  kunnende  tweeduizend  Pond 

draagen.  Opzyn  Lyf  hadthet  Dier  veeJerley  KJeür  van  Haair, 
fynder  dan  Kaftoor,  en  het  Haair  aan  den  Hals  was  een  El 

lang ,  geevende  hetzelve  een  zeer  fraay  aanzien ,  niette- 

genftaande  de  mismaaktheid  van  zyn  Lighaam  ;  alzo  de  voor- 
fle  Pooten  eens  zo  lang  als  de  agterfte  waren ,  de  voorde 
Hoeven  anderhalf  Voet  breed»  Het  at  niets  dan  Braadene- 

tels  en  Diftelen  ,  en  's  Winters  Wilgsn  Hout,  Wortelen  en 
Kool;  drinkende  om  de  twaalf  of  veertien  Dagen  maar 
eens.  Het  briefchte  als  een  Hert  of  Paard,  doch  was  zeer 

tam  gemaakt  en  op  eenige  Konden  afgerigt. 

Bladz.  197. 

De  Afrikaanfche  Cazella  of  Bezoar-Bok,  die  de  Hoornen 

Jang  en  regtop  ftaande  heeft,  is  vlugger  en  wilder  dan  de 

genieene  Gazelle1,  zegt  Hasselquist,  en  komt  veel  voor, 
naby  Aleppo.  Dit  Dier  bemint  de  Tabaksrook.  De  manier 

der  Arabieren,  om  hetzelve  te  vangen  ,  is  zonderling,  en 

gefehiedt  met  een  Valk  op  de  manier  der  Perfiaanen ,  die 

dus  Herten,  en  ander  Viervoetig  Wild,  vermeefteren.  Hy 

hadt  zulks  by  Nazareth  in  Galilaa  gezien ,  en  befchryft  het 

als  volgt.  „  Een  Arabier,  op  een  Paard  van  ongemeene 

vlugheid  gezeten ,  bieldt  een  Valk  op  de  hand ,  gelyk  de 

Vogelaars  doen ,  en  een  Gazelle  op  een  Heuvel  ziende  f 

„  liet  hy  den  Vogel  los,  die,  in  een  regte lyn,  alseenPyl, 

toefchietende ,  het  Beeft  aanviel;  zodanig,  dat  hy  de 
Klaauwen  van  den  eenen  Poot  in  deszelfs  Wang,  die  van 

den  anderen  Poot  in  deszelfs  Keel  floeg ,  fpreidende  zyn 

Wieken  fchuins  over  de  Rug  uit ,  zo  dat  de  eene  naar  het 

Pp  5  reg- 
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„  regter  Oor,  de  andere  naar  de  flinker  Bil  geftrekt  was. 

„  Het  aangerande  Beeft  deedt  een  fprong ,  wel  tweemaal 

„  zo  hoog  als  een  Menfch  lang  is,  en  daarom  werdt  het 

;,  van  den  Vogel  los  gelaten ,  die  het  egter ,  door  de  beko- 

„  men  Wonden  van  kragt  en  vlugheid  beroofd,  weder  aan* 

f ,  viel ,  flaande  alle  zyne  Klaauwen  in  de  Keel  en  dus  het . 

,,  Beeft  vaft  houdende ,  zo  dat  de.Jaager  hetzelve  levendig 

„  kon  vangen,  die  het,  op  ftaande  voet,  met  een  Mes  de 

„  Keel  open  fneedt ;  zettende  den  Valk  daar  aan,  en  laa- 

,,  tende  den  Vogel  het  warme  Bloed ,  tot  belooning ,  uit* 

,,  zuipen:  gelyk  ook  een  Jonge  Valk,  daarnevens,  aange- 
„  zet  werdt.  Op  deeze  wyze  worden  die  Vogelen  op  dee- 

„  ze  Jagt  afgerigt  en  geleerd  zulke  Beeften  ,  in  't  loopen , 
„  by  de  Keel  te  vatten :  want ,  indien  een  Valk  de  Klaau- 

„  wen  iloeg  iri  de  Rug  of  in  de  Billen,  zou  het  Beeft  met 

„  zynen  Aanvaller  te  gelyk  de  vlugt  neemen  in  ontoegang- 

,,  lyke  plaatfen,  en  dus  de  Vogel  zo  wel  als  het  Wild  ver* 

„  ïooren  raaken."    Hassfxq,    Steifen   nadj  ̂ aïajtina* 
Roft.  1762.  p.  284. 

Bladz,  223» 

Ik  heb  gezien ,  getuigt  die  zelfde  Autheur ,  dat  aan  de 

Tanden  der  Egyptifche  Schaapen  zig  een  Korft  hadt  aange- 

zet ,  die  'er  uitzag  als  een  Koperkies.  Men  wordt  dezelve 
in  die  tyd  gewaar,  wanneer  de  Schaapen  Gras  eeten,  dat 

grootendeels  uit  Rups-Klaveren  (£02**0*)  beftaat.  Hetzelf- 
de zou  zig  aan  de  Schaapen ,  op  den  Antilibanon  ,  openbaaren< 

Bladz.  267. 

Van  het Afrikaanfche Dier,  Pl*XXVL  afgebeeld,  zynhier 
in  de  Stad  thans,  by  de  Liefhebbers,  niet  alleen  verfcheide 

zodanige  Koppen  of  Bekkeneelen  met  de  Hoornen ,  als  Fig. 
«.  vertoont;  maar  ik  heb  zelfs,  voor  eenige  Maanden,  de 

ge- 
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ge'heele  Huid  of Vagt,  met  de  Hoornen  daar  aan  zittende» 
gezien ,  die  door  een  Onderbaas  van  de  Kompagnie's  Tuin 
van  de  Kaap  was  medegebragt,  en  taamelyk  blyken  fcheen 

te  geeven  van  de  gemelde  Geftalte.  Fig.  i» 

Bladz.  1276. 

i*  De  Vlakten  aan  de  Rivier  de  la  Plata ,  in  Amerika ,  wor- 

den ,  volgens  Pater  FiïuiLLéE ,  bewoond  door  ontallyk  veel 

Stieren,  Koeijen  en  Muilezels,  die  Jer  in  't  wilde  loopen: 
•de  Koeijen  by  Kudden  van  twee  of  driehonderd  ,  hebbende 

altoos  een  grooten  Stier  of  Bul  aan  't  hoofd ,  om  haar  te  ge- 
leiden en  tot  voorvegter  te  dienen.  Men  zag  deeze  Troe- 

pen dikwiis  met  elkander  vegten,  en  vondt  gemeenlykdan 

eenigen  ,   die  in  de  flrydgefneu veld  waren,  opliet  Slagveld» 

.Dikwiis  wordt  'er  Jagt  op  gemaakt,  en  die  Jagt  is  niet  zon- 
dergevaar: want  een  Koe  zelfs,  gekwetfizynde,  velt  fom* 

tyds  den  Man*  of  floot  hem  dood  met  haare  Hoornen.  Doch 

gemeenlyk  wordt  een  jonge  Koe  of  Kalf  genomen  en  aan  een 
Paai  vaft  gemaakt,  op  welks  bulken  de  Koe  afkomende, 

door  den  Jaager,  die  niet  ver  daar  van  in  hinderlaag  legt» 
dood  eefchooten  wordt.   . HJ 

Bladz,  409. 

Een  andere  en  nog  gemakkelyker  manier,  is  volgens  Dok* 

tor  Hasselqüist  onder  de  Inwooners  van  Opper  Egypte, 
daar  het  Nylpaard  alleenlyk  gevonden  wordt ,  in  gebruik. 

De  Ingezetenen  ftrooijen  een  menigte  van  drooge  Lupinen 

op  de  plaats  daar  het  gewoon  is  aan  Land  te  komen,  en  dit 

Dier,  dezeiven  opgegeten  hebbende  en  weder  te  Water 

gaande ,  zwellen  deeze  Boone»  zodanig  uit ,  doordien  het 

veel  Water  op  die  drooge  Koft  inzwelgt ,  dat  het  van  be« 
naauwdheid  moet  fterven  en  dan  wordt  het  dood  aan  den 

Oever  gevonden.    De  Huid  wordt  wel  eens  te  Kairo  ge* 
.    bragt* 
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bragt,  gelyk  men  'er  ook  een  te  Verfailles  in  Vrankryk 
heeft;  doch  het  geheele  Dier  is  'er  te  zwaar  toe.  De  Huid 
alleen  maakt  de  volle  Laading  van  een  Kemel  uit.  Het  heeft 
een  groote  haat  tegen  de  Krokodillen ,  doodende  dezelve» 
daar  het  die  aantreft. 

Bladz.  523. 

Op  de  Kermis  van  't  Jaar  1763  ,  werdt  hierte  Amfterdam, 
in  een  Kaag  Schip  ,  het  Geraamte  vertoond  van  een  Kazilot, 

éie  in  de  Zomer  op  't  Eijerland  aan  Teflel  eeftrand  was, 
zynde  gf§  Voet  lang  geweeft  en  de  Staart  14J  Voet  breed, 

't  Geraamte  beftondt  in 't  boven  Bekkeneel,  lang  17^..  breed 
6f  en  dik  5J  Voet  ,  loopende  pieramiedswys  naar  vooren , 

en  zwaar  zynde  over  de  drieduizend  Pond:  voorts  de  On- 

der-Kaakebeenen ,  van  15  Voeten  lang  en  driehonderdvyftig 
Pond  ,  met  het  volle  Gebit  van  agtenveert.g  Tanden.  Oak 

zag  men  'er  het  meefle  deel  der  Ribben ,  ecnlge  Rugge- Werve- 
len ,  ieder  als  een  Blok;  benevens  nog  meer  andere  Ge* 

beenten  tot  den  Vifch  behoorende. 

DE      VOGELEN. 

IV.    Stuk,   Bladz.  2. 

De  Kenmerken  der  Vogelen  in  't  algemeen  zyn  ontleend 
van  den  Heer  Linn^eus,  die  duidelyk  zegt,  dat  zy  geea 

Middelrift  hebben  (Syfi*  Nat.  Ed.  X.  pag*  78.)  vervolgens, 

bladz.  34,  fpreekende  van  de  Ademhaaling  der  Vogelen, 

maak  ik  van  hun  Middelrift  gewag,  doch  meld  tevens,  dat 

'er  Openingen  in  zyn ,  die  doortogt  aan  de  Lugt  in  den  Buik 
verleenen:  waar  uit  dan  blykt  dat  het  geen  eigentlyk  ge-> 
fproken  Middelrift  of  Middelfchot  zy,  de  holligheden  van 

Borft  en  Buik  van  elkander  afzonderende,  gelyk  in  de  Menfch 

en 
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en  Viervoetige  Dieren  plaats  heeft.     Het   is   ook  maar  een 

uitbreiding  van  het  Vleezige  Vlies,  dat  de  Longen  bekleedt, 

Bladz.  322. 
* 

In  den  Jaare  1762  zyn  de  Premiè'n  op  het  vernielen  van 
het  fchadelyk  Gevogelte  in  Vriesland  door  eene  Publicatie 

verlaagd  :  zodanig  dat  men  voor  een  oude  Haanebyter  of 
Schrobber  flegts  zoude  ontvangen  tien  Stuivers;  voor  een 

jonge  drie  Stuivers,  en  voor  een  Ey  twee  Stuivers :  voor 

eén  Wykel  zes  Stuivers:  doch  op  de  oude  of  jonge  Aak- 
fiers en  zwarte  Rocken  bleef  de  Premie,  als  vooren  ,  op 

drie  Stuivers  bepaald. 

V.   Stuk,    Bladz.  8. 

By  Publicatie  van  den  12  Auguftus  1755»  is  door  Gekom» 
muteerde  Raaden  in  Weilfriesland  en  het  NoorderKwartier, 

tot  behoud  en   welvaart  van  de  vier  Vogeikooijen ,  die  tus- 

fchen  de  Steden  Enkhuizen  en  Medenblik  gelegen  zyn  ,  vaft- 
gefield;  dat  niemand,  binnen  den  af  (land  van  500   Roeden 

van  dezelven  in  't  ronde  ,  by  dag  of  bynagt,  magfchiêten, 
kloppen,  raazen  ,  noch  eenig  ander  dergelyk  Geluid  ma  aken, 
naar  inhoud  van  hun  Edele  Grootmogende  Plakkaat  van  den 

12  September  1676;  noch  ook  de  Vogelen,  die  komen  aa- 

zen  op  de  Vlakte  genaamd  het  Span,  buiten  den   Noorder 

Dregterlandfchen  Zeedyk ,    eenigzins  ontruflen   of    verjaa- 
gen;    op  de  Boeten   en   Straffen  in  het  gedagte   Plakkaat 

gemeld. 

Bladz.  79. 

Men  berispt  my,  dat  ik  den  Zaagbek ,  die  zeer  klein  is, 
Mergu%  minutus  van  Linn^eus  ,  Hark  etiolé  of  Etoilè  van 

Brisson,  Pïlstaart  gencernd  heb;  welke  naam  enkel  zou 

be- 
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£ehooren  tot  den  Eend,  die  de  25de  Soort  van  onzen  Autheur 
is ,  en  waar  aan  ik  ook  dien  naam  heb  gegeven.  Ik  heb 
dien  naam  aangemerkt  als  een  Bynaam ,  zo  wel  als  Krom- 

bek,  Langbek  en  anderen,  op  de  Soorten  van  byzondere 

Geflagten  toepaflelyk.  ■  De  Heer  Brisson  zegt,  dat  deeze 
Zaagbek  ,  volgens  Gesnerus  en  Aldrovandus  ,  van  de 

Hollanders»  Pylftert  geheten  worde. 

Bladz.  148.    i 

In  het  XXL  Stuk  der  Stokholmfche  Verhandelingen  wordt 

de  Afbeelding  en  Befchryving  gegeven  vaneen  Vogel,  dien 

de  Autheur  zig  verbeeld  de  Malmokke  van  Groenland  te 

gyn,  hoewei  de  Kleur,  zo  min  als  de  gedaante  van  den 

Bek,  naar  onze  Afbeelding  gelykt,  en  meer  fchynt  over- 
een te  komen  met  het  zogenaamde  Zeepaard  of  een  anderen 

der  Onweersvogelen ,  waar  toe  hy  denzelven  ook  betrekt. 

Bladz.  369. 

In  de  Verzameling  der  Vertoogen ,  die  door  uitheemfche 

Geleerden  en  zodanige  Franfche  ,  als  geen  Leden  van  de 

Koninglyke  Akademie  der  Weetenfchappen  van  Parys  zyn 

of  haare  Korrespondehten  {Mem*  des  ScavamEtrangers  Tom. 

IV»  Paris  1764.)  aan  die  zelfde  Akademie,  of  aan  haare  Le- 

den ,  van  tyd  tot  tyd,  jyorden  medegedeeld  \  vindt  men  thans 

het  Uittrekzel  van  een  Brief,  omtrent  denjaare  1752,  door 

den  Heer  Beau.ssau  du  Bignon»  aan  wylen  den  Heer  de 

Reaumur  gefchreeven ;  waar  uit  blykt ,  dat  de  uitbroeding 

van  Hoenderkuikens  of  ook  van  de  Eijefen  van  ander  Pluim» 

gedierte,  door  middel  der  broeijing  van  Run  kan  gefchie- 
den.  Dat  Uittrekzel  zal  men  in  het  X.  Deel  der  Uitgezogte 

Verhandelingen  geplaatft  vinden. 

Bladz. 
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Bladz.  370^ 

Voor  gepikt  lees  gekipt*  Men  zegt  dat  de  Hen-Eijeren, 
in  die  ftaat,  gekipt  zyn. 

•    ,  *  Bladz.  380. 

Doktor  Ha^selquist,  die  de  Poules  Peintades  te  Kairo(al« 

waar  dezelven  jaarlyks,  benevens  Aapen  en  Pappegaaijen  , 
€loor  de  Kooplieden  uit  Nubie,  dat  is  uit  het  Land  tuflchen 

Egypte  en  Ethiopië,  worden  aangebragt)  naauwkeurig  on» 

derzogt  en  befchreef:  merkt  ten  opzigt  van  het  Geluid,  dat 
deeze  fraay  getekende  Vogel  maakt,  aan;  hoe  hetzelve  zo 

flerk  was ,  dat  het  zyn  Hoofd  door  klonk  ,  inzonderheid  's 
morgens  vroeg.  Dit  Geluid  wordt  door  hem  by  het  klok- 

ken van  een  Hen ;  mooglyk  beter  by  dat  der  Kalkoenen* 

vergeleeken. 

Bladz.  424. 

De  Kwartel  der  Ifraëlieten ,  wordt  niet  alleen  in  het  Be* 
loofde  Land,  tuflchen  Jericho  en  de  Jordaan ,  waar  ook  in 

dat  gedeelte  van  Arabie,  't  welk  de  Kinderen  Ifraëls  heb- 
ben doorgereisd,  overvloedig  gevonden.  Hy  heeft-de  groot- 

te van  een  Tortelduif,  zegt  Doktor  Hasselquist,  die  hem 
omftandig  befchryft. 

Bladz*  451. 

De  Heer  Kalm  geeft ,  in  dat  zelfde  XXL  Stuk,  eenornftan- 

dige  befchryving  van  die  langftaartige  wilde  Duiven  'm  Ame- 
rika,  waar  door  veele  duifterheden  opgehelderd  worden, 

dezelven  betreffende,  Zy  zyn,  zegthy  ,  ongevaar van  groot- 
te als  een  Ringduif  en  voortreffelyk  van  Kleur,  hebbende 

de  Vederen  aan  den  Hals  met  een  Koperglaiis,  die  naarden 
paarfchen  trekt ,  overtoogen :  ziende,  agter  aan  de  Nek  een 
weinig  meer  uit  den  groenen,  met  verandering  naar  de  plaat* 

zing 



15  AANTEKENINGEN 

zing  tegen  't  Licht.    Die  heerlyke  glans  zal  de  Goudkleur 
zyn,  daar  Caïesby  van  gewaagt:    hoewel  de  Kleur  vari  de 

Borft  in  zyne  Afbeelding  rooder  is  dan  natuurlyk  ,  en  Ed- 

wards  heeft  gemelde  Koperkleur  geheel  weggelaaten.     Het 

overkomen  in   zulk  een   verbaazende  menigte,  als  gemeld 

wordt ,  uit  de  Noordelykc  deelen  van  Amerika  ,  is  niet  ge- 
meen.   De  Inwooners  van  Penfylvanie  wiften  flegrs  van  ee- 

nige  weinige  dergeiyke  Jaaren ,  na  dat  het  een  zeer  ftrengen 
Winter  hadt  gemaakt  in  dat  Wereldsdeei ,  waar  door  hun , 

in  de  Noordelyke  deelen  ,  het  gewoone  Voedzel  ontbrak.  In 

't  Jaar  1740  is  't  gebeurd,    dat  Schippers,    in  de  Engclfche 
Volkplantingen  aankomende ,  verhaalden ,  de  Zee  met  ver- 

fcheide  duizenden ,  van  zodanige  doode  Duiven  ,  bedekt  ge- 

zien te  hebben.     In  de  ongemeen   harde  Winter  ,   van  't 
voorde  deezerEeuw,  was  de  veelheid  van  deeze Duiven,  in 

Karolina  en  daar  omfrreeks ,  onverbeeldelyk  ;  zo  datzy,  by 

*t  overkomen ,   de  Lugt  verdonkerden.     Noordwaards  rei- 
zende bevondt  gemelde  Sweed ,  dien  aangaande ,  het  volgende. 

In  Kanada  onthouden  zy  zig  den  geheelen  Zomer ,  en  woo- 

nen  in  de  eenzaame  Boffdiagiën ,  leevende  meelt  van  Eike. 

len  en  van  deVrugt  der  Beukeboomen  ,   Olm  of   Berken, 
en    van  Beffen  of  Koorn  ,  en  wat  zy  meer  vinden.    Men 

vindtze  egter  niet  ver  benoorden  Quebek.     Zy  maaken  hun- 

ne Nellen  op  hooge  Boomen ,   fomtyds    veertig  of  vyftig 

op  één  Boom,  daar  de  Grond,  wel  twee  Voeten  hoog,  met 

hunne  Mefi;  bedekt  ir».     Men  heeft  de  gewoonte  van  de  Jon- 

gen uit  te  haaien,  als  zy  aan  't  vliegen  toe  zyn,  en  dan  die 
by  Huis  op  te.  voeden ,  om  ze  vervolgens  te  dooden.  De  Wil- 

den willen,  als  de  Jongen  nog  klein  zyn,  niet  naar  de  Ouden 

gefchooten  hebben  :  zo  leert  de  reden  hun,  't  gene  de  Wet 
van  God  gebiedt.     Het  Vleefch   is  zeer  fmaakelyk.     Tegen 

dat  de  Sneeuw  valt  vertrekken  zy  Zuidwaards  ,  en  begeeven 

zig  in  de  Landftreeken  agter  de  Engelfchc  Volkplantingen, 
of 
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bf  in  dezelvcn  ,  als  gezegd  is.  De.  Franfche'  Admiraal  * 
Marquis  be  la  GALissoNiéRE ,  heeft  'er,  in  de  Herffl  van 't 
Jaar  1749,  eenigen  in  Hokken  levendig  naar  Vrankryk  ge- 

voerd, om  die  aldaar  in  de  Boflchen  te  laaten  vliegen  en 
dus  ook  in  Europa  voort  te  planten*         ■ 

Bladz.  485* 
v 

•  ■ 

De  verwarring,  welke  'er  omtrent  de  twee  Sooften  van 
Lyfters,  die  de  derde  en  vierde  van  onzen  Autheur  zyn t 
plaats  heeft ,  deedt  my  den  eerften ,  dien  de  Engelfchen , 

volgens  den  Heer  Brisson  ,  Redwing  heeten,  K'operwiekjè 
noemen,  enden  volgende,  de  Tutdusmuficusüev  Autheuren, 

Zing-Lyster  ;  als  komende  dit  zeer  naa  met  den  Latynfcheil 
naam  overeen, 

Bladz.  502è 

Aangaande  de  derde  Soort  van  Kërnbyters ,  dien  men 

Swedfcbé  Pepcga&j  noemt,  zyn  ,  in  het  XfXde  Stuk  derV er- 
handelingen  van  de  Koninglyke  Akademie  van  Stokholm  , 

nog  eenige  Byzonderheden  aangetekend.  Zyn  e  grootte  is 
als  die  van  den  Beemer ,  naamentlyk  een  weinig  grooter 

dan  een  Leeuwrik.  In  een  Kouwetje  gehouden  ,  wordt  hy, 

het  volgende  Jaar,  van  roodagtig  geel.  Hunne  lekkerfie 

Spyze  fchynen  de  Vrugten  van  de  Sorbenboomen  te  zyn, 

daar  zy  alleenlyk  de  Kernen  van  opeeten ;  zynde  daar  in  zo 

gretig,  dat  zy  ,  gelykde  Ouerhaanen  ,  wanneer  die  de  Hen- 
nen tot  het  Paaren  roepen  ,  zig  als  met  de  Hand  laaren  gry» 

'pen.  Men  heeft  het  dus  ook  doenlyk  gevonden ^  deeze  Vo- 

gels met  een  Strik,  aan  't  end  van  een  Stok,  niet  alleen  op 
de  Boomen,  maar  zelfs  al  vliegende  in  de  Lugt  te  vangen* 

Bladz.  532. 

Van  den  Scbildvink  heb  ik,  op  \  gezag  van  anderen,  a?s 

Qq  of 
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of  't  de  gemeene  Vink  ware ,  gefproken  ;  doch  't  is  zeker 

dat  dezelve  'er  merkélyk  van  verfchilt. 
Bladz.  579. 

In  de  beredeneerde  Catalogus  van  een  Kabinet  van  Voge* 

len  ,  door  den  Heer  Vroeg  opgezet,   en  voorleeden  Herfft 

ia  's  Graavenhaage  uitgeveild,  word   ik  berispt,  dat  ik  de 
inlandfche  Vogeltjes,  Paapjes  genaamd,  onder  de  Kwikftaar- 

ten  heb  t'liuis  gebragt :  doch  de  Heer  Noseman,  dietaame- 
lyfe  Vogelkundig  is,  was   my  daar  mt  een  en  andermaal, 

voorgegaan.    In  zyn  Vertaaling  van  het  Werk  van  Dr.  Wat- 

son,  genaamd  de Dierlyke  Wereld,  enz»  noemt  deeze  Heer 

de  sufte  Kwikftaart  van  den  Heer  Linfmsus  ,  Paapje.    Dee- 

ze werdt  ontrent  den  zelfden  tyd  ,  van  hem,  in  óeUitgezfig* 

te  Verhandelingen  (V*  Deel,  bladz,  203.)  Roodstaartje  ge- 

tyteld.    Verfcheide   Kwikftaartcn   zyn    aldaar    Paapjes   ge- 

noemd;  gelyk  de  10»  de*   18.  de,  en  19.  de  Soorten  van  on- 
zen Autheur,  en  geen  één  Vink.    Edwards  Tab.  30.  is  niet 

door  my  aangehaald,  maar  door  Lïnn^eus  zelf.      De  Mota^ 

mlla  rubetra  noemt  men3  in  de  Catalogus  van  Vroeg,  Hey- 

inapper^  thans  wordt  hy,  in  een  ,andere  Catalogus,    bladz. 

2l6*  Zeemborjlje   genaamd»     Van  een  Fringilla  rubetra ,  daar 

men  in  de  eerftgemelde  bladz.  21.  vanfpreekt,  vind  ik  niets 

gerept  by  Linn^eüs  >  van  wiens  Werk ,  wat  de  Vogelen  be- 

treft,  gemelde  Heer,    in    de  Uitgezogte  Verhandelingen ,  ei- 

gentlyk ,  by  verkorting ,  de  Vertaaldër  is ;  doch  myn  Werk 

wordt,   ten  onregte,   een   Vertaaling. genoemd;  gelyk  ik, 

in  't  Voorberigt  van  dit   VIII.  Stuk,   duidelyk  aangetoohd 
heb 

Ik  heb  dikwils  opgemerkt ,  dat  de  Ridder  Linn.eus,  wiens 

leiding  ik  tot  dus  verre  gevolgd  heb ,  en  wiens  Werk  ik  o- 

Veral ,  waar  '  't  mooglyk  was  ,  getragt  heb  op  te  helderen ; 
inzonderheid  door  middel  van  het  uitgebreide  Werk  van  den 

Fran- 
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Franfchen  Heer  BpxISson  over  de  Vogelen:  ik  fieb ,  zeg  ik, 

dikwils  opgemerkt,  dat  onze  Autheur  onder  een  zelfde  Soort 

Dieren  gebragt  beeft,  die  eenigennaate  verfchiilen  ,  en  dus 

ook  byzondere  Naamen  voeren  5  wanneer  hy*er  geen  verfchii- 
len in  vondt,  groot  genoeg  om  byzondere  Soorten  daarvan 

te  maaken.  Hier  'fchynt  zulks  ook  te  biyken,  uit  de  aan- 
haalingen  van  Faiscn  en  Edwards  ,  wier  Afbeeldingen  niet 

veel  gelyken;  komende  die  van  Edwards  zelfs  zeer  weinig' 

met  de  befchryving  van  bet  Hey-P'inkje,  dat  de  Rubetra  zou* 
de  zyn ,  bladz.  ï  3,  overeen. 

De  naamen,  ,die  ecnige  gelykheid  met  den  Menfch  of  an- 
dere Dieren  uitdrukken ,  worden  dikwils  aan  verfcheidcne 

en  zélfs  aan  zeer  verfchillende ,  op  byzondere  Plaatfen  ,  ge- 

geven.' Dit  blvkt  aan  den  Goudvink,  dien  de  Duitfchers,/ 

'm  't  algemeen ,  Dompaap  en  omtrent  Frankfort  Paapje  noe- 
men:  Zie  't  V.  Stuk,  bladz.  503.  Zo  noemt  men  ook  den 

Koet,  in  't  Hoogdunfch ,  Paap:  zie  bladz.  29.  De  Goud- 

vink,  in  't  Latyn  Pyrbula  of  Rubicilla ,  behoort  niet  tot  de 
Vinken  QFrittgitte)  maar  tot  de  Kernbyters  QLoxfaf),  we» 

gensde  dikte  van  zyn  Bek:  daar  onze  Paapjes  ,  zo  my  een 

Vogelkundig  Man  alhier  verzekert,  dun  van  Bek  zyn.  Ook 

Worden  de  Fictdulé  of  Zwartkopjes,  wegens  het  zwarte  Ka- 

lotje ,  dat  zy  op  den  Kop  hebben  ,  in  't  algemeen  Paapjes 
of  zelfs  Monmkjes  geheten  5  gelyk  ik,  bladz.  5%o ,  van  zoda- 

nige Grasmoüchen  gefproken  heb,  daar  men,  om  dat  zy, 

voor  *t  overige,  zulk  een  verfcheidenheid  van  Kleuren  heb*. 
ben,  des  naam  aan  geeft  van  Paapjes,  Deeze,  nu,  behoo- 

ren,  wegens  de  dunte  van  den  Bek,  als  gezegd  is,  onddf 

de  Kwikftaarten.  Ook  begryp.ik  niet,  waarom  thans  de 

roode  Vlafehvink ,  (JPfingitfo  Lin&ria')  van  Linnjeusj  gezegd 
woj;dt  een  Paapje  te  zyn:  ten  ware  men,  als  gezegd  is, 

befluiten  mogt ,  dat  de  Naam  van  Paapje  flegrs  als  een  By- 

naatn  gegeven  worde  aan  eenige  Vogeltjes,  die  van  Kleitf 

Qq  *       \  §*• 
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eenigermaate  naar   den  Goudvink  of  Dompaap  zweemen. 

I 

DIEREN  VAN  BEID  ER  LET  LE  VEN. 

\     VI.  Stuk,    Bladz.  86. 

Men  merkt  aan,  dat  de  Alligators  der  Weftindiè'n  van  de 
Kaymans  verfchillen ,  doordien  zy  korter  zyn  van  Pootcn, 

en  op  de  Rug  minder  Knobbelig ;  doch  inzonderheid  daarin, 

dat  zy  de  Staart  niet  omgekruld  ,  maar  langs  dtn  Grond  flee- 

pende  draagen.  Ook  heeft  hun  Vleefch  een  Muskus-Reuk* 

Om  dit  alles  f  geloof  ik ,  dat  de  Alligators  meelt  met  de  Kro- 

kodillen van  Afrika,  of  wel  met  die  van  den  Nyl,  overeenkomen. 

'Hef  verfchil  van  deeze  met  de  Kaymans,  tenopzigt  van  den 
Kop,  is  bladz*  87.  duidelyk  aangeweezen :  doch  ik  kan  niet 

nalaaten  hier  nog  iets  te  zeggen  van  een  zonderling  Soort 

van  Krokodil,  die  den  Bek  heeft  als  een  Vogelfneb  ,"  waar 
van  de  Afbeelding  in  de  Phil.  Trans,  of  Verhandelingen  der 

Koninglyke  Sociëteit  van  Londen  ,  Vol.  XLiX.  Part.  2*  door 

Edwards  is  gegeven*,  Drie  zodanigcn  waren  'er  van  Benga» 
3e  gekomen,  die  behalve  den  zonderlingen  Bek  ook  een  aar- 
tige  Beurs  khadden ,  onder  aan  den  Buik,  Gemelde  Heer 

meent  dat  deeze  byna  zo  groot  worden  als  de  gewoone  Kro- 
kodil. De  Heer  W.  van  der  Meulen  heeft  een  dergelyken 

in  zyne  uitmuntende  Verzameling. 

Te  Suriname  zyn  de  Kaym'ans.zo  wel  als  de  Krokodillen 
gemeen,  en  deeze  laatftera  hebben  de  Staart  zo  lang,  ja  zelfs 

langer  dan  het  Lighaam  ,  't  welk  met  kleine  dikke  Schubben 
geknobbeld  is:  doch  de  Kayman  heeft  groote  platte  Schub* 
ben:  ook  is  zyn  Bek  aan  \  end  plat  en  breed  ;  daardeKro* 
kodil  den  Bek  rolrondagtig  en  fpits  uitloopende  heeft.  De 

een,  zo  wel  als  de  andere,  valt 'er  tot  vyftien  of  agttien  Voe- 
ten lang.     Ik  heb   een  gedroogde   Kayman  van  by  de  drie 

Voeten  met  de  Staart ,  die  wat  korter  is  dan  't  Lyf. 
Bladz. 
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Bladz.  ipr. 

De  Heer  Fermin  ,  Doktor  in  de  Geneeskunde ,  die  eeni- 

.  gen  tyd  te  Suriname  gewoond  heeft»  thans  te  Maaftricht, 

heeft  aan  de  Berlynfche  Akademie  der  Weetenfchappen  een 

Vertoog  medegedeeld  over  de  Voortteeling  van   den  Suri- 
naamfchen  Pad,  genaamd  Pips;  waar  van  wy  allèenlyk  by 

vermoeden  gefproken   hebben,    liet  voornaamfte, 't  welk 
zyn  Ed.  door  Waarneemingen  daar  omtrent   ontdekt  heeft, 
is,  dat  de  Holletjes  op  de  Rug  allengs  grooter  worden,    en 

in  *t  eerft  maar  een  Eitje  of  Vrugtbegïnzel  bevatten  :  doch* 
wat  eigentlyk  de  manier  van  Voortceeling  of  Bevrugting  in 

deeze  Padden  zy,    heeft   hy  niet  kunnen  ontdekken*    Hy 
merkt  zelfs  die  Holletjes  ais  Baarmoeders  aan ,  zonder  te 

verkiaaren  hoe  de  Eijertjes  daar  in  komen  ;  't  welk  eigent- 

lyk de  zaak  is ,  daar  't  op  aankomt ,  gelyk  ik  gezegd  heb* 
Dat  dePipa,  tot  Afch  verbrand,  niet  Venynig  zy,  is  zyn  Ed» 
door  Proefneemingcn  op  Dieren  van  veelerley  Soort ,  wien 

hy  de  Afch  ingaf,  gebleekcn.    Zie  zyn   Traite  des  Maladiei 
a  Surinam,  Maaftr.  1764. 

Bladz.  498. 

De  algemeene  Naam,  die'door  de  Franfchen  aan  deHaai- 
jen  gegeven  wordt,  is  ook  Chien  de  Mer  of  Zeehond:  doch 

de  genen,  waar  van  de  Huid  minder  flekelig  is  dan  die  van 

den  Doornhaay  of  ruuweHaay,  noemen  zy  Royfette  •?  gelyk, 

in  't  byzonder,  den  bonten  Haay  ,  Sternhaay  en  ook  dmi 
BlaauwHaay.    Zie  bladz,  505.509, 

Bladz.  532. 

In  't  voorde  van  't  vooiiceden  Jaar  1764,  zyn  op  de  Ree» 
de  van  Breft  in  Vrankryk,  cenige  Dagen  na  elkander,  drie 

ZecDuivcls  of  Hoofenbekken  aan  Strand  gefmeeten,  ieder 

van  tuflehen   de  vier  en    vyf  Voeten   lang  ;  waar  door  de 

Qq  3  gr9°c- 



3»  A  AXN  TEKENINGEN 

grootte  van  deeze  Monftreufe  Visfchen  beveftigd  wordt.  De 

Heer  Savary,  van  de  Fakulteit  van  Parys  ,  Doktor  van  de 

Zeemagt  te  Breft,  befchryft  daarvan  de  Geftalteen  de  In- 
gewanden omftandig,  en  verbeeldt  zig.  dat  de  Meerman, 

öiQy  als  aan  de  Kuft  van  Kermorvan,  vier  Mylen  van  Breft* 

op  't  Strand  gefmeeten  en  gedood  zynde ,  in  het  Journal 
Eneyclopedtque  yin  15  January  1 763  befchreeven  wordt ,  ook 

een  Zee-Duivei  gewecft  zy :  doch  wegens  de  langte  van 

twaalf  Voeten,  die 'er  aan  toegefchreeven  wordt ,  en  wegens 
de  gedaante ,  zou  ik  eer  denken  om  ̂ n  Haay-Roch  of  om 

den  Zee-Engel.  Hóe  't  zy,  een  der  gemelde  Hoofenbek- 
ken  hadt  in  de  Rob  een  Haay  van  langte  als  de  Arm  van  een 

Menfch,  en  een  Zee-Naaldof  Naaldvifch,  (zegt  deBefchry- 
ving ,)  welke  op  die  Reede  zeer  gemeen  zyn ,  beiden  nog  by^ 

na  ongefchonden.  Zie  Journal  de  Medesiner  Chirurg.  &c« 

Janvier  1765.  pag.  51. 

ocC- yn£- iscC-^*  eC— >5cC-5seC->cC-> 

DE        V   I    S    S    C    H    E    N. 

VIL  Stuk,  Bladz.  6. 

Het  Verbod  van  Vifch  te  vangen  in  de  Rytyd  meent  de 

Heer  Lünd  ,  Raadman  te  Linköping  in  Sweeden ,  dat  niet 

noodig  zou  zyn,  indien  men  flegt^,  voor  ieder  Vifch  diea 

jnen  in  dat  Saizoen  ving,  eenige duizend  Jongen  deedt  voort- 
planten. Zulks ,  zegt  hy ,  kan  zeer  geimkkelyk  gefchieden, 

wanneer  men  de  Kuiters,  tegen  den  tyd  van  het  Schieten, 

met  ettelyke  Hommers,  in  een  Soort  van  Houwer  doet, 

waar  van  de  Bodem  en  Zyden  van  binnen  met  Dennenrys 

bekleed  zyn»  daar  de  Kuitkorrels  aan  kleeven ,  en  door  die 

middel  kan  menze  zelfs  in  andere  Vyvers»  Meiren  en  Wa- 
teren, planten;  mids  de  Vifch,  als  dezelve  gefchooten  heeft, 

daar  uit  genomen,  en  dan  het  Rys  van  een  gefpreid  worde; 

bren- 
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brengende  hetzelve  ia  een  Vat  of  Pot,  onder  Water ,  der- 

waards  over.  De  Baars,  erkent  hy,  is  wat  traag  in  het 

Kuit-fchieten ,  ten  zy  men  deezen  Vifch,  door  de  engte 
van  de  Plaats  en  door  Zonnefchyn  ,  daartoe  aanzette  ofdwin- 

ge.  Zo  dra  de  Vifch  gefchooten  heeft,  kan  men  hem  op- 

eeten  ;  doch  dewyl  de  Hommers  meeft  geagt  worden, 

fchynt  my  de  nuttigheid  van  die  manier  voornaamelyk  daar 

in  te  beiraan ,  dat  men  de  Hom,  die  veelal  vrugteloos  ver- 

dwynt,  tot  nuttigheid  doe  ftrekken  ;  en  dat  men  de  vernie- 

ling van  de  Kuit,  'tzy  door  Menfchen  of  andere  VifTchen, 
voorkome.  Zie  breeder,  de  Stokholmfe  Verband.  XXIII.  Si  uk  , 

voor 't  Jaar  1761.  Leipzig  1764,  bladz.  184. 
Bladz,  23, 

Omtrent   de    menigvuldigheid  van  de  Korrelen  der  Kuit 

in  de  Viilchen  ,  heb  ik,  wegens  deongelyke  begrootingen,  in 

't  byzonder   gefproken ,  toen  ik  de  Kabeljaauwen ,  Salmen 
en  Haringen   befchreef.     Zie  wat  de  Karpers  belangt,    dit 

VUL  Stuk,  bladz,  364.    Het  verfchil,    't  geen  Leeuwen- 
hoek, aangaande  de  veelheid  in  de  Kabeljaauwen,  opgeeft, 

fchynt  al  te  groot:    dewyl  hy  elders  van  negen  millioenen, 
elders  van  minder  dan  één  millloen  fpreekt.      De  gemelde 

HeerLuND,  teLinköping  in  Svveeden,  heeft  onlangs,   door 

zyne  Tellingen  van  de  Korrelen  der  Kuit  in  eenige  binnen* 
landfehc  ViiTchen ,  de  veelheid  ook  verfchillende  bevonden, 

zelfs  isa  die  van  de  zelfde  Soort,    van  eenerley  Ouderdom  en 

Grootte.    In  een  Snoek,  van  tuflehen  zeventien-  en  agttien 
Pond,  die  jo8  Loot  Kuit  hadt,  was  het  getal  der  Korrelen, 

volgens  de  telling  van   een  Grein,  272160;    dat  niet  zeer 

veel  van  het  getal  in  een  Karper  van  agttien  Duimen  lang, 

door  Monfr.  Petit  Ie  Medicin  gevonden  ,  verfchilt.     In  een 

Braafem,  van   by  de  drie  Pond  zwaar,    was  het  getal  der 

Korrelen  13781*.    £en  Afp,    dat  cenfoort  van  Karper  is, 

QP  4  in 
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in  Sweeden ,  van  zes  Pond  zwaar ,  hadt  een  Kuit  van  26 

Loot,  en  daar  in  werden  geteld  141960  Korrels:  een  Baars 

van  44  Loot,  wiens  Kuit  woog  7J  Loot,  hadt  daar  in 
66150,  en  een  Voorn  of  Roodvin  ,  in  een  Kuit  van  41  Loot, 

71820  Korrelen.  (Stokh*  Verband,  XXIII.  Stuk  ,  bladz. 

192.)  Zou  men  niet  mógen  vermoeden,  dat  het  verbaazen? 
de  getal  van  over  de  negen  millioenen  Eijertjes  in  de  Ka- 

beljaauwen,  daar  zoo  veel  ophef  van  is  gemaakt,  een  mis- 

ftelling  ware,  door  een  o  te  veel  te  fchryven? 

Bladz,  27.  * 

Den  Ouderdom  der  Viffchen  verbeeldt  zïg  de  Sweedfche 
Predikant  Hederstroem,   dat  men  ontdekken  kan   door  te 

te  tellen  hoe  Veel   Ringen  'er  zyn  in  de  Wervelen  van  de 
Ruggegraat,  welke   ten  dien   einde  gedroogd  moeten  zyn. 

Hy  befluit  zulks  daar  uit,  dat  zo  wel  de  groote  als  de  klei* 

ne  Ruggewevelen ,  in  een  zelfde  Vifch  ,  evenveel  Ringen 

hebben ;  daar   het   getal  der  Ringen   in  de    Wervelen  van 

groote  en  kleine  Viffchen,  van  eenerley    foort,  grootelyks 

verfchilt:    als  ook  dat  het  getal  der  Ringen  eenigermaate 

met  de   grootte  van   den  Vifch  evenredig  bevonden  wordt, 

Hy  heeft  veeleriey  Viffchen   onderzogt,  en  maakt  daar  uit 

op,  dat  een  Snoek ,  van  grootte  als  een  Haring,  twee  Jaaren 

oud  zy:  een  van  een  Elle  lang  vier  Jaaren ,  en  die  twee 

Ellen  lang  zjn,  weegende  25  of  30  Pond,  gemeeneJykaan 

ieder  Ruggewervel  twaalf    of   dertien    Ringen    hebbende, 

zouden  zo  veel  Jaaren  oud   zyn.     Een  Aal   van   een  Pond 

zwaar  rekent  hy  op  zes;  een  Baars  van  een  Pond  op  vier, 

en  een  Braafem,  van  anderhalf  Pond,  op  zes  of  zeven  Jaa- 

ren. Evenwel  gelooft  hy,  dat  het  getal  der  Ringen  alleenlyk 

den  Ouderdom  maar  aanwyft,  tot  den  tyd  toe,  dat  de  Vis- 
fchen  hunnen  vollen  wasdom  bekomen  hebben ;  uitgenomen 

b 

. 

N 
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in  de  zodanige,  die  zo   lang  groeijen,  als  hunne  Leeftyd 
duurt.  Stokh.  Verband,  van  1759,  XXI.  Stuk. 

1  Bladz.  48.  x 

Tot  nader  beveiliging  van  het  Gehoor  der  Viflchen ,  die- 

nen de  Ondervindingen  van  den  Heer  Hellant,  in  Swee- 
den ,  die  menigmaal  bevonden  heeft ,  dat  de  Viflchen  ,  zo 

groote  als  kleine,  door  het  Geluid,  op  den  Oever  gemaakt 

wordende ,  verfchrikken ,  zonder  dat  zy  eenige  beweeging 
zien,  die  het  Geluid  veroorzaakt.  ,,  Ik  wil  ten  overvloede 

„  daar  omtrent  berigten ,  (zegt  die  Heer)  dat  in  den  Jaare 

„  1743»  des  Zomers,  toen  uit  de  Koninglyke  Veld- Artil- 

„  lery,  die  in  eenige  Metaalen  Drieponders  beftondt,  by 

„  zekere  gelegenheid  eenige  Schooten  gedaan  werden  ,zyn- 

1,  de  wel  de  fterkfte ,  die  ten  tyde  van  de  Salmviffchery  al- 
„  dtar  ooit  waren  gefchied  ;  de  Viflchers  en  het  Landvolk 
„  ongelooflyk  groote  fchoolen  van  Salm  zagen  ,  die 

„  als  by  Benden,  omtrent  den  Mond  van  de  Rivier  van  Tor- 

„  nea,  zig  omwenddenfen  naar  de  Zee  te  rug  keerden." 
Stêkbilwfe  Verband.  VIL    Stuk.  Pag  278* 

Bladz.  244. 

Een  Slange-Vifch  van  deeze  Soort,  naamelyk  een  onge* 
baarde ,  heeft  men  in  Sweeden  gevonden  binnen  in  een  ge- 

flooten  Oefter  -Schulp,  daar  de  Oefier  geheel  uit  verteerd 
was.    Zie  de  zelfde  Verband.    VI.  Stuk,  Pag.    117. 

.    Bladz.  263. 

De  Heer  Adrianüs  Deknatel,  een  kundig  Liefhebber 

der  Natuurlyke  Hiftorie ,  inzonderheid  in  't  ftuk  van  Mine* 
raalen  uitmuntende,  is,  tot  leedwezen  van  zyne  goede  Be- 

kenden, in  't  voorfte  deezes  Jaars  1765,  den  weg  van  al- 
le Vleefch  gegaan.  Zyn  Voornaam  w#s  9  verkeerdelyk ,  met 

een  J.  gefpeld^ 

Q  q  5  Bl2dz< 
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Bladz.  298» 

De  Vifchjes  ,  die  men  hier  in  de  Stad  Kmrbaamn  noemt, 

wordende  in  de  Zuiderzee  of  op  't  Y  gevangen  ,  fcbynen 
my  de  zogenaamde  Potshoefc  of  Donderpadde  te  zyn : 
ten  minde  kwam  de  geftalte  niet  alleen ,  maar  ook  het  ge. 
tal  der  Vinftraalen  ,  volgens  myne  Telling,  nagenoeg  ©ver- 
een. 

Bladz.  343. 

Ik  ontken  niet,  dat  de  Tongen,  aan  de  witte  Zyde  by 

den  Kop,  op  *t  oog  zig  ruig  vertoonen  ,  wegens  een  menigte 
van  flappe  Vezeltjes ;  doch  de  Tanden  eerft  onderzoekende 

in  afgehaalde  Tongen,  en  die  daar  in  vindende,  zo  dagtik 
dat  men  met  gemelde  Vezeltjes  dezelven  bedoeld  had. 

VIII.  Stuk,  Bladz.  5. 

Veelerlèy  en  van  grooten  omflag  zyn  de  bereidingen  van 
Aas  om  Viffchen  te  lokken ,  die  men  by  de  Schryvers  voor- 

gefield  vindt;  doch  tot  Hengelen  i^.niets  beter,  dan  dat  men 

jonge  Kaas  neeme ,  en  die  in  kookend  heet  Water  zo  lang 

bewerke,  dat  zy  bekwaame  taayheid  krygt,  laatende  zig 
dan,  koud  geworden  zynde,  fnyden  in  zulke  Ihikjes  als 

men  begeert,  die  niet  af  kruimelen,  noch  in 't  Water  fmel- 
ten.    Zie  de  Stokh*  Verhandelingen. 

• 

Bladz.  8. 
1 

/ 

Aangaande  het  gebruik  der  Baarfen  is  my  eene  byzonder- 

heid  voorgekomen,  die  haare  opmerkinge  verdient.  DeLap- 
landersj  zegt  Linn^üs  ,  neemen  het  Vel  van  groote  Baarfen , 

dat  zy  afftroopen ,  en ,  na  dat  het  in  koud  Water  te  weeken 

heeft  gelegen,  de  Schubben  daar  af  fchraapen.  Dan  doea 

zy  »  doorgaans ,  vier  of  vyf  zodanige  Vellen  ,  in  een  Ren* 

dieren  Blaas ,  of  bewindenze  met  &agte  Baft  van  Berkeboo- 
saea 
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men,  leggende  dezelven  dus  in  een  Pot  met  kookend  jheet 

water  en  een  Steen  daar  ©p,  zo  dat  die  onder  bJyven.  Zy 
laaten  het  Water,  omtrent  een  Uur  lang,  ordentlyk  koo- 

ken,  en  neemen  dan  de  Vellen  uit,  'welke  zy  los,  week  en 
taay  bevinden;  zodat  zy  daar  mede  bet  Hout  van  hunne  Boo- 

gen ,  om  Inkhoornen  te  fchieten  ,  die  half  uit  Berken  ,  half  uit 
Dennehout,  in  de  langte  famengevoegd ,  beftaan  ,  onverbreeke- 

lyk  vaft ,  kunnen  te  famen  lymen.  Stokb*  Perk.  I.  Stuk  p,  262. 

Bladz.  io. 

De  Smderti  zyn  te  Hamburg  zo  zeer  in  agting ,  dat  'er , 

hoe  klein  ook,  fomtyds  wel  een  Dukaat  voor  't  Stuk  gege- 
ven wordt. 

Bladz.  sö* 

In  de  bovenfte  Regel ,  (voor*)  en  dat  hydes  na  gt  QLces)  en 
dat  hy  des  nagts  Licht  geeve. 

» 

Bladz.  230. 

Op  de  derde  Regel  van  onderen ,  (v$or)  Soeken  (Lees) 
Snoeken. 

Bladz.  242. 

Ik  denk  dat  het  de  verbaazende  Sn©ek  ware,  van  welken 

hier  gefproken  wordt ,  die  negen  en  een  half  Elle  lang  ge- 

zegd wrordt  geweeft  te  zyn ,  zeventien  en  een  half  Lispond, 
dat  is  over  de  derdhalf  honderd  Pond  zwaar  en  267  jaaren 
oud:  de  Heilbronfche  genaamd.  Zie  Zink,  Oecmom.  Lexi- 
kon ,  op  Hecfyt. 

Bladz.  255.    ' 

;'  Hier  is,  op  de  kant,  verzuimd  te  üeïïen  Pl»  LXV.  Fig.  3. 
zynde  de  Afbeelding  van  den  Olyphanw-Neus  of  Onder- 
Zwaar  dvifch» 

Bladz, 



n  AANTEKENINGEN 

B!adz.  356. 
i  - 

Iö  de  onderfte  Regel  van  de  Aantekening  (twr)LXXXVI 

(^Leei)  XXVL  Deeze  Fout  is  ontdaan  uit  het  Werk  van  Ar^ 

tedi,  alwaar  Tab-  ?>6  ,  fig.  6.  van  Johnston  aangehaald 
wordt.     Men  dient  alles  na  te  zien! 

-  Bladz.  375. 

De  waarfehynlykheid  ,  waar  van  ik  boven  aan  die  Bladzy» 
de  fpreek  ,  is  afgeleid  uit  het  getal  der  Vinftraalen ;  inzon- 

derheid in  de  Rugvin:  dat  al  te  veel  fchynt  te  verfchillen  , 

in  een  e  zelfde  Soort.  Ik  wil  daar  niet  mede  te  kennen  gee- 
ven ,  dat  men  thans  den  Barbeel  of  Barm  voor  een  Karper 

tonde,  daar  hy  door  de  langwerpigheid  en  door  de  ongelyk- 
lieid  der  Kaaken  van  verfchilt,  gelyk  de  Heer  Gronovius 

te  re^t  aanmerkt*  s 

v  Bladz.  381. 
1 

Het  onderzoek  van  onze  Grondeltjes  heeft  my  geleerd, 

dat  dezelven  naaft  overeenkomen  met  het  Vifchje ,  welk  de 

Heer  GnoNovius©in  het  Geflagt  der  Karperen  befchryft,  en 

noemt  Cyprinus  die  gevlakt  is  met  de  Staart  gevêrkt  en  weder- 

zjds  een  Battdje  aan  den  h&ek  van  den  Bek:  doch  de  zelfde 

zwaarigheid  blyft,  ten  opzigt  van  't  getal  der  Vinftraalen, 
\  welk  van  de  Telling  van  Artedi  zeer  verfchilt  en  naaft 

overeenftemt  met  dat  van  onzen  Landsman.  Ik  vind  de 

Rug-  en  Staartvin  gevlakt ,  en  de  Kaaken  egaal ,  doch  de 

Staart  niet  met  ronde  maar  fcherpe  punten ,  en  de  mynen 

hebben  een  Doorn  onder  ieder   Oog ;  't  welkze  naar  den o 

Doorn-Grondel,  bladz»  96,  zou  doen  gelyken.  Ik  tel 

ook  in  de  Staart  18  Beentjes,  maar  het  getal  der  Straalen 

van  de  Rugvin  verfchilt  byfter  veel,  met  dat  van  den  Doorn- 

Groiadel,  die  zes  Baardjes  heeft. 

Bladz» 
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Bladz.  383. 

ïk  zie  met  verwondering ,  dat  in  de  Lyft  der  Vïffchefi 

van  Nederland,  door  den  ouden  HeerJ.  Fr. Gronovius f  de 

Hamburger  byna  als  een  Verfcheidenheid  van  den  Karper 

met  vier  Baardjes  aangemerkt  worde  (JJitgez*  Fetb.  I.Deel, 

bl.  1570  ̂ ^t  dezelve  in  't  't  geheel  geen  Baardjes  heefu 
Ik  had  op  't  berigt  van  den  Jongen  Heer  GRONOvjusgefteld, 
dat  de  Hamburger  of  Steen-Karper  in  onze  Provinciën,  zo 

wel  als  in  't  Noorden,  vry  gemeen  zy;  doch  ïk  moet  thans 
daar  aan  tvvyfelen ,  nu  my  een  ervaren  Vifchkooper  verze- 

kert, dat  de  Steen-Karpers  hier  niet  dan  zeer  zelden,  en 
uk  Vriesland  komen.  Het  vereifcht  onderzoek  of  het  dezelfde 

Vifch-zy  als  de  Karudfen,  die  men.' thans  hierby  Amfterdam 
heeft  in  de  Sloterdyker-Meir,  in  welke  zyverfpreidzyn,  zo 
men  my  berigt,  door  de  Overftrooming  van  dieMeir,  ruim 

dertig  Jaar  geleeden ,  uit  een  Vyver  „  waar  in  zeker  Heer 

deezen  Vifch,  van  Hamburg  gebragt -zynde,  geplant  hadt* 
In  verfcheidene,  daar  uit  aan  my  medegedeeld,  bevind  ik  é&t  de 

Aarsvin  niet  meer  dan  8  of  9  Beentjes  heeft :  waar  uit  blykt,  dat 

het  in  Linn.  Faun.  Suetica ,  N.  223  ,  een  mifllag  moet  zyn,  daar 

twintig  Beentjes  in  te  (tellen,  gelyk  men  'er  in  de  Rugvin 

vindt.  Voor  ''t  overige  komen  zy  ook,  in  gedaante,  zeer  wel 
overeen  met  de  Afbeelding  Plaat.  LXVII-  Flg,  2  ,  die  van  Klem 
ontleend  is,  en  waar  in  ik  de  Zydilreep  heb  doen  tekenen, 

naar  myne  leevende  Karudfen  :  doch  de  haakigheïd  of  tand- 

jes van  het  tweede  Beentje  der  Rugvin  cu  van  een. Beentje 
der  Aarsvin,  om  welker  verzuim  de  HeerGRONOviusookde 

Afbeelding  van  Klein  flégt  aanmerkt  te  zyn  ,  vind  ik  ïn  de 

mynen  niet.  't  Schynt  dat  het  een  Eigenfchap  van  deeze 
Viflchen  zy ,  de  Rugvin  gefchcurd  te  hebben :  ten  minfierl 
neem  ik  dit  in  de  meeden  waar.  De  Staart  is  niets  minder  dan 

geknot ;  de  kleur  op  de  Rug  bruin  ,  aan  de  Vinnen  een  weu 
>  r  nig 
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nig  geelagtig ,  gelyk  ook  op  zyde.  Men  vangt  'er,  in  de  gemcE- 
de  Meir,  wel  van  een  Voet  lang. 

Bladz.  401. 

De  Gondvifchjes  zyn  fa  China,  volgens  het  Berigt  van 
een  Heer,  die  onlangs  aldaar  geweefl:  is,  tegenwoordig  zo 

koftbaar  niet.  Men  kan  'er,  zegt  hy,  wel  een  fhik  of  twin- 

tig koopen  voor  een  Piafter.  Zy  worden  'er  thans,  zo  hy 
meende,  in  de  Rivieren  gevifcht. 

Bladz,  406. 

Van  de  gemelde  Vifchjes  heeft  de  Heer  Doktor  Baste*  , 

my,  in  Maart  ,deezes  Jaars  1765,  wederom  twee  vereerd; 

naamelykdat  roode  of  vergulde  met  een  Zilveren  vlak  op  de 

Neus  en  dat  Zilveren  met  roode  Vinnen,  benevens  een, 't 
welk  geheel  Goudgeel  is ,  met  een  zwart  gefprenkelde  Rug 

en  een  dubbeldeen  driepuntige  Staart, gelykende  taamelyk 
naar  de  Afbeelding  en  de  Kenmerken  van  onzen  Autheur. 

Deeze  drie  maaken  thans/,  by  my  in  een  Glas  leevende, 

een  zeer  fierlyke  Vertooning.  / 

Bladz.  421. 

In  de  befchryving  van  den  Voorn  door  Klein,  heb  ik,  hoe 

vreemd  my  zulks  voorkwam,  de  aanhaaling  gevolgd  vanden 
Heer  Grqnovius  ,  die  heeft  Lateribtds  Flavedine  cinftis.  Ik 

zag  wel,  dat  het  ttnüis  moeft  zyn  ,  doch  hadt  geen  gedagten 

op  twee  fouten  in  die  aanhaaling ,  gelyk  ik  naderhand  ont* 

dekt  heb.  De  Heer  Klein  fchryft,  Later  alibm  Flavedine 

tiniïis,  dat  is  de  Zydvinnen  Geelagtig  gekleurd:  't  welk 
een  groot  verfchil  maakt. 

'     •  *  ML 
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