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IN 'SGRAVENHAGE GENOMEN, OP DE DOODELYKE 
UITWERKSELEN DER. VERGIFTIGE BEET 

VAN DE 

AMERIKAANSCHE 

R A T E L S -L A N G. 

I ndien wy hier boven niet van nieuwe Proefbemingen gewag maak
ten, ZOtJde het elk, die in de Natuurlyke Hifiorie der Dieren 

maar een weinig kundig is , billyk verwonderen moeten , op nieuw 
een Dier te zien befchryven en afbeelden , 't welk reeds ten on· 
derwerp van zeer veele Schryvers gediend heeft. Zo min nu ~s 
het dit beruchte Schepfel aan Schryvers ontbreekt, even zo veel 
heeft men het getracht door afbeeldingen kenbaarder te rnaaken : 
hoe verre nu wy hier in boven anderen , door de teekenkundige 
hand van den Heer G. VAN DEN HEUVEL, geflaagd zyn, zullen 
wy aan het oordeei der Kunft-kenneren overlaaten. 

Onder alle de Schryvers, hier onder aangehaald (a), by welken 
men 

(a) Der Konigl. Scbweàifchen Academie der Wisfenfcbafte~. Tom. XIV. p. 316. 
Tom. XV. p. 54· 189. 

R. MEAD. A M,ecbqnical Account 9/ Po~foru. Lond. 174]· 
P . FERMIN. Hijt. Nat. de la Hollande Èquinoxiale • .Amjt. 1765. 
T. P1sroarus. Bejch. 'Van Surinamen. Anifl;. 1763. 
F. WATSON. De Dierlyke Wereld, Amjt. 17,61. 
R. BRADLEY. Wysgeril{e Verhan4eling. Amjt. 1744· Tab. IX; fig. I. • 
Journat der Sça'Vans, Se'ptembre 1764. No. 10. p. 513. Expmences faztes ~ar 

le Capitaine HALL, Jur les effets du poifon du Serpent àjonnettes. Extrazeer 
des TransaCtions Pbilofopbiques. 

E. TYsoN Phil. Transaêt. Jtng. Vol. XIII. No. 144· p. 2J. Idem in ACTA 
ERUDIT. 1684. p. 138. Tab. V. 

A CATES• 
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men nog een goed aantal zoude kunnen voegen , zyn 'er zekerlyk 
geen , welken meer omfi:andigheden en beter Befchryving van deze 
Slangen geven, dan de Heeren CALM en Kapitein HALL, by wel
ken wy de fraaije afbeelding van het Qntleede hoofd dezer Slang , 
en de waare gedaanten der tanden, 't geen wy in het Werkje van 
Dr. MEAD vinden, niet vergeten moeten ; gelyk ook de geleerde 
Heeren Dr. HouTTUYN, en WATSON,(wiens Werk door den Eerw. 
en Celeerden Natuurkenner Dr. C. NozEMAN in het Hollandfeb 
vertaald is) in hunne hier aangehaalde Werken ,. alles wat over de
ze ftoffe tot noch toe ontdekt is , gevoeglyk by elkander gebragt 
hebben. 

Daar zyn Schryvers , welken het verblyf dezer Slangen zoo wel 
in Ooft- als Weft-lndiën fi:ellen ; maar het fchynt my vry twyffel
achtig of deze , door derzelve vergiftigende beet zo alom met recht 
gevreesde Slang , wel ergens anders , dan in de nieuwe Waereld
deelen gevonden wordt : Men weet dat SEBA in zyn 11. Deel ver
feheide Ooft - lndifche Ratel- Slangen ( b) afbeeldt en befchryft ; 
doch men weet ook teffens zeker, dat de eerfi:e , die die beroemde 
Man op Tab. 45· f. 4· verbeeld, en voor een Ceilonfche Wyfjes 
1\.dder-Slang befchryft, geene andere is, dan een jong We11:-Indifch 
Ratel-foort, en wel de zelfde, welke wy hier na befchryven zullen~ 
Ik beken met den Heer BuFFON ( c) my dikwyls in die ko1~te en 
losfe Kabinet- befchryvingen te mistrouwen ; de fi:ukken , waaruit 
dezelve beftaan, zyn veeltyds voor een groot gedeelte op V crkoo-

pmgen 

CATEsnY. Nat. Hift. ftj Carolina. Vol. 11. p. 41. Tab. 41. 42. 
A. SEnA. Tbejaurus Vol. 11. Tab. 4S· fig. 4• Tab. 95· fig. 1. 2. 3· Tah. 96. 

fig. I. . 

HouTTUYN. Nat. Hijt. der Dieren enz. Amjt. 1764. &c. Vol. 1. Pars VL 
pag. 290. Tab. 45· fig. I. 

W. ScHOFTTEN. Oojt-lndijcbe Voyagie. Amft. 1676. lil. Boek p. 53· 
CHARLEVOIX. Hift. de la nouvelle France. Tom. V. ·p. 233. 
LAusoNs. Natural Riftory of Carolina. p. 129. 
LINNÉ. Syjt. Nat. Edit. X. p. 214. 
GRoNovws. Muf. !ebt. l'om. 11. p. 70. Id. ZoopbyZ. Fac. I. p. 26. 

( b ) Zie bier boven. 
( c) Tom. X. p. 98'. 
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pingen gekocht , op Naamlyfl:en , niet zelden door onkundigen, 
of zonder oordeel , zo niet fomtyds met een merkelyk bedrog om 
te· misleiden, opgemaakt; verzekerde proeven hier van zyn my, in 
een vyf- en - twintig jaarige ondervinding, te veel maal en voorge
komen. 

De voornaame reden op welke myne twyffcling beruft , naame
lyk of deeze Dieren in de oude ·w aereld te vinden zyn , is deeze , 
dat de Reizigers dier Gewefl:en daar van niet, of ten minfl:en zeer 
onzeker fp'reeken. vVoUTER ScHOUTEN cd) ' in zyne Oofl:- In
difche Reize, zegt wel , dat zy dezelven in de 'Vïldernisfen van 
het Eiland Dingding, ruim dertig mylen ten Noordweilen van Ma
lakka gelegen, hoorden ratelen , doch hy betuigt daar by , dat zy 
dit gedierte , hoe zeer, zy 'er ooli naar zochten, niet gezien heb-

· ben. Het kan dus gemaklyk zyn ,dat zy het geluid van den Veld
krekel'· welke in Oofl:- en W efl:-Indiën merkelyk grooter dan hier 
valt , daar voor genoom en hebben. V ALENTYNs wydloopig Werk 
van Oud- en Nieuw-Ooil:-Indiën doorbladerd hebbende, vinde ik 
dat deze 'er zo min van fpreekt , als eene geheele reeks van an
dere Reizigers door welken Oofl:-Indiën is doorkruift , en wiêr W er
ken ik nagezien hebbe. D'Heer LINNÉus fchynt het ook vafr te 
ft ellen dat zy in het Oofl:en niet gevonden worden; want in zyn 
Syflema Naturce fielt hy alle drie zyne foorten voor Amerikaanfche 
te boek, en ook zelfs die, welken SEBA voor Oofi:-Indifche opgeeft: 
Wy verlangen dus des aangaande zekerder berichten. 

In het MusEuM van ZYNE DooRL. HooGHEID, DEN HEERE 
PRINSE ERF ST AD HOUDER , bewaare ik zes foorten of verfcheiden
heden, zo als men 't noemen wil, en waar onder een, die ik uit 
de V erkooping van het Kabinet van SEBA , onder de benaaming van 
Oofl:-lndifche, gekocht hebbe. Deeze fchynt my dezelfde als die 
welke hy in zyn Thefaurus Tab. 95· fig. 2. en 3· verbeeldt. Het 
is zeker dat als wy deeze Slangen, tegen die , welken wy weten dat 

Ameri· 
( d) Zie bier voor in de Lyft der &bryveren. 
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6 BESCHRYVING VAN DE 

Amerikaanfche zyn , vergelyken , men een merkelyk verfchil zal 
vinden , maar dit verfchil wederfpreekt geenszins haar recht van 
geboorte aan de Nieuwe W aereld ; want waarom zou dit Gewefr 
alleen geen twee of meerdere verfcheidenheden in foort van deeze 
Dieren kunnen opleveren? 't geen CATESBY in Carolina reeds aan
toont. Ook kan de vervelling der Slang hierin een merkelyk aan
deel hebben. Myne twyffelingen, naamelyk , of dit foort van Slan
gen wel zo zeer aan de Oude als aan de Nieuwe W aereld eigen 
zy , berufl: dan maar alleen , gelyk ik gezegd bebbe , hier op, dat 
ik in de Oofl:-Indifche Reisbefchryvingen, niet het allerminfl:e be
richt desaangaande vinde, waar op eenigen fiaat gemaakt kan wor
den. De geleerde Abt PREvosT ( e) rept 'er niets van in zyne 
Befch1-yving van Ceylon , daar SEBA evenwel . zegt die van daar 
ontfàngen te hebben. R. KNox (f) , die in zyne Befchryving 
van Ceylon van verfcheide Slangen en andere Dieren van dat Ei
land fpreekt, meld 'er ook niets van, insgelyks OsBEEK ( g) enz. 
en in Afi·ika kan ik ook geene blyken van deeze gevaarlyke Dieren 
ontdekken : Wat refl: 'er dan anders , dan te denken dat de Heer 
SEBA in de opgave der woonplaatfen van deeze Dieren zal misleid zyn 
geweefl:. 

In onze Wefl:-Indifche Kolonie te Surinamen noe111t men deze 
Slangen Boicininga, en in 't Hollandfeb Ratel: of Bel- !lang. De 
Heer LINNÉus geeft de benaaming van Crotalophórus aan dit geDacht, 
in hét welk hy .drie onderfcheidene foorten heeft opgeteekend ' die 
hy Florridus, Dryinas en ·Durisfos noemt. Hy ondcrfcheid die 
foorten door het verfchiliend getal van fchubben, welke deeze .Die
ren onder aan den buik en fiaart hebben , een kenteeken ( behou
dens de achting, welke wy anders aan dien grooten Natuurkenner 
verfchuldigd zyn) even gelyk het tellen der Vingraaten ter on-

( e) Hifi. Gen. des Voyages. Tom. 11. Edit. de la Haye. 
(f) 't Eyland Ceylon in zyn binnenjte &c. {Jmjt 1693. Hvo. 
(g J Reize nacb Oojtindie und China. Rojtock I?6J. 

der-
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derfchefding der Vifch - föorten , van veel te ongewisfe uitkomfi 
óm daar op met zekerheid te kunnen aangaan. 

De Natuurlyke Hiftorie deezer Dieren door den Heer KAuw en 
andere genoegzaam afgehandeld zynde, . ( waarby men nog de 
Schriften van MARCGRAAF, P1so en NIEREMBERG voegen kan) 
zo is myn voornemen maar alleen ( gelyk wy alreeds daar mede 
begonnen zyn) de misflagen , tegenftryd_jgheden , en dat geene 't 
welk anderen verzuimd hebben , en myne eigene waarnemingen , 
hier ter neêr te frellen. 

Men is het zeer oneens ·of deeze Slang eene vlugge dan wel 
eene traage beweeging eigen zy. Dat geene , 't welk ik door eigene 
ondervinding wete , is zekerlyk niet in alten opzichte voldoende , 
want de langduurigheid van de reis , de befloote, hoewel zeer rui
me en van boven met glas overdekte kift , waarin de Ratel - flang 
by my ontfangen zich bevond, zyn, ongetwyffeld, hinderlyk , aan 
Dieren, die in het wlld gewoon zyn te leeven ; zo dat zy, door af
gematheid en vrees , belet worden hunnen waaren aart te ver
toonen. De eerfie veertien dagen , der zeven en twintig , die 
zy by my geleefd heeft , (niet tegenftaande deeze Slang toen reeds 
al meer dan 2 3 weeken, zonder te eet en, gevangen was geweeft, ) 
was dezelve nog zeer leevendig , kruipende geduurig door de kift 
heen en weder, komende dikwyls tot b,oven aan het glas ; en uit 
~ de beweegingen, die ik haar in dien tyd heb zien maak en, heb ik 
my nimmer kunnen overtuigen, dat deeze Dieren van een langzaa
men en traagen aart zyn , vooral wanneer zy zich in het wild op
houden. Het geval, 't welk ik , in tegenwoordigheid van een goed 
vrind en mynen knecht, met dezelve gehad hebbe, wanneer wy 
haar in een daar toe gefchikte kift, met glas bedekt , overbrageen, 
en waarvan wy hier na fpreeken zullen , kan niets anders dan eene 
vaardigheid te kennen geeven, welk~ my, of mynen toemnaaligen 
knecht, zeer flecht had kunnen bekomen. 

Eenige S~hryvers rnaaken gèwag van een fierken frank, welke dee
ze Slangen, getergd wordende, afgeevf;n. Dit heb ik niet onder· 

von-
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vonden , terwyl dezelve in zyne eerft:e kift, welke van oud droog 
eikenhout , van binnen met witte lymverf beftreeken , bewaard 
werd. Doch haar naderhand in een grooter nieuwe vuuren- hou
ten kift overbrengende , rook de eerfte kift , door het op den 
bodem liggende vochtige zand , zeer fterk , 't welk veelen·, hoe-
wel verkeerdelyk , voor een frank der flang namen. · 

Niet tegenfiaande alle aangewende poogingen heb ik deeze Ratel
flang , zo min als onze gemeene inlandfche Slangen ( welken in 
het Sticht by Utrecht en elders veel gevonden worden ) aan het 
eeten kunnen krygen. Alles wat ik dezelve voorwierp was vruch
teloos ; alleenlyk meent men haar eens melk te hebben zien drinken > 

doch ook niet meer dan eens·, · en . zulks nog vry onzeker; want 
hoe naauwkeurig ik op de vermindering der melk acht gaf, 't welk 
ik, wegens een teeken, 't geen zich aan den rand van het bakje 
bevond , gemaklyk doen konde , kon ik niet zien dat de melk 
in het bakje verminderde , hoewel de flang 'er haar bek eenigen 
tyd geboogen in hield. Het zelfde gebeurde met een kom met enkel 
water, door welke zy dikwyls heenen kroop, en 'er fomtyds in lig
gen bleef. 

Het febeen my toe, nevens zeer veele andere perfoonen , die 
deeze Slang by my gezien hebben , dat de Dieren , welken wy 
haar voorwierpen , en waar van wy d'uitkomfi hier na melden 
zullen , eene fchrikkelyke gewaarwording van deczen hunnen alge
meenen vyand hadden. Zo dra werden zy niet by denzeiven ge
bragt , of zy zochten zich in een· hoekje te verbergen, en hier in, 
door een ingebragt fiokje , verhinderd wordende, liepen zy , als 
reeds den doodfebrik gezet hebbende , hunnen met den fiaart ge
duurig ratelenden vyand te gemoet. WA TSON befchryft dit betoo
verend vermogen zeer fraai , 't welk men deeze Slangen, door hun
nen prooi fierk aantezien , to~kent , en waar door alle Dieren haar 
als in den opgefparden muil zouden loopen of vallen. Dan ik ge
loof, dat men zulks nog meer, door deeze zonderlinge eiaenfchap 
• r. b 
m 10m1nigc menfchen, aldus zoude kunnen ophelderen. Indien het 

zeker 
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teker is dat alle Dieren , inzonderheid klein Gevogelte , deezen hun· 
nen vyand kennen, en door een en dood - febrik op het zien van 
hem · bevangen worden , zou het met hun even eens kunnen 
gaan , als met vreesachtige menfchen, die op een en fmallen en 
hoogen weg , · of op een open toorn klimmen , en die gewis
lyk (door de vreeze dusdanig geprangd) van boven neder' zou
den florten , indien men hun niet te hulp kwam ; dit kan ook 
een betaoverend vermogen, 't geen de vrees alleen veroorzaakt, 
genoe~d worden. · 

Men is nog in twyffel , of deeze Slangen uit gramfchap , dan 
uit vreeze, met haaren ftaart ratelen. Myns. bedunkens kan 
het beide waar zyn , en nog in een derdç geval plaats heb
ben; na.amelyk, om, in den tyd der paaring , elkander ter by
eenkomfr uit te lokken; gelyk wy weeten dat in zeer veele 
.Diere}J plaats heeft : hoe wel 't ook zyn kan, dat de goedheid 
.en voorzorge van het Opperwezen dit geluid alleen gefchikt 
hebbe, om den menfeb te waarfeb ouwen. Het heeft my, in myne 
proefnemingen, altyd toegefchenen , dat eerft de vrees , daar na de 
gramfchap haar ter rateling aanfpoorde. Wanneer wy eenig Dier, 't zy 
een Muis of Vogel, by de Slang wierpen, kroop in 't eerft de Slang 
verfebrikt weg en ratelde ; · daar na , terwyl de Vogel of Muis 
benaauwd rond liep , herfl:elde zy zich weêr , en bleef rate
len , tot dat zy het Dier gebeten had. Met hare fchubben , 
die zy op het lyf heeft , heb ik haar nooit geluid hooren rnaa
ken , fchoon fommigen zeggen dat zy zulks doet. 

V erfcheiden Schryvers zyn van gedachten ~ dat de ouderdom 
der Slang, uit het getal der leden , waar uit .de ratel befraat , 
kan gekend worden ; andere fpreeken dit wederom tegen , doch 
met geen meerdèr recht, zo 't my toefchynt, dan hunne par
ty. 'vVy kennen de kringmerken 'der Runderen, en de in. ker
ving der tanden by de Paarden. SEBA verbeeld eene Slang met 

• veertig leden in den ratel ; dan dit is zeldzaam , want doorgaans 
hebben zy 'er 11iet boven tien of twaalf. De wyfjes , zegt men , 

B heb-
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hebben altyd minder leden in haare ratels. Hier door kan het zyn, 
dat men fomtyds groote SlaBgen met weinig, en kleine met 
meerder fchellen in de ratels ziet ; doch dan kan het ook niet 
waar zyn , - dat het getal der leden in den ratel den ouderdom 
van het Dier aanduide; ten waare men wilde veronderfi:ellen , 
dat de wyfjes fchielyker fi:ierven, en raffer aángroeiden. Onder de 
veelvuldigen, die ik in de Kabinetten gezien hebbe, heb- ik fom
tyds groote Slangen met weinig, en kleine met veele ratels gevon
den : De grootte deezer Slangen is ongelyk : de Heer KALM 
fpreekt maar van vier tot zes voeten lengte ; W ATSON fielt die 
van zeven tot twaalf, en F E R M I N zegt van vyftien voeten; 
doch dit is twyffelachtig. 

Sommigen zeggen dat de Slangen geen gehoor hebben , 
om dat men 'er geene openingen voor vind ' die zeker
Jyk , gelyk in den Schildpad, onder de fchubachtige opperhuid 
verborgen zyn. Wy hebben hier over, in >t kort, eenige ophelde
ring te wagten van den Hoogleeraàr P. CAMPER , te Groningen" 
die met het onderzoek van het gehoor der Dieren bezig is. . 

De wyze , op welke deeze Slangen leevende gevangen wordent, 
bericht men my hier in te beftaan , dat de zwarte of Afrikaan
fche Negers dezelven , als zy in eengerold , of , zo als men 
tiaar te Lande zegt , te flaapen liggen , weeten te bekruipen , en 
haar heel gezwind digt onder den kop vatten , zo dat zy die 
niet kunnen omdraaijen. De ~lang flaat zich dan wel ten· eer
fien om de hand en den arm , doch alle deeze beweegingen zyn 
·vruchteloos, en niet in fiaat om haar vry te maaken. 

Het heeft my toegefchenen dat deeze Slang , welke ik leevende 
gehad hebbe , het licht in de oogen , even gelyk de 'katten , 
door twee tot elkaêr naderende vliezen kon bepaalen : want, na. 
den dood , was de perpendiculaire fl:reep , dien wy zoo dikwils 
met verandering waargenomen hadden, veel wyder.. Maar :) in 
de laatfie dagen van haaren . leefryd , heb ik zelfs beginnen te 
twyffelen , of zy niet reeds blind was , vermits ik geene aandoe-

ning 
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ning befpeurde, als ik het fiokje digt voorby haare oogen deecJ. 
zweeven ; maar wel als men haar maar even den kop daarmede 
aanraakte. 

Terwyl ik dit fchryve, brengt men my de twaalfde, veel ver~ 

meerderde , en veranderde druk van het Na.tuur- Syflema, van dèfi 
Heer CAROLI A LINNÉ ( h ) , . het welk met d~ Visfchen ein
digt , zo dat de lnfeéten en wormachtige Dieren nog moeten 
volgen. Hier zyn thans vyf foorten deezer Sl~ngen , en dus is 
dit geilacht met twee vermeerderd. Maar ik geef deezen groo~ 
ten Natuur- onderzoeker, gelyk allen anderen in overweeging , 
( midlerwyl ik antwoord afwachte op de brieven , door my 
over dit onderwerp gefchreeven , ) of 'er waarlyk wel zo ve~le 
onderfcheidene foorten deezer Dieren bekend zyn , als men zich 
inbeeld? De verfcheidenheden ( gelyk ik dezelve thans achte , tot 
betere ondervinding my anders onderrichte ) welken ik in dè 
Vorfi:elyke i\l'erzaameling bewaare, geeven my genoegzame reden 
om te twyffelen , of 'er wel meêr dan vier waare verfchillende 
opgenoemd kunnen worden ? Die by S EB A ( i ) , (hoe zeer dit 
op 't oog anders fchynen mooge ,) denk ik dat één foort zyn, en 
maar a1leen door ouderdom onderfcheiden , vermits ik by die , 
welke in de Vorfl:elyke verzaameling , en in andere Kabinetten he .. 
waard worden, zeer klaar meen ontdekt te hebben, dat de fier .. 
lyke teekening met de vermeerdering der jaaren verloopt : en dus 
koomen my nog drie andere Slangen, die by den zelfden S EBA (k) 
elders te vinden zyn , ook maar als afzonderlyke foorten voor van de 
voorgaanden; waar by men, met zekerheid, de twee van CATESBY, 

als de vierde kan voegen. Ik bepaal hier, gelyk men ziet , niets 
zekers ; ik tracht door myne twyffelingen maar alleen het zekere 
te doen ontdekken. Welk een verfchil kan de vervelling van 
huid, de onderfcheiden 'tyden der faizoenen van het jaar, waar in 

zy 
(b) Syft. NatttttZ, Edit . Duodecima, t·eformata. Torn. I. Holm. 1766. 
(i) Tab. XLV. fig. -4-· & Tab. XCVl fig. 1. ( k) Tab. XCV. 
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zy gevangen worden, en het miderfcheid der Sexe niet ~eeven?. 
Men zie hier over na wat LATESBY zelf zegt, van zyme twee, zo 
in kleur als teekening , verfchiliende foorten deezer Slangen. 

Het verfchiliende getal der buik-, en· fl:aart-fchilden, 't geen de' 
Heer LINNÉus , zekerlyk niet zonder reden , maar als een ken
merk opgeeft ~nn de foorten te onderfcheiden, moefl:, zou .men 
zeggen, ·alle deeze twyffelingen beDechten ; dan ik heb reeds ge~ · 
zegd, en herhaal hier zulks nogmaals , dat dit kenmerk niet doorgaat , 
en geene zekere teekens heeft. Ik heb alle de Ratel- flangen dev 
Vorfl:elyke verzaameling met alle oplettenbeid in dit opzicht on
detzöcht; de fchilden, of liever fchubben, verfcheidenmaalen ge
teld ; en welke was de uitkomfl: ? dezelfde , die my door·het onder
zoek van anderen reeds bekend was; naamelyk, dat, onder de zes , 
maar een was, die in getalvan fchubben met denHorridus van den Heer 
LINNÉus over een kwam. Men kan hier zien wat ik endervanden hebbe. 

Aan- eene zeer groote en dikke Slang, de lengte van 4 voet en 
8 duim Rynlands hebbende, en welker ratel met 1 r. leden voor
zien is , tel ik, zeer naauwkeurig, I 70. Buik-, en z 5. Staart-fchubben .. 

Aan ·eene kleindere, van dezelfde foort , doch , als jonger, wat 
netter in teekening, ( zynde die, welke Ik leevende gehad hebbe ,. 
en over welke deeze V erhand,eling gaat,) die lang is 3. voet en 
een halven duim, en zes febellen in -baren ratel heeft, hevind' ik 
168. Buik-, en 29 .. Staart~fchubben.. · 

Aan nog een zeer fierlyke kleine-, .dunne, mede van 't zelfde· 
foort, maar 3· febellen in. den ratel hebbende' vind' ik I 71.. Buik-,. 
en 2 1 • Staart- fchubben.. Deze drie zyn my allen van Surina
men toegezonden, en dezelfden , die SEBA ook verbeeld( e ) .. Hoe: 
weinig fl:aats is hier nu op te· maak en? Met te zeggen dat het,. 
by deeze telling , op geen twee of vier- fchubben aankoom', zegt 
men my niet v.eel v.oordeeligs van deeze uitvinding?. Voor welke 
foort van den Heer LINNÉus moeten wy nu deczen neemen ~ voor· 
zynen 1-lot:ridu.r, of voor den lJ1ittus $! llli 

fe..): Tom: 11 .. Tab. 41· fig. 4,. 
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In drie anderen , welken meefl: afch- graauw van koleur zyn " 
fommigen met meer of minder flaauwe teekening, en het meefl 
overeenkomende met die by den Heer SEBA, Tab. 9 5. heb ik het 
dus met de fchubben gevonden. 

Een vinde ik , . ( die ik op de Verkooping vari S E B A ge
kogt hebbe , en voor eene Ceilonfche te boek gefl:eld word) , met 
6. ratelfebellen: deeze fchynt my 1 6 2. Buik-, en 20. Staart-fchubben te 
hebben; dan dit is twyffelachtig, vermits de Slang wat ilecht bewaard is. 

In een tweede, voor eene W efl: -lndifche by my geboekt, 
ontmoeten my 10. ratelfchellen: deeze heeft 163. Buik-, en 28. 
Staart-fchubben. 

Een derde, mede een W efi: -Indifche, met 6. febellen, heeft 
167. Buik-, en 23. Stáart-fchubben. , Deeze alleen komt met den 
Horridus van den Heer LINNÉus, in 't getal der îchubben, overeen~ 

Wy zullen na deeze uitweiding (in welke wy de onzekerheid 
val). deeze kenmerken maar hebben willen aantoonen , en welleen 
wy veel liever uit de gedaanten van het hoofd, en den fl:aart willen 
afleiden ) wederom tot ons onderwerp overgaan. 

Den 20. der ' maand September, van den Jaare F765., werd 
my deeze Slang , leeven de, over Amfterdam , voor het Kabinet , toe,_ 
gezonden door den Wel-Ed. · Geftr. Heere jAN NJ;PVEU, Fifcaal . 
op Surinamen. Ik ontfing dezelve in een klein houten vaatje" 
boven op' met dik lood bedekt , waar in eenige gaten gemaakt wa~ 
ren, doch die niet toelieten iets van het Dier te zien. Ik maakte, 
met hulp van mynen knegt , het lood gedeeltelyk los, en een foort 
van linnen zak:, boven om den ton , onder 't lood bindende·, frak en 
wy, het . open einde deezer zak by elkaêr neemende, op die· wyze in 
een kask, 't geen van boven met een fchuivend dekzel met dik glas 
voorzien was. 'Wy zagen de Slang 'ook in het kasje vallen , 
nog gedeeltelyk door den linnen doek, zo wy meenden, alleen bedekt 
zynde : doch de knegt de zak wat fchielyk uit het kasje trekkende" 
was de Slang daar te gelyk met het hoofd meer dan 8. of I o.. du-imen 
buiten gefchooten. Myne tegenwoordigheid van geeft redde ons; ik had! 

B 3 een 

I 
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een hand-doek in de hand; myn vriend, die op het toefchuiven 
van het glazên dekfel pafren , knelde de Slang een weinig, en ik 
friet , met den hand. doek gewapend , de Slang gelukkig in het 
kasje. 

'Er zyn menfchen , welken my hebben willen verzekeren , dat 
deeze vergiftigende Slangen , eenigen tyd gevangen geweeil: zyn~ 

de, haar vergif zouden verliezen : Men heeft my verfcheiden ver
zekerde Hifi:oriën , ten bewyze daar van, bygebragt; doch het vol
gende Dag-verhaal, by my naauwkeurig opgeteekend, en waar van 
de proeven , in de tegenwoordigheid van V orfielyke en andere Per
foon en , zyn genomen , zal, zo ik geloof, deeze zaak geheel bui'" 
ten twyffel fl:ellen. 

Saturdag, den 2 I • September 1 7 6 5. werd my de Slang van Amil:er
dam gezonden : ik plaatil:e die , des middags , in een , ~aar toe redelyk 
bekwaam, kasje , of kisje, boven op met glas voorzien zynde , en ter 
zyde van boven met een febuitje, om het een of ander, zonder gevaar, 
het dier. te kunnen toewerpen. De bodem van dit kasje was met . 
gemeen zand bedekt. De Slang was zeer fierk , fors en leevendig , 
geduurig door het kasje heen en weêr kruipende ; dikwils kwam 
zy tot boven aan het glas , naar eenige uitkomft omziende. 

Zondag, den z z. niets kunnende krygen , lieten wy haar in ruft. 
Ik gaf haar brood, vliègen , vruchten , enz. doch zy nam niets. 

Maandag, den 2 3. des avonds een leevenden Vogel krygende, zyn
de een Wyfjes-Groeninger, deed ik denzeiven in het kasje: de Slang 
ratelde toen voor het eerfi zeer fierk , en febeen, den Vogel ge- -
duurig aanziende , denzeiven te willen afwachten. Deeze Vogel, 
zeer gebrekkig aan de pooten zynde , en zeer benaauwd , kroop in 
een hoek van de kas, zonder beweeging , en dit duurde zelfs tot 
den volgenden morgen , van welken wy nu fpreeken zullen. 

Dingsdag, den 24. 's morgens vroeg opfiaande, en begeerig te wee· 
ten hoe het met den Vogel was , vond ik denzeiven nog op zyn oude 
plaats, de Slang en hy elkaêr aanziend en. Om half acht u uren hoorde 
ik eenig gewoel in 't kasje, 't geen in eenen hoek der kamer il:ond , 

en 

\ 
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en de Vogel , die , voor weinige minuuten , nog fris leevend was, was 
dood ; zeer waarfchynely k door de Slang gebeeten, en kort daar 
op gefl:orven. ' 

Dien zelfden morgen , om tien u uren, kwam Z y NE u ooR L. 

HooGHEID , DE HEER PRINS ERFSTADHOUDER, en eenige andere 
Heeren van het Hof, de Slang bezien ; ik gaf dezelve een anderen 
dergelyken Vogel-, die fris leevend was , doch zeer bang in 't ronde 
vloog. De ratdende Slang wachte maar even zo ·Iang, tot dit Dier in 
haar bereik was , feboot toe , en beet het in het dikke vleugel-lid. 
De Vogel piepte , kroop in een hoek , hield zich eenige oogenblik
ken ftil, maar hier op oveivieren hem fl:uiptrekkingen, in welken hy 
binnen I o. minuuten frierf. be Slang kroop aanfl:onds' na de gedaa
ne beet, in een-, ratelde nog eenigen tyd, en hield zich verder fl:il. 

Woensdag , Donderdag en Vrydag, den 2 5. , 2 6. en z 7. , gaf 
ik haar niets , dan zulke dingen, die ik dienfl:ig oordeelde om te 
zien of wy 'haar aan ,t · eeten konden krygen : ik liet de do ode 
Vogels by haar, ' doch z·y raakte niets aan , maar kroop 'er over 
heen en weêr. Als wy aan de kift fl:ieten , of met een lang ftokje 
haar aanraakten, ratelde zy, zo dat ;nen het zelve de geheele ka
mer door ·konde hom·en. 

Saturdag, den z8. des ,s morgens, kwamen HuNNE DooRLUCH
TIGE HooGHEDEN, DE HEEREN PRINSEN VAN WEILBURG EN SAER
BRUK , en eenige andere Heeren. W eêr een Vogel in het kifl:je 
gelaaten hebbende, werd dezelve terfl:ond door de Slang gebeeten , 
zo dat de Vogel piepte. Na een weinig fl:il- zittens , braakte de 
Vogel, in geduurige ftuiptrekkingen, zyn kort te voren gegeeten 
kennipzaad uit, en fl:ierf in z z. minuuten , in fl:uipen. Twee à drie 
dagen, na dat ik de Slang in het kasje gebragt had, loosde dezelve 
eenigen afgang ; deeze geleek volmaakt naar brokkelige fyn-geklopte 
geele zwavel , en was met eenig vogt vermengd ; dit uitwerpzei , 
' t geen zy in eenen hoek van het kasje gelegd had , maakte de wan
den, welken met witten lym geverfd waren , zwart. 

Des namiddags , ten vyf u uren, kwam Z YNE DooRL. HooGHEID 
DE 
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DE HEER PRINS ERF ST ADHOl1DER , vergezeld van de He eren Ba
rons van WuLcKNITZ, en V oOGT, nevens de Heeren Profefferen 
\VEIS en GAuBius, en anderèn. Men plaatfte by de. Slang weder 
een Vogel , welke , benaauwd rond loopende , en vliegende , naar 
uitkomft zogt. De Slang, mogelyk van 's morgens vermoeid , 
beet verfcheiden reizen op den onruftigen Vogel mis , dan eindelyk 
kwetfl:e zy hem in het lid van den vleugel. De Vogel kroop in 
een hoek , werd aanfl:onds door ftuip-trekkingen overvallel} , en 
was dood in vier minuuten. 

Zondag, den 29. een Muis gevangen hebbende, gaf ik haar die, 
des avonds om half 9· uuren,in hoop dat zy dit bot!tje, als een lekker 
brokje voor de Slang~n , zoude op . eeten. : De muis in: 't kasje gelaa
ten hebbende, liep deeze vry lang, doch zeer wild, heen en weder,. 
en zelfs om en over de Slang, die eindelyk zyn prooi ·in de ribben 
beet : terftond verviel het Dier ( dat by de beet ze~r .fterk gepiept 
had , ) in zwaare ftuip - trekkingen; en, in m~nqe1· dan -~~n -en . ee1~ 
halven minuut, ftierf de Muis. Aanftonds- na deeze proefueming van 
het byten der Slang , zag de Heer Baron de HocHEFlED ( die 

/ toen by my was) nevens my , een zonderling bedryf der Slang, 't 
welk wy te voren noch nooit gezien hadden. Terfl:ond na de beet, 
(daar in tegendeel de Slang zich anders ftil hield,) begaf zy zich in ge
duurige beweeging met het hoofd tegen het glas, gaapte en geeuwde 
op deeze wyze wel vyfrien- of twintig- rnaalen , kort op elkander, 
den bek, zo wyd mogelyk, dikwils zeer fchuin en fcheef, ver
fchrikkelyk open fpen·ende. By deeze gelegenheid liet zy ook 
haare vergiftigende wapentuigen , de twee, ter wederzyden, vqor aan 
boven in den bek fl:aande , en een weinig krom geboogen tanden , ten 
allerduidelykfl:e geduurig zien, en ratelde, gelyk in alle de voori
ge reizen, toen zeer fterk. Wy raakten, by dit zonderling ver
fchynzel , in 't vermoeden , of de Slang ook haare tanden op de 
ribben der Muis mogt bezeerd hebben. 

Saturdag den 5. Oétober. Tot deezen tyd liet ik .de Slang in ruil:, 
cie ~uis, en 't geen wy verder bedachten, by haar Iaatende , om 

te 
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te zien of zy wilde eeten ; dan alles ·was vruchteloos. Ondertus
fchen, het kasje, of kis je , in het welk zy zich bevond, wat te klein 
achtende, had ik een ander , van vuurenhout , doen rnaaken, 't 
geen veel grooter was, en 't welk men op een derde konde aff1ui~ 
ten; door een nederzakkende fchuif. Ik kreeg hkr door gele-

. genbeid , om alles , 't geen ik wilde , zonder gevaar , in deeze 
kift by de Slang te brengen , door middel van haar met een ftokje 
_in de- groote ruimte te jaagen , welke ik dan aff1oot , en het af
zonderlyk inet glas voorzien zynde dekzei maar op f1oeg. Het 
Dier in deeze zyne nieuwe en ruime wooning overgebragt hebben
-de, ('i geen niet zonder vrees , en alle mogelyke voorzorg ge
.fchiedde ,) gaf ik het een-groote kom met water, nevens een bak
je met · verfche melk , waar van wy den qitf1ag , die zonder vrucht 
was , reeds gezegd hebben. 

Vrydag den 1 I. Oél:ober. Van den vyfden Oél:ober tot deezen 
· · rlag toe, lieten wy ·jaar aan zich zelve, de melk, het water, enz. 

van tyd tot tyd ververfebende , om te zien of zy , by nacht of by 
dag , noch luft ter fpysneming zoude krygen ; doch wy konden 
·zulks niet· befpeuren. Dien zelfden morgen , door een gezelfchap 
verzocht wordende om de Slang te mogen zien , gaf ik haar weder 
eén Vogèl ·; die, zeer fchielyk door haar gebeten zynde , even 
ms de anderen , in veertien minuuten , ftierf. 

Saturdag den I 2. des namiddags , om half twee u uren , had ik 
de · eer en het genoegen , dat HuNNE DooRL. HooGHEDEN, DE 
HEER PRINS ERFSTADHOUDER, nevens den HEERE HERTOG 
LoDEWYK VAN BRUNSWYK LuNENBURG, &c. &c. &c. de Slang 
kwamen bezien. Men gaf haar wederom een Vogel , die, zeer be
vreesd , weg kroop , en , njet tegenftaande alle daar toe aange
wende moeite; wilde de Slang , die men nu aanhitfte, en by welke 
·men den Vogel bragt, denzeiven niet byten, gelyk zy ook toen 
ten tyde niet ratelde. In den namiddag, om half vyf u uren , met 
eenig gezelfchap·, weder by de Slang koomende , in welkers kift 
.ik den Vogel gelaten had , vonden wy den zei ven noch onbefcha-

C digd, 
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digd , doch digt in een hoekje zittende. Met ~een , fl:okje ~en V o
gel verfcheiden. rnaalen by de Slang brengende ., ( t welk Ik doen 
kon, vermits over al daar toe gaten in de kift gemaakt waren~ ) 
beet eindelyk de Slang , na een weinig gerateld ·te hebben , · en de 
Vogel fl:ierf, gelyk alle anderen , ·aan fl:uipen , · in zeventien .aü
nuuten. . 

Na deeze laatfte proefheming , ve1;1Uinderde de Slang van dag 
tot dag in krachten , hoe langer hoe mind_er :zich bewe_egende. 

Woensdag den I 6. bevond ik dezelve geheel .rnagteloos,_; nu en 
dan, wat benaauwd fchynende , verkroop zy een 1-U!inig • . 

Donderdag den I 7. 's morgens om 1 twaalf uur-en, haar rtlet een 
fiokje aanraakende , gaf zy maar flaauwe blyken van leeven : k0t.t 
hier op .begon zy, uit zich zelve, te .ratelen , doch zeer zacht~ ·en., 
gelyk my zulks nader bleek, alleen door eene 'Jtuipcy-ekk_end"e the
'Weeging. Dit bleef aanhouden met· tusfchenp.o.oze.tl, tln open
.fparringen des heks, even als op den ·29 . . di" ·voooige maand, tOt 
in den namiddag om vier uuren , -vindende ik baar., ,korten tyd daar 
1na, geftorven. 

'Deeze Slang was, rolgens ontfcmgen bericht, .in SU.rinam~n g~ 
·.yatlgen op de Plantagie, genaamd ·de VierKinderetJ ~ Jin' Pa.:m" Jn hQt 
.begin van J}e maand ' April I 71.65.; en · had dus ,r toep ik J(lezelYS! 
kreeg , reeds vyf maanden, en drie weeken , ·zonder -~oeclzel ge-. 
.leefd, en, na dien tyd, by my, noch zeven en twintig &lgen. , 

Den avond van haar overlyden , den bJ,Iik .~e-er rood: en :ontfi-oh.en 
.vindende, deed ik haar terfiond 'in fl:erken brandewyn Jilobr 
geduurige verrnagering, was de dikte,: vo.ornamclyk , op~ den .a7ug, 

/ ·zeer ve1minderd , .zo dat zy, op. den huik liggende, zich als drl~· 
~kantig vertoonde. . r l 

• I <: t 

Op den 1 o. January 1766., en .dus, na omtrent .drie maanden 
in brandewyn .·gelegen te hebben, wilde ik Qep;roev.en .of rele . Slang 

:haar vergif noch behouden had. Na de vergiftigende Jt:anden, door 
een werktuig , naar vooren gebragt -te hebben , nam ik een frisfch.en 

~leevenden vogel, en kwetfte. deezen dam- mede ·Jin het vleugel~id, 
· des 
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des namiddags om vyf uuren. Zo dra had ik den Vogel niet weêr 
in zyne kooi gezet, of hy gaf aanfi:onds blyken der werking van 
het fenyn , en bleef onbeweeglyk op ééne plaats , dan met toe ,, 
en dan wederom met open oogen zitten ; tot dat myn knecht , de~ 
avonds tusfchen tien en elf u uren, my kwam zeggen, dat hy hem.• 
fchielyk dood gev.onden had. 

Alle deeze Vogels, gelyk mede de Muis, zaten ogenblik'lyk 
ria de outfangene wond zeer fiil', tot hun de fiuiptrekkingen meêr 
en meêr overvielen. 

De doode Vogels en de Muis naziende , kon ~en naauwlyks de ' 
heet der tanden ontdekken. Aan twee Vog:!ls, welken ik in- het 
vleugel..,Iid had zien byten, zag men twee, onbegrypelyk 'kleine, 
paars roode vlekjes , doch het lyf was niets opgezwollen ; zy fchee
nen· ook geen vrDeger bederving onderhevig te zyn , vermitS: ik 
dezelven, -hoewel fomwylen drie of vier dagen by de Slang laaeen
dè, niet meêr, dan ~ gewoonlyk, bedorven vond. 

IDe Slang liet de a~n naar voorgeworpen Diertjes na de öeet aan
frouds los, en kroop•te rug, als verzekerd van haar bedryf. Zy 
nam doorgaans haare kans zeer wel waar , en fchoot , zeer ~waad
aartig in het byten , met een open gefparden bek, en uitwaarcis 
gebogen tanden , op haaren prooi toe; daar na rolde zy zich , in 
een hoek der kift., in. een, ratelde mee:ft: voor af en daar na., dik
'~y-1s zeer lang, &~n fiaart, in 't midden van haar, even gelyk een 
opgerold kabeltouw , liggend lighaam , naar om hoog al drillende 
beweegende. 

In de Philofophifche Tran[aêfions, (de fchryver van het Journat des 
fcavans zegt niet in welk deel) vind men eene uitvoerige Verhande
ling , aangaande verfcheide Proefnemingen , welken de Kapitein 
HAL L, in Carolina, weegens de uitwerkzelen der beet van deeze 
Slangen op verîcheiden dieren, genomen heeft : de bevefi:igende 
overeenkomfi: met de onzen , en de zeldzaemheid van zodanige 
proeven , doen ons overgaan J om dezelven hier kort ter neêr te 
frellen. 

c z Hy 
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Hy liet een Ratel- flang, van omtrend vier voet , aan ·een ft ok ,. 
in den grond fl:aande , vafhnaaken. Drie Honden werden door de 
Slang gebeeten. De eerfl:e fl:ierf in min dan een-vierde van een · 
minuut; de tweede, kort daer op gebeeten , in twee u uren ; bei
den aan fl:uipen. De derde, gebeeten een half uur daar na, on
derging de zichtbaare werking van het vergif eerfl: drie uuren na
derhand, en fl:ierf, doch on~eker wanneer. Vier dagen daar na fiierf 
een vierde Hond in een halve, en een andere, wat laater, in vier 
rninuuten. Een Kat werd den volgenden dag dood gevonden. Acht 
d_agen na dien tyd zag men eerr gebeeten. Kikvorfch in twee ;b1 een 
Kuiken van drie maanden in drie minquten fterven. Eenigen tuf- · 
fçhentyd, door gebrek aan voorwerpen , verloopen zynde, kreeg 
men een gemeene witte Slang, die fterk, en by de drie voet lang 
was; men bragt deeze by de Ratel-flang, zy beeten elkaar; doch 
de gemeene Slang beet de andt:re fierk genoeg om die te doen 
bloeden. Men fcheidde de.zelven .van een, en in min dan acht 
minuuten· ftierf de witte Slang; de andere, daar tegen , hoewel 
fierJ{er gebeeten, gaf geen de minfl:e blyk van ziekte, maar be
v.ond zich zo wel als voorheen.- Eindelyk willende zien of de. 
Ratel-flang ook zich zelve zou konoen befchadigen :1 frelde men 
alles in 't werk om haar zich zelve. tè doen byten, dit gelukte~' · 
en in minder dan twaalf minuuten gaf zy den geeft .. 

De Varkens zoeken de Ratel-, zo wel als alle andere Slangen, 
en eeten dezelven met zeer veel fmaak, zonder het minfl:e letzel •. 
Een Hond at den afgehakten en vermorzelden kop van een deezer· · 
Slangen , zonder hindernis. ' 

Dikwyls ziet men deez.e foort van Ratel- flangen , wanneer zy
~üch jong· zyn , maar met een, nvee of drie febellen in den Rat eh. 

, . 
!' . -· 

' 
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BESCHRYVING 

D E R 

SIER.LYK GETEEKENDE, EN OVÉR DEN KOP EN HALS 

TWEE LANGE ZWARTE STREEPEN HEBBENDE, 

SURINAAMSCHE 

R A .rr E L S L .· A N G. 
Tab. l 

DE Lengte van deeze Slang is drie voet, en een halve duim. 
Het Hoofd is van boven plat , achter naar het lyf breed ,. 

en naar vooren fmal of overat rond. De ronde holle N eufgaten 
:tl:aan voor aan den bek , wat laager dan de oogen. De Oogen ,. 
na den dood, en in Liquor fiaande , zyn paarelkleurig, met een 
witten ·Oog- appel. In leeven zynde, waren dezelven fchitterencte 
donker bruin , met een perpendiculairen fireep, die zich , naar 
rnaaten van het licht, verwyderde of -vernaauwde. De Tong is 
zwart , buigzaam , van voren in twee - en verdeeld, en ligt onder 
in den bek in een febede befloten. Het maakzei zo van de ver-. 
giftigende, als der andere ·Tanden , en van het geheel ontlede 
Hoofd, is volmaakt, by Dr~ ME A n,. afgebeeld en befchreven. 

Boven op den Kop is deeze Slang fierlyk geteekend, met zwar-. 
te, dwars en ter zyde uitloopende fi"eepen ,_ waar van de twee rnid
delil:en boven over den hals, zeer lang en recht door lobpen , die 
daar na, in een omgeboogen punt, op den rug eindigen. Laa-. 
ger naar de borfl: of den buik fiaan noèh een of twee fi11al1e fircc
pjes van zwarte Schu.bben~ V er der op den rug , en ter zy _ 
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de den buik , vertoon en de Schubben zich als ruitachtige figuuren, 
die in het midden ligt bruin, en door een zwarten, en een vuilgeelen 
rand omtrokken zyn. Benedenwaa1~ds , naar den buik, zyn de Schub
ben min of meer afch-kleurig, hier en daar met zwarten gemengd. 
Maar naar den il:aart verlieft zich de~ze ruitachtige teekening; de 
zwarte Schubben neemen hie1: een muisvaal er kl~ur aan , hoewel 'er 
eenigen onder zyn die men vuil gee~ of afchkleurigen kan noe
men. Aan het einde van den fl:aert , tot aan den ratel , zyn zy we
der muisvaat De breede Buik- en Staart-febilden zyn in het leeven 
wit, doch worden geelachtiger na den. dood. 

De gedaanten der Schubben koomen het naafl: aan ruitachtige fi
gum:en , die, even als de leyën op de dal{ en , over elkander ge
fchooven liggen , zo dat elke Schubbe met haar punt, of liever 
tot over de helft, onder de bovel}fl:e Schub uit fl:eekt : zy zyn 
zo gefchikt, dat zy den loop der figuuren , waarmede deeze Slang 
verfierd is , volgen. Boven op Jmrl ~Hoofb der Slang; btr den 
Rug, naar- en_ op den Staatt, ' ?Yn de Schubben het--Jdeilill:, plat 
en digt op een liggende ; verder naar. de zyden , of naar den 
buik, worden zy al grooter_ en grooter, ,eri vertoon en .ëich aldaar 
meer verheven of opwaarts fl:aande. De Schilden of Schubben, welk~n· 
de onderfte deelen der Slang, gelyk de Keel, deti.Buik-, en Staart 
bedekken , beftaan elk uit een fmal fl:uk of fchub , welken over el
kander gefchooven , de geheele breette van die deden bedekken. 
De Sclmbben zelve fchynen van eene hoornachtige zelffiandigheid· 
te zyn , d!e zeer dun is. 

De Ratel befiaat in deeze Slang, uit zes leden , en is van een. 
zeer dunne hoorn- achtige natuur. Elk lid is los , en in)Vendig 
drie dubbeid in elkaàr febietende , waar door het een het ander kan 
vaft houden : dus verwonderlyk zyn zy te fi1amen gefteld. 

. , 
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