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Frans P.M. Francissen*
VROEGE NEDERLANDSE BIJDRAGEN TOT DE KENNIS VAN
EPHEMEROPTERA OF EENDAGSVLIEGEN
1. Inleiding
Swammerdams Ephemeri vita (1675) wordt door vele onderzoekers gezien
als begin- en hoogtepunt van de wetenschappelijke studie van het haft. De
juistheid of onjuistheid van dit oordeel in het midden latend, wil ik in dit
artikel aandacht schenken aan drie Nederlanders die zich voor Swammerdam met haften of eendagsvliegen hebben beziggehouden. Het zijn Joannes
Dortman. Outgert Cluyt en Johannes de Mey. Hun bijdrage is nogal
verschillend; Cluyts publicatie De hemewbio (1634) is ongetwijfeld de
belangrijkste. Na een kort overzicht van wat er tot 1634 geschreven is over
eendagsvliegen, wil ik aandacht besteden aan het onderzoek van de drie
genoemde personen, omdat hierover niet veel bekend is. Hun werk is
interessant omdat het behoort tot de vroegste geschriften op entomologisch
gebied, waarin we duidelijke aanzetten vinden tot een meer empirische
benadering van de natuur.
2. De ephemcron-traditie in vogelvlucht
De allereerste vermelding van eendagsvliegen in de westerse wetenschappelijke literatuur vinden we bij Aristoteles (384-322 v.Chr.). Hij beschrijft ze als
volgt:
"Op de Hypanis, een rivier in de streek van de Kimmerische Bosporus worden
omstreeks de zomerzonnewende door de rivier een soon blaasjes lets groter dan
druiven stroomafwaarts gevoerd; wanneer die zijn opengebroken, komt er een
gevleugeld dier uit met vier potcn. Het lecft en vljegt rond tot in de namiddag, maar
wanneer de zon ter kinime neigt. kwijnt het weg, en zodra hij ondergaat, sterft het, na
slechts een dag geleefd te hebben. Daarom ook noemt men het 'ephcmcron'."'

De beschrijving van Aristoteles moge ietwat summier zijn, maar er is niets
op tegen aan te nemen dat hij inderdaad een Ephemeroptera-soort bedoeld
heeft.^•Biohistorisch Instituut, RU Utrecht. Nieuwe Gracht 187, y^\2 LM LUrecht.
1. Ax\'i\o\Q\e^. Historia animalium, 552 b 17-23. 'Ephcmeron'betekent als bijvoeglijk
naamwoord 'van een dag", als zelfstandig naamwoord: 'eendagswezen', en op deze plaats
"eendagsvlieg".
2. Cf. ook Aristoteles, Hisioria animalium, 490 a 34, resp. De panibus animalium. 682 a
27.
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In de oudheid wordt nog enkele malen verwezen naar het door Aristoteles
beschreven dier, waarbij Plinius (23-79) het omdoopt tot 'hemerobius'" en
Aelianus (ca. 175-235) tot 'monemeron'." Deze namcn hoiidcn dezelfde
betekenis: 'eendagslevcn, -wezen'.
In diverse middeleeuwse encyclopedische werken vinden we de informatie
uit de oudheid terug, maar meestal in een zeer beknopte en verhaspelde
vorm. Hoewel men er zijn verbazing over uitspreekt dat God zo'n wonderlijk een dag levend creatuur heeft kunnen maken en men niet recht weet of
het om een viervoeter, vogel of vis gaat, stimuleert dit niet tot nader
onderzoek in de natuur.
In de meer gespecialiscerde zoologische of zelfs entomologische overzichtswerken die vanaf de I6e eeuw verschijnen is de informatie over
Aristoteles" ephemeron aanzienlijk uitgebreid ten opzichte van die in de
middeleeuwse encyclopedieen. In dc in\loedrijke en voorbeeldig uitgegeven
De differentiis animolium van Edward Wotton, een sterk op Aristoteles
georienteerde compilatie, is het ephemeron-verhaal dan ook vrijwel
letterlijk uit die anticke bron overgenomen.'^ Ulisse .Mdrovandi (1522-1605),
publiceert de resullaten van zowel zijn literatuur- als zijn vcklonderzoek
naar insecten in eon inonumentaal werk: Dc animalihus insectis. Al nemen de
uit de literatuur gecompileerde gegevens — veelal handelende over zaken die
wij nu tot folklore zouden rekenen — de meeste plaats in, toch bevat
Aldrovandi's werk een aantal opmerkelijkc nieuwigheden zoals een eerste
systematische indeling van insecten, die in een synoptische tabel duidelijk
gemaakt wordt, en vele eigen waarnemingen. Het hoofdstuk over het
ephemeron bevat helaas alleen wat hij uit de literatuur bijeen kon schrapcn
en toch beslaat deze informatie meer dan een hele folio pagina.*' Zo'n dier
bekent hij zelf nog niet te hebben gezien. Zijn overzicht is later door Outgert
Cluyt dankbaar benut.
In 1634, dus gelijktijdig met Cluyts monografie, verschijnt de postume
editie van Thomas Moffetts entomologisch overzichtswerk.' Dit werk bevat
3. Plinius. .\'aiurolis hisioria. 11. 120.
4. Aelianus. De natiira animalium. 5. 43.
5. E. Wotton, De difterentiis animalium libri decern (Parijs, 1552). Cf. ook C.E. Raven,
English naiuralists from Neckham lo Ray (Cambridge. 1947) 40-42.
6. IJ. Aldrovandi. De animalibus insectis libri sepiem. cum siiti;ulorem iconibus (Bologna, 1602) 372-373.
7. Th. MolTett. Insectorum sive minimorum animalium iheairum: olim ab Edoardo
Woltono. Conrado Gesnero. Thomaque Pennio inehoatum: tandem no. .Movfeti Londinatis
opera sumplibusque maximis concinnatum. auclum perfectum: Et ad vivum e.xpressis
iconibus supra quingeniis ilhisiraium (Londen, 1634). Veel later vcrschecn ccn Engelse
vertaling door John Rowland als een derde, zelfstandig deel in Edward Topsells fabuleuze
encyclopedie van het dierenrijk History of four-fooled beasts onder de titel The theater of
in.'iects: or lesser living creatures (Londen, 1658; reprint New York, 1967).
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onder meer het materiaal dat al verzameld was door Conrad Gesner,
bewerkt door en uitgebreid met eigen waarnemingen van de Engelse arts
Thomas Penny (ca. 1530-1589). Thomas Moffett (1553-1604) zelf schijnt het
werk van zijn vriend en voorganger Penny meer literair verfraaid en met
allerlei medische wetenswaardigheden te hebben uitgebreid, dan dat hij aan
de vermeerdering van de kennis van insecten heeft bijgedragen,* De
paragraaf over het ephemeron van Aristoteles bestaat, evenals bij de
voorgaande werken, geheel uit een overzicht van wat er bij antieke en
recente auteurs over dit dier te lezen valt. Een van die recente auteurs is J.C.
Scaliger, over wie zo aanstonds, een andere is Maciej z Miechova (14571523) ofwel Mathias Michoides. Deze Poolse geleerde en reiziger beweerde
de door Aristoteles beschreven ephemera gezien te hebben in de Dnjepr en
de Bug in Rusland.' Zijn vermelding is echter dermate kort en verwarrend,
dat men zich afvraagt wat of hij nu werkelijk gezien heeft, temeer daar hij
het insect "vier, somtijds zes vleugels" toeschrijft, Dit is het enige wat
Moffetts compilatie 'meer' heeft ten opzichte van die van de andere
schrijvers. Maar op een andere plaats in Moffetts werk vinden we, gerangschikt onder de 'vliegen met 3 staarten' (ttiuscae tripiles), een beschrijving
van een naamloos insect dat Thomas Penny in 1573 waarnam en die
voortreffelijk op een eendagsvlieg van toepassing is."^
De passages van Moffett vinden we in hun essentie terug bij een andere, vrij
late 17e eeuwse compilator, de Schots-Poolse geleerde John Jonston (16031675). Ondanks een enkele kritische opmerking — hij vraagt zich namelijk
af of die blaasjes van Aristoteles de Chrysalides ofwel poppen zijn, waaruit
de 'wormen' te voorschijn komen — brengt hij de nalatenschap van zijn
voorgangers danig in de war, door zonder enige bcredenering of motivering
ook 'driedagsvliegen" (Triemeri) en andere insecten tot de eendagsvliegen te
rekenen." In de eerdcr verschenen Thautnatographia (1632) had Jonston een
summiere vermelding, samengevat uit Aldrovandi, van het ephemeron
opgenomen.'8. Zie Riwm. English naiuralists. 172-191, i.h.b. 189.
9. Moffett. Insectorum. 76; Eng. \crt. 948-949. Mathias Michoides vermcldt deze
waarncming in zijn Traciatus de duabus Sarmatiis (Krakau, 1517). Ik raadplccgde de
Nederlandse \ertaling door Cornells Ablijn: "Twee boecxkens van Mathijs van Michauw
van bcide die Sarmatien (...)" in: Die nieuwe wecrell der landtschappen ende evianden die
tot hiertoe alien oiidcn weerelt hescrtjveren onbekent geweest sijn (...) (Antwcrpen: .Ian van
der Loe, 1563). Over Maciej 7 Miechova. zic: W. Voise, "The first intellectual exploration
of Eastern Europe", ./anus 64 (1977) 41-49.
10. MolTett. Insectorum. 64; Eng. vert. 938-939.
11. J. Jonston, Historiae naturalis de insectis. libri UI. de serpentibus ei draconibus. libri
II (Frankfort, 1653) 73 B: de 'musca tripili.s' van Penny; 78: het ephemeron.
12. J. Jonston, Thaumalographia naturalis in decem classes disiincta (...) (.Amsterdam,
1632). In de 8e klassc worden de 'blocdclose dierkens" bchandeld.

116
Het klassieke ephemeron komt ook in andere niet-zoologische encyclopedische werken ter sprake, maar meestal op een zeer beknopte of terloopse
manier en zonder enige kritische instelling ten aanzien van de inhoud van de
geraadpleegde bronnen. Al is de informatie aangaande het ephemeron van
Aristoteles in de besproken encyclopedieen aanzienlijk in omvang toegenomen, dan wil dat nog niet zeggen dat de kennis van het dier ook is
uitgebreid. Dat komt omdat de meeste samenstellers van de 16e en 17e
eeuwse dieren-encyclopedietin in wezen dezelfde werkwijze volgen als hun
middeleeuwse voorgangers, nl. overschrijven c.q. weergeven wat er voor hen
al is opgeschreven. Alleen doen ze dat uitvoeriger dan in de middeleeuwen,
en meestal zonder reflecties over een dergelijk 'mirakel' der natuur.
Slechts bij Julius Caesar Scaliger (1484-1558) vinden we voor het eerst een
opmerking die aan de boekenkennis van het bijkans legendarische ephemeron lets nieuws toevoegt. Hij zcgt dat hij het door Aristoteles vermelde dier
gezien heeft en geeft er de volgende beschrijving van.
"Het heeft vier langwerpige vleugels en hoevcel pootjes weet ik niet. Een kop als van
een vlieg en heel grote ogen. Een naar binncn gcrolde snuit. Het heeft een dikke bulk.
De staart is zeer lang. niei kleine gcledingen dicht opcen met elkaar verbonden, en aan
het eind in tweeen gesplitst. Bij sommige treft men een drievoudige staart aan, zoals bij
de wijfjes van de Grylli. wier mannetjes een dubbele. gevorkte staart hebben. Bij de
grotere exemplaren is de kleur glan/end goudgcci, bij de kleinere een beetje dofbruin.""

Welk dier Scaliger nu precies gezien heeft is achteraf niet meer vast te stellen,
maar enkele details van de beschrijving, met name de zeer korte levensduur
en de lange staartdraden, maken het zeer wel mogelijk dat hij een
Ephemeroptera-soort heeft waargenomen. Zijn beschrijving is de eerste na
Aristoteles, die nieuwe elementen bevat, verkregen uit eigen waarneming.
Aldrovandi verwijt Scaliger dat deze voorwendt niet te weten hoeveel
pootjes het dier heeft, terwijl hij het zelf heeft waargenomen. Scaliger durft
Aristoteles niet tegen te spreken, veronderstelt Aldrovandi. Hij geeft tevens
zijn lezers ter overweging "of wat Aristoteles schrijft over de pootjes van het
Ephemerum wel overeenstemt met de uitspraken, die hij meer in het
algemeen over insecten op schrift heeft nagelaten, waarbij hij aan die
insecten, die een geringer aantal pootjes hebben, er tenminste zes toebedeelt."'''
Diverse auteurs, zowel natuurhistorischc als andere, vermelden daarna nog
het ephemerum van Aristoteles en knopen er beschouwingen over kortstondigheid des levens aan vast, maar veel verder dan een enkele kritische noot,
13. J.C. %c<\\\^if. Exotericarum exercitatioimm liber X\' {?M\\S.

1557), exercilatio 194,

5,
14. Aldro\andi. /)(' animalibus insectis. 372-373; cf. .Aristoteles. De panihus aninuilium.
683 b 3.
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zoals die van Aldrovandi ten aanzien van Scaliger, komen ze niet. Het dier
blijft bekend, maar ongekend. Totdat in 1634 Outgert Cluyt een boekje
publiceert met een tweetal verhandelingen waarvan een gaat over het
ephemerum-insect.'^ Hierin is opgenomen een korte notitic van Joannes
Dortman, die zijn wetenschappelijke papieren aan Cluyt had nagelaten. Aan
deze in de biografische naslagwerken onbekende Dortman wil ik nu eerst
enige aandacht besteden.
3. Joannes Dortman
In enkele botanische werken die gedrukt zijn voor Cluyts boekje verscheen
wordt verwezen naar een Joannes Dortman, apotheker te Groningen, Zo
vertelt Clusius (1526-1609) een aantal afbeeldingen van planten van "Dortman, de beroemde en geleerde apotheker te Groningen", te hebben ontvangen.'^ Ook Caspar Bauhin (1560-1624) noemt als een van zijn correspondenten een "Joan. Dortmannus, Pharmacop. Grdningenses". En inderdaad vermeldt hij in zijn Pinax een plant van Dortman te hebben gekregen.''
Tenslotte publiceert Outgert Cluyt uit Dortmans nagelaten papieren een
beschrijving van het haft.
Cluyt laat lets meer los over deze geheimzinnige Dortman, die de Nederlandse floristen al zo lang intrigeert. Dortman zou een geillustreerd werk
over Friese planten al nagenoeg persklaar gehad hebben. Cluyt speelt dit
manuscript door aan Pierre des Muliers (Petrus Mulerius, 1599-1647), die in
1628 in Groningen naast zijn vader Nicolaas als hoogleraar in de medische
faculteit werd aangesteld, en dan horen we er niets meer van, hoewel toch
"de kruidkunde een zijner meest geliefde wetenschappen" was.'* Verder
lezen we bij Cluyt dat Dortman door de Staten van Groningen Stad en
Ommelanden gedelegeerd zou zijn geweest naar de Staten Generaal in Den
Haag." Dit is niet geheel correct gebleken. In Den Haag is Dortman wel
geweest, echter als afgevaardigde van de Landdag van Drenthe. In die
hoedanigheid was hij ook in juni 1619 in Zutphen, waar hij volgens eigen
zeggen ephemera waarnam.'" Of de Drentse gedeputeerde Dortman identiek

15. A. Clutius, Opuscula duo singularia: I. De mice medica. II. De hemerohio sive
ephemcro, & majali verme (Amsterdam, 1634). Hierna gceiteerd als De hemerohio.
16. C. Clusius, Curae posteriores (Leiden, 1611) 5-6. 38-40.
17. C. Bauhin, Pinax iheairi hotanici (Bazel, 1623) 466. Deze plant bevindt zich nog
altijd in het herbarium van Bauhin te Bazel.
18. NNBW. dl. 4, 1013-1014. Zie ook Academia Groningami
MDCXn-MCMXIV(Groningen. 1914) 260-261; W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen
(Groningen. 1864) 8-9.
19. Chitius, De hemerohio. 66 (foutief genummerd 94).
20. Zie Clutius, De hemerohio. 88 (foutief genummerd 90).
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Afb, 1. De eendagsvlieg van Joannes Dortman. Links: vrouwtjc, rechts: mannctjc, midden:
insect dal op het water spcclt. Gcpublicccrd door Outgert Cluyt, /)(' hemerohio
(Amsterdam, 1634) 96.

is met de Groningse apotheker Dortman is door het ontbreken van
documenten moeilijk vast te stellen.-'
De vraag wat Joannes Dortman, wie of wat hij ook geweest moge zijn,
heeft bijgedragen aan de kennis van haften is gemakkelijker te beantwoorden, aangezien Outgert Cluyt ons diens 'historic van de eendagsvlieg'
bewaard heeft."
21. Op 8 juli 1558 krijgt Johan Dortmundt. apotheker. het burgerreclu van de stad
Groningen. Deze moet tussen 3 oklober 1592 en 12iuni 1593 ziin overleden. Hij had een
zoon Jan, maar uit niets blijkt dat die ook apotheker was. Er zijn einde 16e en begin 17e
eeuw minstens drie Groningse 'Johan. apotheker". In Drentse archiefstukken is geregeld
sprake van een Joannes Dortman. Op 30 april 1602 legdc deze de ecd af als landdagcomparant (= ± gedeputeerde), en tot 1624 vervult hij diverse funclies in de Landdag van
Drenthe. o.a. als gedelegeerde naar de Staten-Generaal in Den Haag (1603, 16l3en 1621)
en in 1619 als gecommittecrde naar de Geldersc Landdag. Op 17 decem ber 1603 wordt hij
ten behoeve van zijn vrouw Johanna Bavinck. na de dood van liaar vader. bcleend met het
landgoed Iddekinge in de kerspcl Borger. Op 21 mei 1626 wordt Johan Dortman crniee
bcleend, na de dood van zijn moeder Johanna Bavinck. Dc Drentse Johannes Dortman
moet dus tussen 1624 en 1626 zijn overleden. Deze .schaarse gegevens latcn voorlopig nog
niet toe de Groningse Johannes Dortman gclijk te stellen met zijn Drentse naamgenool.
Met vriendelijke dank aan drs. Ad W.M. Mol, die een begin maakte met hci Dortiiianonderzoek en mij welwillend zijn gegevens ter beschikking stelde.
22. Zie Cluyt, De hemerohio. 88-89 (foutief genummerd 90, 87).
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Dortinan heeft op een aantal plaatscn in ons land — de monding van de
Rijn, langs de Rijn van Arnhem tot de oingeving van Vreeswijk, aan de
oevers van de IJssel nabij Zutphen — een insect waargenoinen, dat hij
gelijkstelt met Aristoteles' ephemeron. Hij beeldt het in verschillende
houdingen af (afb. 1). mannetje, vrouwtje, en een insect dat op het water
'speelt' steunend op drie staartdraden. De mannetjes hebben, volgens
Dortman, lange gebogen antennes ("hoorntjes"). Bij de wijfjes ontbreken
die antennes, maar hun voorpoten zijn gedegenereerd tot antcnnc-vormige
delen. In werkelijkheid hebben eendagsvliegen zeer korte, nauwelijks waarneembare antennes. De voorpoten van de mannetjes zijn lang en voorwaarts
uitgestrekt, en kunnen, vooral in de vlucht, of in bovenaanzicht, gemakkelijk voor antennes worden aangezien. Aristoteles (of zijn informant) heeft
waarschijnlijk dezelfde vergissing gemaakt. De voorpoten van de wijljes zijn
aanzienlijk korter. Hun kleur omschrijft Dortman 'als van buxus of palm',
dus donkergrijs-bruin. Opvallend is de lange, driedubbele staart.
Nauwkeuriger dan Aristoteles geeft Dortman aan waar het insect vandaan
komt. In plaats van uit op het water drijvende blaasjes, komt bij hem het
vliegende insect oorspronkelijk uit een in de aarde levende 'worm', die
aanvankelijk wel, maar later geen pootjes heeft, en bekleed is met een helder
wit vliesje. Daaruit komt zo rond St. Odulphus, d.w.z. rond 12 juni, het
vliegende insect te voorschijn. Het uitkomen van de vliegende insecten vindt
gedurende drie dagen massaal plaats. met dien verstande dat uitgekomen
dieren niet langer dan een dag leven. Ze zijn een gemakkelijke prooi voorde
vissen, weshalve vissers ze 'aas' noemen.
Als verdienste mag Dortman worden aangerekend, dat hij een afteelding
geeft bij zijn toch wel summiere beschrijving en dat hij als eerste lets zegt
over het larvale stadium van het insect. Ook is hij de eerste die Aristoteles'
beschrijving toepast op een concreet dier en zo een identificatie geeft, zonder
problemen te maken over het aantal pootjes. Toch zijn er in zijn verhaal nog
een aantal duisterheden, waarvan de voornaamste wel is dat noch beschrijving noch afbeelding eenduidig zijn. Het meest aannemelijk lijkt dat hij
het heeft over het tiaft of oeveraas, Palingcnia longicaiida, dat later ook door
Swammerdam is bestudeerd en thans in Nederland is verdwenen. De
houtsneden zijn echter erg grof en weinig gedetailleerd. De drie staarten
vormen een probleem, want Palittgenia longicauda is nu juist een soort die
slechts twee staartdraden heeft. Het lijkt er erg op dat Dortman meerdere
soorten^' heeft waargenomen en de gegevens dooreenklutst. Dankzij Outgert Cluyt is Dortmans bijdrage bewaard gebleven,

23. Bij voorbeeld de in ons land nog voorkomendc Ephemera danicu ot E. vulgala. die
drie staartdraden hebben.
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4. Outgert Cluyt (1577-1636)
Over Outgert Cluyt wil ik kort zijn aangezien er in het recente verleden al
enige aandacht aan zijn leven besteed is, al is zijn biografie nog nooil goed
geschreven.'''
Toen in 1634 zijn boekje overde eendagsvlieg of haft verscheen, was Outgert
Cluyt al vele jaren werkzaam als arts in .Amsterdam. Hij had zich tevens een
reputatie van uitmuntend plantenkenner weten te verwerven.-^ Uit bewaard
gebleven brieven aan Pieter Paaw, destijds zijn hoogleraar in de medicijnen
en tevens praefecnis horti te Leiden, leren we Outgert kennen als een
gepassioneerd verzamelaar van planten, die er desnoods zijn leven voor
riskeert.^* Toch heeft hij over botanische zaken maar weinig gepubliceerd:
bij een verhandeling over een kolossaal soort kokosnoot (Lodoicia tnaldivica) is het bij mijn weten gebleven, tenzij we de richtlijnen over het verzendcn
van planten(delen) er nog bij willen rekenen.-' Ook schreef hij, naar het
schijnt, nog een traktaat over Nephritis of groene jaspis.'"* Uit zijn werken en
bezigheden wordt duidelijk dat Cluyt toch op de allereerste plaats arts was.
Deze professionele preoccupaties komen ook naar voren in zijn De hemerohio.
Volgens zijn eigen woorden is Cluyt tot het schrijven van dit werkje aangezet
door de reeds eerder vermelde nagelaten wetenschappelijke papieren van
Joannes Dortman, en door een tekening die hij van Jacob Hoefnagel (1575 ca. 1630) had gekregen.-'* De bedoeling van zijn werkje is om door een zo
nauwkeurig mogelijke beschrijving van het 'hemerobius-insect' althans een
gedeelte van de vaagheden. die in het voorschrijven en toedienen van
medicijnen aan de orde van de dag zijn, op te helderen en liefst ook uit de
weg te ruimen. Die vaagheden hebben betrekking op het voorschrijven van
'(mei)wormen' in een aantal ziektegevallen. Wat onder 'mei-worm' verstaan
24. H.A. Bosman-Jelgersma. "Augerius Clutius (1578-1636), apotheker. botanicus.
geneeskundige", Farmaceuiisch lijdschrift voor Belgii' 59 (1982) 167-174; F.P.M. Francissen en A.W.M. Mol, Augerius Clutius and his 'De hemerohio' (1634). an early work on
Ephemeroptera (Marburg a.d. Lahn, 1984). Introduction.
25. Zie N. Tulp, Observaiionum mediearum libri ires (.Amsterdam. 1641) 138 (bock II,
hoofdst. 25).
26. UB Leiden. Westerse handschriften BPL 1886, gepubliceerd door P.C. Molhuysen,
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteii. Istc deel: 1574-7 fcbr. 1610 (Den
Haag, 1913) n o . 376, pag. 435*-443*.
27. De nuce medica (zie noot 15): Memoric der vreemder blom-bollen, wortelen. kruvden.
planten. zaden ende vruchien: hoe men die sal wel ghecondiiioneeri bewaren ende over
sevnden {.Amsterdam. 1631) 1 pag.
28. [O. CluytJ, Tractatus de lapide Calsuve. sive disseriaiio lapidis nephriiici, seuJaspidis
viridis, a quibusdam Callois dicii. naturam. propieiaies & operaiioncs exhihcns. quain
sermone latina recenset M. Gulielmus, Gulielmi F. Laurenibcrg (| Rostock). 1627). Dit
werk is niet in Nederland aanvvczig.
29. Cluyt. De hemerohio. 66 (foutief genummerd 94).
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wordt blijkt nogal te verschillen van streek tot streek. Cluyt zelf verstaat er
de larve van de eendagsvlieg onder, maar anderen sturen hem blaar- ofwel
oliekevers {Meloidae) wanneer hij ze om 'Mey-wormen' vraagt. Niet ten
onrechte beschouwt hij deze laatste als een gevaarlijk medicijn; van de eerste
weet hij niet of ze ooit als medicijn zijn voorgeschreven of toegepast. Vanuit
een medisch-ethische motivatie, het hooghouden van het aanzien van de
medische stand enerzijds en de zorg voor patienten door een goede
medicatie anderzijds, en vanuit een algemeen menselijke behoefte om zijn
weetgierigheid te bevredigen is het boekje er gekomen.
Wat heeft Cluyt nu bijgedragen aan de kennis van het 'hemerobius-insect',
zoals hij het zelf bij voorkeur noemt'? Op de eerste plaats geeft hij een
overzicht van de verschillende betekenissen van het woord ephemerus. Het
blijkt een homoniem te zijn voor a) twee verschillende insecten; b) een vis; c)
twee (of meer) verschillende planten. Van de beide insecten zal hij er een aan
een nader onderzoek onderwerpen en daarvan geeft hij eerst de status quo
van de kennis dienaangaande, die hij hoofdzakelijk uit Aldrovandi heeft
geput en dus weinig nieuws bevat. Aan dit hoofdstuk voegt hij als
bladvulling de afbeelding van Hoefnagel toe, die al eens eerder gepubliceerd
was.^" Uit de tekst valt verder op te maken dat Hoefnagel er ook een korte
notitie bij gedaan had," welke helaas voor ons verloren schijnt te zijn. Dan
volgen de afbeeldingen en het verhaal van Dortman over het ephemerum. In
een volgend hoofdstuk wordt duidelijk dat Cluyt door middel van een soort
enquete zich crop heeft toegelegd meer over het dier aan de weet te komen,
met name over de oorsprong ervan. Daarin is hij geslaagd, want hij deelt over
het larvestadium heel wat meer mee dan de ene opmerking van Dortman. Hij
vermeldt een waarneming van het afzetten van eierpakketjes ("een soort
zaad waaruit een nieuwe nakomelingschap ontspruit").'- Generatio spontanea vanuit de klei wordt afgewezen, ook al heeft niemand de insecten zien
paren. De larven leven gedurende minstens een jaar (of twee) in buisvormige
holletjes in de bodem en groeien dan tot de tijd gekomen is om zich te
transformeren in een vliegend insect. De levenscyclus heeft hij nog niet
helemaal begrepen. Hij duidt bij voorbeeld het sub-imaginale stadium als
een pop-stadium. De cyclus van de zijdevlinder staat hem daarbij als model
voor ogen. Terecht verwijt later Jan Swammerdam hem dat hij dat niet
30. Namelijk in Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii {Frankfort. I592)plaat
2.10 en in Diversae insectorum volatilium icones ad vivum accuratissime depictae (Amsterdam. 1630) pi. 3. Over de betrouwbaarheid van deze afbeelding zie Francis.sen e.a.,
Augerius Clutius, n. 56.
31. Zic Clutius, De hemerohio. 66 (foutief genummerd 94) en 100. Eigenlijk is Jacob
Hoefnagel dus na Dortman de tweedc Nederlander die zich met Ephemeroptera bezig
houdt: maar van zijn bijdrage hebben we tot heden alleen nog zijn tekening over. Deze
wordt naderhand nog in diverse werken gekopieeid. b.v. in die van Jonston (zic noot 12).
32. Clutius, De hemerohio, 92 e.v.
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Afb. 2. Cluyts afbeeldingen van larve (I) en imago (III) van het haft, Palingenia longicauda,
in De hemerohio (.\mslerdam, 1634) 96.
correct geinterpreteerd heeft,^^ waarbij we echter moeten bedenken dat het
wel Swammerdams doelstelling was de levenscyclus van insecten te ontrafelen, maar niet die van Cluyt. Over het gedrag van het insect doet Cluyt
gedetailleerder mededelingen dan zijn voorganger Dortman. Tenslotte
merkt hij op dat er meerdere soorten lijken te bestaan.
De afbeeldingen van Cluyt zijn al weer veel beter dan die van Dortman,
alhoewel er toch nog wel vraagtekens bij te plaatsen zijn. Bij voorbeeld in de
afbeelding van de larve tekent hij teveel segmenten en kieuwen (afb. 2., fig.
I). Wat de tweede figuur, volgens Cluyt een 'gulden popke' of cocon, moet
voorstellen, is een raadsel. Figuur III is vrij duidelijk.'"'
33. Jan Swammerdam, Ephemeri vita of ajbeeldingh van 's menschen leven. veriooni in
de wonderbaarelijcke en nooyt gehoorde historic van het vliegeni ende een-dagh-levent haft
of oever-aas (Amsterdam. 1675) 101.
34. Kritiek op deze afbeeldingen van Cluyt uitte Swammerdam in Ephemeri vita. 62.
102, 126, 203. 205-206.
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Al met al mogen we stellen dat Cluyt zowel door zijn nauwkeuriger
beschrijvingen en betere illustraties een aanzienlijk gedetailleerder portret van
het insect gegeven heeft dan Joannes Dortman. Te waarderen is ook dat hij
alvorens tot publicatie over te gaan zich grondiger dan zijn voorganger in de
literatuur verdiept heeft. Zo heeft hij bij voorbeeld gevonden dat 'zijn'
larven veel overeenkomst vertonen met een dier dat bij Aldrovandi in een
appendix staat afgebeeld en dat hij deze beschouwt als een larve van een
kokerjuffer (Trichoptera)." Waarschijnlijk heeft ook het feit dat hij zich op
de oorsprong, het larve-stadium toelegde, en ook daarover in de bestaande
literatuur iets hoopte te vinden, geleid tot de op het eerste gezicht enigszins
merkwaardige opbouw van het boek. Na een algemene inleiding volgen vier
hoofdstukken met voornamelijk medische zaken en dan nog eens vier die
strikt aan het betreffende dier gewijd zijn. Een verklaring voor een dergelijke
indeling ligt mijn inziens in de reeds gesignaleerde begripsverwarring rond
de term 'meiworm' of vermes majalis.
5. Johannes de Mey (1617-1678)
Johannes de Mey is de derde Nederlander die aan de kennis van ephemera
een bijdrage geleverd heeft.
Jan de Mey werd in 1617 geboren te Middelburg als zoon van de
graankoopman Frant^ois de Mey en Pirona de Cherf. Op 3 november 1634
laat hij zich inschrijven in de filosofische faculteit van Leiden, en drie jaar
later, op 11 december 1637, in de theologische faculteit." Na zijn theologische studie maakt hij met een aantal vrienden in 1642 een reis door Europa
langs verscheidene plaatsen, waaronder Saumur, waar in 1599 (een jaar na
het Edict van Nantes) een protestantse universiteit was opgericht, dezelfde
waar Jan Swammerdain van 1663-1664/65 zou vertoeven." Te Valence, dat
eveneens een regionaal bolwerk van protestantisme was geworden met een
eigen universiteit, promoveerde De Mey op 8 juli 1642 tot doctor in de
medicijnen. Zijn metgezel Pieter de la Court vertelt ervan in zijn dagboek."
Of De Mey ooit als arts gepraktizeerd heeft is onbekend en lijkt niet
waarschijnlijk. In maart 1643 vaart hij uit naar St. Eustatius, "hebbende een
deel gekoft in die Colonic".'' Eind 1645 is hij weer terug in Zeeland en in

35. Clutius, De hemerohio. 98; Aldrovandi, De animalibus insectis. 763 B, fig. 5 (?).
36. W. du Rieu cd., .Album sludiosorum academiae Lugduno Balavae MDLXXVMDCCCLXXl
(Den Haag, 1875) 267 en 292.
37. A. SchKrWeV. .Ian Swammerdam (12 febr. 1637- 17febr. 1680). Zijn leven en zijn
werken (Lochem, 1946) 20 e.v.
38. Zie: F. Driessen. De reizen der de la Conns (Leiden. 1928) 21-24.
39. P. de la Rue, Geletlerd Zeeland (2e druk; Middelburg. 1742) 102.
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augustus 1649 wordt hij beroepen als predikant te Middelburg, waar hij
verder tot zijn dood in 1678 zal blijven,'"'
Dat hij op die reizen veel interesse in de natuur aan de dag legde, blijkt uit
diverse aantekeningen in het reisdagboek van Pieter de la Court en uit
verspreide opmerkingen in De Mey's eigen geschriften, bij voorbeeld de
Sacra physiologia.'" Dit geschrift gaf een verklaring van die plaatsen in de
Bijbel waarin sprake was van natuurverschijnselen, van planten en van
dieren. De la Rue heeft onder De Mey's nagelaten papieren nog allerlei
adversaria of aantekeningen gezien o.a. over natuurhistorischc zaken.''Klaarblijkelijk decide hij met zijn stad- en leeftijdgenoot, de fijnschilder
Johannes Goedaert (1617-1668), een levendige belangstelling voor de wereld
van het kleine, d.w.z. "de kleynste ende minst gheachte schepselen", insecten
dus. In ieder geval heeft De Mey zich nogal ingespannen de Metamorphosis naturalis van zijn vriend Goedaert een grotere wetenschappelijke verbreiding te
geven door het eerste en het derde deel ervan in het Latijn te vertalen.'" Bovendien heeft De Mey na het overlijden van Goedaert in 1668 het derde deel van
diens werk in het licht doen geven. Aan een van de diverse ongedateerde Middelburgse edities'*'' van het eerste deel heeft De Mey een drietal korte verhandelingen van eigen hand toegevoegd, waarvan het derde 'By-voeghsel des geleerden D. Joannis de Mey' voor ons onderwerp van belang is: 'Omhelsende de
wonderlicke Historic der Haft ende een daglevende dierkens, by den Grieken
daerom Hemerobia ende Ephemera ghenaempt'.'*'^
Dit 'by-voeghsel' geeft, zoals De Mey vaker doet, een persoonlijke ervaring
weer, een observatie namelijk, gedaan op 23 juli 1652 op de Maas in de buurt
van Dordrecht, van "een ontelbare menichte van dierkens, omtrent een
vinger lanck, gheheel wit, met dobbele steerten, ende yeder hadde vier
40. Zie verder F. Nagtglas. Levensberichten van Zeeuwen. derde atJevering (Middelburg. 1891) 158-163; ,\'.\'BH'. dl. 7 (Leiden, 1927) 873: Encyclopedie van Zeeland dl. 2
(Middelburg. 1982) .•'03-.W4.
41. Sacra physiologia. sive expositio locorum Sacrae Scripturae. in quibus agiiur de rebus
naturalibus (...) (2e druk; Middelburg, 1655) ook in Hallelu-jah oflofdes Heeren. verbreidt
op het natuirtoneel (...) (Middelburg, 1667).
42. De la Rue. Geletlerd Zeeland. 116.
43. Het tweede deel werd door Paulus Veezaerdt, predikant te Wolfaartsdijk. in het
Latijn vertaald.
44. J. Goedaert, .Metamorphosis naturalis. ofte hislorische beschryvinghe vandcn oirspronk, aerd. eygenschappen ende vreemde veranderinghen der wormen, rupsen. maeden.
vliegen, wiijens. bven, molten ende dierghelycke dierkens meer; niet uyl ecnighc boecken,
maer alleenelyck door eygen ervarenthevd uylgevonden. beschreven. ende no de konsi
afgeleyckent. 3 dclen (Middelburg, 1660-1669). Over de datcring van dc verschillende
edities cf. G. Kruseman. "The editions of Goedacrt's 'Metamorphosis naturalis""",
Entomologische bcrichlen 16 (1956) 46-48.
45. In de Nederlandse editie van hcl eerste deel van de .Metamorphosis naluralis na pag,
152, 13 ongcnumnierde bl/. + I alJieelding; in de Latijnsc vertaling van deel I: 193-200. +
I afbeelding. De Nederlandse tekst is tevens te vinden in De Mey's verzameldc werken.
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vlercken ende ses pooten, ende vervellen even gelijck de Zijde-wormen". Dit
laatste is een ietwat vreemde opmerking, want het haft kent in tegenstelling
tot de zijdevlinder en de meeste andere insecten geen pop-stadium. Aan de
oppervlakte van het water breekt een gevleugeld insect zeer snel uit de
larvehuid: het sub-imago. Het is dan nog niet geslachtsrijp en moet nog
eenmaal vervellen vocir het een volwassen dier of imago is. De cyclus van
zijdevlinders is: ei-larve-pop-imago. Waarschijnlijk heeft De Mey dit niet
waargenomen, maar overgenomen van Cluyt, die de levenscyclus van
eendagsvliegen vergelijkt met en gelijk veronderstelt aan die van de veel
beter bekende zijdewormen. Want voor hij zijn lezers deze waarneming
meedeelt citeert hij bijna tien pagina's lang vrijwel letterlijk (inclusief de
zetfouten!) uit Cluyt. Hij doet dat, omdat zijn eigen waarneming slechts
incidenteel en onvolkomen is. Cluyt was in zijn tijd de enige en meest recente
autoriteit op dit gebied. Enigszins raadselachtig vind ik echter dat hij,
ondanks het feit dat hij Cluyts werkje in handen gehad moet hebben, niet
diens nauwkeuriger afbeelding van het twee-staartig haft {Palingenia longicauda) overneemt — dit zou toch beter bij zijn eigen waarneming passen —
maar een enigszins gewijzigde allieelding van Dortmans eendagsvlieg met
drie staartdraden (afb. 3).

.^fb. 3. Eendagsvliegen volgens Joannes de Mey (naar Dortman), in .1. (ioedacrt. Metamorphosis naturalis I (Lai. ed., Middelburg, z.j.) 197,
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De Mey's bijdrage aan de kennis van eendagsvliegen is gering te noemen.
Zijn verdienste ligt vooral op een ander vlak. In het algemeen zag men in die
tijd in insecten nauwelijks iets anders — uitzonderingen als bijen en
zijderupsen daargelaten —dan schadelijk venijn, waarjeje maar liever niet
mee moest inlaten.'"' Met zijn bijdrage gaat De Mey — en Goedaert op
uitgebreidere schaal — daar dwars tegenin. In die kleine beestjes zit wel
degelijk iets, ze kunnen ons de ogen openen voor de wonderlijke schepping
Gods. Een nadere studie zijn ze zeker waard! Zo vertelt Goedaert dat over
insecten en hun ontwikkelingsstadia maar weinig bekend is en dat hij
tientallen jaren van zijn leven aan het bestuderen ervan heeft besteed:
"teneynde 't ghene te vooren versuympt ende onbekent geweest is, ter eeren
Gods, ende tot vermaeck van alle Natuyrondersoeckers mach in het licht
komen, ende blijcken datter niets vande schepselen Godts verachtelick is,
maar datse alle seer goct ende met een onuytsprekelicke wijsheyt beschickt
zijn: ja mede, dat (buyten het oordeel ende verwachten der menschen) inde
kleynste en de minst gheachte schepselen, de wonderen der Natuyr aldermeest ende by uytnementheydt ghevonden worden. So dat uyt het naspeuren deser dieren, niet alleen vele saecken sullen ontdeckt worden die te
vooren verborghen waeren; maer cock stil-swijghens wederleght verscheyden dwaelinghen der ghene welck desen arbeydt ontsiende of liever verachtende, meynden datse by-na tot de volmaecktheyt der kennissen gekomen
waren, welckers geringste deelen haer noch onbekent waeren".'" De Mey zal
het zeker met deze woorden eens geweest zijn.
Goedaert wil allereerst kijken en leren van de natuur, hoewel hij ook de
literatuur kent en gebruikt. Dezelfde bonding zien we bij Dortman en Cluyt,
waarbij we ons Dortman voorstellen als een man die, niet gehinderd doorde
ballast der wetenschap, met open oog keek naar de levende natuur om zich
been. Cluyt, die wel een wetenschappelijke opieiding heeft gehad, is
desalniettemin bereid de autoriteit der boeken te corrigeren met de eigen
ervaring. In zijn traktaat — dat slechts incidenteel is en een dier(groep)
betreft — proeven we ook iets van het verwijt dat tijdgenoten hem zouden
kunnen maken, wanneer hij tot besluit opmerkt: "Reeds langer dan billijk is
heb ik me met onnutte zaken bezig gehouden, nu moet ik tot nuttige
overgaan". Een van die nuttige bezigheden is het werkje van wijien zijn
vader "Van de byen" in het Latijn over te zetten.'"' Bij Cluyt spelen echter
46. Zie bijvoorbccid ook .Aldrovandi's krachtige verzet tegen de heersendc opvatting
dat insectenstudie dc moeite niet vvaard is, in de Dedicatio. ad leciorum en het Prooemium
van het le bock van De animalibus insectis.
47. J. Goedaert, .Metamorphosis naturalis. [Medicatie, [xiv-xix|.
48. Dirck Outgcrtsz Cluyt. Vande byen. hare wonderlicke oorspronc. natuer. eygenschap,
crachtige. ongehoorde ende selisame wercken (...) (Leiden, 1597: reprint: Leiden, 1977).
H.A. Hagcn vermeldt in zijn Biblioiheca entcmologica (Leipzig, 1862) 134 een Latijnse
vertaling verschenen te Amsterdam in 1653. Dil is een inisvatting: er verscheen een
Nederlandse editie.
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geen godsdienstige gevoelens of motieven mee, wanneer hij zijn verhandeling over de eendagsvlieg publiceert.
6. Conclusie
Om de bijdragen van deze Nederlanders tot de kennis van eendagsvliegen
enigszins op hun waarde tc kunnen schallen, is het noodzakelijk ze te
vergelijken met de loenmalige entomologische literatuur. We hadden al
gezien dat het klassieke ephemeron vooral in werken van een encyclopedisch
karakter behandeld wordt, die de verspreide opmerkingen van zowel recente
als antieke schrijvers verzamelen en tamelijk uilvoerig tot letterlijk weergeven. Bij Moffett vinden we naast zo'n compilatie een beschrijving van een
eendagsvlieg(-achtig insect), zonder dat er tussen beide enig verband wordt
gelegd. Scaliger was de eerste die een waargenonien dier in verband brachl
met Aristoteles' ephemeron, ntaar deed vaag over het aantal pootjes. Het
woord van Aristoteles woog voor hem zwaar, zwaarder dan het waargenomene.
Bezien tegen deze achtergrond, steken de bijdragen van Dortman, Cluyt en
De Mey in gunstige zin af, doordat ze proberen de boekenkennis te testen in
de natuur. De gegevens die ze daar vinden tellen voor hen zwaarder dan de
autoriteit van het geschrevene en de traditie. Ze gebruiken die door
zintuiglijke waarneming verworven kennis om de traditionele kennis aangaande de eendagsvliegen zowel aan te vullen als te corrigeren. De Mey's
bijdrage aan een betere kennis van het dier is gering, maar hij is, evenals de
empiricus Goedaert, niettemin bclangrijk omdat hij met al zijn autoriteit en
welsprekendheid een goed woordje doet voor de studie van insecten. Met
name Dortman en Cluyt hebben een aanzienlijke en fundamentele bijdrage
aan de uitbreiding van de kennis van eendagsvliegen geleverd.
Dat het door hen geschetste beeld niet meteen volmaakt en onberispelijk
was, besefte ook Cluyt maar al te goed. Maar desondanks verschaften ze
heel wat materiaal waarop anderen weer konden voortbouwen. Een van de
bekendste van die anderen was Jan Swammerdam (1637-1680), die een a
twee generaties na Cluyt, zijn bevindingen aangaande de eendagsvlieg
neerlegde in de Ephemeri vita. Door velen wordt Jan Swammerdam in de
schijnwerpers geplaatst als de grondlegger van de entomologie als wetenschap. Dat zij zo. Door overbclichting van een historische figuur komen zijn
voorgangers echter soms in te diepe schaduw te staan. Er zal, wanneer er
ooit een geschiedenis van de biologic in Nederland geschreven wordt, met
hun bescheiden bijdrage rekening moeten worden gehouden.
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SllMMARY
Early Dutch contributions to ihc knowledge of Ephemeroptera or Mayflies
In the first half of the seventeenth century three Dutchmen studied a remarkable insect,
the day-lly. They were the apothecary Joannes Dortman ('.' - ca. 1625). the phvsician
Outgert Cluyt (1577-1636), and the minister Johannes dc Mey (1617-1678).
Dortman is the first to identify the legendary 'ephemeron" of .Aristotle with a concrete.
living insect that he also called 'ephemerum". In a few words he describes its appearance
and behaviour, and points out that it originates from a "worm" (larva). He illustrates the
insect in a woodcut. Dortman's account is published b\ Outgert Cluyt, who inherited his
papers, together with the results of his own investigations, after he had tried to get. both
from books and from nature, a deeper understanding of the animal he preferred to call
'hemerobius". His observations from nature he obtained, for the greater part, frotn
reliable 'men on the spot", anglers and tishermen, by means of a questionnaire. In this way
he manages to add considerably to ihe knowledge of the aniniaPs appearance and
structure, its behaviour, and above all ils origin Irom a larva. Its life-cycle he considers.
wrongly, to be identical with that of Ihe much better known silkmolh. Tliough not
perfect, his illustrations are much belter than those of Dortman. In an appcndiv to
Goedaert"s entomological siudies, Johannes de .Mey mentions a species of Ephemeroptera
he observed near Dordrecht, adding nothing substantial to the information already
gathered by Cluyt. Yet, he is important as an advocate of the hitherto neglected studv oi
"the smallest and least regarded creatures of God"', that of entomology.
Characteristic of the three Dutchmen is that they do not longer accept the authority of the
written records alone, bul consciously use their experience to emend and augmenl booklearning. It is for this reason that the unpretentious booklet by Cluyl (De hemerohio. 1634)
may be the earliest scientific monograph dedicated to a single insect. In a sense it paved
the way for Jan Swammerdam's superior Ephemeri vita (1675).

