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Maagdepalm. lic voorlplantingsorganeu. X SSO-

oevers uitzoekt, om het mee te voeren, en aan de hooge oevers van Waal of 
aan den Veluwezoom op het kiembed te leggen; E. HEIMANS. 

[ETS OVER KRABBEN EN KREEFTEN. 
et is al meer dan een jaar geleden, dat ik in De Levende Natuur 
een en ander schreef over krabben aan onze kust. Ik wist wel, 
dat ik met mijne opsomming toen niet geheel volledig ben geweest 
en enkele soorten wegliet, die, hetzij door hun verborgen leven, 
hetzij om de groote zeldzaamheid op onze zandige gronden toch 

weinig of nooit opgemerkt worden. Toch is het misschien niet ondienstig, hier 
nog eenige aanvulling van bovengenoemd opstel te geven, daar ik dan meteen 
gelegenheid zal hebben om op eenige eigenaardige levenswijzen opmerkzaam te 
maken en tevens een paar „kreeften* aan de lezers van het tijdschrift voor 
te stellen. 
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Het spreekt van zelf, dat men de mooiste vangsten doet in diep water, en 
dus een heel eind van onze kust, waar op den uitgestrekten, altijd maar zandigen 
zeebodem slechts weinig variatie is te vinden. Wordt het evenwel dieper en 
is de bodem meer gevarieerd, slikkig of modderig of steenachtig, dan kan de 
vangst van het net, dat eenigen tijd over den grond vischte, aardige verrassingen 
opleveren. 

Welk net moet men gebruiken ? Wel, iedereen weet, dat, voor de Noordzee, 
„het" vischtuig, om bodemvisschen (vooral platvisch) te vangen, de trawl is. Ik 
zal niet vervallen in een technische beschrijving van het net en //deszelfs" 
gebruik, alleen wil ik eenigszins den indruk trachten weer te geven, dien het 
bovenkomen van de trawl na het visschen maakt. 

Ja, dat opkomen van de trawl, hoe dikwijls ook gezien, altijd geeft het nog 
de sensatie van nieuwsgierigheid en spanning. Wat zal er in zitten? Zal er 
een behoorlijke vangst zijn, of zullen wij niets zien dan een door de steenen 
gescheurd en gehavend net, waarin nog een paar ongelukkige visschen zijn 
achtergebleven ? 

In gespannen aandacht hangen wij over de verschansing en zoodra in het 
blauwe water, nog vaag, de omtrekken van het net zichtbaar worden en lang
zamerhand zich duidelijker afteekenen, laat zich al spoedig het resultaat van 
het visschen beoordeelen. En als men eindelijk zoover is, dat de „pezen* die 
den rand der netopening vormen, binnen boord zijn, en het lange driehoekige 
net nog in het water hangt, schemert daar aan het einde reeds een wit-blauwige 
massa — de gevangen visch, die daar op een hoop bij elkaar is verzameld. 
Tusschen de mazen zwemt een prachtige roode poon, met zijn uitgespreide, 
blauwgezoomde borstvinnen of zoekt een groote olijfgroene kabeljauw, natuurlijk 
te vergeefs, een uitweg. En daar ginds in den „zak* van de trawl, die lang
zamerhand naast het schip bij de oppervlakte komt, is het één opeengedrongen 
hoop van schol, schar, poon en schelvisch, een enkel scharretje weet zich uit 
de mazen te werken en zwemt met kleine staartslagjes weg. 

Het schip ligt nu gestopt, en slingert, dwars op den wind, op de golven. 
Als er nu wat zee staat, gaat het „halen* van den zak, waarin alle visch zich 
ten slotte verzamelt, nog tamelijk gemakkelijk; men werkt dan „op het zoetje", 
zooals de zeeman zegt: zoodra het schip naar den kant van het net overhelt 
en dus de zwaarte van de trawlvangst een oogenblik is opgeheven, klauwen 
dadelijk twintig gebruinde handen met gekromde vingers een gedeelte van het 
net binnen boord en gaat de slingering den anderen kant uit, dan is het: 
„houden wat je hebt,* en kijken alle oogen in gespannen verwachting over de 
verschansing naar het zwalpende water. En eindelijk komt men zoover, dat de 
geheele zak boven water is, en alleen een opkomende golf als een laatste groet 
aan de gevangen visch over de opeengedrongen'massa heenslaat. Met een strop 
aan het net, en een hijschblok aan den laadboom weet men nu, onder elkander 
aanmoedigende kreten van de bemanning, ook het laatste over den muur (de 
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verschansing) te krijgen. Daar bungelt de geweldige massa, uit welker door de 
zwaarte dikgetrokken mazen de koppen van tallooze scharretjes puilen, die in 
de verdrukking zijn geraakt, een oogenblik heen en weer, wordt dan met ver
eende krachten boven een met vier planken afgeschoten gedeelte van het dek 
gehouden, één man werkt de lijn los, waarmee de zak van onderen was dicht-
gebonden en onder hoera-geroep klettert en hagelt de geheele massa er uit. 
Opeens ligt daar een kleine berg van groen, bruin en porseleinwit; glad en 
slijmerig glijdt alles over elkaar heen, hier werkt zich een groote schol onder 
de anderen uit en ratelt met zijn staart op zijn lotgenooten, overal is gespartel 
en gekletter, zoodat de waterdruppels en schubben u in het gezicht vliegen. En 
dat is iets, wat men niet licht vergeet, die berg voor het meerendeel reeds 
stuiptrekkende visschen, de krampachtig zich openende bek, het uitzetten van 
de kieuwdeksels, de verstijfde, glazige oogen — de laatste worstelstrijd van het 
wegvliegende leven tegen den onvermijdelijken dood. Maar kijk niet meer naar 
die hekatombe, zie even op naar de blauwe zee en de witgekroondo golven, 
naar de blanke, smettelooze meeuwen, die om het schip scheren, laat de frissche 
zeewind om de ooren waaien — dat alles tempert den opstand van uw ethisch 
bewustzijn. 

De trawl is een prachtvischtuig, maar het? spreekt van zelf, dat wij er fau-
nistisch niet veel van kunnen verwachten: de mazen zijn te groot en verreweg 
de meeste lagere dieren gaan er dus gemakkelijk door. Toch is er wel eens wat 
moois mee te vangen, al noemt de visscher ook alles, wat geen visch is, ver
achtelijk „vuil*, dat dadelijk weer over boord gaat. Toch is ook hij niet onge
voelig voor iets dat opvalt, al is het dan geen visch. Om maar iets te noemen, 
en om meteen weer op mijn eigenlijk onderwerp te komen, daar hebben we 
b. v. deze groote „krab", die ik hierbij afbeeld. Dat is nog eens een beest! 
Wanneer ge hem zoo ziet op deze afbeelding, is het haast niet te gelooven, 
dat er zulke groote krabben in de Noordzee zijn. Geen wonder dat de visschers 
aan deze soort een naam hebben gegeven, want het is ook voor hun onmogelijk 
haar onder het //Vuil* over het hoofd te zien. Zij noemen het dier „Augustinus" 
krab, de wetenschappelijke naam is Lithodes maja. Geweldige stekels zien we, 
vooral aan den zij rand van het kopborsstuk, maar ook de pooten en het achterlijf 
zijn flink met dorens voorzien. Tusschen do betrekkelijk kleine oogen steekt een 
lang rostrum vooruit, op de vrij zwakke schaarpooten, waarvan nu eens de 
linker dan weer de rechter iets grooter is dan de andere, staan sierlijke haar-
kwastjes en de looppooten eindigen in formidabele haken Over het algemeen 
een nogal bar uiterlijk, niet bepaald vriendelijk! Toch gedraagt zich het dier 
kalmer en vreedzamer dan men, afgaande op het uitwendig aspect, verwachten 
zou. In een behoorlijk groote bak met zeewater kruipt de „krab" traag naar een 
donker hoekje en alleen het regelmatig knikken van de binnenste sprieten, 
benevens het snel heen en weer trillen van den tasters aan de buitenste kaak-
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pooten, verraadt, dat er leven in zit. Er is in ieder geval geen sprake van de 
strijdlustige defensie-pose van strand- of zwemkrab, noch ook van de norsche 
woede van de logge Noordzeekrab (Cancer pagurus). 

Waarom schrijf ik hier bij onze Lültodes het woord „krab" tusschen aanha-
lingsteekens? Wel, omdat wij hier inderdaad niet een krab voor ons hebben. 
Kijk maar even naar de pooten: een krab heeft achter de schaarpooten aan 

Fig. 1, Lithodes maja. O op a & 

weerzijden 4 ongeveer even lange pooten; deze Lültodes daarentegen vertoont er 
maar 3, en het achterste pootpaar is heel klein, met lange, stijve haren aan de 
laatste leden voorzien, en naar de rugzijde van het dier of naar voren gericht, 
maar in ieder geval zonder eenig karakter van looppooten. Wij hebben hier dan 
ook weer, net zooals het geslacht Porcellana, waarvan ik vroeger eens een afbeelding 
gaf, een vertegenwoordiger van de groep der Anomura voor ons, die in menig 
opzicht tusschen kreeften en krabben in staan en een tamelijk heterogene verza-
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meling vormen. Deze „Augustinus" lijkt nu wel bedriegelijk veel op een echte 
krab, maar zie eens naar het achterlijf, dan zult ge bemerken, dat dit niet in 
regelmatige segmenten is verdeeld, maar dat de groeven, die de begrenzing van 
de verschillende stukken vormen, welke het achterlijf vormen, op zeer onregel
matige wijze in allerlei richtingen verloopen. 

Het is wel merkwaardig, dat Lithodes maja, die in de Noordzee tot de echte 
„diepzeev-fauna behoort en wel bijna nooit in mindere diepte dan 60—70 M. 
werd aangetroffen, dus alleen N. van de Doggersbank, toch eenmaal in 1871 bij 
Katwijk moet gevangen zijn; dit exemplaar is (of was?) in het Leidsche Museum. 

Wanneer ik bij het uitzoeken van de vangst aan boord bezig ben, houdt 
gewoonlijk de kapitein, een brave zeeman, mij gezelschap. Belangstelling voor 

alles, ook wat buiten de kategorie 
„visch" valt, heeft hij genoeg, al 
kan hij het met de Latijnsche namen 
niet vinden en stellen de „zee-
insecten", zooals hij al spoedig alle 
kleingoed geneigd is te noemen, de 
uiterste grens van zijn zoölogisch 
begrip voor. Op een ding is hij 
vooral fel gebrand. Soms worden 
er wel wat schelpen gevangen, die 
zeer veel van die van mossels 
hebben, maar veel grooter en bruin 
van kleur zijn, en waarvan de 
epidemis der schaal tot een franje
achtige baard vervormd ia; zij 
worden Modiola modiohis genoemd. 

rig. 2A. pinnotheres pisum o'. » mM. breed. Dan zal de kapitein nooit verzuimen 

met zijn mes de schelpen open te 
steken de mantelholte te bekijken, en bij de helft van dergelijke onderzoekingen 
kan het voorkomen, dat mij zoo'n geopende Modiola voorgehouden wordt, met 
de woorden: //Kijk, meneer, daar zit weer zoo'n lazerbol!* 

„Lazerbollen" of „smeerkeezen" — dat is voor onze braven kapitein alles onder 
het lagere gedierte, wat zijn afkeer of vijandschap opwekt, terecht of ten onrechte, 
dat doet er niet toe. En nu moet hij van zoo'n „teek", die in de mosselen zit, 
niets hebben. 

Hij weet verhalen te doen van een kennis van hem, die eenmaal zoo'n beest 
bij ongeluk te gelijk met een mossel opat, en daarna een geweldig opgezet hoofd 
en zware vergiftigingsverschijnselen kreeg. Trouwens, iedereen weet, dat het 
mosselkrabbetje (Pinnotheres pisum) algemeen voor een omineus beest wordt 
gehouden. De een beweert, dat het diertje zelf vergiftig is, de ander dat het dè 

- « 
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oester of de mossel ziek en vergiftig maakt, maar iedereen is het er over eens, 
dat mosselen met „teken* niets waard zijn en weggesmeten moeten worden. 

Nu is het wel opmerkelijk, dat de wetenschap dit zoo algemeen verspreide 
geloof zoo geheel genegeerd heeft — ook in von Linstow's werk (die Gifttiere 
und ihre Wirkung auf den Menschen) wordt met geen woord over Pinnotheres 
gesproken. Dit negeeren is overigens goed gezien, want inderdaad is geen enkel 
werkelijk vergiftigingsgeval, direct door mosselkrabbetjes veroorzaakt, bekend. Is 
het niet mogelijk, dat de onaangename sensatie, bij het openen van een oester 
of mossel opeens een snel bewegend dier te ontwaren, dat tracht zich te ver
schuilen, de onmiddellijke oorzaak is van het wantrouwen en de antipathie, die 
men tegen dit krabbetje heeft opge
vat? Overigens, het bewijs, dat men 
niet overal op de wereld van hetzelfde 
gevoelen is, bestaat wel hierin, dat 
te New-York geregeld flesschen vol 
van een Pinnotheres-soort (P. ostreum), 
die met zeer veel geduld uit de oesters 
bijeengezocht worden, ter markt komen 
en er duur betaald worden; de Ameri
kanen beschouwen ze als een delica
tesse. 

Hierbij geef ik de afbeelding van 
onze mosselkrab (fig. 2). A stelt het 
mannetje, B het wijfje voor, en al 
dadelijk valt het op, hoezeer de beide 
sexen in uiterlijk voorkomen van elkaar 
afwijken. Bij het mannetje vertoont 
de voorrand van het kopborststuk een Kis- 2B- """«"*>«»» Pisu"' ?• « •"M- b'e«d-
breede, vooruitspringende lob, de kleur 
van dit kopborststuk is geelachtig, met een eigenaardig vertakte, licht-oranjeroode 
figuur in het midden; verder zijn de pooten breed en zwaar behaard, de oogen zijn 
duidelijk zichtbaar, en het achterlijf is tamelijk smal. Geheel anders het wijfje, 
met het bijna geheel cirkelronde, hoofdzakelijk lichtgele kopborststuk, de dunne, 
weinig behaarde pooten, en het kolossaal breede, bijna tot aan den mond reikende, 
maar vliezige achterlijf; de oogen zijn zeer klein en, van boven gezien, niet zichtbaar. 

Bovendien is ook uit de kleine figuren a en b, die resp. mannetje en wijfje 
in natuurlijke grootte voorstellen, duidelijk het groote verschil waar te nemen 
tusschen de sexen: het mannetje is nog niet eens half zoo groot als het wijfje. 
De verschillen in uiterlijk kunnen gedeeltelijk door de afwijkende levenswijze 
verklaard worden, want terwijl de wijfjes steeds tusschen schelpen van mossels 
of oesters (Lamellibranchia) vertoeven, vindt men de mannetjes vaak vrij door 
het water zwemmen en komen zij nu en dan wel in het plankton voor. 
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Pinnotheres kan een klassiek dier genoemd worden. Reeds Aristoteles en 
later ook Plinius spreken er van onder dezen naam, die eigenlijk Pinna-iager 
beteekent. In de Middellandsche Zee leeft n.1. een soort, lie P. veterum door de 
moderne wetenschap gedoopt is, en bij voorkeur huist tusschen de langwerpig-
driehoekige, bruingekleurde schelpen van Pinna. De ouden stelden de verhouding 
tusschen het krabbetje en zijn woondier voor als een soort symbiose, in zooverre 
als het krabbetje voedsel kreeg, dat door de trilhaarbeweging van Pinna in de 
mantelholte werd gevoerd, en anderzijds het apathische schelpdier door de 
zenuwachtige bewegingen van Pinnotheres op het naderen van gevaar opmerkzaam 
werd gemaakt. Tegenwoordig echter helt men algemeen tot de-meening over, dat wij 
hier met een geval te doen hebben, dat in het Duitsch met den naam „Raum-
parasitismus* wordt bestempeld waarbij het parasitisme zich hiertoe bepaalt, 
dat de commensaal een ruimte of holte van het woondier betrekt, zonder verder 
in eenig opzicht voor dit woondier nadeelig te zijn — in zekeren zin op dezelfde 
wijze, als de pelagische Amphipode Hyperia galba of de jongen van de mens-
banker (Caranx trachurus) hun toevlucht zoeken onder de umbrella van kwallen. 

Pinnotheres pisum vindt men in Ostrea-, Mytilus-, Modiola-, Pecten- en Cardium-
schelpen, maar algemeen schijnt zij, althans aan onze kust, niet te zijn; men 
kan honderden oesters of mossels opensteken zonder er een enkel krabbetje in 
te vinden, en alleen in de Zeeuwsche stroomen heeft men blijkbaar op een 
dergelijke vondst de meeste kans. De „infectie* schijnt zeer plaatselijk te zijn, 
en zoo kan men in de Modiola's van de Doggersbank talrijke krabbetjes vinden, 
soms verscheidene bij elkaar in één woondier. 

Dr. J. J. TESCH. 

(Wordt vervolgd). 

NAAR HET KRATERMEER OP DEN KLOET. 
U ik den Kloet tweemaal beklommen heb, durf ik het wel wagen, 

er eens iets van te vertellen. Den eersten keer deden we den 
tocht in een dag heen en weer en dat is meer een sportatieve 
prestatie dan een zelfs maar oppervlakkige onderzoekingstocht. We 
gingen toen des morgens om zes uur weg, maakten een rit van 

een uur door het oerbosch, en vingen om zeven uur den eigenlijken tocht aan. 
We bereikten het Kloetmeer om ongeveer half twee, rustten twee uren, waren 
weer op de koffieonderneming Soember Petoeng terug om zeven uur en kwamen 
eindelijk 's avonds half tien weer tehuis. 

Als we niet alle vier goede loopers en klimmers waren geweest, hadden 
we zooiets niet kunnen volbrengen. We waren allen echter het loepen in de 
kebon wel gewoon. Met opzet hadden we geen „zifters* (kantoormenschen) 


