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VOORBERICHT. 

De dierenwereld wordt gewoonlijk verdeeld m zeven 
afdeelingen (') : 

1. De WERVELDIERE:-< ( Vertebrata); 
2. De GELEDE DIERE<'l (Arthropocla); 
3. De WEEKDIEREN (Jfollusca) j 
4. De wortMEN (Vennes) ; 
5. De STEKELHUIDIGE:'~ ( Echinodennata); 
6. De HOLZAKDIEREN (Qoetentemta) j 

7. D PHOTozoi-~N (Protozoa). 
De wer veldi eren hebben wi_j in een vroeger werkje(') 

b esproken ; dn zes overige a fdeelingen, di e men met den 
gem0enschappelijken naam van WERVELLOOZEN hes tem
p ll, zull en in de volgende bladzijden behandeld worden. 

De beschrij ving der wervelloozen gaat met eene ni t 
gering moeilijkh eid gepaard : de meeste dezer dier en 
zijn ind rdaad, door hun ne geringe a fm etingen weini" 
in 'loog loopend; zij boezemen in ' l algemeen een onbr
redenc·e rden afk eer in , en worden onder den naam van 
ongedierte, venijn , in sect, enz. verward en ver afschuwd, 
in pl aa ts van in handen genomen n ond rzocht te 
word en. Daaruit volgt da l het ni et gemakkelijk is wel 
g kende soorlrn a l voorbe lden en vergelijkingspunten 
anu le hnl n, iets waar loc on integendeel bij het 

(') Zie : Lric/cli·Mtrl bi) het onderwijzen e11 rumletl"ell der rlier l.:ulld1·. 
- ik Wt>rt'elclieren. -Uitgave ,·an hel Willcms-Fond , N• 107. -
Gent, I 

2 
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beschrijven der werveldieren rijkelijk gelegenheid werd 
aangeboden. 

Evenals de onervaren dorpeling, die de vischmarkt 
eener groote stad bezoekt, verbaasd voor de kreeften en 
oesters blijft stilstaan, en nauwelijks wil gelooven dat 
men voor dergelijk ongedie1·te mooie klinkende munt 
betaalt, zoo beschouwen de meeste lieden alle wervel
looze dieren hoegenaamd als ongedierte, waarvan zelfs de 
naam uit de fatsoenlijke taal zoo goed als g·ebannen is. 
Wanneer men bij toeval een klein diertje ontmoet, een 
insect of een wormpje , of wat het ook zij, is men 
instinctmatig geneigd het te verpletteren : dat wordt ons 
van kindsbeen af geleerd; alle kleine diertjes houden wij 
zonder verder onderzoek voor schadelijk. En nochtans, 
onder die wezens zijn er vele, die eene dergel~jke verach
ting niet verdienen. Velen onder hen wekken, door de 
sierlijkheid hunner vormen en kleuren, de bewondering 
op van al wie hun ooit een aandachtigen blik v.erleend 
heeft. Velen zijn voor den mensch nuttig, en de schade
lijke soorten zeiven verdienen onze aandacht, want het is 
alleen door de grondige kennis hunner leefwijs, en niet 
door het onbezonnen vertrappen van enkele individuën, 
dat wij hunne vermenigv~ldiging kunnen bekampen. Het 
groot belang door de kennis der lagere dieren opge
leverd, behoeft hier geen verder betoog : de feiten zelven, 
zooals zij schier op iedere bladzijde van dit boek zullen 
voorkomen, zijn welsprekend genoeg. 

Wii laten hier de titels volgen van eenige meer uitgebreide werken, 
voor den lezer, die met de wervelloozen nadere kennis wenscht te 
maken: 

HERKLOTS, De weekelieren en la,qere die1·en; 2 deelen 8• met vele platen 
en figuren (handelt ovzr alle wervelloozen, uitgenomen de gelede 
dieren). 

.J 
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RITSEMA Bos, L andbouwdie,·kunde; 2 deelen 4• met vele afbeel· 
dingen (behandelt geh eel het dierenrijk, voornamelijk met het oog 
op de landbouw belangen). 

RITSEMA Bos, Insectenschade op bouw- m weilmul (alleen de 
insecten, met h et oog op den landbouw). 

RJTSEMA Bos, De dierlijke parasieten van den mensch en de huis
elieren; 1 deel, 279 blz. met 100 figuren. 

W. EnEN, De weelcdieren wn B elgië; 1 deel met vele platen en 
afbeeldingen (volled ige beschrjjving der weekdieren van ons land, 
mettabellen tot het bepalen der geslachten en soorten). 

SNELLEN VAN VoLLENHOVEN, De gelede dieren; 2 deel en met platen 
en figuren (zeer goed werk; ongelukkig uitgeput, alleen nog uit 
tweeder hand verkrijgbaar). 

KARSCH, Die l nsectenwelt, ein Taschenbuch fiil· entomologische 
Excnrsionen; 1 deel in-12• met figuren (inseclenfauna van Duitsch
land, m t bepalings tabellen ; in 't Duitsch). 

DR. T. C. ·wiNKLER, Handboek voo1· den ve1·zam.elcta1·. - Een 
practisch boek, leerentle h et aanleggen, in orde maken en onder
houden van alle soorten van verzamelingen (kevers, vlinders, rupsen, 
planten, mineralen, schelpen, schedels, eieren. Het aquarium, terra
rium en insectarium). 

Eindelijk raden wij den lezer zich een vergrootglas (loupe) te 
verschafTen. Een dergelijk instrument kost niet duur, en is bij het 
onderzoeken der meeste wervellooze dieren onontbeerljjk. 





EERSTE AFDEELING: 

DE WERVELDIEREN 
(voo1 · memorie; z ie blz. 1, nota). 

T\VEEDE AFDEELING : 

DE GELEDEDIEREN 
( Arthropoda). 

Kenteekens. - Lichaam. z ijclelin,qs symmet1·isch, in 
achte1·eenvolgende ?'in,c;en ve1·deeld. G-elede acmlw ngsels 
(pooten, kaken en sprieten), uit holle buizen bestctcmcle. 
(Het zenuwstelsel bestaat uit een slokdarmring, met een 
hersenknoop en eene buikstreng. De huid is chitinachtig.) 

De gelede dieren worden verdeeld in vier klassen : 
1. De KERFDIEREN of INSECTEN (Jnsecta). 
2. De DUIZENDPOOTEN (JI1y?·iapoda). 
3. De SPINACHTIGEN (Amchnida). 
4. De SCHAALDIEREN (Cntstacea). 

EERSTE KLASSE : DE KERFDIEREN 

(Insecta). 

Algemeene beschrijving der kerfdieren. - Den 
lichaamsbouw der kerfdieren zullen wij het· best leeren 
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kennen door het onderzoeken van eenige gemeene, alom
verspreide en -gekende soorten. 'Vij kiezen als EERSTE 
vooRBEELD den gewonen witten VLINDER (het zg·n. witje, 
Pieris), die gedurende den geheelen zomer in veld en 
tuin, zelfs midden in de groote steden overal rond
vliegt. (Er zijn drie of vier verschillende soorten van 
witjes, die zjch voornamelijk onderscheiden door de 
zwarte vlekken en strepen, waarmede hunne witte vleu
gels versierd zijn. De volgende beschrijving is op de 

Fig. J: Sïurfi~e f{;:er~~~. T~ W.i•!~~·te;= 
lijf.- V, VoorviengeL - VI, Achter
vleugel. 

verschillende soorten even
goed toepasselijk). In het 
lichaam van een witje on
derscheidt men: l o vooraan 
den kop, die nagenoeg To
van de geheele lichaams
lengte inneemt. De kop 
draatl't van boven twee 
draadvormige, aan hun top 
eenigszins gezwollen aan
hangsels (de sprieten, fig. 1, I) 

en aan iedere zijde een groot , groenachtig oog (lil); 
2o de b01·st, ongeveer driemaal zoolang als de kop, dicht 
behaard; de horst is het dikste deel van het lichaam ; z\i 
draagt de vier groote witte vleu,c;els, en onderaan de zes 
,qangpooten ; 3 o de borst woi·dt gevolgd door het achte1·
lijf (IV). Dit is een weinig langer dan kop en borst te 
zamen, dunner dan de' borst, en evenals deze, ofschoon 
in mindere mate, behaard. Het achterlijf draagt geeite 
aanhangsels. 

W.ij willen tha-ns deze drie deelen van naderbij onder~ 
zoeken. De kop, dien wij het best kunnen bes tudeeren 
(vergrootglas te gebruiken) na hem voorzichtig van den 
romp te hebben afgesneden, vertoont ons, zooals wij 
hooger reeds ~egden, rechts en links een oog. Deze organen 
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zijn betrekkelijk veel grooter dan bij de werveldieren ; zij 
maken te zamen het grootste deel van den kop uit. 
Aan de bovenzijde, tusschen de twee oogen, zijn de twee 
sprieten ingeplant. Die organen zijn 
zeer dicht bij elkander vastgehec,ht, 
terwijl hunne vrije uiteinden zich 
gewoonlijk uiteenverspreiden. Aan · 
haar top is iedere spriet knots
vormig verbreed. Een nauwkeurig 
onderzoek leert ons dat de sprieten 
uit eene menigte geledingen be
staan. Het zijn ongetwijfeld zin
tuigen; men is het echter niet 
eens omtrent den aard hunner 
verrichtingen. Volgens vele natuur- Fig. 2. - Kop van het witje. 

vorschers zouden ziJ" de zetel zijn I, Sprieten. - u, Lip voeler. 
- 111 , Oog. - I V, Slurf 

van het gehoor. Door anderen (opgerold) . 

worden zij beschouwd als tastorganen, in 't bijzonder 
geschikt om de bewegingen der lucht waar te nemen. 
Eindelijk heeft men den sprieten, behalve twee voor
melde verrichtingen, nog; het uitoefenen van den reuk 
toegeschreven. Zeer waarschijnlijk is de rol der sprieten 
veelvoudig, en misschien niet dezelfde bij alle kerf
dieren. Tusschen de oogen , vooraan en van onder , 
is de zuiger of sl11,r{ (fig. 2, IV) ingeplant. De slurf (met 
eene speld voorzichtig ontrollen) is eene dunne buis, die 
gewoonlijk opgerold is, en geheel uitgestrekt wordt wan
neer het dier er gebruik wil van maken om honig uit 
eene bloem te zuigen. Zij bestaat uit twee halve buizen, 
die op de middellinie bij elkander passen. Aan beide 
zijden van het aanhechtingspunt der slurf bevindt zich 
een vedervormig, naar boven gericht aanhangsel, de 
lipvoeler, waarvan de verrichtingen, evenals die der 
sprieten, onvolkomen gekend zijn. 
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De borst draagt de beweg·ingsorganen, pooten en 
vleugels. De pooten zijn zes in getal (bij zekere vlinders 
zijn twee poot.en verkrompen, zoodat er schijnbaar 
slechts vier voorhanden zijn). Iedere poot bestaat uit 
eenige beweegbare leden (zie verder : pooten der vlieg·), 
en draagt aan zijn uiteinde een paar zeer kleine, schier 
onzichtbare klauwtjes. De andere bewegingsorganen, de 
vleugels, z~jn breede vliezige plaatjes, driehoekig met afge
ronde hoeken. Zij zijn wit, versierd met zwarte vlekjes. 
Daarenboven vertoonen zij een aantal fijne strepen, die 

min of meer waaiersgewijs van 
het aanhechtingspunt van den 
v1eugel naar den buitenkant uit
stralen.Dezezoogenoemde aderen 
zijn als ribben, waardoor het 

' Fig. 3. - Vleugel van het •uitje. d b · l l 1. unne, mgzame v euge v 1cs on-
dersteund en stevig gemaakt wordt. 

Omtrent het achterlijf valt weinig te zeggen : het heeft 
de gedaante eener langwerpige buis, waarin de voor
naamste i11gewanden bevat zijn. Men bemerkt, vooral 
aan de buikzijde, dat het achterJijf door dwarsstrepen in 
5 of 6 ringen verdeeld is. Pootendraagt het achterlijf niet. 

"Wïj neJ;Den nu, als TWEEDE VOORBEELD, eene VLIEG, en 
kiezen bij voorkeur eene grooie soort, bijv. de groote 

Fig. 4.- Bromvlieg. I, Balanceer kolfje. 

blauwe, brommen
de vlieg die in onze 
woningen en vooral 
in vleeschhouwé
rijen niet zeldzaam 
is, en volgens de 
streek met de na

men Spaansche vlieg, maneschijter, b1·omvlieg, enz. 
bestempeld wordt. Al de ·deelen, die wij bij het onderzoek 
van den vlinder hebben leeren kennen, zullen wij hier, 
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eenigszins gew\jzigd, terugvinden. Het lichaam der brom
vlieg is duidelijk verdeeld in kop, bo1·st en achterlijf. 
:pe kop is breed, van achter naar voren platgedrukt, 
en draagt een paar groote, roodbruine oog en, die 
betrekkelijk kleiner zijn dan bij den vlinder . Wanneer 
men den kop eener vlieg verplettert, bemerkt men dat h\j 
eene roode vloeistof laat ontsnappen : deze stof is geens
zins bloed, zooals men zou geneigd zijn te denken, maar 
eenvoudig de roode kleurstof der verpletterde oogen. 
H et bloecl cler vliegen is, evenals clat van alle kerfclieren, 
kleurloos. Ware het bloed rood, dan zou men door de 
borst of het achterl ijf te verpletteren ook eene roode 
vlek moeten bekomen, hetgeen alleen geschied t wanneer 
het dier bloed van een werveldier als voedsel gebruikt 
~1eeft, en zijn darmkanaal daarmede gevuld is. De kop der 
vlieg, van voren beschouw<;l, heeft den vorm van een 
driehoek, waarvan de twee afgeronde bovenhoeken door 
de oogen ingenomen zijn. Nagenoeg in het midden van den 
driehoek bevinden zich de twee sprieten, die, zich schuin 
uiteenverspreidend, naar beneden gerich t z\jn en dicht 
hij hun aanhechtingspunt een vedervormig aanhangsel 
dragen. Men bemerkt hoezeer deze sprieten van die van 
den vlinder door hun vorm verschillen. Onder aan den kop 
bevindt zich de slurf, die in toestand van rust gewoonlijk 
zoodanig geplooid is, dat hij nagenoeg een horizontale 
houding aanneemt. W~i hebben allen de gelegenheid 
gehad op eene tafel of een bord, waar een druppeltje 
melk of hier ge lort was, vliegen hun zuiger te zien 
uitstrekken en al zoo de werking van het orgaan te leeren 
kennen. De inwendige bouw an den zuiger is zeer 
ingewikkeld, en laten wij hier opzettelijk ter zijde. 

De borst draagt, evenals die van den vlinder, drie 
I aar pooten. I~dere poot (voorzichtig losmaken om te 
onderzoeken) heeft de gedaante op fig. 5 afgebeeld. H\j 
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bestaat uit eenige buisvormige, elkander opvolgende 
leden, te weten: 1o de heup, 
die met de borst verbonden 
is ; 2o de d·ij, die veellanger 
is ; tusschen heup en dij 

F ig. 5. - P oot cenPr vlieg. I , Heup. - bevindt zich een klein deel-
IJ, D\]ring. -:- TIJ , Dij . - I V, Scheen. 
- V, Voet, mt zes leden bes taande. 'tj e, de d·ij·ring; 3° de SCheen; 

4o de voet, die zelf in 6 leden verdeeld is. Het laatste 
voetlid bestaat uit twee kussentjes en draagt 2 kl eine 
klauwen. Deze kussentjes schijnen min of meer de rol 
van · trekleertj es te vervullen, en laten der vlieg toe op 
gladde oppervlakten (een plafond of eene vensterruit bijv.) 
te loopen. De pooten der meeste kerfdieren bestaan uit 
dezelfde deelen; de vorm dezer deelen, alsook het getal 
der voetl eden, zijn zeer veranderlijk volgens de soorten. 

De borst draagt, evenals bij de vlinders, vleugels. Deze 
zijn twee in getal en bestaan uit een dun vlies, door 
aderen ondersteund. Daarenboven vindt men achter deze 
vleugels twee organen, die als verkrompen achtervleugels 
mogen beschouwd worden; zij bestaan uit een vliezig 
schubje, waaronder zich een moeilijk zichtbaar steeltje 
bevindt, dat aan zijn uiteinde een gezwollen knopje 
draagt. Dit steeltje, dat eenigszins door zijnen vorm 
een trommelstok herinnert, wordt balcmcee1·kol{je ge
noemd (fig. 4, I). De rol van het schubje en het steeltje 
zijn beide onvoldoende gekend. 

Het achterlijf is, evenals bij de vlinders, in ringen 
verdeeld, en levert niets bijzonders op. 

Ofschoon een vlinder en eene vlieg, oppervlakkig 
beschouwd, onderling zeer verschillen, leert een nauw
keuriger onderzoek dezer beide soorten dat hun lichaam 
op denzelfden leest geschoeid is. Beide ver:toonen ons de 
volgende bijzonderheden, di e bij all e andere insecten 
kunnen vas tgesteld worden, en die wij hier samen
vatten als 
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ALGEMEENE KENTEEKENS DER KERFDIEREN: 1o Het lichaam is 
duidelijk gescheiden in kop, borst en achterlijf; 2o de kop 
draagt twee gelede sprieten ; 3o de borst draag t drie paar 
gangpaoten en twee paar vleugels (soms één paar vleu
gels en één paar balanceerkolfjes, zelden geene vleug·els). 

Gedaantewisselingen . - In het vorige hoofdstuk 
hebben wij ons alleen met het onderzoek van volwassen 
kerfdieren onledig gehouden. Deze dieren vertoonen echter, 
in den loop hunner ontwikkeling, evenals de kikvorschen 
onder de wervel dieren, zeer diepe vormveranderingen. De 
kerfdieren zijn, in den regel, eier\eggend. Uit het ei komt 
een wezen te voorschijn, dat in de hierboven opgesomde 
kenteekens der kerfdieren geenszins deelachtig is : door 
zijn lichaamsbouw verschilt het zoozeer van hetgeen het 
eens worden zal, dat men nooit zou vermoeden een 
kerfdier voor oogen te hebben, kon men het in zijne 
ontwikkeling niet volgen. De ontwikkeling en de gedaante
wisselingen, waarmede zij gepaard gaat, kan men het 
best leeren kennen bij de vlinders. De zijdevlinder, waar
van men zoo dikwijl s uit liefhebberij de rups opkweekt, 
is daartoe zeer geschikt, maar welke .andere vlinder ook 
kan even goed gebruikt worden. 

De eieren van den zijdevlinder zijn kleine ronde 
lichaampjes, zoo groot als een dikke speldekop. De 
eischaal is niet, zooals bij de vogels, hard en steenachtig, 
maar lederachtig en taai. In de lente komt uit ieder ei 
een klein diertj e, dat het uitzicht heeft van een wormpje 
en den naam draagt van lm·ve of rups. Het lichaam 
eener dergelijke rups (fig. 6) is langwerpig, en duidelijk 
verdeeld in ringen; vooraan bevindt zich de kop die, 
evenals bij het volwassen dier, de oogen, sprieten en 
mondwerktuigen (I) draagt. Op den kop volgen een aantal 

(1) De monddeelen der rups zijn bijtend, en verschillen volkomen 
van de slurf, die bij het volkomen dier voorkomt. Zie verder (blz. 19) 

I 

I 

,, 

j'l 

'I 

i · 
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ringen, die door duidelUke insnoeringen van elkander 
gescheiden zijn. De drie voorste ringen zijn onregelmatig· 
gerimpeld, en on
derling min of meer 
versmolten. Zij dra
gen ieder een paar 
gangpooien en ko
men overeen met 
de borst van het 
volwassen dier. De 
volgende ringen (9 
in getal) zijn be
stemd om later het 
achterlijf van den Fig. 6.- Rups van d•n z\idevlinder (zijderups; dialect: 
volkomen vlinder te zijdeworm). 

vormen. De 3•, 4•, ,5•, 6• en laatste dragen pooten, die door 

Fig 7.- Pop van den zijdevlinder. - Links in dPn cocon gel1 uld. - Itechts na!t.kb. 

hun vorm van de borstpaoten der rups duidelijk ver-

_____ M_a_nn_c_:_tj_e. Fig. 8.- Zijdevlinder (Bombyx Mo,·i). Wij!je. 

de be;;chrjjving van de monddeelen der kever>, welke in h oofdzaak 
dezelfde gedaante hebben. 
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schillen. Eindelijk draagt de voorlaatste ring een tamelijk 
grooten gebogen horen, waarvan de verrichting onbekend 
is, maar die niet als wapen mag aanzien worden. 

De jonge vlinderrupsen zijn zeer vraatzuchtig ; de 
meeste soorten voeden zich met bladeren, en, in den 
regel, is iedere rupsensoort door hare levensbehoeften 
aan eene enkele of een t:eer klein getal plantensoorten 
verbonden. De z\jderups, bij voorbeeld, voedt zich met 
moerbeziebladeren : wanneer zij, door den honger ge
praamd, tot andere bladeren hare toevlucht neemt, 
ontwikkelt z\j zich onvolkomen. Na weinige dagen 
is de jonge rups merkelijk gegroeid; hare taaie huid 
wordt door het aangroeien der inwendige deelen voort
durend meer gespannen. Intusschen ontstaat onder dP. te 
kl ein geworden huid een nieuw kleed. Het dier zoekt nu 
een veiligen schuilhoek, blijft daar eenigen tüd stil zitten : 
de oude huid wordt afgestroopt, en de nieuwe huid, die 
daaronder gevormd was, komt aan den dag. Deze nieuwe 
lichaamsbekleeding is aanvankelijk week en teeder. Zij 
zet zich uit, het dier neemt eerren grooteren omvang, en 
na eenige uren aan de lucht blootgesteld geweest te zijn , 
wordt de huid harder en droger : de rups verlaat harP. 
schuilplaats en begint op nieuw te eten en te groeien, 
tot het toenemen van het lichaam eene nieuwe huidwis
seling vergt. De rups ondergaat alzoo in. den loop van 
eenige weken (of maanden) een aantal huidwisselingen 
of ruiingen, zonder in haren uitwendigen vorm diepe 
wijzigingen te ondergaan. Zij wordt honderden malen 
grooter dan zü aanvankelijk was, en bereikt ten· slotta 
eene lengte van 5-7 centimeters. Nu ondergaa t zij eene 
nieuwe ruiing, ditmaal gepaard met grondige wijzigingen 
in haren vorm en haren bouw. Zooals de vorige malen 
zoekt de rups eene geschikte plaats en blijft daar rustig 
zitten : hare huid wordt afges troopt, maar de nieuwe 

I 
'I 
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huid, die nu te voorschijn komt, heeft eene gansch andere 
gedaante (fig. 7). Het dier heeft alle bewegingsorganen 
verloren, alsook mondwerktuigen en sprieten : de huid 
heeft de gedaante van· eene soort van ·koker, waarin men 
een breeder vooreinde, dat met den kop overeenstemt; 
en een spits· achtereinde onderscheidt. Het gebruiken van 
spijzen houdt op, en de plaats'.'m·andering wordt onmo
gelijk ;· de bewegingen zijn beperkt tot eenvoudige bui
ginge~, hetgeen men bij voldoende aanraking duidelijk 
waarneemt. Behalve dat buigen geeft het dier, althans 
schijnbaar , geene teekens van leven meer. IVanneer het 
dien toestand aangenomen heeft, draagt het den naam 
van pop of chr.ysalide. De pop van den zijdevlinder 
is, evenals die van vele kerfdieren, en in '( bijzonder vele 
vlinders, omringd door een bespinsel of cocon, bestaande 
uit een enkelen zijden ·draad, die honderden malen rond 
de pop gewonden is. Deze zijden draad wordt door de 
rups z-elve voortgebracht; ziehier op welke wijze : de 
speekselklieren der rups scheiden eene dichte, kleverige, 
draderige, half vloeibare stof af, die kort nadat zij den 
mond verlaten heeft, droger en taaier wordt, en de 
gedaante van een dun zijden draadje aanneemt. De zijde 
wordt door de rups · gedurende geheel haar leven in 
kleine hoeveelheid afgescheiden (I) ; wanneer de tijd der 
verpopping nadert, nemen de speekselklieren eene groo
tere ontwikkeling, en gedurende de verpopping, terwijl 
·de huid afges troopt wordt, omspint de rups haar eigen 
lichaam met zijd e. De aldus gebouwde cocon is voor 

( 1) Wanneer men 's zomers de takken van een struik of een boom 
hevig schudt, ziet men er dikwijls ru psen van verschillende vlinder
soorten afvallen : deze dieren blij ven, evenals de spinnen, h angen 
aan een zijden dmad, die ergens aan een blad vastgehecht is, en 
dien zij voortdurend uit hunnen mond afscheiden, tot zij eindelijk, 
zonder schok , op den bodem terecht komen. 
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koud water mo,eilijk doordringbaar en dient dus als 
beschutting tegen den r egen; daarenboven is zijde een 
slechte. geleider der warmte, zoodat z\i rond het dier 
een warm kleed vormt; eindelijk dient de zijden draad 
om de pop aan een vreemd voonverp te bevestigen. 

Het dier blijft in den vorm van pop gedurende eenige 
weken; ofschoon het ·in den schijn een dood voorwerp is, 
grijpen inwendige, zeer gewichtige levensverschijnselen 
plaats : onder de pophuid komt eene nieuwe en,!aatste 
huid tot stand, en wanneer deze hare volle ontwikkeling 
bereikt heeft, ondergaat het dier eene laatste ruiing ; de 
pophuid wordt opengescheurd, en de vlinder, die nu-vol
komen is, verlaat het bespinsellangs eene kl eine opening, 
die aan een der uiteinden, tusschen de zijden draden, 
voorkomt De veranderingen (nl. de ontwikkeling der 
vleugels, het ontst aan der zuigende mond werktuigen, enz.) 
binnen de pophuid, waardoor de vlind er z\jnen defini
iieven vorm bereikt, zijn zeer ingewikkeld en tot heden 
niet volkomen gekend. 

·w anneer de vlinder zijne pophuid verlaat, is zijne 
huid, evenals na . al de vorige ruiingen, week en buig
:zaam; na eenige uren wordt zij taaier, de vleugels worden 
stevig, . en eindelijk begeeft het dier zich op reis om zijn 
wederpaar op te zoeken, en zich tot de voortplanting te 
bereiden. De zijdevlinder leeft nu nog zeer korten tijd, 
z onder eenig voedsel te gebru iken, tot hij zijne eieren gelegd 
h eeft, en na het volbrengen dezer laatste levensver
richting sterft hij. De eieren brengen den winter door, 
en geven in de volgende lente aan nieuwe rupsen het 
aanzijn. 

Het leven van vele vlinders duurt, in volkomen toe- · 
stand, veel langer dan dat van den zijdevlinder. Vele 
soorten verlaten hunne pophuid gedurende d.e laatste 
zomermaanden, brengen den winter door in .een hollen 
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boomtronk of een kelder, worden door de eerste schoone 
dagen uit hun winterslaap wakker gemaakt, en vliegen 
dan nog een tijd, soms verscheidene weken rond; deze 
langlevendè soorten voeden zich met den honig der 
bloemen, dien zij bij middel hunner slurf bereiken, of met 
vruchtsappen. Daarover spreken wij verder. 

De gedaantewisselingen der vlinders zijn volleomen 
gedaantewisselingen; zij zijn gekenmerkt door een korter 
of langer tijdperk van onbeweegbaarheid, gedurende 
hetwelk het dier in de gedaante van pop voorkomt, en 
waardoor eene duidelijke scheiding tussch en de larve en 
het volkomen dier afgetcekend wordt. Behalve de vlin
ders ondergaan vele andere kerfdieren, zooals de mei
kever, de vliegen, enz., volkomen gedaantewisselingen. 

BU andere kerfdieren zijn de gedaantewisselingen 
integendeel onvolkomen. : zij bestaan in trapsgew~jze ver
anderingen; na iedere ruiing ondergaat het dier enkele 
wijzigingen. Het leven kan niet gescheiden worden in 
drie tijdperken : rups, pop en volkomen insect, maar 
langzamerhand wordt de definiti eve toestand bereikt. De 
sprinkhanen, bijvoorbeeld, vertoonen ons een goed voor
beeld van onvolkomen gedaantewisseling. 

Er behoeft hier nog· bemerkt te worden dat de pop 
niet altijd van alle aanhangsels ontbloot is, zooals bij de 
vlinders het geval is. Op fig . 15 vindt men de afbeelding· 
van de pop van een kever : men bemerkt dat de pooten, 
de sprieten, enz. van het volkomen dier reeds in de pop 
uitwendig zichtbaar zijn. 

De studie van de ontwikkeling der vlinders heeft ons 
nog geleerd hoezeer de leefwijs en de voeding van het
zelfde kerfdier kunnen veranderen gedurende de verschil
lende tijdperken z\jns levens : de rups .heeft bijtende 
mondwerktuigen (zie blz. 19) en voedt zich met bladeren, 
terwijl de vlinder ofwel geen voedsel g·ebruikt, ofwel een 
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11 zuigenden mond bezit en zich met honig of vruchtsap 

lli 

voedt. Vele andere kerfdieren leveren ons voorbeelden 
van dergelijke veranderingen : de larve van de slijkvlieg, 
bijvoorbeeld, leeft in beerputten of in het slijk, en voedt 
zich met allerlei rotlende stoffen. Uit de pop, waartoe die 
walgelijke larve aanleiding geeft, komt eene sierlijke vlieg 
te voorschijn, die zich met honig en sluifmeel der bloemen 
voedt. 

Leefwijs der kerfdieren . - Er kan zeker geen 
andere dierengroep gevonden worden, waarvan de leden 
in hunne leefwijs zooveel verscheidenheid vertoonen als 
de kerfdieren. \lil at hun voedsel betreft, men mag zonder 
overdrijving zeggen dat geene plantaardige noch dier
lijke zelfstandigheid bestaat, die niet door zekere kerf
dieren als voedsel gebruikt wordt. Niet alleen de bladeren 
van al onze gewassen, bloemdeelen, honig, vleesch, kren
gen, levende wezens, enz. worden de prooi van ontelbare 
insecten , maar de hardste houtsoorten, en zelfs planten, 
die voor alle andere wezens giftig zijn, zooals tabak, zijn 
aan de aanvallen van zekere soorten blootgesteld. Kerf
dieren treft men overal aan, zoowel in het water als op 
het vasteland, zelfs op de verst afgelegen eilanden, 
waar schier geene andere wezens in hunne levensbe
hoeften kunnen voorzien. Het water der zee alleen is 
voor kerfdieren onbewoonbaar. In de gematigde en 
koude streken schijnen de kerfdieren gedurende verschei
dene maanden geheel afwezig te zijn : 's winters , van 
November tot Februari, ziet men er geenc meer, ten zij 
nu en dan eene stervende vlieg in onze woningen en 
somwijlen, wanneer het een buitengewoon warme winter
dag geweest is, enkele muggen 's avonds rondfladderend. 
Wat is er dan geworden van de talrijke vlinders, ke1·er~, 
bijen, wespen, mieren, di e ·wij · gedurende de zomer
maanden in zoo groote menigte alomverspreid vinden ? 

3 

I' 

,, 
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Door de wijze, waarop zij den winter doorbrengen, zijn de 
kerfdieren schier in 't oneindige verschillend : wij hebben 
reeds, b~j het bespreken van de gedaantewisselingen der 
vlinders, gezien dat zekere soorten (zijdevlinder) den 
winter doorbrengen in de gedaante van ei, tenvijl andere 
soorten, in volwassen toestand, gedurende het koude jaar
getijde slapen en in de lente ontwaken. Andere soorten 
brengen den winter door in de gedaante van pop; andere 
als larve of rups. "'Wanneer men, in het hartje van den 
winter, eenige handen vol droge bladeren, boomschors, 
mos, enz. in eenen linnen zak verzamelt, en te huis 
gekomen, in eene warme kamer op een groot blad papier 
openlegt, dan ziet men welhaast honderden kerfdieren 
van allen aard uit hunnen winterslaap ontwaken; zij 
loopen op het papier rond, vliegen, door het licht aange
lokt, tegen de vensterruiten aan; en na de volwassen 
kerfdieren komen de tragere rupsen en larven eveneens 

· in overvloed te voorschijn. Kortom, die ontelbare diertjes, 
ui t hunne koude winterschuilhoeken plotseling naar een 
warme plaats g·ebracht, ontwaken en hernemen aan
stonds hun woelig leven. 's Winters worden millioenen 
kerfdieren door de overstroomingen verras t en door het 
water medegesleept : zij volgen den stroom der rivieren 
aan een takje, een beetje mos of een droog blad gehecht. 
"\Vanneer men dan, na het krimpen der waters, de brijze
Jingen onderzoekt, die langs de hoogwaterlijn blijven 
liggen, vindt men er ontelbare insecten. De verzamelaars 
kennen sedert lang dat middel om zich zeldzame soorten 
te verschaffen : dergel\jke kerfdieren komen inderdaad 
niet zelden van afgelegen streken, en werden uren verre 
door den stroom medegevoerd. 

De kennis van de leefwijs der kerfdieren, van hun 
voedsel, hunne overwintering, enz. is vim groot belang, 
niet.alleen in zuiver i.v.etenschappelijk opzicht , maar ook 
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van de praètische zijde beschouwd, mèt het oog op de 
belangen van den landbouw. Wij zullen in de volgende 
bladzijden eenige voorbeelden in 't bijzonder behandelen. 

Indeeling der kerfdieren. - De kerfdieren worden 
gewoonlijk verdeeld in zeven orden : 

1• Orde : scmLDVLEUGELIGEN (Coleopten;z) . 
2• VLIESVLEUGELIGEN (Hymenoptera). 
3e SCHUBVLEUG ELIGEN (L epidoptera). 
4e TWEEVLE GELIGEN (Diptera). 
5• NE'l'VLEUGE LIGEN (Neu roptera) . 
6e RECHTVLEUGELIG EN (Qrthoptent) . 
7e HALFVLEUGELIG EN (Hemipt.era). 

1e ORDE: SCHILDVLEUGELIGEN 

(T orren, K eve1·s, Coleopten !) . 

Algeroeene kenteekèns . - Insecten met bijtende 
monddeelen. Gedaantewisselingen volkomen. Voorborst 
vrij (van de ·middelborst duidelijk gescheiden). Voorste' 
vleugels tot hoornachtige schilden vervormd. 

De monddeelen zijn samen-. 1-------c:J 
gesteld· als volgt: 1°van boven 11 1 __ _ ~-·· ~ 
op de middellini~ eene enkele ·,11 __ ~~ ::.~~-- -

plaat, de bovenlip. (fi?. 9, I); IV- -~ ~ 

~~v~~~:~e~,e r~~~t:U1: ii~~: v_------~ dl -
t egenover elkander geplaatst ~:~:::...-:.:::_-_-:.~ 
(fig. 9, IV), hard , haakYormig, . 

k 
, F1g. 9.- MonddeeiP.n van een ke\·er. 

SOffiS zeer ster ; 3o twee J, Bovenlip. - 1!, Underhken. -

d k k (fl 9 II) 
. d l i l, Ondukaakvoelers. - VJ, Boven-

on er a en Ig. 1 1 Ie er kaken, t•n zeerste. geopend. -V, On-

f t 1 d 
derhpvoeler;. - , . I, 1'1!, Onderlip. 

van een o wee ge e e aan- · 
hangsels, de kaakvoeleTs (fig. 9, lil) , voorzien ; 4o van 

• 
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onder op de middellinie de onderlip (fig. 9, VI, VIl), 
welke twee gelede lipvoelers (fig. 9, V) draagt. Fig. 10 
toont ons de voornaamste deelen van het lichaam, langs 
de rugzijde gezien. Vooraan vindt men den kop met de 

Fig 10. - Mcik•ver, chtlccd. 
a. Kop.- b. Voor borst. - c. Mtddelbnr>t.- à. Achter

borst .. - e. Achtervleugel uitgestrekt. - f . Achter
lijf.- g. Achtervleugel half uitge1-.trekt.- h. Voor
vleugel (dekschild). -i. Sprie t. 

sprieten. Daarach
ter komt de borst, 
die duidelijk in drie
en verdeeld i : 1 ode 
voorborst (waarvan 
de rugzijde hals
schild heet) draagt 
het voorste paar 
paoten; 2o de mid
delborst draagt de 
voorvleugels en het 
tweede paar pao
ten . De voorvleu
ge ls zijn hard en 

ondoorschijnend 
en, in toestand van 
rust, zoodanig ge
plaatst, dat zij de 
middelborst waar
op zij vastgemaakt 
zijn, alsook de rug
zijde van de achter
borst en het achter

lijf, als een tweedeelig schild, bedekken. De middelborst 
is dus van boven niet zichtbaar, behalve een klein 
driehoekig deeltje, het schildje (fig. 11); 3o de achterborst 
(eveneens onder de dekschilden verborgen, fig. 11) dJ:·aagt 
de achterpaoten en de achtervleugels, welke in tweeën 
geplooid onder de dekschilden liggen. De voorste vleugels 
of dekschilden zijn aldus een pantser voor het lichaam, 
en bij het vliegen veeleer een hinder dan eene hulp. 
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De kevers· zijn zeer talrijk ; men kent er in ons land 
niet minder dan 3000 soorten. Door hunne fraaie kleuren 
en sierlijke gedaante, zijn de kevers sedert lang voor . de 
verzamelaars geliefkoosde voorwerpen geworden. Het 
ware eene grove misgreep alle kevers hoegenaamd als 
schadelijke dieren te beschouwen : vele soorten zijn 
inderdaad nuttig, en maken zich in moestuin en akker, 
door het verdelgen van andere, schadelijke dieren, zeer 
verdienstelijk. De kevers worden verdeeld in verscheidene 
honderden familiën, waarvan wij slechts dê volgende 
vermelden : · 

1• F AMILIE : De bladsprietigen (L mnellicornia). - De 
sprieten zijn niet lang, en bestaan uit 9-10 leden. Daarvan 
zijn de 3-4-7 laatste platgedrukt, en tegen elkander aan
gedrukt als de bladen van een boek. Wanneer een 
bladsprietige (een meikever bijv.) zich tot het vliegen 
bereidt, spreidt hij de blaadjes zijner sprieten waaiers
gewijs uit : dat verschijnsel is door alle kinderen gekend. 
De voeten der pooten zijn vijfledig. De meeste blad
sprietigen zijn plantenetende, dus schadelijke dieren : 
niet alleen de bladeren en wortels van allerlei gewassen 
worden hunne prooi, maar zelfs de bloemdeelen worden 
door vele soorten aan stukken gebeten en afgeknaagd. 

De voornaamste soort is de alombekende meikever 
(Melolontha vul,qa1·is, meulenare , ronker, baarronker, 
mulder) . 

De sprieten van het mannetje dragen 7, die van het wijfje 
6 blaadjes. Het wijfje legt hare eieren (Mei of Juni) in een klein 
kuiltje van eenige c:;entimeters diepte, dat z\j in den grond graaft . 
De larven (engerlingen genoemd) komen na 4 à 6 weken ter wereld, 
en voeden zich met de leedere wortels van allerlei gewassen. 
Omtrent het einde van September dringen zij dieper in den grond, 

.alwaar zij den winter slapend doorbrengen. In de volgende lente 
komen zij wederom dichter bij de oppervlakte en zetten hunne 
verwoestingen voort : van tijd tot tijd dringen zij dieper, om aldaar 
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hunne huidwisseling te ondergaan. Zij brengen een tweeden winter 
en een tweeden zomer op dezelfde wijze doçr; gedurende de laatste 
maanden van den tweeden zomer geschiedt de verpopping, en in den 
herfst van hetzelfde jaar is de kever volmaakt. Hij blijft echter 

Fig.ll.- De meikever (Me
lolontha vulgan·s). 

Fig. 12. - Ma.sker van den 
meikever (engerling). 

onder den grond verborgen gedurende den geheelen winter, en komt 
eerst met de volgende lente aan den dag. (Eieren in Mei 1886 bijv. 
gelegd, zullen dus eerst in October 1888 tot volkomen dieren aanlei
ding geven, en deze zullen eerst in de lente 1889 aan den dag komen.) 
Somwijlen wordt de kever toevallig door· eene of andere oorzaak 
(beploegen, omspitten, enz.) te vroeg aan den dag gebracht, hetgeen 
niet zeJaen in de nieuwsbladen verkeerdelijk als een teeken van 
vroegtijdige lente verkondigd wordt. De volkomen kever voedt zich 
hoofdzakelijk met bladeren van beuken en haagbeuken, ook met die 
van andere hoornen, o. a. vruchtboomen. Daar de ontwikkeling van 
den ·meikever meerdere jaren duurt, komen deze dieren van tijd tot 
tijd in verbazende massa voor, om vervolgens gedurende verschei
dene jaren min of meer zeldzaam te blijven. De engerlingen kunnen, 
evenals de meikevers zelven, met kokend water vernietigd worden. 
Wanneer eene plant (een aardbeziestruik bijv.) door engerlingen 
aangetast is, hetgeen men erkent aan het slap nederhangen de? 
bladeren, is. het raadzaam den struik op te offeren, ten einde de 
engerlingen, die zijne wortels afknagen, te kunnen vernietigen, en de 
naburige planten voor hetzelfde lot te sparen. Volkomen meikevers 
maken een uitmuntend voedsel uit voor de hoenders ; bij het 
beploegen van den grond worden soms talrijke engerlingen aan den 
dag gebracht en door de kraaien, die men zoó dikwijls op versch 
beploegde akkers aantreft, bij duizenden vernietigd. 
. Tot de bladsprie_ligen _behooren nog de me.stkeve1·s (Geotrupes), die 
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gewoonlijk zwa:rth lauw gekleurd zijn, en hunne eieren in het mes t 
van allerlei dieren (paard , rund, enz.) leggen: de la rven voeden û ch 
met die stof, evenals de volkomen insecten. In de heiden en de 
duinen, overal waar konijnen voorh anden zijn en de bodem licht 
genoeg is om gemakkelijk doorgraven te 
worden, boren de mes tkevers onderaard
sche gaander ijen, waarin zij mes tkogeltjes 
van de konijnen verzamelen en hunne 
eieren leggen. Het is vooral in Augustus 
en September, bijzonderlijk na eene regen
vlaag, dat de mes tkevers aan het werk Fig. 13.- Mestkever (Geotm
zijn en met onvermoeibaar geduld mest- pes sterco1·a r'ius). 

kogeltj es, bij middel hunner poolen, naa r hunne woning rollen. 
De neushorenkever (Oryctes n asicornis) leeft vooral in de run 

(gemalen eikenschors), die door de tuinlieden in hunne broeikassen 
algemeen gebruikt wordt. De la rve heeft met den engerling veel 
gel ijkenis, ten vijl hel vol
komen insect, wal kleur 
en vorm betreft, eene dui
delijke verwan tsch ap met 
den meikever vertoont. 
Het halsschild (voorborst) 
is met uits teeksels, de kop 
bij het mannetje met een 
omgebogen horen gewa- fig. 14.- Neushorenkever (Oryctes nasicarnis) ; 
pend. Men kan zich bij de mamwtj e. 

bloemisten gemakkelijk dieren van die soort verscha fTen. 

2• FAMILIE : De schorskevers (Bost1 ·ichicla) hebben 
vier leden aan de voeten ; de laatste leden hunner sprieten 
zijn tot eene klein.e knots gezwollen. De zoogenoemde 
Jetterzetter behoor t tot de mees t gevreesde houtver
nielers. 

Het wij fje knaagt in de schors een gaatje, vervolgens onder cle 
schors verscheidene gangen, waarin zij ha re eieren legt. De larven, 
die daaruit te voorsch ij n komen, boren eveneens gangen, die als 
doolhoven in elkander loopen ; op het einde der gangen verpoppen 
zij . In ' t begin van 't voo rjaa r verla ten de volkomen insecten den 
gang, waarin zij als larve en pop geleefel hebben, doo r een gaatje in 
de scho rs te boren, en zwerven al dan rond om hunne hoo rnen op te 
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zoeken. Het zijn vooral de naaldhoornen (sparren, dennen, enz.), die 
door deze diertjes verwoest worden. In den regel verkiezen zij doode 
boomtronken boven levende, zoo dat men hunne verwoestingen 
in zekere mate kan beperken door eenige hoornen te vellen en te 
laten liggen; deze worden alsdan door de letterzetters als woonplaats 
gekozen en de levende boomen blijven gespaard . 

. r 
• /1 -. ., 

Fig. 15. - Letterzetter (Bostricllus 
typograplms). 

YolkomE'n insect. - Larve. - Pop. -
Poot . - Voet. - Spriet. 

Fig. 16. - Stukje schors met loopgraven van den 
letterzetter. 

3• FAMILIE : Knotssprie tigen (Clavicornia)
1 

met vijf 
leden aan de voeten en knotsvormige sprieten. Hiertoe 
behaoren de alombekende doodgravers (grafmakers, 
Necrophm·us), waarvan verscheidene soorten in ons 
land voorkomen. De gemeenste soort is N. vespillo 
(11 à 20 mm. lang) : de dekschilden zijn zwal't met twee 
roode of oranje dwarsbanden, de achterbèenen gekromd. 
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Zooals hun naam aanduidt, begraven de doodgravers ltjken van 
allerlei kleine dieren (muizen, vogels, egels, enz.) om er hunne 
eieren in te leggen : wanneer de jonge larven uit het ei komen 
.bevinden zij zich midden in den overvloed; z\j voeden zich inderdaad 
met krengen (1). Gewoonlijk werken verscheidene doodgravers aan 
het begraven van een lijk : zij kruipen er onder en ondermijnen h et, 
zoodat het voorwerp hoe langer hoe dieper in den grond zinkt; 
eindelijk voltrekken zij hunnen· arbeid met er de uitgegraven aarde 
over te scharrelen. Wanneer de bodem te hard, of steenachtig of 
om een i ge andere reden tot het graven ongeschikt is, sleepen de 
doodgravers de kreng een eind verre naar eene betere plaats. Wan
neer men een klein lijk zoodanig vast
maakt, dat de doodgravers het niet kunnen 
begraven noch verplaatsen, zoo brengen 
zij aarde aan, en overdeliken het geheel 
en al met een kleinen heuvel. Wanneer 
men 's zomers, in een bosch of een tuin, 
het lichaam van een klein werveldier aan· 
treft, is men bijna zeker er eenige dood
gravers onder te vinden. De doodgravers 
z\jn nuttig, daar zij allerlei voorwerpen, 
die de lucht verpesten, doen. verdwijnen. Fig.17. _Doodgraver (NeC>·o-
Zij richten niet de minste schade aan. phon<s vespillo) . 

4e F AMILIE : Loopkevers (Cambidae). - Paoten lang· 
en slank met vijf leden aan de voeten. Sprieten draad
vormig, overal even dik, of naar de punt min of meer 
spits toeloopend. De loopkevers zijn echte roofdieren; de 
meeste soorten voeden zich met levende prooi en maken 
jacht op allerlei andere kerfdieren, larven, enz. Ht::t zijn 
(op enkele, weinig talrJjke uitzonderingen na) nuttige 
dieren. 

De echte loopkevers of 
schallebijters (Cambus) J 

die hunnen naam aan de 
familie gegeven hebben, 
bezitten sterke mond- Fig. 18. - Goudgele schallebijter (Carabus 

a·w·att.(.S), 
werktuigen; zij zijn krach-

(1) Evenals de hyena's en de gieren. 
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tig, zeer vlug in hunne bewegingen. Velen braken, wanneer 
men ze aanraakt, een onaangenaam riekend, bruin vocht, 
of spuiten ·dit van achteren uit. Eene fra aie en gemeene 

Fig. 19. - Procrustes coriacens. 

f'? Oort is de goudgele schal
lebijter (Car. atwat1.ts), 2 tot 
3 cent. lang, goudgeel of 
goudgroen, glanzend. Men 
ziet hem dikwijls, vlug· rond
loopend, langs landwegen 
of in tuinen. De larve is, 
evenals het volwassen dier, 
een vraatzuchtigevijand der 
engerlingen; die soort be
hoort dus tot de nuttigste 
insecten onzer gewesten. 
Door zijne schitterende kleu
ren is hij ongelukkig zeer 
in 't oog loopend, zoodat 
hij niet ,?elden het slacht
offer wordt van onwetende 
lieden, die denken eene nut

tige daad te verrichten door den vl(jtigen arbeider onder 
hunne klompen te verpletten. (Fig. 19 stelt den groo tsten 
inlandsçhen loopkever voor. Deze soort i'? niet gemeen 
en, evenals de vorige, zeer nuttig.) 

a. Sprieten . - b. Kop. - c. HalS.'-Child. -
d. Dokschild en. - e. Dij. - j. Scheen. -
!J. YUfled ige voet. 

5e FAMILIE : Waterroofkevers (Dyt1:scidae). - Deze 
torren zijn gekenmerkt door htmne achterpooten,l die 
verre naar achter geplaatst, platgedrukt en met lange 
borstelharen bek]eed zijn : die ledematen zijn derhalve 
als riemen tot het zwemmen ingericht. Het lichaam is 
eivormig en afgeplat. Zij leven in zoetwater, zwemmen 
en duiken voortreffelijk. 's Avonds vliegen zij van den 
eenen poel naar den anderen. Zij zijn zeer vraatzuch
tig, en maken jacht op allerlei waterdieren, zelfs op 
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watersalamanders, die veel grooter zijn dan zij zelven. 
Talrijke soorten leven in ons land : de grootste behaoren 
tot het geslacht Dytisc~ts. (Bruin • 
of bruin-groen; sprieten draad
vormig; dekschilden bij de 
mannetjes glad, bij de wijfjes 
overlangs gestreept (1).) 

6• FAMILIE: Kortschilden (Sta
phylinidae). -Deze kevers ver
schillen van alle overige door 
de kortheid hunner dekschilden, 
die slechts het voorste deel van 
het achterlijf bedekken. De laatste 

Fig. 20. - Waterroofkover 
achterlijfsringen zijn naakt, en (JJytiscusJ. 

worden naar boven gebogen, wanneer het dier veront
rust wordt. Door het achtereinde van het lichaam wordt 
een sterkriekend vocht afgescheiden. Men 
vindt talrijke staphyliniden onder steenen, 
aardhoopen, krengen, mos, in mesthoopen, 
enz. Zij zijn zeer vraatzuchtig en voeden 
zich met dierlijke en plantaardige stoffen. 
De grootste inlandsahe soorten bereiken 
2 tot 3 cm. lengte. 

7• FAMILIE: De kniptorren af springkevers Fig. 21. - Kort
schild (Staphy-

(Elatericlae) kunnen zich in de hoogte wer- linusJ. 

pen, wanneer zij op den rug liggen. Hunne voorborst is 

(1) Behalve de waterroofk evers vin dl men nog andere torren in onze 
zoete waters, o. a. de volgende : de opinnende watertor (Hyd1·ophüus 
piceus), ruim zoo groot als Dytiscus, buikzijde vlak, rugzijde gewelfd, 
zwart, sprieten knotsvormig; voedt zich met plantaardige s toffe11. 
Vele andere kleinere soorten zijn met Hydrophil·us min of meer 
verwant. De draaikevertjes (G;IJI·inus, grijs, metaalglanzend, nauwe
lijks één cm. lang) ziet men 's zomers in groot getal aan de vrije 
oppervlakte van stilstaande waters, waar zjj met verbazende snelheid 
heen en weer zwemmen, en allerlei kringen beschrijven. 
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van onder gewapend met eenen doorn, die in eene groef 
van de middelborst sluit. Wanneer het dier, op den rug 
_.., liggende, wil opspringen, trekt het de pooten 

in, en buigt zijn lichaam zoo, dat het alleen 
met zijne uiteinden op den grond rust : 
hierbij wordt de doorn als eene veer gebo-

, g·en, en werpt het dier omhoog zoohaast het 
· ophoudt zich samen te trekken. Wanneer 

Fig.22.- Kniptor 
(AgriotisJ. men deze dieren aanraakt houden zij zich 

als dood. Zij zijn zeer gemeen in de lente, op zandige 
gronden, bij zonnig weder. Men vindt er overigens gedu
rende den geheelen zomer, op bloemen en bladeren van 
allerlei planten ( o. a. op frambozenstruiken). Zij voeden 
zich met levende of rottende plantaardigè stoffen. 

8e F AMILIE : De snuitkevers (Cu1·culionidae) zijn plan
tenetende insecten. Hun kop is tot een trompachtigen 

snuit verlengd. Aan weerszijden van dezen 
snuit zijn de ( dikw~jls knievormig ge
kromde) sprieten bevestigd. De snuit
kevers hebben vier leden aan de voeten 
en zeer harde dekschilden. Vele soorten 
zijn zeer schadel~k, door het knagen 
van allerlei plantendeelen. 

De klander (Cala.ndm grana1·ia, fi g. 23) richt 
groote verwoes tingen aan op onze zolders, in het 
graan, wanneer het niet genoegzaam geroerd of 

~ïg . 23·- Snuitkever verschoten wordt. Eene andere soort, Ca land1·a (Calandra) vergroot. 
oryzae, voedt zich met rijst. Bn cclms pisi legt 

zijne eieren in jonge erwten : de larve leeft en ontwikkelt zich in 
deze zaden, en het volkomen insect verlaat zijne geboorteplaa ts 
door een rond gaatje in het bekleedsel der rijpe erwt te knagen. 



-29-
I 

2• ORDE DE VLIESVLEUGELIGEN 
(Hymenoptera). 

Kenteekeos : Gedaantewisselingen volkomen; 4 weinig 
geaderde vleugels. De monddeelen zijn bijtend en likkend. 

Hiernaast vindt men de afbeelding van · 
de mondwerktuigen der b\j : de boven
kaken dienen tot kauwen en bijten, de 
onderlip en onderkaken zijn zeer ver
lengd en tot zuigen en likken ingericht. 
De monddeelen der meeste vliesvleuge
ligen zijn op dezelfde wijze tevens tot 
bijten en zuigen geschikt, maar niet altijd 
zoo volmaakt als bij de honigbij. 

De vliesvleugeligen zijn in vele opzich
ten de hoogst ontwikkelde aller kerf
dieren. Evenals de doodgravers, maar 
in veel hoogere mate , zorgen zij voor 
hunne jongen. Zij kweeken deze op, dik
wijls met zooveel toewijding, dat men 
zich tot aan den mensch moet verheffen 
om dergelijke blijken van moederlijke 
zorg te vinden. 

Fig. 24.- Monddeel en 
. eener bU. 

a. Spriet. - b. Onder
kaak. - c. Onderlitl . 
- d. Lipvoeler. -
e. Bovenkaak. -
f. Bovenlip. 

1• F AMILIE : De bijen (Apiclae) . - De voornaamste 

Fig. 25. - De honigbij. 
Koningin. Dar. \Verkbij . 

soort is de honigbij (Apis mellifi ca). Zooals eenieder 
weet leven de honigbijen, ten getale van verscheidene 
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duizenden, in een gemeenschappelijk nest. Wilde bijen 
vestigen hunne woning in een hollen boomtronk of eene 
holte in de rotsen; de tamme bijen in een zoogenoemden 
bijenkorf. 

Een bijenkorf bevat drie soorten van individuen : a) cene enkele 
/.:oningin (niet koning zooals men verkeerdelijk pleegt te zeggen), 
d. i. een vruchtbaar wij~0, dat de andere bjjen in grootte overtreft, 
en met een angel gewapend is; b) eenige honderden manneljes of 
<larren (niet hommels), een weinig kleiner, zonder angel; c) de werk
hijen, on vruchtpare wjjfjes; deze zijn eenigszins kleiner dan ue vorige, 
verscheidene duizenden in getal. Hun achterlijf is, evenals dat der 
koningin, met een giftangel gewapend. 

·wanneer een bijengezelschap (zwerm) eenen korf als woonplaats 
gekozen heeft, worden door de werkbjjen alle spleten en openingen, 
]Jehah•e eene enkele aan h et onderdeel van den korf, bjj middel van 
voo,·was dichtgemaakt. (Voonvas is eene harsachtige, kleYerige slof, 
door de b!jen op de bladeren en bladstelen van wilgen en populieren 
verzameld.) Daarna wordt hel bouwen der binnendoelen aange
vangen. De daartoe gebruikte houwstof is was, dal door het achterlijf 
-in 't bijzonder lusschon de lichaamsringen der werkbijen ·- afge
scheiden, en met behulp van voelen ·en hovenkaken gekneed 
en gekauwd wordt. Uit was worden in dP.n korf eenige verticale, 
eYenwijdige, hangende scheidsmuren of mten opgebouwd; op beide 
zijden van i ederen muur worden kleine zeshoekige kamertjes gebouwd, 
waarvan de wanden eveneens uit was bestaan, en die bes temd zijn 
om als voorraadkamers, of als broedkamers voor de jongen te 
dienen. Wanneer een voldoende gelal celleljes opgebouwd is, begint 
de koningin eieren l e leggen, één in iedere cel. Een deel der werk
hijen houdt zich met he.L bouwen van nieuwe cellen onledig, 
terwijl een ander gedeelte, op hel veld, honig en sluifmeel uit d 
bloemen gaat verzamelen. Andere werkbijen, eindel\ik, gelasten zich 
met het verzorgen van de eieren en het broed. 

De larven, die reeds na drie dagen hun ei Yerlaten, zijn voeteloos, 
vuilwil van kleur. Zij worden gevoed met een mengsel van honig en 
stuifmeel, bijenb1·ood genoemd. a acht dagen is de larve volgroeid; 
de cel, die zij bewoont, wordt door de bjjen met was dichtgemetseld : 
zij verpopt daarin, en na 12 dagen is •Ie bij in de pop volwassen; zij 
bül clan het wasdekseltje open, kruipt uit de cel en voegt zich wel
haast bij hare oudere zusters, om aan hun bedrijvig leven deel te 
nemen. 
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Behalve de gewone cellen worden een . aantal andere cellen ge
bouwd van grooteren omvang, de da·rrencellen, en eindelijk enkele, 
nog groolere, koninginnecellen. De eieren door de koningin in deze 
cellen gelegd, zijn bestemd om aan darren of aan konin~innen het 
a~nzijn te geven. De larven, die er uit komen, krijgen meer en 
beter voedsel dan die, welke tol werkbijen moeten opgekweekt 
worden. Zii worden dan qok grooler en vo lmaakter, en, de 
koninginnenlarven in ' t bijzonder, zorgvuldig bewaakt. Wanneereene 
nieuwe koningin bereid is hare cel te 1•erlaten laat zij ejln eigenaardig 
geluid ho01·en, hel zgn. toeten. De geheele bijenkorf is dan gedurende 
eenigen tijd in rep en roer ; de oude koningin tracht hare toeko
mende mededingster bjj middel van haren angel te dooden. Niet 
zelden grjjpt bij die gelegenheid lusschen de koninginnen een 
langdurig gevecht plaats .. Is geene der twee koninginnen er in gelukt 
de andere te dooden, zoo verlaat een van beide - zoo het schjjnt 
gewoonlijk de oudere - den korf, door eenige duizenden bijen 
gevolgd. Een dergelijk gezelschap of zwe1"1n begeeft zich op reis 
en zoekt eene geschikte plaats om er een nieuwen staat te sticQten. 
De bijenhouders (of imkers) wenden dan allerlei pogingen aan om 
den zwerm in eenen bijenkorf op te nemen. De j_onge koningin doet 
kort na hare geboorte - onverschillig of zij in den korf blijft of 
zich aan het hoofd stelt van een uitwijkenden zwerm - hare 
huwelijksreis hoog in de lucht, door eenige darren vergezeld, en keert 
daarna terug. Dezelfde bijenkorf kan, in den loop van één zomer, 
verscheidene zwermen uitzenden. Gedurende den zomer worden een 
aantal cellen met honig gevuld, dichtgemaakt :en als voorraad 
bewaard voor den winter en het vo lgende voorjaar. De darren, die 
gedurende de wintermaanden geene rol te Yervullerl hebben, worden 
in het najaar door de werkbijen gedood. De koningin kan 5 jaa~ 
leven; de werkbijen leven dikwijls niet langer dan eenige weken in 
volkomen toestand, tenzij de individuen, die laat op het jaar geboren 
worden en den winter doorbrengen. · 

Weinige diersoo'rten zijn zoo bewonderenswaardig als de bijen : 
hunne leefwijs in groote ' stalen, hunne bedrijvigheid, de verdeeling 
va.n den arbeid, die men bij hen aan treft, dat alles verdient' onze 
bewondering, en dwingt ons in de bijen iets meer ~e zien dan onrede
lijke wezens. En niet alleen zijn de bijen voor ons rechtstreeks nuttig, 
door ons honig en was te leveren; zij vervullen dàarenboven, in de 
algeroeene huishouding der natuur, eene hoogst belángrijke ro l. · 

Inderdaad·, zooals wij hooger zegden; voeden de bjjen zich zel ven 
en hunne jongen met honig en stuifmeel, twe.e zelfstandighedel) die zjj 
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aan de bloemen ontleenen. Door onophoudend van de eene bloem naar 
de andere te vliegen, dragen zij stuifmeelkorrels, die aan hun dicht 
behaard lichaam kleven, van de meeldraden op de stempels. Zjj 
bevorderen alzoo de bevruchting der bloemen, en wel in de meeste 
gevallen kruisbevruchting, die tot beter ontwikkeld zaad aanleiding 
geeft dan zelfbevruchting, en een gunstigen invloed uitoefent 
op het verbeteren der plantenrassen. Vele andere kerfdieren (de 
vlinders bijv.) gebruiken ook bloemenvoedsel en dragen het hunne 
bij tot de bevruch ting der bloemen, maar de bijen vervullen hierbij 
- althans in onze streken -- ontegensprekelijk de hoofdrol, daar zij 
bij het bezoeken van bloemen veel meer vlij t en regelmatigheid aan 
den dag leggen dan andere kerfdieren. Verdere bespreking van dat 
onderwerp ware hier buiten zijne plaats : wij hebben er slechts 
terloops willen op wijzen, ten einde de ongegrondheid te doen inzien 
van een vooroordeel, dat nog zeer verspreiel is : vele lieden beelden 
zich in dat de bijen, die men op de bloemen onzer vruch thoornen zoo 
vlijtig aan h et werk ziet, aan de bloesems schade toebrengen. De 
verrichtingen der bijen hebben integendeel een zeer voordeelig 
uitwerksel, en zjjn zelfs zoo goed als onontbeerlijk. 

Behalve de honigbij bevat de familie der bijen talr~ike 
wilde soorten, waaronder de hommels. Het lichaam der 

hommels (dirûect: mosbie, kloot
hurzel, enz. (1

) ) heeft met dat der 
bijen veel overeenkomst; het is 
gewoonlijk dikker en korter, dicht 
behaard en doorgaans met gele 
of oranje banden versierd. De 

een hommel leefwijs der hommels komt in 
vele opzichten' met die der honig

bij ov~reen. Evenals de bijen voeden zij zich uitsluitend 
met honig en stuifmeel, en zijn zij nuttige bloembe
vruchters. 

2• FAMILIE : De eigenlijke wespen (Vespidae). -Het 
lichaam der eigenlijke wespen is gewoonlijk zwart met 

(l) Wij schrijven de dialectnam en, zooals zij uitgesproken worden. 
bie namen worden hier slechts als inlichting medegedeeld. 
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gele vlekken en b anden. Vele soorten leven, evenals de 
bijen, · in· gezelschappen, waarin mannetjes, wijfjes en 
onvruchtbare wijfjes . of werkwespen voorkomen. De 
wijfjes en werk wespen zijn gelast met het bouwen der 
nesten : deze bestaan uit een aantal raten, vereenigd il'l 
een dun, papierachtig omhulsel. Het geheele nest wórdt 
aan den tak van een boom, een stam, enz. vastgemaakt, 
of onder den grond verborgen. De grondstof, waaruit de 
raten opgebouwd zijn, is geen was , maar eene soort van 
papierachtig deeg van fijngekauwde ·en met speeksel 
geknede hout- en bastdeeltjes. De larven worden met 
sappen van vruchten eil. fijn gekauwde insecten gevoed. 
Tegen het najaar sterven de meeste wespen, te1:wijl 
enkele wijfj es overwinteren, 
om het volgend jaar een 
nieuwen staat ·te stichten. 
De aldus overgebleven wijf
jes bouwen in de lente 
eenige cellen, en leggen 
eieren, waaruit werkwespen 
ontstaan; wannee'r deze tal-
rijk genoeg zijn en de moe-

Fig. 27.- Gewone wesp (Vespa vulgat'is) . 

der op voldoende hulp kan r ekenen' worden eieren 
van mannetjes en vruchtbare wijfj es gelëgd, terwijl tevens 
bet nest vergroot wordt. 

De wespen worden in onze streken verkeerd horzel 
(uitspr. huzel of hurzel) genoemd; eenieder ·kent de 
horzel wesp (di al. paardh1.tzel, V esp a crabTo), eene groote 
soort, waarvan de steek terecht gevreesd wordt, de 
gewone wesp (appelhMzel; verscheidene kleinere soorten 
worden onder dien naam verward; fig~ 27), enz. Het is 
niet zonder gevaar dat men deze dieren in hun nest 
stoort; onmiddellijk wordt de onvoorzichtige door hon
derden toornige wespen omringd : wanneer men aan 

4 

, I 

I 
I 
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,dergeltjken aanval blootgesteld is, moet men in allerijl de 
vlucht nemen, en, z0o mogelijk, een of, lwee malen door 

~kreupelhout loopen ; de wespen, die den vluchteling 
!hardnekkig vervolgen, wor.den een oogenblik door het 
.gebladerte tegengehouden, en z0o wint men t.ijd. 

3• FAMIL IE : .De ·graafwespen (Fossores). - Tot deze 
.familie behoort onder anderen de zand wesp ( Ammo

phila. sabulosa), zwart, met lang
gesteeld achterlijf; de v0orste 
achterlijfsringen zijn rood. Zeer 
gemeen in September. De weg
wespen zijn eveneens zwart ; de 
achterlijfsringen zijn alle of ten 

Fig. 28. - z andwe<p (Ammo- deele rood, met zwarte vlekken. 
' '"'

1
" sabttlosa; De vleugels zijn bruinachtig, als 

berookt. Vele andere graafwespen bewonen ons land. De 
wijfjes dezer dieren graven onderaardsche holen, waarin 

zij hunne eieren leggen. Zij vallen allerlei 
insecten aan, verlammen ze door eenen 
angelsteek, en sleepen ze vervolgens naar 
hunne woning, waar zU den larven tot 
voedsel zullen verstrekken. Bij het bouwen 

F
. 99 ,v· hunn er nes ten en het vangen hunner 1g . .. . - egwesp 
(Pompitu s viaticusJ . prooi leggen zij veel vernuft aan den dag. 
4• FAMILIE : Goudwespen (Cll1'ysidida). - Deze dieren 

zijn niet groot (gemiddeld één centi
meter lengte) en merkwaardig door 
hunne schitterende, metaalglani ende 
kleuren. De gemeenste soort (ChTysis 
·ignita) heeft het achterl ~jf rood, den kop 

F ig. 20 _ Gemeenc gou<l- en de borst blauwgroen of violet . 
• wesp (Chrysis ignita). Hunne huid is zeer hard. Zij zijn met 
een giftigen angel gewapend, en rollen zich samen wan
neer zij aangeraakt of in gevaar gebracht worden. Zij 
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leggen hunne eier<en in het nest :va:lil bijeJ;I en ançlere 
wespen : hunne larvep. verlaten het ei veel later qarr ~e 
larve, in wier cel het gelegçl _)Verd, dQoden deze laat.ste 
~n vreten ze pp. 

5• F A-MILlE : :-!'>!3 wier-ep. (Fon nic.idçt). - De ,mieren 

Fi g. 31. - Pa.ardemier (Fot'lr,u'co ll{rçuleana). 
Koningin, tweem aal naLgrooUe. Fig. a2. - Bruine mier 

( Fonm'ca ·ruja). Tweemaal 
nat. grootte. 

leven gezellig. In ieder nes t vindt men gevleugelde 
mannetjes en ·1ûj{jes, en ongevleugelde, onvruchtbare 
wUfjes, de we1·kmieren. Deze laatste zijn somwijlen van 
twee verschill ende soorten, namelijk werkmieren ,m.et 
kleinen kop of ei_qenlijke werkmieren, en werkmieren met 
dikken kop of soldattn. De werkmieren zijn ge'l ast met 
.het opbouwen van het nest, het verzorgen der jongen, 
het verdedigen der woning; ·indien ~~ 
-soldaten in het nest voorhanden ·~7~~--.. 
û jn ) nemen zij gewoonlijk fl.eze 0 · 

laatste werk:uaarnheid op zich. De ~ 
mannetjes en vruchtbare wijfjes ~/-~~"" 
hebben geen huiselijken arbeid te Fk. 3.~. ~ Gele mier. 

a. werkmier, b. mannetje, Lwee-
volbrengen, en zijn uitsluitend tot maal nat. grootte. 

de vermenigvuldiging bestemd. In dat opzicht stemmen 
de mieren dus in hoofdzaak met de bijen overeen. Men 
weet echter niet met zekerheid op welke manier nieuwe 
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mierennesten gesticht worden : geschiedt zulks, als bij 
de bijen, door het uitwijken. van eene groèp werkmieren 
met een of meerdere wijfjes aan het hoofd; of verwij
deren zich de wijfjes afzonderlUk om, op dezelfde wijze 
als de overwinterende wespenwijfjes, een nest t€ bouwen 
en te bevolken? De eieren, larven en poppen worden 
verzorgd, gevoed en 1n geval van nood in veiligheid 
gebracht ' : wanneer men 's zomers een mierennest 
opgraaft, treft men er gewoonlijk t~lrijke witte of geel
achtige lichaampjes aan, de poppen, welke door de werk
miereil in allèrijl opgenomen en weggedragen worden. 
1\fen_ noerrit die poppen verkeerdelijk eieTen, zonder na 
te dËmk~n- da,t die zoogezegde eieTen .grooter zijn dan de 
mieren zeiven! De meeste mieren zijn- met een angel 
gewapend. -In onze gewesten vervullen de mieren geene 
zeer gewichtige rol in de huishouding der natuur, maar 
in de rneeste ·~·arme landen zijn zij oneindig veel tal
rijker, zoodanig dat de mensch zelf, in menig geval, met 
hen moet afrekenen. _ 

De leefwüs der mieren is volgens de soor ten zeet: versch eide~, 

zoodat het schier onmogelijk is daarvan eene algemeene beschrij ving 
te g'even. · 

Vele mieren gebruiken plantaardig voedsel; zij plunderen honig 
uit de bloemen, verslinden bladeren van allerlei hoornen, zaden en 
g~anen, im verzamelen in hunne nes ten een aanzienlijken voorraad 
voedseL Eene der beruchtste soorten is de zoogenoemde visitemier, 
die Zuid-Amèrjka Bewoont, en alelaar somwijlen gansche plantages 
koffie- en oranjehoornen vernietigt. Geheele legers visitemieren 
beklimmen de boÖfn~n, en snüden met hunne- scherpe kaken de 
bladeren af, terwül andere de losgemaakte, op den grond gevallen 
bladeren stuk scneuren en naar het nest dragen. 

Andere soorten voeden zich met dierachlige stoffen : zü va llen 
allerlei insecten aan, a:Is kevers en rupsen; bij honderden en duizen
den vereenigd overvaUeu zü zelfs veel grooter.e wezens, als kik
vorschen en hagedis~en ; leder, pelswerk, vleesch, alle voorwerpen 
van dierachtigen oorsprong zün aan hunne vraatzucht blootgesteld. 
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De meeste mieren \Veten zich vele andere dieren ten nutte te maken, 
op eene wijze, die men in den vollen zin des woords met den naam van 
veekweekerij mag bestempelen . .Zoo worden de bladluizen bijv. door 
mieren gemolken. Eerstgenoemde insecten dragen op hun achter
lijf twee steeltjes, waaruit eene suikerachtige ·Vloeistof afge"scheiden 
wordt. ·De mieren streelen de bladluizen met hunne sprieten, en 
veroorzaken daardoor eene rijke afscheiding van het vocht, dat zij 
gretig likken. Eenieder kan gemakkelijk met eigene oogen die ver
richtingen waarnemen, door des zomers ·een heester (roos of vlier 
bijv.), waarop vele. bladluizen zitten, nauwkemig gade te slaan: men. 

Fig. 34. -Rozenbladluis. Mannetje gevleugeld i w\jfje ongevleugeld. 

zal talrijke mieren over de takken gedurig heen en weer zien wan
delen, voor de .bladluizen stilstaan, deze met hunne sprieten zachtjes 
en herhaaldelijk aanraken, en ook het likken van het vocht kunnen 
bespeuren. Men vindt daarenboven, in de meeste mierennesten, 
allerlei kleine diertjes, die het nest nooit verlaten, als bijv. vele 
kleine kevertjes en andere soorten. Men zou wellicht vermoeden 
dat deze wezens eenvoudig woekerdieren zijn, die in het mierennest, 
tegen wil en dank der wettelijke bewoners, voedsel en eene schuil
plaats zoeken. Dat is ook voor zekere soorten het geval, maar een 
aandachtig onderzoek heeft geleerd dat de meeste dier vreemd
soortige bewoners der mierennesten do01• de mieren verzorgd en 
beschermd worden! Dit is onder anderen het geval voor een kleinen, 
blinden kever, Claviger genoemd, die geheel en al onbekwaam is om 
zelf in zijne levensbehoeften te voorzien : hij wordt door de mieren 
geaasd, in veiligheid gebracht wanneer men het nest opgraaft, en 
in alle opzichten behandeld als een huisdier; hij scheidt , evenals 
hoogergemelde bladluizen, eene zoete vloeistof af, welke door. de 
mieren gretig gelikt wordt. De mieren houden nog talrijke andere 
huisdieren, die zij op dezelfde wijze verzórgen, zonder dat men 
tot heden zeggen kan, welk nut zij er uit trekken. 

~'I 

,I 
• I 
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Er besfaarl mierensoorten (Polym·gzts 1·u(escens, in de tropische 
gewestén) di e slaven houden, en strooptochten ondernemen om zich 
arbeiders te V'erschaffen. 'Fe dien einde begevén zich duizende 
individuen uit hetzelfde ne.s't, tot een lege1· vereenigd, op reis : 
wanneer ·zij. een ander mierennest gevonden hebben, loop en zij 
storm. Behalen zij de zegepraal, zoo 'Vorden eieren, larven en 
poppen in gèvangensch ap medegenomen en groot gebracht. Wan· 
neet' deze gevangene mieren hunhe pop verla ten, bevinden zij zich in 
eeri vreemd nest ; door hun ' instinct worden zij echter tot a rbeid 
gedreven, en daar zij noch eigene jongen te verzorgen, noch ·eigene · 
voorraadschuur te voorzien hebben, wijden zij hunne zorgen aan de 
jongen hunner meesters, en nemen al den a rbeid van den staat op . 
zich. De meesters vervalle.n in volkomen werkeloosheid; hunne ver- . 
bas tering gaat soms zoo verre, dat zij zelfs het instinct verliezen 
van zich te voeden, en midden in den overvloed zouden omkomen, 
werden zij door hunne slaven niet geaasd. 

Men heeft zich menigmaal afgevraagd of de mieren elkander 
gedachten en indrukken kunnen mededeelen. Die vraag schijnt 
beves tigend te moeten beantwoord worden. Wanneer eene mier 

· ergens een voorraad voedsel ontdekt heeft, en naar het nest terug
keert, ziet men welhaast talrijke mieren uitkomen en zich op weg 
begeven naar de plaats, waar de scha t te vinden ligt. Dat versch jjnsel 
geeft ons nochtans geenszins b et recht te besluiten dat de eerste 
mier aan de overige de vindplaats of den aard van het voedsel 
medegedeeld heeft; want het zicht hunner zuster, die met bui t 
binnenkomt, kan vo ldoende zijn om de tehuisgebleven mi eren 
de tweede maal mede te lokken . . Een Engelsche na tuurvorscher, 
JoH N LussocK, die menige belangrijke bijzonderheid ui t het leven der 
mieren heeft ontdekt, is op de vqlgende wijze te werk gegaan om die 
tegenwerping te wederlegge.n : hij heeft eene vlieg, bij middel eener 
speld vastgemaakt, in de nabijheid van een mierennest geplaa tst : 
na weinige oogenblikken werd de buit door eene mier ontdekt. Na 
vruch telooze pogingen om de vlieg los te maken keerde de mier 
onverrichte•· zalce, dus zondm· buit, naar het nest terug. Ong,eveer 
een minuut nadien kwam zij terug naar buiten, doo r zeven andere 
mieren vergezeld : zij keerde weder naar de vlieg, en \Verd daarheen 
gevolgd do01· de andere mieren, maar zoo langzaa m, dat zij ruim 
twintig minuten alleen bleef bij den buit. Zij b_egaf zich dan eene 
tweede maal naar het nest , .en kwam met acht nieuwe helpers te 
voorsch ijn, maar deze verloren weldra het spoor en keerden terug 
naar de woning. Intusschen hadden de zeven eerste mieren de, 
vlieg eindelijk ontdekt; eene gelukte er in een poot los te maken 
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en dezen naar het nest te dragen : dit stoffelijk bewijs Jokte 
nog een zestal werkmieren naar buiten. Deze proef werd verscheidene 
malen, met eenige ·wijzigingen, herhaald, en de uilkomst was steeds in 
hoofdzaak dezelfde. Daaruit mag dus besloten worden dat de mieren 
elkander gedachten kunnen mededeelen ; omtrent de wijze, waarop 
zulks geschiedt (door gebare!1 of door klanken, die door ons niet 
kunnen waargenomen worden ?) weet men echter niets met zekerheid. 

Wanneer men over al die merkwaardige bijzonderheden uit het 
leven der mieren nadenkt, is men geneigd aan die wezens niet 
alleen een buitengewoon vernuft, maar zelfs een zekeren graad van 
beschaving toe te kennen. Zij vertonnen ons inderdaad het maat
schappelijke leven, in verschillende en ingewikkelde vormen, die 
aan menschelijke toestanden herinneren; bij hen is de vm·deeling van 
den a1·beid somwijlen verder gedreven dan bij vele onbeschaafde 
volkeren bet geval is. Zij voeren gezamenlijk den strijd om het 
bestaan, en daardoor kunnen 
zij verbazende uitkomsten 
verkrijgen. 

Misschien zal menige lezer., 
na kennis te hebben genomen 
van bovenstaande regelen, 
mistrouwend het hoofd schud
den en zich afvragen of dat 
alles niet overdreven is. Wij 
verwijzen de ongeloovigen 
naar het. werk van Jolli'l LuB

BOeR (1); zij zullen er eene 
volledige beschrijving van het 
leven der mieren vinden, en 
tevens leeren op welke wijze 
zij zelven, met eigene oogen, 
die wonderbare dieren in hun 
handel en wandel kunnen be
speuren . 

. 6• FAMILIE : De blad
w espen (Tenthredinida). 

(I) JoHN L uBBOCK, Les four-mis, les abeilles et les gttépes, uit het 
Engelsch vertaald. (Bib!. scient. internationale). 2 boekdeelen met 
platen. - Men leze ook D' C. DE BRUYNE, De miereu, Natura 1884-; 
blz. 30 en 49. 
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- Deze insecten, ook zaagwespen genoemd , bezitten 
nooit een angel. Zij leven op planten, en leggen hunne 
eieren op takken of op bladeren, in de nabijheid der 
bladribben. Hunne larven hebben veel overeenkomst 
met vlinderrupsen, maar het getal der pooten is grooter 
of kleiner (drie paar, of neg·en tot elf paar; de vlinder
rupsen hebben er vier tot acht paar); eenigen spinnen 
zijden draden. De larven zoowei als de volwassen dieren 
zijn somwijlen zeer schadelijk; zekere soorten ontbla
deren in Mei en Juni de stekelbes- en aalbesstruiken. 

7• F AMILIE : De galwespen (Cynipida). - Zij leggen 
nunne eieren in allerlei levende plantendeelen, als bla

deren, takken, enz. De larven 
veroorzaken door hunne tegen
woordigheid en door het zuigen 
van plantensappen , het ont
staan van gezwellen of aan
wassen, waarvan de vorm zeer 
verschillend is volgens de soort 

Fig. 36. - Rozengal wesp (Cyn ips van galwespr die ze veroor-
Rosae, L.J. zaakt. Dergelijke aanwassen of 

gallen vindt men voornamelijk op den eik : eenieder kent 
de rondachtige gallen, die op de eikebiaderen veelvuldig· 
voorkomen, en den naam van eikappel dragen. De larven 
verpoppen in de gal, en verlaten deze in den vorm van 
volkomen insect. 

Se FAMILIE : De sluipwespen (Ichneumonida). - Het 
achterlijf van het wijfje is voorzien van eene lange, dunne 
buis, de legboor, waarmede zij hare eieren in het lichaam 
van andere kerfdieren legt : het zijn voornamelijk vlinder
rupsen, die zij · daartoe kiest. Zij schiet op de weerlooze 
rups los, als een roofvogel op zijne. prooi, door
boort de huid en legt er een of meer eieren onder, 
dat alles bij middel uer legboor. In een oogwenk is alles 
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volbracht. De larve der sluipwesp ontwikkelt zich nu, als 
woekerdier, in het malsche lichaain der vlinderrups : zij 
vreet de rups levend op, maar i.s voor
zichtig genoeg om de lichaamsdeelen, 
die tot het behoud van het leven van 
haren waard volstrekt onontbeerlijk 
zijn, niet te beschadigen, want de dood 
der rups zou haren eigen ondergang 
na zich sleep en. Wanneer de rups 
verpopt is, voleindigt de wespenlarve Fi~;)l1;;;,~~~iPjf~~~J;~:i~; 
haar werk : zij ledigt de geheele pop- ""'""""")· Sterk vergr. 

huid, en verpopt op hare beurt binnen de kamer, die zij 
nu te harer beschikking 
heeft. Alle vlinderliefheb-
bers kennen de teleurstel
ling, hun zoo dikwijls door 
sluipwespen bereid : eene 
mooie rups wordt zorg
vuldig grootgebracht , de 
verpopping geschiedt regel
matig, en de liefhebber ver
wacht zich dagelijks aan 
het te voorschijn komen 
van een prachtigen vlinder. 
In plaats daarvan ziet hij, 
na eenige weken wach
tens, eene 0f meerdere 
sluipwespen langs een 
gaatje der pophuid naar 
buiten komen. Fig. 38. - Gewone sluipwesp (Iclmtumon. 

pers-1cas01·t'Hs). 



3• ORDE : SCllUBVLEUGELIGEN 

(Vlinders of Ifapellen ; Lepidoptera). 

Kenteekens. : Gedaantewisselingen volkomen. Mond
werktuigen van het volkomen insect uitsluitend tot het 
zuigen geschikt. Geheel het lichaam, en inzonderheid de 
vleugels, met sc:hubben bedekt. 

Wij hebben hooger (blz. 6 en 11) den lichaamsbouw en 
de gedaantewisselingen van eerren vlinder leeren ~ennen, 
en herinneren ons dat de slurf, het meest kenmerkend 
lichaamsdeel, bestaat uit twee halve buizen, die op de 
middellinie bij elkander passen. Eenieder weet dat de 

· fraaie kleuren, waarmede de meeste vlinders versierd zijn, 
zeer vergankelijk zijn: wanneer men een vlinder, hoe licht 
ook, aanraakt, blijft eene soort van gekleurd poeder aan 
de vingeren kleven. Dat poeder bestaat uit ontelbare 
kleine gekleurde schubjes. De schubjes zijn met de huid 
zeer licht verbonden zoodat zij gemakkelijk loskomen, en 
de vlinder tevens ontkleurd wordt. 

Men verdeelt de vlinders in 2 groepen : 
1o De dagvlinders . (Diw·nct). - De sprieten eindigen 

knotsvormig. De vleugels (ten minste het voorste paar, 
gewoonl~jk alle vier) zijn rechtstaande in toestand van 
rust. 

De kleuren der vleugels zijn doorgaans schitterend 
mooi. Vele soorten nit de warme landen, en zelfs eenige 
inlandsche soorten, vertoonen kleurschakeeringen, waar
van .de pracht door geen ander levend wezen overtroffen' 
wordt. In ons land komen ongeveer honderd verschil-· 
lende dagvlinders voor, die schier all en bij dage, met 
voorliefde bij helder warm weder, rondv,liegen, honig uit 
de bloemen zuigend of eene geschikte plaats zoekend om 
hunne eieren te leggen. 



-43- -

Jl)e RIDDER (Papil·io machaon) is eenederfraaiste ·soorten. 

Fig. 39. - Ridder (Papil10 machao>l}. 

De rups leeft op de bladeren der roode peen. De ADMIRAAL 

(Vanessa atalanta) is zeer gemeen, vooral in Augustus 

.•. 

Fig. 4). - Admiraal (Vcmessa atala11la). 

en September. De rups ieeft op brandnetels. De BLAUWTJES 

(Lycaena) zijn kleîne vlinders : de bovenzijde hunnèt 
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vleugel!') is ,blauw, de onderzijde volgens de soorten ver
schillend gevlekt. De rupsen leven gewoonlijk op de 
bladeren V.an vlinderbloemigen (klaver, enz.). De PAARLE

MOERVLINDERS ( Ar_qyrnnis) zijn bruin met zwarte vlekken 
én strepen; de ond~rzijde der achtervleugels is gewoon
lijk met metaalglanzende zilvervlekken versierd, De rup
sen overwintèren, eh verpoppen in de lente; de vlinders 
verlaten hunne pop in Mei en Juni; men vindt ze in 
bosschen, het meest in opep plaatsen met kreupelhout 
begroeid. 

2o De nachtvlinders (Nocturna). De sprieten zijn niet 
knotsvormig, maar van verschillende gedaante (draad-, 
kam-, borstelvormig, enz.). De vleugels zijn nooit recht
staande in toestand van rust. 

Deze dieren vliegen gewoonlijk (niet altUd) in de 
schemering of 's nachts. Bij dage zitten zij stil, in som
bere plaatsen (gebladerte, ·zolders, enz.). Door hunne 
kleuren zijn z\j doorgaans minder schitterend dan de 
dagvlinders, ofschoon dikw\jls zeer fraai (de achter
vleugels zijn dikwijls fraaier gekleurd dan de voorvleu
gelsl. Hiertoe behooren onder anderen : 

De PIJLSTAARTEN (Sphinx), aldus genoemd omdat de 
rupsen een langen horèn op hun voorlaatsten lichaamsring 
dragen. De sprieten hebben eene fijne omgebogen punt. 
Zij zweven, in de schemering, boven de bloerrien, waaruit 
zij met hun zeer la)lge slurf honig· z1;1igen. Èr .bestaan 
vele soorten, waaroBder zeer groote. · 

De ZIJDEVLIND.J'R (Bombyx '1nori) werd hooger (blz. 11) 
reeds besprojten. .. · 

Het eigenlijke vaderland van dezen nu'ttigen vlinder 
schijnt Indië te zijn; van daar werd · hij, reeds in zeer 
oude tijden, naar China overgebracht. Men vindt in 
Chineesche geschiedboeken, die meer dan 5300 jaren oud 
zijn, verordeningen omtrent het verbouwen van den 
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moerbezieboom (met wiens bladeren de zijderups zich 
voedt). Omtrent de vijfdè eeuw onzer jaartelling werden 
de eerste eieren van den zijdevlinder door twee monniken. 
in hun.ne uitgeholde wandelstokken uit het Oosten naar 

Fig. 41.- Zijdevlinder. Mannetje rechts; wijfje Jinks. 

Constàntinopel (of Griekenland ?) gebracht. Eerst in de 
XIIe eeuw werden z\j in Italië ingevoerd. In 1470 werd door 
Lodew\j k XI de eerste zijdefabriek te Tours opg·ericht, maar 
het was eerst veel later, omtrent. den tijd van Hendrik IV, 
dat deze nijverheidstak in Frankrijk uitbreiding nàm. 
Ook in Spanje bloeide de zijdenijverheid · reeds in · de 
XIIe eeuw, waarschijnlijk door Arabieren ingevoerd. 
Volgens eene statistiek, eenigè jaren geleden in het licht 
gegeven, wordt de volgende hoeveelheid z\jde in ·de ver
schillende landen van Europa opgebracht, in tonnen . 
(1000 kas) berekend: Italië 39,000 ton; Frankrijk 10,000 ; 
Turkije 4,000; Spanje 2,200; Oostenrijk 1,900; Portu
gal 259; Griekenland 200; Rusland 105 ; Duitschland 100. 

De zijderupsen worden gekweekt in gelijkmatig ver
warmde droge zalen; zij ontvangen, ten minste eenmaal 
daags, nieuw · voedsel , bestaande uit bladeren van 
den witten moerbezieboom. Zij worden in 't bijzonder 
gadegeslagen wanneer zij ruien. Na vier ruiingen zijn zij 
volgroeid ; ziJhouden dan welhaast op te eten, en bereiden 

I ~ 

I ~ 
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~ich tot de .verpoppiQg. Daartoe worden pen .bundels 
bezemkruid gegeven .waa raan zij hunne pop vastmakeB. 

Eenig~n tijd later vv.orden de cocons, die tot ~e voortplan,
.tjng zull~n ~i enen, uitgelezen, de overige ~oor hitte gedood. 
Daarna worden zij in water à 90-95o C. gedompeld ten 
einde de lijm, waarmede de draden aan elkander gehecht 
zijn, op te lossen. De ,geheele massa wordt geklopt met 
staafjes, waaraan de vrije einden der draden kleven : 
enkele' dezer draden (2 à 20) worden vereenigd, tot een 
bundeltje samengedraaid, aan eerren haspel bevestigd en 
opgewonden (IJ. 

De zUderups is aan allerlei ziekten onderhevig, en 
hare teelt vergt veel kennis en zorg. Het is pan ook niet 
t e verwonderen dat de liefhebbers, die in onze streken 
een vijftigtal zijderupsen in een sigarenkistje houden, en 
er -'- nu en dan - eenige bladeren van den zwarten 
moerbezieboom in werpen, ten slotte niets anders beko
men dan zi ~:?ke, verkrompen cocons, waarvan de waarde 
z:eer gering of geheel nul is. 

De ringrupsvlinder (Bombyx .ne~bstria) is een der meest 
verspreide soorten. De volkomen vlinder komt in de 
maand Juli te voorschijn : h~j heeft op iederen voor:.. 
vleugel eene vaalbruine dwarsstreep, door twee bleeke , 
liniën afgegrensd. De algemeene kleur is vaal. Over dag 
vliegen deze dieren zelden rond : zij verlaten slechts 
's avonds h)Jnne. schuilplaatsen. 

·De eier1:m (len getale van 100-400) worden, tot een 
ring vereenigd, rond dunne takjes van booroen stevig 
vastgemaakt. 's Winters, als de boomen ontbladerd zijn, 
kan men die ringen, soms bij honderden, in meest al 
onze tuinen aantreffen. Men vindt ze meest op de jonge 

(I) MARTIN, Itlustri1·te Naittrgescllichte des Thitwreiclls. - Leipzig, 
F. A. Brockhaus, 1882 (vrij vertaald). 
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~vruchtboomen, bijv. in de boomkweekerijen. In de vol
gende lente sluipen de kleine rupsen er uit ·: zij zijn 
aanvankelijk z'..vart met lange geelbruine haren; na de 
·eerste ruiing nemen zij reeds hun ·bont kleed aan. Zij 
beginnen met de 
jonge ·knoppen te 
vernietigen : later 
voeden zij zich met 
bladeren. Zij ver
eenigen zich in de 
oksels van takken 
en bladeren; ieder 
gezelscha.p omspint 

·zich met een web. 
Na de laatste ruiing Fig. et!;e; .~i~f{n':l':/1~~r~1~~~~~~~id':·~~;~~.?i.~~l 
verspreiden ;::ij zich 45 millimeters breed. 
om e.enè plaats te gaan opzoeken, waar zij rustig kunnen 
verpoppen. Deze dieren eten dag en nacht, en verhuizen 
van den eenen boom naar den anderen, wanneer het 
voedsel begint te ontbreken. Gelukkig zijn zU, van wege 
vele andere kleine dieren, het voorwerp eencr onophou
delijke jacht. Het vernietigen van de eieren gedurende 
den winter en de rupsennesten in de lente zijn de beste 
middelen om de vermenigvuldiging van die gevaarlijke 
vijanden onzer boomgewassen eenigszins te beteugelen. 

De processievlinder (Ctenocmn,pa pr-ocessionea). De 
eieren worden in Augustus gelegd; in Mei van het vol
gend jaar komen de rupsen er uit ; zij blijven te zamen in 
gezelschappen; 's avonds verlaten zU hunne verbl~jf
plaats ' (eene soort van nest, met zijde omsponnen) en 
begeven zich, in lange rijen (van daai.- hun naam) naar 
de plaats, waar zij hun voedsel vinden : zij voeden zich 
voornamelijk met eikenbladeren. 's Morgens keeren zij 
naar hunne woning terug. In het nest grijpen ook de 
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ruiingen plaats, en geschiedt de verpopping. Deze dieren 

Fig.43.- Processievlinder (Ctenocampa procession.ea). 

zijn niet alleen zeer schadelijk voor de eiken, maar 
hunne haren, die zeer licht losraken, verwekken op de 

huid van den mensch een 
hevig jeuken. De vlinder 
verlaat zijne pop in Juli. 
De koekoek, vele vliegen 
en sluipwespen, en een 
groote gçmdgroene, glan
zende roofkever (Camhus 

Fig. 44 - Plttsia !Jam ma. sycophanta) zijn ons bij 
het vernietigen dezer rupsen behulpzaam. 
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De gamma-uil, op fig. 44 afgebeeld, is zeer gemeen in 
oris land; hij is gemakkelijk te herkennen aan de eigen
aardige witte vlek,. welke door haren vorm de Grieksche 
letter 7 (gamma) herinnert. Deze soort vliegt bij klaren 
dage. 

4e ORDE DE TWEEVLEUGE;LIGEN 

(Diptera)." 

Kenteekeus : De twee voorvleugels zijn alleen ontwik
·keld, de achtervleugels integendeel tot balanceerkolfj es 
vervormd. (Zie blz. 10.) Monddeelen zuigend, gedaante-
wisselingen volkomen. ' 

Wij verdeelen deze orde in twee groepen : de draad
sprietigen (Nematocera) en de knotssprietigen (Brachy-
ce1"a). · 

1e GROEP : Draadspr ietigen (Nematoce1·a), - De sprieteli 
z~jn lang, bestaan ui t meer dan 5 (6-24) geledingen; 
lichaam, ledematen, vleugels en balanceerkolfj es zijn 
rank, verlengd. · 

Hiêrtoe behoort de steekmug ('Culex 1n:1Jiens), en de 
verwante ringelmug (Culex cmnulatus). De steek dezer 
dieren is zeer lastig voor menschen en vee; de muggèn 
versmaden echter geene plantensappen. De larven leven· 
in het water; hun kop en voorste lichaamsring zijn breed·, 
terwijl het achterlijf spits toeloopt ; zij komen aan de 
oppervlakte ademen, en duiken vlug zoohaast het water 
bewogen wordt. Na drie ruiingen ontstaat de pop, die 
beweegbaar is, en met den kop naar benecl'eri aan den 
vrijen waterspiegel schijnt te hangeá. Na tien dagen ver
laat de mug hare pophuid, waarin zij, als in een vaartuig, 
nog een tijd lang ronddrijft tot zij taai genoeg geworden 
is om op te vliegen. Verscheidene geslachten volgen 

5 
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elkander in den loop van denzelfden zomer op. In den 
herfst verschutJen zich de wijfjes in kelders en holen, waar 

zij overwinteren. In de lente leggen 
zij hunne talrijke fleschvormige 
eieren in het water, waar deze een 
tijd lang aan de oppervlakte drijven, 
tot de larven er uit komen. 

In de \Varme landen vindt men 
muggen , de zgn. mosquitos , wier 
beet buitengewoon lastig is, en die 
ook in onze luchtstreken, in som
mige gewesten kunnen voorkomen. 
Vele vogels, o. a. de zwaluwen, ver

Fig. 45. _ Ringelm ug ·(O•<Iex delgen de muggen bij millioenen, 
annulalus). evenals de visschen, die hunne lar-

ven opvreten. Droge jaren zijn voor hen ongunstig. 
2• GROEP : Knotsspr ietigen (Brachycera). - De sprieten 

zijn van verschillende gedaante, doorgaans kort. 
De gewone huisvlieg (llf1 usca domestica) is niet alleen 

een der onaange~aamste, lastigste dieren, waardoor de 
mensch kan gekwollen worden, maar zij kan zelfs, in 
menige omstandigheid, gevaarlijk worden. Hare onbe
schaamdheid en indringendheid kennen geene palen. 
Hardnekkig zet zij zich op d.en neus of het voorhoofd van 
den slapenden mensch neder, en wekt hem dÓor haar 
kittelen uit zijne rust ; telkens zti weggejaagd wordt, keert 
zij naar dezelfde plaats terug. Aan alle onze spijzen komt 
zij snoepen, en niet zelden valt zij er in. Meubels, muren, 
vergulde lijsten, boeken, spiegels, alles draagt de sporen 
van haar verblijf. In onze streken zijn de vliegen reeds 
talrijk; in 't Zuiden zijn zij oneindig veel meer verspreid. 

Men heeft, wel is waar, de gedachte uitgedrukt dat de 
vliegen als zuiveraars van de lucht, nl. door het opslorpen 
van alled ei stofkon eltjes, enz., welke daarin aanwezig 
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zijn, ook eenige diensten kunnen bewijzen. Het lig-t echter 
voor de hand, dat zij zoodoende ook besi:netti11gen kunnen 
overdragen en verspreiden. Eene vlieg; welke bijv: 'de 
huid van eenen zieke gelikt heeft, kan eenen gezondè 
besmetten. · 

De huisvlieg legt hare eieren gewoonlUk in mest; · z\j 
.versmaadt echter in dat opzicht bedorven spijzen niet, 
indien deze vochtig zijn; vleeseh en doode dieren kiest 
zij ook met voorliefde als verblijfplaats voor haar kroost; 
zij legt zelfs hare eieren in spuw bakjes,· wanneer deze 
niet zuiver gehouden zijn. De eieren zijn nagenoeg cylin
drisch, vooraan een weinig toegespitst; zij zijn bevat in 
eene weeke schaal met paarlemoerachtigen glans. Eene 
vlieg legt ongeveer 60 eieren bijeen, in den loop van 
.15 minuten. Na 12 à 15 uren komen de jonge larven 
·langs het spits einde van het ei te voorsehijn. Zij zijn wit, 
-glanzend, eenigszins doorschijnend, en hebben noch duidë
lijken kop, noch pooten; zij zijn kegelvormig, achteraàn 
afgeknot; vooraan dragen zij twee zwarle haken van 
ongelijke grootte, welke dienen tot het kauwen en tevens 
tot het voortkruipen. Aehteraan dragen z\j twee kleine 
zwarte ringen, waarin de ademopeningen (luchtgaten of 
stigmaten) geboord zijn. Aanvankelijk zijn de larven zeer 
levendig ; ofschoon zij geene oogen bezitten, zijn zij aan 
het licht gevoelig; zij dringen dadelijk in de stof, welke 
hun als voedsel zal dienen. Na veertien dagen zijn zij 
·volgroeid: dan hebben zij eene lengte van 9 millimeters. 
Nu wordt het gezelschap verspreid : ieder dier zoekt eene 
droge beschutte pl'aats, waar het de gedaante aanneemt 
van een donkerroode pop; daaruit komt, na 8 à 14 dagen, 
de volkomen vlieg te voorschijn. De ontwikkeling duurt 
dus ongeveer 4 à 5 weken; verseheidene geslachten 
volgen elkaBder in den loop van den zomer op, hetgeen 
ui tlegt waarom de vliegen vooral gedurende de laatst:C 

I I 
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-zomermaanden zoo verbazend talrijk worden. Het laatste 
geslacht overwintert in de gedaante van pop, en verlaa.t 
de pophuid het :volgend jaar, in de lente. Enkele vliegen 
overwinteren in vol)comen vorm, zooals men het alle 
jaren in onze huizen kan vaststellen. 

Gelukkig voor het menschdom zUn de vliegen aan allerlei 
vijanden en andere oorzaken van verni-eling blootgesteld. 
In den herfst wor den duizenden door de .koude gedood ; 
de insectenetende vogels, als de vliegenvanger en de 
zwah1wen, verdelgen er dagelijks eene massa; ook de 
bE!lasterde musch pikt er gedurig op. De wespen vangeN 
vliegen en voeden er hunne jongen mede. Overal zitten 
spinn~n in of nevens hun web op de vliegen te loeren. 

De vliegen 1\jden ook aan eene ziekte, waardoor zij in 
groot getal omkomen : .omtrent het einde van den zomer, 
,wanneer hun getal zijn maximum bereikt heeft, vinden 
wij niet zelden vliegen aan muren of vensterruiten be
weegloos .zitten. Bij een nader onderzoek bemerken wij, 
tusschen de ringen van het achterlij f, witte banden, 
sarneng·esteld uit eene soort van stof, ,dat ook rond de 
vlieg verspreid ligt. Dit verschijnsel werd reeds in 1792 
.door De Geer beschreven, maar de oorzaak werd eerst 
-jaren later ontdekt : heden weet men dat zulks moet 
toegeschreven worden aan eene soort van zwam, die 
als een schimmel (Empusa 1m~scae, vliegenschimmel 
g~noemd) , zich in geheel het lichaam der vlieg, als in 

.eenen vruchtbareJOl bodem verspreidt, en het dier onfeil
baar. ter dood brengt. Aanvankelijk is de vlieg, door de 
schimmel aangetast, woeliger en ongeruster dan gewoon
lijk; naarmate de ziekte toeneemt, valt zij in eene soort 
,van slaap, ,yvelke met den dood eindigt. Dan doorboort 
de schimmel de weekste deelen der huid, nl. de deelen 
welke de achterlijfsringen verbinden ; hare takjes dragen 
kleine zaden of liever spo1·en, wel.ke yoormcld wit stof 
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uitmaken, alom verspreid .worden ,en ·. andere vliegen 
besmetten. De vliegenschimmei geeft ·tms een zeet •een
voudig middel am de vernietiging der , vliegen in .den 
herfst te bevorder.en. Daartoe behoeven wij slechts eène '. 
of verscheidene beschimmelde.' vliegen op eene plaats te 
brengen, die gewoonl~jk door vele vliegen bezocht wordt 
(bijv. eene vensterbank) en ze daar eenigen tijd te laten 
liggen. Gezonde vliegen zullen daa'I'door besmet worden, 
en op hunné beurt de ziekte verspreiden. 

Het dooden van de vliegen, welke in onze woningen 
dén winter doorbrengen, dient ook aanbevolen te worden. 
Iedere dezer vliegen geeft inderdaad, het volgend jaar, 
het aanzijn aan duizenden afstammelingen. Het openen 
van vensters en, deuren is ook een goed middel, daar de 
vliegen geen tochtwind verdragen. Reeds van ouds werd · 
de zgn. vliegenzwam ( Aqm·icus muscarius), die in den 
herfst in alle onze wouden zeer gemeen is, als middel 
t,egen de vliegen aangewend. De zwam wordt met melk 
gewarmd; vervolgens wordt een blaadje vloeipapier · op 
een bord gelegd, met deze vergiftigde melk bevochtigd en 
rp.et suiker bestrooid. Op dezelfde wijze bedient men zich 
van een aftreksel van quassia-hout : de daaraan likkende 
vliegen worden eveneens gedood. 

De steekvlieg (Stomoxis calc'itrans) leeft buiten onze 
woningen, en voedt zich met bloed van het vee. Zoohaa:st 
echter de lucht vochtig wordt en het Çlreigt te regenen, ' 
dringt zij door de open vensters in onze hui zen, waaE·· 
z~j ons komt kwellen. Het zijn dus de gewone huis- . 
':liegen niet, die steken wanneer het weder regenachtig 
is, maar steekvliegen, welke onder ons dak tegen den 
regen eene schuilplaats komen zoeken. Men kan de 
steekvlieg van de gewone huisvlieg door de volgende 
bijzonderheden onderscheiden : haar rechte slurf is voor 
den kop uitge-trekt; haar sprieten zijn slechts aan dè 

' 
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bovenzijde gevederd, en hare vleugels zijn klem;loos, aan 
hun wortel niet geelachtig, zooals die der gewone vlieg. 

De bromvlieg (Calliphora vomitoria) ,is een gevaarlijke 
gast. Dit is de groote donkerblauwe, glanzende vlieg, 
die in onze huizen .met luid gebrom rondvliegt, en . 

Fig. 46. - Bromvlieg, vergroot. 

door vele lieden 
maneschijter of, ten 
onrechte , Bpaan
sche vlie_c; genoemd 
wordt. Hare lengte 
bedraagt ongeveer · 
10-13 millim. De 

btomvlieg wordt door den reuk van versch of eenigszins 
bedorven vleesch, kaas, enz. aangelokt , en men kan 
ha:ar zeer moeilijk beletten hare eieren op deze stoffen 
te leggen. Lichamen van doode dieren, en in 't bij
zonder de kop van gevogelte, worden ook door haar met 
hetzelfde doel bezocht. De eieren worden afzonderlijk, 
of in hoopjes van eenige honderden gelegd. Zij zijn 
wit, nagenoeg 4 à 5 maal langer dan breed, een weinig 
gekromd, en geven na 24 uren het aanzijn tot larven, 
die onmiddellijk in het vleesch dringen, en deze stof 
door hare vochtige . uit-werpsels na korten tijd doen
bederven. Na 5-6 dageh z~jn de larven volgroeid. De pop 
is 5-6 mm. lang; daaruit komt na 8 dagen de bromvlieg 
te voorschijn. In den loop van éénen zomer volgen ver
scheidene geslachten elkander op. De poppen van het
laatste geslacht overwinteren. 

De bremsen ( T abamts) hebben de gedaante van groote, 
langwerpige, weinig behaarde vliegen. Hunne oogen zijn 
groot, en vertoonen gewoonlijk zeer fraaie glinsterende 
kleurspelingen. Zij leven van bloed, en iloarsteken met 
hunne sterke slurf, de huid van menschen en dieren. De 
hiernaastafgebeelde soort (fig. 47) valt runderen, paarden' 
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en zelfs den mensch aan; zij vliegt, vooral op weilanden, 
met -luid gegons rond. Het is de grootste inlandsche. 
vlieg; hare lengte bedraagt 2 tot 
3 centimeters. De regenbremsen 
(H a.ematopota) z~jn in ons land 
uiterst gemeen. Vvanneer men des 
zomers, bij warm regenachtig Fig. 47. - De gewone brems 

d b h f "d (Taban·u.s bovi1tu.s1 . we er, een osc o eene we1 e ~ 

doorgaat, wordt men dikwijls door honderden regen
bremsen omringd en ·hardnekkig achtervolgd. 

Bremsen en regenbremsen noemt men in onze pro
vinciën gewoonlijk dazen. 

5e O:çl..DE: NETVLEUGELIGEN 

(Neuroptera). 

- Kenteekene : Gedaantewisselingen volkomen. Mond
deelen bijtend. V m:der in hoofdzaak als de rechtvleuge
ligen (zie verder). De orde is arm aan soorten. 

De kokerjuffers zijn vooral merkwaardig door de leefwijS: 
hunner larven , · die het water · 
bewonen en zich eigenaardtge 
woningen bouwen, bestaande uit 
allerlei kleine VOOrWerpen, als Fig. 48. - Larve eener kokerjuffer. 

steentjes, grashalmen, schelpjes, enz., bij middel van 
zijde tot een kokertje vereenigd. De bouw dezer kokertjes 
is zeer verschillend volgens de soorten. De larven der 
kokerjuffers voeden zich met plantaardige stoffen van 
allen aard, en worden op hunne beurt de prooi van 
visschen en andere waterdieren. 

De schorpioenvlieg (Panorpa) draagt een langen snavel. 
Zij voedt zich met vliegen, vlinders en andere insecten, die 
zij vliegende achtervolgt Zij is overal zeer gemeen. Haa 
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lichaam is slank en tenger, en het mannetje draagt aan 
't ·einde van zijn achterlijf eene krachtige tang. De 

groote beweegbaarheid der drie 
laatste achterlijfsringen heeft aan 
deze soort haren naam doen 
geven (verg. met den schorpioen). 
De larven leven in den grond, 
en voeden zich met rottende 
stoffen. De schorpioenvlieg maakt 
zich door het vangen van onge
dierte verdienstelijk. Fig. 49. - Schorpioenvlieg (Pa-

norpa commu.ms). Mannetje. 

6• ORDE.: RECHTVLEUGELIG EN 

(Orthoptera) : 

Kenteekans : Bijtende monddeelen. Onvolkomen ge
daantewisseling. Deze orde is arm aan soorten, maar 
bevat insecten van zeer verschillende gedaante. Eenige 
soorten zijn zeer . ~ela.ngrijk. 

Fig. 50. - Waterjuffer (Libellula dcpressa). 

De waterjuffers (Libellulidae, naaldkokers, .naal
den, enz.) bezitten vier nagenoeg even lange, netvormig 
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geaderde, gelijke vleugels, die bij het rusten niet geplooid· 
worden. De larven leven in het water. Vele soorten zijn 
~emeen; zij leven gewoonlijk in de nal::!ijh~id van sloot~n 
en rivieren. ' · 
. ;De oorwormen (Fmficulidae) zijn zee; licht te ll.er
kennen aan de knijptang, waarmede huri achterlijf 
gewapend is; de voorvleugels hebben de gedaante van 
dekschilden, waardoor het dier eene valsche gelijkenis 
met de kevers beeft. De achtervleugels zijn, in toestand 
van rust, onder de dekschilden verborgen, en ten deele 
·waaiervormig geplooid. Zij vreezen het licht, verbergen 
zich onder boorpschors, droge bladeren, enz. en voeden 
zich met plantaardige stoffen en ook met kleine kerf
dieren, als bladluizen, rupsen, ent: . Somwijlen (zeer zelden) 
geraken zij toevallig in het oor van slapende mehschen. 
Men kan ze echter licht verwijderen door· een druppelje 

· olijfolie in het oor te gieten. Zij veroorzaken veel schade 
door het opvreten van zaailingen. Men kan ze vangen · 
door hun geschikte schuilplaatsen, als omgekeerde bloem
potten, uitgeholde aardappelen, stukken schors, enz. aan 
te bieden, waarin of waaronder zij zich ·verbergen. Zij 
vliegen 's nachts. 
, De kakkerlakken (bakkersbeest, bakkers-kakkerlak, 
~akkers-tor, koolbrander; - Fr. blatte, panetière, ravet) 
worden terecht tot het onaangenaamste ongedierte gere
kend. De gewone kakkerlak (Pe1·iplaneta orientcûis L .J 
is waarschijnlijk uit het Oosten afkomstig, ofschoon men 
dit niet met zekerheid heeft kunnen bewijzen. Hij-leeft 
bij ons alleen in de woningen van den mensch. Daar hij 
van warmte houdt, wordt hij vooral in keukens en 
warme kamers aangetroffen; bijzonder gemeen is hij in 
bakkerijen, brouwerijen en branderijen, waar hij zich 
in de nabijheid der warme ovens ophoudt. Bij dage zit hij 
in de spleten qer muren en onder planken verborgen; 
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's n achts komt hij te voorsch~in : dan is hij zeer levendig. 
De kakkerlakken knagen aan de meest verscheidene 

spijzen, als brood, aardappelen, meel, 
gekookt en gerookt vleesch; bier drin
ken zij zeer gaarne. Zij zijn nochtans 
ni et zoo vraatzuchtig als men gewoon
lijk denkt. Zij kunnen dagen lang leven 
van een stukje \vit brood, bijv. zonder' 
dat men eene merkelUke vermindering 
daarvan kan waarnemen. Ofschoon 
men algemeen gelooft, dat deze dieren 
aan kleederen, linnen, papier en zelfs 
leder knag·en, schtint zulks zeer twijfel

F ig. 51.- Kakkerlak (Blatta ach tig. Al brengen de kakkerlakken 
orientalis) . Mannetje. aan onze spijzen en kleederen niet veel 

schade toe , toch is de wensch , deze ongevraagde 
gasten uit onze woningen te verdrijven, meer dan gerecht-·· 
vaardigd. ' t Is niet alleen voor zenuwachtige personen 
alles behalve aangenaam, 's avonds bij het binnentreden 
eener kamer, eene gansche schaar dezer dieren in alle 
richtingen te zien loopen; zij hebben ook andere eigen-· 
schappen, die nog veel minder vermakelijk zijn. Zij 
bezoedelen onze spijzen met hunne uitwerpsels ; zij vallen, 
uit onvoorzichtigheid, in vloeistoffen en komen daarin om, 
zoodat wij hunne lijken niet zelden in de bierkan of den 
melkpot vinden; het gebeurt ook wel da:t wij in eene 
snede brood een kakkerlak vinden, die bij ongeluk in het 
deeg een vroegtijdig einde gevonden heeft. Men mag ook 
hunne tegenwoordigheid in een kleedingstuk, dat men 
wil aantrekken, niet tot de aangename verrassingen 
rekenen. 

Wanneer wij een aantal kakkerlakken met elkander 
vergelijken, bemerken wij dat deze dieren. niet allen gelijk 
zijn. Zij bereiken van 5 tot 24 millimeters lengte; hunne 
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kleur is ook tamelijk · verscheiden : de eenen, nl. .de 
kleinen, zijn bijna wit, anderen zUn lichtbruin , anderen · 
zwartbruin. Eindelijk zijn eimige individuen gevleuge~d; . 
andere hebben kleine vleugelstompjes ; andere nog zijn 
van alles, wat aan vleugels gelijkt, volkomen ontbloot. 
De oorzaak dezer verschillen moet in ouderdom en , 
geslacht gezocht worden. De gevleugelde individuen zijn 
mannetjes ; de groote zwartbruine of pikzwarte, met 
onvolkomen vleugels, zijn wijfjes ; de kleine, bleeke, vleu
gelioaze zijn jongen. 

Het lichaam is bij allen pla,tgedrukt ; de kleine, ronde 
kop is naar beneden gericht, en draagt, behalve de 
niervormige oogen , twee draadvormige sprieten (uit . 
90-100 leden bestaande) , die het lichaam in lengte 
evenaren. De vo.orvleugels der mannetjes bedekken nage
noeg 2/3 van het achterlijf. De paoten zijn lang, en geheel . 
met borstels en stekels bewapend. 

Gedurende den zomer, van 1\.pril tot Augustus, treffen 
wij dikw~jl s wijfj es aan, uit wier achterlijf een lichaam te 
voorschijn komt, waarvan de kleur eerst witachtig, later 
bruinachtig is. Dagen lang sleepen de dieren d_it voorwerp 
met zich rond. Wanneer zij het eindelijk leggen, vertoont 
het de gedaante eener kleine boon. Het is zwartbruin, 
ongeveer 10 millimeters lang. en 5 millimeters dik. Aan 
de eene zijde is het buikig gezwollen, aan de tegeno ver-. 
gestelde samengedrukt, met eene soort van overlang-, 
schen naad. Langen tijd heeft men gedacht dat dit het-· 
alleszins zeer groot! - ei van den kakkerlak was. Het 
is echter geen ei, ·maar eene schaal, waarin zich twaalf,. 
langwerpige eieren in twee rijen bevinden . . Ieder ei is 
voorzien van een fijn buisje, dat aan voormelden naad 
der schaal uitmondt, en langs waar het de noodige lucht 
ontvangt. Ieder wijfje legt gemi,ddeld vier dergelijke 
schalen in den loop van éénen zomer. De onhyikkeling 
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l:tiimen de eieren ·duurt één jaar .· De daaruit sluipende 
jongen vedaten de eischaall~ngs den naad. Na vijf jaren 
zijn zij volgroeid; na de zevendè ruiing hebben zij hunnen 
definitieven vorm bereikt. Of het dier in volkomen toe
&tand meer dan één jaar leeft is nog niet vastgesteld; 
dat is echter zeer waarschijnlijk. 
· Behalve den gewonen kakkerlak vinden WIJ m onze 

woningen nog twee andere sool'ten : den Duitsehen kak
kerlak (Blatta ge1'11lanica, LJ en den Amerikaansehen 
kakkerlak (Periplaneta americana, Fabr.), die eerst in den 
jongsten tijd in onze streken ingevoerd werd, en tot heden 
niet in de woonhuizen, maar wel in de plantenkassen 
aangetroffen w01·dt. De vraatzuchtigste dezer drie soorten 
s-chijnt de Duitsche kakkerlak te zijn. Chamisso vertelt 
o. a. dat men eens, in volle zee, balen opende, welke rijst 
en graan bevatten moesten en waarin men niets anders 
vond dan Duitsche kakkerlakken, die den voorraad vol
komen' vernietigd hàdden. Op dezelfde wij7.e vreten zij 
dikwijls het zeebeschuit op. Eene and ere soort, namelijk 
Blatta lapzJonica L., valt den viseh-voorraad der Lap
landers aan. 

In gebouwen, waar de muren, het houtwerk, enz. vol
komen dicht zijn , kunnen de kakkerlakken niet leven. 
Hebben deze dieren zich echter eenmaal ergens geves
tigd, zoo is het dichtmaken der spleten en openingen 
vruchteloos, daàr zij deze- onmiddellijk weder open
knagen. Om deze dieren te vergiftigen gebruikt men 
èen mengsel van phosphorus of rattenkruid, met meel, 
een weinig suiker en warm water samengekneed; 
dàarmede worden de spleten en voegen bestreken. Dit 
middel moet twee achtereenvolgende jaren aangewend 
worden, daa1• het gift voor de eier en onschadelijk is. 
Versch insectenpoeder, met een blaasbalg in de spleten 
geblazen, geeft den besten uitslag. Ook kan men de 
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kakkerlakken aanlokken met doeken, welke met zoet bier 
bevochtigd z\jn, en de daaronder zittende dieren in 
groot getal doodstampen (1). Een zeer eenvoudig ~nidd'el 

.bestaat hierin : men neemt 's avonds ·een aantal glazen, 
met eenige druppels bier er in; men plaatst ze.iih de kamer 

· waar de dieren gewoonlijk 's nachts tondloopen. Bij 
middel van eenige stukken papier maakt men eene so.ort 
.van brug, waardoor .de. kakkerlakken de .opening del; 
glazen kunnen bereiken: Des anderendaags vindt men in 
de glazen eene menigte kakkerlakken, die onbekwaam 
zijn langs den gladden wand dezer vaten op te klimmen. 
Door dit middel gedurep.de e~nig_e da$el:\ te gebruiken, 
kan men zich zondef- de minste m·Öèite\ian deze dieren 
geheel en al ontmaken. 

De krekels (GTyllns) bezitten een dikken kop. De 
voorvleugels zijn perkamentachtig ; daaronder liggen de 

Fig. 52. - Huiskrekel (Gryll-us dmnestiet<S) . 

opger9lde vliezige achtervleugels. Het mannetje brengt, 
door de dekschilden tegen elkander te wrijven, een geluid 
t eweeg (om het wijfje aan te lokken ~). De huiskrekè1 
(Grylltts domestictts) is 23-25 mm. lang. Hlj is geelbruin'; 
zijn rug draagt zwarte en gele banden. Hij leeft in hüizen, 
in warme plaatsen. Wanneer hij verrast ·worCI.t, tracht hij 
door loopen · of springen in allerijl zijne schuilplaats tè 
:pereiken. De veldkrekel (Gryllns campestris) is 20-30 mm. 
lang (zwart; dekschilden okergeel tot zwartbruin), en leeft 
op heiden en weiland, liefst in zandige plaatsen. Dez? 

(1) Tot hier grootendeels ontleend aan Die Hausgenossen des 
·Menschen tmfer den Gliederthieren, door D' W. Hess. 

\ 

• 



--6'::1-

dieren leven paarsg-ewijs in eene onderaardsche galitnderij; 
men kan ze licht vangen door water in hunne woning te 
gieten. Evenals de vorige soort brengt het mannetje een 
.getjilp voort. Daar deze diei·en gewoonlijk dorre plaatsen 
bewonen, is de schade, die zij aan de plantenwortels 
toebrengen, gering. 

De molkrekel of veenmol (Gryllot'alpa vulgm·is) wordt 
zeer dikwijls in m.oestuinen, akkers, boomkweeke-

Fig. 53.- Veenmol (Gryllolalpa vulgan's). 

rijen, enz. aangetroffen. Zijne verblijfplaats is eene 
eiropde onderaardsche holte, die langs eene loodrechte 
pijp naar buiten mondt, en waarop talrijke gaanderijen 
uitloopen. De molkrekels zijn zeer schadelijk door het 
ondergraven van den grond, waardoor. zij plantenwortels 
vernietigen. Daar waar zij zich gevestigd hebben, zijn de 
pianten geel en verslenst, hetgeen hunne tegenwoor
digheid verraadt, ev.enals de hoopjes weggegraven aarde, 
die nevens den ing-ang- hunner gaanderijen liggen, en de 
gedaante hebben van kleine molshoopen. lVIen kan ze 

• (alhoe·wel zeer rnoeielijk) v-ernietigen door water in hun 
onderaardsch verblijf te gieten, of door potten vol water 
in den grond te graven, zoodanig dat zij er kunnen 
invallen en verdrinken. De voorpaoten van den molkrekel 
zijn sterk, breed, platgedrukt en g·etand, . evenals de 
voorste ledematen van den mol: ofschoon tusschen mol 
en molkrekel een hemelbreed verschil bestaat, hebben zij, 
door dezelfde onderaardsche leefwijs, gelijke werktuigen 
verkregen. 

De sprinkhanen zijn de meest gekende' aller rechtvleu-_ 
geligen. Men verd_eelt ze g·ewoonlijk in veldsprinkhaneJ! 
( Acrididae) en sabelsprinkhanen (L ocustidae). 
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De veldsprinkhanen zijn uitnemend tot het springen 
geschikt : de dij en het been hunner achterpaoten zijn 
sterk . en lang, bij het rusten tegen elkander gebogen; bij 
het springen worden zij plotseling· uitgestrekt, waardoor 
het lichaam op eene aanzienlijke hoogte geworpen 
wordt. De acrididen vliegen goed, maar zijn integendeel 
tot het loopen weinig geschikt. Zij verschillen van de 
sabelsprinkhanen (zie verder) door dat hunne sprieten 
kort zijn, en de wijfjes geene legboor bezitten. De man
netjes brengen een eigenaardig geluid voort, door hunne 
achterpaoten tegen de voorvleugels te wrijven. Veld
sprinkhanen komen in alle werelddeelen voor : in de 
koude en gematigde luchtstreken der Oude Wereld zijn 
zij minder talrijk, en de verwoestingen, die z~i aanrichten, 
minder erg. lVIaar in warmere gewes ten, alsook in de 
Vereenigde Staten van Amerika, z\jn zij eene verschrikke
lijke plaag. De meest gekende soort is Acridium mi,q·ra
toriwn, de zwerm- of treksprinkhaan, die onder anderen 

Fig. 54. - Acridiwn ·1m'gratorium. 

in Noord-Afrika zeer gemeen is. Die soort, en ook andere 
naverwante, verschijnen somwijlen in overvloedige massa, 
en de streek, waar de reizende zwermen nedervallen 
wordt weldra geheel en al verwoest. De akkers worden 
.kaal gevreten, de boamen van hunne bladeren beroofd, 
en wanneer alles verslonden en vernietigd is, verwijdert 
zich liet vervaarlijk leger, ·om in' eene andere plaats zijn 
vernielingswerk te herbeginnen. Niet alleen in Afrika 
(van Egypte tot Marocco) maar zelfs jn Zuid-Europa 

\ 
' 
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veroorzaken de sprinkhanen somwijlen vreeselijke ram
pen (1

) . In Afrika eri Azië worden de sprinkhanen gegeten : 
gedroogd en gezouten komen zij aldaar in den handel. 
Hun vleesch is, zoo men zegt, gezond en voedzaam, eh 
gelijkt op dat der rivierkreeft. 

Ook in de Vereenigde Staten van Nè>m~d-Amerika wordt 
door de strooptochten eener veldsprinkhaan (Rocky 
Mountain locust, Oalop tenus sprettts) veel schade veroor
zaakt, voornamelijk westwaarts, voorbij' den Mississipi. 
De ware woonplaats der Amerikaansche sprinkhaan is 
het rotsgebergte (zuidel\jk Canada, Montana, Wyoming; 
ook, althans ih geringere maat, Dakota en het Vlfes
telijk gedeelte van Nebraska). Ontzagl~jke zwermen ver~ 
-laten die streek op een bepa'ald jaargetijde, en trekken 
oostwaarts tot dicht bij den Mississipi, zuidoostwaarts 
naar Texas en westwaarts naar de Pacifische Staten. Z\j 
begeven zich gewoonlijk b_ij' schoon we'der op reis ; z~j 
vliegen enkel b~j dag, van orrifrent negen uren 's morgens 
tot vier à vijf uren 's namiddags ; dan houden zij stil; 
en wee den akker Of de weide, die zij als rustplaats 
kiezen! Alles wordt er door de hongerige reizigers afge
maaid. De snelheid hunner vlucht is zeer veranderlijk : 
zij bedraagt volgens deti ' \vind g·emiddeld één à zeven 
uren per uur. a eenige weken îs hunne reis t en einde : 
een zwerm, die bijv. omtrent 15 Juli Montana verlaten 
heeft, bereikt den staat Missouri omtrent einde Augustus 
of begin September. De g.fgelegde reisweg bedraagt van 

(I) Een paar cijfers zul len een denkbeeld geven van de ontzetlende 
massa, waarin de sprinkhanen soms voorkomen. In 1825 werden te 
Sainte-Marie, in Provence, 68,861 kilogr. doode sprinkhanen ' 'er
zameld; eene premie van 50 cent. werd door het bestuur uitgeloofd 
voor iedere kilogr. eieren, die men kon aanbrengen, en de helft zooveel 
voor één kilogr. sprinkhanen (1 kilogr. bevat omtrent 400 individuen). 
-Volgens FIG UIER. 
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driehonderd tot zevenhonderd uren. Wanneer zîj hunne 
b_estemming bereikt hebbero., leggen zij eieren, en wanneer 
de jongen vleugels gekregen hebben, trekken zij naar het 
gebergte terug. 
_ De veldsprinkhm~en. der Oude Wereld zijn, evenals de 
Rocloy jJfountain Locust, ware trek-insecten, die, door 
hunne jaarlijksche verh-uizing, met de trekvogels (zwaluw, 
ooievaar, enz.) kunnen vergeleken wordeN. Het trekken 
der sprinkhanen wordt echter door buitengewone droogt e 
en aB.dere omstandigheden bevorderd, zoodat hH1me 
reizen niet zoo regelmatig zijR als die der vogels. De 
sprinkhanen der Oude Wereld zijn afkomstig uit de 
miçldelste deelen van Azië en Afrika; daar die landen 
voor de Europeanen moeilijk toegankelijk z~in , kept men 
hunn-e tochten en leefwijs niet zoo wel als de zeden der 
Amerikaamsche soort. 

Ook in onze gewesten komen veldsprinkhanen voor; 
in buitengewone gevallen (na een zeèr drogen zomer) 
kunnen aanzienl\jke zwermen dezer dieren van de eene 
streek naar de andere trekken, maar het getal der indi
viduen is veel kleiner dan in Afrika, Zuid-Europa en 
No0rd-Amerika het geval is. 

De sabelsprinkhanen.(Locustiden) hebben lange sprieten 
en de wijfjes zijn voorzien van eene buisvormige, af
geplatte legboor, waarmede zij hunne eieren in den 
grond leggen (van daar hun naam). Evenals de vorige 
soorten springen en vli~gen zij goed, maar zijn t0t het 
gaan weinig geschikt; zij brengen een eigenaardig geluid 
(zik-zik-zik) voort. Wegens hun gezang worden zij dikwijls 
verkeerdel~jk met den naam van cicade (cigale) bestem
peld. In de geïllustreerde uitgaven van LAFONTAINE wordt 
de cigale uit de fabel La cigale et la fourmi steeds in 
de gedaante eener sprinkhaan afgebeeld, hetgeen naar 
allen schijn veel bijgedragen heeft om den verkeerden 

6 
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naam cigctle te helpen verspreiden (1~ . De sabelsprink
hanen leven op akkers en weiden, voeden zich met 
plantaardige stoffen, vreten bladeren en stengels, maar 
zijn nooit talrijk genoeg om zeer aanzienlijke schade te 
veroorzaken. De groene sabelsprinkhanen (Locusta vi·ri
dissima) is een der gTootste inlandsche insecten (3-4 cm. 
lang zonder de legboor) : men vindt ze vooral in onze 
gras weiden, van Juli tot September. 

De staartinsecten ('l'hysa.mwa) zijn rechtvleugeligen 
zonder vleugels. Zij WOl'den door vele schrijvers van de 
rechtvleugeligen gescheiden en als afzonderlijke orde 
beschouwd. Hiertoe behaoren de suiKERGASTEN (of zilver
vischjes, L episma). Het lichaam dezer dieren is lang
werpig, spoelvormig met dikke borst en spits toeloopend 
achterlijf, met schubjes bedekt. Het achterlijf is aan zijn 
einde van drie borstelachtige draden voorzien; de sprieten 
z\in lang. De gewone soort (L ep·ism.a sacchm·ina) is 
1 centimeter lang: (zonder de achterlijfsdraden) , zilverwit; 
zij leeft in onze woningen, tusschen oude boeken, in 
kasten, enz., voedt zich met suiker, meel, wol , linnen, 
papier, en kan daardoor veel schade veroorzaken. Het is 
een nachtdier, waarschijnlijk uit Amerika afkomstig. Tot 
de groep der thysanuren behaoren nog de geslachten 
Campodea) Podu'ra) enz. 

(1) Zie verder, halMeugeligen, fig. 60. 
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" ~-' . r' 
7• ORDE : HALFVL~UGELIGEN 

(Hemiptera). 

Kenteekens: Monddeelen zuigend. Gedaantewisselingen 
onvolkomen. 

De slurf is gevormd door de onderlip : deze is vierledig 
en verlengd tot eene buis, welke langs de bovenzijde 
overlangs gespleten is. In die buis liggen dè twee boven~ · 
en de twee onderkaken, in de gedaante van vier naald
vormige stekels. De bovenlip is weinig ontwikkeld. In 
den toestand van rust ligt de slurf gewoonlijk naar onder 
gebogen, tusschen de heupen der pooten tegen de buik-
zijde aangedrukt. '~' 

Die orde wordt verdeeld in twee groepen : 
I. Ongelijkvleugeligen (Hete1·optera). De naam half

vleugeligen is, stipt genomen, alleen op deze onderorde 
toepasselijk; iedere voorvleugel is inderdaad verdeeld 
in een vliezig en een lederachtig deel. De voorvleugels 
liggen vlak op den rug, kruiswijs over elkander, zoodanig 
dat de vliezige deelen elkander overdekken. De achter
vleugels zijn vliezig. Het schildje (zie blz. 20) is door ... 
g-aans zeer groot en driehoekig. De ongel\jkvleugeligen. 
wo.rden gewoonlijk wantsen genoemd. Vele soorten ver
spreiden eene eigenaardige, sterke lucht, ·wanneer zU
aàngeraakt,vorden. 

De voornaamste soort is de gewone weegluis of 
wandluis ( Acanthia lecttûaria) : zij is bruinrood, met 
roodgele dichtstaande haren bedekt. De vleugels zijn niet 
ontwikkeld, all een vertegenwoordigd door twee driehoe
kige plaatjes, die geenszins tot h et vliegen geschikt zijn. 
De weegluis leeft in de ,.voningen· van den mensch, en is 
over de geheele aarde verspreid;· w:iarschijnlijk werd · zij 
in Europa uit warmere streken ingevoerd. Zij verblijft. 



-63 -

ook in duivenhokke'h, hoenderstallen, enz. B\i dage 
houden de weegluizen zich in spleten van allerhande 
houtwerk, onder tapijten, iJ) beddegoed, enz. verborgen; 

's nachts komen zij uit hunne schuil
hoeken te voorschijn, en zuigen bloed. 
Voedsel kunnen z\i zeer lang (jaren 
.lang) derven, en strenge koude kunnen 
zij verdragen. Het wijfje legt verschei
dene malen in 't jaar (gewoonlijk in · 
Maart, Mei , Juni, September) hare 

Fig, 55.- wee~luis (Aca" - eieren, omstreeks vijftig in getal, in 
.thfa.lt;et,.za riaJ. reten "\!an meubelen en muren. De 

jG:ngen kom en er na drie weken uit, en drie maanden 
later zijn zij volwassen, na talrijke ruiingen te hebben 
ondergaan. WaRneer weegluizen eene woning· in bezit
tipg genomen hebben, is het alles behalve gemakkelijk 
ze daaruit te verdrijven. Halve middelen zijn in de 
meeste gevallen weinig doeltveffend. Men moet het meu
belpapier van de muren trekken, :linuren en zolderingen 
witten, bij vo.0rkeur met kalkwit, dat door toevoeging 
van ijzervitriool giftig gemaakt wordt. Na ee:aigen tijd 
wordt eene tweede maal gewit, en dan eerst nieuw· 
papier geplakt. De meubelen worden met kokend water 
afgewasschen, of met terpentijn of petr:oleum ingesmeerd 
en da.arna ge.venfd. Het ve1·luchten der b.ui.zen, door de 
vensters dagelijks eenige uren te laten openstaan, en het 
reinhouden der kamers z\in de beste middelen om de 
weegluizen buiten te houden. 

Behalve de weegluis behaoren vele andere soorten tot 
deze onderorde : men vindt er overal, in tuinen, bos
sehen enz.; eenige soortën zijn zeer fraai gekleurd. Men 
hoQn·t somwijlen de v'tees ui tdrukken, dat dergelijke 
d~erel'l in on~e· huizeiL mochten drililgen, en aldaar de 
gedaante van.,w;eegluizen ·aannemen! Onnoodig te zeggen 
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dat zulks v0lkomen or.1m0gelijk is de weegluis is eehe 
bijzondere soort, die door hareFl lichaamsbouw en hare 
leefwijs van de bosch- en tuinwantsen zoozeer verschilt 
als eene zwaluw van eene musch. Indien boschwantsen 
toevallig langs een openstaande ve~ster in onze woningen 
dringen, trachten zij zoohaast mogelijk hunne vrijheid 
weder te winnen. 

Eenige wantsen bewonen d-e zoete wateteFl. Zij duiken, 
en nemen een voorraad lucht onder 
water met zich mede, op dezelfde wijze 
-als de waterkevers. 

De merkwaardigste waterwantsen 
van ons land zijn : de waterschorpioen 
(N epa cineren), wier voorste ledematen 
als grijptuigen dienst doen, terwijl het 
sterk platgedrukt lichaam achter
aan twee draadvormige aanhangsels 
draagt; de rugzwemmer ( Notonecta 
glauca) , wier achterste ledematen zeer 
ontwikkeld , afgeplat , behaard en 

Fig. 56. - Waterschor-
tot het zwemmen geschikt zijn. Het pioen (Nepa cinereaJ. 

dier zwemt als het ware met sprongenr en houdt zijne 
buikzijde naar bov;en gekeerd. Beide soorten zijn in al 
onze slooten en rivier en overvloedig voorhanden. Tot de 
waterwantsen behoort nog het geslacht Coryza. 

Eenige andere waterwantsen ( Hydrometra), meer 
bepaaldelijk met den naam 
oeverwantsen bestempeld, 
duiken niet ond er water, 
maar loopen over het water 
·als over een v~sten grond. 
Hun lichaam is lang en 
nauw, hunne ledematen F ig. 57.- Rugzwemmer (Notonéctaglaüca). 

buitengewoon slank; zij drijven bóven door kapillàrïtèit, 
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-dewijl ·hun lichaam door het water niet bevochtigd wordt. 
Eenieder kent die eigenaardige dieren (somwijlen schoen
make?·s genoemd); die soms bij honderden, als schaat
senrijders, over den waterspiegel onzer rivieren heen en 
weer glijden. · 

lL Gelijkvleugeligen (Homopte1·a). De voorvleugels zijn 
(evenals de kleinere achtervleugels) geheel vliezig (soms 
geheel lederachtig), en liggen in rust dakvormig tegen 
elkander. 

Hiertoe behaoren onder anderen de bladluizen 
(Aphidae). Hunne vleugels zijn teer , somwijlen niet ont
wikkeld. De diertjes zijn klein , en houden zich op boamen 
en allerlei planten. Hunne leefwijs is zeer eigenaardig, en 
heeft sedert lang de niemvsgierigheid der natuurvorschers 
gaande gemaakt. In de lente verlaten zij hun winterei (zie 
verder) en voeden zich met jong gebladerte. Na eenige 

Fig. 58. - Bladluizen. - Gevleugeld exempl.ar (mannetje) ; ongevleugeld (wij fje). 

weken geven zij het aanzijn aan eene menigte jongen, 
die levend ter wereld gebracht worden. Deze dieren van 
het tweede geslacht gedragen zich op dezelfde w~jze, 
brengen na eenige weken op hunne beurt levende jongen 
ter wereld, enz. zoodat in den loop van"één zomer een 
aantal geslachten elkander opvolgen. De .tot nu besproken 
levendbarende individuen zijn allen wijfjes ; de eene zijn 
ongevleugeld, en blijven op den boom waar zij geboren 
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werden; de andere zijn gevleugeld, en vliegen van den 
eerren boom naar den anderen, om het ras alom te 
verspreiden. Bij het naderen van den herfst geven de 
individuen, die tot. het. laatste levendbarend geslacht 
behooren, het aanzijn aan nieuwe bladluizen, die van al 
de vorige verschillen; het zijn inderdaad gevleugelde 
m.annet;jes, en ongevleugelde eierleggende wijfjes. Laatstge
noemde leggen, na de paring, eie?'en op de schors van 
een boomtak. Uit die wintereieren sluipen in de volgende 
lente nieuwe levendbarende w\jfjes, en dezelfde verschijn
selen beginnen opnieuw. 

De beruchte Phylloxem vastatrix, die den ondergang 
van een groot gedeelte der Europeesche (vooral der 

Fransche) wijnbergen ver~ 
oorzaakt heeft, is eene blad
luis; zij leeft op de wortels 
der wijnstokken; hare ge
daantewisselingen zijn tal
rijk en ingewikkeld. 

F ig. 59. - Phylloxmt .astatrix. Vergroot. Fi g. GO. - Zingcicade (Oicada plebeja). 

De zingcicaden (Cicadina) worden vooral in de warme 
landen aangetroffen. In ons land zijn zij zeer zeldzaam. 
Zij voeden zich met sappen van hoornen, en kunnen 
daardoor veel schade veroorzaken. De mannacicade 
(Cicada orni) leeft op den esch; hare steek veroorzaakt 
het uitvloeien eener suikerachtige vloeistof, die, gedroogd 
zijnde, als manna ingezameld wordt. De mannetjes der · 
zingcicaden brengen een schellen toon voort, bij middel 
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van een stemorg·aan, dat aan de onderzijde van het 
lichaam gelegen is. 

De wijfjes der schildluizen (Coccidae) zijn di'k, vleugel
loos, en blijvel'l bewegingloos, met hun snavel in de 
plant waarop zij zitten, vastgehecht. De eieren ontwik
kelen zich, onder het verdroogde lichaam van het 
moederdier als onder 
een schild verborgen. 
De wijngaardschildluis 

Fi'g. 61. - Cochenille (C'occ11s cacti). 
a. mannetje, 3 maal natuurlijke 

grootte. - rijk~~i;t6'o~t~1.aal natnnr- Fig. 62. - Cochenille-cactus (Opuntia coccijera). 

(Coccus vitis) is in ons land, op takken van den wijnstok, 
zeer verspreid. De cochenilleschildluis (Coccus cacti) leeft 
op de cochenille-cactus; het lichaam der wijfjes bevat de 
bekende roode kleurstof, die denzelfden naam draagt als 
het dier. De cochenille werd oorspronkelijk in Me:rico 
gewonnen; hare cultuur is naar Spanje, Algerië, Ja va, 
enz. overgebracht. 

VLEUGELLOOZE INSECTEN (Insecta optera). 

Vroeger werden de vleugellooze kerfdieren van de 
overige insecten gescheiden en onder ééne of meerdere 
afzonderlijke groepen gerangschikt. Een nauwkeurig 
onderzoek heeft echter geleerd dat deze dieren in de reeds 
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beschreven orden dienen geplaatst te worden, zoodat de 
klasse der vleugelZoozen ontbonden is en uit het stelsel 
wegvalt. Tot de vleugelloozen behooren, behalve de 
hooger beschreven staartinsecten (zifi! blz. 66), de vlooien 
en de luizen.' Wij wijden een bijzonder hoofdstuk aan 
de bespreking dezer dieren, omdat zij door hunne leenvijs 
van de 0verige kerfdieren verschillen : het zijn woeke1·
dieren of parasiten. 

De VLOOIEN sluiten zich bij de TWNEVLEUGELIGEN aan j :?lij 
leven parasitisch op aB.dere dieren, wier bloed zij zuigen. 
Hun lichaam is zijdelings afgeplat ; de plaats der 
vleugels is ingenomen door kleine hoornplaatjes, die tot 
het vliegen volkomen ongeschikt zijn. De vlooien kunnen 
daarentegen groote sprongen maken bij middel hunner 
achterpooten, die krachtig en lang zijn. De gewone vloo 
(Ptûex i1Titans) leeft op den mensch; zij vermenigvuldigt 
zich in somm ige streken zoo buitengewoon, dat zij tot 
eene echte plaag wordt. Het wijfje legt hare eieren 
tusschen de reten van het houtwerk der huizen, in zaag
meel, rottende stoffen, enz. Na zes dagen verlaten de 
larven het ei; z\i voeden zich met vochtige plantaardige 
en dierachtige stoffen. Na een tiental dagen grijpt de 
verpopping plaats, en na een even kort tijdvak komt de 
volkomen vloo uit de pop te voorschijn. De ontwikkeling 
duurt dus ongeveer ééne maand (des winters eenigszins 
langer). Ieder wijfje legt gemiddeld 800 eieren. Indien de 
helft daarvan tot wijfjes het aanzijn geeft, zoo zal het 
volgende geslacht uit 400 X 800 = 320,000 individuen 
bestaan; het daaropvolgende uit 160,000 x 800 = 
128,000,000, enz. Gelukkig wordt de vermenigvuldiging 
der vlooien door allerN.ande oorzaken beperkt ; de eieren, 
larven en poppen zijn door zoovele gevaren bedreigd, dat 
slechts zeer weinige individuen aan de vernieling ont
snappen en den volkomen toestand bereiken. 
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Onze gewone :vloo gaat ook over op honden. Op deze 
dieren leeft daarenboven eene andere soort, die soms op 
den mensch overgaat. 

De LUIZEN behooren tot de orde der HALFVLEUGELIGEN. 

Hun lichaam is plat; hunne pooien zijn koi:t, krachtig en 
gekromd, in 't bijzonder tot het vasthechten geschikt. 
De hoofdluis (Pediculus capitis) is grauw gekleurd. Zij 
leeft op het hoofd, en hecht hare eieren (neten) aan de 
haren. De jongen verlaten de neten na negen dagen en 
zijn na achttien dagen volkomen ontwikkeld. De kleeder
luis (Pediculus vestimenti) is geelachtig ; zij verschuilt 
Zich tusschen de kleederen. Iedere soort van zoogdieren 
heeft doorgaans eene eigene soort van luizen bij zich. 
Ook op het li chaam der vogels leven talrijke soorten van 
luizen. 

TWEEDE KLASSE : DE DUIZENDPOOTEN 

(My1·iapoda) . 

Kenteekeus : Het lichaam is langwerpig, cylindrisch 
of afgeplat; het bestaat uit talrijke (6 tot 160) lichaams
ringen, die onderling gelijk of bijna gelijk zijn. De kop is 
duidelijk van de volgende lichaamsdeelen onderscheiden. 
Iedere lichaamsring draagt één of twee paar pooien. Er 
bestaat één paar sprieten. (De duizendpooien bewonen 
het vasteland, nooit het water.) 

vVanneer de duizendpooien hun ei verlaten, hebben zij 
reeds in hoofdzaak hun blijvenden vorm. De insnoeringen, 
waardoor het lichaam in achtereenvolgende ringen ver
deeld is, zijn echter aanvankelUk minder .talrijk dan bij het 
volwassen dier. Na iedere ruiing groeit het getal der 
lichaarnsringen aan, tot het definitief getal bereikt is. De 
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duizendpaoten leven onder boomschors, steenen, enz. , in 
vochtige plaatsen. Zij worden verdeeld in twee groepen, 
·die door hurine gedaante en leefwijs tamelijk verschil
lend z\jn: 

I. Eigenlijke duizendpaoten (Chilopoden) . - Ken
teekans: Lichaam gewoonlijk pla t; iedere ring draagt een 
paar pooten. Sprieten tamelijk lang. 

De algemeene kleur is gewoonlijk bruin, geelbruin of 
gecl. . 

De gemeenste inlandsche soort is L ithobius forfi catus, 
vaalbruin van kleur, 2 tot 3 centimeters lang. De achter
eenvolgende lichaamsringen zijn bij deze soort beurtelings 
langer en korter; er zijn ongeveer vijftien paar pooten. 
Van onder aan den kop bevindt zich een paar dikke 
gifthaken: Deze organen zijn aan hun top haakvormig 
gebogen, en bevattm eene kleine klier , wier uitloozings
buis langs eene nauwe opening, dicht bij de scherpe punt 
van het orgaan gelegen, naar buiten mondt. "'Wanneer 
het dier bij middel der gifthaken bijt, wordt de giftkliér 
samengedrukt, en een druppeltje gift vloeit in de wonde, 
door de scherpe punt van den haak veroorzaakt. Al de 
duizendpooten, die tot deze orde behooren, zijn op gelUke 
wijze voorzien van gifthaken en -klieren. De inlandsche 
soörten zijn voor den mensch geenszins gevaarlijk: hunne 
gifthaken zijn te klein om de huid te doorboren, en de 
hoeveelheid gift is te klein om meer stoornissen te 

kunnen veroorzaken dan de beet eener mug. Voor de 
kleine diertjes, waarmede de duizendpaoten zich voeden, 
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als muggen, vliegen, insectenlarven, aarc1wormen, enz., 
is hun gift echter doodelijk. 

'In de warme landen leven grootere soorten (Scolopen
dra genoemd), die 10, 15 en meer centimeters lengte 
kunnen bereiken, en wier beet voor den mensch misschien 
gevaarlijk is. Door hun uitwendigen vorm gelijken de 
Scolopend1·a's op L ithobius. 

Fig. 64. - Geophilt<S eleetricus. Natuurlijke grootte. 

Tot deze onderorde behoort nog het geslacht Geophilus, 
waarvan verscheiàene soorten in ons land voorkomen. 
Deze dieren zijn buitengewoon verlengd, wormvormig, 
bijna draadvormig ; het getal der lichaamsringen en der 
paoten is zeer groot. Zij leven onder den grond, in moes
tuinen en akkers. 

In onze streken maken de chilopoden zich verdienste
lijk door het wegvangen van allerhande ongedierte, 
waarmede zij zich voeden. De schrik en de afkeer, die zij 
aan vele lieden inboezemen, zijn ni_et gerechtvaardigd. 

II. Millioenp oote'n (Chilo.c;naten). - Kenteekans : 
Lichaam rolrond of half-cylindrisch. Iedere lichaamsring 
draagt gewoonlijk twee paar pooten. De algeroeene kleur 
is zwart, soms bruin j het lichaam is hard en bros. 

De voornaamste inlandsche soorten behooren tot het 
geslacht Jultts : hun lichaam is langwerpig, bijna cylin
drisch; zij zijn gewoonlijk twee tot drie centimeters lang. 
Bij Julus dragen de meeste lichaamsringen (vooral de 
middelste en de achterste) twee paar paoten; het getal 
der ringen en der paoten is niet hetzelfde bij alle indi
viduen. Aan beide zijden van h et lichaam bevindt zich 
eene rij kleine openingen, langs waar de zoogenoemde 
sti1~klclie1·en naar buiten monden. Deze klieren scheiden 
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een vocht ~f, waarvan de afstootelijke reuk het dier tot 
verdedigingsmiddel verstrekt. De chilognathen bezitten 
geen~ gifthaken. De verschillende inheemsche Julus
soorten vindt men op dezelfde plaatsen als L ithobius; 
zij voeden zich met in ontbinding verkeerende plant
aardige stoffen. Wanneer zij aangeraakt of op eenige 
wijze verontrust worden, rollen zij hun lichaam samen, 
zoodat zij bijna dezelfde gedaante aannemen als een 
schijfhoren (zie verder : Weekdieren) , met den kop in 
het midden der schijf; tevens scheiden zij hun stinkend 
vocht af. 

Bij Glomer·is is het lichaam kort, half-cylindrisch, van 
onder uitgehold; er ztjn een twaalftal lichaamsringen. 
Het dier kan zich samenrollen tot• een kogelvormigen 
bal; daarbij worden kop en pooten zoodanig ingetrokken 
en verborgen, dat de harde, onkwetsbare rugzijde van 
het dier alleen blootgesteld blijft. Onze inlandsche 
6lomeris-soorlen zijn omtrent één centimeter lang, pik
zwart en blinkend. Men vindt ze onder dorre bladeren, 
mos, enz.; zij hebben in schijn weinig gelijkenis met de" 
overige duizendpoot~n. 

DERDE KLASSE : DE SPINACHTIGEN 

( Arachnidae). 

Kenteekens : Kop en borst versmolten tot één stuk, 
de kopborst. Vier paar gangpaoten op de borst. Achterlijf 
zonder pooten. Geene vleugels . 
. Deze klas wordt verdeeld in negen orden : 1, eigehlij~e 

~?pinnen (Ara.neïclae); 2, bastaa•rdspinnen (Pluûa;ngiclae); 
3, schorpioenen (Scorp·ionidae); 4, bastaardschorpioenen 
(Chelif erae); 5, schorpioenspinnen (Solifur;ae) ; 6, tardi
graden (1'arcligraclae); 7, mijten (Acarin(J.) ; 8, tongwormen 
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(Pentnstomidae of Linguatulidae); 9, zeespinnen (Pycno
gonidae)'. 

. De spinachtigen zijn in ons land voornamelijk vertegen
woordigd door de eigenl-ijke spinnen, waarvan ruim 300 
à 400 inlandsche soorten bestaan, alsook door de minder 
talrijke bastam·dspinnen. De andere spinachtigen zijn 
of uitheemsch, of zeer klein (o. a. de meeste mijten), 
zoodat wij ons bij het overzicht van enkele orden mogen 
beperken. 

VIl 

i s te ORDE EIGENLIJKE SPINNEN 

( Araneïdae). 

\Vij kiezen als voorbeeld eene der grootste soorten, de 
kruisspin (Epei1·a d?:a
dema), die gedurende de 
laatstezomermaanden in 
al onze tuinen haar web 
spant, en door 'hare 
fr~aie kleuren zeer in 
't oog loopend is (1). Het 
lichaam bestaat uit eene 
kopborst, waarvan . de 
huid tamelijk hard is, 
en een peervormig ach
terlijf. 

De kopborst · bestaat 
uit de versml!lting Yan 
kop en borst; twee stre-Fig. 135. - Kruisspin, rugzijde. I, II, !!I, IV, di d 

1•, 2•, 3• en 4• paar gangpooten. - V, voeler. pen, e Van e VOOr-
- VJ, kop. - VIl, bor~t. (VI on VJI maken h k h · 
samen de kopborst uit.) - VJII, achterlijf. - Oe en SC UinS naar 
IX, spintepels. achter samenloopen, dui-

(1) Men werpe het dier voor eenige minuten in alcohol, om het te 
do oden alvorens het te ' onderzoeken. · · 
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den het laatste overblijfsel der grens tusschen kop en 
borst aan. De kop draagt 8 oogen, waarvan vier in het 
midden tot een vierhoek vereenigd zijn, terwijl dlil o.verige, 
twee aan twee bijna <versmolten, op de voorhoeken van 
van den kop gevonden worden. De gangpaoten zijn acht 
in getal, bestaan uit verscheidene g·eledingen en zijn van 
verschillende lengte ; zij z~jn 

dicht behaard. De kopborst 
vertoont van onder eene neg· en
hoekige plaat, het borstschild, 
rond welke de acht gangpao
ten vastgehecht zijn. V ooraan 
vindt men de kauw werktuigen, 
samengesteld als volgt : voor
aan twee zeer sterke haken, 
die wij zullen giftkaken noe
men. Iedere giftkaak bestaa t 
uit twee leden : het eerste lid 
is Sterk gezwollen en bevat Fig.ll6.- Kruisspin, buikz\ide. I , voeler. 
krachti!re spieren. De uitloo- -- II, oo~en. - lil , giftkaak. -

~ I V, eind lid der giftkaak.•- V. kaak. 

zingsbuis der giftklier mondt Viti',\;~~.~: ..::-1{1 ~d:~~~~~~~. =· 
uit dicht bij de punt van het x. spintepels. 

tweede en laatste lid van de giftkaak. Warmeer het dier 
bij middel dezer organen bijt, wordt een druppel gift uit 
de klier in de wonde gespuit, nagenoeg op dezelfde wijze 
als bij de duizendpaoten en slangen (1) geschiedt. Achter 
àe giftkaken bevinden zich de kaken, welke de gedaante 
hebben van twee hoornachtige plaatjes; iedere kaak 
draagt aan hare buitenzijde een tamelijk lang, geleed 
aanhangsel (lcaakvoele?), dat er nageno.eg als een kleine 
gangpoot uitziet. Eindelijk vindt men, tusschen de kaken, 

(1) Zie De Werveldie1·en, blz. 116. 
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eene stompe verhevenheid, de korte slurf (gew0onlijlt 
onderli p of lip genoemd), waarvan het 1:1iteinde de zeer 
nauwe mondopening vertoont. 

Het achterlijf is door een dun steeltje met de borst 
verbonden; zijne rugzijde is van veranderlijke kleur, maa~· 

steeds versierd met witte vlekken, die tot een soort van 
kruis vereenigd zijn (van · daar het woord kruisspin). De 
buikz\jde vertoont twee ademopeningen, in de gedaante 
van twee dwarsspleten, en aahteraan zes spintepels. Deze 
organen zijn voor de spinnen van het grootste belang, en 
door hunnen bouw zeer merkwaardig. ledere spintepel 

m-

' 

bestaat uit eene kegelvormige, tweeledige 
verhevenheid, waa.rvan het laatste lid eene 
menigte holle buisjes draagt. Ieder dezer 
(met het bloot oog onzichtbare) buisjes is 
de uitwendige voortzetting van de dunne 

11-~-
· uilloozingsbuis eener kleine zijdek lier. Tal

F ig. 67. - Gift- rijke zijdeklieren zijn, tot een en klomp 
tt~~:!'n,~ft vereenigd, in het achterl~jf bevat. De z~jde 
~~~·k\?.~:b~ w0rdt, evenals bij de vlinderrupsen, door 

. ~01~:~~~~:; de klieren afgescheiden als eene kleverige 
gimaak. vloeistof, die langs de buisjes aan 't uit-

einde der spintepels, in de gedaante eener menigte fijne 
draden naar buiten vloeit. Al die draden, honderden 
in getal, worden, kort nadat zij de spintepels verlaten 
hebben, lot een enkelen draad vereenigd. Deze wordt 
door de spin tot zeer verschillende doeleinden gebruikt. · 

De leefwijs der spinnen is menigmaal beschreven 
geworden, en mag een d.er belangrijkste hoofdstukken 
uit het boek der Natuur genoemd worden. Wanneer eene 
jODge spin, eene kruisspin bijv., haar ei verlaat, gelijkt 
zij in hoofdzaak op het volwassen dier ; zij ondergaat 
talrijke huidwisselingen alvorens hare volle grootte te 
bereiken, maar geene gedaantewisselingen. De pasgeboren 
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spin is nauwelijks een speldekop groot; na we.inige uren 
heeft zij reeds haar eerste web gespannen. Zij is aan 
vele gevaren blootgesteld ; ·haar web is nog te zwak, om 
eene groote prooi· te kunnen vangen; dikwijls wordt het 
gescheurd, en moet opnieuw opgebouwd worden. Men 
kan zonder moeite de wijze nagaan, waarop een dergelijk 
web gesponnen wordt, en bewond~ren hoeveel vernuft 
en geduld de spin aan den dag legt bij het volbrengen 
van die gewichtige taak. De spin plaatst zich op een blad, 
een grashalm of een takje, scheidt uit hare spintepels 
een eindje draad af, werpt dit vrij iN. de lucht, waar het 
door den wind heen· en weer geslingerd wordt. Zij laat 
haar draadje langer worden, en daar het kleverig is 
hapert het eindelijk aan een ander blad of een ander · 
takje. Na korte pogingen is de spin et in gel11kt op die 
manier een eersten verbindingsd·raad tusschen twee steun· 
punten te spannen. Langs de aldus opgebouwde brug -
die soms een meter en meer lengte bereikt,. en niet zelden 
de twee oevers van eene sloot of een beekje verbindt- · 
loopt de spin nu heen en weer, als een echte koorde
danser. Vervolgens worden eenige andere draden in ver
schillende · richtingen geplaatst, en tusschen die hoofd
draden spant het diertje nu dwarsdraden, heen en weer 
klauterend, van den een en draad naar den anderen 
klimmend, als eene levende weversspoel, met den zijden 
draad die voortdurend uit hare spintepels vloeit; en 
.eindelijk is het web voltooid, als een vangnet tusschen 
h et gebladerte of het gras gespannen. Nu wordt door de 
spin in 't midden van haar web post gevat ; zij hangt, met 
den kop naar beneden, de acht pooten uitges trekt, gereed 
om het onvoorzichtig vliegje, dat in .het kleverig web 
verward mocht geraken, met een sprong te overvallen. 
De geringste trilling der draden maakt de aandacht der 
spin gaande. Zoohaast zij een dier tje, eene vlieg of eene 

7 
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mug bijv., in haar web gevangen · heeft, brengt zij het 
met b.are giftkaken eene·wonde toe: eenige oogenblikken 
later is het slachtoffer door het gift duizelig gemaakt 
en zijne bewegingen verliezen hunne vlugheid. De spin 
scheidt nu overvloedig zijde af, en windt deze rond de 
stervende vlieg, die zij met hare pooten, somwijlen met 
wonderbare snelheid, als eene klos doet ronddraaien. Is 
de spin hongerig, zoo sleept zij hare omwonden prooi 
mede naar het midden van het web, waar zij opnieuw 
post vat, en begint onmiddellijk te eten. Heeft zij geen 
eetlust, zoo herneemt zij hare plaats, en laat de vlieg 
in het web hangen, om ze later te benuttigen. Men vindt 
niet zelden eene menigte kerfdieren in hPtzelfde spin
nenweb hangend, als een voorraad voor tijden van nood. 
De spinnen voeden zich uitsluitend met dieren, die zij 
zelven gedood hebben : krengen versmaden zij . Alle 
kerfdieren worden hun slachtoffer ; niet alleen vliegen en 
vlinders, maar zelfs bUen, hommels en wespen worden, 
ondanks hun gevaarlijken giftangel, door de spin met 
z\jde omwonden tot hunne ledematen in de draden geheel 
verward z\jn , en zij weerloos aan de giftkaken van 
hunnen vijand blootgesteld zijn; dan eerst wordt hun 
eéne beet toegebracht. De spin kauwt haar voedsel niet, 
i.naar zuigt er de sappen uit ; de kaken schijnen alleen te 
dienen om de spijzen te kneden en er de vochten uit te 
persen. 

Wanneer een zeer krachtig kerfdier , eene groote 
sprinkhaan bijv., in de draden hapert, of de spin door 
-eenige andere oorzaak verschrikt wordt, laat zij zich uit 
haar web vallen langs een zijden draadje, dat als ladder 
dient om terug te keeren wanneer het gevaar voorbij is. 
Bevindt zich een vreemd voorwerp , een droog blad bijv., 
in het wèb, zoo tracht de spin het · door hevig schudden 
te verwijderen. 
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Na vele ruiingen te hebben ondergaan, heeft de spin 
haren vollen wasdom bereikt. Dan bereidt zU zich tot het 
leggen van eieren. Rond het web, waarin het wijfje 
troont, vindt men dan niet zelden - het meest in Sep
tember - ·een of verscheidene mannetjes, die aan huh 
langwerpiger achterlijf, kleinere gestalte en gezwollen kaak
voelers licht te herkennen zijn. · Z~i wagen zich voorzichtig 
tot aan den rand van het web, en kloppen met hunne 
paoten op de draadjes, als wilden zij daardoor de aan
dacht van het wijfje lokken. Bij de minste verdachte 
beweging van dit laatste nemen zij de vlucht, aflaten zich 
langs hun draadje op den bodem nedervallen. Eindel~jk 

grijpt de paring p laats, en daarna wordt - althans bij 
vele soorten - het mannetje door het veel sterkere 
w~jfje gedood en opgegeten ! 

De eieren worden nu door het moederdier in de spleet 
van een muur, onder een steen, of_ op eenige andere 
geschikte plaats in een hoopje gelegd, met zijde omspon
nen en aan hun lot overgelaten. In het najaar vindt men 
niet zelden spinnen, wier achterlijf gerimpeld en in'ge
krompen is : het zijn w\jfjes, die hunne eieren gelegd 
hebben. Z~i dwalen nog eenige dagen rond, maar spinnen 
geen web meer : hunne levenstaak is volbracht, en bij 

· de eerste koude nachten bezwijken zij. 
De leefwijs der verschillende spinnensoorten is niet 

geheel en al dezelfde; wij hebben hierboven getracht 
eene algemeene beschrijving hunner zeden te geven, 
voomarnelijk met het oog op de kruisspin en verwante 
soorten. 

De spinnen evenaren bijna de bijen door de ontwikke
ling van hun vernuft. Maar de bijen zijn gezellige dieren, 
die al de voordeelen van samenlevirig, samenwerking 
en verdeeling van den arbeid genieten, tenvijl de spinnen 
zich van huns gelijken afzonderen. Wanneer twee spinnen 
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(zelfs van dezelfde soort) elkander ontmoeten, ontstaat 
een strijd om het leven, zelfs wanneer zij geenszins door 
den honger gepraamd zijn, en hetgeen w~j hooger zegden 
omtrent het lot van het mannetje na de paring toont 
ons, dat de ongezelligheid der spinnen door niets kan 
verzacht worden (1). 

Men heeft verschillende pogingen aangewend om de 
zijde der spinnen te benuttigen. Het is .echter schier 
onmogelijk deze dieren in groote hoeveelheid te kweeken, 
daar z\i elkander ter dood b.rengen wanneer zij in dezelfde 
plaats vereenigd zijn. Het bijeenbrengen van eene vol
doende hoeveelheid spinnenzijde vergt dus zeer veel 
moeite, buiten alle verhouding. met de geringe waarde 
~an die stof, die geenszins de gewone vlinderzijde even
aart. 

Enkele spinnensoorten leven in onze woningen, en 
worden terecht als eene oorzaak van onreinheid be
schouwd. Schadelijk of gevaarlijk zijn zij echter vol
strekt niet. De overgroote meerderheid der spinnen 
bewoont het open veld, en er bestaat geene reden om 
deze dieren te vernietigen, hetgeen ons nochtans van 
kindsbeen af geleerd wordt. Zij z~in eerder nuttig dan 
schadelijk. Het is een vooroordeel te denken dat de 
spinnen uit de tuinen en akkers in onze woningen drin
gen. Huisspinnen en veldspinnen zijn door hunne leefwijs 
volkomen verschillend. De veldspinnen blijven in onze 
woningen niet, wanneer zij er toevallig in gebracht 
worden ; zij vluchten zoohaast zij daartoe gelegenheid 
vinden. 

(I) De mannetjes en wijfjes van enkele soorten (Agelena labyrin
thica, onder anderen) leven eenigen tijd gezellig samen in hetzelfde 
w~. . 
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2• ORDE BASTAARDSPINNEN 

(Phalangidae). 

Deze orde is in ons land vertegenwoordigd door de 
hooiwagens (koppe langepoot, Phalangium). Zij zijn licht 
te herkennen aan hunne slanke gangpooten, die een tijd 
lang spartelen na-
dat zij losgeraakt 
zijn, hetgeen zeer 
licht geschiedt. De 
hooiwagens ver
spreiden, wanneer. 
zij aangeraakt wor-
den, eene onaange- Fig. 68. - Hooiwagen. 

name lucht. Zij spinnen geen web, maar vangen hunne 
prooi (kleine kerfdiertjes, spinnetjes, enz.) door haar na 
te loopen. Sappige plantendeelen, vleezige vruchten, enz. 
worden door de hooiwagens geenszins versmaad. Zij 
zijn volkomen onschadelijk en blijven in onze woningen 

· niet. De meeste so0rten dezer orde bewonen Zuid
Amerika. 

3cte ORDE : SCHORPIOENEN 

(Scorpioniclae). 

Deze spinachtigen zijn in onze streken niet voorhanden ; 
in de meeste warme landen zijn zij integendeel over
vloedig. In Italië, Spanje, Zuid-Frankrijk , enz. vindt men 
enkele kleine soorten. De . schorpioenen zijn licht te her
kennen aan hunne groote kaakvoelers (niet voorpooten) 
of scharen, die als sterke grijptuigen dienst doen, en aan 
deze dieren een valsch uitzicht van h eeften geven. 
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Hun lichaam wordt verdeeld in : 1o eene kopborst, 
waarop de 'kauwwerkhligen (daarin zijn begrepen voor

melde voelers of scha1·en) en de 
acht gangpaoten vastgehecht z~jn; 
2o een achte1"liJ(, bestaande uit 
zeven ringen die de kopborst in 
breedte evenaren, gevolgd door 
zes nauwe ringen, die te zamen 
het zgn. na-achterlijf (staart) 
vormen. De laatste lichaamsring 
draagt een sterken omgebogen 
haak, en bevat eene giftklier, 
waarvan de ûitloozingsbuis aan 
de punt van den haak uitmondt. 

Fig. 69. - Schorpioen (ScO!·pio B~j dage houden de schor-
europaeus). · pioenen zich rusüg ondersteenen 

of in een kuiltje in den grond : wanneer z~j in hunne 
schuilplaats verrast worden, kruipen zij achterwaarts, 
en trachten zich in eenen hoek of eene spleet te ver
schuilen. Zij komen zelfs in de huizen en verbergen 
zich tusschen de kleederen en het beddegoed. 's Nachts 
maken zij jacht op allerlei kerfdie~en, die hun tot voedsel 
verstrekken. Z\i grijpen hunne prooi tusschen hunne krach
tige scharen, en buigen hun beweegbaar achterlijf om ze, 
bij middel van hunnen gifthaak, te dooden. Het gift der 
groote soorten (diE; soms 15-20 cm. lang worden) is zeer 
gevaarlijk, zelfs doodelljk voor den mensch. De Zuid
Europeesche soorten kunnen slechts kleine vogels en 
zoogdieren dooden. Vv anneer men, bij middel van een 
staafje, een schorpioen aanraakt, ziet men op welke wUze 
hij zijnen gifthaak als wapen gebruikt : hij slingert zijn 
na-achterl~jf geweldig· heen en weer pm den vijand te 
kwetsen. De schorpioenen spinnen geen web, en zijn 
levendbarend. 
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4d• ORDE :· BASTAARDSCHORPIOENEN 

(Gheli{e?-ae). 

Deze dieren zijn zeer klein (3 mrn. lengte, zonder de 
scharen) en hebben, door de buitengewone ontwikkeling' 
hunner scharen, eenige gelijkenis 
met schorpioenen; zij zijn niet 
giflig, en ·bezitten geen staart. 
Verscheidene soorten vindt men ' 
in het mos, onder boomschors, 
em. In de duinen o. a. zijn zij 
zeer gemeen. Eene soort, de· 
boekenschorpioeri, bewoont onze Fig. 70. _ Boekenschorpioen 

huizen, en wordt niet zelden in (Ohelifer can",·oïdll$). 

boekenkasten, tusschen oude papieren, enz. 'áangetroffen. 
De boekenschorpioen maakt jacht op allerlei schadelijke 
insecten , motten , enz. , di e in onze kleederkasten , en 
ook in onze herbariums en natuurwetenschappelijke ver
zamelingen soms onherstelbare schade veroorzaken. Het 
is dus een zeer nuttig diertje. Het war.e zeer wenschel\jk 
middelen te vinden om zijne vermenigvuldiging te bevor
deren. 

5d• ORDE: MIJTEN 

( Acarinae). 

Kop, borst en achterlijf zijn innig versmolten tot een 
(gewoonlijk -rondachtigen) romp. De mijten zijn door
gaans klein; vele soorten zijn microscopisch, dat wil 
zeggen alleen met behulp van een zeer sterk vergrootglas 
zichtbaar. Een der grootste soorten is.het gelukspinnetje 
(Trombiclium holosericewn), geheel rood , omtrent een 
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halven centimeter lang, dat in de lente in al ,onzé tuinen 
zeer gemeen is. 

Tot deze orde behaoren talr~jke woekerdieren, welke 
op andere dieren en zelfs op den mensch leven. De 
beruchtste woekermijt is de schurftmijt (Sarcoptes sca
biei), een zeer klein, met het bloot oog volkomen onzicht
baar diertje, dat zich in de huid van den mensch nestelt 
en VQortplant. De schurftmijt doet kleine puistjes ont
staan, die eene ondragelijke jeukte veroorzaken. Daar de 
schurftm~jten zeer licht van den eenen mensch op den 
anderen overgedragen worden, is de kwaal die zij teweeg
brengen zeer besmettelijk. 

Op de duiven leeft eene groo.te soort, Argas reflexus, 
1 centim. lang, pfatgedrukt; zij gelijkt , oppervlakkig 
beschouwd, op de weegluis. Men kan ze verwijderen 
door de duivenhokken met bruine zeep schoon te maken. 

De kevermijt, Gamasus coleoptTatorwn, is een klein, 
bruin of bruinrood woekerdiertje, dat op vele kevers 
(doodgravers, mestkevers, enz.) leeft. 

VIERDE KLASSE: DE SCHAALDIEREN 

( G1·ust acea). 

Kenmerken : Schier altijd waterbewonende, gelede 
dieren, die door kieuwen of door de huid ademen. Twee 
paar sprieten. Gewoonlijk een ,aanzienlijk getal ledematen, 
niet alleen aan kop en borst, maar ook aan het achterlijf 
vastgehecht. . 

De schaaldieren (kreeft, krab, garnaal, enz.) leven in 
sloaten en rivieren, en vooral in de zeE;. Hunne soorten 
zijn zeer talrijk. Deze klas wordt verdeeld .in een tiental 
orden, die onderling zoo diep verschillen, dat het schier 
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onmogelijk is eene algeroeene beschrUving der g·eheele 
klas te geven. 

De meeste orden zijn uitsluitend verteg·enwoordigd door 
moeielijk verkrijgbare zeedieren; andere zijn zeer klein 
en alleen van een zuiver wetenschappelijk standpunt 
belangrijk. Ook zullen wij . ons bepalen tot de beschrij
ving van eenige voorbeelden. 

1ste ORDE: TIENPOOTIGEN 

( Decapocla ). 

Kenmerken : Huid kalkachtig (steenhard). Oogen op 
een steel gedragen. Vijf paar gangpaoten; het eerste paar 
doorgaans schaarvormig. 

Voorbeeld : DE RIVIERKREEFT (écrevisse, Astacus fluvia
tilis) 8-25 cm. lang, bewoont de zoete wateren van bijna 
geheel Europa. Haar lichaam bestaat uit eene kopborst, 
door versmelting van kop en borst gevormd, en een 
a.chterlijf, · waarin men acht geledingen of ringen onder
scheidt. De kopborst draagt vooraan de vier sprieten. De 
twee middelste zijn klein en ieder in twee evenwijdige 
takken verdeeld. De buitenste zijn integendeel veellanger 
en niet verdeeld. Deze organen zijn zeer beweegbaar, en 
worden gewoonlijk gedragen, zooals zij op fig. 71 afge
beeld zijn. Men bemerkt dat zij, evenals de sprieten der 
kerfdieren, uit geledingen bestaan; het zijn insgelijks 
zintuigen. De oogen zijn twee in getal, en ieder op een 
beweegbaar steeltje vastgehecht (bij andere soorten zijn 
de oogstelen langer dan hier). De buikzijde der kopborst 
draagt vooraan de kauwwerktuigen. Deze zijn, evenals 
bij de meeste schaaldieren, talrijk en ingewikkeld; zij 
bestaan uit drie paar kaken, gevolgd door drie paar 
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kauwpooten, die eene onmiskenbare gelijkenis hebben met 
gewone pooten. Daarop volgt een paar groote en sterke 

Fig. 71. - Rivierkreeft (AstaetbS fl uviatilis). 

scharen (1), die als wapens en als grijptuigen dienst doen. 

(I) De scharen zijn hier vervormde poolen, terwijl het bij de schor
pioenen kaakvoelers zijn. 
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De volgende paoten zijn veel kleiner; die van het 
1• en het 2• paar tweevingerig, die van· het 3e en 4e paar 
enkelvoudig. Deze acht paoten dienen tot het gaan. 

Het achterlijf bestaat uit acht ringen of geledingen, die 
vrij tegenover elkander beweegbaar z\jn, en kmmen 
uitgestrekt en gebogen worden. 

De eerste achterlijfs ring draagt één paar poolen, die 
bij het mannetje tamelijk groot, bij het wijfje integendeel 
zeer klein zijn. 

De vier volgende ringen dragen ieder een paar kleine, 
tweevingerige paoten (b\j het wijfje grooter dan bij het 
mannetje), die tot het voorwaarts zwemmen schijnen 
bij te drag·en, en waaraan bij het w\jfje, de eieren en 
jongen worden vastgehecht. De zesde achterl~ifsring 
draagt een paax ledematen, echte zwempooten, die de 
gedaante hèbben van J?latgedrukte, krachtige, tweedeelige 
vinnen, waarmede het dier achterwaarts zwemt. De twee 
laatste lichaamsringen zijn kleiner dan de voorgaande, 
platg.edrukt , tusschen de afgeplatte zwempaoten ge
plaatst, en dragen geene aanhangsels. Zij vormen als het 
ware het na-achteTlijf. (Vergel\jk met de schorpioenen.) 

Algemeene bemerking. - Honger hebben wtj reeds kennis 
gemaakt met gelede diel'en, namelijk met de duizendpooten, wier 
lichaam, op zijne geheele lengte, duidelijk uit beweegbare geledingen 
of ringen bestaat. Het lichaam van alle gelede di eren kan beschouwd 
worden als bestaande uil een aantal lichaamsringen, die min of meer 
(volgens de soorten, in zeer verschillende maat) versmollen zijn. Dit 
kunnen wij o. a. bij de rivierkreeft gemakkelijk vaststellen. Niet alleen 
het achterlijf is duideltjk uit ringen gevormd, maar ook de bors t en 
de kop. In deze laatste lichaamsdeelen zijn de ringen versmollen ; de 
rugzijde vel'toont ons nog eene gebogen dwarss treep, die rechts en 
links naar voren gericht is, en de grens tusschen kop en borst (dus 
tusschen den laatsten kopring en den eersten horstring) aanduidt. 
De buikzijde der kopborst draagt ledematen, en de studie der 
duizendpoolen eenerzjjds, de kennis van het achterlijf van de kl'eeft 
zelve anderzijds Jeeren ons, dat ieder paar poolen ten minste met 

I 

I 

1. 
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een lichaamsring overeenstemt. Wij mogen dus besluiten dat de 
borst, die acht paar ledematen draagt ( 4 paar gangpooten, 1 paar 
scharen, 3 paar kauwpooten), uit ten minste acht versmolten 
lichaamsringen bestaat. De kop draagt drie paar kaken, en deze 
zijn niets dan vervormde ledematen, van den gewonen vorm eenigs
zins afwijkend en tot het kauwen geschikt. De kop bevat dus drie 
Yersmolten ringen. Er wordt zelfs daarenboven aangenomen dat de 
groote sprieten, de kleine sprieten en de oogen ieder op een ver
schillenden ring vastgehecht zjjn, zoodat de kop, in het geheel, uit 
zes versmolten ringen zou bestaan. Dit laats te is echter moeielijker 
te bewijzen. 

Wat er ook van zij, wij kunnen het lichaam der kreeft beschouwen 
als bestaande uit twee en twintig achtereenvolgendP. lichaamsringen, 
vereenigd als volgt : 

(?) 2• , , · , kleine sprieten . Kop 
(?) 3• , groote sprieten . (6 . . 1 

(?) 1 • ring : draagt de oog en . . . . .

1 
i 

5• 2• ten nngen.) 
4• het 1• paar kaken . j ve_Ismo · 

6• · : " 3• " : Kopborst 
7• 1•paarkauwpooten. \ (14 ver-
S• 2• 1 smolten 
9• 3• I ringen). 

10• de scharen (8 ~e~-~~ol-
1121: " " gangpoolen (1 e paar! ten ringen.) 

13• ., " 3• paar 
" " ~2• paar 

14• " " 4• paal' 
15• " een paar poolen 
16• 
17• 
18• 
19• 
20• 
21• 
22• 

" 
" " " vinvormige poolen 

zonder poolen 
}) 

Achterlijf 
(6 vrije 
ringen). 

. I Na-achterlijf 
• ( (2 Yrije ringen). 

Men kan op eene gelijke manier bewjjzen dat het lichaam der andere 
gelede dieren, nameljjk der kerfdieren en spinachtigen, eveneens uit 
ringen bestaat, die in minder of meerdere maat versmolten zijn. 

Bij de kerfdieren (insecten) bestaat het achterlijf uit duidelijk 
gescheiden ringen, doorgaans zonder aanhangsels; de borst bestaat 
uit drie ringen, waarvan de grenzen, bij de 'meeste soorten (de 
kevers o. a.) duidelijk herkenbaar zjjn. Deze ringen zijn: de voorborst 
(met één paar poolen); de middelborst (met één paar poolen en één 
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paar vleugels) ; de achterborst (met één paar pooten, en een paar 
vleugels of balanceerkolfjes). Eindelijk de kop bestaat ook uit ver· 
smolten ringen, ofschoon het moeiel(jk zij h!W juiste getal daarvan te 
bepalen (waarschijnlijk een 1•'• ring voor de·oogen; een 2• ring voor 
de sprieten; een 3• ring voor de bovenkaken; een 4• voor de onder
kaken; een 5• voor de onderlip, die, zooals de voelers het aanduiden, 
uit twee versmolten kaken bes taat, hetgeen voor de bovenlip het 
geval niet is) . 

EÏndel(jk, bij de spinachtigen kan men dezelfde samenstelling her
kennen. Dit is voor de schorpioenen (zie fig. 69 bz. 86) zeer duidel(jk ; 
bij de ware spinnen integendeel zijn de achterlijfsringen innig ver
smolten, evenals de kop- en borstringen onderling. Wanneer men, 
b(j middel van een sterk vergrootglas, de spin onderzoekt in haar ei, 
vóór hare geboorte, vindt men op haar achterl(jf verscheidene paren 
pooten, die naderhand verdwijnen, maar niettemin bewijzen dat ook 
het achterlijf aanvankelijk uit ringen bestaat. 

Kortom, het lichaam all~r gelede dieren bes taat uit aaneenge
schakelde ringen, die (soms door mindere of meerdere vergroeiing) 
tot groepen vereenigd zijn : 

Bij de kerfdieren vinden wij drie dergelijke groepen : den kop, de 
borst, het achterlijf. 

Bij de duizendpoolen twee : den kop en het zeer lang achterl(jf. 
Hij de spinachtigen twee: den kop en de borst tot kopborst ver

eenigd, en het achterlijf. (Bij de mijten zijn kop, bors t en achterlijf 
versmolten.) 

Bij de schaaldieren (ten minste bij de kreeft) twee, evenals bij de 
spinachtigen. 

Wij wenschen hier nog eene bemerking te plaatsen omtrent de 
ledematen der gelede dieren. Het woord l:idnwat verwekt schier 
altijd de gedachte van gaan . Wij vinden nochtans, zelfs bij de wervel
dieren, ledematen die geenszins tot het gaan dienen : bij de v<Jgels 
de vleugels, hij den mensch de handen, bij de visschen de buik- en 
'borstvinnen, enz. De gelede elieren bezitten een veel grooter getal 
ledematen dan de werveldieren, en gebruiken deze organen tot 
allerlei, zeer verscheidene doeleinden. De kreeft is in dat opzicht 
zeer merkwaardig ; z(j bezit inderdaad ledematen om te kauwen, 
andere om te grijpen (de scharen), andere om te gaan (de acht 
gangpooten), andere om voorwaarts te zwemmen (de kleine achter
lijfspooten) en eindelijk groote, platte poolen om achterwaarts te 
zwemmen. Al die ledematen hebben verschillende verrichtingen te 
volbrengen, en hun bouw komt overeen met hunne verrichting. 
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Hetzelfde komt voor btj alle gelede dieren; .btj allen dienen o. a. 
eenige ledemalen lot het kauwen en andere tot het gaan, enz. (1) . 

• 
De ademwer·ktuigen der kreeft zijn kieuwen. Zij hebben 

de gedaante van vedervormige aanhangsels, op de heupen 
der ledematen (gangpooten, sch·aren, twee laatste kanw
pooten) va stgehecht, en in eene rechter- en eene linker 
kieuwenkamer verborgen. Deingang dezer kamersbevindt 
zich op de buikzijde der kopborst, aan beide zijden, in de 
gedaante eenet• overlangsche spleet, boven de aanhech
tingen der ledematen gelegen. Langs die spleet dringt 
het water in en uit de kieuwenkamer. De ademhaling 
g·eschiedt, evenals ,; bij de visschen, bij middel van de 
zuurstof die in het water opgelost is. 
- De huid der kreeft is hard, steenachtig; zij bestaat 
inderdaad uit chitine (2

), die geheel met kalkachtige stof 
doordrongen is (nagènoeg als de beenderen der wervel
dieren bestaan uit lijm met k;alkstof doordrongen). De 
huid vormtalzoo een echt pantser, eene schaal (schaal
dieren). Dit is geen algemeen kenmerk der schaaldieren; 
de huid der meeste soorten bestaat uit chitine zonder 
kalk, en is dus niet hard. De naam schaald-ie1· is dus niet 
doeltreffend en, stipt genomen, alleen op de kreeften, 
krabben en ·andere · groote soorten met hard pantser 
toepasselijk. 

De rivier~reeft is eieTleggend; door hare ontwikkeling 
wijkt zij van de overige schaaldieren merkelijk af. Zij 
vertoont inderdaad geene geda:antewisselingen. (Zie ver
der, ontwikkeling der k?'abben.) 

(1) Er behoeft hier uitdrukkelijk bemerkt te \Vorden dat de vleu
gels der insecten geenszins vervormde ledematen, maar organen van 
bijzonderen aard zijn. 

(2) De hoornachtige stof, waaruit de lichaamsbekleeding van alle 
andere gelede dieren (meikever, duizendpooten, bijv.) bestaat. 
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\. · De rivierkreeft verlangt helder, kalkrijk, vloeiend, 
ondiep water, waarvan de bodem en oevers rijk zijn.aàn 
steen en en holen, waartusschen of waarin zij veilige schuil
plaatsen vindt. Deze voorwaarden zijn in onze provi'nciëri. 
niet verwezenlijkt; ook vindt men er ge.ene kreeften. In 
de meesteTivieren der provinciën Luik, Namen, Luxem
burg zijn zij niet zeldzaam. De kreeft houdt zich aan den 
ingang van een hol of onder een boomwortel, loerend op 
de voorbijzwemmende prooi, met de scharen tot aanval 
en verdediging gereed. 's Nachts verlaat zij hare schuil
plaats en wandelt rond. Zij is allesetend ; niet alleen 
levende dieren van allen aard en grootte worden 
haar slachtoffer, maar planten, versche krengen, keuken
afval, enz. verslindt zij gretig. 's Winters dringt de rivier
kreeft diep onder water en houdt zich <'>P in een hol, 
zonder een eigenlijken winterslaap te houden. De paring 
grijpt 's winters plaats, en de eieren worden aan de 
al:hter!Ufspooten van het wijfje bij middel van slijm vast
gehecht. In Mei of Juni komen er de jongen (1 à 1,5 cm. 
lang) uit : door hunne gedaante verschillen zij weinig· van 
het moederdier. B\i middel hunner scharen hechten zij 
zich, nevens de ledige eierschalen die zij pas verlaten 
hebben, aan de achterl\jfspooten hunner moeder vast, en 
verlaten deze eerst na hunne eerste ruiing. Zij voeden 
zich aanvankelijk met zeer kleine waterdiertjes. De riviei:·
kreeften groeien zeer langzaam (een exemplaar van 
-18 cm. lengte. is, zoo .het schijnt, ruim tièn jaar oud), eh 
ondergaan van tijd tot tijd ruiingen. Na iedere ruiing, die 
niet zelden verscheidene uren duurt, is de huid week; het 
dier is dan weerloos, aan alle g·evaren blootgesteld; zijne 
gewone wapenen, zijne scharen, zijn :week en dus niet 
meer geschikt om hunne gewone diensten te bewijzen. Na 
twee of drie dagen is de huid weder hard geworden, dank 
aan de opslorping van kalk. De rivierkreeften maken een 
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zeer gewichtig handelsartikel uit. In onze gewesten zijn 
zij echter, buiten de groote steden, weinig gekend. 

De zeekreeft (Hornarus vulgaris) heeft in hoofdzaak 
dezelfde gedaante als de vorige soort, maar wordt veel 
grooter (60 cm. en langer). Langs onze kust komt de 
kreeft slechts toevallig, en dan nog zeer zelden, voor. Zij 
leeft ·langs de kusten van Noorweg en, Engeland en 
Frankrijk, overal waar de kust rotsachtig is, en zij in 
spleten en holen voldoende verblUfplaatsen vindt, hetgeen 
langs 0ns zandachtig strand het geval niet is. Hare 
leefwijs is in hoofdzaak dezelfde als die der rivierkreeft. 

De g•arnaal (Crangon vulgm·is) wordt 5 à 6 cm. lang. 
Hij komt in overvloed langs onze kust voor, en maakt een 
gewichtig handelsartikel uit. De garnaalvangst wordt in 
ons land op twee wijzen uitgeoefend, ofwel met bootjes, 
die zich een half uur of een uur verre in zee begeven, 
en op den bodem, in ondiepe plaatsen, eene korre (1

) voort · 
sleepen ; ofwel met een veel kleiner net, waarvan de 
opening op een soort van houten raam gespannen en aan 
eene staaf bevestigd is. De ,qa1·naalkruide1· drijft dat net 
over den grond voor zich, met de opening naar voren, 
terwijl hij zelf, tot aan de borst in 't water, langs het 
strand voortstapt Door beide methoden, vooral door de 
eerste, bekomt men schier zoovele garnalen als men wil; 
die vangst is dan ook zeer winstgevend. 

L>e steurkrab (steur, krabbetje-steur, Palaernon squilla) 
reeft in onze streken voornamelijk in brakwater (in de 
Zeeuwsche wateren) en wordt als voedsel hooggeschat. 

De eremietkreeft of snijder (soldaatje, Pagurus B ern- ·· 
hardus) vestigt zijne woning in een ledig slakkenhuis (in 
onze zee ·voornamelijk in de wulk en den tepelhoren. Zie 

(l) Een soort van sleepnet, ook tot het visschen in 't algemeen 
aangewend. 
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verder : weekdieren); zijn achterlijf is week en in den 
horen ·verborgen, terwijl de kopborst met de pooten, 
scharen en kauwwerktuigen aan den ingang der schelp 
dreigend te voorschijn komt. Na iedere ruiing wordt de 
snijder grooter, en zijne woning te eng: daardoor wordt 
eene verhuizing noodzakelijk. Hij zoekt een grooteren 
horen (doodt desnoods de slak die er in leeft en eet den 
horen ledig), en verlaat voorzichtig zijne oude woning 
om in het nieuw slakkenhuis intrek te nemen. Niet zelden 

Fig. 72. - Eremietkreeft of sn\jde-r (Pagur-us btrulwrdus) in den horen van een 
wolk gehuisvest. 

grijpt tusschen twee snijders een hevige strijd plaats om 
het bezit van een huis. De snijder vertoont ons een merk
waardig voorbeeld van samenleving tusschen dieren van 
verschillende soort. Inderdaad, verscheidene soorten van 
snijders dragen schier altijd, op hun slakkenhuis, eene 
prachtige zeeanemone (zie verder: holzakdieren). Beide 
dieren leven gezellig te zamen. Wanneer de snijder eeni
gen buit gevangen heeft, deelt hij gewoonlijk zijne gezellin 
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mede, en deze neerilt ·niet zelden ûlve ihaar deel uit de 
scharen van haren vTiend (1). Wanneer de snijder verhuist 

·maakt- hij de anemone· (die zonder hulp zeer moeielijk 
·van plaats kan ·veranderen) voorzichtig van het oude 
slakkenhuis · los, ·en plaatst ·ze op den nieuwen horen. · 
De tegenwoordigheid der anemone is voor den snijder 
zeer nuttig; zij bezit inderdaad de eigenschap andere 

·dieren, zooals visschen, enz. bij de lichtste aanraking 
hevig te netelen (als· door een brandnetel gedaan wordt), 
en wordt door deze en andere vijanden gevreesd en 
schier noGJit aangevallen. De snijdèr die eene anemone op 
den rug draagt is aldus in 't bezit van een echten molik, 
waardoor hij zijne vijanden verwijdert. In het huis van 
den sn\jder vindt men dikwijls een worm (3 à. 4 cm. hing·, 
N ereis genoemd), alsook eene kleine mosselsoort, terwijl 
zich op de voorste deelen van zijn lichaam zeepokken 
(zie verder) ontwikkelen, en de buitenzijde van zijn horen 
soms geheel met kleine, witte polypen (Hydractinia) be
groeid is. Op die wijze ontstaat een genootschap van vier 
of v~jf verschillende diersoorten, die te zamen door den 
snijder rondgevoerd worden. (Dergelijke samenleving, 
waarvan Ele leden als het waré aan denzelfden disch 
gezeten zijn, wordt door Van Beneden dischgenootschap 
(commensalisme) genoemd. Vele andere voorbeelden van 
dischgenootschap zijn in het dierenrijk gekend.) 

Men noemt kra.bben tienpootige schaaldieren, waarvan 
-het verkrompen· achterlijf, tegen de buikzijde der kop
.borst, tusschen de aanhechtingen der pooten, aangedrukt 
is. In hun ·algemeenen lichaamsbouw komen zij met de 
kreeften overeen; met de verkrompenheid van het achter-

. lijf gaat eene grootere ontwikkeling der kopborst gepaard. 

· (1) Al deze en vo·Jgende bijzonderheden werden in aquariums, o. a. 
te Napels, waargenomen. 
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Langs onze kust· vindt men o. a. de Volgende krabben
soorten : 

De gewone zeekrab (taschkrab, Cancer pagu1·t6s) bereikt 
25 cm. breedte, en wordt in den handel gebrácht. · 

De krabben ondergaan, evenals de meeste tienpootigen, inge- " 
wikkelde gedaantewisseZin gen. Zij verlaten het ei in den vorm eener 
zoogenoemde Zoaea (fig. 74), die op eene volwassen krab even 1veinig 

Fig. 73: - Zeekrab of taschkrab (Oancer pagtwus). 

gelijkt als eene rups op een vlinder. Na een i ge ruiingen worden hare 
oogen gesteeld, hare ledematen talrijker, en zij wordt eene zooge
noemde Megalopa. Door verdere ruiingen bereikt zij den toestand 
van krab. Zoaea en Megalopa werden vroeger voor afzonderlijke 
diersoorten gehouden; zij leven in dezelfde plaatsen als de krabben, 
en voeden zich met zeer kleine zeediertjes. 

De gewone strandkrab (steenkrab, Carcinus moenas, 
breedte 5 à 6 centim.) is zeer gemeen; niet zelden ver
bergt zij zich in zand of slib, zoodanig dat de oof!èn, oe 

' 
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sprieten en de punten der scharen alleen uitsteken; wee 
het onvoorzichtig diertje, dat in hun bereik komt! Deze 

soort is vooral overvloedig op de 
kleiachtige schorren, die zich langs 
de Zeeuwsche waters, en ook te 
Nieupoort, enz. langs de haven 
uitstrekken. Zij maakt, in zeer 
versehen toestand, eene lekkere 
spijs uit. 

De zwemkrab (slabraai, Portu
nus holsa.tus) is even groot als de 
vorige, maar licht te herkennen 
aan hare bleeke kleur en platge-

Fig. 74·- z oaea. drukte achter(zwem-)pooten. Zij 
. wordt overvloedig in het net van garnaalkruiders en 
visschers gevangen, en is z,eer vraatzuchtig. Zij heeft als 
spijs geene waarde, maar wordt somwijlen met geheele 
karrevrachten als landmest ·gebruikt. (Dit hebben wij 
o. a. in De Panne gezien.) 

Eindelijk vermelden wij nog de mosselkrab (Pinnotheres) 
waarvan de leefwijs (zie : weekdieren) verder zal bespro
ken worden. 

2• ORDE : V ASTOOGIGEN 

(Edriophtalmata). 

De zeevloo ('I'alit1·us saltatm), 1 cm. lang, leeft langs 
het strand, en springt op het zand door haar omgebogen 
achterlijf plotseling uit te strekken; zij kan langen tijd 
zonder water leven. Zij is zeer gemeen; men vindt er 
gewoonlijk duizenden te gelijk l?ngs het strand, onder 
aangespoelde zeewieren, enz. Verder de kelderpissebed 
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(tegelbeest, wild varken, zwijn, enz.; Oniscus mumrius), 
één cm. lang, gemeen onder steenen, in kelders, broei
kassen, enz. Deze soort leeft niet in water, 
maar in vochtige plaatsen. Men vangt ze 
gewoonlijk door een doorgesneden aard
appel met de snijvlakte op den grond of de 
aarde van een bloempot te leggen : de 
pissebedden verschuilen zich daaronder en 
kunnen dan gemakkelijk vernietigd worden. 
J) ze diersoort wordt door de tuinlieden als 

Fis. 75.- Pissebed 
'1. er schadelijk beschouwd. (0n.:OC118 mtora

rius). 

:3• RDE : RANKPOOTIGEN 

(Girripedia). 

Dr zcrpok (Balrmus) wordt dikwijls op mossel chalen 
stukken hout, sleenen, enz. aangetroffen. Haar lichaam i 
be rrepen in en kegelvormig n koker, uit eenige kalk
plaalj s bestaand , en van boven g sloten door twee 
sdw in Legen elkander liggende plaatje . Door de pleet 
Lussch n di luitplao.Lje begrepen, worden de pooten 
uilg slr kl. Hel dier i vaslzill nd, en wijkt van de 
gewone schaaldieren door zUn uitzicht en inwoneligen 
bouw LC'n ?.eerste af. 

DE ROGKREE:FTEN. 

Dr7.P zonderling tlier n !uilen zich door hunne leef
'' i.i · en nlgcmeen uilzicht bij d schaaldieren aan. Hun 
lit'luuun buu11 verloont •chl r lalrijk bijzonderheden. 
11 nunluor 'l'll on mi ·kenbare vcrwant ·clmp m t de ·pin
nr•hlig '11, 111 'l bijzond ·r m •l de ·chorpio •ncn, aan~' duid 
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wordt. Door sommige schrijvers worden de rogkreeften 
tot de schaaldieren, door anderen tot de spinachtigen 
gerekend; volgens eene derde zienswijze moeten zij onder 
eene a~zonderlijke orde gerangschikt worden. · 

Fig. 76. - Rogkreeft (Limulus). 

' Hun lichaam is schildvormig, aan het achtereinde 
gewapend met een beweegbaren, harden, langen stekel ; 
do0r hun algeroeenen vorm herinneren zij de roggen. 
De sprieten ontbreken. De rogkreeften bewonen de zeeën 
der heete luchtstreken; zij bereiken (de doorn niet mede-. 
gerekend) ruim 30 à 40 centim. lengte. Hun stekel wordt 
door sommige wilde volkeren als wapen gebruikt. 



DERQE AFDEELING : 

DE "WEEKDIEREN 
(Mollusca). 

Kenteekans :Lichaam zijdelings symmetrisch, spiraals
gewijze of onregelmatig. H et lichaam steeds voorzien van 
een mantel, waarop dikwijls , eene ha1·de schaal ontstaat. 
Geene gelede bewegingsorganen. 

Tot de weekdieren behaoren onder anderen de oester, 
de mossel, de slakken, enz. Het is niet gemakkelijk van 
den lichaamsbouw der .weekdieren eene algemeene be
schrijving te geven, daar , de orden, waarin zij verdeeld 
worden, diepe verschillen vertoonen. Wij zullen ons dus 
bij de hierboven opgesomde kenteekens beperken, en van 
iedere orde eene afzonderlijke beschrijving geven. De 
voornaamste orden zijn : 

De KOPPOOTIGEN {Cephalopoda) . 
De BUIKPOOTIGEN (Gasteropoda). 
De PL AA TKIEU\VIGEN (L amellibranchiata). 

1• ORDE: KOPPOOTIGEN 

(Oephalopoda ). 

Kenmerken : Weekdieren met een duidelijk en kop, 
waarop vangarmen vastgehecht zijn, welke den mond 
omringen en doorgaans zuignappen dragen. (Die armen 
vormen door hunnen vereeniging den voet.) Zeedieren. 
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Als voorbeeld nemen wij den gewonen inktvisch (Sepia 
officinalis; door onze visschets saats of inktspuwer 
genoemd). Het lichaam is eivormig en draagt aan beide 
zijden eene overlangsche plooi, die als vin dienst doet; 
de twee vinnen zijn achteraan gescheiden. De kop is 
gewapend met tien armen, waarvan twee langer dan de 
overige en aan hun uiteinde verdikt zijn. De armen 

Fig. 77. - Inktviscb. 1/3 nat. grootte. Rugzijde. 

dragen aan hunne binnenzijde eene menigte ronde zuig
napjes; zij zijn taai, zeer beweegbaar, en vervullen de rol 
van grijptuigen en bewegingsorganen. Zij kunnen zich, 
dankaan de zuignapjes, met zeer groote kracht aan allerlei 
voorwerpen vasthechten. In 't midden van den krans, 
door de armen gevormd, bevindt zich de mond, gewa
pend met twee sterke, hoornachtige kaken, die eenigszins 
een papegaaisnavel herinneren. Bij middel der armen 
wordt de prooi (visschen, krabben, kreeften, weekdie
ren, enz.) vastgegrepen en naar den mond gebracht. Aan 
beide zijden draagt de kop een groot oog, dat door 
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zijnen bouw het oog der werveldieren in zekere· maat 
herinnert. 

Aan de buikzijde van den romp bevindt zich eene naar 
voren gerichte buis, de trechter, langs waar het dier eene 
zwarte vloeistof (inkt; sepia), in een bijzonder blaasje (1) 

bevat, naar buiten spuwt wanneer het in gevaar verkeert. 
Het dier hult zich alzoo in eene zwarte wolk, waardoor 
de vijand verbijsterd wordt, en vlucht intusschen, snel 
achterwaarts zwemmend. De inktvisch beschikt nog 
(evenals de meeste koppootigen) over een ander middel 
om aan de blikken zijner vijanden te ontsnappen : zijne 
huid bevat inderdaad talrijke kleine zakjes (2), die eene 
sombere kleurstof bevatten, en "kunnen ingekrompen 
zoowel als uitgezet worden. wanneer z~j geheel inge
krompen zijn is de huid bleek; zU wordt vaal, bruin, 
zwart naarmate de zakjes zich meer uitzetten. Op die 
wijze kan het dier de kleuren van de voorwerpen, waar
door het omringd is, in zekere maat nabootsen, en aldus 
moeilijk zichtbaar worden. Plaatst men een levenden 
inktvisch (of een anderen koppootige), in een glazen vat 
vol water bevat, op een blQ.d wit papier, zoo wordt hij 
schier dadelijk wit; op eene zwarte tafel wordt hij bijna 
zwart, enz. / · 

De inktvisch is gemeen in de Middellandsche Zee, en 
langs de westkust van Europa tot in de Noordzee. Hij 
wordt dikwijls in het net onzer vissellers gevangen; zijne 
eieren en schelpen (3) liggen soms bij honderden op ons 

(1) Wij geven geene volledige beschr(jving van den trechter en de 
kieuwenkamer, daar het moeilijk is eene duidelijke voorstelling 
dezer deelen te verkrijgen zonder het voorwerp zelf te onderzoeken. 

(2) Deze beschrijving is zeer vereenvoudigd. 
(3) De eieren zijn zwart, zoo groot als druiven hessen, en tot trossen 

vereenigd. Men noemt ze saatsbollen. De inktvisch bevat eene inwen
dige schelp, die afgeplat is, vooraan puntig en achteraan afgerond 
eindigt, en verkeerdelijk zeeschuim genoemd wordt. 
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strand. Hij zweeft horizontaal in het water, en loert in 
die houding op de voorbijzwemmende visschen. Hij ver
bergt zich ook in het zand. De inktvisch wordt ·g·egeten. 

Langs onze kust vindt. men nog den dwer-ginktvisch 
(Sepiota), den pi)linktvisch (Loligo) en Ommastr-ephes. 
sa_gittatzts. Al deze soorten bezitten, evenals de inktvisch, 
acht korte en. twee langere armen, en bevatten eene . 
inwendige schelp. 

Fig. iS . - Dwerginktvisoh (Sepi~la atlanta). Fig. i9.- Pij linktviseli (Lolt'go). 

Het zijn sierlijke wezens : hun lichaam is half dqor
sch~jnend, hunne golvende zwembewegingen zijn zeer 
bevallig, terwijl hunne oogen, als twee juweelen, glin
sterende kleuren vertoonen. Na den dood wordt het 
lichaam ondoorschijnend, en krijgt het de gedaante eener 
slijmerige, vormlooze massa. In de havens te Oostende, 
Blankenberge, enz. z~jn Sepiola en Loligo soms gemeen : 
men kan ze met een kruisnet vangen, en mits ze onmid
dellijk in een glas vol zeewater te plaatsen, kan men ze 
levend onderzoeken. 
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De achtarm . (Octoptts vulga1·is; kraken) beût slechts 
acht armen en geene vinnen. Een doode achtarm maakt, 
weinig indruk, en laat niet vermoeden hoe krachtig en 

. bloeddorstig het levend dier is. In het aquarium te Napels 
houdt men de achtarmen, wegens hunne buitengewone 
roofzucht, van de .andere waterdieren :afgezonderd'. Zij 
zijn zelfs met elkander in 
voortdurende vijandschap, 
en wanneer eenige exem
plaren elkander gewoon 
geraakt zijn en in vrede 
samenleven , wordt niette
min iedere nieuwe indringer 
vijandig onthaald. KoLLMANN 
verhaalt als volgt een ge
vecht tusschen een- acht-
arm en eene buitengèwoon 
sterke kreeft: " .. .. de armen 
van den achtarm werden 
met krampachtige inspan
ning rond de kreeft gewon
den. Alles scheen achtarm, 
van de kreeft waren geene 
deelen meer zichtbaar. De 
strijders rolden op den 
grond en woelden het zand 
op ; plotseling kwl].m · de 

Fig. 80. - Ormnmt1·ephes sagittatus. 

kluwen los , en de achtarm zwom dwars , door het 
water, de kreeft medesleepend, maar niet als overwin
naar : de kreeft had inderdaad een der armen dicht b~j 
zijn aanhechtingspunt vastgegrepen en liet niet meer los. 
Ik vreesde dat de arm zou afgesneden worden, maar taai 
en veerkrachtig als caoutchouc weerstond het lidmaat van 
het weekdier aan de vreeselijke drukking. Intusschen· 
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zwom de achtarm, door smart gepijnigd, heen en weer, I 
en trachtte de kreeft van zich te schudden. Deze laatste ~ 
werd geweldig geslingerd, en een paar malen tegen de 1 

steenen van den aquariumwand geworpen, hetgeen haar ! 
dwong hare schaar te openen. " Daarmede was de strijd I 
voorloopig ten einde, maar welhaast begon hij opnieuw, j 

Fig. 81. - Achtann (Octopt<s •t<lgaris). 

tot de kreeft eindelijk een harer scharen verloor, en in 
eene naburige afdeeling van het aquarium geplaatst 
werd. In den loop van den dag kroop een der achtarmen 
over den muur die hem van de verblijfplaats der kreeft 
scheidde, viel deze aan, en sneed ze, na een korten 
strijd, letterlijk in twee; aanval, strijd en zegepraal duur
den veertig seconden. De achtarm bewoont een hol onder 

I 
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steenen, en versterkt zijne woning door er andere steenen 
v.oor te plaatsen. Aan den ingang bevinden zich de kop 
van het dier, en de armen, als slangen gewon,den, gereed 
·om de prooi vast te grijpen. 

De gewone achtarm kan 3 meters lengte bereiken; de 
uitgestrekte armen zijn ongeveer zesmaal langer dan de 
romp. Op de Noord-Amerikaansche kust bestaat eene 
soort die vijf meters lang wordt. Deze dieren hebben, 
evenals de meeste koppootigen, tot allerlei vertelsels 
aanleiding gegeven. Volgens de verhalen van vele zee
lieden zou men somwijlen, in volle zee, exemplaren 
(kraken, enz.) aantreffen, wier reusachtige afmetingen 
alle· verbeelding te boven gaan. In die verhalen ligt waar-

Fig. 82. - Ammanites Humphresianus. 1/2 nat. grootte. 

schijnlijk veel overdrijving; het ware nochtans gewaagd 
"het bestaan van zulke zeereuzen zonder verder onderzoek 
geheel en al te loochenen. Wij zijn er inderdaad nog 
verre van af, al de geheimen van den Oceaan ontsluierd 
1e hebben. 

De hooger beschreven soorten bezitten geene (bijv. 
de achtarm) of slechts eene inwendige schaal (bijv. de 

~u. ...................................................... ~ 
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~nktvisch); andere koppootigen zijn voorzien van eene 
uitwendige schaal, een slakkenhuis, waarin hun romp' ver-

borgen is ; bijv. de soorten van het 
geslacht Nautilus (met tien armen; 
een drietal soorten in den Indischen 
Ocea&n en de aangrenzende zeeën) 
die doór hun uitwendigen vorm de 
schijfhorens (zie fig. 87) herinneren, 
maar veel grooter, dikker en inwen
dig met eene laag parlemoer be
kleed zijn (I). 

Fig. 83. -: T1wrulites cate. 
>wtus; l /3 nat. grootte. 

Men treft horens van talrijke 
koppootigen in fossielen toestand 
aan : zoo bijv. (behalve talrijke uit
g·es torven Natttil~ts-soort.en) het 
geslacht Ammonites (fi g. 82), waar
onder zich soorten bevinden, wier 
middellijn een meter bedraagt ; de 
geslachten Goniatites, Tu1·nûites 
(fig. 83), enz. 

2• ORDE : BUIXPOOTIGEN 

(Gaste1·opoda ). 

Kenteekans : Lichaam dikwijls spiraalsgewijs gewon
-den. Mantel niet verdeeld, naakt of voorzien van eene of 

(
1
) De horens der koppootigen verschillen van de slakkenhuizen 

der huikpootigen (zie verder), dewijl hunne binnenholte door 
tu~schenschotten in achtereenvolgende kamers. verdeela is. Het dier 
bewoont eene enkele dezer kamers, namelijk die, welke zich aan 

' den.ingang van den horen bevindt ; de overige kamers zijn ledig. 
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meerdere schalen (nooit twee) . De kop draagt, 1, 2 of 
3 paar instulpbare voelers boven den mond. De buik
vlakte draagt eene langronde, spierachtige plaat, het 
bewegingsargaan of voet. Zee-, zoetwater- of landdieren. 

Deze dieren noemt men gewoonlijk slakken. Zij zijn 

ll'lg. 84. - Nnnkto slnk. bi, mnntol.- A, ndomopening. - V, boven• te voelers. - 'v onderste 
·voolor.- VV, vootrand. (Dit fignur is van rechts naar Jinles omgekeerd.)' ' 

schi er allen voorzien van eene kalkachtige schctctl (horen, 
s lakkenhui ) , in de gedaante een er gewonden buis, 
waarin geheel het lichaam kan teruggetrokken worden. 

~1~~~~~\ (\~f.t 
guwonrlen) . 

'Fig. 80. - Woinig gowoudon horen. 

F ig.87.- Schijfboren 
(gewonden boren). 

Om de v ' 1' chiliend vorm en van den horen wel te 
begrijpen zullen wij eene r eeks voo t"beeldcn met elkander 
vcrgPiijken : 

a ) 11enigc lakken (o.a. de aard ·lalc, fig. 84) zijn naakt, 
b czi ll n ge ne chaal. De rugzijde i ten decle bedekt 
door CC'nc plooi van d huid , den mantel. Recht , omtrent 
d 11 rand van den mantel, vindl men rl ademopening en 
d '11 aar nan l I kander gelegen. De kop draagt vier 
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voelers, die bij de minste aanraking ingestulpt worden, 
als de vinger van eenen handschoen, waarvan de top 
naar binnen geti·okken wordt. De buikzijde van het dier 
wordt ingenomen door eene spierachtige schijf, den voet, 
die bij het kruipen golfsgewijs bewogen wordt, hetgeen 
men licht kan waarnemen wanneer men de slak over 
eene doorzichtige glasplaat laat kruipen. 

b) Als tweede voorbeeld nemen wij den kaphoren 
(Ancylus), eene soort, die men in onze sloaten niet zelden 
aantreft. De geheele rugvlakte wordt ingenomen door 
den mantel, die op zijne beurt bedekt is door den kegel
vormigen horen. De zelfstandigheid, waaruit de horen 
bestaat, is eene soort van lijm (.~chelplijm of conchyoline) 
die met kalkstof doordrongen is. De horen wordt door 
de randen van den mantel afgescheiden : naarmate het 
dier groeit, worden nieuwe deelen rondom den rand van 
den horen gevoegd, zoodat deze voortdurend dieper en 
zijne opening wUder wordt. Op de buitenvlakte van den 
horen vindt men g1·oe·istrepen, die evenwijdig met den 
rand loopen en, evenals de concentrieke houtlagen in 
eenen boom, de wijze aanduiden waarop het individu 
gegroeid is. Het g·etal dezer .strépen staat echter niet in 
verhouding tot den ouderdom van het dier, maar is 
integendeel onregelmatig (fig. 85). 

c) Pileopsis lnmgat·ica (die soort is langs onze kust 
zeldzaam) is als het ware een kaphoren, waarvan de top 
omgebogen is, en een begin van winding vertoont (fig. 86). 

d) In de schijfhorens (Plano·rbis ; in onze zoete wateren 
zeer gemeen) .is de horen nog meer verlengd en de win
ding verder gevorderd; verscheidene omgangen zijn rond 
elkander gewonden, maar bevinden zich in hetzelfde 
vlak, zoodat het algemeen uitzicht van den horen, dat 
eener schijf is (fig. 87). · 

e) Eindelijk komen wij tot den gewonen vorm, dien 
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men bij de meeste buikpootigen aantreft. De groote 
poelslak (Lymnaea stagnalis, in alle stilstaande wateren 
zeer gemeen) is daarvan een goed voorbeeld. De omgan
gen zijn talrijk, niet in een vlak gelegen, maar integendeel 
boven elkander gestapeld, zoodat het geheele slakkenhuis 
de gedaante van een spitsen toren aanneemt. 'W"anneer 
men den horen breekt, vindt men in het midden eene 
soort van gewrongen steunpilaar, de spil, waarrond de 
omgangen schroefsgewijs gewonden zijn. 

De ingang van den horen is de mond (niet te verwarren 
met den mond der slak die den 
horen b ewoont!) ; hij is uitwendig 
begrensd door den mondrand, 
inwendig door den spit1·and. Is 
de sp il rand op den laatsten om
gang omgeslagen, zoo ontstaat 
de eett. Bij vele soor ten kan de 
mond di ·ht gemaakt worden bij 
middel van een hoornachtig of 
vliczig d k cl. (De woorden spit., 
n(tctcl, omgan,q, worden door 
fig. duidelijk uitgelegd.) De 
lakkenhuizen zijn schi er altijd 

r chls gewonden; toevallig links-
g wonden exemplaren worden F. 88 L 1 . lg. . - 1Jmuaea s aonaltli . 
]OOl' d Cl'ZameJaarS al zeJd- I, •pil•. - ll-VH, cerote-zesde ol' 

1 
· [ lnnts te omgang. - VliJ , eelt. _ 

7.:1Ul11 1e1c zeer gezocht. IX, s pilmnd. - .X:. mond. - XI, 

D b 'k [' b d mond rand.- XII XII!. naad. c Ut poo tg n ewonen e 
zer, de zoel waleren en h et vasteland. De eenen voeden 
zich mcl plantaardige toffen : de mondrand is dan 
gcwoo11lijk gaa f', zond er in ·nijding (fig. ' ). nelere oorten 
zijn di erenelend : de mondrand verloont al dan, van 
voren, en inham (ûg. 9), of i verlengd in de gedaan te 
en r ·I ' Ut' of buis (fig. 90-91). 

9 
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De -meeste 1luikp0otigen zijn eîerleggend : de eieren 
onzer 1Meeste zoetwaterslakken zijn <in een doorzichtig, 
geleiaol'ltig hulsel lDegrepen .: men kan .er de fraa<ie em
bryonen im het ei bespemen, en vaststellen dat Zij, 
gedurende den geheele:r.J. tijd hunner ontwikkelimg, lang
zaam ronddraaien. 
· Hiernaast (fig. 89-123) vindt men eenige soorten afge

beeld. 

3e ORDE: -PLAATKIEUWIGEN 

(Larnellibranchiata). 

Kenteekeus : Lichaam symmetrisch (niet gewonden). 
Mantel tweedeelig, met twee (gelijke of ongelijke) schalen, 
die langs de rugzijde door een veerkrachtigen band ver
eenigd zijn. Voet samengedrukt. Zoetwater- of zeedieren. 

Deze orde bevat verschillende soorten (oester, mos
sel, enz.), die voor den mensch belangrijk zijn. Door hunne 
leefwijs zijn zij zeer merkwaardig. 

Voo1·beelcl: de mossel (Mytilus edulis). Het lichaam is 

Fig. 89. - \Vulk (Bttccimtm undalum; dia.lect.naam wullok). Zeer gemeen op ons 
strand i wordt gekookt gegeten. De eieren zUn l~evat in lichtgele vliez ige zakjes. 
groot als erwten, en ten getale van verscheidene honderden tot een pak vereenigd. 
Deze eierpakken z'ijn op bet strand zeer gemeon, en worden door de visschers 
,·ateldutsen genoemd . 

Fig.l90.- Noordhoren (Fusus antiq1Hts). De grootste inlanàsche soort (be:reikt 15-18 cm.); 
zeldzaam op ons strand . 

Fig. 91. - IJslandscl•e spilboren (FüBUS islanditn<S). Kleinar (5·9 cm.); zeldzaam op 
ons strand. De laat~te omgang en de .mond zUn alleen afgebeeld. 

Fig.9 ~. - Stekelhoren (M'I.wex erinaceus). Niet zeldzaam op ons strand. Vorm veranderlijK. 
Fig . 93. -'Gevlochten fuikhoren (JYassa nUculata). Zeer gemeen op ons st.rand. 
Fig. 94-.- Verdikte fuikb oren (Nassa ,-incrassata) . Kleiner; zeer zelazaam op ons strand . 
Fig. 95.- Tolhorenslak (T1·oclms zizyphinus) . SierlUk gekleurd, paarlemoerach tig. 

Gemeen op om strand (ledige horens zijn soms zwart). Wordt door de visscbers 
gegeten. 

Fig. 96. - TrapgeveUje (Plturotoma turn"cula). Niet gemeen <lp ons strand. 
Fig. 9ï.- Ge\vone tepelhoren (Naticamonflije1·a). Gemel!n op ons ~trand. 
Fig. 98. - Gevlekte tepelhoren (1YaUca niU.da). Gemeen op ons strand . 
Fig. 00. - c:wnnüz"'ia (T·w·~om:lla) pusilla. Zeldzaam op ons strand. 
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Fig.93. 

Fig. 89. 
~!g. 94. 

Fig. 90. 

Fig. 9!. 

Fig. 95. 

Fig. 97. Fig. 96. . Fig. 98. Fig.99. 
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Fig. 119. Fig. 120. Fig. 121. Fig. 122. Fig. 123. 

Fig. 100. - Pelikaanvoet (Apon·lwis pes-pelicani) . Zeldzaam op ons strand. 
Fig. lOL.- llfoerasslak (Paludina vivipara). Brengt levende jongen ter wereld. Zeer 

gemeen in slootpn en rivieren. 
Fig. 102. - Narietslak (Neritinajlu .. viatt"lis). Horen klein, dik, bevallig, zeer veranderlijk 

gekleurd. Gemeen in rivieren, vooral in bergstreken. 
Fig. 103. - Gewone purperslak (P«rpura lapillus). Zeer gemeen op ons strand. Wordt 

gegeten. 
Fig. 104. - Pwncturella n.oachina. Zeer zeldzaam op ons strand. 
Fig. 105. - Emm·gimûa rosea. Zeer zeldzaam op ons strand. 
Fig. 100. - Keversbk ( Cidton cinereu.s). De horen bestaat uit acht achtereenvolgende 

stukken, door buigzame deel en vereenigd. Zeer zeldzaam op ons strand. 
Fig. IOï. - Wijngaardslak (Helix pomaUa). In de zuidolijke provincièn en Limburg 

zeer gemeen. Dit is de grootste inla.ndsche landslak i zij wordt gegeten (escn.rgot des 
vignes of cseargot de Bourgogne). 

Fig. 108. - Tuinslak (Helix nem01·alt"s). Gewoonl~ik met gekleurde banden versierd. 
Zeer gemeen in al onze tuinen. 

Fig. 109. - Helix arbustorum. Ongeveer als de vorige, maar gevlekt. Zeldzaam; in 
tuinen, op brandnetels.- In ,de zuidelUke provinciën gemeen. 

Fig. IlO.- Heliz lapicida. In bergstreken (o. a. Nam"én, het Maas dal) gemeen. 
Fig. 111. - HcUx rotundata. 2 maal vergroot. Gemeen onder steenen, in mos, 
Fig. 112. - Succinea putris (.Amberhoren). Gemeen i zoetwaterslak. Horen zeer don. 
Fig. ll3.- Succinea oblonga. Kleiner. Zoetwaterslak. 
Fig. 114. - Veelvraatslak (Bulimus acicula). Gemeen in de duinen. Zeer dun en teeder. 
Fig. 115.- Tonhorent~ e (Pupa doliolu.m). Vergroot. Landslak. 
Fig. 116.- Spoellwren (Clauûlüt laminata). Rechts nat. grootte i links de mond ver-

groot. Lengta 12-18 mm . Landslak. De spoelhorens z\jn steeds links gewonden. 
Fig. Il7.- Poelslak (Lymnaea (I) palust.-is) . Zoetwaterdior. Zeer gemeen. 
Fig. 118. - Lymnaea ovata. Zoetwa.terdier. Zeer gemeen. 
Fig. 119.- Lymnaea auricularia. Zoetwa.terdier. Niet zeldzaam. 
Fig. 120.- Lynmaea.glut-inosa. Zoet waterdier. Niet zeldzaam. 
Fig. 121.- Blaashoren (Physahypnorwn) . Zoetwaterdier. Gemeen. 
Fig. 12"2.- Blaa::ohoren (Pilysa acuta). Zoetwat.erdier. Gemeen. 
J!,ig. 123. - Schijfboren (?lanorbis nautilet<S} (2). 1-3 mm. Gemeen. Zoetwaterdier. 

(1) Gewone poelslak (Lymnaea stagnalis), zie fig. 88. 
( 2) Gewone schijfhoren (Planm·bis cornetts), zie fig. 87. 
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Fig .. 103. 

~ 
Eig. 109, 

Q 
}ïg. 108. 

I 
Fig 11 3. 

Fig. 117 . Fig. 118. 
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begrepen in eene schaal(!), bestaande uit twee helften 
die juist bij elkander passen, en vereeQ:jgd zijn door een 
veerkrachtigen band. Deze is omtrent het spits vooreinde 
der schalen langs de rugzijde vastgehecht. De twee~ 
deelige schaal is als het omslag van een boek, waarin de 
mossel begrepen is. IVanneer men de schaal geopend 
heeft (eene g·ekookte mossel kan desnoods tot het onder-
zoek gebruikt worden), treft men het week lichaam aan. 

Men bemerkt langs de buik
zijde, op de middellinie, een 
bruinen lap, den voet (verkeer
delijk tong der mossel ge
noemd) : deze is spierachtig, 
en dient als bewegingsor·g·aan. 
Omtrenthet aanhechtingspunt 
van den voet vindt men een 
bundel z~jdeacbtige draden, 
den baard. Het is bij middel 
dezer draden, die aan hun 
uiteinde ieder eene kleine 
ronde schijf (deze is dikwijls 

Fig. 124. - Gewone mosso!, goopend en losgerukt) dragen, dat bet dier 
langs de buikzijria beschouwd. Het · kk h 
achtereinde is naar beneden ~keerd. ZlCb aan steen en, st u en OUt, 
H~k~~~~~::1c~~·li~~s ct;~~.~~~ts, de enz. vastmaakt. 

Sc, schelp. - V, voet. - B, baard. - D b d " 
T, tasters. - K, kienwen. - M, man- e -VOet en de aar Zljn 
te~. - R, mantelran d. - S, S, sluit- t b ht d 
sp1eren. vas ge ec op en 1·omp, 

waarin de ingewanden bevat zijn. Vooraan (naar het 
spits einde der schalen toe) vindt men aan weerszijden 
twee lapvormige, weeke, witte aanhangsels, de tasters. 
Tusschen deze is op de middellinie de mond gelegen 
(moeielijk waar te nemen). De aa1·s bevindt zich langs de 
rJ!.gzijde, omtrent bet achtereinde van den romp. Rechts 

(I) Uit schelplüm en kalkstof bestaande. 
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en links draagt de romp twee dunne, ges treepte, weeke 
platen, de k i&uwen, welke· door talrijke bloedvaten door
Joopen worden, en de adem werktuig n uitmaken. Einde~ 
lijk draagt de romp nog twee dunne, vliezige aanhang
sels, de 1nantetlapp en, die de binnenvlakte der chalen 
geheel bekleeden. De vr~je randen der mantellappen 
kleven een weinig aan elkander, zoodat het dier , met 
kieuwen, voelers, enz. , geheel b egrepen is in eene kamer, 
door de mantellappen begrensd, en uitwendig door de 
schaal bedekt.. Dezè kamer, de mantelholte, vertoont twee 
openingen : 1o langs de buikzijde tusschen de mantel
lappen ~ene spleet, langs waar de voet naar huiten kan 
uitgestrekt worden; 2o achtera:m zijn de mantelranden 
dikker en dieper gerimpeld dan elders ; zij zijn op die 
plaats niet vereenigd, .maar laten eene spleet, de' adem
opening, b.1sschen beide open. Langs die spleet, door de 
franjeachtige mantelranden als door twee lippen begrensd,. 
vloeit water in en uit de mantelholte. 

Eindelijk vinden wij, vooraan en achteraan, eene witte, 
cylindrische spier, waarvan beide einden rechts en links. 
op de schalen vastgehecht z\jn : het zijn de vooTste en 
achteTste sluitspiet en; door hunne samentrekking worden 
de schalen gesloten. (De achterste (dikste) sluitspier· 
noemt men in de spreektaal den wortel der mossel.) 

De mossel kan (even als vele plaatkieuwigen) niet 
van plaats veranderen. Zij hecht zich met haren baard 
aan een steen of een stuk hout v:ast, en brengt in den 
regel geheel haar leven op dezelfde plaats door. Zij 
gebruikt haren voet alleen ten einde zich om haar steun
punt in verschillende richtingen te wenden en te keeren. 
Jonge mosselen zwerven rond, tot zij eene verblijfplaats 
gevonden hebben. · 

Wanneer de mossel met water over-dekt is, opent zij 
half hare schalen : de mantelranden komen e.en weinig 
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naar buiten te voor chijn, en wijken uit elkander , zooda t 
de ademopening in de gedaante eener spleet geopend 
wordt : het water dringt langs de spleet in de mantel
holte, omspoelt de ademwerktuigen (kieuwen) en onder
houd t op die wijze de ademhaling. Tevens worden kleine, 
met het bloot oog onzichtbare diertjes en plantj s, die in 

Fig. 125.- Drie mosselen aan eon stuk hout vastgeltecht. Hot onderste individu 110udt 
zijne schalen gesloten. De twoo bovenste hebben zo g{!opend : aan het (breodo) 
achtereinde komen de mantolfranj en tusschen do schaJen te l'OOrschijn i aan hun 
vooreinde (voor den baard) is de voet uitgestrekt. 

Op den bodt>rn liggen twee exem plaren van den strandgaper (Mya arenariu). 
Bet exemplaar rechts beeft zUne lange, twoedeelige adembuis uitgestrekt. terwijl do 

voet aan het tegenovergestelde uiteinde (vooreinde) zichtbaar is. 
Het exemplaar links heeft de adembuis grootendeels ingetrokken. 

Rëchts bemer.l..i. men het boveneindo van de adembuis van een derde exemplaar, dat 
gehuel in de slib verborgen is. 
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het water schier altijd overvloedig rondzweven, door den 
waterstroom naar den mond gebracht, om als voedsel 
t e dienen. 

Het water verlaat de mantelholte langs de opening 
langs waar het binnengevloeid is. In die opening ontstaat 
.aldus een dubbele stroom (1

) . 

Het in- en uitvloeien van het water wordt veroorzaakt 
door de werking van tT·ilha1·en. De kieuwen, de binnen
vlakte van den mantel, de voelers, enz. zijn bedekt met 
millioenen zeer kleine, met het bloot oog onzichtbare 
haartjes, die zich onophoudelijk heen en weer bewegen. 
(Het is voldoende een stukje eener ·kieuwplaat, aan een 
levend exemplaar ontleend, onder den microscoop te 
plaatsen om de bewegingen der trilharen te kunnen 
nagaan.) Men kan zich het uitzicht van eene kieuwplaat, 
onder den microscoop gezien, voorstellen als dat van een 
.korenveld, waar de korenhalmen zich onder den invloed 
van den wind bewegen. De trilharen worden echter niet 
door het water bewogen (als korenhalmen door den 
·wind), maar hunne bewegingen zijn zelfstandig, en zij 
doen zeiven het water vloeien. 

(Men kan zich nog de kieuwplaten, evenals de andere 
met trilharen bedekte deelen, voorstellen als een borstel, 
die onder water zou gedompeld zijn, en waarvan al de 
haartjes heen en weer zouden geslingerd worden : het 

(1) Dit verschijnsel kan vergeleken worden met den dubbelen 
luchtstroom, dien men waarneemt in de geopende deur waardoor 
eene warme kamer met eene koude plaats in verband staat : houdt 
men eene rookende sigaar in het bovendeel der deur, zoo ziel men 
den rook naar buiten gedreven worden; in het onderdeel der deur 
h eeft het tegenovergestelde plaats. In de kamer stroomt de lucht 
gedurig rond ; langs onder vloeit zij van buiten naar binnen ; langs 
boven omgekeerd. Op gelijke wijze beweegt zic)l het water in de 
mantelholte eener mossel. 

I· 
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waJter zou aldus in beweging treden en vloeien. Hetzelfde 
geschiedt in de mantelholte der mossel.) 

De mossel is onbekwaam haar voedsel te zoeken : zij 
kan op jacht niet gaan; zij bezit geene grijptuigen. Wan
neer een gevaar haar bedreigt, sluit zij hare schalen : 
andere verdedigingsmiddelen schijnt zij niet te bezitten. 

Al de plaatkieuwigen, die een baard bezitten, verkeeren 
in denzelfden toestand als de mossel. Vele soorten kunnen 
e~hter bij middel van hun voet rondkruipen, als bijv. de . 
strandgaper, op fig . 125 afgebeeld. De strandgaper ver
toont, .in de grondtrekken van z1jn lichaamsbouw, dezelfde · 
inrichting als de mossel. De lippen der ademopening zijn 
echter verleng·d, en vervormd tot twee samengegroeide 
buizen, die verre buiten de schaal kunnen uitgestrekt en 
0ok geheel daarbinnen i11getrokken worden : eene dezer 
adembuizen dient tot het binnenvloeien, de andere tot 
het uitvloeien van het water. Het dier leeft in het slijk 

Fig. 12G.- De verfschelp (Unio pictor··u .. m), aldus genoemd wegens bet gebruik door de 
schilders van hare schalen gemaakt., om er kleurstoffen in te bewaren, bewoont den 
slijkigen bodem onzer riv ieren. De binnenvlnl..-te der schalen is bekleed met eene 
laag paarlemoer. Niet zelden vindt men in het .. lichaam kleine ronde stukjes paar· 
lemoer, door den mantel afgescheiden. Di t zijn paJ'cls. Vele plaatkieuwigen, o. a. 
Unio mm·gariltjeru, die in de snelvloeiende rivieren van Namen, Luik en Luxem
burg niet zeldzaam Î$1 bevat parels, die soms tamelijk schoon zijn, en tot een kleinen 
handel aanleiding geven. De gewone parels, die soms de grootte eener hazelnoot 
bereiken, groeien op dezelfde w!jze in de pareloester (Meleagn."na ma1·garitijera), 
eene soort die de warme zaeên bewoont. · 

Fig. 127.- Eetbare zandschelp, koks (Cai·dit;m edule) . Gemeen op ons stra nd. Eetbaar. 
Fig. 128. - Rivierhoornschaal (Cyclas 1'·ivicola). In onze rivieren uiterst gemeli'n. 
Fig. 129. - Afgeknotte >trandschelp (Madra subt•·uncata). Zeer gomeen op ons strand. 
Fig. 130.- Dunne platschelp (Telli1w. tenuis). Zeer gemeen op ons strand. Dik-wijls 

zeer fraai rozerood. 
Fig. 131. - Slijkgaper (Scrobiculm·ia plperala). Zeer gemeen op ons strand. 
Fig. 132. - Zaagschelp of tandetje (Donax lnmculus). Overvloedig op ons strand. 
Fig. 133. - De artamisschelp (.41·temt's exoleta), linkerschaal langs binnen gezien. 

a, Slotofscha.rnier; b, onderrand dt•r schaal; c, aa.nhechtingslijn van den ba-nd, die 
de twee schal('.n vereenigd: d., spits; e, maantj e; g, spieriudro.ksels (hier zijn de twee 
spierindruksels, en dus ook de slo.itspiertn, bijna even gloot, terwijl zij bU de mossel 
zeer ongelijk zijn); h, mantelindrukscl (met den mantelrand overeenstemmend); 
t.', mantelinbuiging (met de adembuizen overconstemmend). 
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Fig. 131. Fig. 133. 
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(frhilippine; achterhaven van Oostende, enz.), verbergt 
zich daarin op eenige centimeters diepte, en strekt zijne 
adembuis uit, zoodat hare twee openingen alleen boven 
het slijk uitsteken, en het waterverkeer toelaten. Bij het 
mlnste gevaar wordt de buis ingetrokken; het slijk sluit 
zich daarboven dicht, en het dier is aan alle blikken 
onttrokken, in veiligheid diep in de slib. 

Op blz. 123 vindt men de afbeelding van eenige andere 
soorten van ons land. Fig. 133 geeft de uitlegging van 
eenige kunstwoorden, die bij het beschrijven der schalen 
gebruikelijk zijn. 

In de schelpen van oesters, mosselen en vele andere 
plaatkieuwigen vindt men dikwijls een dischgenoot, de 
mosselkrab (Pinnotheres pisum). 

De mosselkrab voedt zich met kleine wezens die binnen 
de ~antelholte spoelen ; of zij aan het weekdier eenige 
diensten bewijst is zeer twijfelachtig. Vele lieden denken 
dat de tegenwoordigheid eener mosselkrab (eene mossel
spin, zooals men verkeerdelijk zegt) de mossel giftig 
maakt. Die meening is ongegrond. Men heeft tot heden 
niet kunnen ontdekken, waarom mosselen somwijlen 
giftig zijn, noch waarom sorr;mige lieden, meer dan 
andere, aan vergiftiging door mosselen blootgesteld zijn. 



VIERDE AFDEELING 

DE "WORMEN 
(Vermes). 

Het is onmogelijk, in den lichaamsbouw der wormen, 
eene enkele bijzonderheid te vinden, die als algemeen 
kenteeken- der afdeeling kan opgegeven worden. De 
wormen zijn niet, als bijv. de werveldieren, allen volgens 
hetzelfde plan gebouwd, maar verschillen integendeel 
merkelijk van elkander. Men mag zeggen dat de afdeeling 
der wormen .bestaat uit de vereeniging van allerhande 
dieren, die men in geene der zes andere afdeelingen heeft 
kunnen te huis wijzen. 

De meeste wormen zijn waterbewoners (zee- en zoet
water); enkele leven in vochtigen· grond, en vele soorten 
bewonen, als pamsieten of woeke1·dieren, het lichaam van 
andere wezens. Wij zullen ons tot de beschrijving van_ 
eenige voorbeelden bepalen. 

ORDE DER RINGWORMEN 

( Annelida). 

De aardworm (Lumbricus, regenworm, pier, terrek, 
teek, tetting). Het lichaam van den aardworm is nagenoeg 
cylindrisch, vooraan toegespitst, achteraan platgedrukt, 
en duidelijk in ringen verdeeld. Hel draagt geene lede
maten, maar iedere ring is voorzien van zeer kleine, 
gekromde borstelharen, die twee aan twee tot vier 
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groepjes vereenigd zijn, betgeen aan het lichaam eene 
zekere ruwheid geeft. Aan het vooreinde bevindt zich de 
mond, achteraan de aarsopening. Het bloed is rood : deze 
kleur heeft haven oorsprong in eene roode kleurstof, die 
in het bloed. opgelost is, en niet, als bij de werveldieren, 
in de tegenwoordigheid vim foode bloedlichaampjes. 

De aardwormen bewonen de vochtigè aarde in alle 
werelddeel en. In onze streken .. worden zij zelden langer 
dan 40 centim.; de grootste soorten vindt men in Zuid
Amerika : zij bei;eiken 1 m. lengte, en hunne onderaard
sche gangen · zijn 2 centimeters wijd. De aardwormen 
houden zich gewoonlijk 30 à 50 centim. diep; wanneer 
langdurige droogte of strenge koude heerschen, zoeken 
zij dieper eene schuUplaats. Zij houden een winterslaap. 
De vmnenigvuZdiging dezer dieren geschiedt op twee 
wijzen : evenals de meeste andere dieren leggen zij eieren, 
die in een klein rond beursje bevat z~jn. Bovendien ver
meerderen zij door vm·deeling : wanneer het lichaam van 
éen aard worm aan stukken gesneden wordt, ontwikkelt 
Zich ieder deel tot een volkomen individu (1). 

Uit de onderzoekingen van DARWIN en HENSEN blijkt, 
dat de nederige aardworm in de aigcmeene huishouding 
der natuui· eene zeer gewichtige plaats inneemt. De aard
worm is voornamelijk 's nachts bedrijvig. Hij boort in 
den grond eene loodrechte bui•, die hij inwendig met 
lijmige aà•rde bekleedt. De daartoe gebruikte aarde wordt 
langs den aars uitgesc~~iden (zie verder). Wanneer bet 

, (1) De tu'inman, die met zijne spade een aardworm doorhakt om 
hem te vernielen, be;vordert dus onwetens de vermenigvuldiging van · 
het dier! 
' De vermeerdering door verdeeling, die in de plantenwereld (afleg

gers, stekken, loten, enz.) a lgemeen voorkom t, vertoon t zich in het 
die1:enrijk niet alleen hij den aardworm, maar btj zeer vele wormen 
eh ·andere lagere i!! iepen. 
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werk v-oltooid is keert de worm zich om, en plaatst zic.h 
met den kop dicht bij den ingang; bii het gerjng·sbe 
ge1·ucht verdwijnt b:ij met verbazende snelheid in z\jne 
buis. 's Nachts s"trekt hij het vo0rste deel van (bij regen
achtig weder soms geheel) zijn lichaam uit, em tast in het 
donker naar voedsel om. Hij grijpt, bij middel van zijne 
mondlappen of zijn zuiger1 alles wat hem -tot voedsel 
verstrekken kan (o. a. vleesch), in 't bijzonder half
ontbondem bladeren. Wanneer hij een blad gevonden 
heeft, trekt hij het half in zijne buis, zoodanig dat het als 
eene prop den ingang verstopt; vervolgens spmvt hij er 
een alkalisch (1) vocht op uit, waardoor het week gemaakt 
wordt, en eindelijk rukt hij er kleine stukjes van af en 
zwelgt die in. De aardworm slikt ook veel aarde in, om zè 
daarna uit te scheiden en er zijne woning mede te 
bek;leed·en, of wegens de organische stoffen (afval van 
planten, mest, zaadjes, eitjes van allerlei dieren, enz.), die 
ermede vermengd zijn en in zijnen darm verteerd worden. 
Evenals de vogels hun voedsel in hunne kauwmaag met 
ingezwolgen steentjes kneden, gebruikt de aarrilworm de 
kleine keitjes en harde korrels, in de aarde bevat,. om 
zijn voedsel in zijne spiermaag fijn te wrijven. De uit
werpselen van den aardworm worden gebruikt om er 
zijne woning mede te bepleisteren, of jn de nabijheid 
van ·den ingang zijner buis ontlast, in de gedaante van 
gewonden ·cylinders, zoo dik als een dunnen pijpsteel; zij 
bestaan grootPndeels uit aa,rde. Is de g.rond door zijne 
gesteldheid voor de aardwormen g.unstig, zoo kunn:en 

(1) Alkalische slofl'en hebben onder anderen de eigenschap de 
meeste organische zelfstn.ndigheden te ontbinden en week er te maken. 
Eenieder weet hoezeer alkalische stoffen, als zeep- of sodaloog, de , 
Jianden der waschvrouwen doorvreten. Het vocht door den aardworm 
uitgespuwd, verteert nagenoeg op dezelfde wijze ~et voedsel van 
het dier. · 
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deze dieren zeer talrijk worden : volgens Hensen zou hun 
getal gemiddeld 130,000 per hectare bedragen. Na weinige 
jaren wordt ieder gronddeeltje op zijne beurt door de 
aardwormen ingeslikt en weder ontlast ; de diep gelegene 
deelen worden, in de gedaante van uitwerpselen, naar 
boven gebracht, en alzoo wordt . de grond als het ware 
beploegd : de bodem wordt daardoor losser, voor lucht 
en water doordringbaar gemaakt, en voor het planten
leven beter geschikt. Daarbij moet nog gevoegd worden 
dat kleine steentjes en andere harde deelen in de maag 
der aardwormen fijn verdeeld worden; nieuwe holen 
worden gedurig gegraven, terwijl de oude inzakken, 
zoodat de geheele bodem door eigen· zwaa.rte inzinkt: De 
steenen, die er op liggen, zinken mede, worden tevens 
met uitwerpselen bedekt en eindelijk geheel begraven. 
En niet alleen steenen, maar grondvesten vam oude 
gebouwen verdw~jnen op die wijze, geheel in den grond. 
Men kan zich het best voorstellen hoe gewichtig die 
verrichting der aardwormen is, door hunne uitwerpselen 
op eene bepaalde uitgestrektheid gronds dagel~iks te 
verzamelen en na een!gen tijd de hoeveelheid daarvan te 
bepalen. Darwin heeft op die wijze, op een vierkanten 
meter in den loop van een jaar 5 kit uitwerpselen ver
zameld, hetgeen, volgens berekening, na ti en jaar, tot 
eene laag van 3 centim. dikte zou aanleiding geven. Door 
de werkzaamheden der aardwormen wordt de bodem 
effen gemaakt, en het wegspoelen van den grond door 
den regen bevordert. 

In de zee leven ontelbare ringwormen, waarvan vele 
soorten verscheidene meters lang· worden, en de fraaiste 
vormen eh kleuren vertoonen. Als voorbeeld noemen wij : 
de zeepier (A1·en icola piscatorum), die' langs onze kust ih 
het vochtig zand leeft. Zijne uitwerpselen hebben dezelfde 
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gedaante als die van den àardworm, en· worden soms in 
verbazende massa op ons strand gevonden. De zeepier 
wordt, evenals de aardworm, door de visschers als lokaas 
gebruikt. 

ORDE DER PLATWORMEN 

(Plat helminthes). 

De gewone lintworm (Taenia solium) bewoont de 
darmen van den mensch. Hij heeft de gedaante van een 
lint; vooraan bevindt zich een gezwollen àeel, de kop, die 
een krans haken en daaronder vier zuignapjes draagt. 
Haken en zuignapjes zijn'aanhechtingsorganen, waarmede 
qe kop aan <ilen darmwand bevestigd is, terw~jl de worm 
in de darmholte hangt. De kop wordt gevolgd door een 
nauwer deel, de hals ; daarna komen eenige honderden 
vierhoekige, platgedrukte leden, die aan grootte loenemen 
naarmate men zich van den kop verwijdert. Het getal 
der leden kan zeven of achthonderd, en de lengte van 
het dier tien meters bereiken. De lintworm voedt zich 
met d.e voortbrengsels van de sp~jsvertering van den 
mensch, waarmede z\jn lichaam als eene spons door., 
drongen wordt, daar hij zich in den darm bevindt ; ver
teringsorganen heeft h~i dus niet noodig, en zij ontbreken 
hem volkomen. De kop vertoont geen mond, en dient 
alleen, zooals hooger gezegd w erd, als aanhechtings7 
orgaan. 

In ieder lid ontstaan talrijke eieren; wanneer de eieren, 
in het laatste lid bevat, rijp geworden zijn , komt dat lid 
van de overige los en wordt met de uitwerpselen uit het 
lichaam va!l den mensch verwijderd. Het voorlaatste lid 
volgt weldra denzelfdep weg, enz. De leden komen het 

10 
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een na het ander in regelmatige orde los, en niet zelden 
worden verscheidene leden te zamen verwijderd, in de 
gedaante van een lint van eenig·e centimeters lengte. 

Zoodra de uitwerpselen het lichaam van den mensch, 
verlaten hebben, en aan den regen en andere oorzaken 
van ontbinding blootgesteld z\jn, worden de daarin bevatte 
leden opgelost : de eieren, die zij inhouden, worden in 
vrijheid gesteld ; zij zijn echter tegen vernieling· beveiligd 
door de taaie, ondoordringbare schaal die hen omgeeft. 
Deze eieren zijn zeer klein, met het bloot oog onzicht
baar; door den reg·en worden zij medegevoerd, en in alle 
richtingen uitgezaaid: zij geraken in het water van beken 
en v\jvers, en blijven haperen aan bladeren en stengels 
van groenten en gewassen, wanneer b\jv. de drekstoffen, 
waarmede zij ontlast werden , als landmest gebruikt 
worden. Indien nu een werveldier, een varken b~jv., 
water of groenten, die met lintwormeitjes bezoedeld zUn, 
als voedsel gebruikt, geraken deze in zijn darm. Na korten 
tijd komt een klein wormvormig diertj e uit ieder ei. 
Dit wormpje blijft echter niet in den darm : het door
boort integendeel den darmwand, en baant zich een weg 
door of tusschen de verschillende lichaamsdeelen heen 
(misschien langs de bloedvaten ?), tot het eindelijk een 
orgaan bereikt heeft, waarin het zich nu verder gaat 
ontwikkelen. Wanneer heteene geschikte plaats gevonden 
heeft, ondergaat het diepe wijzigingen : het verliest 
het vermogen om van plaats te veranderen, neemt de 
gedaante aan van een blaasje, en bereikt in dien vorm 
de grootte eener kleine erwt. Een dergelijk wezen noemt 
men blnaswonn, en heeft met den lintworm, in den schijn, 
niet de minste gelijkenis. Men vindt blaaswormen in de 
spieren, de hersenen, de kli eren, zelfs in het oog; hmme 
tegenwoordigheid kan erge gevolgen na zich sleepen. 
(Vleesch dat blaaswormen bevat noemt in en gortig.) . 
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een na het ander in regelmatige orde los, en niet zelden 
wo~;d en verscheidene leden te zamen verwijderd, in de 
gedaante van een lint van eenige centimeters lengte. 

Zoodra de uitwerpselen het lichaam van den menscb, 
verlaten hebben, en aan den regen en andere oorzaken 
van ontbinding blootgesteld z~jn, worden de daarin bevatte 
leden opgelost : de eieren, die zij inhouden, worden in 
vrijheid gesteld ; zij zijn echter tegen vé nieling beveiligd 
door de taaie, ondoordringbare schaal die hen omgeeft. 
Deze eieren zijn zeer klein, met het bloot oog onzicht
baar; door den regen worden zij medegevoerd, en in alle 
richtingen uitgezaaid: zij geraken in het water van beken 
en v\jvers, en blijven haperen aan bladeren en stengels 
van groenten en gewassen, wanneer bijv. de drekstoffen, 
waarmede zij ontlast werden, als landmest gebruikt 
worden. Indien nu een werveldier , een varken b~jv. , 

water of groenten, die met lintwormeitjes bezoedeld zijn, 
als voedsel gebruikt, geraken deze in zijn darm. Na korten 
tijd komt een klein wormvormig diertj e uit ieder ei. 
Dit wormpje blijft echter niet in den darm : het door
b oort integendeel den darmwand, en baant zich een weg 
door of tusschen de verschillende lichaamsdeelen heen 
(misschien langs de bloedvaten ?), tot het eindelijk een 
orgaan ber eikt heeft, waarin het zich nu verder gaat 
ontwikkelen. Wanneer het eene geschikte plaats gevonden 
heeft, ondergaat het diepe wijzigingen : het verliest 
het vermogen om van plaats te veranderen, neemt de 
gedaante aan van een blaasje, en bereikt in dien vorm 
de grootte eener kleine erwt. Een dergelijk wezen noemt 
men blnaswo1·m1 en heeft met den lintworm, in den schijn , 
niet de minste gelijkenis. Men vindt blaaswormen in de 
spieren, de hersenen, de kli eren, zelfs in het oog; hunne 
tegenwoordigheid kan erge gevolgen na zich sleepen. 
(Vleesch dat blaaswormen bevat noemt inen g01üg.) . 

1 
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Op welke wijze zal nu uit den blaasworm een· nieuwe 
lintworm ontstaan ? Dit is zeer gemakkelijk te begrijpen. 
Indien gortig vleesch door een mensch gegeten wordt, 
geraakt de blaasworm met het vleesch in den darm :het 
vliesje, dat hem omringt, wordt door de verteringssappen 
·opgelost, en op die wijze wordt een wezen in vr\jheid 
gesteld, waarin wij dadelijk den kop en den hals van een 
lintworm herkennen. Deze jonge lintworm hecht zich 
met zijne haken en zuignappen aan den darmwand vast; 
de hals neemt aan lengte toe ; door eene insnoering ont
staat een eerste lid a; de hals 
wordt venolgens weder langer 
en a. wordt daardoor van den 
kop verwijderd; door eene 
tweede insnoering, tusschen a 
en den kop, wordt een tweede 
lid b tusschengevoegd. Op de
zelfde wijze ontstaat een derde 
lid c, en achtervolgens bon
derde leden : de oudste leden 
zijn aan 't uiteinde van het lint; 
zij groeien, worden dikker en Fig. m.- Biaaswonn. 

breeder, 'en wanneer de eieren, die er zich in ontwik
kelen, rUp zijn g·eworden, komen de leden· los. De jongste, 
kleinste leden bevinden zich integendeel het dichtst bij 
den kop; met een woord, de ouderdom van ieder lid, en 
de graad. van rijpheid van de eieren, die er in bevat zijn , 
hangen af van den afstand tusschen bedoeld' lid en 
den kop. 

Uit deze beschrijving blijkt, dat de lintworm in twee 
verschillende gedaanten voorkomt : als eigenlijke lint
worm bij den mensch, als blaasworm bij het varken. Het 
ligt voor de hand d~t het gebrui,k van rauw varkens
vleesch niet zonder gevaar is; telkens men die spijs 
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gebruikt, stelt men zich bloot aan het binnendringen van 
blaaswormen, die na korten tijd lintwormen worden. fn 
ons land is dat woekerdier niet. zeer gemeen, hetgeen 
waarschijnlijk dient toegeschreven te worden aan de 
gewoonte, het vleesch te braden of te koken : een vol
doende warmtegraad doodt de blaaswormen. In Duitsch
hmd, waar het varkensvleesch gewoonlijk rauw gebruikt 
wordt, is de lintworm integendeel zeer verspreid. De 
tegenwoordigheid van den lintworm kan tot erge gevolgen 
àanleiding geven. Ook de blaasworm komt bij den mensch 
voor: eieren van den lintworm kunnen inderdaad in onze 
dranken (bijv. water 1üt eene beek of eene sloot) of in 
onze spijzen "(rauwe g'Voenten) ·geraken, in ons lichaam 
dringen en zich aldaar tot blaaswormen ont-wikkelen. 
Wanneereene vlieg zich op drekstoffen nederzet, kunnen 
lintwormeitjes aan hare ledematen haperen, en wanneer 
zij daarna in de keuken dringt en op een stuk vleesch 
df eenige andere spijs rondwandelt , kunnen de eieren 
loskomen en aan het voedsel gekleefd blijven (IJ. 

Het is dus ni et alleen uit reinheidsgevoel dat w~j de 
vliegen van ons voedsel moeten ver:wijderd houden, maar 
uit vrees voor een ernstig gevaar. 

Behalve den gewonen lintworm van den mensch z~in 
nog eene menigte andere lintwormsoor ten gekend : in 
den regel leeft iedere soort als lintworm bij een bepaald 
werveldier, als blaasworm bij een ander. De lintworm 
van del} jachthond b~jv. (T aenia se1-rata) komt als blaas
worm bij het konijn en den haas voor; de lintworm van 
den schapershond (T aenia coemtrus) als blaasworm in de 
hersenen van het schaap. T aenia mediocanellata leeft als 
lintworm in den darm van den mensch ('vooral in warme 

(1) Dit is geene loutere veronderstelling, maar werd door zorg
Vuldige onderzoeki ngen bewezen. 
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landen), als blaasworm in rundervleesch. In 't algemeen 
vindt men dus lintwormen bij vleeschetende, blaas
worm en bij plantenetende dieren. 

De bloedzuigers (Hirudinea) zijn afg·eplatte wormen ; 
hunne huid is slijmig, van vele ringen voorzien. Zij 
bezitten aan hun voorste en achterste uiteinde een ronden, 
schotelvormigen zuignap. De vootste zuig·nap is de 
kleinste ; in zijn midden bevindt zich de mondopening·, 
welke met drie hoornachtige, tandachtig ingesneden 
kaken gewapend is; derhalve is de wond, door een 
bloedzuiger gemaakt, driestralig. Deze di!~11en worden 
gewoonlijk in stilstaande of langzaam vloeiende zoete 
wateren aangetroffen. Zij leggen hunne eieren in hoopjes ; 
ieder hoopje wordt door . een gemeenschappelijk hulsel 
omgeven en aan waterplanten of andere ondergedoken 
voorwerpen bevestigd. De bloedzuigers hechten zich aan 
visschen en andere waterdieren (als kikvorschen, rat
ten, enz.) en laten zich vallen wanneer zij zich vol bloed 
gezogen hebben. De gewone bloedzuiger (Ilirudo medi
cinalis) wordt in de geneeskunde g·ebruikt; hij wordt, 
vooral uit Rusland en Hongarije, naar het overige Europa 
vervoerd, en aldaar in waterbakken of bokalen gehouden. 
Talrijke andere soorten behooren in onze streken te huis, 
onder andere de paardenbloedzuiger (Haemopis vorax), 
die b~j voorkeur in vuile, stilstaamle slooten en meren 
leeft. Zijne kaken z~jn niet sterk genoeg om de huid van 
den mensch of cle huisdieren te doorboren; maar som
wijlen wordt hÜ opgenomen door paarden of runderen, 
die uit eene sloot gaan· drinken. H~j hecht zich aan den 
wand van den mond of de keel, en di-ingt niet zelden tot 
in den neus of de luchtpijp door ; hij veroorzaakt zwakte, 
vermagering, en kan verstikking teweegbrengen. 
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ORDE DER DRAADWORMEN 

(Nemathelminthes) . 

De spoelw or m en (Asca1·icla) leven in den darm van 
den mensch en de huisdier~n; het zijn de meest gekende 
all er ingewandswormen. De spoelworm van den mensch 
(Asca1·is lumbricoïcles) bereikt 30-40 centimeters lengte ; 
hij vermenigvuldigt zich op verbazende wijze. Men heeft 
berekend dat een enkel individu ongeveer 60 millioen 
eieren kan leggen. Deze eieren zijn niet grooter dan fijne 
zandkorrels, en worden met de uitwerpselen ontlast. 

Men weet niet met zekerheid op welke wijze de jongen, 
buiten het lichaam van den waard (1

) uit die eieren 
gesproten, weer in den darm van een anderen mensch 
geraken : misschien worden zij, evenals de eieren van 
den lintworm, met drinkwater en rauwe groenten opge
nomen. Vv at er ook van zij , de voortplanting dezer 
dieren hangt van het toeval af : millioenen eieren worden 
voortgebracht ; enkele jongen bereiken hunne bestem
ming (namelijk den darm van een mensch) en worden 
volwassen, terw~jl al de overige te grond~ gaan. De tegen
woordigheid van spoelwormen heeft doorgaans geene 
erge gevolgen; deze dieren worden, evenals hunne eieren, 
met de uitwerpselen ontlast; z~i kunnen ook langs den 
mond of den neus het lichaam verlaten. Somwijlen 
doorboren zij den darnnvand, zwerven tusschen de inge
wanden, en komen langs den navel naar buiten. Het 
is zeer raadzaam deze woekerdieren zonder uitstel te 
verdr~jven, wanneer men hunne tegenwoordigheid vast
gesteld heeft. 

(1) Men noemt in 't algemeen 10aard, h et wezen waarin of waarop 
een woekerdier leeft ; het woekerdier zelf wordt gast genoemd. 
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De trich ine (1'·richina szJiral-is) is een zeer kleine 
woekerworm, die het eer ste gedeelte van zijn leven in de 
spieren van een dier (varken bijv.) doorbrengt, om 
daarna in den darm van een ander wezen (mensch bijv.) 
z1jn volkomen toestand te bereiken en voort te planten. 
(Hare leefw·ijs heeft dus eenige overeenkomst met die 
van den lintworm .) 

Wanneer rauw trichinehoudend varkensvleesch door 
den mensch gegeten wordt, ontwikkelen zich de trichinen 
in zijn darm. Na een paar dagen zijn zij volwassen, en 
hebben alsdan het voorkomen van kleine, draadvormige 
wormpjes. De wijfjes zijn doorgaans veel talrijker dan D.e 
mannetjes en ruim tweemaal zoo groot als deze laatste : 
de lengte der wijfjes bedraagt 3 à 4 millimeter , die der 
mannetjes 1 f millimeter. Ieder wijfje geeft., in den darm, 
het aanzijn tot ruim 1000 levende jongen; deze zijn aan
vankelijk zeer klein (i. millimeter lengte); zij boren 
door den wand van den darm heen, en geraken aldus in 
de spieren (het vleesch) van hun waard. Zij voeden 
zich met den inhoud der spiervezels, groeien en bereiken 
na een paar weken een millimeter lengte. Zij rollen zich 
dan spiraalsgewijs ineen, worden omringd door een dun, 
blaasvormig hulsel (de zoogenoemde kapsel) en blijven in 
die gedaante, onbeweegbaar -en onveranderd, in de spier 
zitten. Omtrent een jaar nadat de trichinen zich hebben 
ineengerold wordt kalk afgezet binnen het hulsel dat 
hen omringd : daardoor neemt de kapsel de gedaante 
van een wit korreltje, een kleine speldekop groot, do,t 
met eene eenvoudige loupe in het roode vleesch kan 
onderscheiden worden. De trichinen kunnen jaren lang 
binnen hunne kapsel levend bl1jven, tot hun gelegenheid 
geboden wordt qm zich verder te ontwikkelen. Die gele
genheid doet zich voor wanneer het vleesch, waarin zij 
bevat zijn, door een ander dier of een mensch gegeten 
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' ' ordt : zoohaast de kapsels in de maag gekomen zijn, 
wordt hun wand door het maagsap verteerd en opgelost. 
De trichinen worden daardoor in vrijheid gesteld, begin
nen dadelijk te groeien, en brengen op hunne beurt 
jongen ter wel'eld, welke den darm verlaten en den
zelfden levenskring doorlocpen als hunne ouders. 

Alle vleeschetende zoogdieren kunnen door trichinen 
Lesmet worden : men heeft er aangetroffen bij den hond, 
de kat, de rat, enz. en voornamelijk bij het varken. Ook 
de mensch kan met deze woekerdieren bezet worden, 
hetgeen aanleiding geeft tot het optreden van erge ziekte
<verschijnselen, en dikwijls den dood na zich sleept. 

Door het nuttigen van rauw varkensvleesch stelt men 
zich dus aal'l een g-root gevaar bloot. ·De trichinen sterven, 
wanneer zij op eene temperatuur van 70° verwarmd 
zijn; trichinehoudend vleesch wordt door zulke behan
deling onschadelijk gemaakt. Men hoede zich echter voor 
het gebruik van varkensvleesch dat er, alhoewel gebraden 
of gekookt, inwendig· nog rood en bloederig uitziet, want 
in dat geval zijn de binnendeelen van het stuk niet vol
doende verwarmd g·eworden, en de trichinen kunnen er 
nog levend in voorkomen. Een rr:ondsvol rauw of bloe
derig vleesch van éen varken, dat slechts matig· trichine
houdend is, kan genoeg ingekapselde wormpjes bevatten 
om het leven van een mensch in gevaar te brengen. 
Rooken, drogen, fijnhakken van het vleesch zijn volkomen 
ontoereikend om de trichinen te dooden ; goed doorbraden 
Qf doorkoken is bet eenig behoedmiddel (l). 

(l) !\i en vindt eene volledige beschrijving van de trichine, de 
spoelwormen, den lintworm en vele andere woekerdieren in het werk 
van Rn·zEMA Bos : De dierlijke pamsieten, enz. Zwolle, Tjeenk Wil
link, 1888. - - Dat werk bevat daarenboven talrijke practische wenken 
omtrent de gezondheid~ leer van den mensch en de huisdieren, met 
het oog op de ziekten, welke door woekerdieren veroorzaakt worden. 



VIJFDE AFDEELING : 

DE STEKELHUIDIGEN 
(Echinodermata). 

Kenteekans : Lichaam straalsgewijze symmetrisch , 
gewoonlijk volgens den grondvorm vijf gebouwd (vijfstra
lig); huid met kalkachtig·e stof doordrongen, gewoonlijk 
stekelig (spijsverteringsstelsel en omloopsstelsel geschei
den; een zenuwstelsel en een watervaatstelsel) . Zeedieren. 

De werveldieren, de gelede dieren, de weekdieren en 
de worm en zijn zi}delin_qs symmetrisch, dat wil zegg·en 
dat hun lichaam bestaat uit twee gelijke helften, die op 
de middellinie bij elkander passen en innig vereenigd 
~ijn. Bet lichaam dezer dieren kan door een enkel , 
overlangs middelvlak, in eene rechter- en eene linkerhelft 
verdeeld worden (l). 

De stekelhuidigen zijn integendeel straalsgewijze sym
metrisch; hun lichaam bestaat uit meer dan twee 
(gewoonlijk 5 of een veelvoud van 5) gel\ike of bijna 
gelijke deelen, die stervormig uit een middelptmt uit
stralen (2). De ligging der voornaamste inwendige organen 

(I) De twee helften zijn gelijk of bijna gelijk. Bij de meeste buik
pootige weekdieren is de zijdelingsche symmetrie gedeeltelijk ver
borgen, dewijl hel lichaam spiraalsgewijs gewonden is. 

(2) Voigens vele schrijvers zou de straalsgewijze symmetrie der 
stekelhuidigen slechts in den schijn bestaan. 
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komt met den uitwendigen vorm (fig. 135) overeen. De 
stekelhuidigen worden verdeeld in vier klassen : 

1. De ZEESTERREN (Astero"iclea). 
2. De HAARSTERREN (C1·inoïdea). 
3. De ZEEKOMKOMMERS (HolotJwro"idea). 
4. De ZEEAPPELS (Echinoïdea). 
De stekelbui"clig·en zijn· in de Noordzee - althans la.ngs 

·onze klist - · schier uitsluitend vertegenwoordigd door 
zeeappels en zeesterren; wij zullen ons daarom tot eene 
beknopte beschrijving dezer twee klassen bepalen. 

EERSTE KLASSE : DE ZEESTERREN 

( Aste1·oïdea). 

Voorbeeld : De gewone vijfvoet ( Asteracanthion ntbens). 
Het lichaam eener zeester bestaat uit eene centrale 
schijf, waarop een aantal uitstralende armen vastgehecht 
zijn. (De gewone vijfvoet is in 't bezit van vijf armen of 
stralen, evenals de mees te soorten dezer klasse. De veel
stralige zonnester (Solaster pappostts) heeft er elf tot 
veertien.) De huid is lederachtig, met stekels bedekt; zij 
bevat talrijke kalkplaatjes, die onderling verbonden zijn 
tot een netwerk, waardoor de huid ondersteund wordt (1). 

De mondopening bevindt zich in het midden der buik
vlakte, de aarsopening in het midden der rugzijde. In 
de spijsverteringsbuis, die zich van den mond tot den 
aars uitstrekt, monden spijsverteringsklieren uit : iedere 
arm bevat eene dergelijke klier. Enkele soorten, onder 

(1) Wanneer de weeke deelen der huid, wejke de mazen van het 
nelwerk innemen, door verrotting ontbonden en verdwenen zijn, 
blijft het .netvormig, kalkachtig geraamte over. 
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andere de gewone vijfvoet, hebben geen aars, zoodat hun 
verteringsstelsel blind eindigt. 

Dè buikzijde van i~deren arm vertoont eene diepe 
groef of sleuf, die zich van aan den mond tot aan het 
einde van den arm uitstrekt : in deze sleuven bevinden 
zich verscheidene honderden kleine voeUes of z1ûqpootjes. 
Ieder zuigpootje heeft de gedaante van een cylindrisch 
zakje, dat kan uitgestrekt en teruggetrokken worden. De 
zuigpootjes dienen tot plaatsbeweging : het dier strekt 

Fig. 135. - Veelstra lige zonnester ( Solaster pa)Jposus). 

eene groep voetjes uit, zuigt zich daarmede vast, en trekt 
ze vervolgens terug, waardoor het lichaam naar de aan
hechtingsplaats bewogen wordt. 

Op de rugzijde,' maar 11iet in het midden, bevindt zich 
eene kalkachtige plaat, de zoogenoemde madrepoorplaat, 
die, als eene zeef, met zeer kleine gaatjes doorboord is ; 
door deze poriën staat een inwendig vaatstelsel, het 
watervaatstelsel, in verband met het zeewater waarin het 
dier leeft. · 
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De inwendige lichaamsbouw der zeesterren is zeer 
ing·ewikkeld. De voornaamste organen (zenuwstelsel, 
water v:aatstelsel, spijsverteringsorganen, enz.) zijn straals
gewijze symmetrisch, evenals de uitwendige lichaams
vorm. 

Aan het einde van iederen arm bevindt zich een roode 
stippel, het oog, waarvan de bouw zeer eenvoudig is. 

De zeesterren kruipen langzaam op den bodem rond; 
zij leven tusschen steenen en paalwerken (havenwerken, 
golfbrekers, enz.). Zij vermenigvuldigen zich door eieren 
en ondergaan ing·ewikkelde gedaantewisselingen. 

De voornaamste inheemsche soorten zijn : de gewone 
v~jfvoet ( Astemcanthion 1·ubens; rugzijde rood, vijf armen; 
deze soort is een gevaarlijke vijand der oester- en mossel
banken; zeer gemeen op ons strand) . .,....- De veelstralige 
zonnester (Solaste1· 1Jappos11Js ; rood, zeer zeldzaam). -
De slangster (01Jhiolepis ciliata, met 5 dunne, spits toeloo
pende armen ; zeer bros, gemeen) . - De broze stekel
slan gster (Ophiotlu-ix frctgilis; draagt op de schijf en de 
5 armen lange, fijne, spitse stekels; niet gemeen). 

Het herstellingsvermogen, dai. is het vermogen om 
verloren lichaamsdeelen door niéuwe te vervangen, is bij 
de zeesterren vrij groot. Wanneer bijv. een arm verloren 
is gegaan (hetgeen bij beide laatstgenoemde soorten zeer 
licht geschiedt) ontstaat een nieuwe arm in de plaats. 

VIERDE KLASSE : DE ZEEAPPELS 

(Echinoïdea) . 

Men kan zich een zeeappel voorstellen als eene zeester , 
wier middelschijf alleen zou bestaan, terwijl de armen 
ontbreken. De lichaamsbouw is in hoofdzaak dezelfde 
als bij de zeesterren. De kalkplaatjes der huid zijn 
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vereenigcl tot een volkomen pantser, 
stekels vastgehecht zUn (fig. 136). 

·waarop talrijke 

De mond bevindt zich in het mid
den der buikvlakte, de aars in het 
midden der rugvlakte. Er z\jn zuig
voetjes, in r\jen g·eplaatst. 

De zeeappels l'even in dezelfde 
plaatsen als de zeesterren. D.e ledige 
pantsers van een drietal soorten 
zijn op ons strand gemeen. (De 
gemeenste soort wordt door de vis
schers, althans in de Panne, Turk
sche muts genoemd.) 

Fig. 136. - Zeea.pp<>l (.rr'l..uleo
lUes recens ). Rechterhelft met 
stekels bedekt ; linkerhelft 
van hare stekels ontbloot. 

[ 
I 
I 
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·ZESDE AFDEELING 

DE' HbLZAKDIE.REN 
·, 

(Coelenterata) . 

Kenteekeus : Het lichaam is straalsgewijs syn:lmetrisch 
(grondvorm 4 of 6), en heeft in hoofdzaak de gedaante 
van een zak, met ééne opening, langs waar het voedsel 
opgenomen en de uitwerpselen ontlast worden. 

De holzakdieren werden eertijds met de stekelhuidigen 
onder den g·emeenschappelijken naam van straaldieren 
tot eene afdeeling vereenigd. Zij verschillen echter van 
de stekelhuidigen in hooge mate, en zijn veel minder 
volmaakt dan deze. Zij bewonen schier allen de zee ; 
enkele soorten leven in zoet water. 

1• ORDE DE HYDRAPOLYPEN 

(Hyd?-ozoa). 

W\j kiezen tot eerste voorbeeld van deze a fdeeling de 
g1·oene cwmp olyp (Hyd1-a vir id·is, fig. 137). Deze soort 
wordt 1 à 1,5 centim. lang ; zij leeft in onze zoete 
wateren. Men kan zich gemakkelijk exempla1,en ver
schaffen door waterplanten uit een vijver of eene sloot 
te halen en in een diep bord vol water te plaatsen : na 
eenige oogenblikken rust st.rekken de diertjes hunne 
armen uit, en blijven stil zitten, aan een blad of den 
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wand van het bord gehecht. Het lichaam der armp0lyp 
is cylillldrisch, onderaan vernauwd tot een steel, waar
mede het dier zich naar willekeur. aan allerlei voorwerpen 
vastkecht. Er bestaat eene enkele 
binnenholte, die door ééne opening 
aan het boveneinde van het lichaam 
naar buiten mondt, en de rol van 
maag vervult : langs de opening 
worden de spijzen opgenomen en, 
na de vertering, de uitwerpselen ont
last. Rond de mondopening zijn zes 
à tien dunne v.oelarmen in een krans 
o.,·eplaatst : in iederen arm bevindt Fi g. 137. - Groene armpolyp . 
zich .eene blindeindigende, buisvor- I, II, j ongen . 

mige voortzetting der algemeene lichaamsholte. 
De romp en de voelers zijn uitwendig bezet met netel

cellen. Men geeft dien naam aan kleine blaasjes, .waarin 
een schroefvormig opgerolde draad ligt. 

Bij de minste aanraking wordt die draad als eene veer 
ontrold en uitgeschoten. Door het uitschieten hunner 
neteldraden kunnen de holzakdieren . (neteldieren) aan
leiding geven tot een hevig jeuken, bij het branden van 
netels te vergel\jken : op die wijze verdedigen zij zich tegen 
hunne vijanden. 

Behalve die zeer werkzame verdedigingsmiddelen bezit 
Hydm nog aanvallende wapens, de zoogenoemde hengel
cl?·aclen. Dit z1jn eveneens kleine blaasjes , waaruit een 
lange draad met eenigszins gezwollen, kleverig· uiteinde 
geworpen wordt. Uit ieder blaasje worden, te gelijk met 
den hengeldraad, eenige naar achter gekeerde haakjes 
uitges token : .de hengeldraad omwindt als een lasso het 
lichaam van kleine diertjes, terwijl de weerhaken in hunne 
huid dringen. De armpolypen voeden zich met all erlei 
kleine waterbewoners, als insecten, larven, vvormpjes, en a. 
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Wamneer een voorbijzwemmend diertj e de uitges trekte 
voelarmen eener armpolyp aanraakt, worclen dadelijk 
bengeldraden uitgeschoten. Na weinigen tijd wordt de 
prooi daardoor gedood (waarschijnlijk wordt een giftige 
stof gegoten in de wonde, door de weerhaken voort
g·ebracht); vervolgens wordt zij door een of meer armen 
naar 'den mond gevoerd en ver·slonden. Niet zelden 
worden op die wijze voorwerpen ingezwolgen, wier 
afmetingen in schijn buiten alle verhouding tot de grootte 
der polyp staan : het zeer uitrekbaar lichaam wordt dan 
min of meer uitg·ezet. 

De lichaamswand zoo>vel als de armen van Hydra zijn 
zeer samentrekbaar; wanneer het dier verontrust wordt, 
trekt het zijne armen in, en geheel het lichaam wordt 
tevens tot een bolletje ineengekrompe'n. De armpolyp 
kan vrij van plaats veranderen : daarbij worden de 
armen a,ls paoten gebruikt. 

Voortplanting. De armpolypen planten zich voort door 
eieren, die overwinteren, en waaruit in het voorjaar 
nieuwe polypen geboren worden. Behalve door eieren 
geschiedt de vermeerdering nog door knopvon nin,q. Op 
den lichaamswancil ontstaat eene -uitgroeiing, waarin zich 
eene holte vormt, die met de lichaamsholte van de moeder 
samenhangt, en daaruit voedingstoffen opneemt. De ui l
gLOeiing wordt gr'ooter, en neemt, na eerligen tijd, door 
het verkr'ijg·en van armen en mondopeniag, de gedaante 
eener nieuwe Hydra. '(Eene dergelijke uitgroeiing kan 
vergeleken worden met een knop eener plant, waaruit 
een tak met bladeren en bloemen ontstaat.) Eindelijk 
wordt de samenha:ng met het moederdier verbroken, en 
eene nieuwe Hydra in vr\jheid gesteld. Men vindt niet 
zelden op dezelfde polyp· te gelijk twee of meer knoppen, 
die verschillende ontwikkelingsgraden bereikt hebben 
(fig. 137, I, 11). 
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De vermeerdering kan nog door verdeeling geschieden. 
Eene armpolyp kan op alle mogelijke wijzen stukgesneden 
worden zonder daarom te gronde te gaan : ieder deeltje 
ontwikkelt zich tot een volkomen individu. 

Dat is ook bij vele wormen het geval (zie blz. 126), maar 
geen worm kan in dat opzicht Hydra evenaren. Hydra is 
in onze streken het eettig zoetwater be·wonend neteldier. 

In alle ~eeën, ook in de Joordzee, vindt men talrijke 
polypen, wier lichaam volgens hetzelfde plan als Hydm 
gebouwd is : op fig. 138 hebben wij 
eene zeer gemeene soort,. Campanu
laria genoemd, afgebeeld. Met het 
bloot oog gezien heeft dat wezen 
een plantaardi_q voorkomen : zijn 
lichaam bestaat uit een vertakten 
stengel, waarvan ieder twijgje een 
gezwel draagt, als een boom met 
takken en bloemL'n. Met behulp 
van een vergrootglas herkennen wjj l 'ig. Iös. - a'"''P"'"ulana op 

h . . d l h · · b · een steentje gev~tig~L ec ter, m 1e er f ezer se tJn are 
bloempjes, een wezen dat nagenoeg dezelfde gedaante 
heeft als Hydra, en door vluggé bewegingen dadelijk 
z~jne dierachtige natuur 
verraadt. Om echter dui-

. delijk de samenstelling van 
een dergelijk boompJe met 
levende bloemen (kolonie, 
polypstok) te begrijpen, 
moeten wij zijne ontwik
keling nagaan. Eene jon_qe 
Campanularia heeft de ge
daante eener vastzittende 

!o ig. 1~. - A, 1, jonge Uampunulu.ria, vt>r
groot.- B, I, hetzelfde individu als A, I. 
- B, IJ, is een knop, die zich toteen tweed~;~ 
individu zal ontwikk~l.e n. 

Hydra, die door een dun, hoornachtig vlies omhuld is 
(fig. 139, A). Rond den steel vormthet vlies eene cylindrische 

11 
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buis, die zich langs boven bekervormig uitzet, en den romp 
van het dier omvat. Het vangen der prooi geschiedt als 
bij Hydra; wanneer het dier door eenig gevaar bedreigd 
wordt, sluit het zijne armen tegen elkander en trekt zich 
zeer vlug in z\jn beker terug; na weinige oogenblikken 
rustens strekt het weder zijne armen uit. Maar terwijl 
Hydra zich naar willekeur kan verplaatsen en vasthechten, 
is Campanularia vast_qegroeid op een steen, e~ne plant of 
eenig ander ondergedoken voorwerp. De bewegingen zijn 
bij uitstrekken en intrekken van armen en romp beperkt : 
plaatsverandering i's onmogelijk. 

Evenals Hydra vermenigvuldigt zich Campanularia 
door knopvorming : op den steel van I (fig. 139) ontstaat 
een knop II, die zich juist op dezelfde wijze als bij Hydra 
tot eene nieuwe polyp ontwikkelt. Die knop is bevat in een 
peervormig, gesteeld blaasje, waarvan de vliezige wand 
afhangt van het otrlhullingsvlies van het moederdier I. 
Naarmate de knop II groeit, wordt zijn blaasvormig 
hulsel w~jder, en wanneer hij de gedaante eener volkomen 

polyp aangenomen heeft, wordt 
het blaasje opengebroken, en 
vormt aldus den beker, waaruit 
het dier zijne armen strekt. Een 
nieuw individu (fig. 140, II) is 
alzoo ontstaan, in alle opzichten • 
gelijk aan I; maar terwijl bij 
Hydi·ct de jongen, die door knop
vorming ontstaan, van het moe-11'ig. 140. - I, hetzelfde individu 

als fig. l39, A.- Il, ,is do knop, op derdier gescheiden WOrden, blij
fig. 139 B afgebeeld, tot een vol-
komen dier ontwikkeld. - nr, is ven zij bij Cam.panula1·ia aan de 
een nieuwe knop, die een derde 
dierti • za l vormen. moeder· gehecht. De nieuwe polyp II 

vormt vervolgens door knopvorming eene derde III; 
uit III ontstaat een vierde individu enz. : achtereen
volgende knopvormingen geven aldus het aanzijn tot een 
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gezelschap, eene kolonie, die het algemeen uitzicht van 
een boompje he~ft (fig. 138 en fig. 140). 

De vorm en vertakkingswijze van dergelijke ke>loniën 
zijn in 't oneindig verschillend : op ons strand vindt men 
er vele soorten, door de golven van steenen en andere 
steunplaatsen losgerukt en aan wal gespoeld. Men 
bestempelt ze met de namen zeedraad, zeeborstel, enz. 

Op welke wijze worden nieuwe koloniën gesticht? 
In de oksels der takken van den polypstok ontstaan 

knoppen, die er aanvankelijk in hoofdzaak uitzien als 
waren zij het begin van gewone individuen. 

Die knoppen geven echter het aanzijn tot individuen, 
die het uitzicht verkrijgen op fig. 141 afgebeeld. Die 
wezens, polyplcwallen genoemd, 
bestaan uit een romp (manu
brium of mondsteel) die, evenals 
de romp van Hydra, inwendig 
hol is (1

). In I bevindt zich de 
mondop ening, terwijl het tegen
overgesteld einde van den romp 
eene v]jezige, klokvormige schijf 
(nectocetlyx) draagt, wier rand Fig.Hl - Polypkwal. I , mond. 

van talrijke teedere aanhangselen voorzien is. Wan
neer eene derg·elijke polypkwal volkomen ontwikkeld 
is, verlaat z~i den knop waarin zij ontstaan is, en zwemt 
een tijd lang rond : zij beweegt zich door de samentrek
kingen van hare vliezige klok, die als een regenscherm 
beurteling geopend en gesloten wordt. Na eenigen tijd 
ontstaan eieren in den mondsteel der polypkwal : uit ieder 
ei ontwikkelt zich (op eene min of meer ingewikkelde 
wijze) een jonge polyp die, aan eenig vastzittend voorwerp 
gehecht, door knopvorming eene nieuwe kolonie vormt. 

(I) Men s telle zich eene polypkwal voor als eene onders te-boven 
gekeerde, Yrijzwemmende Hydm. 
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. Tot voor wermge jaren waren de · merkwaardige 
gedaantewisselingen dezer dieren onbekend : de koloniën 
e,enerzijds, . de kwallen anderzijds, werden voor geheel 
verscheidene diersoorten gehouden ; onze landgen0ot 
~- J. Van Beneden heeft de verwantschap tusschen beide' 
v,ormen ontdekt. In vroegere tijden, toen de natuurweten
schap nog weinig gevorderd was, werden de polypen 
voor planten gehouden , en heden is die verkeerde 
gedachte buiten de wetenschappelijke wereld nog alge
meen verspreid. 

De sch ijfkwallen. Deze dieren bewonen de zee; door 
hun lichaamsbouw stemmen z~j in eenige opzichten met 

de hierboven beschre
ven polyplcwcûlen over-

. een, maar door hunne 
ontwikkeling zijn zij 
geheel verschillend. De 
schijfkwallen worden 
somwijlen zeer groot 
(verscheidene meters); 
hun lichaam is gelei
achtig, doorschijnend, 
lichtblauw of roze
rood gekleurd. Op 
ons strand vindt men 
schier dagelijks doode 
schijfkwallen van ver
schillende soorten : 
het walgelijk uitzicht 
dezer doode exempla-

Fig. 142. - Schijfkwal (Cya1wa chrysaora.). 1/3 nat. ren geeft niet het ge-
grootte. ringste denkbeeld van 

de sierlijkheid derzelfde dieren in levenden toestand. 
Levende exemplaren ziet men 's zomers, aan den mond 
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der haven, te Oostende, enz. of in de Schelde, tusschen 
Ter Neuzen en Vlissingen bijv. Evenals àlle holzakdieren 
zijn de schijfkwallen gewapend met talrijke netelcellen, 
en worden door de meeste zeedieren zeer gevreesd. 
Wanneer zij in een net verward geraken, worden de 
visschen daardoor verschrikt en verwijderd, zoodat de 
vischvangst door hunne tegenivoordigheid zeer bena
deeld wordt. De schijfkwallen worden dan ook door de 
visschers als eene plaag beschouwd. Langs onze kust 
noemt men deze dieren, volgens de soorten, . ,gal of 
str·iemel. De aanraking van de me.este soorten is voor 
den mensch smartelijk. 

2• ORDE DE STRAALPOLYPEN .. 

( Actinozoa). 

De zeeanemone_n ( Actinies) zijn als het ware · groote 
hydra's, wier mond omringd 
is door eene menigte voel
armen, die met schoone 
kleuren prijken. Zij hechten 
zich vast aan steenen of 
stukken hout, en zijn zeer 
gemeen in de kleine water
plassen, die tusschen stee
nen en palen van staketsels 
en andere havenwerken 
door de ebbe achtergelaten 
worden. In dergelijke water
plassen ziet de wandelaar 
niet zelden zeeanemonen 
die er met hunne sierlijke Fig. 143. _ Zeeauemone (Phyllactis pr ae-

armen ontplooid, uitzien als texta) . :-<at. grootte . . . • 

prachtige bloemen, en onbeweegbaar op eene pro01 z1tten 
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.te wachten. Wanneer een klein diertje de armen aan
raakt, wordt het door de neteldraden verdoofd of gedood, 
en door de armen naar den mond gevoerd. IVanneer 
eene zeeanemone verschrikt wordt, trekt zij zich, evenals 
.HydnJ;, tot een bolletje samen; de fraaie bloem verdwijnt 
plotseli f~:g, en wordt' vervangen door eene weeke slijme
rige massa. Na eenigen tijd ruslens worden de armen 
opnieuw ontplooid. 

Plaa tsverandering geschiedt bij deze dieren zeer lang
zaam. Door de golven 
worden zij dikw\jls los
gerukt en op het strand 
aan wal gebracht. Langs 
onze kust worden zij te.tte 
of z~áger genoemd (1) . 

Evenals de hydrapolypen 
tot polypstokken veree
nigd zijn, zoo kunnen 
de straalpolypen door 
knopvorming aan kolo
niën het aanzijn geven. In 
il.e Noordzee wordt eene 
soort van dien aard in 
overvloed aangetroffen, 
namelijk de doomans-

. duim ( Alcyonîum digita
twn). De polypstok is 

Fig. I#. - Bloedkoraal (CoralZ.:u mn<b'·"m). gr~jsachtig wit, geel of 
roodachtig, eenigszins rimpelig ; zijn vorm is zeer V!3ran
derlijk, gewoonlijk is hij verdeeld in lobben, zoodat hij 
min of meer de vingeren een er hand herinnert. 

De beroemdste soort dezer afdeeling is het bloedlc01·aal 

(1) Zie hooger, leefwijs van den snijder, blz. 97. 
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of k01·aal (Corallium ·rubrwn, fig. 144) : de polypstok is 
boomvormig vertakt, en bevat inwendig eene harde, 
steenachtige, roode as, die zich in al de takken uitstrekt, 
en de weeke buitendeelen ondersteunt. Dat hard boom
vormig geraamte is het eigenlijke koraal, zooals het in 
den handel gebracht wordt. Het bloedkoraal is afkomstig 
uit de Middellandsche Zee, waar het op rotsen en 
andere ondergedoken voorwerpen tot op eene diepte 
van 200 meters gevonden wordt. 

Steenkoralen. De polypstokken der steenkoralen zijn 
van zeer verschillende gedaante en bestaan uit eene 
harde, witte, kalkachtige zelfstandigheid. Het zijn voor
namelijk de steenkoralen, welke de koraalriffen vormen, 
die in de zeeën der heete gewesten (Stille Zuidzee, o. a.), 
eene .zoo gewichtige plaats innemen. 



)I. 

ZEVENDR AFDEELING .: 

DE PROTOZOËN (I) 

(Protozoa). 

In h et water van alle sloaten en rivieren, in de zee, in 
de vochtige aarde, overal waar water voorhanden is, 
vindt men ontelbare wezens, die schier altijd met het 
bloot oog onzichtbaar zijn, en alleen met behulp van 
den microscoop kunnen bestudeerd worden. Bedoelde 
dieren zijn protozoën. Hunne afmetingen zijn te gering> 
opdat zij anders dan door de natuurversehers zouden 
gekend zijn; maar door hun ontzettend aantal zijn zij 
van groot gewicht in de huishouding der natuur. In één 
druppel water (2

) kunnen vijf, tien en meer protozoën 
voorhanden zijn. 

Alvorens de kenteekens der protozoën op te geven, 
zullen wij enkele soorten beschrijven, en in de eerste 
plaats eene soort, waarvan eenieder ten minste heeft 
hooren spreken. 

(l) Letterl ijk vertaald : aanvangsdieren. Dit woord is weinig 
gebruikt. 

(2) De hoeveelheid wa ter, die men één dnvppel noemt, weegt 
omtrent 1/20 gram (uus, in voluum, 1/20 kubieke centimeter). Men 
mag aannemen dat in h et water eener gewone sloo t, gedurende d.e 
zomermaanden, ten minste een protozoon per . druppel wa ter voor
hancien is. Dat maakt 20,000 per liter ; twintig millioen per kubieken 
meter! En, wij herha len h et, één protozo on zJer dntppel is zeer 
weinig. 
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Wanneer de achterhaven onzer zeesteden bij hoog·e 
tij vol zeewater is, en een sterke wind blaast, bemerkt 
men schier altijd dat het water langs den oever, waar
heen de wind gericht is, eene vuilroode kleur aanneemt. 
Die kleur wordt veroorzaakt door eene soort van gelei, die 
bij nader onderzoek uit kleine, slijmerige bolletjes blijkt 
te bestaan, en derhalve eenigszins op gaargekookte sago 
of tapioca gelijkt. Ieder bolletje vertoont onder den 
microscoop de gedaante, op fig. 145 
afgebeeld, en is een protozoon, Nocti
luca miliar·is genoemd. Wij nemen, in 
eene flesch vol zeewater, een lepeltje 
der roode Noctiluca-gelei naar huis 
mede, en onderzoeken ze 's avonds in 
de duisternis. Zoohaast het water in 
de flesch geschud wordt begint de 
inhoud te lichten : bij iedere beweging 
gaat als een klein weerlicht, ccne F ig. l4ö.-Noctil .. cami!ia-

flikkering door de Noctiluca-massa. De r is. Sterk vergroo t 

diertj es bezitten het vermogen licht te verspreiden (als de 
glimworm), wanneer zij verontrust worden. Millioenen 
en nogmaals millioenen. Noctiluca's drijven in de zee 
dicht bij de oppervlakte, en zij zijn het, die gedurende 
de warme zomernachten het heerlijk schouwspel teweeg
brengen , dat men het lichten der zee noemt. Daar zij 
zich dicht bij de oppervlakte houden, worden zij som
wijlen door den wind aan wal geblazen, en aldaar 
verzameld tot eene lichtroode slijmerige massa, zooals 
hooger beschreven werd. 

De klokdiertjes ( Vm·ticellct) behaoren tot de meest 
verspreide zoetwater- (ook zeewater-) protozoën. Hun 
lichaam heeft de gedaante eener omgekeerde klok, die 
door een langen steel aan een vast voorwerp (waterplant; 
lichaam van een diertje, enz.) bevestigd is. De steel 

I. 
I 
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schijnt uit twee spiraalsgewijze lijsten te bestaan; hij 
wordt plotseling ingetrokken, wanneer het dier verontrust 
wordt, en strekt zich langzaam uit, ·zoohaast het gevaar 
voorbij is. Op den rand der klok zijn talrijke haren 
ingeplant : die haren worden onophoudend heen en weer · 
geslingerd, hetgeen eene stroombeweging van het water 
veroorzaakt, waardoor all erlei zeer kleine lichaampjes, 
die het diertje tot voedsel kunnen verstrekken, naar de 
mondopening gevoerd worden. De mond bevindt zich 
omtrent het midden van den kring, door de trilharen 
gevormd (l). 

Fig. 146.- F'oraminifere (Rotalia), sterk vergroot. - a, voedsel
. deeltje door de uitloop•rs vastgegrepen. 

De Foramini{e1·en (2
) bewonen de zee : hun lichaam is 

bekleed met eene kalkachtige schaal, die somwijlen in 
kamertjes verdeeld is, en volgens de soorten de meest 
verschillende vormen aanneemt. De schaal vertoont 

(1) Men vergelijke die leefwijs, voornameltjk met het oog op de rol 
der trilharen, met de leefwijs der mosselen en !lndere plaatkieuwige 
weekdieren, blz. 121. 

(2) Letterlijk vertaald cc gaatjesdragers ». Niet gebruikelijk woord. 
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talrijke, uiterst fijne openingen (poriën), langs waar de 
v.reeke. lichaamszelfstandigheid talrijke dunne, draadvor
mige, intrekbare uitloopers naar buiten uitstulpt. Door die 
kleverige verlengselen worden de voedzame lichaampjes 
vastgegrep.en , en hunne bestanddeelen langs de f\jne 
poriën der schaal naar binnen getrokken. De grootste 
foraminiferen (die tevens de grootste aller protozoën 
zijn) kunnen 5 centimeters bereiken. De meeste soorten 
z~jn echter veel kleiner. De harde schalen van vele fora
miniferen (o. a. het geslacht Ntt1nmulites) worden in 
fossielen toestand gevonden. 

Eene menigte protozoën leven als woekerdiet·en in het 
lichaam van andere wezens. Vele insecten en andere 
gelede dieren bevatten zoogenoemde Gregar·inen; in den 
darm van den kikvorsch leeft Opalina ranar·wn, eene 
zeer fraaie soort (1), die bij middel van trilharen zwemt, 
en haren naam verschuldigd is aan haren opaalachtigen 
weerschijn. 

Wij willen ons thans afvragen door welke eigenschappen 
een protozo on in 't algemeen kan herkend worden ; 
waarom wij het recht hebben deze dieren , ondanks 
hunne buitengewone verscheidenheid, tot ééne groep te 
vereenigen. Wanneer men het lichaam van een dier, tot 
eene der zes andere afdeelingen behoorende, met den 
microscoop onderzoekt, stelt men vast dat het samen
gesteld is uit de vereeniging van een groot getal kleine 
lichaampjes, cellen genoemd. Men kan gemakkelijk cellen 
te zien kr\jgen door een weinig van de slijmerige laag, 
die de wangen van den mensch imvendig bekleedt, bij 

(1) Men kan Op alina zeer gemakkelijk te zien krijgen door den 
halfvloeibaren inhoud van een kikvorschdarm in een glazen schaaltje 
(horlogeglas) met water te verdunnen (loupe te gebruiken). 

i 

I 

! i 
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middel van den nagel af te schrabben en met een drup- · 
p~ltje water onder den microscoop te brengen (fig. 147); 

<û men bemerkt in het afgewreven slijm veelhoeGfD ~ kige cellen, die eene duidelijke kern bevatten : 
\:/) l::J het zijn de oppervlakkige cellen van het slijm-
F~~1}!~--;~nijr vlies van den mond. Op gelijke wijze kan 
het slijmvlies men, met eenige behendigheid . en voldoende der wangen. 

Vergroot. hulpmiddelen, aantoonen dat alle deelen van 
het lichaam van welkdanig dier uit cellen bestaan. Men 
mag zeggen dat het lichaam der dieren (1) opgebouwd 
is uit cellen, evenals een huis bestaat uit bouwsteenen. 

·w· el nu, de protozoën zijn wezens, wier lichaam bestaat 
uit eene enkele cel, welke, volgens de soorten, de meest 
verschillende vormen aanneemt, zooals genoegzaam blijkt 
uit bovenstaande beschrijvingen. De protozoën zijn dus 
de eenvoudigste aller dieren. Men kan zich het lichaam 
der dieren, tot de zes andere afdeelingen behoorende, 
voorstellen als bestaande uit de "vcreeniging van eene 
ontzettende massa samengegroeide protozoën. 

(') En ook het lichaam der planten. 
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Alphabetische lijst der namen van dieren, enz. , die in 
dit werk vermeld ·worden, met de Fransche benamin
gen naast de N·ederlandsche. 

N. B. De woo•·den, met * geteekend, zijn plaatselijke dialectnamen. 

A. 
Aardslak (limace). 111 
Aardworm (ver dè terre; lombrie terrestre) 125 

Acanthia .67 

Acarinae 87 

Achtarm (poul pe) 107 

Achterborst (der insecten) (metathorax) 20 

Achterlijf (insecten) (abdomen) · ö,8 

Acrididae 62 

A cridium 63 

Actinie 149 

A ctinozoa (actinozoaires) 149 

Aderen (der insectenvleugels) (nervures) 8 

Admiraal (vulcain) 43 

Agaricus 53 

Agelena 84 

Agriotis 28 

AlcyM.ium 15ü 

Amberhoren (Succinea pûtris) 116 

Ammonites 110 

Am mophila 34 

Ancylus . 112 

Annehda 125 

Aphidae 70 

Apidae 29 
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Aporrlwïs 
116 

Appelhorzel * . 
33 

Aptem (Insecta) . 72 
Araclvnidae 

77. 
Araneidae 

78 
Arenicola 

128 Argas 8g 
Argymnis ·44 Armpolyp (hydre) 

142 A1·temis 
122 Arthropoda 

5 As ca ris 
134 Astacu6 
89 Asteracanthion 

138 A stero'idea 
138 

B. 
Bakkersbeest * 

57 
Balanceerkolfje (tweevleugeligen) (balancier) . 10, 49 
Balanus . 

101 
Bastaardschorpioen (chelifer) . 87 
Bastaardspinnen (phalangides) 85 
Bespinsel (cocon) . 14 
Bijen (abeilles, apides) 29 
Blaashoren (Physa) . 116 
Blaasworm (cysticerque) 130 
Bladluizen (pucerons) . 37, 70 
Bladsprietigen (lamellicornes) 21 
Blad wesp~n (tenthrédines) 39 
Blatta (periplaneta) . 58 
Blauwtje (Lycaena) . 43 
Bloed (aardworm) 126 

(insecten) 9 
Bloedkoraal (corail) 150 
Bloedzuiger (sangsue) 133 
Bombyx mm·i 12, 44· 
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Bombyx neust?·ia 
Borst (der insecten) (thorax) 
Bovenkaak (insecten) (mandibule) 
Bovenlip (insecten) (labrum) . 
Boschwantsen (punaises des bois) 
B ost1·ichida . 

46 
6,20 

19 
19 
68 
23 

B1·achycera ( = kortsprietigen, in plaa ts van knotssprietigen) 50 
Brems (taon) . 54 
Bromvlieg ( Calliphora t>omitoria) 
Bruchus . 
Buccim~m 

Buikpootigen (gastéropodes) 
B ulimus . 

c. 
Calandra 
Calliphora 
Caloptenus 
Campanularia 
Campodea 
Cancer 
Carabida 
Carabus . 
Oarcinus 
Cardium. 
Cellen (Cellules) 
Cephalopoda . 
Chelifm· 
Cheliferae 
Chemmitzia 
Chilognatha . 
Chilopoden (chilopocles) 
Chiti ne 
Chiton 
Chrysalide 
Chl'ysidida 

8,54 
28 

114 
110 
116 

28 
54 
64 

145 
66 
99 
25 

. 25,48 
99 

122 
155 
103 

87 
87 

114 
76 
75 
94 

116 
14 
34 

' 

! 
I 

I 
' 
I 
~ 
! 

i 

l 

f 

~I 
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Chrysis 34 
CicÇlda 71 
Cicade (cigale). 65, 71 
Cicadina . 71 
Cigale . 65 
Oi·rripeÇlia 101 
Clausilia . 116 
Clavicornia 24 
Claviger 37 
Coccidae 72 
Coccus 72 
Cochenille . 72 
Cocon . 14 
Coelentemta 142 
Coleoptera. 19 
Comme!)sali,sme 98 
Corallium 151 
Crangon. 96' 
Crinoïdea. 138 
Crustacea. 88 
Ctenocampa 47 
Culex. 49 
Curculionidae 28 
Cyanea 148 
Cyclas. 122 
Cynipida. 40 
Cynips 40 

D. 
DagvlinJers (papillons de jour, lépidoptères diUJ·nes) . 42 
Dar (frelon) 30 

DARWIN • 126, 128 
Dazen 55 
DE BRUYNE 39 
Decapoda 89 
Dekschilden (élytres) 20 
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l)iptera . 
Dischgenootschap (commensalisme) 
DiuTna . 
Donax 
Doodgraver (nécrophore) 
Doomansduim (Alcyonium) 
Draadsprietigen (nématocères, némocères) 
Draadworm~n (némathelminthes) . 
Draaikever (gyrin) 
Duizend pooten ( myriapodes, mille-pieds). 
Dwerginktvisch (sépiole) 
Dytiscidae 
Dytiscus . 

EBEN • 

Echinodermata 
Echinoïdea 
Edriophtalmata 
Elateridae 
Emm·ginula . 
Empusa muscae . 
Engerling (ver blanc) 
Epeira 
Eremietkreeft (zie snijder) 

FIGUIER 

Foraminiferen (foraminifères) 
Fnrficulidae 
F01·mica . 
Formicida 
FossoTes . 
Fuikhoren (Nassa) 

E. 

F . 

49 
9H 
42 

122 
24 

150 
49 

134 
27 
74 

106 
26 
27 

3 
137 
140 
100 

27 
116 

52 
21 
78 
96 

64 
154 

57 
a;; 
35 
34 

114 
12 
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Fusus 114 

G. 
Gal* (7. ie kwal) 149 
Galwespen (Cynipldes) . ,. 40 
Gamasus 88 
Gamma-uil (Pl·usia gamma) . 49 
Garnaal ( crevette) 96 
Gast (parasite) 134 
Gasteropoda . 11 0 
Gedaantewisselingen (métamorphoses) hydrapolypen . 14 7 

" insecten 1 t 
n n krabben 99 
n " 

Gelede dieren (articulés, arthropodes) 
Gel\jkvleugeligen (homoptères) 
Gdukspinnetje (T1·ombidium) 
Geophilus 
Geotntpes 
Glomeris . 
Goniatites 
Gortigheid (ladrerie) 
Goudwesp (Gynips) 

lintworm 
trichine 

Graafwespen (hyménoptè.res fouisseur&) 
Grafmaker* (zie doodgraver) 
Gregarinen (grégarinPs) 
Gryllotalpa 
Gryllus 
Gyrinus . 

Haarsterren (comatul~s) 
Haematopota 
Haemopis · 
Halfvluugeligen {hémiptères) 

H. 

129 
135 

5 
70 
87 
76 
22 
77 

110 
130 

34 
34 
24 

155 
62 
61 
27 

138 
55 

133 
'67 
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Halsschild (corselet) 
Helix . 
Herniptera 
Hengeldi·aden 
HENSEN 

HERKLOTS 

Herstellingsvermogen 
HESS 0 

Hete1·optera 
Hin6dineae 
Hil't6dO 
Holothu1·oïdea 
Holzakelieren (coclentérés) 
Homarus 
Homnwl (bom·don) 
Homoptm·a 
Honigbij (ab8ille domestique; mouche-à-mie!) 
Hoofdluis (pou) 
Hooiwagen (phalangium) 
Hoornsebaal ( Cztclas) 
Horzelwesp (Vespa crabro) 
Huiskrekel (grillon domestique) 
Huisvlieg (mouche commune) . 
Hydra 
Hydrapolypcn (polypes bydroïdes, bydrozoaires) 
Hydromet1·a . 
Hydrophylus 
Hydrozoa 
Hymenoptera 

Ichneumonida 
Ichneumon . 
Imker (éleveur d'abeilles) . 
Inktspuwer * . 

I. 

20 
116. 

67 
143 

126, 128 
2 

140 
61 
G7 

133 
133 
138 
142 
96 
32 
70 
29 
74 
85 

122 
I . 33 

61 
50 

142 
142 
69 
27 

142 
29 

40 
41 
31 

104 



Inktvisch (seiche) 
Insecten (insectes) 
Ittlus 

164-

K. 

104 
5 

76 

Kaakvoelers(insecte.n) (palpes l!laxillai~es) 19 
Kakkerlak (blatte) 57 
Kapellen (pa,pill!Jns). 42 
Kaphoren (ancyle) 112 
KARSCH 3 
Kerfdieren (insectes) 5 
Kevermtjt (gamase) . 88 
Kevers ( col~optères) 19 
Keverslak (chiton, o~cab.rion) . 116 
Klander (charançon, cahtndre) 28 
Kieederluis (pou de corps) 74 
Klein buikwesp (JJfic.rogçr,ster) 41 
Klokdiertje (vorticelle) 153 
Kloothurzel* . 32 
Kniptorren (élatérides) 27 

. Knotssprietigen (clavicornes; zie ook-Brachycera) 24 
Koke1:jufl'ers (phryganes) . 55 
Koks* 122 
Koolbrander* (wordt in de spreektaal op zeer vcrschil-

lende dieren toegepast) 
Koppootigen. (céphalopodes) . 
Koraal (corai!) 
Koraalrifl'en (récifs de corail,- madréporiques) 
Kort~childen (staphylins) . 
Kirabben ( erabes) . 
Kraken (zie ach~arm) . 
~reeft (homard) . 
E;r~kels (grillons) 
Kruisspin ( épeire) 

57 
103 
151 
151 

27 
98 

107, 109 
96 
61 
78 



Lamellibranchiata 
Lamellicornia 
Larve (insecten) (larve) 
L epidoptera . 
Lepisma . 
Letterzetter (Bostrichus) : 
L ibenula. 

165 

L. 

Lichten der zee (phosphorescence de la roer) : 
L imulus. 

• Lintworm (ver solitaire) . 
Lipvoelers (insecten) (palpes labiaux) 
Lithobius . 
Locust (rocky mountain-) 
Locusta . 
Locustidae 
Loligo 
Loopkevers (carabiq ues) 
LuBBOCK . 
Luizen (poux, pulicides) 
Lumbricus 
Lycaena . 
IA;mnctea . 

M. 
Mactra. . . . . . . 
Madrepoorplaat (plaque madréporique) 
Mannacicade (cigale de l'orne) . . 
lVIaneschtjter * (zie ook bromvlieg) . 
Megalopa . . . 
lVIeikever (hanneton) . 
Melolontha . . . . 
Mestkever (géotrupe) . 
Meutenare * . . . . 
Midtlelbo rst (insecten) (mesothorax) 

114 
21 
11 
42 
66 
23 
56 

153 
102 
129 
20 
75 
64 
66 
65 

106 
25 
39 
74 

125 
43 

113, 116 

122 
139 

71 
8 

99 
21 
21 
22 
21 
20 
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Mierr.n (fourmis, formicides). 
Mijten (acariens) . . . . 
Millioenpooten (chilognates) . 
Moerasslak (paludine). . 
Molkrekel (taupe-grillon). 
Mollusca . . . . 
Monddeelen, bijtende (insecten) . 

zuigende (insecten) 
Mosbie *. 

35 
87 
76 

116 
62 

103 
19 

7, 29 
32 

Mosquitos (men zegt ook muskiet, 
moust.ique) . . . 

moskiet) (mousquite, 

Mossel (moule). 
Mosselkrab (pinnothère) . 

, Muggen (moucherons, culicides) 
Mulder*. 
Murex . . 
Musea .. 
Mya (stranugaper) 
JY!yr iapoda. 
Mytilus. . . 

Naald*. . . 
Naaldkoker * . 

N. 

Nachtvlinders (papillons de nuit, - nocturnes). 
Nassa . 
Natica . . 
Nautilus . 
Necrophorus 
Hernathelminthes. 
Nepa . . 
Nerietslak (Neritina) 
Net"itina . . 
Netelcellen (cellules urticantcs). 
Neteldieren (coelentérés). . . 

50 
114 

100, 124 
49 
21 

114 
50 

120, 122 
74 

114 

56 
56 
44 

114 
114 
110 
24 

134 
69 

116 
116 
143 
143 



N ctvleugeligen (Nevroptères) 
Neushorenkever ( Ot·yctcs) 
Neuroptera 
Noctiluca 0 

Nocturna 0 

167 -

Noordhoren (Fusus antiquus) 0 

Notonecta 0 

Nwnmulites 0 

Octopus 0 

Oester (huitre) 0 

Oeverwantsen 0 

0 . 

Ondèrkaak (insecten) (macb'oire, maxille). 
Onderlip (insecten) (labium) 0 

On gelijkvleugeligen (hétéroptêres) 0 

Ommastrephes 0 

Oniscus 0 

Opalina o 
Ophiolcpis 
Ophioth?'ix 0 

Opuntiao 
0 

Oorbeest * (zie oorworm) 0 

Oorworm (perce-oreille) 
Orthoptera 
Oryctes 0 

Paardemier 

P . 

Paardenbloedzuiger (H aemopis vomx) 
Paardhorzel * 0 

Paarlemoervlinder (papillon nacré) 
Pagutous 0 

Palaemon 
Paludina 

55 
23 
55 

153 
H 

114 
68 

155 

107 
124 

69 
19 

19, 20 
67 

106 
101 
155 
140 
140 

72 
57 
57 
56 
23 

35 
133 
33 
44 
96 
96 

116 

J 



Panorpa . 
Papilio 
Pediculus 
Pelikaanvoet (.Apon·haïs) 
Periplaneta (zie Blatta) 
Phalangidae . 
Phyllactis 
Phylloxera . 
Physa 
Pier (ver de ter re) 
Pieris. 
Ptjlinktvisch (cal mar) 
Pijlstaart (Sphinx) 
Pileopsis. 
P.innothe1·es . 

- 168-

Pissebed ( ûloporte) 
Plaatkieuwigen (lamellibranches) 
PlanoTbis 
Plathelminthes . 
Platschelp (telline) 
Platwormen (platodes) 
PleuTotoma . 
Plusia 
Poolslak (lymnée) 
Poclu,-a . 
Pok (balane) . 
Polye,-gtts 
Polypen (polypes) 
Polypkwallen 
Polypstok (polypier) 
Pompilus 
Poot (insecten) 
Pop (chrysalide) 
Porttmus 
Processievlinder (bombyx processionaire) . 

55 
43 
74 

116 
57 
85 

149 
71 

116 
125 

6 
106 
44 

"112 
100, 124 

100 
114 

112, 116 
129 
122 
129 
114 
48 

113, 116 
66 

101 
38 

145 
147 
145 
34 
10 
14 

100 
47 
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Procrutftes 
Protozoa . 
Protozolln (protozoaires) 
Pulex 
Ptmctttrella . 
Pupa. 
Purperslak (Purpura) 
Purpttra . 

Hankpootigen (cirripödes). . 
Heelt tvlo11goligQn (orthoptiJres) 
lVlgonbrerns (Ilaematopota) . 
Hogon worm (zie pier) 
Hiddor (porte-q 11e11e) 
Hingolrnug . 
ningrupsvlindor 
Htngwormon (annólidos) 
H1·r~t; lr.\ llo.~ . 

Htvil ritoomschaal (U!Jclas) 
Ht viorkr~on (•~crovisso) 
Ro~kruoHrm (lim11los). 
Uutulia . 

R. 

Howubladlui~ (pur;r·rou du rosit•r) 
l!owngalwt• ·p (cyuips du rosior). 
Hngt.wnmmor (notouccto) . 
I 'ups (ehc111llo) . 

• 'uat • (zin tnktvtsch). 
L'.llll Lolll· 11 
'.1IH•I prtuldmrwn •locu titl~ , 

St I nopte 
, ·~h t.thlh•r •n ( ·ru ·t te~ ) 
• 'chullr byt •t" (e.trabo) , 
.'eh u I" hor en (pl.moroo). 

s. 

26 
152 
152 
73 

116 
116 
116 
116 

101 
56 
55 

121) 

'*· 49 
-16 

125 
3, 136 

12~ 

9 
101 
15-1 

37 
JO 
(j!) 

11 

101 
105 
tï> 

~; 

u ... , llti 



Sc.hijfkwallen (méduses) 
Schildje ( écusson) . 
Schildluizen (coccidés) . 
Schildvleugeligen (coléoptères) 

170-

Schoenmaker * (wordt ook· op andere diersoorten 
ge.past). 

Schorpioenen (scorpions) . 
Schorpioenvlieg (panorpe). 
Schorskevers (zin letterzetter). 
Schubvleugeligen (lépidoptères) . 
Schurftmijt (acarus, sarcopte de la gale) 
Beolopendra. 
Scorpio . 
Scorpionidae 
Scrobiculm·ia 
Sepia. 
Sepiola . 
'Slabraai * 
Slakken (limaces) . 
Slangster ( Ophiolepis) 
Slijkgaper (Scrobicularia) 
Sluipwespen (ichneûmonides) . 
Slurf (trompe) . 
SNELLEN VAN VoLLENHOVEN . 

:. 

Snijder (bernard l'hermite) . 
Snuitkevers (charançons, curculionides) 
Solaster . 
Soldaatje * . 
Sphinx . 
Spilhoren (Fusus) . 
Spinachtigen (a rachnides). 
Spinnen (aranéides) 
Spoelhoren (clausilie) . 
Spoeiworm (ascaride) . 
Sprieten (insecten) (antennes) 

148 
20 
72 
19 

toe, 
70 
85 
55 
23 
42 
88 
76 
86 
ö5 

122 
104 
106 
100 
111 
140 
122 
40 

7 
3 

96 
28 

139, 140 
95 
44 

114 
77 
78 

116 
134 

6 



Springkevers ( élatérides) 
Sprinkhanen (sauterelles) . 
Staartins~cten (thysanoures) . 
Staphyliniclae . . . 
Staphylinus. . 
Steekmug (moucheron). 
Steekvlieg (Stomoxis) . 
Steenkrab* . . 
Steenkoralen (madrépores) 
Stekelhoren (Mtwex) . . 
StPkelhuidigcn (échinodermes) 
Stekelslangster ( Ophiothrix) . 

171 

Steur* (men zegt ook krabbetj e-steur*). 
Steurkrab (Palaemon) . 
Stinkklieren ( Foramina repugnatoria) 
Stomoxis. . . . . . 
Straalelieren (rayonnés) . . 
Straalpolypen (actinozoaires). 
Strandgaper (Mya). . 
Stra.ndkrab (Ca1·cinus) 
Strandschelp (I\'[actre) . 
SLriemcl* . . . 
Succinea. . . 
Suikergasten (Lepisma) 

Tab anus. 
T aenia . 
Talit1·us. 
Tandetje* 
Taschkrab (tourteau) 
Teek*. . 
Tellina . . . 
Trmtlweclinida . 
Tentlweclo . . 

T. 

27 
62 
66 
27 
27 
49 
53 
gg 

J 51 
114 
.137 
140 
96 
96 
76 
53 

142 
149 

120, 122 
99 

122 
149 
116 
66 

54 
129, 132 

100 
122 
99 

125 
122 

39 
39 I I , 

~ I 

I ~ 
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Tepelhoren (Natica) 
Terrek* . 
Tette* 
Tetting* . 
Thysanum . 
Tienpootigen (décapodes) . 
Tolhoren ( T1·ochus) 
Tonhoren (Pupa) . . 
Torren (zie kevers) . 
Trapgeveltje (Pleurotoma) 
Treksprinkhaan (sautetelle voyageuse). 
Trichine (trichine) 
Trochus. . . 
Trombidium 
Tuinslak (hélice) 
Turbonilla . . 
Turksche muts*. 
Ttm·ulites . 
Tweevleugeligen (diptères) 

Unio . . 

V A.N BENEDEN 

Vanessa. 

u. 

V. 

Yastoogigen .(édriophtalmes). 
Veelvraatslak (bulime). . . 
Veenmol (zie molkrekel) . . 
Veldkrekel (grillon des champs). 
Veldsprinkb anen ( criquets) 
Verfschelp (Unio, mullette) 
Ve;mes . 
Vespa. . 
Vespidae. 

114 
• 125 

150 
125' 
66 
89 

114 
116 
19 

114 
63 

135 
114 
87 

116 
114 
141 
110 
49 

122 

98, 148 
43 

100 
116 
62 
61 
63 

122 
125 
33 
32 
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Vijfvoet (étoile de mer com mune) 0 0 

Vl eugel (insecten) 0 0 

Vleugellooze insecten (insectes aptères) 
Vliegen (muscides) 0 0 0 

Vliegenschimmel (Empusa) 0 • 

Vliegenzwam (fausse oronge)o 
Vli esvl eugeligen (hyménoptères) 
Vlinders (papillons, lépidoptères) 
V1ooien (pulicides) 0 0 0 0 0 

Voorborst (in secten) (prothorax) 0 

Vorticella 0 0 0 

Waard (hospes, höte) 0 

Wandluis (punaise) 0 

Wantsen (punaises) 0 

Waterjuffer (libe\lule) 0 

Wo 

W aterroofkevcrs ( dytiscides) 
Waterschorpioen (nêpe cendrée) 
Waterwantsen (hémiptères aquatiques) 
Weegluis (punaise) 0 0 

Weekdi eren ( mollusqnes)o 
Wegwesp (Pornpilus) 
Werveldieren (vertébrés) 0 

Wespen (guèpes, vespides) 
WUngaarc1slak (escargot des vignes) 
W INKLER o o 

Witje (piéride) 0 

Wormen (vers) 0 

Wulk (b uccin ) 0 

Wullok* 0 0 0 

zo 
Zaagschelp (Donax) 0 0 

Zaagwespen (tenthrédines) 

138 
8 

72 
50 
52 
53 
29 
42 
73 
20 

153 

134 
67 
6'f 
56 
26 
69 
69 
67 

103 
34 

5 
32 

116 
3 
6 

125 
114 
114 

122 
40 



Zandschelp {bucard e) . 
Zandwesp (ammopbile) 
Zeeanemone (actinie) . 
Zeeappel _(oursin) . 
Zeekomkommers (bolothuries) 
Zeekrab (tourteau). 
Ze~ Jmeft (homanl) 
Zeepier (arénicole) . 
Zeepok (balane) 
Zeeschuim* . 

174-

Zeesterren ( étoiles de mer ; astéroïdés). 
Zcevloo ( Talit1·us) . 
Zijdevl inder (bombyx du murier) 
Ztjderups (ver à soie). 
Zij deworm (id .) 
Zil vervischje * . . 
Zingcicade (cigale) . 
Zoaea . 
Zonnester (Solaster) . 
Zuiger* . 
Zuigpootjes (stekelhuidigen) (am bulacres) 
Zwr;mkrab (portun e) . 
Zwerm (essaim) 
Zwermsprinkhanen (sauterelles voyageuses) . 

. . 

122 
34 

97' 149 
140 
138 
99 
96 

128 
101 
105 
138 
100 

12, 44 
12 
12 
66 
71 
99 

139 
150 
139 
100 
31 
63 



INHOUD. 

VOORBERICHT . 
""-TER VELDIEREN 
GELEDE DIEREN (zie ook b lz. 91). 

KERFDIERE 

ScHlLDVLEUGELIGEN (kevers, torren) . 

VLIESVLEUGELIGEN 

ScauBVLEUGELJGEN (vlinders, kapellen) 

TwEE \'LEUGELIGEN 

NETVLEUGELIGEN . 

RECHTVLEUGELIG EN 

HALFVLEUGELIGEN. 

VLEUGELLOOZE INSECTEN. 

DUIZENDPOOTEN • 

SPINACHTIGEN . 

EIGENLIJKE SPINNEN 

BASTAARDSPINNEN 

ScaoRPIOENEN 

BASTAARDSCHORPIOENEN. 

MIJTEN. 

SCHAALDIEREN 

TIENPOOTIGEN. 

V ASTOOGWEN • 

RANKPOOTWEN 

RoGKREEFTEN. 

WEEKDIEREN 
KOPPOOTIGEN . 

BUIKPOOTIGEN. 

PLAATKIEUWIGEN 

'· 

RI ah. 
1 
5 
5 
5 

19 
29 
42 
49 
55 
56 
67 
72 
74 
77 
78 
85 
85 
87 
87 
88 
89 

tOD 
101 
101 
l03 
103 
110 
li4 



WORMEN 
RINGWORMEN 
PLATWORMEN . 
DRAADWORMEN 

STEKELHUIDIGEN 
ZEESTERREN 
ZEEAPPELS . 

HOLZAKDIEREN 
HYDRAPOLYPE~ . 
STRAALPOL YPEN . 

PROTOZOËN . 

- 176 -

Bladz. 

1~5 

1 ~5 

129 
134 
137 
13'3 
140 
142 
14~ 

149 
152 

ALPHABETISCHE LIJST der namen van die
ren, enz. die in dit werk vermeld worden, met de Fransche 
benamingen naast de Nederlandsche . 157 

ERRATA: 

Blz. 49, reg. 13 : Kno tssprietigen, lees : Kortsprietigen. 
, 50, reg. 17 : K notssprietigen, lees : Kortsprie tigen. 
" 72, reg. 17 : opt~Jra, lees apte·ra. 
" 76, reg. 18 : chilognaten, lees : chilognathen. 



LIJiST DER liJITGAVEN VAN HB'F WILLEMS-FONDS 

WAARVAN NOG E2rnMPLAREN VOORHANDEN ZIJN. 

. k~ 
Vlaamsche Bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijd-

schriften en muziekwerken, in België verschenen in 1877, 1878, 
1879, 1880, 1883, 1884, 1885 en 1886. Ieder jaar. . . . . . 0 80 

Vlaamsche Bibliographie. Lijst VRn Nederiandsche hoeken, 
tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in 
België in 1881-1882 verschenen . . . . . . . . . . . 1 50 

Vlaarnscbe Bibliographie. Lijst van Nederlandsch e boeken, tijd
schriften, muziekwerkc.n, kaarten, pla ten en tabellen in België 
verschenen. Repertorium en Bijvoegsel op het tienjarig tijd- . 
vak 1877-1886 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 

FR. DE PoTTER. Vlaamsche Bibliographie. 1830-1855, 2• deel 
(Nr54) ..... . ............. . 1 20 

Mevr. SoPHIJ)._ (Vrouw MAc LEOD). De Menschen en de Dieren, 
3• druk (Nr 61) . . . . . . . . . . . . . . · . . . 0 75 

G. DE VIJLDER. Grondbeginselen der werkdádige Meetkunde, ten 
gebruike van werklieden en leerlingen van nijverheidsscholen,, 
met 310 b outsneden en 500 vraagstukken, 2• druk. . . . . 3 50 

JUL. MoREL. Handboek der anorganische S'cheikunde, met hout
sneden. T weede, geheel omgewerkte uitgave . . . . . . 2 75 

AuG. GITirÉE. Vraagbo ek tot het zamelen van Vlaamsche folklore 
of volkskunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 75 

K. L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederlandsche taal, 3• uitg. 
{Nr 71). . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 0 70 

MAX RoosEs. Keus uit dè dicht- en prozawerken van J: F. Wil-
lems, twee deelen (Nr 74) . . . . . . . . . . . . . 3 00 

- - Brieven van Jan Frans Willeros (Nr 77). . . . . . 1 80 
J. F. WILLEMS. Reinaert de Vos, naar de oudste berijming, 5• ui tg. 0 75 
J. VAN DER HAvE. Filips van Mat·nix van Sint Aldegonde (door 

den Olijftak, te Antwerpen, met d~n eersten prijs bekroond) 
~ (Nr 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1' 00 
Overzicht van de geschiedenis der Beeldhouwkunst. Met 

34 houtsneêplaten . . . . . . . . . . . . . . . . (i) 60 
Overzichhan de geschiedenis der Schilderkunst tot de 16• eeuw. 

Met 23 houtsneêplate.n . . . . . . . . . . . . . . 0 60 
Overzicht van de geschiedenis der Schilderkunst, Hi•- 19• eeuw. 

Met 20 houtsneêplaten . . . . . , . . . . . . . . 0 60 
C. A. FREDERICQ. Grondregels der Gezondheidsleer, 4" nihgave 

(N' 88) . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
- - Lichaamsongelukken. Hulpmiddelen vóór de aan
komst van den geneesheer, 4• uitgave (N' 88) . . . . . .. • 1 25 

Waar woon ik? Waar leef ik? Een volksboek. Naar het Ho()g
duitsch van Dr FERD!li'AND SrAMM, 2• uitgave (Nr 9-1) . . . . 1 75 

be groote, wijde Wereld. Naar het Hoogd. van D' F. STAMM, 
2• uitgave . . . . . . . . . . . . . 0 60 



I I 

Fr. C. 
Planten en Dieren. Naar het Hoogduitsch Vllln Dr F. S'!'AiMM, 
' 2• uitgave . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . 0 6l!l 

De Mensch. Naár het Hoogduitsen van D• F. STA~. 2• uitgave. 0 60 
P. FREDERIO!i). Marni;x en zijne Nederl:mdsche geschriJlteu ,(N'. 95) 1 @() 

J. THEvsKENs. Ü'Ver het misbruiken van het hovennatuurlijke 
(N•96) .... 1 . ••••• •. ••••• •. • 0 75 

C. A. FREDERICQ. De wilde .Bloemen. Inleiding bot de,Kruidkunde, 
3• uitgaJve (Nr 98). . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 

EMILE DE LA Y.ELEYE. Voorzitter Garfield. Vel'taald uit het Frans eh 
(N' 103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 

JuLrus MAc LEoo. Leiddraad bij het onderwijzen en aanleeren 
der Dierkunde. De Werveldieren. Met twee platen en 134 tekst
figuren (N' W7) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 

PH. VAN .CAU1lEREN. Over tabak (N' 109) . . . . . . . . . 1 25 
A. J. WAUTERS. De Vlaamsehe Schilderkunsb. Uit heti Frlllnseh 

vertaaLd door ifulius Sabbe. Door de K0ninklijke Academie 
· békroond. Met 108 figuren (Nr H2) . . . . . . . . . . 4 00 

ALF. SERESIA. Kerk en Starut onder de Frankiscl\e koningen der 
vr• eeuw (N• 114). . :· . . . . . . . . . . . . . . 1 50 

IJENRY HAVA.RD. De H0llandscbe Sehilderkunst. Uit hetl F\·ansch 

~ Ja:~~~e~dv~~~;~~t~~,~~~r:~ais:eMr11~~)~·~:d~' ~15: ' : ~ ~ 
Jaarboek v'oo.r 1883 (N' 101) . . . . . . . . . . . . 2 _5()) 
Jaarb0.ek voor 18841 met Bijvoegsel (N' 105). . . . . . . 2 75 
Versla:gen over den toesta,nd van het Willems-Fonds · gedu-

rende het bestuurjaai 1884. 341'· jaar. . . . . . . . . 2 00 
Jaa·rboek. VerslageH O•ver liet bestuur~aa~r 1885. 35• ·oaar (N• 111) 2 50 
Jaarboek. Verslagen over het bestuurjarur 1886. 36• jaar (N' 113) 2 50 
Jaarboek. Versl<Lgen over het bestuurjaat·1887.. 3.Je jaar (Nr l16) .2 50 
Volks-AlmaJnak voor 1873, 1875 en 1877, ieder. . 0 2()) 

Volks·Almana.!c voor 1878 en 1880, iedev . . . . 0 25 
VoLRSBOEKJES. leder . . . . . . . . . . . 0 40 

Nr 1. J. H. VAN DEN lJAELE. Lieven Bauwens. 
Nr 2. SLEECKx. Armeessens. 
N' 3. A. DE Gocx. Sirnon Stevin. 

'1.1wee pla~en, voorslellcnde, !ile eene de dichtevs: Vam Maerlant, 
Cats, Vondél, Willems en Ledeganck; de andere de schilder-s: 
gebroeders Van Eyck, R.ubens, Van D!jck, Teniers en De 
Craeyer; geteekend dooF J,• Li\.MMENs, ieder . . . . . . . 1 25 

Eene plaa.t; voorstellende het ~tadhuis en het Belfort van 
Gent, volgens de oorspronkelijke'. pla.nnen, geteekend door 
FL. VAN Loo . . . . , . . . . . . 1 00 

H et algemeen erepot d er uitgaven van het WILL:EMS
F9NDS is gevestigd in den BoekhMlde1 J . Vuylsteke, 
K oes traat, 15, te Gent . 


