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M r N H E E R.

Hier nevens heb ik de eer' aan Uw Ed. de 
tekening en befchry ving te zenden van 

de tweebewufte Zee-Diertjes, deezen Zo
mer door my te Katwyk aan Zee ontdekt, ais 
mede eenige merkwaardige in Zuid-Amerika 
waargenomene Byzonderheden van den Sio- 
servis of Beef-aal, van den welken ik me
de eene naauwkeurige afbeelding en belchry- 
ving induite.

De door my ontdekte Zee-Diertjes zyn,

I. Voor eerft, eene Beroe, met een agtboekig 
kloots Lighaam en twee zeer lange gepluimde 
Jprieten. PlaatXXVI. Fig. 1. 4. 5.

. Sec
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Nieuw' ontdekte Zeediertje*. 465»

! Het Ligbàam vân dit Diér is klootsrond , om* 
-tretit doorfchynend, geleyagtig, buiten 't wa-< 
<er :JichtbJaaaw, in het water genoegzaam on* 
geköleurd, zeer dun en teder, agthoekig; door 
agt ribben, even ais een Meloen, in agt rond
verheven ftaande verdeelingen onderfcheiden. 
Zie den omtrek van 't Dier in Ftg. 3. 1
* De Kruin van ’t Lighaam is, wanneer het 
Dier niet zwemt, een weinig neergedrukt, doch' 
deSzèlfs middelpunt (leekt dan met een klein 
fpitsje Vooruit; Ftg. 4. a. Maar ais het zwemt, 
dan is die Kruin zoo neergedrukt niet, ftaan- 
de, iri dit geval, platter vooruitgeftrekt; Ftg.
i.a, terwyl die Kruin dan ook zig by beurten 
in trekt en uitzet, op allerley wyzen plooit en 
rimpelt, ook geheel over zyde buigt (zie Ftg.'
5. a) eu zig verre in het ronde uitbreidt.

Van deezen Kruin, dien ik voor den Mond1 
van ’c Dier houde, daalt binnen in het lyf, tot 
halverweg de hoogte van het Dier, een bloedt 
koleurig Geftel, Ftg. 1. b., welk ik denke tot 
Ingewand te dienen, fchoon ik nog nooit on-' 
derfcheidenlyk heb konnen vemeemen, hoe 
dit Dier zyn voedfel tot zig neenae en zynen 
afgang looze.

Het heeft vervolgens agt platte en vry bree- 
de Ribben', dewélken het Lighaam op gelyke 
tuflènwydten (Fig. 3.) in agt rondverhevene en’ 
buiten voor de Ribben uit ftaande verdeelingen. 
ondetfchéiden, en voorzien zyn vao een’ on- 
telbaafe' menigte Vinnetjes, die op èn neer- 
‘ iii. De eu Hh waard*
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waards beweeglyk tyn {Fig. a. vertoom !er Un 
op zyde te zien) ; door middel van welke Fi» 
tipt je s bet Dier in ’t water, klimmen en daalen., 
jpcbwns, rechtuit, en op zyde zig beweegt kaa 
mar zyn goedvinden ; zwemmende met dezel* 
yen zeer gezwind, doch altoos met den Kruin « 
hier boven gemeld, vooruit. ;
.. Uit elke zyde van het grondftuk des Inge* 
yrands loopeù twee recht tegen elkanderen over» 
gefielde en krom na buiten llaande deelen ; die 
ieder met eene.eyronde opening het lighaam 
çloorbooren, Fig. 4. b. ; ziende men by derzeh 
ver begin, binnen in het lyf van 't Dier, een 
wyd nederwaards hangend Vat, Ftg. 4 en 5.c.; 
terwyl uit elke van de evengezegde eyronde 
ópeningen een Spriet.{Tentacuîittp) hangi, die 
zeer fyn en teder, uitrekbaar en beweeglyk, 
en op de binnenzyde met zeer fyne, in lengte 
verfchillende, doch allen na den zelfden weg 
gekeerdftaan.de , haairen, bekleed is.

Wanneer het Dier zwemt, volgen deezeSprit* 
ten; dewelken zig fomtyds zoo geweldig uii* 
rekken, dat zy wel tienmaalen langer dan het 
Lighaam waren,. Ftg. 1 en j. d., tfekkende op 
een anderen tyd zig zoo kort in een, dat men 
ze naauwlyks zien kon. Gy ziet 'ze verkort in 
Ftg. 4. d. Terwyl het Dier zwemt, rekt het 
de fprietën uit en haalt ze in. , '

Verfcheide reizen héb ik waargenomen dat 
het Dier, terwyl het aan de oppervlakte van 
het water zwom, met eeae vry groote kracht 

■ - ' ' een
L * ... *
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nieuw'ontdekte Zeediertjes. 46?' 
•

een goed getal kleine bolletjes uitwierp, die 
dan terftond op het water heroni draaiden, eli 
in welker middelpunt ik duidelyk een duider 
dipje zien kon. Zy waren voor ’t overige half- 
doorlchyneöde. Ik houde ze voor de Eijtren; 
en heb ze by Fig. 5. in hunne natuurlykfe groot
te uitgebeeld.
■ De zelfftandigheid van *t Lighaam deezer 
Diértjes was ais een taay Geley, veerkrachtig eu 
halfdoorfchynende ; maar wierd (bet Diertje dood 
zynde) binnen kort ontbonden tot een waterig 
vocht. De agt gevinde Ribben behielden echter 
nog langen tyd daar naa haare gedaante.

Tot dit Gedacht breng ik de R e koe vao 
Browne, Jamaic. Tab. 43. Fig. 2.

Ais ook den Sfringbronner, Snot q£ 
Slvmvis, van Martens, Spitsb. BI. 333. 
Tab. P. f. h. ■

En ik bepaal het kenmerk van de Bbröe aldus: 
Het Lighaam is doorfchynend , geleyagcig, 

door gevinde ribben, die nederwaarts loopen, 
in verdeelingen onderfcheiden, en fomtyds ook 
Voorzien van Sprieten. .
fl. Vervolgens heb ik ontdekt eene

Medusa (f), die halfklootsrond is, met 
vier óver dwars loópehde Ribben, en eene 
menigte van zeer kleine Sprietjes op den 

• zèer gaaven rand. Zie Fig. 7.
. , Het

- (t) [Onze Zeelieden geeven gemeenlyk den niasi vas 
'Calien aan de Medufe, JN. I . - !
*• -UI. Deel. Hh 2
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468 Beschuyvïng tam den '
•

Het Lighaam is half klootsrond, met het road 
na boven, zeer glad, en ongemeen helder door- 
ichynend, geleyagtig, zeer teder, overdekken
de (Fig. 7. a.) een tweede kloots halfrond, (Fig. 
7. b.) y ’t welk voorzien is van vier in ’t kruis 
liggende Ribben : zie Ftg. 7.

Het onderfte en binnenfte halfrond was platter 
dan hét buitenfte, en had van boven eene vierkan
te plek, die ongetwyfeld de Ingewan den bevatte.

, Uit de hoeken van dit Vierkant liepen , kruis- 
wyze, de vier geboogene en zeer dunne Rib
ben, door middel van welken de rand toege
trokken, vernaauwd en wyder gemaakt wierd, 
en ’t Dier in fchuinfe fprongen door het water 
zwierde, blyvende altoos het rondverheevea 
gedeelte van het Lighaam vooruit.
. De. onderfte Rand was zeer dun, gaaf, en 
rondom bezet met kleine, doch evengroote 
Sprietjes, (Tentacula.)
, De koleur en zelfftandigheid van ’t Lighaam 
waren even ais van de hier boven befchreeve- 
ne Beroe.

Ik gaa voort, Myn Heer, met Uw £. de 
juifte befchryving te doen van den Gymnotus, 
gemeenlyk Beef-/lal of Siddervis genoemd ; die af- 
gebeeld is op Plaat XXVI. Fig. 8, zynde om
trent drie en eenhalven Rhynlandfen Voet tang.

Beef-Aal, met tonde en gelyke kaakèèeenen,
' een geknotten en van onderen gevinden Jlaart.
f • . ■ -

Gymnotus; Torpedo} by d& Eogelfen Num-eel,
• .. Be-
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SiDDBK VIS OP BbBF-AAL. 469

■ Befchr. van Suriname, te Leeuwaarden 1718. 
in 4. pag. 194. -

Siddervis. Verhand, der Hoi!. Maatfch. 2de 
Deel. bl. 373— 379. -

1. Hy is een Weekvin, een flymerige, gladde
en eetbaare Rivier*Vis, van gedaante ais 
een Aal.

2. De Kop is kort, een weinig breeder dan
het lyf, van boven platagtig, navooren 
toe fchuin afloopende, breeder over dwars 
dan hoog. De zyden van den Kop {laan 
aan weerskanten rondverheeven vooruit 
en zyn meell uitgezet halverweg tuften de 
hoeken van den bek en de open ingen der 
kieuwen. Van onderen is de Kop wei» 
nig rondverheven. Hy is ongewapend en 
ongefchubd.

3. De Bek is aan het uiteinde van dèn Kop
vry groot, en ftBat dwars; en de breed
te en hoogte der gaaping zyn fmaller dan 
de Kop zelf.

• 4. De Lippen zyn week, dik, vleezig, dek- 
• kende de tanden.

. 5. De Kaakebeenen zyn boogswyze. Het on
derfte is een weinigje langer dan het bo- 
venfte.

6. De Tanden zyn zeer veelen in getal, klein, 
fcherp, digt by perken op een ftaandë 
aan den binnenkant van ’t Kaakebeen.

IJLDkel. Hh 3 7.
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<47° . Bescheyviko van oe*.

7. De Tong is breed, rond van vooren, ge
zwollen, vleezig, van onderen, zoo lang 
ais zy is, verknocht aan ’t grondftuk vao ' 
het onderfte Kaakebeen, en glad. 

g. De Neusgaten ftaan even voor den rand vao 
*t bovenft Kaakebeen , en hebben twee 
ópeningen, die digc by elkanderen zyn. 
Het voorde paar dier Neusgaten is ge

, tepeld, ftaat een weinig verheven, eu is 
gedekt met een klapvliesje; het agterfte 
paar is ongedekt en kringrond. - 

p. De Oogen ftaan boven op de zyden vao ’t 
bekkeneel, verre van.elkanderen. Zyzyn 
klein, kringrond, en door ’c gemeene vel 

. van 't hoofd overdekt. Zy ftaan wat dig- 
ter aan het einde van'den bek, dan aan 
de kieuwendekfels.

10. Boven op den kop, op de zyden, ais mede onder
aan den kop ziet men eene groot e menigte uit- 

- gangen van vaten, welken ten deele wyd opea
Jlaan, ten deele met een tepeltje overdekt zyn,

11. De ópeningen der Kieuwen ftaan, maar weinig
fchuins gaapende, onmiddelyk voor de 
Borftvinnen, voor’t overige zyn de Kieu
wen geflooten, waar van daan het kwam 
dat ik het nette getal van de beentjes in 
het vlies, welk de Kieuwen .dekt, niet 
heb kunnen bepaalen.

’|2. De Romp is langkwerpig, digt by den kóp 
allerdikft en hreedft, en omtrent rond;

. . sa
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SjDDKRVIiCWBEIP-Alt; 47$

•' ' na (ten ftaan toe word hy langkzaam dun-
• v ’ ner, zynde langörin de hoogte dan in de
' breedte.
13. De Rugi van den kop tot den ftaart toe,
- is rondverheven, dik en vet. • :
14. Het Onderlyf is , van den kop af tot de

aars vin toe, wat voörüitftaande, korten 
rond; doch van ’t begin der ahrfvin af 
tót denftaart toe, is het recht, en fcherp

- toelöopende ter plaatfe daar de aars via 
ftaat.

15. De Aars (laat verre van ’t begin der aars
- vin , tér plaatfe daar de kieuwen Tarnen»
. gevoegd zyn, en is open met twee gaten.
16. Het uiteinde van den ftaart is famenge-

drukt , dikagtig en vry wat langer in de
- hoogte dan in de breedte, afgeknot en

van onderen gevind. ,
17. Rug- «f JStttk-Vin is ’er in ’t geheel niet. > 
;g. De, Zjd-.Linie beftadt uit gaatjes, die taam-

. lyk ver van elkadderen liggen , en neemt
• : •; haar begin kort agter den kop, daar zy

na den rug toe langkzaam .opklimt ; doch 
ter halver lengte van den Vis daalt zy

- ' Week fchnins af. oni ep het midden der zy- 
. den , en loopt dan voorts recht uit tot

- ' aan het einde van den ftaart. ;
19. De Borjlvin is klein, rondagtig vao om-

trek,.eo ftaat onmiddelyk agter de ope» 
ning der kieuwen ; zy is overkleed van 

nii Den.. Hh 4 een-
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47* BXZdNDUHEDXH VTSN. IWfïT

.. een dikke huid, ufo welke aatt den bai

. kopkant de einden der beentjes ais fyne 
ftoppeltjes uitfteeken. Het getal deezer 

t - ; jbeêfctje* heb ik niet kunnen j>epaalea. : 
io. De darsvin is recht,-niet boog, ongewa- 
t'i - paid , haar begin/nçeipande terftpnd ont 

, , der de bpchp;vap ’t orderly f, en, loopt 
' . tot aan het einde van den ftaart. Haare

beentjes, die ontelbaar zyn, kunnen niet 
:.. wei onderfchejden worden j zy zyn ftomp, 

en fteeken mede ais ftoppeltjes onder uit 
het vlies der vin. - n 

ui» Het Vtl is taay ., dik, ftyme/ig, onge- 
. fchubd; hier en daar, even ais de kop,

. doorboord nut eene menigte gaatjes., uit demi
■ ken een oJyagtige of Jlymerige Jiof kitt, en
■ - mijfcbien ook. de Ekktrikaak werktuigen van

deezen Vu voortkomen.
ia. De Koktir is van onderen, op een gedeelte 
* van den kop eu *« onderlyf, bleek ros)
: voor ’t overige is het Lighaam zwart.
13. Deeze Vis woont-in de Rivieren van Zuid' 

- Amerika.

De By zonderheden nu, omtrent de Elektra 
kalo werking van deezen Vis , na deweHcen ik 
by een zeer oplettend Heer in Zuid-Ame
rika vernomen heb, en die niy onderdaags be
antwoord zyn geworden, koomen hier op uit;

. . I. Wel-
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Sid D'Envi s op Beef- A ae. 47$

lit Welke ; öitjrdrkfelen heeft de aanniaking 
van deezen Vis op ’s MenfchénLighaam ?

. Antis. Dat gedeelte van 't Lighaam, 't welk 
den Vis taakt, wórdt met eene ftèrke Sid

- ’ dering en dreuhing aangedaan. j
■ c. Geraakt het geheeleLighaam van hem, die 
.. deezen Vis aanroert, aan ’t beeven ?

. Antis. Zo iemant in ’t water is , in de Ri
. vieren of Kteeken, en hy wordt door dee- 

zen Vis aan zyn beenen-of 4an eenig an
der deel. aangeraakt, xnöet hy om ver 
vallen, eo.loopt gevaar van te verdrin
ken. - ^

-3. Of wórdt *er maar één enkel gedeelte van 
het Lighaam, ais by voorbeeld de Hand,

« de Arm, de Vinger, enz*, door'deeze
- ' Siddering getroffen ? ’

Antis. In een tobbe óf vat, zelfs in deRi- 
vier , met een vinger of voet aangetoerd 
wördèndéy deelt dëeze Vis, by dé meefte 

c menlchen-, de Siddering of dreüning niet
verder mededan1 tot in den Elleboog çf

• ’ dé Knie.- • ./ ; J '
4. Gevoelt men op het aanmaken van dén Vis 

v: ookPyn?
Antis. Niets dan een fterke fchok of krak

• en daarop eene kortduurende Verdoo-.
: ving. ... '
: S* Blyft de Pyn, naadat meurden Vis weder 
„ losgelaaten beeft, lang by, of gaat zy,'

Ul.Dasi,. Hh s - na*’
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onahetJoslaatèn vahden Vis, terftoad 
' ovér? •

Antw. Dé erengemelde Verdooving [Art. 
4.]douctnaanwlyksdén minuoc.

6. Welke, foott vau Pyn ii ’t, die men op het 
• manmaken vin den Via gevóelt? Is *t ada 

eeae Kramptrekking, of ais eene Verdoo- 
. ving en; Sleeping, gelyk men 't noemt ?

Antto. De aandoening, welke men ge*
. voelt, is, meed te yergdyken by bet 

geen men. gewaar wordt, ais men zeer 
. fterk; bet kijuisje van den£lleboog ergens 

tegen aan floot.
, 7. Gevoelen Alle Mçnfchen, .vm welke jaa* 

ren of geileken ifle zy ook zyn, deeae* 
' Siddering by ’t aanmaken van den Via, 

of vinei men ’er , die voor dezelve on»
• aandoenlyk ?yn? • , . ;

Antis. Allen gevoelen,zy ’t en niemant 
' . is ’er , myna weetens, yry ryani doch de 

eene mehfch heeft ’èr fterker’ aandoening 
van dan demander (f).

8. Oefent deeze Vis zyne Beeyingskracht al*
, toos even /letk, ’t ij by den dag of hy

. nacht,
' • ' . . ‘ > ■ ' -
(*) Io de Verhandelingen vao de Holl. tyaqtfchap*

pye, adéDeel bI/376., worde vari zekeren Heere vau 
nix Het din ais iets byzonde^s aangetekend, dat by 
deézrn'Vis r zonder Iets te gevoélen , durfde In de harid 
Mene». [ gillie zéldzaame. Voorbeelden vind men ook 
fo de Slekuikale Proefpcemfogen.] . -
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■ SlDBEJtyiS OF B&BV-AAt.

nacht, bymooy of by flegt weder, by 
- allerley winden, in bet water en buiten
^ *t water ,in cea ftcenen pot of in een

houten vat? .
:..j Antis. Ja: Maar verfcheidé maalöi agter 
, . «en wordende aangeraakt, vermindert

, de kracht voer «en tyd j doch zy komt al
. coos naderhand weerom. .

9. Is deezie uitwerking meerder of minder te 
befpeuren aan deeze .of geene plaatfen 

. van bet Lighaam van,den Vis? ais, by 
voorbeeld,, boven op den Kop, voor aan 
den hek,. san de Qogen , aan de Kieu
wen ,aan de Kaak vinnen, Op den Rug,

. aan den Buik, aan de Buikvin, aan den 
Staart, of aan de Zyden? .

Antis., Uit alle de, detfen van jsyn Lighaam 
voelt men de beweeging, doch wel voor» 
naamelyk uit den Staart of de Buikvin.- - 

.io. Zyn ’er ook eenige plaatfen aan den Vis, 
die men vryelyk , zonder dat beeven te 
gevoelen, aanmaken kan?

Antis. Neen. ... .
4i. Heeft eengroote Beef-Aal meerder’, of maar 

even veel’ kracht om te doen fidderen, ais 
r -een kleine?, ' »

Antis. Ja. Zulks, dunkt my, is ook zeer 
. Natuurlyk. • c '
12. Wanneer doet de Vis zyne uitwerking ge» 

voelen, {Ul liggende, ef zig beweegende ?
. JU.Dssc Antis.
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. • • Anta. Ali hy zig bewéégf.
<13. Wanneer hy in eene hevige beweeging 
: Ui » 4»a zyn Beevingskracht grooter of

minder?
Anti». Grooter; en wel zoodanig, dat 

: mea in een Corjaat (zynde een foort van
- Vaartuig ) 15 én meerder voeten van den 

Vis af, den vinger in het water (teeken* 
de, volkomen, en zelfs fterk, de Sidde- 

■ ring voelen kan. r
14. Moét men den Vis met de voilé hand aan*

vatten V of behoeft men hem flegts met 
een vinger aan te raaken, ora zyne Bee

. vingskracht gewaar te wordën ?
Antvt. Weinige menleken zullen deezen 

Vis met de volle hand aanvatten. Het 
voorfte gedeelte van een Vinger is ge- 
noég. • ,

15. Wanneer men een Ledere, Eatoene of
, Wolle Hândfchoen aan de hand heeft,

waar mede men den Vis aanraakt, gevoelt 
men dan de Siddering wel?

Antw. Zelf heb ik dit niet beproefd ; maar 
anderen, Welken ik ’t gevraagd heb, zeg
gen van Ja.

16. Wanneer men deezen Vis aanraakt met
eene hand, die met Oly of Wafch be- 
flreeken is, voelt men dan die bewec*

• ging wel?
' Arites. Allen zeggen my van Ja.
• 17.
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'SisnsRvrs op B*çf«Aai. 477

17. Wanneer men hem met een (luk honis aan
' raakte gevoelt men dan de beeving wel

. tot.in de hand? ,
Antis. Ja. Inzonderheid ais het hont hard 

, ds vzn fubjhmtu. . ,
18. Wanneer men in het ftuk houts, daar men

den Vis mede aanraakt, een ftaafjeYzer, 
Koper, Zilver, Lood, Tin of eenig an
der Metaal, vaft geftooken heeft, en mee 
die gemelde ftaafjes het. dier aanraakt, 
gaat dan ook de Beevingskracht over tot 
in het Lighaam?

Antis. Ja: Vooral met Staal en Yzer; en 
ais men hem met een gouden ring aan

» Taakt, is de aandoening onverdraaglyk.
19. Ais men met een ftaafje Metaal, zonder

hout daar aan vaftgehecht, den Vis aan
raakt , voelt men dan de dreuning niet 
meerder?

Anea. Oneindig fterker.
20. Welke werking gevoelt men, ais men den

Vis met een ftuk rood of zwart Lak aan
raakt?

Antis. Dit hebben wy beproefd, en tot 
. verwondering bevonden, dat men dan 

* geene de minfte beweeging gewaar wordt. 
2iw Kunnen andere foorten van VifTen wel met 

deezen Sidder- Vis in een zelfde tobbe 
• met water blyven leeven? *

Antis. Allen fterven ze binnen weinigfe 
ULDxsl. mi-

Digitized by Google



3|7$ •SiDuiKvfs or Bebp-Aae.

mînùüten ^uitgezonderd alleen de Garnoti j 
- die zelfs bekwaam is den Beef-aal te doo- 

den, vooral wanneer zy famen io ééne 
tobbe zyn.

*2. Op welke plaatfen worden deeze VilTen 
’ meeft gevonden?
«■ Antis. Boven in de Rivier, en wel meeft 

aan de uicfteekende hoeken , alwaar klip
' pen zyn. : •' • ' .
53. Wat is doorgaans hun Voedfel ?
’ ' Anfia. Alle foorten van Vis ; zy eeten 00k 

wormen, darmen, en brood.f • ,

Tot Beftuit heb ik ’er nog by te voegen, 
Myn Heer, dat my van, vçricheidene kundige 
Cbirurgyns bericht is, wegens de krachten van 
dëeze Beef-Aaien, dat zy bejewaam zyn in ver
dopte Zenuwachtige partyen de doorftraaling te 
herftellen,en die deelen tot hunne voorige wer
kingen bekwaam te maaken. Zulks word ook 
door de Proefnemingen, te Barbados aan Jich
tige menfehen door den Heer Chariis Bolton in 
ft weck gefteld, bekrachtigd (*). .

‘ ’ " ! N.

c. .(*) Men kap daar omtrent verder nazien bet II. Dasi. 
van de Verhandelingen van de Hollandfçhe Maatfchapp. 
4ef Weetenfcbappen.

; . RE-
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