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DE ALGEMEENE EN BYZONDERE

NATUURtYKE HISTORIE.

de natuur.
tweede beschouwing.

E
sre ,

een afzonderlyk Wezen , van welke foort het zyn mo«
nipt

lotiter mets m het Heelal; honderd Individu’s zyn nog een loutep

Dit zyTrSonSK!^^^^®’ de eenige wezens der Natuur.

„rrr II 1- . . 20 duxiTzaam , als dc Natuur zelvewelken vw, oin alles beter te beoordcelen, niet meer befchomven als eenlV t^‘rieling,of eeneagtervoIging,vangelyke/s(lmiia’r,maaralseen Geheelonafhankelyk ,yn het getal, onafhankSyt van den tyd; een cfehed afwdleevende, altyd het zelfde; een Geheel, dat in de werken derScheDoS
NTuur“Srvln’ S"

1”-''WvoJg,niet meer dan eene EETHarn'lïïf

deai™™ dIfolrfanfS a
" '‘«““''chelyk geflachthet eerlle;

f™ ,
van den oijtant tot aan de myt, van den ceder tot aan de hv-

j-
“ ‘>?£de linie; en, fchoon verfchillende in gedaS-

’ j
^ fflandigh^d

, en zelfs m leven
, houdt elke foort echter haare bv

Sr&t’ “s tc£ie.S^ereT:nï I

V



2 de natuurlyke historie
Ie maaken en vertoonen zy de leevende Natuur

,
die zig ftaande houdt, en zig

zal blyven flaande houden, gelyk zy zig tot hier toe ftaande gehouden heeft.

Een dag
,
een eeuw , een tydperk ; alle de verdeelingen van den tyd

, maaken
geene wezendlyke deelen daar van , noch zyn brokken van haare duurzaam-
heid. De tyd zelf is niet betreklyk dan tot Individu's ,

tot wezens
, die flegts

eene vlugtige beftaanlykheid hebben, maar gelyk die der foorten ftandvastig

is
,
zo maakt haare aanhoudende duurzaamheid en haar verfchil het getal.

Laat ons dan de foorten tellen ,
laat ons dezelve een gelyk regt toefluan op

de gunden der Natuur; Zy zyn haar alle even waard, naardien zy aan elk

derzelver de middelen heelt gefchonken om tebeftaan, en om zo lang te be-

ftaan als zy zelve.

Laat ons meer doen ! laat ons thans de foort in de plaats van het Individu

dellen. Men heeft gezien, hoedanig het fchouwtoneel der Natuur voor den
mcnfch is

; dat men zig thans verbeelde
, hoedanig het gezigt daar van zyn

zoude voor een wezen
, dat het geheele menfchelyk gedacht vertoont. Als

^y in een fchoone lentedag de groente zien herboren worden
,
de bloemen

ontluiken ,
alle zaaden uitbotten

; als vy de byën zien herleeven
,
den oyevaar

zien aankomen , de uagtegaal zyne liefde hoorcn zingen ; ale wy den ram alen

fpringen, den Iticr hooren loeyen, alle loevende wezens malkanderen zien

opzoeken ,
en Ag te famen voegen om andere van hunne foort te teelen

, dan
hebben wy geen ander denkbeeld, dan van eene nieuwe hervoortbrenging

,

en een nieuw leven. Als wy in hot grauwe jaargetyde der koude en vorst

de Natuuren onverfchillig zien worden , de dieren malkanderen zien ontwyken
in plaats van malkanderen op te zoeken, de lugtbewooners ons klimaat ver-

laten ,
die des waters, onder een gewelf van ys hunne vryheid verliezen, alle

infekten omkomen of verdwynen ,
de meefte dieren zig vvykplaatfen zien gra-

ven , en in een Raat van verdooving ftorten ; als wy het aardryk hard zien

worden ,
de planten verdorren , de boomen , van blad en vrugt beroofd

,

zien krommen en nederzakken onder het gewigt vanlheeuw ofyzel, vertoont
alles het denkbeeld van kwyning en vernietiging ; maar deze denkbeelden van
vernieuwing en verdelging, ofbever deze afbeeldingen vandood en leven, hoe
groot ,

hoe algemeen , dezelve ookfchynen mogen ,
zyn niet dan Individueel

, en
betreffen flegts een gedeelte der foorten. De menfch als afzonderlyk, als

op Ag zöiyen beftaande ,
beoordeelt dus de Natuur; maar het wezen, het

welk \yy iri Qt lUaats van de geheele foort gefield hebben, beoordeelt haar
meer in ’t groot

,
meei •**. tj? Öct ziet in die verdelging

^ in die
vernieuwing, in alle die opvolgingen, niet dan aanhoudende duurzaainlieid.

Het faifoen van een jaar is voor hem het zelfde als van een vorig jaar, het
zelfde als van alle eeuwen, het duizendfte dier in de orde der geflagten is

voor hem het zelfde als het eerfte dier. En inderdaad , zo wy altyd lèfden
zo wy altyd beftonden , zo alle wezens , die ons omringen ,

zodanig als zy
zyn, insgelyks altyd beftonden, en alles geduurig was, gelyk het heden is,,

zou het denkbeeld van den tyd verdwynen, en het Individu zoude de foort
worden.

En waarom zouden wy de Natuur,voor eenige oogenblikken, niet onder



DE NATUUR, TWEEDE BESCHOUWING. 3

<3it nieuwe gezigtpunt befchouwen? Inderwaarheid een menfch, in de we-
reld treedende, komt uit de duiflernis;zyne ziel is zo bloot als zyn lighaara;

iiy wordt geboren zonder kennis
,
gelyk zonder verdediging ;

hy brengt niet

dan lydende hoedanigheden mede; hy kan alleenlyk de indrukzels der voor-
werpen ontvangen , en zyne werktuigen door dezelve laten treffen: Het
licht fchittert langen tyd voor zyne oogen eer het hem kan verlichten ; eerst

ontvangt hy alles van de Natuur, en geeft Haar niets weder; maar zodra
zyne zintuigen vaster zyn geworden

, zodra hy zyne gewaarwordingen kan
vergelyken, keert hy die gewaarwordingen, keert hy zig zelven, naar het
Heelal te rug. Hy vormt denkbeelden, hy ftrekt die uit, voegt haar famen

;

De menfch, en vooral de geoeffende menfch, is niet meer een enkel Individu,
beflaat niet meer in zig zelven alleen

, hy vertoont ten grooten deele de ge-
heelefoort, het geheele menfehelyk gdlagt. Hy heeft begonnen met die

kundigheden van zyne ouderen te krygen
,
welke hen door hunne vooroude-

ren Waren medegedeeld
; deze, die Goddelyke kunst om de gedagten op par-

kament of papier te trekken , en dezelve tot de nakomelingfchap te doen
overgaan

, hebbende uitgevonden
, hebben zig met hunne naneeven, als ’c

ware, geïdentijieerd; De onze identifieeren zig eveneens met ons, en wy wor-
den

, om zo te fpreken
,
dezelfde perfoonen met hen ,

en met hunne en onze
v<wrouderen. Die vereeniging van gedagten en ondervindingen van ver-
fcheiden ectiwcn irr cen enkSt meiirch zet de grenzen van zyn wezen oneindig
wjmer uit; Hy is niet meer een enkel Individu, gelyk de andere, tot de ge-
waarwordingen van het tegenwoordig oogenblik , tot de ondervinding van
den dag van heden

, bepaald ; hy is ten naaften by het wezen , het welk wy
inde plaats van de geheele foort gefield hebben; Hy leest in het voorle-
dene, ziet het tegenwoordige, oordeelt over het toekomende, en in den
Icroom der tyden, die alle de hidividtis van ’t Heelal aanvoert, voortlleept,
en verzwelgt

, vindt hy flandvastigc foorten
, en eene onveranderlyke Na-

tuur. Gelyk de betrclcking der dingen altyd de zelfde is , fchynt de orde der
tyden mets voor hem; de wetten der vernieuwing zyn, in zyne oogen, flegts
eene vergoeding voor die van gefladige duurzaamheid ; eene geregelde en
itmidv^ige opvolging van wezens , alle gelyk aan malkanderen , is inderdaad
^'lypinder dan het aanhoudend beflaan van een enkeld dezer wezens.^ praad^ van voortteelingen en geflagten?
Die oneindige verfpilling van zpden,waarvp duizenden duizend orakomen
tegen dat eén gelukt? Wat is die voortplanting, die vermenigvuldiging, van
wezens

, die
, malkanderen onophoudelyk verdelgende en vernieuwende , al-

tyd egter dezelfde toneeien vertoonen, cn de Natuur niet meer of minder
vervullen? Van waar komen die beurteilngfche veranderingen van dood en
leven, die wetten van groeijen en afnemen, alle die wilTelingen der afzon-
ceryke wpens van ydere foort

, alle die vernieuwde vertooningen van eene
en dezelfde zaak . Zy houden vast aan het wezen zelve der Natuur, en han-
gen af yan de eerfle Helling van het werktuig der wereld. Gelyk dezelve
vast IS m haar geheel en beweeglyk in alle haare deelen, zo hebben de alge-
lueene bewegmgeu der hemelfclie liehaamen byzondere bewegingen van den

A %
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Aardbol voortgebragt. De doordringende kragten ,
daar die groote lighaa-

jnen mede bezield zyn, waardoor zy van verre en wederkeerig op malkande-

ren werken, bezielen ook ydere apomus, yder ondeelbaar deeltje der ftoffe;

en deze wederkeerige neiging van alle de deelen op malkander is de eerfte

band der wezens , het beginzel van den famenhimg der dingen
,
en het fteun-

zel van de harmonie, de volmaakt overeenkomftige werking en wederwerking

van ’t Heelal. De groote famcnvoegingen hebben alle de kleine betrekkin-

gen en overeenkomften voorgebragt; zodra de beweging der Aarde om haa-

ren as de perken der duurzaamheid in dagen en nagten verdeelde, hadden al-

le levende wezens, die de aarde bewoonen, hunnen tyd van licht en hunnen

tyd van duillernis
, hunnen tyd van waaken en hunnen tyd van flaapen. Een

groot gedeelte van de dierlyke huishouding , die van de werking der zin-

tuigen , en van de beweging der ledemaaten , is betreklyk tot deze eerfte

iamenvoeging. Zouden ’er zintuigen zyn, geopend voor het licht, in eene
wereld , waarin eene eeuwigduurende nagt heerfchte ?

De helling van den as der aarde brengt in haare jaarlykfche beweging
rondom de zon duurzaame beurtwiflelingen van hitte en koude voort ,

welke

wy faifoenen of jaargetyden noemen; alle groeijende wezens hebben ook in ’t

geheel of gedeeltelyk hun faifoen van leven en hun faifoen des doods. Het
afvallen der bladen en der vrugt en het verdorren van de groente, de dood
der infekten hangen geheel van deze tweede famenvoeging af ; In de kli-

maaten ,
waarin dezelve geen plaats heeft

, wordt het leven der gewaflen

nooit opgefchort of afgebroken; yder infekt leeft zynen tyd uit, en wy zien

onder de linie
,
alwaar de vier faifoenen flegts één faifoen maaken

, het aard-

ryk ftceds met het zelfde bloemtapyt verfierd
,
de boomen altyd groen , en

de Natuur altyd in haare lente.

De byzondere gefteldheid der dieren en der planten is betreklyk tot de al-

gemeene maatiging van den aardbol, dat is te zeggen tot den afftand waar
op zy zig van de zon bevindt. Op een grooteren afftand zouden onze . die-

ren ,
onze planten , niet kunnen leeven noch groeijen

; het water
,
het vrucht-

maakend fap
,
het bloed

, alkandere vogten , zouden hunne vloeibaarheid ver-

liezen. Op een minderen afftand van de zon zouden zy in dampen wegvlie-
gen , en ophouden water

,
vrugtmaakend fap

,
en andere vogten te zyn ; het

ys en het yum- zyn de elementen des doods, de geraaatigde warmte is het
eerfte beginzei ^v^ns.
De levendige klompjes in anc oc bewerktuigde lighaamen veripreid,zyn

en ten opzigte van de werking
,
en ten opzigte van het getal, gelyk met de

klompjes van het licht , die alle ftoffen treffen
,
en dezelve met hunne warm-

te doordringen. Overal waar de zonneftraalen de aarde verwarmen kunnen,
verlevendigt zig haare oppervlakte, bedekt zig met groente, en bevolkt
zig met dieren; hetys zelf, zodra het water fmelt, fchynt bevrugt te wor-
den. Dit element is vrugtbaarer dan het aardryk; het ontvangt met de
warmte de beweging en het leven; de zee brengt in yder jaargetyde meer
dieren voort dan de aarde voedt ; zy brengt minder planten voort

, en alle

die dieren, die op de oppervlakte der wateren zwemmen, of die derzelver
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diepten bewoonen, zyn, dewylzy, geiyk als de landdieren
,

geen verze-
kerden pond van beftaan in de groeijende zelfllandigheid hebben, verpligc
van malkanderen te leeven, en het is hiermede, dat hunne oneindige ver-
meerdping

, of liever hunne tallooze uitbotting, verbonden is.
iNadat ydere loort van de water, zo wel als landdieren gefchapen was,

lebberi de ^rlte Aidividw’j tot een modél voor alle hunne afftamraelingen

j
hlet hghaam van yder dier, of van ydere plant, is een vorm,

j
de organifche werktuiglyke klompjes van alle dieren of gewasfen ,

t

dood verdelgd
, of door den tyd verteerd, zig gelyk maaken. De

f ’ A
,deden

, die met dezelve vermengd waren-, kee-
ot de pwoone malTa van de niet werktuigclyk brute ftoffe weder j Dewcr tuigelyke deden, fteeds beilaande

, worden door de bewerktuigde lig-
aamen opgenomen. Eerst door de gewaflen opgepompt, vervolgens ver-

f
dipen

, die zig met gewaflen voeden
,
dienen zy ter ont-

°^“^™oud, en tot groey van de eene en andere ;zy raaaken

vanlighaamen tot lighaamen voortvloei-
i .

5 b^^olpn zy alle bewerktuigde wezens. De grond der levende zelf-
lUnpgheden is dan fteeds dezelfde; zy verfchillen nmt.dan in de gedaante,
dat is te p'ggen door het onderfcheid’der vertooningen. In de eeuwen van

.i'Vittïdnn der -^oi&ryitheid
, fchyiit hct getal der men-

1 Ï ; “f>?' "“«ge planten dè oppervlaktl der aarde te

i'tif.lrr.n
nvatdeldcen. Dat der woefte dieren, der fchadelyke

~ ichuimer - of op fchuimloopende - planten
,
der nuttelooze ge-

o-Arln^’
beurt, en neemt de overhand

,
in tyden van hon-

° Die verfcheidenheden
, zo gevoelig voor den

Vimr
onverfchilhg voor de Natuur ; dezyde worm, voor hem zo dier-

dfar TOPci 1

mets dan de rups van den moerbezieboom ; dat die rups

mndprpn
andere rupfen de gewaffen ter mesting van onze

Irnrpn l-
Vernielen

, dat andere eindelyk de zelfllandigheid onzer
^ j? °°Sst uitholen

, dat in het algemeen de menfch en de

3 tot den iiiterften hongersnood gebrast worden door
Natuur is daarom niet minder vol, niet min-

hen ten kofte van de anderen, zy houdt

7 «‘^tal in de Individu's, en befchouwt

vWtlnde fSuin^^^^ hetzelfde afdrukzel, alsvi^tencp Ichaduwen
, welker foort het hghaam is.

aarde, en in de lugt, en in het water eene be-

§en daar'bS ^^ens door verSgd kan wot
zig de ftof eigen en geWk te^

bepaald getal vormen, bekwaam om
worden en zis^ernieuwen

t^aken
, vormen , die yder oogenblik verdelgd

verfehillende^in ydere foort 1s^vefhl'ÏSr
xedig met die hoeveelheid lèe4XftoL^^7 ^

ajtydeven-

ê verzwolgen, wierdt, zouden er zig andere vormen uit formeeren, en
A 3



6 DE NATUÜRLYKE HISTORIE

men zou nieuwe foorten zien te voorfchyn komen, omdat deze levende ftoffe

altoos werkzaam is, en omdat het genoeg is, dat zy zig met de brute deelen

vereenige om bewerktuigde lighaamen te maaken. Het is aan deze groote

{kmenyoeging , of liever aan die onveranderlyke evenredigheid , dat de ge-

daante zelve der Natuur vasthoudt.

En gelyk haare fchikking vast is ten opzigte van het getal, van de onder-

houding , en het evenwigt, der foorten, zoude zy zig altyd onder dezelfde

g
edaante vertoonen , en zoude zy op alle tyden ,

en in alle khmaaten, vol-

xekt en betreklyk dezelfde zyn, zo haare uitvoering niet, zo veel mogelyk

ware, verfchilde in alle de gedaanten der Individu's of afzonderlyk beitaande

wezens in ydere foort. Het afdrukzel van ydere foort is een oorfpronkelyk

voorbeeld, welks voornaame trekken in onuitwifchbaare , en altyd blyvende,

karakters gegraveerd zyn ;
maar alle de bykomende fyne trekken verlchillen

:

Niet één Individu gelykt volmaakt naar een ander, niet ééne foort beftaat

zonder zeer veele verfcheidenheden; in de menfchelyke foort , daar het God-

delyk zegel flerkst op gezet is , Iaat het afdrulczel egter niet na van wit tot

zwart, van klein tot groot, enz. te verfchillen, De Laplander ,
de Patagq-

nier , de Hottentot ,
de Europeer , de Amerikaan , deNeger ,

fchoon allen uit

denzelfdcn ftamvader gefproten , zyn wel verre af van malkanderen als broe-

ders te gelyken.

Alle foorten zyn dan onderworpen aan verfcheidenheden, die enkel de In-

dividu's betreffen , maar de ftandvaftige verftJreidenheden ,
en die zig door

de voortteeïingen voortplanten ,
behooren niet even eens aan allen ; hoe ver-

hevener de foort is, hoe beflendiger het oorfpronkelyk voorbeeld, en hoe

minder van deze veranderingen het zelve toelaat- Dewyl de orde in de ver-

menigvuldiging der dieren xs in eene omgekeerde reden van de orde der

grootte , cn de mogeiyklxeid der verfcheidenheden in eene regte reden van

het getal in het produkt hunner voortteeling , zo was het noodzaaklyk, dat

*er meer verfcheidenheden in de kleine dieren dan in de groote waren. Daar

zyn ook, en om dezelfde reden , meer nabuurige-of by - foorten ,
dewyl de

eenheid van de foort meer befloten is in de groote dieren
, zo is de afftand

,

die deze foort van de andere foorten fcheidt, ook uitgeftrekter. Hoe veele

ver&i\eidenheden en nabuurige foorten gaan vóór, vergezellen, of volgen,

den eekhoo«., d^rot, en de andere kleine dieren ,
terwyl de olyfant al-

leen ,
en zonder geiyfc\a:»

,

hnohl van allen gaat.

De brute onwerktuigelyke ftof, die de maffa der aarde uitmaakt
, is geen

maagdeflib, geene terra vhgo,geeneongerepte zelfftandigheid, die geene veran-

dering ondergaan heeft. Alles is geroerd door de kragt der groote en kleine

werkoorzaaken ,
alles heeft de handen der Natuur meer dan eens ondergaan

;

De aardbol is doordrongen geweest van het vuur
,
en vervolgens door de

wateren overdekt en bewerkt ; het zand , dat derzelver bknenSe vervult is

eene tot glas gebrande ftof; de dikke laagen kleiaarde, die de velden uit-

wendig overdekken ,
zyn niet dan dat zelfde zand

,
door het verblyf der wa-

teren ontbonden. De quarts , de graniet, de zandfteen ,
alle de keiftee-

nen alle de metaalen, zyn weder niet dan diezelfde, tot glas gebrande

,
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ftof, welker deeltjes zig vereenigd
,
gedrukt , of gefcheiden, hebben

,
volgens

de wetten hunner nab;^eid of verwantfchap. Alle deze ftolFen zyn volmaakt
brute, CT beftaan, en zullen blyven beftaan, onafhankelyk van de dieren en
de gewaflen, maar andere zelfltandigheden in zeer grooten getale, en die
even onwerktuigelyk fchynen, hebben hunnen oorfprong van de vryving en
den afval van bewerktuigde lighaamen. De marmers, de kalkfteenen, de
grindzanden, de kryten, de margels, beftaan uit de affchaafzelen van fchel-
pen, of gefloopte overblyfzelcn , van die kleine dieren, die het water der
zee in fteen veranderen

,
het koraal en alle de madreporen voortbrengen

,

welker verfcheidenheid ontelbaar , en welker hoeveelheid bykans oneindig y
is. De fteenkoolen, de turfaarde, en de andere ftoffen ,

die insgelyks in
de buitenfte laagen der aarde gevonden worden , zjm niet dan het overblyf-
zel der planten meer of min gefloopt, verrot en verteerd. Eindelyk andere
ftoffen in minderen getale

,
gelyk de puimfteenen , de zwavels , de maché-

fers, de amianten
, de lava’s

,
zyn door de brandende bergen uitgeworpen,,

en door eene tweede werking van het vuur op de eerfte ftoffe voortge-
bragt. Men kan alle de betrdckingen der brute lighaamen , en alle de zelf-

ftandigheden van het Mineraal - r^ , tot deze drie groote famenvoegingen
brengen.

De wetten der verwantfchap, waardoor de iamenflellende deelen dezer
verfcKiiiende ss.g van dc audetc affchciden om zig onder
malkanderen te vereenigen, en gelykflagtige ftoffen te maaken,zyn dezelfde
als de algemeene wet, waardoor alle de hemelfche lighaamen op malkanderen
werken

; zy werken eveneens
, en in dezelfde betrekking van inhouden

, of
maffa’s, en afftanden; een bolletje water, een zandkorrel, een deeltje me-
taal, werkt op een ander deeltje, gelyk de aardbol werkt op de maan; en

,

20 men die wetten van verwantfchap of aantrekking tot dus verre als ver-
fchillende van die der zwaarte heeft befchouwd

, is het by gebrek van de-
zelve wél begrepen, en wél aangevat te hebben; is het by gebrek van dit
onderwerp in ^ne geheele uitgeftrektheid te omhelzen. De figuur , die in
de hemelfche lighaamen niets , of byna niets

, doet tot de wet der wederkee--
rige werking op malkanderen

, omdat de afftand zeer groot is , doet integen-
deel byna aJles

, wanneer de afftand klein
, of niet met al , is. Indien de

maan Bn a. «.vrO»
, plaats van eene Ipherifche figuur , beide die hadden

van een korte cylinder en van een diameter gelyk aan diehaarer fpheere zou-
de de wet van haare wederkeerige werking op malkander door dat vekchil
der figuur metmerkelyk veranderd worden

, omdat de afftand van alle de dee-
len der maan, en van die der aarde insgelyks, maar zeer weinig zou veran-
derd zyn, maar zo die zelfde bollen zeer lange cylinders wierden, die nabvmalkanderen kwamen, zou de wet der wederzydfche werking dier twee liv-
haamen zeer verfchillende fchynen, omdat de afftand van elk hunner deelen
van malkanderen, en betr^yk tot de deelen van het ander, verbaazend zou
veranderd zyn ;

zodra derhalven de figuur als een eerfte beginzel mede in aan-merking komt, en als een hoofdzaak befchouwd moet worden, fchynt de wet
te veranderen, fchoonzy inderdaad fteeds dezelfde blyft.

^
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Door dit begmzel geleid, kan de menfchelyke g^t nog een Rap verder

gaan om nog dieper intedringen in den boezem der Natum ^ y wemen

niet, welke de figuur zy der deden, die de hghaamen famenftellen? Het

water, de lugt, de aarde, de metaalen, die andere gelyklkgtige ftoffen ,

zyn zekerlyk te famengefteld uit dementaire,iut eerfte beginzel - deden
,
die

aLinalkanderen gdyk zyn, maar welker gedaante ons onbekend is; oi^e

nakomelingen zullen,met behulp der wis -en rekenkunde ,zig dit nieuw vdd

van kennis kunnen openen , en ten na^en by

dementen der lighaamen zyn? Zy zullen aanvangen
^

g j

rrf-kr
ftraks hebben op^gevCn ;

zy zullen ten grondflage leggen . „ Alle

., malkander aan il eene omgekeerde reden.van het/f ^“
en deze algemeene wet fdiynt in de byzondere ^a^rekkmgen met

„ fdiillen dan door het uitwerkzd van de figuur der famenftellende deelen

„ van yderezdfftandigheid, omdat deze figuur als dement ,
ds eerfte be-

; ginzel , in den aflland betrokken is.” Nadat zy dan ,
door

nemingen, de kennis van de wet der aantrekking van eene byzondere zdf-

ftandigheid gekregen zullen hebben ,
zullen zy door ^ rekening van de fi^^uur

deszdfs famenftellende deden kunnen berekenen. Om dit beter te doen be-

Ervnen zo laat ons onderftellen , by voorbeeld, dat wy kwikzilver op een vol-

maakte cffLllak {hortende, door proefnemmgen

baar metaal zig onderling fteeds aantrekt m de omgekeerde redenva

ling des afftands ,
dan zal men , door de regelen der valfche pofitie zoe-

kS welke de figuur zy, die deze facit geeft? en deze figuur zal dan ook

dk deT lÏÏnenftellende ^deelen van kwikzilver zyn. Zo inen door deze proef-

nemingen vondt,dat dit metaal zig in de omgekeerde reden ^an het 'icrkant

des afftands aantrok, zou het bewezen zyn, dat deszelfs f^eriftellende dee-

lenfpherifchzyn, naardien de fpheer de eenige figuur is, die deze wet

geeft, en omdat ,
op welken afftand men bollen plaatst, de wet haarer aan-

trekking altyd dezelfde is. ..... r

,

Newton heeft wel vermoed
,
dat de fcheikundige verwantfehappen ,

die

niets anders zyn dan de byzondere aantrekkingen , daar van fpreken ,
door

vrvselvke wetten met die der zwaarte worden uitgewerkt , maar hy fchynt

n2t Jzien te hebben, dat alle die bj^ndere wetten flegts eiAde wyzmgen

vanffltaLnewet zyn, en dat zy met verMi.llende fchynen dan om-

dat de „„deelbaare deeltjes, die nulkmderen even

veel en meer dan de muirs» om^die te vercoonen, dewyl die figuur

veel deel heeft in het beginzel van den afflanf

Het is egter met deze theorie dat de kennis van de int^ndige famenftel-

ling der brute of niet werktuigelyke ftoffe verbonden is. De grond , het we-

zen van aUe ftof is dezelfde ; de mafla of inhoud , en het volumen of de om-

trek, dat is te zeggen de vorm, de gedaante, zoude ook dezelfde zyn, zo

de figuur der famenftellende deelen gelyk was Eene gelykflagtige zelfftan-

dighfid kan van eene andere gelykÜaguge zelfftandigheid met verlchillen dan

voor zo verre de figuur haarer eerfte deelen verfchillende is. Die zelfftan-

dfgheid,waarvanaUe de Hompjes klootrond zyn, moet, meengclykvolumen.
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de helft ligter zyn dan eene andere, welker klompjes eene teerlingfche ge-
daante hebben

, omdat de eerfte
, malkanderen niet dan in pxmten kunnende

aanraaken, gelyke tusfchenruimten overlaten met de ruimten, welke zy ver-
vullen

, terwyl de onderftelde teerlingfche deelen zig alle kunnen vereenigen

,

Zonder de minfte tusfchenruimten over te laten
,
en bygevolg eene ftoffe maa-

ken, dieeenszo zwaar is als de eerfte. En, fchoon de faguuren hier, in
het oneindige, verfchillen kunnen , blykt het egter, dat ’er zo veele ver-
fchillende figuuren van deeltjes niet zyn , als de geest zou kunnen bevatten

;

want daar zyn grenzen van zwaarte en ligtheid ;
het goud en de

lugt zyn de twee uiterften van alle digtheden; alle figuuren derhalven, die
de Natuur toegelaaten of gebezigd heeft, zyn tusfchenjdeze twee termen be-
vat, en alle die, welke zwaarer of ligter zelfftandigheden zouden hebben
kunnen voortbrengen, zyn verworpen.
Voor het overige, als ik fpreek van figuuren door de Natuur gebruikt,

verftaa ik daardoor niet, dat dezelve noodzaaklyk gelyk moeten zyn, noch
^Ifs nauwkeurig gelyk zyn aan de landmeetkundige figuuren , die in ons ver-
ftand beftaan ; het is door onderftelling

, dat wy dezelve regelmaatig ,
en

door aftrekking, dat wy haar enkelvoudig maaken. Daar zyn misfchien ge<>
ne volmaakte teerlingen noch volmaakte klooten in het HecJal j maar gelyk
niets zonder gedaante beftaat, en naar de verfchcideniieid der zelfftandig-
neden de figuuren van dereeiver cicrmcnteii vcrfchillen

, ZO zyn ’er noodwen-
dig die naby defpheer, ofde teerling, of van alle andere regelmaatige figuu-
ren

, welke wy uitgedagt hebben
, komen moeten. Het nauwkeurige

, het
volftrekte

, het afgetrokkene
, dat zig zo dikwils aan onzen geest vertoont

,

kan in het wezendlyk beftaande niet gevonden worden.; omdat alles daar be-
ireklyk is, alles door fchaduwingen en langzaame overgangen gefchiedt, en
alles zig door ongevoelige nadering vereenigt. Op dezelfde w}'ze, wanneer
ik van eene zelfftandigheid fpreek

, die geheel vol zoude zyn , omdat zy uit
teerlingfche deelen zou beftaan

, en van eene andere zelfftandigheid ,
die

flegts half vol zoude zyn , omdat alle derzelver deelen eene klootronde figuur
zouden hebben, zo zeg ik dit alleenlyk by vergelyking, en ik beweer niet,
dat die zelfftandigheden inderdaad beftaan ; want men ziet by ondervinding
doorfchynende lighaamen

, gelyk glas, ’t welk niet nalaat, digt en zwaar te
zyn, un waarin eer de hoeveeUicid der ftoffe zeer klein is, in vergelyking
van de grootte der tiisfchenruimte, en men kan bcwyzcn , dat het goud

, het
welk de digtfte ftoffe is, veel meer ydel dan vol bevat.
De befchouwing van de kragten der Natuur ,

is het voorwerp der redely-
ke of verftandclyke werktuigkunde

; die der gevoelige werkcuigkimde is niet
dan de vereeniging onzer byzondere kragten, en bepaalt zig tot de kunst
van werktuigen te maaken;pie kunst is in alle tyden beoefend geworden uit
hoofde van noodzaaklykheid en met inzigt van gemak; De ouden hebben,
even als wy

,
daarin lutgemunt

, maar de verftandeiyke werktuigkunde is eene
wetenfehap

,
in onze dagen

, om zo te fpreken
,
geboren. Alle de Ihiilofo-

phen
, van Aristoteles tot Descartes

, hebben over de Natuur der bewe-
ging gelyk als het volk geredeneerd

; zy hebben eenftemming het uitwerk-
XII. DeiU B
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2el vQor de oorzaak genomen, zy kenden geene andere kragt dan die der

voortfluwing of aandryving , en nog kenden zy die gebrekkig : Zy fchrae-

ven de idtwerkzels der andere kragten daar aan to.e, zy wilden daar alle ver-

fehynzels der wereld toebrengen : Om dit ontwerp aannemelyk
, om het ftuk

mogelyk,.te maaken, zou deze aandryving, v^lke zy de eenige oorzaak

befchouwden , ten minften een algemeen en uandvastig uitwerkzel hebben

moeten zyn, ’t welk aan alle ftof behoorde , ’t welk gedunrig in alle plaat-

fen, en op alle tyden, werkte; Het tegendeel was him bewezen; Zagen

zy niet , dat deze kragt iia alle lighaamen ,
die in rust zyn , met beftaat , dat

in de voortgeworpen Jigliaamen haare uitwerkzels niet beftaan dan g^nur.en-

de een kleinen tyd ; dat zy welhaast vernietigd worden door de wederf^deri

;

dat ’er, om haar te vernieuwen , eene nieuwe aandryving of voortftnwing

noodig is , en dat zy bygevolg ,
wel verre van eene algemeene oorzaak te

zyn , integendeel niet dan een byzonder uitwerkzel is , dat van andere alge-

meene uitwerkzelen afliangt?

Nu, een algemeen uitwerkzel is het geen men eene oorzaak moet noemen

;

want dewe2sendlyke oorzaak van dit gemeen uitwerkzel zal ons nooit bekend

zyn, omdat wy niets dan iby vergdyking kermen : Maar zodra wy het tiitwerk-

zd onderftellen algemeeai te zyn ,
en zig gelykelyk tot alles wat te llrekken

,

kunnen wy bet zdvc nergens mede vergdyken , en bygevolg hetzelve niet

anders kennen dan omdat wy zien dat het daar is ; Dus moet de aantrek-

king, of, zo men wil, de zwaarte, een algemeen uitwerkzel zynde, dat zig,

tot alle iloffe uitftrekt, en waarvan het aanwezen ontegenzeggelyk blykt,als

eene oorzaak befchouwd worden , en het is tot deze dat wy alle andere by-

zondexe oorzaaken , en zelfs de aandryving brengen moeten ; om dat dezel-

ve minder algemeen en minder Uandvastig is. De zwaariglreid is alleen
, dat

wy ^en, waarin de voortUwwingof aandryving inderdaad van de aantrekking

kan afhangen ? Zo men Iet op de mededeeling der beweging door d,en fchok , zal

men wel begrypen , dat zy van het eene iiglraam in het ander niet kan over-

brengen dan door middel der veerkragt , enmen zal vinden , dat alle onderftellin-

gen ,
welke men gemaakt heeft .over de overbrenging der beweging in de

harde liglxaamen , niet dan fpelen zyn van onzen geest, die in de Natuur niet

uitgevoerd zouden kuxmen worden ; een volmaakt hard lighaam is inderdaad

een harfenfchimmig wezen ,
geJyk een volmaakt veerkragtig ligliaam een

eyen ingebeeld wezen is; de eene of andere beltaan niet in de Natuur, om-
dat de Natuur niets voirbekts. niet bet uitexfte, voorbrengt, en omdat het

woord en het denkbeeld van volnoaakt nooit iets dan het volflrekte, het

tiiterflc , eener zaake ukdrukt.

Indien ’er geene veerkragt in de Iloffe ware, zou ’er ook geene kragt v^
voortftuwing zyn; als men een Heen voortwerpt, zo is de beweging, w;elko

hy heeft , hem medege^eld door de veer van den aran , die hem geworpen
heeft ; als een lighaam in beweging een ander lighaam , dat .m rust is , ont-

moet, hoe kan men dan begrypen , dat het zyjje besyeging daar aan mede-
deelt, zo het niet is door de drukking der veerkragtige deden, welken het

bevat , en die
,
onmiddelyk na die drukking , te rug Ipringende

, aan de ge-

heele masfa die zelfde kragt geven, welke zy oogenblddyk ontvangen men
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begrypc niet, hoe een volmaakt hard lighaam diekragt ronde kunnen to

ten , of beweging ontvangen ; ook is het zeer nutteloos dit te begrypen

,

wyl 'er zulk een Bghaam niet befllaat.^ Alle de lighaa^a daarentegen ^
begaafd met veerkragt ; de proefnemingen over de ei^wn^t. beinzen, dat

haare veerkragt algemeen tot alle ftoffe behoort; by aldien dan zelfs in

binnenst der Rghaamen, geene andere veer ware ,
dan die deror decirifG e

ftoffe , zoude het genoeg zyn om de beweging mede te deden/y ea het is by-

gevolg aan die groote fpringveer ,
als algemeen uitwerkzel

,
dat men de bj -

zondere oorzaak der aandryving moet toefchryven.

Zo wy thans het werktuiglyke van de veerkragt nader gadeflaan ,
zullen \\'y

bevinden, dat haar vermogen zelf van dat der aantrekking afhangt, om

klaar te zien, moeten wy ons de eenvoudigfte veer, een lighaamelyken p

van v-zer of van eenige harde ftoffe, verbeelden. Wat gebeurt er as wy

denzelven drukken ? Wy dwingen de nabuurige deelen van den punt des

hoeks te buigen , dat is te zeggen ,
zig een weinig van malkander te ven-iw-

deren, en op het oogenblilc ,
dat de drukking ophoudt, naderen zy we e

tot mdkanderen , en herftellen zig in den ftaat, waarm zy te '

Hunne aankleeving, waaruit, gelyk men weet , de

men geboren wordt ,
is een uitwerl^l van hunne S

»

Door de veer te drukken vernietigt men die aa”-
^ i pn-r^r nipr

fchoon men de dedTen van malkanderen doer afwykei^ ^ dezelven egter niet

genoeg verwydert om hen bultende fpheer hunner wec^rzydfche aantrekking

te brengen
;

zy blyven derhalven door die wsderzydfclie aantrekking aan

malkanderen als klceven, en derhalven,zodra men ophoudt te drukken, oef-

fent deze kragt ,
die men dan weder als in vryheïd fielt ,

haar vermogen als

te voren ; de gefcheiden deelen naderen malkander , en de veerkragt her-

ftelt zig ; zo men hen daarentegen door eene al te fterke drukking zo verre

verwydert , dat men hen buiten nuntie fpheer van aantrekking brengt ,
breekt

de veer, omdat de kragt van drukking grooter is geweest dandie desfamen-

hangs, dat is te zeggen grooter dan die der onderlinge aantrekking, waar-

door de deelen vereenigd worden. De veerkragt kan dan niet werken , an

voor zo verre de deelen der ftoffe fanienhang hebben , dat is ,
voor zo ver

re de zelve vereenigd zyn door de kragt hunner onderling(^antre ’

,

bygevolg de veerkragt in het algemeen ,
die alleen de voortltuwmg Kan Ult-

werken, en de voortftuwing zelve, moeten tot de aantrekkmgskragtgebragt

worden, en hangen van dezelve als byzondere uitwcrkzels van een algemee-

ner uitwerkzel af. j j . r •

Hoe juist my deze denkbeelden voorkomen , hoe gegrond deze bclpie-

geling moge zyn,verwagt ik egter niet dezelve te zien aanneraen. Het Ge-

meen zal nooit dan volgens zyne gewaarwordingen, en het Gemeen der Na-

tuurkundigen nooit dan volgens zyne vooroordeelen ,
redeneeren ; Nu moet

men de eerfte verwyderen , en de andere afleggen ,
om het geen wy voor-

ftellen te beoordeeien. Weinige lieden kunnen of willen dit beoordeelen ,

en dit is het gewoon lot der waarheid ;
maar zeer weinigen zyn haar ook ge-

noeg ; zy rait onder de menigte verloren
,

en , fchoon mtyd lieerlyk en

B 2
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luifterryk, wordt zy dikwils verdonkerd door ydele harfenfchimmen , of ge-

heel verdoofd door fchitterende dwaaüngen. Hoe het zy,het is op deze

wyze, dat ik de Natuur befchouw; (en misfchien is zy nog eenvoudiger

dan myne befchouwing
;)

Eene enkele kr^t is de oorzaak van alle de ver-

fchynzelen der onwerktuigelyke brute ftone, en dezekragt
,
met die der

warmte vereenigd, brengt levende klompjes voort , waar vafl alle de uit-

werJads der bewerktuigde zelfilandigheden afhangen.

1

4
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DE Z E B R A. CO

Onder alle viervoetige dieren is de Zebra misfchien dat, ’t welk best ge-
maakt, en fraaist gedofchtis. Hy heeft de geftalte, en bevallighe-

den van het paard , de vaardigheid van ’t hert
,
en zyne vagt is geftreept

met zwarte en witte banden, beurtelings met zo veel regelmaatigheid en
overeenkomst gefchikt , dat de Natuur een lineaal en pafler fchynt gebruikt
te hebben om hem te fchilderen

j die beurtelingfche llreepen van zwart en
wit zyn des te zonderlinger

, omdat zy fmal zyn ,
evenwydig loopen , en , even

^s in eene geftree|>te ftoffe , zeer nauwkeurig onderfcheiden worden ; dat zy
daarenboven zig niet flegts over ’t lighaan, maar ook over het hoofd, over
de dyen en beenen, en zelfs tot op de ooren en den Haart uitftrekken ; zodat
dit dier zig van verre vertoont als ware het allerwegen omwonden met zwag-
tels

, welken men het vermaak hadt willen ncemen met veel konsc geregeld
otn. alle de doelen des lighaams te leggen* Die zwagtels volgen nauwJceiirig
de omtrekken des lighaams

, en tekenen derzeiver gedaante zo voordeelig
''un remweren, door zig meer of minder te verbreeden

op de ^elen, die meer of minder vleezig en meer ofmindergegrond zyn. By
het wyije zyn die banden beurtelings zwart en wit

, by het mannetje zyn zy
zwart en geel

, maar altyd met een levendige en fchitterende fchaduwing op
een kort, fyn, en gevuld hair, welks luiftcr de fraeiheid der kleuren nog
vemieerdert. De zebra is in ’t algemeen kleiner dan het paard en grooter
dan de ezel , en fchoon men hem dikwils met die beide dieren vergeleeken

,

Icnoon men hem zelfs wild paard (Z») engeftreeptenezel (c) genoemd, heeft,
IS hy egter geenzins deCopy van het een of ander dezer dieren ; integendeel
zou hy eer derzeiver modél zyn

, indien in de Natuur alles niet even oor-
^ronkeljk ware , en mdien ydere foort niet een gelyk regt tot de fchep-

De zebra is dan noch een paard noch een ezel ;hy is van zyn eigen foort,
wy Kebben «ICC vernomen, dat hy zig met den eenen of anderen ver-menge en voortteele, fchoon wy dikwils gepoogd hebben hen tot malkande-

taïiilfrv'fef&r"
™ « wtlta ^vy btboudoibebbcn.

Ca) Zie hier agter de befchryving van den Zebra.
Equusferm genere fuo. Zebra, Klein de quadr. pag. 5.

feire
‘oloribm pridilm

, Afini nomen in Europa

ï toSzoVÏooSeu^^ «Ongelukkig dier,
*j> Bdi,HJeizoicnooneiueuren venierd, den naam van Ezel in Europa draagen moet.”

B 3
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ren te doen naderen. Men heeft togtige ezelinnen aangeboden aan een

mannetjes zebra, die in ’t jaar 176’!. in de dierengaarde van Verfailleswas;

hy heeft zig met haar niet bemoeid , en is ’er geheel niet van bewogen ge-

weest ,
ten minften heeft zig het uiterlyke teken valide beweeging niet ver-

toond ;
Ondenvyl fpeelde hy met haar ,

majn zonder opregting van de pe-

nis of gehinnik, en men kan die koelheid niet wel aan eenige andere oor-

zaak dan aan de onovereenkomfUgheid van de Natuur toefchryven
, want

deze zebra, vier jaaren oud, was in alle andere werkzaamheid zeef levendig,

gezwind , en vaardig.

De zebra is het dier niét,’t welk de Ou(fen ons onder den naam van onar

gra hebben aangeweezen. Daar beftaat in de Levant , in ’t Ooilen van Afia,

en in het Noordclyk gedeelte van Afrika, een zeer fchoon ras van ezels, dat,

even als dat der fchoonfle paarden , oorlpronkelyk is uit Arabie, (d) Dit ras

verlchilt van het gemeene in de grootte des lighaams ,
de vapdiglieid der

beenen, en den glans van ’t hair, zy zyn van eene eenpaarige kleur, ge-

mèenlyk een fchoon muisvaaUmet een zwart kruis op den rug en op defHioir-

ders ;
zomfyds hebben zy een helder vaal met een blond kruis, (e) Deze ezels

van Afrikaen van Afie (ƒ) fchoon ffaaijer dan deEuropifche, komen even

eens van de onagri, of wilde ezels
,
welken men nog in vry grote menigte in

ooftelyk en ruideiyit T«farye in Perüe, Syrië, op de eilanden van den

(/) Dtmrz^'n twee footten van Ezels in Perfie; de ezels van ’t land, die log en zwaar zyn ,

gelyk onze ezals, en waarvan men gesn gebruik maakt dan om lallen te draagen; en een ras van

Arabifche ezels, dat zeer bevallige dieren, en de eerfle ezels van de wereld, zyn; zy hebben

glad liair , een hoogen kop , ligte voeten , welken zy g.iandc Vaardig, opfieemen ; men gebtuikt

hen niet dan voor rydtuigen. . . . men past hen op als de paarden . . . men leert hen Tel gaan,

en hunne gang rs zeer zagt, en zo vaardig , dat men moet galoppeeren om hen by te houden,

de Cuarbin It, p. jiy, -- de TavêtIMêr torn. II. p. 20.

(^5 Ik zag te BalTora een wilden Ezel ; desZeift gedaante was niet verlchiilende van de ge^.

nieene en tamme, nmar hy hadt eene heUlerer kleurden Ntan den kop- tot den flaarc hadtlw een

fireep van blond hair..,. en zo tvel in T loopeuals in andere Werkzaamheden, lèheen hy da

gevaoone ezels te overtreffen. Pïn ito Della Vai.le y‘oyage$ Tom, VIII. pag. 49.

(ƒ) De Mooren , die op kaap verd komen ftaiidclen , hadden himne reisbeftoefrc'V en koop-

wa^en op ezels aangevoerd. Ik had moeite om dat dier te herkennen , zo fchoon eu wel gevagt

was het in vergelyking van die van Europa, welken ik egter geloof, dat ’er eveneens zonden uit-

zien zo de arbeid en de tvyze, uitfarop men hen belaadt, niet veel toabragtca om; hen te rais-

maaken: hun hair was muisvaal, zeer fchoon en glanzig, waarop de zwarte ffreep,die zig langs

den rug tiiiftreUt, «« op de fchouders kndsE, eei3e aartiga vcrtotMuns maakee. pe»r czdk' zyn

wat grooter dan de onze , y.v hebben ook iets aan den kop , dat hen van t paard onder-

fcheidt ,
inzonderheid van het barbaryteh paard , dat als natuurlyk aan ’t land behoort ; dog zy

zyn altyd hooger van geftalte. P'oyage au Senegalpar Mr. Adawson pag.- 118. —~ Daar zyn

eene menigte wilde ezels in de woeflynen van Numidie en Lybie ,eil in de romdom- liggende lan-

den , zy zyn zo fnel , dat geene dan de barbaryfehe paarden hun in den loop agterhaSlen

kunnen ; zodra zy een menfeh zien
,
_blyven zy ftaan , na een Ichresuw gegeeven' en gebalkt

te hebben, en als hy digt by is beginnen zy te loopen. Men vangt hen i« ftrikken , eu

door andere middelen. Zy gaan met troepen weiden en- drinken, ilun vleelch is zeer goed,

maar men moet het, nadat het gekooitt is, twee dagen laateo liaan bekoelen , omdat het anders

Hinkt, en al te fterk naar wild riekt. Wy hebben eene menigte dezer dieren in Sardinië gezien,

maar kleiner. L'/lfrique de Marmol torn. I. pag. 5.3.

(£) Het dier, ’twelk de Mongols-Tartaareii Cügitham noemen^ eir’t welk Meflèrfdnnid

,

onder de woorden van nntkts foecundlts Dattrictn heeft aangeduid, is het zelfde als de onagre

of wilde ezel.
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arc^alpel, en wigehedMaumanie vindt. (/;) De ona^res verlèhiUen nietvim
de huiffelyke of tamme ezels dan in de eigenfchappen van onafliankelykh.eid

en vryheid
; zy zyn fterker en vaardiger, zy heb^n mee? moed en levendig-

heid
; maar zy zyn dezdfde ten opzigte van de geilalte des Jighaams i zy

hebben aUeenlyk langer hair, ea dat verfcliil i« nog met hunnen ftaat ver-

bonden
,
want onze ezels zouden ook lang hair hebben , zo men niet verkoos

hen te fcheeren op den oudardom van vier of vyf maanden. De ezels heb-

ben dan in den eerften leeftyd lang hair, ten naaflen bygelyk de jonge bee-

ren. Ode is het vel der wilde ez^ veel harder dan dat der tamme. Men
verzeekert, dat bet overal bezet is met kleine knobbelües ,

en dat het van
dit vel der wilde ezels is , dat men in de Levant het vafte en gekorrelde le-

der maakt
,
dat den naam van Chagrin draagt , en ’t welk wy tot verfcheiden

gébruiken bezigen. Maar noeh deze wijde ezels, noch de fchoone ezels van
Arabie kunnen als de ftara van de foort van den zebra befchouwd worden,
fchoon zy daar in de gcftalte des lighaams en in de vaardigheid nabyko-
men. Nooit heeft men op deeepe of andere die reg.elmaatige verfcheiden-
heid der kleuren van den zebra gezien. Die fchoone foort is zonderlingƒ

«

beftaat op zig zelve ; Ook is zy van een verfchilknd klimaat van dat der

onagres, en wprdt «iet gevonden dan in de ooftelykfte zuidelykfte dee-
len van Afrika

, van Eduopie tot aan kaap de Goede hoop
,

Ti) en van daar
tot Congo j neftaacmiec in Europa, noch Afia, noch Amerika, noch.

(/z) Men vindt veel wilde ezels op de eilanden Peine en Levatha, of Lebinthos men
ziet hen ook op ’t ejland Cithere , tlians Cerigo geheeten. Defaription des Hes de l'Jrchipet
par D/Wper pag. 185, en 37S.

(/) Daar zyn eene menigte wilde paarden aan de kaap de Goede hoop , die de fchoonfte vali-

de wereld zyn: Zy zyn geftreept met witte en .zwarte banden, (ik heb het vel van eenen me-
degebragt^ men ka» hen niet dan met groote moeite temmen. Relation du Chevalier de Chau-
KOüT Paris. i6i6.pag. 12. — De wflde ezel van de kaap is een der fchoonfte dieren weikeii
ik ooit gezien heb. Hy heeft de grootte van een gemeen paard ; zyne pooten zyn dim en wel
geëvcnredigd.enzynhair is zagt en effen: Van zyne maanen tot aan den Haart ziet men op ’t mid-
den van den rug eene zwarte ftreep , waarvan aan weerskanten eene menigte andere ftreepen

van verfcheiden kleuren voortkooraen , die malkanderen onder den buik ontmoetende , en iu

m^tanderen loopende , zo veele cirkels om het lighaam maaken ; zommigen dezer cirkels zyn
wit , andere geel , en andere kaOanjcbruin , en deze kleuren verliezen zig en fmelten in malkan-

der, zodat zy eenbekoorlyk gezigt maaken. De kop en ooren zyn ook verfierd met kleine
flreepw van .sozeioie ; die , welke op den hals en den flaart fchitteren , zyn meest wit ,
kaftanjebruin , of bruin ; daar zyn minder gceie. fiet dier is zo vaardig, dat ’er geen paard in
de wereld is, ’t welk ten dezen opzigce met het zelve kan vergeleeken worden; ook is ’er veel
moeite aan vast om ’er een te vangen, en zo men dat geluk heeft, kan men het zeer duur ver-
kopen Ik heb zeer dikwils deze dieren met groote troepen zien gaan ; de vaders Tel-
LEZ, Thevenot, en andere fchryvers, zeggen, dat zy tamme gezien hebben, maar ik heb
nooit gehoord , dat men hen aan de kaap heeft kunnen tam maaken ; Verfcheiden Europeaanen
hebben hier aan alle hunne bekwaamheid en al hun geduld belleed; zy hebben het op allerhande
wyzen aangevangen , zy hebben het met jonge en oude beproefd

,
maar hunne poogingen

zyn altyd wugtloos geweest, enz. De/cription du Cap de bonne~efperance,. par Kolde totHi
III. pag. 2$.

(JO Men heeft te Pamba , in ’t Koningryk Congo
, een dfer gevonden, ’t welk die volke-

ren Zebra noemen, dat geheel gelyk is aan een muilezel
, bchalven dat het voortteelt. Voor ’t

overige is de fchikking van deszelfs hair verwonderlyk
, want van de ruggraat tot aan den buik

zyn er Itreepen van drie kleuren, te weetenwit, zwart, en geel, alles in eene juifte evenre-
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zelfs in de geheele noordelyke ftreek van Afrika. Die , welken zoi^ip

Ssbefchryvirs zeggen in Brafil gezien te hebben (O .wwen.daar mt Afnka

gebragc;^, weten anderen lerhaalen gezien te hebben in Perfie (m) m
^urkye (n) waren daar uit Ethiopië gebragt; en die eindelyk , welken wy

in Eurona gezien hebben , zyn bykans alle van de kaap de Goede hoop

men hln regt Idimaat hun geboorteland waar
iiicu. y Hollanders alle moeite gedaan hebben“41 hier toe daarin volkomen geilaagd

zv”. Dirwelk^^ gezien hebben, en die ten onderwerpe voor onze

befchryving gediendïelft, was zeer wild, toen hy m des konmgs dieren^

digheid gefchikt, hebbende eiken band de Breedte van drie vingeren.

ren fterk in deze landen, omdat zy alle jaar jongen
dienen Fbyage de F.

dig, en zouden, wel getemd zynde, inde plaats van paarden kun
, ;

, Koningrvk
DRACK.P^m iö4i. W«o6.^ 107! — Dal is op den weg naa

d’esllfs haTK
Congo , een dier , dat de grootte en fterkte heeft van een

ruffaraat af
teSd raetwine, geele, en zwarte banden offtreepen, die het

tot onder den buik omvangen , het geen zeer fchoon te zien is en naar kunsmerk gelykt

,

dieren ; zy hadden de

geftalte, de hoogte, en ev«iwedigheid van een
bren^^.^*Het“vef was

^nlSfchooï ‘^gTad eVgiS afs fluweel ,
In^het hair kort. Het geen nog vreemder

vcnvonderlyk Icnoon, giaa, cu g vicine zeer wine en zeer zwarte ftreepen, zo
moet voorkoomen , is, dat het «'ve b . n t

^ ^

wel en evenredig gefchikt, dat
'°',4oritrLid te zeggen was, maar dat de kunst het niet

„iterften, niet alleen niets tegen de beest, ’t welk nooit ge-
zou hebben kunnen evenaamt. te

heel tam '^^5 men n^ gg^ragt hadt,omhen

vSS'gm sp.»l’, aan .e bieto;

horÉv hen^^oP^ Pvf.4 /IT
Zy hebben zekerlyk het fchoonfte vd , dat men zien kan. Fo^jage de Pyrard torn. II.

fni. ofvezanten van Ethiopië naar den Mogol moeften een gefchenk brengen vp een
{in) De afgezan en V t ^^idzaams was; daar is geen

kleinen muilezel, 'vaar\an iR net
geftreept, noch vertoont zo

tyger zo wel getekend , en
| .

j jj^cid als dit vel deedt zien. Hiftoire de la Revolu-
veel verfcwdenhcid, orde, en ejenredignciu ais mi

tion du »/ege/p«i- Va. BeRNIRR jV/»//. verfclieiden gefchenken voor den
(;«) Daar kwam te m4en zèer fchoon vel hadt,mits dat het natuur-

grooten Heer hadt; onder
^?^[g"^oor durven inftnan, dew^l ik het niet onderzogt heb. De-

lykware ; want daar ^°“d 'k met vo u
overige des lighaaras was beurtelings ge-

ze ezel hadt den ftreep op den rng <
» vinger breed waren, en rondom het geheel

geftreept met witte«f vcrfchèidenheid en fchiking

’'®n'“kl^uren‘'als hït Iteaa^; de ooren tvaren lwart,gecl,en wit;dc beenen eveneens geftreept

boven naar beneden, maat rondom tot onderen toe als met kou-

jll’ dat alles met cenrorde cn maat zo juist, dat ’er zulk een fchoon tyger-of lui-

febanden, en
^ zien is!' Daar ftierven dezen afgezant twee gelyke ezels onder weg af, en

paards-yel
- j^gde, om dezelve tevens met het dier, dat nog m t leven geblee-

ven^vas, aan den grooteu Heer aan te bieden. Relation d'un Foijage,Rar Tuevenot torn.

I. 473- 474*
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gaarde kwam , en heeft zig nooit geheel laaten temmen. Men heeft het

egter zo ver gebragt, dat men hem befteegen heeft; maar daar waaren vo

zorgen toe noodig ; twee mannen hielden den teugel terwyl een derde daa

op zat. Hy hadt den bek zeer hard ,
de ooren zo gevoelig, dat hy grinniK-

te zodra men dezelve wilde aanraaken. Hy was fteeg gelyk een kwaad paar ,

en koppig als een muilezel ;
maar milTchien zyn het wilde paard en de wi

ezel even onhandelbaar , en ’t is ten hoogften waarfchynlyk , dat de zebra ,
zo

men hem van zyne vroege jeugd tot de gehoorzaamheid en den Itaat van on-

denverping gewende ,
zo zagt zou worden als het paard en de ezel

,
en de

plaats van beiden zou kunnen vervullen.

BTVOEGZEL TOT DE NATUURLTKE HISTORIE VAN
DEN ZEBRA.

De tamme of de wilde ezel is byna in alle de heete en gemaatigde kUmaa-

ten van de oude wereld gevonden , en belloiidt niet in de nieuwe toen

men deze ontdekte. Maar thans tiert de foort daar zeer wel , en is le ert

meer dan de twee eeuwen, dat dezelve uit Europa derwaards is overgebragt,

zodanig verm^-rtig^rndisxi, Uctc thans in alle de werclddeclen bykans even-

veel verfpreid is. Daarentegen fchynt de zebra, die ons van_ de kaap de

Goede - hoop is toegekomen ,eene foort te zyn , die bepaaldelyk in de zuide-

lyke landen van Afrika
, en byzonderlyk in die van de punt van dit groot

fchiereiland t’huis hoort, fchoon Lqpez zegt, dat men de zebra meer in Bar-

barye dan in Congo vindt, en Dapper berigt, dat men in de boflchen van

Angola daar geheele benden van ontmoet.
Dit fchoon dier, dat zo wel door de verfcheidenheid zyner kleuren, als

door de bevalligheid zyner geftalte
,
den ezel zo verre overtreft ,

fchynt egter

,

ten opzigt van de foort , daar vry na by te komen
,
dewyl de meefte Reisbe-

fchryvers hem den naam van geftreepten ezel. gegeven hebben ,
omdat zy ge-

troffen waren door de gelykheid van zyne geftalte, die in den ecrften opllag

meer overeenkomst met die van den ezel dan van het paard fchynt te heb-

ben; want het is niet met de kleine gcmeene ezels, maar met de grooilteen

fchoonfte van de foort, dat zy de vergdyking van den zebra gemaakt heb-

ben; want hy is van zulk een fraai maalael, dat
,
fchoon hy in ’t algemeen

kleiner is dan het paard , hy in vcrfcheiden opzigten daar egter nabykomt

,

en ’t geen myn gevoelen fchynt te beveiligen ,
is

,
dat men in de landen van

de kaap de Goede - hoop ,
die de eigenlyke oort en het vaderland van den ze-

bra fchynt te zyn ,
met eenige verwondering heeft opgemerkt

, dat ’er paar-

den gevonden worden op den rug en onder den buik met geel
, zwart ,

rood ,

en azuur (a) gevlakt ; en deze byzondere reden wordt nog gcftcrkt door een

algemeen faftum, namelyk, dat in alle dekiimaaten de paarden in de kleur

van ’t vel meer verfchillen dan de ezels. Wy zullen egter niet befliffen ,
of

Cff) Vo'ias^e du Capitaine Roeert. Tom I. pag. 94.

XILDcel. C
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de zebra nader by de foort van het paard of by die van den ezel kome ; wy

hoopen alleenlyk , datwy het welhaast weten zullen. Dewyl de Hollanders

in deze laatfte jaaren een vry groot getal dezer fraeije dieren hebben laten

overkómen,en daar zelfs fpannen (^) voor den Prins Erlftadhouder van gemaakt

hebben, zullen wy denkelyk eerlang berigt kiygen wegens alles wat hunne

Natuur betreft. Men zal ongetwyffeld niet in gebreke zyn gebleven hen

niet flegts met malkanderen ,
maar ook met paarden en ezels te laten koppe-

len om daar raflen of bafterd - raffen van te bekomen. Daar zyn in Holland

verfcheidcn bekwaame mannen , die de Natuurlyke Hiftorie met goeden uit-

flag beoeffenen ; zy zullen miffchien beter flaagen ,
danwy om jongen van

deze dieren te krygen
, waaromtrent men by ons niet dan eene proef heeft

genomen in de dierengaarden van Verfailles in 1761. De mannetjes zebra

van vier jaaren oud
, die daar toen was, alle de togtige ezelinnen verworpen

hebbende, (c) is aan geene merries aangeboden geworden. Hy was mis-

fchien ook nog te jong om te koppelen ; daarenboven was hy niet gemeen-

zaam met de wyfjes, die men hemaanboodt, het welk des te noodzaakelyker

is, omde verfchillende foorten met goeden uitllag te vereenigen, dewyl de

Natuur zelve ,
dit in de vereeniging der individus van dezelfde foort fchynt

te vorderen.

De vrugtbaare muilezel van Tartarije, welke men czigithai noemt, en

waarvan wy gefproken hebben, zou wel een dier van dezelfde foort, of ten

minften van de naast aangrenzende foort van die van den zebra kunnen

zyn ,
want hy verfchilt ’er blykbaar niet van dan door de kleuren van het

hair. Nu weet men, dat de verfchillen in de kleur des hair of der vederen

van alle de verfchillen dcligtfte is, en die meesr van den indruk des jdimaats

aftangt. De czigitiiai wordt gevonden in zuidelyk Siberie,_in Thibet, in

Daurie, en in Tartarije. Gerbillon zegt, dat men deze dieren in ’t land

der Mongoux en der Kakas vindt , dat zy van de tamme muilezels verfchil-

len
,
en dat men hen niet kan gewennen lallen te dragen, (d) Muller en

Gmeun verzekeren, dat zy in grooter getale gevonden worden by de Tun-

gufen, die daar, even als op ander wild, jagt op maakeni dat men hen in

Siberie ,
omllreeks Borsja, by drooge jaaren, in grooter getale aantreft; zy

voegen ’er by, ddt zy ten opzigte Vtin de geftalte ^
dikte, en kleur by een

kaftanjebruin - en,
. paard vergeleken kunnen worden, behalven denfta^t,

welke als die van een runadier is , en de ooren die zeer lang zyn. {e) Indien

dezeRcisbefchryvers, die den czigithai hebben waargenomen ,
denzelven te-

vens by den zebra hadden kunnen vergelyken
,
zouden zy daar miffchien meer

overeenkomften tuffchen gevonden hebben, dan V/j onderftellen. Daar zyn

in ’t kabinet van Petersburg opgezette vellen van den czigithai en den zebra

:

(3) Men heefd wel van de kaap de Goede -hoop zebra’s en kwagga’s, ovcrgebragt voor den

dierengaarden van Z.D. Hoogheid den Heere Prinfe van Orange; maar nooit heeft men een fpann

dezer dieren in Holland gezien.

Zie hier voor pag. 14.

Hifioire Générale des Fojages, torn. VI. pag, <?oi.

(e} Foyage de Mas. Muller & Gmeun, toai„ II. pag. 105. en 107.
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Hoe verfchillende die twee vellen in de kleuren fchynen mogen zouden zy

egter wel tot dieren van dezelfde foort ,
of ten minften van zeer aangrenzen-

de foorten
,
behooren kunnen. De tyd alleen kan onze twyffelingen hier om-

trent wegn^en of beveiligen. Maar ’t geen het vermoeden verfterkt dat

de czigithai en de zebra wel van dezelfde foort zouden kunnen zyn , is
,
dat al-

le andere dieren van Afrika even eens in Afia gevonden worden, en dat het
de zebra alleen zou zyn, die eene uitzondering op dien algemeenen regel zou-
de maaken.

Voor het overige, zo de czigithai niet dezelfde is als de zebra, zoude hy
wel dezelfde kunnen zyn als de onagre, of de wilde ezel van Afia. (ƒ) Ik heb
gezegd

, dat men den onagre niet met de zebra moest verwarren maar ik

weet niet of die aanmerking ten opzigte van den onagre en den czigithai te

pas komen; want indien men de verhaalen der Reisbefchryveren vergelykt,

blykt het dat ’er verfcheiden foorten van wilde ezels zyn
,
waar van de ona-

gre de opmerklykfte is
, en het zou ook wel kunnen zyn dat het paard ,

de

ezel, de zebra en de czigithai vier foorten maakten ; en ingeval zy niet meer
dan drie maaken is het nog onzeker

, of de czigithai meer een onagre dan

een zebra zy ; en te meer omdat zommige Reisbefchryvers van de ligtvaar-

digheid dezer onagres fpreken, en zeggen ,
dat zy fnel genoeg lopen om aan

de vervolgingen der jagers re paard te ontkomen
, hetwelk zy eveneens van

den czigithai verzekerd hebben. Hoe het zy, het paard, de ezel, de ze-

bra
, en de czigithai zyn alle van hetzelfde geflagt

,
en maaken drie of vier

takken van dezelfde familie, waarvan de twee eerllen van onheugelyketyden
af, tot den fkaat van huislyk gebragt zyn, het welk moet doen hoopen, dat
men de twee laatften insgelyks tam maaken, en ’er alsdan mogelyk veel nut
van trekken zal.

cƒ) Zie hierna bet XVde Deel van dit Werk.

C 2
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BESCHRTVING VAN DEN ZEBRA.

De zebra (P/. I. alwaar dat dier van ter zyde vertoont wordt,
fig. x. PL II.

die hetzelve van voren vertoont ^ en fig. 2 ,waaraan men het bovenst van den

hals ,
van den rug en van het kruis ziet), is een enkelhoevig dier van de grootte van

eenhalven muilezel,,welken men heet , dat is te zeggen van de kloekte

van een paard van eene middelmaatige hoogte; men kent llegts dne foorten

van enlcelhoevige dieren, namelyk den ezel, het paard, den zebra, en de

muilezels die doorbet paard en de ezelin, of door den ezel en de merrie

worden voortgcbragt , de zebra gelykt meer naar de muilezel en naar den

ezel dan naar het paard , hy heeft het eind van den fmoel even dik als de

ezel en de muilezel, de ooren even lang, de oogen even laag geplaatst, en

den kop even dik; hy heeft nog meer overeenkomften met deze twee dieren

dan met het paard in de gedaante van zynen hals , het maakzel van zynen

ra»’, en de ftellingvan zyne pooten: dezelve zyn zo fraai als die van de muil-

ezels die dezelven het best gemaaltC hebben ;
de ftaart van den zebra heeft

llegts een bosje lange haaren aan zyn eind
,
gelyk de ftaart van den ezel ; maar

het kruis is ronder dan dat van den ezel of van den muilezel , en gelykt meer

naar dat van het paard'.
. . .

De kleuren van het hair van den zebra waren wit, zwart, bruin en' vaal;

maar het zwart en het wit hadden de overhand, en maakten beurtelingfche

Ibreepen ,
waar van de meeften aan de beide zyden des lighaams zeer over-

eenkomftig waren ; deze flreepen hielden verfchillende regcingen op verfchil-

lende deden des lighaams, zy waren meer of min breed, en gaven aan het

vel van het dier het voorkoomen van eene geftreepte ftolFe, even behaaglyk

voor het oog doorbet konftrats als door de fthikking der kleuren. Het eind

van den Irnoel was zwart ;
daar liepen over al het overige van den kop witte,

zwarte, of vaale ffcreepen, dezelve omringden de oogen, ftrekten zig van het.

bovenst van den kop naar de oogen
,
en langs het voorhoofd en. het neusbeen

uit, en verdweenen by de neusgaten in een plek van eene vaale kleur, die

zig een weinig tuffehende witte llreepen uitftrekte, op het Musbeen en op

deszelfs zyden, tot onder den kin; deze Ib-eepen vereenigden zig op het

voorhoofd en waren zeer fmal , zomraigen hadden flegts eene lyn- breedte j

anderen die omtrent een duim breedte hadden , zaten dwarfch op de zyden

en op het onderst van den kop geplaatst , en over de zyden van. het neusbeen

gekromd. Het binnenst van het oor en de pimt waren wit , daar zat op den.

buitenkant eene groote zwarte vlak onder het wit van de punt het overige-

van die kant was wit met kleine zwarte llreepen die in verfchillende
_
llrek-

kingen gerigt waren ; de flreepen van den hals liepen dwarfth en omringden

denzelven als zo veele halsbanden
; de witte hadden een weinig minder breed-

te dan die van de zyden van den kop,, maar de zwarten waren de breedflenj
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want zy hadden twee en een halven, of drie duimen breedte op het midden ,

der zyden van den hals
; de witte ftreepen liepen tot in de maanen lut en ver-

lengden zig niet door dezelve heen dan ter plaatfe van den hals ; want op den

fchoft waren de maanen geheel zwart en zeer kort, zynde dezelve aldaar flegts

anderhalven duim lang
,
terwyl die van den Jrals vyf duimen lang waren ;

eene zwarte ftreep ftrekte zig van den fchoft of langs den rug en het kruis

,

en over het bovenfte gedeelte van den ftaart uit ;
deze ftreep was een halven

duim breed op den fchoft ,
en byna twee duimen op de lendenen ;

vervolgens

nam zy langzaamerhand in breedte af, tot op den ftaart,. alwaar zy flegts twee

lynen breed was ; daar was eene andere zwarte ftreep die zig van het borst-

ftuk of midden over de borst en den buik , tot aan den koker uitftrekte ;
deze

ftreep was tot drie duimen breed op het midden van den buik ;
verfcheiden

witte ftreepen ftrekten zig over de zyden van het lighaara uit
,
van de zwar-

te ftreep van den rug af, en liepen in die van den buik en van de borst

uit
; deze dwarfche witte ftreepen van de zyden des lighaams hadden ver-

fchillende breedtens
,
waarvan de middelmaat omtreiit een duim bedroeg ,

dezelve zaten tuffchen zwarte ftreepen ingeplaatst die nog eens zo bree

waren, maar die niet fterk uitkwamen op de borst, u v _y

na geheel wegfmolten , na zig in twee takken vc-rdee te hebben , eenige

van die witte itreepen op zyden des lighaams waren ook geipleeten aan

hun bovenfte eind; anderen hadden weinig lengte, en zaten by de zwarte

ftreep van den rug geplaatst
,
daar zat aan elke zyde van die plfde ftreep

langs het bovenst van het bruis eene driehoekige plek , met witte en fmalle

ftreepen doorfneeden
,
die dezelfde dwarfche rigting hielden als de ftreepen

van de zyden des lighaams ;
en byna alle de ftreepen van. den driehoek ,

fchee-

nen met hun bovenfte eind, door witte ftreepen die in de lengte liepen, en

die de twee driehoeken flooten, vast te zitten; derzelver toppen, met witte-

en zwarte lynen doorfneeden ,
verlengden zig langs de agterfte zyde van den

ftaart, aan wederszyden van de fmalle in de lengte loopende ftreep waarvan

wy melding gemaakt hebben. De voorfte zyde van den ftaart was zw^t en-

naakc, de zyden en de agterkant hadden flegts korte hairen gelyk die van

het overijie des lighaams ; het eind van den ftaart was bezet met hairen aie

negen duimen lang waren, maat uezci-vc waicu vuur een gedeelte argelnee-

den geweest; de eerften waren wit, die welke daarop volgden hadden eene

vaale kleur ,
en die van het eind van den ftaart waren zwart. Het onderst

van den buitenkant van den voorarm
,
en al het overige van de voorfte poo-

ten tot aan de kroon. toe, het onderst van het kruis, de buitenkant van den.

dye, de billen en het eigenlyk gezegde been, behalven het bovenlbe gedeel-

te van den binnen':ant , en al het overige van den ^terften poot
, ook tot

de kroon toe ,
hadden ztyarte en witte ftreepen die dwarfch liepen ,

de

breedften liepen op het kruis en op den dye
;
de zwarte ftreepen hadden tot

vier
,
en de witte tot drie duimen breedte

; daar vertoonden zig flegts eeni-

ge voetfpooren van zwarte ftreepen op het bovenst gedeelte van den bin-

nenkant des eigenlyk gezegden beens en van den voorarm ;
de teeldeelen

,

de liezen en de bilnaad hadden eene bruine kleur,, de kroonen waren zwart.

C S
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Daar liepen twee fraalle witte ftreepen in de lengte agter de pypen en de ko-

gels der vier pooten ; men wierdt eene tint vaal op den kogel gewaar
,
ge-

lyk ook op den koot en rondom de zwarte ftreepen van den dye en van de

zyden des lighaams. Men vondt geen voetfpoor van ^Iten °P te

^
gedeelte van den binnenkant der pypen van de agterfte pooten, g

onder aan den binnenkant van den voorarm m
n eS eS

den en ezels, flegts een glad en zwart vel , op eene plek
die driedumtn n

halven lang, enbyna twee.duimen breed was; maar daar ^
de vier kogels van den zebra, gelyk agter die der ezels en

een halm van hair op het neusbeen ,
een" weinig laager dan de oogen.

zebra was een mannetje, en niet veel meer dan vier jaaren oud#

Lengten van het geheele lighaam in eene regte lyn gemeeten van

het eind van den fmoel tot aan den aars

Hoogte ter plaats van de voorfte pooten

Hoogte ter plaats van de agterfte pooten . .

Omtrek van het eind van den fmoel tuftchen de neusgaten en het

eind der lippen gemeeten
^

•

Omtrek van de opening van dCD DCK . • •

nreedte van het onderst kaakbeen ter plaats van deszelfs kromten

Afftand tuftchen den voorften hoek van het oog en het eind der

Afftand"tuflchen den agterften hoek van het oog en het oor.

Lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen .

Onening van het oog • • ,
• •

,

Atftand tuftchen de voorfte hoeken der oogen in eene regte lyn

DeSHeSftand ove*r de kromte van het neusbeen

Omtrek van den kop voor de ooren . • •

Lengte der ooren • • ... •

BreMte van de baüs over de buitenfte kromte

Afftand tuftchen de ooren omlaag gemeeten . *

1 engte van den hals . •

Omtrek van den hals by den kop . .

Omtrek by de fchouders • • •

Omtrek van het lyf agter de voorpooten . .

Omtrek van het lighaam op de dikfte plaats .

Omtrek voor de agterpooten

Lengte van den ftomp van den ftaart

Omtrek aan zyn begin . .
. , .

Lengte van den voorften poot van den elleboog tot aan den Knie.

Omtrek by den elleboog ...
Omtrek by den knie . . . . •

Lengte van den knie .....
Omtrek van den knie • . • •

Lengte van de pyp
Omtrek van de pyp . . . . •

Omtrek van den kogel • . •

Lengte van den koot . . • • •
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voe-en , duimen

,

lynen.

o. 5-' 7-

0, 10.

i; 2. 9.
I. lO. o.
2. 4* 9«
I. 5- ö.

I. II. o.

0. 4- ö.
O. 11. o.

I. o. o.

O. 6. 5-
o. 8. 9.
o. 3- 0.
o. y- II.

o. lo. ló.
I. 5- 6.

o. 4- 6.

o. 2. la.
o. 3- o.
o. 10. 10.
1. o. 6.

Omtrek
Ofiurek van de kroon . , ^ ;
Hoogte van het onderst van den voet tot aan tet midden van

den knie • . . ,

elleboog tot aan den fchoft
Aritand van den elleboog tot aan bet onderst van den voet.Lengte van den dye , van den kniefchyf tot aan de waadcOmtrek van denzelven by den buik ^

waauc

Lengte van voren naar agteren by de waade
Omtrek by de waade .

Lengte van den pyp ,
*

,

* ’ •

Omtrek
. ^

*

Omtrek van den kogel ,

*
*

_
'

Lengte van den koot .* '

* * * *

Omtrek .
*

.
* •

Omtrek van de kroon

Le'nSSf
’^oet tot aan de’waade ’

.

Breedte v^n her ï
van den voorhoef tot aan den hiel

kwartier tot het anderHoogte van voren
Omtrek by de kroon

' ' * ‘

Omtrek van onderen

^
De darmen van den zebra hadden dezelfde rigtin? en eedaante nk HJp

dfe
fle blinde darm en de zakken van den kronkeldarm

^ on ^ d^r PI
vertoonden

; die
groot,, dat Plaat H, van deel IV dezes werks, op welke deIS van ho^^

v^dSLTaXen darmen

alleen daarin van die van het paard te verfchiJlen dat degroote blmdezak een weinig dieper was
; daar zat, eelvk op die maa<’- een

dTt inTuK? ^®^«ds lanL grooten’^

demaa,»van het ƒ^ binnenfte wanden geleeken naar die van

rand was; deze kwab was tien duimen lang
^ zynen onderkant uitge-

we.-
te van eenfeiflen, omdat deb^enfle zvZ^

^ gedaan-
was

, beide over haare lengte. onderfte bol rond
Sehoon de nieren toegevallen on i

,

men ligtelyk dat zy, ten minften in hun
bederving, zag-

van den ezel geleeken hadden.
^ ^ niaaltzel, naar die van het paard en
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Het middelrif en het hart geleeken naar den long en naar het hart van

het paard.

De longen verfchilden flegts daarin van die van het paard dat de linker
long flegts eene uitranding hadt.

De tong fcheen my toe meer naar die van het paard dan naar die van den
ezel te gelyken

, want daar zaten flegts twee kelkkheren op derzelver agter-
fte gedeelte ; het voorfte was door eene groef die in de lengte liep in twee
gelyke deelen verdeeld; het ftrotklapje geleek naar dat van het paard en van
den ezel.

De groeven van het verhemelte waren in het midden afgebrooken door
eene andere groef die in_ de lengte liep , elk van derzelver gedeelten was
bolrond van voren; het linker gedeelte der voorfte groeven zat meer naar
voren dan de regter.

De mammen waren twee in getal, zy zaten op de voorhuid geplaatst, ge-
lyk die van het paard en van den ezel ; zaten op eenen duim twee lynen af-

ftands van den rand van den voorhuid
, en daar was tulTchen dezelve een

afftand van twee duimen; zy waren grooter dan die van het paard, en ten-
naaftenby zo groot als die van den ezel.

De teeldeelen geleeken volmaakt naar die van het paard en van den ezel;

de roede beftont flegts uit een fponfagtig lighaam
; het roedehoofdje hadt

eene byna rolronde gedaante ; hetzelve was diltker aan zyn eind dan over het
overige zyner uitgeftrektheid ; de pisbuis ftak ter lengte van ^^f lynen bui-
ten het roedehoofdje uit ; de zaadballen hadden de gedaante van een plat
eyrond, maar dat zeer langwerpig was. De bederving hadt de zaadblaaties
gedeeltelyk vernield ; maar ik heb derzelver overblyffels en mondjes in de
pisbuis gezien

;
ik héb ook de twee klieren {g) gezien, die, gelykby het

paard, by de vané.énlplyting der holagtige lighaamen zat.

Lengte van de dunne darmen van den portier tot aan den blinden
darm - - - • . .

Omtrek van den twaalfvingerigen darm op de dikfte plaatfen;

Omtrek op de dunfte plaatfcn

Omtrek van den nugteren darm op de dikfle plaatfen

Omtrek op de dunfte plaatfen ...
Omtrek van den omgeboogen darm op de dikfte plaatfen
Omtrek op de dunfte plaatfen - . - .

Lengte van den blinden darm - . _ ,

Omtrek op de dikfte plaats ...
Omtrek op de dunfte plaats . - . .

Omtrek van den kronkeldarm op de dikfte plaatfen

Omtrek van den kronkeldarm op de dunfte plaatfen

Omtrek van den regten darm by den kronkeldarm

Ijpleet ,
die gemcenfchap h.adt met eene vry diepe holligheid.

voeten

,

duimen

,

lynen.
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n den pisbuis eene



BESCHRYVING VAN DEN ZEBRA. 25

Omtrek van den regten darm by den aars

1
regten - en kronkel - darm te zamen genomen.Lengte van de geheele darmbuis zonder den blindendarra -

^rqote omtrek van de maag
Kleine omtrek ....
Lengte van de kleine kromte van den flokdarm af tot aan den hoekwelken het regter deel maakt - . .

bl?ndèn^k
Bokdarm af tot op den bodem van den grooten

Omtrek van den flokdarm - ...
Umtrek van den portier - . .
Lengte van de lever ..."
Breedte - - . .

’

Derzelver grootfte dikte ;
*

.

" ‘ ‘

Lengte van de milt . - . I
Breedte van derzelver bafls ...
Breedte in het midden

ïe^?unt“
middelpunt van de holle ader tot aan

Breedte .
* ‘ * -

^^en*he7borïl^en^^^^'^
gedeelte tuflchen het peesagtig middelpunt

Omt?ck ;^n den“ b7dem”7an‘'herto“^‘®
»iaa.ip„nt

Lsn^te van'd°Mn|™‘’“ '“•'“'Knnaat buto gemeaen.

’'hf'ind°‘‘““'''“ te toompje tot aan
Breedte van de tong .

BrSetv dl?a^Se 'tVeff
' -

LcogPi opening der voorhuid
-

Omtrek , - .
—

stiffi"/
™

"r
''"‘'*''5 "sta®

Lengte der zaadballen .
" “

,
Breedte . .

“ - •

Dikte . . .
- -

Breedte van den opperbal .

' "

Dikte . . .
* •

Lengte der afvoerende vaten

wf''” »“ Stttelm van deraelvct miftrekt-
Deel. " "
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Middellyn by de blaas « - _
voeten,

O-
duimen,

0-
lynen-

Groote omtrek van de blaas M 3- 4.- Qm
Kleine omtrek - - • I-

‘T

7- O-
Lengte van de pisbuis ' - - O- 4- 6-
Omtrek van dezelve . - - - 0' 3- 9-

Daar heeft even zo veele overeenkomst plaats tuffchen de beenderen vai
den zebra, en die van het paard en van den ezel, als tuffchen de ingewandei-
van die drie dieren.

HET TWEEDE BTFOEGZEL TOT DE NJTUURLTKE HISTO-
RIE VAN DEN ZEBRA {*).

Het is eene vafte grondregel van den Hr. de Buffon, niets neder te fchry-
ven dan dat op goede gronden geveftigt is: het is derhalven dat hy in de
voorgaande Artikel niet heeft gelieven te bepaalen , of de zebra naader aan
het geflacht der paarden dan aan dat der ezels behoort. Maar zie hier een
liiétum

,
’t welk fchynt te bewyzen dat men hem in dat der ezels behoort

te plaatfen.

Mylord Clxve heeft een wyQes zebra van de Kaap mede in Engeland ge^
bragt ; men verhaalt, na dathy dit dier eenigen tyd in een perk hadt gelaaten

,

plaatfte hy ’er eenen ezel by, om te zien of deeze dieren zich ook met elkan-
deren zouden vermengen en faaraen voortbrengen. De zebra weigerde ftand-
vallig zich van den ezel te laaten naderen. Men werdt te raade deezen laatst-
genoemden zoo te fchilderen, als de mannetjes zebra’s zyn; het wyfje hier
door bedrogen , onderging de liefkoozingen des Ezels , en daar is een volen
uit voortgekoomen , dat geheel geiykt aan zyne moeder. Dit geval is my ver-
haalt door den General Carnac , en door den zoon van de Lord Clive
zelfs.

Ditftuk, welk zeer merkwaardig is, fchynt, gelyk ik gezegd heb, te be-
paalen

, tot welk geflacht de ^bra behoort. Nogthans zou ik dit niet ftellig
durven verzekeren , om dat ik niet weet , of een paard , even als deeze ezel
gefchilderd , niet eveneens van de zebra wél zoude ontvangen geweeft zyn.
Voor’t overige, zien wy dan niet, dat de koppeling van de ezelen met mer-
rie’s, en yan de paarden met ezelinnen

, vrugtbaar zyn?
Ik zal hier in ’t voorby gaan aanmerken

, dat die, welke den Hr. de Buf-
roN, bencht hebben, dat men in Holland een fpann van de zebra’s voor den
Heere Prinfe van Oranje gedreffeert had, zeer kwalyk onderricht zyn: Tot
heeden toe heeft men maar twee zebra’s en een kwagga, in de Dierengaar-
de van den Prinfe gezien

, waarvan de laafte nog alleen levendigis, het is
my zelfs onbekent of men zig ooit de moeite gegeeven heeft om die dieren
tam te maaken.

O Doot den Hoogleeraar Allamand te Leiden,
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DE K W A G G A. C)

Men kent
, zegt de Hr. Daubenton

, maar drie foorten van eenhoevi-
ge dieren (0) , te weten het paard, de ezel, en de zebra. Het dier,

waarvan ik hier de afbeelding geef op de IIP Plaat, is miffchien de vierde
foort. Tot hier toe kende men daarvan niet dan den naam, en dat zelfs
nog zeer onvolmaakt, zonder te weten, welk een viervoetig dier onder
dien naam wierdt aangewezen. In het dagverhaal van eene reis, op last

van de regering van de kaap de Goede - hoop , naar T binnenst van Afrika
ondernomen, leest men, dat de Reizigers, onder andere dieren, wilde paar-
den

, ezels
, en quachas (b') zagen. De betekenis van dat laatfte woord

was ray volftrekt onbekena, toen de Hr. GoRDONmy berigtte,dat de naam
van Quachas

, die was
, van Kwagga , welken Hottentotten geven aan het dier,

waarv<m wy hier fpreeken
; en welken naam ook geoordeeld heb te moeten

behouden
, omdat het dier nooit befchreven, noch zelfs bekend geweest zyn-

dcjin Europa, niet kan aangeduid worden dan met den naam, dien het voertm t land
, aiwaar nee oori^ronkciyit f huis hoort. De ftreepen, waarme-

de zyn vel verfierd is
, doen het m den eerften opflag als eene vekcheiden-

ei_ in de foort der zebra s befchouwen,waar van het egter in verfcheiden
opzigten yerfchilt. Zyne kleur is donkerbruin

, en even als de zebra zeer
replmaatig met zwart geftreept van het einde van den bil tot boven de
chouders

; en de kleur van deze ftreepen laat zig op eene aartige wyze be-
dezelfde plaats uitftrekken. Van daar

tr
de ftreepen m langte te verminderen, en fteeds korter wordende,

erawynen zy voordat zy de dyen bereikt hebben. De ruimte tuflehen de-
helderer bruin

, en byna wit aan de ooren. Het onderfte van
lighaam

, de dyen en de beenen
, zyn wit ; de ftaart

,
diewat plat is ,is ook bezet

.
gr’Oi

j
dezelfde kleur. Het hoorn van de voeten

die'^in gelykt Veel meer naar een paardenhoef dan naard e van eene zeoft, ra«x uic g«-«.ueiyK corftaan, zo men de afbeel-ding welkeik van den kwagga geef, met die van den zebra vergelvkt W V„„daarby, dat het karakter dezer dieren ook zeer verfchillende
, en 4t dtfkwagga sveel leerzaamer en onderwerpelyker is. . Het is tot nog toe onmoigelykTievonden de zebra s tam genoeg te maaienom hen tot hu&lykeSI

(*') Door den Iloogleeraar Allamand
. te Leiden

Zie hiervooren pagina 20.

G„ea. hoop.
gedrukt.

““lemte van Afrika
, pagina 44. by den üitgeever dezes

(O Zie hiervooren de Ifte, Ilde en II* Piaat van dit Deel

D 2



28 de natuurlyke historie
ten te kunnen gebruiken

; maar de boeren van de Kolonie van de kaap
fpannen hunne kwagga’s voor hunne karren

,
en deze dieren trekken heel

wél ; zy zyn fterk en kunnen den arbeid verduuren , en het is evenwel waar

,

dat zy kwaadaartig zyn
, dat zy bytcn , en agteruitflaan. Wanneer een hond

hen al te digt nadert ftooten of liaan zy hem met geweldige fchoppen te
rug

, en vatten hem zomtyds tuflchen hunne tanden , en de hysena’s zelve

,

welken men aan de kaap wolven noemt, durven hen niet aantallen. Zy trek-
ken met benden

, dikwils ten getale van meer dan honderd ; maar nooit ziet
men een zebra onder hen

,
fchoon zy zig in dezelfde ftreeken te famen ont-

houden.

Dit alles fchynt te bewyzen, dat deze dieren van verfchillende lborten
zyn ; zy verfchillen egter niet meer van malkanderen

,
dan de muilezels van

de paarden of de ezels verfchillen. Zouden de kwagga’s niet eene bafterd-
loort van zebra’s zyn? Daar zyn in Afrika witte wilde paarden; Leo Africa-
is'üS en Marmol verzekeren Heilig, en ’t geen nog egter is, is het getui-
genis van die Reizigers, waarvan ik het dagverhaal heb aangetrokken ; zy heb-
ben van die witte paarden gezien ; zy hebhen ook wilde ezels gezien. Zou-
den' deze dieren niet met de zebra’s koppelen

, en een ras voortbrengen , dat
iets van de beide foorten zou hebben? Ik heb vroeger {d) eene byzonderheid
bygebragc, dewelke toont

, dat een wyQes zebra, door een ezel gedekt , een
volen heeft geworpen. Men kan niet zeer twyffelen , of de koppeling van
een paard met een zebra zoude ook vrugtbaar zyn ; zo die der paarden met
ezelinnen gemeenlyk niet dan onvrugtbaare muilezels voortbrengen

, is dit
egter niet llandvaflig

; men heeft muilezels volens zien krygen
, en het is

zeer natuurlyk te onderftellen, dat de paarden meer overeenkomst met de
zebra’s hebben

, dan met de ezels
, en dat ’er dus uit de vermenging der

beide fexen dezer dieren , andere vrugtbaare dieren, bekwaam om een flam
te maaken, kunnen voortkomen

; en dit is op de ezels eveneens toepaiTelyk,
dewyl de zebra’s yen middelfoort zyn tulTchen de paarden en de ezels

; Dus
ben ik zeer geneigd te denken, dat de kwagga’s niet dan eene bafterd foort
van zebra’s zyn ,die ten opzigt van de figuur en het karakter iets hebben van

'

de beide foorten, waarvan zy hunnen oorfprong hebben.

Hoe het zy, men heeft veel verpligting aan den Hr. Cordon, van ons
dezelve te hebben leeren kennen; want het is die Heer, die ’er my de teke-
ning cn de befchryying van gezonden heeft. Hy zag op zekeren dag twee
benden van deze dieren; de eene beftont uit een tiental volwalTenkwagga’s
en de andere flegts uit eenige volens, die hunne moeders naliepen. Hy
dreef^zyn paard tullchen deze twee benden in, en een der volens, de kwag-
ga, die vóór hem was, uit het gezigt verloren hebbende, volgde wel dra
het paard van zelf, even als of het zyne moeder geweest ware. De jonge
zebra s, doen hetzelfde in een gelyk geval. De Hr. Cordon was toen in het
land der Bosjemans, en van alle woonplaatfen zeer verre verwyderd; Dus
was hy genoodzaakt dit volen, by gebrek van melk om het te voeden, te

(^d) Zie biervooren pagina s^.
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verlaten
, en hy liet het lopen

, waar het wilde. Hy heeft tegenwoordig
een Mder

, t welk hy bewaart voor de dierengaarde van den Heere Prinfe
van Oranje. Geen gelegenheid gehad hebbende

, om eene volwaflen kwag-
ga te krygen, heeft hy my met dan de tekening van een jong kimnen zen-
den , maar hy meldt my

, dat er geen verfchil is tuflchen een ions of het
volen van een kwagga, en een kwagga die zyn volkomen wasdom heeft,behalven m de grootte, die vry wel die van een zebra evenaart, en in dea

een volwalfen kwagga. Het
verfchil tulTchen de wyfjes en de mannetjes is ook zeer gering.

Smts den tyd, dat de kaap de Goede -hoop bewoond wordt, hebben deze
dieren derzelveromtrek verlaten, en men vindt hen niet dan zeer diep bin-
nen m t land. Hunne ftem of hun gefchreeuw, is een foort van fchie-

Lïi r f dikwils de herhaaling van de kwab , kwab

,

onderfcheid. De Hottentotten vinden hun vleefch zeer goed , maar het
^nllandfche boeren niet wegens deszelfs lafheid , en eene platte

zoetigheid, daar zy met van houden.

evenaarde in zyne langte, van het
einde den b^ tot aan den Haart, drie voeten ,

zevo« duimen en drie Ji-

voeten en tien duimen hoog, en het agterflelwas ccn ümui laagci
, cyn ftaaf[ >ya5 veertien duimen lang.

°
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HET RIVIERPAARD (*).

S
choon het Rivierpaard in de geheele Oudheid beroemd is geweeft, fchoon
de heilige boeken daar, onderden naam van Behemoth

, gewag van maa-ken , fchoon men deszelfs gedaante op de naalden van Egypte
, en op deRomeinlche penningen

, gegraveerd ziet, was het by de Ouden egter niet
dan onvolmpkt bekend : Aristoteles duidt het,om zo te fpreeken , alleenlvk
aan (a) , en in het weinige

, dat hy ’er V3,n zegt
, zyn meer dwaalingen danwaare

itutken : Plinius (/;) , Ar istoteles nafchryvende
, wel verrevan deszelfs dwaa-

Hippopotame; m t itaiiaamcn mppopotamo

;

in Egypte Foras r bar vólffênc Zpri^mphi liomTPiv
ZeEpaardhtr£&zm.liipp«potamus.^^md^ Chevalmarin,Hip-
popotamo ,

Chevalde rtviere. Bexon de la nature des Poijfms. Paris 1555. pag. 17. enz. Hippopo'me, t^fervéUitins de BeLON /è/. I03. VCrfo. ^

’• dellHippop9tamo,Atmrt'?^m.KXCo ZssimGiiideNarniMedtco Chirurpcovx NapoU , per Cojjstantlno Vitale 1603. Ato. fig.pae. 67, Nota Die bé’fchry^ug van liet Rivierpaard maakt een gedeelte uit van een kort beprip van Heelkonll doordenzelfdcn Schryver opgefteld, en dezelve begint niet dan op bladzf 55. op welke bladzvdlde byzonderc tytcl , die «ry ftrafo aanhaaldeii
, gevonden wordt; dit èein Werkje owr hetrivierpaard, dat zeer oorfpronkelyk en zeer goed is, is tevens zo zeldzaam, dat geen Nanmr

Hippopotamus atiUquorum.¥A&. CohVw\ Aquat.pag. 2^.fig.pag.%o
^ Stmaakt.

Hippopotamus. Prosp. Alp. ^Egypt. Hifi. Nat. lib. IK pag. 246. tab. 23.
^ippopotawus» Aldrovandus de ^icidrup» digit. vivipar, peig„ 1 8 1 . feqa
Qa) EqtiopmatilKquein jubaequi, ungula quali bubulus .ro/lrim re/i

rum.
_

Talasetiam ineft B.fulcorum modo-, dentes exferH fed hvLr,caudTPtri^
niaaniludo afitii ,

tergortscf affitudo tanta , ut ex eovenabula faciant interinrnnn,! • ^ eZ
aji,uftmilia.Eu^Wvn.^% wforU Animal. lib. H.Cap. KH.Natura etiam equ^uvlml ifa
conftat, ut vtvere mftinhurnoremnpftAom Lib.KlU.cap.XXm. Nota^ het RSaarf
heeft geene inaanen gelyk het paard

; het hoorn aan de voeten in vieren en niet in uvlen
verdeeld; het heeft geene nitfpringende tanden buiten den muil, het heeft een zeer verfthil-
lenden ftaart van dien van het wild twyn ; het Is ten minften zesmaal grooter dan de ezel •

het kan op ’t land , gelyk als alle andere viervoetige dieren , leeven ; want dat , waar vanBelon de berebryving heeft gegeeven , hadt nvee of drie jaai-en geleefd zonder in ’c water tekomen; dus heelt Aristoteles (legts gebrekkige memories over dit dier gehad
CZ>) Plinius meldt nog , boven ’t geeii Arutotelkj berigt heeft, dat het Rivierpaard zia-

zo welinde lyateren der ^ rivjeren onthoudt, en dat het, even aï? hLf
zeekalf ,

mei. hair bedekt is . die laatfte byzonderheid wordt zonder eenigen grond voorgedraagen; zo cat dier zig aan de oevers der zee onthoudt zo is het aan den mond dl^rh
vieren.

uiuuu uci n
[Het verwondert ons dat de Hr. de Büffon eene vrv aanmpriroiwto „i.n,..

tot het Rivierpaard betreklyk, niet heeft aangehaald !^e meer
Schryver heeft opgemerkt, dat de ftem van dit dier naar het hinn^'^'^

byzonderheid, welke deze

iL mVehien zyn naam van Hippopotamus ofRivierprmrd gekreege^^^

zig ,
in het verv olg van deze belchryving, ten opzigte van deze byzonderheid , zo wel on het^etui-

genis der oiide uChryvers als opdat der hedeiidaagfche Reizigers, en Diodorus Sirmus z^udê
onder de Ouden den eerlten rangr moeten hebben deivyl hy nln alleen zelf in Egypten sewetS
maar met regt voor een der befte Schryvers gehouden wordt

, die ons zyn overgeblcevenf Hoe dit
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te voe^ ’

^hynt die integendeel te beveiligen
, en daar nieuwe byoegen . het is met dan tegen het midden der zeftiende eeuw eeweeft , datmen eemge nauwkeurige aanduidingen wegens dat dier heeft beginnen te

KonilantiScpel zfnde, ?agTr ettevSS? wa ?van ny egter met dan eene zeer onvolmaakte kennis gegeeven heeft want de

XiLSrTnieT‘''ï''\^^ geveegd, vertoónen het
J j’ hy gezien heett, maar zyn llegts nateekeninsien deromgekeerde zyde des Pennings van Keizer Adrianus en van het

™ dl'Nvl
8«ft. Damktte,

S^gelSd

noempn on •
tivierpaard geeft , is ook de eemgfte , die men goed mag

het uitLlw ^ voorgekomen, dat ik de overzetting ennet «>^'-'•‘—1^ ^ moeten plaatfen
®

„ Bedoelende een rivierpaard mavtiV tp
„ ik lieden aan den Nyl , die twee di™ fd.’

,) flelde

=, komen, eene grooteVaft grolden ter „t*dai^
„ en dezelve me^t ligt hout

,aW,
„ beiden, naar de rivier te rug keèrendp n u

‘ vielen zy

« my van deze vangft verwittfgen • ik lieo
kwamen

„ doodden die beicfe dieren dior hen e!k
toe;wy

„ tet dan de gewoone r™phaanen,r'l^To^t“gï?v?n1rffi^^^^^^^^

» twee die opmerking «P^
Nyl voedt veelerhande dieren , vooral

„ paard. Het zolenaaTde pwrd zogenaamde Rivier-

” Xfl^^iVenhalveiivoet; het heeft ffekloofde hót'JflX'^‘'*’i
‘l®j^ngte van tryf coudes, of ze-

55 uUfteéketuic tTinjcn

»

5x.
g^lyk de runderen , cn van weerskanten drie

„ isnictongelykaandievaneenolyfant; zyn vel is tèn^rBrOn^?' het lighaam
„ eenig ander dier

; gelyk het tevens een Water-en een Landdilf dmi van
„ op den grond der rivier, alwaar het zig, evïn L teS hU!’ ^«^ig over£» het des nagts opkomt om het ps en koren van de landerikn

™ werkzaam is; teruwl
„ dier door eene meerdere vnigtbaarheid

, iaarlvb ionvPtTt ^ \ ^ weiden. Byaldien ]Z
„ nadeelen aan den Landbouw der Egyptenaarpnm»K^^^^ voonbragt, zoude het de^Lfo,
„ handen gevangen, die hetzelve met yzeren bino,^ i

dier wordt door*^v«»i
^

- toont v^len zy het met <hamgevoe|de “ ^ want, waS £ zi^v r
.
yzere haaken , waarvan zommigen ancek of i T ’ ‘^® omftanders brensren IL

„ dier geangelde haaken binden zy eenSw veele wnE m^ .nn
„ zyne kragten met zyn bloed verlieft Hpt vio^V if" “ede tobben tor w
,, h« bln,eV. gedutte, t, ingSde?L''Sl'f '?'<> oSw viS ™
die wy by de Ouden vinden; Dioborus vergift zi> «iiL . ^ hefte befchryving,
yan den ^ertuakrl

zig alleenlyk m ’t getal der vingeren.
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terftond, en gaven een fchreeuw van fmart,’t welkwat meer naar ’t bulken

van een buffel dan naar het hinniken van een paard geleek ;
deze optogt

„ gefchiedde op den 20. july des jaars 1600 ; den volgenden dag liet ik hen

„ uit de graft haaien
, en zorgvuldig villen ; het een was het mannetje , het

„ ander het wyfje ; ik liet de huiden zouten ,
men vulde dezelve met blaaden

„ van füiker riet om haar naar Kaïro over te voeren , alwaar men haar ander-

j, maal met meer oplettendheid en gemak zoutede: ik had vierhonderd ponden

„ zout voor yder vel van nooden;op myne terug kpmft uit Egypte in 1601.

„ bragt ik deze vellen te Venetie
,
en van daar naar Rome ; ik liet dezelve

„ aan verfcheiden kundige Geneesheeren zien ;
de Doóhor Jeronimo ab

„ Aopapendente en de beroemde Aldrovandüs waren de eenigen , die het

„ rivierpaard in dit vel herkenden , en gelyk het werk van Aldrovandüs

„ toen gedrukt wierdt
,
liet hy de figuur , welkehy in hetzelve gegeeven heeft

,

,j met myne toeftemming
, naar het vel van het wyfje tekenen.

„ Het rivierpaard heeft eene zeer dikke en zeer harde huid, die geheel

,,
ondoordringbaar is

,
ten zy men dezelve lang in ’t water weeken laat ; het

„ heeft den muil_ niet
,
gelyk de Oudenzeggen

, van eene middelmaatige groot-

„ te, dezelve is integendeel buitenlpoorig groot; ook zyn de voeten van dit

„ dier niet in twee
,
gelyk de Ouden weder verkeerdelyk berigten , maar in.

vier , nagels verdeeld; men moet de grootte van dit dier niet vergelyken

,, by die van een ezel
,
het is veel grooter dan het grootfte paard

, ofde groot-

„ fte buffel ; het heeft den ftaart niet gelyk die van het varken , maar eerder

„ zo als de fchildpad ,
uitgezonderd dat hy onvergelykelyk dikker is

; hy heeft

„ den fnuit of den neus niet naar boven verheven , hy heeft dien integen-

„ deel zo als de buffel , maar veel grooter; hy heeft geene maanen gelyk het

„ paard , maar flegts eenig kort en zeer yl vlas hair ; hy hinnikt niet gelyk het

„ paard , maar zyne ftem is tiifichen_ het bulken van den buffel en het hinni-

„ ken van het paard;hyheeft geene uitfpringende tanden buiten den muil; want

„ wanneer de mond gefloten is
, zyn de tanden , fchoon ten uiterllen groot

,

„ allen onder de lippen verborgen De inwooners van dit gedeelte van
Egypte noemen hem /orar l'bary hetwelk zeepaard betekent Belon

’’
heeft zig in de befchryving van dit dier grootelyks vergift, hy geeft het-

”
zelve paarden-tanden ,

het geen zou doen gelooven_, dathy het met gezien

„ heeft, zo als hy ze^; want de tanden van het rivierpaard zyn zeer groot

5, en zeer zonderling.
; om alle twyffelingen weg te neemen, en alle onze-

„ kerheden te bepaSen
, vervolgt Zerenghi

,
geef ik hier de figuur van het

wyfjes rivierpaard ; alle de evenredigheden zyn nauwkeurig naar de natuur
genomen ,

zo wel als de afmeetingen van het lighaam en de ledemaaten.

„ De lengte van het lighaam van dit rivierpaard
,
van het einde der bo-

,,
venlip tot aan het begin van den ftaart, is vyf-en-dertig maal zo lang als

de hier onderftaande lyn met {aa) aangeweezen, (hetwelk zeer naby elf

Paryfche voeten en twee duimen uitmaakt.)
” Pe dikte des lighaams in den omtrek is twee-en-dertig maaien zo lang

als
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99

99

99

99

99

99

als de maat hier onder door de lyn (b b) aangeweezen, (het geen omtrent
tien Paryfche voeten bedraagt.)

„ De hoogte van de plant des voets tot het bovenft; van den rug is zeftien-
nual de lengte van de lyn (te) (het geen op vier voet vyf duim Paryfche
maat uitkomt.)

^

„ De omtrek van de pooten by de fchouders bevat tienmaal de lengte
(of twee voet negen duim Paryfche maat.)
„ De omtrek der pooten

,
laager genomen, is zevenmaal de lengte (ee') (oï

een voet gl duim P. ra.)
v > \

” des voets totaandeborft,is zeven-
maal deze maat (ƒƒ) (dat is een voet tien en een half duim P. m.)
” lengte der voeten van het uiterfte der nagels is ten naaften by twee-

1

^ omtrent 41 duim P. m.) Nota-, ik heb hier de
middel-maat genomen tuflehen de twee maaten die Zerenghi voor de leng-
te der voeten geeft.

®

breed, en hebben ten naaften byeens deze maat
(A A) (dat IS 2 duim en 2 lynen.)

„ Yder vinger heeft een nagel , en daar zyn vier vingers aan yderen voet.
„ Het vel op den rug heeft eens de dikte van deze maat (//) (ten naaften

„ ïev» ly'S4"
(* y (omxent

„ Dat vel is zo hard, wanneer het droog is, dat men het met den fchoot
„ van een vuur roer met doorfchieten kan: de Lieden van het land rnïken
„ daar groote fchilden van zy fnyden ’er ook ftrooken of riemen van , waaï
„ van zy hetzelfde gebruik maaken als wy van de bullepees; daar zyn, op
” yle , vlafch-hairen . welken men iS
„ n ee fcn opflag niet gewaar wordt ; daar zyn ’er aan den hals die dikker
” °P of minder afftand van mal-
„ kanderen geplaatft; maar op de lippen maaken zy eene foort van knevel;
” er , op verfcheiden plaatfen

, tien of twaal uit één punt

;

” wnt h dezelfde kleur als de andere , alleenlyk zyn zv

::
meer dan'de maat

el^e^'lv'lta")

8 =:zz;=:zz;n:zz-~
d]

0)

(0

XII.
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„ De lengte van den ftaart,is van driemaal deze maat (mm) (het geen elf

„ duim en vier lynen bedraagt.)

,, De omtreJc van den Klaart, aan den oorfprong genomen, maakt driemaal
„ deze maat (n n) (of wat meer dan een voet.)

„ De omtrek van den Klaart, aan het einde gemeeten, is eens dezemaat (ö o)

j, (twee duimen tien lynen.)

,, Die Klaart is niet rond maar van ’t midden tot aan ’t einde platagtig , ten
,» naaflen by gelyk die van een aal : daar zyn op ’t vel van den ftaart

, en op
„ dat der dijen, eenige kleine ronde fchubben, van eene witagtige kleur, zo
„ breed als groote linzen

; men ziet ook van die kleine fchubben op deborfl,

„ aan den hals
, en op eenige andere plaatfen van den kop.

„ De kop
, van het uiterll der lippen tot aan het begin van den hals

, heeft

„ zewnmaal deze maat (pp) (twee voet vier duim.)
„ De omtrek van den kop heeft twintigmaal deze maat (q q) (dat is vyf

„ voet agt duim.)
® 2/ v j

„ De ooren zyn zo lang als eens deze maat (rr) (dat is twee duim negen
„ lynen.)

„ De ooren zyn zo breed als eens deze maat (rx) (twee duim drie lynen.)

„ De ooren zyn wat fpits
,
en van binnen met dik , kort , en fyn hair bezet

,

„ van dezelfde kleur als het andere.

„ De oogen hebben, van den eenen hoek tot den anderen, eens deze maat
„ (t t) (twee duimen drie lynen.)

„ De oogen hebben van het een ooglid tot het ander eens deze maat (vv)
„ dertien lynen.)

^ ^

„ De neusgaten zyn zo lang als eens deze maat (x x) (twee duimen vier
„ lynen.)

„ De neusgaten zyn zo breed als eens deze maat (yy) (vyftien lynen.)

„ De opgefparde bek heeft de breedte van vyfmaal deze maat (22) (het-

„ welk een voet
, zes duim, en vier lynen

,
bedraagt.)

„ Deze bek is van eene vierkante gedaante en is voorzien van vier - en-

„ veertig tanden van verfchillende figuuren
,
(a) alle deze tanden zyn van

' II
I 1.1 I I . (m)

cw

r

(0)

(»)

0)

O)

(x)
ilL
• (y)

(r)
(3)

•(P)

(x)

(2)

(ƒ) aanmerken , dat in de drie koppen van rivierpaardea
, welken wv

in des Konings Kabinet hebben , met meer dan zes-en-dertig tanden zyn; gelyk deze koppen veel
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)» z«lk eene harde zelfftandigheid
, dat zy, met yzer geflaagen, vuur uitgee-

” u
de hondstanden

,
{zanne} welker verglaaflel deze hard-

„ heid heeft; de inwendige zelfftandigheid van alle deze tanden is zo hard
„ met. .

.

;

wanneer het rivierpaard den muil gefloten houdt , vertoont ziff

”
dfez^er|ro^^^^

tand,zy worden allen bedekt en verborgen door de lippen,

„ Ten op:dgte van de gedaante des diers, zoude men kunnen zeggen dat
” tuffchen die van den buffel en van het varken in is, omdat zy vati
„ beiden wat heeft, met mtzondenng van de fnytanden, die naar geene van
„ eemg dier gelyken ; de b^-of maal-tanden gelyken in ’t groot een weinig
„ naar die van den buffel of het paard ,fchoon zy veel grooter zyn : de kleur
,, van t lignaam is donker en zwartagtig Men verzekert dat het rlvier-
” een jong ter wereld brengt; dat het leeft van vifch, van kro-
„ kodillen

, en zelfs van lyken en vleefch ; het eet evenwel ook ryft
, graanen ,„ enz, Ichoon het, zo men zyne tanden befchouwt, niet gemaakt fchynt om

u
^\'^^i?^n,maar om andere dieren te verflinden”. Zerenghi befluitzyne

be cnryymg met te verzekeren
, dat alle deze maaten genomen zyn naar een

ivyrjes rivierpaard
, daar het mannetje volmaakt naar gelykt , behalven dat hetm alle zyne afmeetingen een derde grooter is : liet was te wenfchen dat dengror, öoor KmtEiTOirx gcgccven

, zo goed ware als zyne befchrvving- maar
d.t dier was niet leevend geteekend

; hy zegt zelf dat hy zyne Eë®ri™ tpaarden het vUlen op de plaats daar hy deStIve gevangVhadt da? hv"ietdan de huid medenam, en dat het naar die van het wyfje is dat Aldkotan-n«s zyne plaat gegeeven heeft
; het fchynt ook

,
dat hi naar d« zelfd7 velvan het wyfïe is gewecll

, dat Fabius Columna de gedaante van dit dier heeft

«td" ï"ed i-
'’^^f^toyving van FAB^.ns ConnZrfchSi? ge

in verfthSn gedrukt, heeft aangehaald, cn zig

daar ppniirp i-öriynn
punten van zyne befchryving verwyderd, zonder

ZERENrm ;n « «
geeven

; by voorbeeld Colümna zegt
, dat Federico

wtar»; rivieid.in zoutbe.
leen de huiden heeft medegebr1cPteVv,X'p,^“^^^r^

^elf zegt, dat hy al-

haam van zyn rivierpaard fettien TOeten lengtef (») viS^TOtón^“ dli
kleiner zyn dan die van Zerenghi , zo is het te vprmn<»flon j . j ,

go rivierpaarden nog niet uitgekomen waren pn A,, Aa ® baktanden in deze ion-
gaan omftandige afmS”eV v.n n ip a!f «gt meer krj^gen. Tch

insgelyk door bygevoegde maaten aanuyft^, oSt dewelke Zerenghi
landen, en der andere beenderen van den kon vt,w de.figimi'en en de evenredigheden der
en in de plaaten die de Hr. Daubenton hier van seèV?

^ ^vierpaard zal vinden in de befchryving
(.b') Hippopotami a nobis confpecH ac

decim i eorporis laHtttdo ftve diameter tedes anntL^
^ <^apue ad cautlam

, pedes erat tre-
tres cum dimidio

, ut plctnum poiius quam carinnaYY’^
dimtdo

, ejusdem altitudo pedes
turn lougitado erat tcrura e terra ad ventre-n -hL,>t

habeat
; orhis eorporis quan-«« yent.e.n pedes tres cum dmUlioi ambitus crurim pe-

E a
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omtrek, en aan de pooten drie en een half voet lengte; temyl, volgens de

maaten van Zerenghi, het lighaam llegts elf voet en twee duim lengte, tien

voet omtrek, en de pooten een voet tien en een halven diunij nebben y en^.

Wy moeten hier niet op de befchryving van Fabius Columna, maar op die

van Zerenghi afgaan
,
en men kan dien Schryver niet verontfchuldigen ,

noch onderftellen
, dat zyne befchryving naar een ander onderwerp gemaakt

zy; want het blykt uit zyn eigen berigt, dat hy dezelve heeft gemaft naar

het kleinfte der twee rivierpaarden door Zerenghi medegebra.gt , dewyl hy

zelf erkent , dat Zerenghi ,
eenige maanden laater , een tweede rivierpaard

liet zien ,
dat veel grooter was dan het eerfte ; het geen my hier zo byzonder

op doet aandringen is, dat niema.nd Zerenghi regt gedaan heeft, die hier

egter de eenigfte is
,

die lof verdient ,
terwyl integendeel alle de Natuurbe-

fchouwers federt honderd zeftig jaaren aan Fabius Columna hebben toege-

fehreeven het geen zy aan Zerenghi verfchuldigd waren ,
en , in plaats van

het werk van den laatften op te zoeken , zig vergenoegd hebben dat yan den

eerften te pryzen en uit te fchryven, terwyl die Schryver, fchoon hy in an-

dere opzigten veel achting vexdiene,in dit artykel noch oorfpronkelyk , noch

nauwkeurig, noch zelfs opregt, is.
t,

• -
, p„r,ct.T.„

De befchryving en de afbeeldingen van het rivierpaard, welke Prosper

Alpinus ,
meer dan honderd jaaren daarna ,

heeft uitgegeeven ,
zyn nog min-

der goed dan die van Coeümna ,
als zynde alleenlyk naar flegt bewaarde hui-

den gemaakt, en de FIr. de Jüssieü, (c) die in 1724 over het rivierpaard

heeft gefchreeven ,
heeft geene andere befchryving dan van het geraamte

des hoofds en der voeten gegeeven.

Wanneer men deze befdiryvingen ,
en vooral die van Zerenghi , vergelykt

met de aanduidingen, welke wy uit de Reisbefchryvers (d) gehaald hebben,

£es tres ; fes latus pedem ; unguhie fingulie uncias tres ; cafut vero latum pedes duo cdm di-

midiQ longum pedes tres; craffum ambitu pedes fe^tem cum dimidio ; oris riétus pedem

unurn Het kan 7.yn, dat de voet, waarvan Columna zig voor' maat bediend heeft, kor-

ter was dan'de Paryfche ; maar dat regtvaardigt hem niet , want in dat geval zoude , terwyl het

van zvn rivierpaard, dertien voet lang was, deszelfs omtrek llegts van elf voet zeven

duim hebben moeten zyn, en niet van dertien voet: dat zelfde gebrek van evenredigheid

vindfmen ook in de andere afmeetingen ; zyne evenredigheden komen niet overeen met die,

welke Zerenghi geeft.

(d) Ménwires de rAcadémie des Sciences, Annie 1724. pag. 209.

(dy Zie hier eeno plaats uit Thevenot „ Daar zyn , zegt hy , nvieipaarden in den Njrt , en

daar wierdt ’cr in ’t jaar 165S, een te Girgo gevangen, ’t welk nien kort daar op naar Cairo
” bragt, alwaar ik het, in de maand february deszelfden jaars, gezien heb; maar het w^ dood:
” dit dier was byna taankleurig ; des2:elfs agterfte gedeelte geleek naar dat van een buffel ; alle

** zyne pooten waren korter cn dikker ; zyne giT)otte was gelyk aan die van een kameel
, zyn

”
muil aan die van een os of Hier; zyn lighaam wms tweemaal zo dik als dat van een os: de kop

"
was gelyli aan die van een paard , maar dikker, zyne oogen klein ,

zyn hals en borft zeer dik,

” zyne ooren klein, de neusgaten zeer groot en open, de voeten zeer dik, vry groot, byna
” rond , en met vier vingers aan yderen voet , gelylc die der krododillen ; een kleine Haart gelyk

de olyfant , eu weinig of geen hair op de Iraid , zo als dnsgelyks de olyfant ; hy Iradt in Irec

” ondcrft kaakbeen vier dikke tanden, een half voet lang, waarvan twee gehaakt, en, zo dik
”

,yaren als nmder-hoonten t verfcheidcn lieden zeiden b ’t eerft ,
dat het een zeebuffel was,

” maar ik bemerkte,met eenige anderen, ras, dat het een zee-of rivierpaard was
, als hebbende

” dé berigten van hen, die daar over gefchreeven hebben, geleezen: het dier wierdt dood te

” Cdirn gebrsge door de Jaaitfaaren, die het te lande , alwaar het was komen weiden, me^

I
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blykt het, dat het rivierpaard een dier is, wiens lighaam langer en zo dik is

als dat van den rhinoceros
, dat zyn pooten veel korter zyn (e) ,

dat zyn kop
minder lang en dikker is naar evenredigheid des lighaams;dat hy noch hoor-
nen heeft op den neusjgelyk de rhinoceros , noch op den kop,gelyk de her-
kpwende dieren

; dat
, dewyl zyn fchreeuw van fmart even gelykt naar het

hinniken van het paard als het bulken van den buffel
, het wel zoude kunnen

zyn, gelyk de oude Schryvers hebben gezegd, en de hedendaagfche Reizi-
gers beveiligd (ƒ) ,

dat zyn gewoone ftemgelyk was aan het hinniken van
een paard, waarvan hy egter in alle andere opzigten verfchilt

; en indien dat
zo u , kan men vermoeden

,
dat deze enkelde overeenkomfl

, van gelykheid in
deftem, genoeg is geweell om hem den naam van hippopotamus of rivier-
paard te doen geeven, gelyk het gehuil van den linx, dat eenigiins naar dat
van den wolf gelykt

, hem herten-wolf heeft doen noemen {g). De fnytandcn
van het rivierpaard

, en vooral de beide hondstanden in het onderft kaake-
becn

j
zyn zeer lang, zeer fterk, en van zulk eene harde zelfflandigheid , datmen er met yzer vuur uit flaat (/?) ; dit heeft waarfchynlyk aanleiding gegee-

„ het gTlelto, d^eSn^e

(O „ De voeten van den Hippopotamus 7,yn zo laag en zo kort , dat zy niet meer dan vier
„ vingers boven den grond komen”. Lespieds de Fhippopotame font fi-bas & (icmmal'il
fie palTent potnt quatre doigts hon de terre defPoifom pag. /y. -1 C^rT;ad ventrem pedes tres cum dimidio. „ De beencn zyn vaii de aarde tot den buik vierdeha^
r’

CoLUMNAp/ïg, 31. Uie getmgeniffen van Belon en Columna over delenc-

vend rivieroaatd on
rivierpaard, en die van Columna al te lang voor een lee^

„ houdt, ’t welk hinnikte als een paard. Hiftoire générale des ont-

„ vost; Tom. F. pag. 95. - Dit dier heeften nfam, welkenS FA^BEPnE-
„ zyn hinniken gekreegen” zegt Schouten. Zie Recueil des ^an
Jndes de Holl Tom. IF pag. 440. „ Het rivi™rd hinnik

Cojnpagn. des
„ lende van die eens paards,maar zo fterk

, dat men Lr on d7n i
verfchil-

„ tier uur onderfcheidenlyk hoon”. Fovaee au
den afftand van meer dan eenkwar-

(g) Zie in het IX Deel van dit WerHef P^g-S ,,Tutti i denti Jono di fe/S .
„ accidlino, buttano

,
faville di foco in Lan con uri corteïïo

, d

„ dentro non fono di tanto dura naterid". ZERPMr’m’r.”*^''
^ altri ; ma

„ inferiore maxillafex , qiiorttm bini exterins-Pfi ^
pag. 72. .. Dentei hahehat in

„ mn exerti^ fed admodum confpicui aperto arp -
> Jemiclives

, non adunci 9

„ trigona ach
, digitali longitudine^ medium parum a gingiva exerti

n orbisulati, elephanlini
, femipedem fuperant

jacentes, crasfi,
} r longstudtne y atque adem in extremis par.

E 3
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ven tot de fabel der Ouden, die verteld hebben, dat het rivierpaard vuur

braakte: die ftof der hondstanden van dit dier is zo wit, zo zuiver ,
en zo

hard ,
dat zy verre verkiezelyk is boven het yvoor om ’er konft-tanden van

te maaken (/). De fhytanden van het rivierpaard , vooral die van het onderft

kaakebeen
,
zyn zeer lang ,

rolrond ,
en gegroefd ; de hondstanden ,

die ook zeer

lang zyn, zyn gekromd ,fcantzuilig ,
en Ihydende, gelyk de flagtanden van het

wild zwyn: de baktanden zyn vierkant of vierkantig rond, vry gelyk aan de

kiezen van den menfch, en zo dik, dat één meer dan drie pond weegt (^)

;

de grootlle fny - en hondstanden zyn twaalf duimen lang , CO hebben zelfs

tot zellien duimen langte (ni)
,
en weegen zomtyds twaal of dertien ponden

elk (n).
, > • 4

Eindclyk
, om een nauwkeurig denkbeeld van de grootte van het rivierpaard

te geeven
,
zullen wy de maaten van Zerenghi gebruiken ,

en dezelve een

derde vermeerderen
, omdat zyne maaten

,
gelyk hy zelf zegt ,

niet dan naar

’t wyfje genomen z^,’'twelk in alle zyne afmeetingen een derde kleiner was

tièus plamm ,
parum detraftam. Maxillares vero utrinque feptem crafos, latos , bre-

vesadmodtm; in fupernavero mandibula, quam Crocodili mon mobilem habet ,
qua

mandit & terit ,anteriores fex infunt dentes,fex ims refpondentes ,acie contrario modo

odaptata, hvtjjim» ac fpUndida, eborh poUti modo , claufoqtie ore conjunguntur,aptan-

turqne iini% ip vetnti ex WU redéfiy uta pldtiutn plano infideat ; veruvi ommufft acies

ramidalis veluti oblique reciji calami modo , fed medii fuperiores non adem inferiorum ,

at medivvi illorum ^ in qtio detrailio confpicitur rotunditatis , petunt ; ac non tnddere,

fed potstts illisterere pajfe , videtor : molares totidem,qmt inferui yjed hiniprioretparvi ,

exigtii , atque rotnndo ambitu , & ab aUis diflant , ut medium palatum inter dentet

anteriores occupare videantur. Inter maxillaret dentes litigiue locus fetnipedalis remane~

bat: dentium vers color eburneus, parum pollens , fpkndidus , diaphanm fere in acie

vidêbatur’,duriti-esillorumfilicea vel ma^is cutelli quidem cofia, non parvd confpioien.

” tium admiratione ,
igtiis exdtabantur favilhe ,

parum vebnhil tot percufflonibtts figni
”

'«emanente : quapropter verlfiniile forel noüis temport dentes terendo ignem ex ore evo-

”
\nilTe"‘ Fab. Colcmna pag. 32,

” biet is aan de kaap Melürade in Afrika , dat men de fchoone rivlerpaards - tanden , dö

witte en zitiverfte van allen , vindt ; de Tandmeefters verkiezen dezelve om ’er koniteindea

” van te maaken ,
omdat zy minder geel worden dan het yvoor , en veel witter en harder zyn”*

de Des'marcuais Tom. H, pag. 148.

^ CD Zie hieragter de befchryving van dat gedeelte des Kabiuets, dat betrekking heeft tot het

nvierpaar^.
aliqttot alium (JUppopotamum') lange majorem , idem Federicüs Ze-

RENc.m «OW.* «oè/s oftcndit, cajas dentes aprini pcdali,kngittidt»e fuerunt iproporttone

craütoTe%p (ic ^ reiiqua omnia majord*^* Men merke hier aan; dat
j
” ^

belchvyvl^gvaii pAB^CoLUMNAbeiluic, toont, dat die befchryving naar het kleinue vel der twee

livierpaarden van Zerenghi gemaakt is; dat dit kleiiUle het wyfje, en dar het grootIte,’t welk

CoeuMNa niet befchreeven heeft , het mannetje , was : die plaats toont ook , dat men op da

maaten van Columna niet moet aangaan, gelyk alle Natuurbefchouwers gedaan hebben; het

eenigft» befchryving van Columna nauwkeurig is, zyn de tanden , omdat deze dee-

leii met korter of langer kunnen worden, tenyyl een huid, in ’t zout gedroogd , in alle haare

afmeetingen bederft.
.

CïD *> ht tanden boogsgetvyze gekromd
, on omvent zeftien duim lang

vvaren, dat zy daarenboven op de dikfle plaats zes duim in omtrek hadden”. Defcription

% r o par k Capitaine Co VENT. /'«j'/rge de Dampier. Tom. //ƒ. pag.

het rivierpaard betreft, ik heb het niet gezien ,
maar ik heb ’er tanden van ge-

Vnfft” die wel dertien pond woogen”. Defcription des animaux & des plantes, tirJe da

'» Qg^iJo-rrapbic de Coswas kfolltalre, pag. 19. de la rdation de Thevenot, Paris idpd.
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mannetjes rivierpaard hadt derhalven zeftien voet
“cgen dunnen lengte, van het uiterfte van den fnuit tot aan het begin vanoen itaart; vyfuen voeten in omtrek, zes en een half voet in de hoogte;
zyn pooten waren omtrent twee voet tien duim lang, zvnkoo was drie enem half vom lang, en ,agt en een half voet dik il d=rom?ekfdé mS
een vS'lang'

tanden waren meer dan

h>ag“ge wapenen , en zulk Mne verbaazende lighaamsllerkte

,

H™ “8 ^1= <l>«en kunnen maaken
, maar het ia

hertiln^
zagtzmmg,(o) en daarenboven zo log en traag in ’t loopen, dat

dan
dieren zou kunnen agterhaalen

, het zwemt raffer

hatiffr
• .

het maakt jagt op vifch, en voedt ’er zig mede (p) , hetbe-aagt zig in t water, en onthoudt zig daarin zo gaarne als op \ land: heteen evenwel geene vliezen tuffchen de vingers der voeten, gelyk de beverra de otter, en hetfchynt met gemaklyk te zwemmen dan door de groote
dewelke maakt , dat het

, omtrek tegen omtrek
,
omtrent

rrwrv j
^ zwaaTtc IS als het water

; daarenboven houdt het zig lang op
n grond van t water

, en gaat daar gelyk in de open lugc, en, wanneer
net uit trekt om te weiden, eet het fuikerriet, rietgras

, gierft
, ryft,

cn verniet veel, en doet vcel fchaade in de hpteelde landen; maar plyk het \Teesagdger is op ’t land dan in ’t water zokan menhetgemaklyl verwyderen; het heeft zulke kort^pooten! dat’het

fer JLjT ontkomen, byaldien het zig vLe “n L w2
wanneer het zig in gevaar fevindt

, is zig in\
voor dar Ïp^ a I

^aan
, en een groot eind wegs af te leggen

maar, zo menTetwft" woTdt’hlt S' wanneermen het jffgt,

valt het op de fchuiten a’an, gr^p'fdezX’e Z\ z^^eTaXffeh^^^^^^^^

t, \vy hebben ^h«zel^e z'o
verfchriklyk en wreed dier houden; want

.. eöW inderdaad zo zagtzinnig, dat het zig zonder
„ gaan,zondcfW^^wn^^®fet ^Ve het los uit de flal

„ vermaaken wilde, een gefloten kool
, of een meToen of

* aanfehomvers

„ hieldt het in zyn hand, om hoog, het dierTorwaarón^^^^^^ brood, en
„ al fnorkende, opende, dat het den kop van een leeuw mef^aant

zo yerbaazend tvvd,
„ zyne kaaken zou hebben kunnen bergen; daarop Het dan de “u‘ .’'S‘^'-“lyk binnen
„ in diefoort van kolk of zak nedervallen,

’t welk her
in de hand hadt

/iquatilibm.
_

t welk het dier kauwde en opat”. Bellokius *
(Si „Het rivierpaard gaat vry langzaam aan ,io j . .

„ lyker in ’t water, het leeft daar van kleine
nvieren,maar het gaat veel fchie-

Befcripion de rHippopotame par h Covent™ bekomen”.
pag. 360.

^ v^otENT. Foyage deUhMViZK. Tomé Jlh
(?) „ Het rivierpaard gaat tot op drie vademon

„ waargenomen
, en ik heb het daar meer dan pp» ’ want ik heb dit zelf

„ boven kwam”, Defcriptm de rHippopotame tav /
blyycn voor dat b^r «/pdpr

riÊR. /. f.
^ ^ 'PPopotame par U Qapitaine Covent. Foyage

het weder
de Dam-



40 DË NATUURLYKE HISTORIE
wils geheele brokken uit, en doet haar zomtyds zinken (r). „ Ik heb, zegt

„ een Reisbefchryver (r)
, het rivierpaard den muil zien openen , en één

,

„ tand op het boord van het vaartuig, en den anderen op de tweede; plank

„ van de kiel af, dat is te zeggen op een afftand van vier voeten van mdkan-

„ deren
,
zien zetten

, de plamc doorbooren ,
en het vaartuig dus doen zin-

„ ken; Ik heb een ander langs het ftrand gezien, op wiens rug een

,, floep
,
daar wel veertien ton water in was ,

door de golven wierdt gefmee-

„ ten
,
dat

,
zo belaft

,
vaartuig zat op zyn rug ,

tot dat het da^ door eene an-

„ dere golf wierdt afgevoerd ,
zonder dat het dier daar eenig ongemak v^

„ fcheen gehad te hebben ; wanneer de Negers met hunne kanoes gaan vis-

„ fchen,en een rivierpaard ontmoeten , werpen hetzelve vifch toe, en dan

„ gaat het zyn weg, zonder himne viflchery te ftooren: hy doet het meefte

„ kwaad , ivanneer hy op den grond kan fteunen
,
maar terwyl hy op ’t water

„ dryft kan hy niet dan byten ; eens zag ik hem onze floep ,
terwyl dezelve

„ digt aan ftrand was , met zyn rug boven ’t water opHgten en omwerpen

,

,
met zes mannen

,
die daarin waren , maar by geluk deedthy hen geen verder

” kwaad”. — Wy durven
,
zegt een ander Reiziger (t), de rivierpaar-

**
den in ’t water niet tergen, na een geval, ’t welk voor eenigen tyd byna

” doodelyk aan drie onzer manfehap geweeft was , zy waren met een kleine
’’

kanoe uitgegaan om ’er een te dooden in cene kleine rivier, daar agt of

„ tien voet water in was
; na hem op den grond , alwaar hy , volgens zyne ge-

woonte liep , ontdekt te hebben , kwetften zy hem met eene lange lans, het-
” welk hem zo woedend maakte, dat hy aanftondsnaar boven kwam , hen met
’’

een verfchriklyk gelaat aanzag, den muil opende, een groot ftuk van het
’ boord van de kanoe met een flag van zyne tanden afliaalde, en dezelve

’’
byna om verre wierp

,
maar hy begaf zig terftond weder naar de diepte”.

Die twee voorbeelden zyn genoeg om een denkbeeld van defterkte dezer die-

ren te geeven ;
men zal eene menigte dergelyke voorbeelden in de algemeene

Hiftorie der Reizen vinden, waarin de Hr. Abt Prevost, met die juiftheid

van ftyl 5
die hem eigen is , een nauwkeurig berigt heeft gegeeven van alles,

wat de Reisbefchryvers van het rivierpaard gezegd hebben («).

Voor het overige wordt dit dier niet dan op weinige plaatfen in grooten

getale gevonden, en de foort fchynt zelfs tot byzondere klimaaten bepaald te

zyn , en nauweiyks elders dan in de rivieren van Afrika te beftaan ; de meefte

Natuurbefchouwers hebben gefchreeven , dat het rivierpaard ook in deindiën

gevonden wierdt, maar zy hebben ’er geene waarborgen voor, dan getuige-

niffen , die my wat verdagt voorkomen ; het ftelligft van allen zou zyn dat van
AleX'

(D «liet rivierpaard belaagt de febuiten, die, met waaren belanden, den Niger afgevoerd

,
worden ,

welken het door verfcheiden draeijingen van zyn rug doet zinken”. Leon. Afric,

’OeCfript. Tom. II. pag. 758.

Rêlation du Capitaine Covent. Voyage de Dampier. Tom. III- pag- 3 <5 t.

(f) Rêlation du Capitaine Rogers. Foyage de Dampier. Tom. III- pag-Z^Z-

(») Hifioire générale des Voyages. Tom. V. pag. p5. en 330.
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Alexander (v) in zyn brief aan Aristoteles , zo men uit dien zelfden brief
piet zekerheid konde opmaaken , dat de dieren , daar Alexander van fpreekt,
inderdaad rivierpaarden geweeft zyn ; het geen my eenige twyfeling hierom-
trent geeft

, is ,
dat Aristoteles

,
in zyne Hiftorie der dieren

, het rivier-
Paard befchryvende

,
gezegd zou hebben , dat het zo wel in de Indiè'n als in

^gypts gevonden wierdtjbyaldien hy gedagt hadt, dat de dieren
, waarvan

Alexander in zyn brief gewaagt, wezendlyke rivierpaarden geweeft waren:
Onesicritus (x), en eenige andere oude Schryvers, hebben berigt,dat het
rivierpaard ook in de rivier Indus gevonden wierdt, maar de hedendaagfche
Reizigers, ten minftendie, welke het meefte vertrouwen verdienen, heb-
ben deze byzonderheid niet beveiligd

; allen komen zy hierin overeen (y).
dat dit dier m de Senegal of de Niger, de Gambia, de Zaire, en de andere
groote rivieren, en zelfs in de meiren van Afrika (2) gevonden wordt, voor-
al in het Zuidelyk en Ooflelyk gedeelte

; geen van hen verzekert ilellig
,
dat

het in Afia wordt gevonden; de Vader Botm (a) is de eenige, die het fchynt
aanteduiden

, maar deszelfs verhaal komt my vcrdagt voor, en bewyft,naar
myne gedagten, alleen, dat dit dier aan Mofambique en aan het geheel
Uollelyk gedeelte van Afrika gemeen is : tegenwoordig is het rivierpaard , ’t

welk de Ouden het nylpaard noemden, zo zeldzaam in den beneden -Nyl ,dat
de Inwooners van Egypte daar geen denkbeeld van hebben

, en ’er zelfs den
naam niv;t vau kcmivn : hcc is even onbekend in alle de Noordelyke dee-

,9 la iieaei - gcz.iun , /
Maiu.kt, par M. L’Aube Mascrier,

XII. Deel.

, JUT les Mémoires de M. d£« la Haye 1740. Tom. IJ. pag. 126.
b
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len van Afrika, van de Middelandfche zee af tot aan de rivier Bambot, die
aan den voet van het Atlas gebergte ftroomt; het klimaat , daar het rivier-
paard zig thans onthoudt, ftrekt zig derhalven nauwelyks verder dan van Se-
negal tot Ethiopië

, en van daar tot pn de Kaap de Goede-hoop
, uit.

Dewyl de meefte Schryvers het rivierpaard
, zeepaard of zeekoe genaamd

hebben
,
zo heeft men het zomtyds verward met de waare zeekoe , dateen zeer

verfchillend dier is van het rivierpaard
, en ’twelk zig niet dan in de zeen van

’t Noorden onthoudt ; het fchynt derhalven zeker, dat de rivierpaarden
,
wel-

ke de Auteur der befchryving van Moskovie zegt
,
dat op den oever der zee

by Petzora gevonden worden
, niet anders zyn dan zeekoeijen

,
en dat men

Aldrovandus kwalyk mag neemen
,
dat hy dit gevoelen zonder grond aange-

nomen (c) en gezegd heeft, dat men het rivierpaard in de zeè'n van Noor-
wegen vondt ; want niet flegts onthoudt hetzelve zig niet in de zeen van ’t

Noorden, maar het fchynt zelfs, dat het in die van ’t Zuiden niet dan zeld-
zaam gevonden wordt. De getuigeniflen vanEnuARD Barbosa, en van
Edward-

V

uoT, door Axdrovandus gemeld, en die fchynen te beveftigen,
dat de rivierpaarden zig in de zeè'n der Indiën onthouden, komen my even
twyffelagtig voor als dat van den Auteur der befchryving van Moskovie , en
ik ben zeer geneigd

,
om, met den Hr. Adakson, te denken, dat het ri-

vierpaard , ten minften tegenwoordig , niet dan in de grootc rivieren gevon-
den wordt; Kolbe (e) die zegt verfcliexden aan de Kaap de Goede-hoop ge-

fO Maar liet geen nog meer te verwonderen is, Plinius , die , over de water-dieren hande
,, lende, zegt, dat de krokodilien en nvierpaarden aan de rivieren, aan het Jand en aan

. irAf»rr rinc rn lrr»nn/an '/Jtr j_ ^ .

<t«u UU
„ zee, gemeen zyn, geeft dus te kennen, dat zy zig ook i.i zee onthouden”. Derhalvpn mnpr
het ons niet vreemd voorkomen, avanneer men in de befchryving van Moskovie leeft d«’Ar
in den Oceaan, de landen van Petzora beftroomende, zeepaarden vallen: inseelvks hééft Fn,,
ard Barbosa , een Portugees , in Cefala verfcheiden zeepaarden waargenomen die van dê
zee naar de weiden uittrokken, en naderhand naar de zee te mg keerden; dat zelfde herhaalt
Edward Vcoryan zulke dieren, die in de Indifche zee zwerven; daarenboven leeft men in
het eerfte Deel der Reizen, dat de zeelieden dikwils aan land gaan, om rivier-of zeepaarden
inde naby gelegen weiden graazende, te vangen, maar deze naar de zee vlugtende tafteden
hunne booten aan, welke zy braken en deeden zinken, kunnende zy zelve , ivegens de hardheid
van hunne huid, met geene lanfen gekwetft worden, Adorovand. de Qtiadrup. digit. vivib

i8i. enz.
• f*

(d') De Niger opvaarende kwamen wy in een ftreek
, alwaar de rivieipaarden of zeepaarden

zeer gemeen zyn: dit dier, het grootft der tweeflagtige , wordt niet dan in ’tzoet water der ri-
vieren van Afrika gev.angen ; en eene zaak die der opmerking waardig is , ilat men hen nog ner-
gens dan in dat gedeelte der wereld

, daar het byzonder toe bepaald fchynt , vernomen heeft
men geeft het gemeenlyk de gedaante van eene koe, dat is inderdaad het dier, daar het meeft
naar gelykt, maar deszelfs pooten zyn korter, en de kop is van eene buiteniboorige dikte ‘wir
de grootte betreft , het zeepa^ard volgt op denolyfanc en den rhinoceros; zyne kaakbeenen' zvn
met vier ftagtanden gewapend, waarmede hy de wortels der boomen, die hen tot voedzel ver-
Itrekken , losraaakt; hy kan met lang onder water blyven zonder te ademen, en dit verpligt hem
om den kop van tyd tot tyd boven water te brengen, zo als de krokodil doet. „ l^hJge Z
Senegal , par M. ADA^soN Paris 1757. pag. 73.

’ i s au

(S zeekoe is een d^ verwonderenswaardigfte fchepfels van dit land, die. zo wel in ’t
water als buiten hetzelye leeyen kan, eu deswegen met regt een Amphibium of dier mas

„ worden genaamd , dat beide in_ t water en op ’t land kan leeven ; waut als dezelve in ruft en
,,

buiten gevaar wil leeven, of zig wil verbergen, zo zoekt zy de diepte des waters, en bl^
daar in zo lang verborgen, tot dat de maag haar doet voor den dag komen en aan land flap-
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::

.. A‘l±'“ •™™‘ b« '"i=note Jef* s ,X.?. :ss-
Va I

fchryft, Lib. I, cat ft flfit riv j-
°

:: s&r“»„TïSr;’oS^^^^

» {.-CTO., «1. en dikke beeneil ZOhooS J ,

t> ker, maar niet zo lans als die
a's oifen of koeijenkon wanr i

^? '"'• rhmo-
„ ken zal; gelyk dan ook in even beiden naar

eenigzius dik-

5» 2yn , en geene gelvkheid’ mer do" oraftandighcden de ooffof'"^
Proportie vergcly-

„ ofl'enmuil overeen ƒ omdat hvi van het m’ df ^^er klein

M breed, waardoor zv het iiuTP^tir^f
is als een paardemnuil • do’ t,

»» en dit gefcliiedt alwd als zv ^'“^'^azen
, zodat het

^

»• willen ; de voeten zvn
komen , en zig laaten zien of nl

^ fontein fpringt,

>» ven even dik zyn, Mn\^eind
** gezegd, kort, dik, en’rond"

gi'asweiden gaan
» CT breede

, en ook in vier hv»o^ d^^
Plaats van gefpleeten Ho’

onder eii bo-
.. ^rt is ganfch kort, d®‘'® “gedrukte ,ifoeweVo^^^^ '’°”de
9t huid nergens hairen als^if d^i*

*^“,^311 de olyfanten; daarenbovon hoef; de
« ftaartziet men nogtaiis eenigf “^«^‘‘'booren waren amfhe7e?ndf ®""d'’®

:: So"vï. ï?.»Ss f

-

,, hootn, en VOons zam deze bandon
ayde maar twee,

., meer ponden zwaar isf^SJ'dr^SfFsT»"^ oiTen
I» van dezelfde zwaarte, vermits al het geen daamn'^^^*

koftbaarer en dnurer dan^"oi°°^., vvordt, niettegenftaande het nat, vet of ando?c
'vordt wit blvft ïn ^'Penbeen

:: gSin!r:x,Ki;o'Sri“«r

,. doordringen; om dit dier het leeven té w ‘^®*'balven een geineene koo , j
f> ken, die plaats is eenig en alleen aan “on weeten b'gc

„ ven het oog op de harfenpan, ahvaa
- do h o"" voornaamlvk bv de o ^ '“k-

vindt; du moet men zeer wel, zSllS f en g^ek ’T".'
^o-

omdat zy den wind daar van krvo-oodi^^
^op boven ’t wot»r °f yJeefch zig be-
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Kolbe mv in de befchryving
,
welke hy van dit dier geeft, nauwkeuriger voor-

komt, dan hy doorgaans is, raag men egter m tv^ffel trekken, of hy het zo

dilcwils gezien hebbe als hy zegt, dewyl de afbeelding, welke hy by zyne be-

fchryving gevoegd heeft, flegter is dan de afbeeldingen van Columna, van

Aldrovandus, en van Prosper Alpinüs, die egter flegts naar opgevu e

huiden gemaakt zyn: het is ligt te bemerken ,
dat, in het algemeen de be-

fchryvingen en de figuuren in ’t werk van Kolbe ® P

naar ’t leven geteckend ,
zyn ; de befchryvingen zyn u e

§
^^ge pg

fteld, en de figuuren zyn meeft overgenomen of nagemaakt naar die van an-

dere Natuurbefchouweren , en byzonderlyk gelyk de fi^ur, w_ y va

het rivierpaard geeft , veel naar de cheropotamus of het rivierzwyn van

Prosper Alpinüs (ƒ). . . , c i,

Kolbe derhalven verzekerende, dat het rivierpaard zyn verblyr houdt n

de wateren der zee
, zou dat wel alleenlyk gezegd kunnen hebben in navo ging

van Plinius ,
en niet volgens zyne eigen waarneemingen ;

de meelte der an-

dere Schryvers verhaalen , dat dit dier alleenlyk in de meiren van zoet water

en in de rivieren gevonden wordt
,
zomtyds aan derzelver monden maar ge-

meener op groote afïlanden van de zee; daar zyn zelfs Reisbefchryvers ,
die

Sg veLonLen, gelyk Merolla (^), dat men het rivierpaard zeepaard ge-

„ Z'odra de fchoot gedaan is duikt zy weder; onderculTchen

zv een doodwonde bekomen hebbe, of niet, want byaldien die met doodelyk is, blytt hei

wAter onklaar als hel is, maar is zy op de regie plaais geraakt ,
zo ziet men weldra een an-

” Ir teken , vermits het water met bloed vermengd en roodagtig wordt, waar aan men ook

” onfeilbaar kan weetcn waar het ligt, en voelt men maar met een langen ftok, waar aan on-

” der een weerhaak, boven egter, en ten einde van den ftok, een lang touw vaftgemaakt is,

” OP die plaats, zo kan men dat dier daardoor aan land brengen; w.1 het nogtans n.et geluk-

” to. zo werpt men een touw, met een ftrik daar in, en zoekt den kop of de beenen vaft

**
te krygen, en het gevelde dier aan land te trekken.

, l j c
” ne huid afgehaald, welke men hier tot niets weet te gebruiken ,

ofTchoon zonder twyf-

fcl voed leer daar van zou kunnen worden bereid ,
maar ten prooy van \vild roof-vee oyer-

”
1 fnvdt men het vleefch met het fpek , doorgaands een ftaande hand dik , af , zout het bei-

’* ;n PU neemt het met zig op een wagen naar huis; want zo veel men op een wagen kan

’• iZZ Uormen zekerlyk vleefch en fpek van een zeekoe, doordien zy doorgaands vyf-

’ Sf.thrv",“ . ™ .» «-pv.. ..3 V..

»» %rSh on SVperwordt voor eene groote lekkemy en byzonto gezonde koft gchou-

„ den, en is my zeer welbewuft, dat eenige boeren , die eene lading thuis braden aan haare

vrienden het pond voor zeven of agt ftuivers, en nog met groot veraoek . hebben verkogt;

**
en die vmand een ftuk van eenige ponden vereert, mag men wel denken, dat hy het uit by-

” zondere oorzaaken gedaan heeft: het is ook, als ik de waarheid zal zeggen, een voortref-

felvk eeten, voomaamlyk niet te oud en niet te lang gezouten, t zy gerookt of verfch ge-

kookt , aangezien het fpek niet zo tegenftaat als het varkenfpek , veel min is het ongezond

of koorfig ,
en het jaagt al wat de menfeh onder de leden mogt hebben ,

weg ; hetwelk ook

de reden is, dat men het zo duur koopt , en daarna gefmolten,in plaats van boter, op brood

befchryving van de Kaap ife Goede - hoep , fof^ voi. I ®hz. Am-

^ lier (iaat aantemerken , dat de aftekeningeiT dezer Cheropotamis of rivierztvynen van

Prosper Alpinus gemaakt fchyncn te zyn naar opgevulde huiden van nvierpaaa'den
,

die laeo

moirelYk de unden hadt uitgebrooken.

générale des FeyageSy Tom. F. fag. pg. Nota s.
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noemd heeft, omdat dit dier, zegt hy, het zout water niet yerdraagen kan;

het houdt zig doorgaands over dag in ’t water , en gaat daar niet dan des nagts

uit om te weiden ; het mannetje en het wyfje verlaaten malkanderen zelden

:

Zerenghi vong het mannetje en het \vyfje op denzelfden dag en in dezelfde

graft : de Hollandfche Reisbefchryvers zeggen dat het vier jongen draagt , maar

dat komt my zeer verdagt voor ,
en fchynt cegengefprooken te wordp door de

getuigenilïen, welken Zerenghi bybrengt; daarenboven gelykhet rivierpaard

byfter groot valt, is het in ’t geval van den olyfant, den rhinoceros , de wal-

vifch
, en van alle groote dieren die flegts één jong werpen

, en ik durf op
die overeenkomft beter afgaan dan op alle de getuigeniflen.

BWOEGZEL TOT DE NATUURLTKE HISTORIE VAN HET
RIFIERPAARD (*).

Het geen de Hr. de Buffon hiervoor in zyne NatuurlyfceHiftorie van dit

dier gezegd heeft , was alles wat men in dien tyd , toen hy dat artikel fchreef

,

nauwkeurigst daar van zeggen konde. Hetkwam my toen voor , dat ’er niets

ontbrak dan eene Plaat ,
die dit dier beter vertoonde

, dan het vertoond is in de
figuuren, welken verfcheiden Auteuren daar van gegeven hebben: Ik nam de
vryheid van ’er eene te voegen by de befchryving van den Hr. de Büffon
Qi) gemaakt naar een opgezet vel

, dat federt eene eeuw in het kabinet van
onze univerfiteit bewaard wordt.

Twee jaaren daarna gaf ik eene betere afbeelding ; {h) Een vel , kortelings

voor het kabinet van zyne Hoogheid, den Heere PrinO van Oranje ov^erge-

zonden , diende my tor model. Het wa-s zcci wOl opgezet; onder de beftiering

van den Hr. Klockner, doftorindemedicynen te Amflerdam: Ik vergezélde

het met eenige aanmerkingen van belang , die my door den Hr. Kapitein Cor-

don waren medegedeeld.

Ik meende ,
dat dit genoeg was om dit dier wél te doen kennen , toen de

Hr. Gordon my, in ’t begin van ’t jaar 1780, twee tekeningen zondt, die
* een mannetjes en een wyfjes rivierpaard vertoonden, gemaakt naar de die-

ren zelve ,
op het oogenblik als zy gedood waren. Ik was getroflFen toen ik

dezelve vergeleek met de figuuren, welke ik daar van gegeven had, en ik

zag duidelyk ,
dat de huid van zulk een groot dier

,
fchoon met alle mogely-

ke zorg bereid en gefchikt , verre af was van het oorlpronkelyk dier zelf
nauwkeurig te vertoonen; Dus nam ik niet in beraad om deze twee tekenin-

gen te laten graveeren. Men zal dezelve in de Plaatenlllb en IID. vinden.

O Door de Hoogleeraar Aelamand te Leiden.
Het is de derde Plaat in onze Franfe Editie van het Xllde Deel, die men fupprimeert

heeft.
• '

(0 Het is de IIIs. Plaat
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Nog heeft de Hr. Gordon de goedheid gehad van deze tekeningen te ver-

gezellen met befchryvingen en nieuwe, zeer opmerkelyke, waarnemingen,

welke hy dikwils gelegenheid heeft gehad, te doenj zyn onvermoeide yver

voor nieuwe ontdekkingen en voor de bevordering der Natuurlyke Hiftorie

heeft hem genoopt om nog veel dieper in ’t binnenst van Afrika door te drin-

gen dan hy te voren*gedaan hadt ; en ,
terwyl de rivierpaarden omllreeks de

kaap deGoede-hoop zeldzaam geworden zyn, heeft hy dezelve zeer talryk ge-

vonden in de plaatfen daar hy geweest is : men zal dit klaar begrypen en ge-

reedelyk erkennen , zodra men weet
, dat hy voor zyn deel alleen negen ge-

dood heeft, dat’erineene jagt, waarin hy den Hr. Plettenberc, Gou-

verneur van de kaap ,
vergezélde

,
in cenige uuren tyds ,

eenentwintig ge-

dood zyn, en dat het zelfs niet dan opzyne tuffchenlpraakwas, dat men daar

geene grootere flagting onder deedt. Deze jagt gefchiedde langs de rivier,

welke hy Plettenberg heeft genoemd, ten naaften by op zeven graaden leng-

te ten ooften van de kaap ,
en op dertig graaden ziiidelyke breedte. Het

getal dezer dieren moet derhalven zeer groot zyn in het geheele binnenfte

gedeelte van Afrika, alwaai- zy door de bewooners weinig ontrust worden.

Het is daar, dat men hen zien moet om hen wél te kennen, en nooit heeft

iemand daar eene betere gelegenheid toe gehad dan de Hr. Gordon; Ook
heeft hy zig van die gelegenheid bediend om deze dieren met de oogen van

een waar Natuuronderzo^er te befchouwen. Ik onderftel ,
dat terwyl ik, het

uittrekzcl geve van ^t geen hy my deswegen gefchreven heeft ,
de Lezer zig

herinnere den inhoud der anikels van dit werk , waarin over deze dieren ge-

fproken wordt.

Als de rivierpaarden uit het water te voorfchyn komen is de kleur van het

bovenst hunnes lighaamen blauwagtig bruin , dat helderer wordt , naar maa-

te het langs de rilden nederdaalt en uitloopt in eene ligte fchaduwing van
vleefchkleiir. Het onderst van den buik is witachiig , maar die verfchillen*

de kleuren worden overal donkerer, naarmaate hun vel drooger wordt. Bin-

nen in hunne ooren, en op derzelver randen, zyn yry zagte hairtjes, van

eene rosagtige bruine kleur ; daar zyn ook gelyke hairtjes van dezelfde kleur

aan de oogleden, en hier en daar eenige op het lighaam, byzonderlyk aan

den hals en dezyden; maar deze korter en ruwer.

De mannetjes overtreffen de wyfjes altyd in grootte, maar geen derde,
‘

getyk Zerenghi zegt , zo men de Ihytandcn en hondstanden uitzondert. De
Hr. Gordon heeft een wyfje gedood, welker lighaam elf voeten lang was,

en de grootfte mannetjes rivierpaarden, dien hy gedood heeft, was elf voe-

ten ,
agt duimen , en negen lynen ,

lang. Deze afmetingen verfchillen veel

van de maaten ; welke Zerenghi heeft gegeven
,
want volgens de maat van

het wyfje, dat hy befchreven heeft, moest het mannetje, een ^rde groo-

ter, zestien voet en negen duim lang zyn. (I*) Nog meer verfchillen zy, in

«rootte , van de rivierpaarden van het meir van ffzana ,
waarvan zommige

,

volgens den Hr. Brüce, meer dan twintig voet langte hebben. (/) Dieren

(k') Zie hiervooren pag. 33 en 34.

f/) Zie Terne IV. des Supplemems de notre édition fran^oife
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van deze laatfte grootte zouden buitenfpoorig zyn ; maar men vergist zig Hg-
telyk inde grootte van een dier, wanneer men daar enkel van verre over
oordeelt

, en zonder het te kunnen meten.
Het getal der tanden verfchilt in de rivierpaarden naar hunne jaaren, gC'

lyk de Hr. de Buefon vermoed lieeft. Allen hebben zy vier fnytanden en
twee hondstanden in yder kaakebeen , maar zy verfchillen in het getal der
baktanden. Dat

, waarvan ik de afbeelding gegeven heb
, hadt zesendertig

tanden in het geheel; de Hr. Gordon heeft ’er een gezien, dat tweeëntwin-
tig tanden in het bovenfbe kaakebeen en twintig in het onderlle hadt. Hy
heeft my een kop gezonden, die agttien hadt in het onderlle en negentien
in het bovenfle; maar die tanden boven het getal zyn gemeenlyk niet dan
kleine punten, die de wezendlyke baktanden voorgaan, en die weinig vast

^
De breedte van het bovenfle gedeelte des kaakebeens

, dat den bek maakt

,

IS van zellien en een vierde duim , en de omtrek , van den eenen hoek van
den bek tot den anderen gemeten , is drie voet drie duim. De bovenlip
fteekt een duim voor de onderlip uit, en bedekt alle de tanden. Ter zyde
van de voorfle bovenfle fnytanden zyn twee vleefchige verhevenheden, die,
wanneer de bek zig fluit , in twee holligheden van het onderfte kaakebeen
ontvangen worden.
Het rivierpaard heeft kleine oogen

; derzelver langlle middellyn is van elf
Ijmen, en hunne breedte van negen en een half. De oog appd is donker
blauw en daar is weinig wit.

°

De lengte van den llaart verfchilt in deze dieren
; het onderwerp

,
dat hier

vertoond wordt liadt er een van een voet drie duim en zes lyneii
; de om-

trek aan het begin was van een voet en zeven duimen. Daar heeft dezelve
eene wat driehoekige gedaante, en eene der platte zvdenis naar boven; Dus
iiuitny, eene lootregte bewegine hehhendp. nauwkeurig de opening van
den aars. Naar het midden worden zyne kanten platagtig, en dewyl .zyne
geleding daar eene horizontaale beweging toelaat

, kan hy dienen om , ter-

^1 het dier zwemt
, deszelfs rigting te bevorderen. In den eerflen opflag

fchynt die llaart met fchubben bedekt
, maar die fchynbaare fchubben zyn

niet dan rimpels van ’t vel; zyn buitenlle rand fchynt een gerande naad.
De roede, buiten het bekleedzel of de fchede gehaald, is twee voet een

duim en zes lynen lang, en gelykt vry wat naar die van den Hier. Haar om-
trek by het lighaam is van negen duimen, en een duim van het einde af is
zy van drie duim en negen lynen. Als zy geheel ingetrokken is vertoont de
punt zig bedekt met vleefchagtige en gerimpelde ringen, die het einde van
de fchede ma^en, gelyk men in de figuur ziet. Het is op de bafis van die
fchede, aan de zyde van den aars, dat de tepeltjes geplaatst zyn. In ver-
fcheidenen der rivierpaarden door den Hr. Gordon onderzogt, heeft hygevonden, dat de Ichede zelve even als de penis, geheel naar b nnen tvasgeweken

, en dat de buik ganfeh effen was ; zo dil fchede zig in anderen
uitwerkzel der bewegingen, welken de dieren on-

dergaan hadden toen men hen op ’t land getrokken hadt.
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De zaadballen zitten niet in een balzak van buiten

; zy zyn van binnen in
het lighaam, en vertonnen zig niet uitwendig ;men kan dezelve door de dik-
te van het vel heen voelen. Dus is alles wat tot de teeldeelen behoort

, bin-
nen in ’t lighaam verborgen, behalven in den bronflyd; zo dezelve uitwen-
dig uitftaken zouden de dieren zig ligtelyk hebben kunnen kwetfen onder
het zwemmen, of terwyl zy zig over den bodem der rivieren

,
die ongelyk en

met rotfen bezet is , voortflecpten.
In het wylje is beneden den ingang van de vagina, of lyfmoeder - fchede,

een blaasje of zakje dat omtrent twee duimen diepte heeft, maar waarin men
van binnen geene opening zien kan; het gelykt vry veel naar dat van de
hyena, behalven dat het onder het tnrouwelyke deel is. Dit wyfje heeft
geene hangende mammen, maar alleenlyk twee kleine tepels

, wanneer men
dezelve drukt komt ’er eene zoete melk uit , die zo goed is als koeije- melk
De beenderen van het rivierpaard zyn tenuiterflen hard; In een been vaii

de dye, dwars doorgezaagd, vondt men een kanaal van vyf duimen langte
en tien lynen middellyns, vry veel gelykende naarde holte, die het mera:
bevat; Daar was egter geen merg in onmiddelyk na den dood van het dier
maar men zag ’er een zeer hard lighaam in, waarin men meende bloed te be-
merken.
De breedte van den voorvoet is gelyk aan deszelfs lengte

; de eene en an-
dere is van tien duimen en negen lynen in deszelfs beide afmetingen. Die
voeten zyn gefchikt om te zwemmen

, want de vingers kunnen zig bewegen
malkanderen naderen en naar beneden plooijen : Derzelver nagels zyn wat
hol gelyk de hoeven van andere dieren. Het onderst van den voet is eene
zeer harde zool

, door eene diepe kloove van de vingeren afgefcheiden • zv
Kgt niet volmaakt vlak of horizontaal, maar meteenige helling, als of het dier
onder ’t gaan zyn voet aan de eene zyde wat meer gedrukt hadt dan aan de
andere; ook Haan alle deszelfs voeten ccn weinig buitenwaards gekeerd De
wyl het korte beenen en de gewrigten zeer buigzaam heeft

, kan het zvnë
beenen tegen het lighaam aanleggen en drukken, het geen het zelve de be
wegingen voor het zwemmen des te gemaklyker maakt : deHr, Cordon door
eenige manfchap geholpen, heeft een groot rivierpaard, buiten ’t water op
een vlakken grond, even als een ton voortgerold, zonder dat de voeten daar
een merkelyk beletzel in maakten.

Schoon de rivierpaarden een gedeelte van hun leven in ’t water doorbren-
gen, hebben zy egter het ey-wyze gat in den trommd gefloten. Als zy tot
hunne volkomen grootte zyn gekomen, is de langfte raiddellyn van hun hart
van een voet. *

Hunne maag fchynt eenige overeenkomst te hebben met die der herkan
wende dieren; zy herkauwen egter niet: hunne hondllanden zyn een beJet-
ze voor de bewegingen, die tot deze bewerking vereifcht worden; en daar-
enboven zouden zy in het water

, daarin zy een gedeelte van hun leven moe-
ten doorbrengen, niet kunnen herkauwen. Voeg hier by, dat hunne uit
werpzelen mets dan kwalyk vermaalen groente vertoonen.

De
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De Hr. Daübenton heeft, met zyne gewoone nauwkeurigheid, de maag

van eene vrugt van een rivierpaard befchreven (e). Derzelver maakzel is

hem zo zonderling voorgekomen ,
dat hy niet heeft durven befliflen, of het

eene enkele maag ware ,
met vernauwingen en verwydingen

,
gelyk die van

de Pecari (ƒ) , dan of zy uit verfcheiden maagen beftondt
,
gelyk die der her-

kauwende dieren. Om te weten, zegt hy, wat hier van zy, zoude men deze

deelenin een rivierpaard van meer gevorderden leeftyd, dan de vrugt, die

hem ten onderwerpe zyner befchryving gediend heeft ,
moeten befchouwen,

De ontwikkeling en de groei dezer deelen brengen daarin miflchien zo vee-

e verandering voort, als in de maagen van volwalTen runderen met die van

een kalf vergeleken.
Ik kan in zekeren zin voldoen aan ’t geen de Hr. Daübenton hier vor*

dert. De Hr. Cordon, die de befchryving van dezen Heer gelezen hadt,

heeft eene aftekening laten maaken van de maag van een jong rivierpaaard

tot de helft zyner grootte gekomen ,
zodanig als dezelve zig in het

openen van den buik , toen het dier op den rug lag , vertoonde. Zie de

Illi. Plaat. Het is fpytig ,
dat de tekenaar daar niet eene verklaarmg heeft

bygevoegd , die beter begrip zoude geven geen by heeft willen ver-

toonen. Zie hier . alles wat hy on Kanten zyner tekening daarvan zegt

;

(A) IS degroote blinde zak of de pens, van binnen verdeeld door tien plooi-
jen ,

als zo veele bladen
,
en met tepeltjes bezaaid (B)

,
is eene verwyding tus-

fchen de penflen
, de pyloris

,
of de portier van de maag ; zy is vol rimpels

, van
eene weeke zelfftandigheid (C) , eene andere verwyding

, van binnen vol
tepeltjes, die naar zeer korte mippertjes wol gelyken (D) , eene derde ver-
wyding , waar in men verfcheiden naaden meent te zien.

Het oog op die plaat Baande ,
bemerkt men terftond , dat de Hr. Daüben-

ton gelyk heeft gehad, in te vermoeden , dat de toenemende leeftyd
,
eenige

verandering in deze deelen zou kunnen maaken. Indien men deze afbeel-

ding vergeTykt met die
,
welke hy van de maag van de vrugt gegeven heeft

(g) ,
zal men daar byna geene overeenkomst in befpeuren. Maar , ’t geen van

’t meefte belang is te weten, is, of het rivierpaard eene enkele maag of ver-

fcheiden maagen heeft. Om dit ftuk te hppaalen heeft de Hr. Cordon die

van het jonge onderwerp ,
dar hy onderzogt

, doen openen , en laten afte-

kenen, zo Ss men dezelve ziet in de III4. Plaat
,
alwaar de deelen worden

aangewezen met de eige letters
, die dezelve in de voorgaande Plaat aanwy-

zen. Schoon men ligteiyk bemerkt dat de tekeningen niet gemaakt zyn door
een ontleedkundigen van beroep, vertoonen zy egter wél het geen de teke-
naar gezien heeft, en zyn voldoende om te bewyzen, dat het rivierpaard
flegts ééne maag heeft. Men ziet klaarlyk in deze Plaat

, dat haare ver-

fcheide zakken alle hunne eenige opening in de pens hebben, en dat het

niet dan verwydingen zyn
, die haare ruimte vergrooten.

CO Zie hier na de Befchn,wing van de vrugt.

(/) Zie in het Xde Deel van dit Werk.de Vilde Plaat fig. i. en 2.

(g) Zie hier na de Vde Plaat fig. i en 2.

XII Deil, G
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Ik heb vroeger gezegd (^, dat het myzeer twyffelagdg voorkwam of de

irivierpaarden vifch aten? Thans kan ik zeggen, dat het byna zeker is dat

zy die niet eeten. In dertig ftuks van deze dieren, waarvan de Hr. Cor-
don de maagen in zyne tegenwoordigheid heeft doen openen

, heeft hy niets

dan gras of groente , en nooit eenig overblyfzel van vifch gevonden. Ik heb
ook gezegd (/), dat het niet waarfchynlyk was, dat zy in zee gingenj men
kan in het aangehaalde artikel de redenen zien, welke ik had om zo te den-
ken; en de Hr. de Büffon (k') fchynt in het zelfde begrip geweest te zyn:
De nieuwe ontdeklcingen van den Hr. Cordon hebben my tot andere gedag-
ten gebragt. Hy heeft een rivierpa^d gedood aan den mond van de ri-

vier Gambous, daar het water zoudt is; _ny heeft ’er gezien in de baay van
St. Helena , en hy heeft andere uit zee zien komen twee mylen van eene ri-

vier af. Wel is waar, dat zy zig niet verre van land verwyderen ; de nood-
zaaklykheid waarin zy zyn, van daar hun voedzel te komen zoeken ,

Iaat het
hen niet toe ; dus trekken zy alleenlyk langs de kust van de eene rivier tot

de andere; maar dit is ondertuflchen genoeg om te bewyzen dat zy in zout
water leven kunnen, en om eenigzins de zulken te verfchoonen, die hun
den naam van zeepaarden gegeven hebben

,
gelyk ook om Kolbe te veront-

fchuldigen die onderüelt dat zy onverfchillig in de rivieren en in zee leven
kunnen. De zulken, die zig in ’t binnenst des lands oiithoudeu, gaan
waarfchynlyk nooit in zee ; en zo zy , die daar digt by zyn, daarin trekken,
gefchiedt dit niet om zig daar zeer verre in te begeven , om de reden

, wel-
ke ik zo aanfbonds gemeld heb : en die zelfde reden moet hen de rivieren
doen verkiezen. Zy houden zig daar dikwils twee of drie uuren llil op den
grond als of zy fliepen, en dan heeft de Hr. Cordon altyd gezien, dat
hunne hals, hunne voeten, of eenig ander gedeelte van hun lighaam’, op
een Huk rots rullede, om door den Ilroom niet w'eggevoerd te worden*
want degemaklykheid, waarmede zy zwemmen

, toont, dat zy ten naalten

by dezelfde foortelyke zwaarte met het water hebben
, en dat het gewigt

van hun lighaam ,
hoe groot het zyn moge

,
niet veel meer weegt dan het vo-

lumen van water ,
waar van zy de plaats beflaan.

Van den grond van eene rivier naar boven komende
, houden zy zig eeni-

gen tyd tuflehen water en wind ; vervolgens begeven zy zig langzaam naar
boven ’t water ;

maar zy fpinten nooit water uit hunne neusgaten
,
gelyk

Kolbe zegt ; maar door eene fterke ademing brengen zy een dof geluid
voort, en doen bellen opkomen op het water, het welk te dier plaatfe dan
tevens wat ryst: Nadat zy dus ééns boven geweest zyn om de lugt te ade-
men, is men verzekerd, dat men hen welhaast hier en daar met hetzelfde
geluid weder zal zien verfchynen

, het welk eene aangenaame jagt maakt,
want men kan zyn fnaphaan met te fchielyk weder kaden, zo men hen met
den eerften fchoot gemisd heeft

; en men moet wel nauwkeurig mikken, om

f/t') Zie hierna de waarneemingen.

rf) Zie hier voor de Hiftorie van het rivierpaard.

(D Zie hier vooren deHiftorie,
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hen op eene goede plaats van den kop te treffen ; zo men hen aan de neus

treft lopen zy gemeenlyk te lande.

Deze dieren vertoonen ons hier eene opmerkelyke byzonderheid ;
hoe

kan het wezen , dat zy zo langen tyd onder water kunnen blyven zonder
ademen, fchoon het ey-\vyze-gat by hen gefloten is, enzy, nadat zy eens
geademd hebben , verpligt zyn weder boven water te komen , om verfchei-
den maaien te ademen? Doen zy dan een voorraad van lugt op in eene
foort van Magazyn, om daar al den tyd, dien zy onder ’t water doorbren-
gen gebruik van te maaken? Of hoe gefchiedt by hen de omloop des bloeds,
zonder de opening van de affchutting in ’t hart

, en zonder het behulp van
de lugt? Dit komt my voor, eene dier verborgenheden in de dierlyke huis-

houding te zyn , waarin het den menfeh nog niet gegeven is in te dringen.
Wy moeten te dezer gelegenheid aanmerken , dat men niet kan zeggen , dat
de rivierpaarden tweeflagtige dieren zyn , zo men die woorden in alle de
kragt hmmer betekenis zal opvatten ,

dewyl zy volftrekt noodig hebben te

ademen om hun leven op te houden ; waarfchynlyk zouden zy ,
even als de

otters, verdrinken, zo zy, in eene ftrik valt geraakt, genoodzaakt waren
een dag of twee onderwater te blyven.
Wanneer zy Tnaikanri».r.-r. water ontmoeten

,
poogen zy den ande-

ren te ontwyken ; maar op ’t land gebeurt het dikmaals
, dat zy malkanderen

vreeüelyk bevegten
, ook vindt men ’er weinige, die niet eenige tanden

geheel of gedeeltelyk kwyt zyn, of die niet eenige lidtekenen op ’t lighaam
hebben

,
waar van men de afbeeldingen ziet in de figuuren van de Plaaten

III*. en III-. ftrydende zetten zy zig op hiuine agterfte pooten , en het is in
deze geftalte

, dat zy malkanderen byten.

^
In de plaatfen, daar zy weinig ontrust worden, zyn zy niet zeer vreesag-

tig5 als men op hen fchiet komen zy kyken wat ’er gebeurt ; maar zodra zy
ééne reis de uitwerkzels der vumwapenen hebben Teeren kennen, vluchten
zy voor de menfehen op een loggen draf, gelyk de varkens; zomtyds galop-

peeren zy zelfs
; maar aJtyd zwaar en log ; een menfeh moet evenwel fchielyk

gaan of lopen om hen byte houden; De Hr. Gordon heeft ’er eens een,
een tyd lang gevolgd idoa.fr-hoon hy ftciJc liep, zou het rivierpaard,egter,
ZO de loop langer geduurfl hadt, vooruit geraakt zyn.

De Hr. de Büffon raogt met reden in tivyffel trekken (/) , het geen eenige
Reisbefchryvers van de wyfjes rivierpaarden zeggen; te weten, dat zy drie
of vier jongen dragen. De analogie heeft hem deze verzekering als zeer
verdagt doen befchouwen , de waarneemingen daar omtrent hebben ’er de
valsheid van bewezen. De Hr. Gordon heeft verfcheidene wyfies zien ope-
nen, die draagende waren

, en nooit heeft hy daar meer dan één enkeld
jong in gevonden, ^y.^eft ’er een uit het lighaam van de moeder ge-
haald, dat hy de goedheid heeft gehad my toe te zenden. Die vrugt, die
byna geheel geformeerd was, hadt drie voet en twee duim lengte. De na-

iO Zie hiervoor de Hiftorie van den Hr. m Buffon.
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velftreng was bezaaid met kleine knopjes van een roode kleur : De nagels

waren week en veerkragtig ; men kon de tanden reeds voelen , en de oogen

hadden ,
ten naaften by, hunne gedaante en hunne volle grootte. Zodra

een jong rivierpaard geboren is, leidt zyne natuurlyke ingevmg hem
,

even als een end
, om te water te gaan ,

en zomtyds gaat hy daar in op den

rug zyner moeder.
,

.

Het vleefch van het rievierpaard is
,

gelyk te voren gezegd is
,

zeer

goed voor den foiaak en zeer gezond. De voet, gebmden ,
is vooral een

lekkere brok, gelyk ook de ftaart. Als men deszelfs Ijpek kookt , dryft er

een vet op , daar de boeren veel van houden. Het is een geneesmiddel

,

daar men aan de Kaap zeer veel werks van maakt ,
en waarvan men de eigen-

fchappen ongetwyffeld vergroot.

Om onze denkbeelden wegens de grootte dezer dieren ,
en wegens de

evenredigheid , die ’er is tuffchen die van het mannetje en van het wyfje

wél te veftigen , zal ik hier derzelver afmetingen geven ,
zodanig als die

door den Hr. Cordon genomen zyn op twee groote onderwerpen, welken

hv gelegenheid heeft gehad te zienjfchoon deze maaten verfchillen met die,

welke men naar opgezette vellen kan nemen, zd men zig egter moeten ver-

wonderen, dat zy zo wel overeenkomen met die, welke Zerenghi gegeven

heeft. ' Ik heb dezelve ook nagemeeten op het vel van een groot mannet-

jes rivierpaard , welke zyne Doorlugtige Hoogheid ,
de Heer 1 rins van

Oranje , de goedheid heeft gehad my te geven ; om in het kabinet , der natuur-

lyke zeldzaamheden, dat ik op onze umverfiteit geformeerd heb
,

geplaatst

te worden. Dit vel, nieuwelings van de kaap de Goede -hoop gezonden ,

is geheel gaaf en wel bewaard ,
aangekomen. Ik ben gelukkig geflaagd om

het zelve te doen vullen en opzetten volgens de tekening
, welke ik van

den Hr. Cordon ontvangen heb, zodat het de geftalte van het leevend dier

zo nauwkeurig als mogelyk is vertoont.

Maaten van een Mannetjes Rivierpaard.

Lengte van het lighaam , van het einde van den boven • lip tot

aan het begin van den ftaart

Hoogte van net voorftel in een regte lyn - •

Hoogte van het zelve , naar de kromming gemeten
Hoogte van het agterftel in een regte lyn - -

Hoogte daar van naar , de kromming • » -

Lengte van den kop
Breedte der borst , van ’t midden der beenen af - -

Breedte van het agterfte, van ’t midden der dyen af

Afftand van het laagfte gedeelte van den buik van den grond
jifftand van de borst van den grond - . .

Omtrek van ’t lighaam agter de fchouders gemeten
Omtrek voor de agterfte beenen ....
Omtrek van ’t midden van den hals ...
Ointrek der voorfte beenen by de borst

voeten , duimen , lynen.

1 1. 4- 9-
j. o* o-

J- II- o.

4* 8» o-

5- 7- 0-
»<. 8- o
I- II- o-
2. I- (5-

1- 2- O-
2- O* 9-

JO- 5- <y-

9 ’ 8- o-
6- 8 -

3- 4-
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Omtrek derzelver by het gewrigt

Omtrek derzelver by de hiel

Omtrek der agterfte beenen by het lighaam

Oratrek derzelver boven de knie

Lengte van den ftaart

Dcszelfs omtrek by den aars

2-

o-
o-
o-
o-

duimen ,
lynen.

o*
10*

I*

3-
3-
7-

4*

1 -

2-

5-
2-

3*

6-

6-

9“
o-
6-

O-

o*

6-

6-

o«
o-
6-

8-

7-
7-

S>~
ff-

3-

voeten

- - - 2*

I*

4-

3-
- • I-

ala ia hang. .an-

''

fchado'u.van de puo.

'

tot aan het lighaam - *

Lengte der hondftanden van het bovenue kaakebeen

Omtrek dier tanden by hunne bafis

Lengte der fnytanden van het zelfde kaakebeen

Omtrek dier tanden by hunne baüs
,

“
, ,

7
"

Lengte der hondstanden van het onderfte kaakebeen naar hunne

kromte gemeten -
*

Lengte der fnytanden - T ^ „
Omtrek der hondstanden by hunne bafis . _ o-

Maaten van een wyfjes rivierpaard ,
^edoud den 22tte January i778>

door ïu zout water by den mond van de rivier

Garabous. Nota. Om van de kaap aan den mond van deze rivier in de

zee, ten ooften van de kaap te komen, heeft men tweehonderd uuren noo-

dig,* rydende op eene kar door runderen getrokken.

Lengte des ligbaams van het einde van den bovenlip tot aan het

begin van den ftaart . - . • -

Hoogte van het voorftel in een regte lyn

Hoogte van het zelve volgens de kromming - *

Hoogte van het agterftel in eene regte lyn

Hoogte van hetzelve volgens de kromming
Lengte van den kop - - - - ”

Afiland van het laagfte gedeelte van den buik , boven den grond

Omtrek van het lighaam agter de fchouders - ” “

OmCTck vuur Uc agiciUc Oceucu • . - -

Omtrek van het midden de? lighaams - - -

voeten , duimen lynen.

II- o- o-

3- lO- 9-

4* II- ff-

3- 8- 9-

5“ I-

2- 4- jO-

I- I- 0-

9* 2- ,o-

9- 6- O-
H- 5- o>
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WAARNEE MINGEN.
Gedaan hy het opzetten van het Rivierpaard, thans in het Kabinet van zyne

Doorlugtige Hoogheid den Heere Prinfe van Oranje, enz. enz.

Door den Heer J. C. KLQCKNER, Medicine DoSior te Amprdanu

De huid van het rivierpaard , met den kop daarin gerold
,
hebbe geheel

uit ’s Gravenhage ontvangen; dezelve was eerft g^outen geween;, en

naderhand gedroogd; vervolgens was het vel van een jong rivierpaard, ’t

welk thans mede in ’t Kabinet van zyne Doorl. Hoogheid Itaat, uit de pekel

genomen, en terwyl het nog vogtig was, in deze huid gelegd; waarna alles

in zeildoek gepalet
,
en van de kaap de Goede - hoop naar Holland gezon-

den is; die kleine huid, zo wel als de kop van de^n grooten , verooi-zak-

ten dus eene Hinkende lugt van bedorven of gallleng vet, waar door de

infekten wierden aangelokt, die dan ook de groote hmd, als de bui-

tenfte, en daar zy dus eerft by konden komen, vry wat befchadigd had-

j ^

Toen ik den kop geweekt had, zwol alles zeer dik op; de gaaping of

opening van den opgefparden muil was ruim i6 duim , Amfterdamlche maat;

de onder-en bovenlippen waren breed en groot genc^g , om alle de tanden

van het dier te bedekken en te fluiten ;
welke bedekking en lluiting natuur-

Ivk des te gemaklyker gaat, omdat de lange, of onderfte kromme honds-

tanden over de bovenfte beitelsgewyze heen zyn gefchooven ,
verder langs

de kromte van de bovenfte hondstanden opwaards loopen in een koker
, die

o-pjnaakt wordt door de huid van de lip en het tandvleefch; tuflehen de

Surfte of fny-tanden, en tuffdien de kegel en maaltanden, als ook tuflehen

d^fons en de fnytanden, is ccuc gladde vafte huid; in het verhemelte zyn

Verven De tong was uitgefneeden , en die, welke ik, om deze openmg

iTvullènverpligt geweeft ben, daar in te zetten, is derhalven eeiw gemaak-

te tong; insgclyks hadt men het vleefch aan de zyden van den kop^ of de

wangen agter vry wat weggefneeden , zo als ook het vet ; net geen er nog

gevonden wierdt was meeft bedorven
; alles was egter nog met de aller-

fterkfte fpieren doorvlogten; ’t geen meer na voren was, in de onder-en

bovenlip, was rood en wit fterk fpieragtig vleefch, van kleur gelyk aan de

V3J1 Êcn os*
^

Digt agter de kromme tanden, of de onderfte hondstanden, was in de

onderlip, digt aan de wang , of liever daar dezelve begint, een dikte; deze

vulde,- by ’t fluiten van den muil de opening, die agter de hondstanden ge-

niaakt*wordt ;
deze opening, hoewel gevuld , is ruim de helft ingedroogd,

-gelyk ook de lippen.
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Onder de ooren, of om den gehoorweg , die zonderling klein was, zat zeer

Veel vet
,
gelyk ook in de groote oogholten.

De ooren zyn op eene verhevenheid geplaatft, en wel zo, dat zig krings-
wyze plooijen rondom dezelve formeeren : de verhevenheid van ’t regter oor
Van dit dier is door de droogte vi'y wat ingetrokken

, maar by ’t linker oor
nog duidelyker te zien.

De ooren der rivierpaarden, weet men, zyn zeer klein; maar aan die van
dit voorwerp is nog eene byzonderheid , welke ik moet doen opmerken

;
te

weeten, dat de bovenfte randen of cirkels van de beide ooren, en om-
trent even veel , namelyk naar myne begroeting ter hoogte van een half of
drie vierde duim

,
waren afgeknaagd; dit was zekerlyk het werk van water-

of landinfekten ; maar ’t geen zy reeds by ’t leeven van het dier gedaan moe-
ten hebben

,
gelyk hier uit bleek

, dat deze afgeknaagde randen reeds weder
met de opperhuid begroeid waren ; van binnen waren de ooren wel voorzien
met een digt fyn hair

,
maar van buiten hadden zy daar weinig van.

De oogen moeten zeer klein geweeft zyn
, dewyl de opening der oogleden

,

na^ evenredigheid van de grootte des diers , ongemeen klein waren ; die

kleinheid der oogen van ’t rivierpaard, wordt ook door veeler berigten be-
veiligd : de oogen welken ik in myn onderwerp gei>laatll heb

, zyn miflchien
wat grooter

, dan natuuriyk
; maar toen ik ’er kleinere in had gezet ver-

toonden zy zig, als of zy met aan het dier behoorden, en ik ben te dier oor-
zaake, verpligt geweeft dezelve iets grooter te neemen.
De neusgaten loopen van buiten met eene fmalle opening fchuinfch naar

beneden , vervolgens met eene kromming
, van binnen naar elkanderen ,

cn_ dan wederom naar^ boven j in de drooge huid waren deze fleuven of
buizen nauwelyks te zien , ik heb dezelve voor het indrooffen een weinig
verwyderd.
De tanden zyn zo hard

,
dat men daar met een Haal zeer gemaklyk vuur uit

flaat heb dit zien doen met een vyl op een ftuk van een tand van een an-

der rivierpaard.

Hier moet ik aanmerken, dat ik in het hoofd van dit rivierpaard niet

meer dan twee-en-dertig tanden gevonden heb , hetwelk niet overeenkomt
met de befchryving van Zerenghi

, noch met die van den Hr. Dauben-
ton; de eerfte zegt, vier-en-veertig in zyne gedoodde rivierpaarden ge-
vonden te hebben, en de laatfte zes-cn-dertig

, in een hoofd dat in het Ka-
binet des Konings is : deze verfcheidenheid heeft my oplettend gemaakt

;

en ik kan verzekeren, dat geen blyk van uitgevallene tanden in deze kaak-
beenderen heb waargenomen, dan een der bovenfte fnytanden, die met ge-
weld fcheen afgebrooken te zyn; ik heb ’er vier hondstanden in bevonden,
die perpendiculmr Haan; _agt fnytanden

, vier in het bovenfte kaakbeen die
perpendiculair iman,en vier in het onderfte kaakbeen die horizontaal ftaan,
zo als het m de Plaat te zien is; vervolgens heb ik twee maaltanden in yder
onderft kaakbeen gevonden, en drie tanden voor de maaltanden geplaatft,

die de gedaante van een kegel hebben : in de bovenfte kaakbeenderen, heb
ik in yder drie maaltanden, en twee van die kegelwyze tanden gevonden

s
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daar is ééne tuffchenriiirate tuflchen die kegelwyze tanden, van eenen haJ-

ven duim.

Aan de onder-en bovenlip ftaan ,
op eenen yry grooten afftand van mal-

kanderen kleine bosjes hair ,
die als penfeelen uit een koker of wortel voort-

komen
, waarvan ik ’er omtrent twintig geteld heb ; ik heb , om dezelve na-

der te onderzoeken, een fchyf van den wortel onder ’t mikroskoop gebragt,

en zeven wortels uit één koker zien voortkomen j
die zeven wortels verdoe-

len zig vervolgens, of fplyten, en maaken elk verfcheiden hairtjes, die zig

dus als kwasjes vertonnen.

Aan de zyden vari den bek, alwaar de gaaping is, naar onderen, zyn en-

kelde fyne hairen,die digter by elkander ftaan.

Verder ziet men over ’t lyf hier en daar een enkeld dun geplaatft hair;

aan de beenen en zyden, als ook onder den buik, vindt men dezelve byna

niet.

De ftaart was aan ’t uiterfte, en wel aan de onderfte en bovenfte fcher-

pe kanten bewaflcn met hair of kwasjes gelyk als aan zyn neus, maar wat

^^”van welk gellagt het dier geweeft zy heb ik niet kunnen ontdekken, by

den aars was een driehoek van vyf of zes duim uitgefneeden, alwaar ik denk

dat de teeldeelen geweeft zyn ,
maar vermits niets van dezelve was overge-

laaten ,
was het onmogelyk de fexe te bepaalen.

De huid was in ’t weeke en hangende van den buik
, by den regter agter-

poot of lies H duim dik, hier was door de kakkerlakken eene opening in

geknaagd , dus konde men hier beft incetcu ; de zelfftandigheid was kraak-
beenig,wit,en taay ;hier was het vel wél gefepareerd van ’t vet ofvleefch;

hooger naar den rug was veel van de huid uitgefneeden ; miffchien om dezelve

des te ligter en gemaklyker ter vervoering te maaken ; het was te dier oor-

zaake dat ik de huid van boven en ter zyde van de ruggellreng met een
priem^doorfteekende, dezelve maar ruim een duim dik bevond.

De vingers waren gehoefd ; de huid tuflchen de vingers was zeer ruim ;

cn ik geloof, dat de beenen van dit dier, leevend zynde, meer plat dan

rond zyn ;
en dewyl de hiel ook zeer genegen was om agter uit en naar bo-

ven te"^ trekken ,
zo is dezelve bekwaam om mede te roeijen ; de zool van

den voet is dik en eeltagtig ,
egter buigzaam.

Hier laat ik de verfcheidene afmeetingen van dit rivierpaard volgen ;

waar omtrent ik alleenlyk berigten moet
,

dat dezelve genomen zyn

,

nadat het dier reeds opgezet en voor ’t grootft gedeelte gedroogd was; en
dat ik Amfterdamfche voetmaat gebruikt hebbe.

Lengte van het gcheele Iighaam , in eene re^re lyn gemeecen, van
het midden van den neus tot aan den ftaart

, aan de regterzyde.— van het midden van den neus tot aan den ftaart in eene

kromme lyn gemeetcn, aan de linkerzyde
,

voeten , duimen.

lO. lO.

7 *

I^ng-
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voeten ,

Lengte van het midden van den neus af over den kop gemeeten. 13.

NB. De reden waarom deze tnaacen dus verfchillen , is , omdat het

dier met zyn hals en kop naar de regterzyde zwenkt.

Lengte van den kop . . . • • a.
Omtrek van den kop , agter de ooren gemeeten . , 6.

'

' voor de ooren gemeeten •. 6,

. , ,
.1 . I- ,1.,. tuflchen de oogen en ooren . , 6.

over de verhevenheid der ooghollen , 6.
tuflchen de oogen en den neus . . 5.

NB. Deze laatftc maat is genomen over de gaaping, die gelaaten
was om de tanden te kunnen zien; de muil is zo w^d open,
dat de nvee, hondstanden op een half duim na aan malkan-
deren komen.

Omtrek van de bovenlip, van den eenen rand na den anderen boven
over gemeeten , .

Breedte van de bovenlip, regt door over het verhemelte . .

Omtrek van de onderlip
, van onderen om gemeeten

Breedte van de onderlip, van den eenen rand tot den anderen
Afftand der neusgaten, aan de bovenfte opening— aan de onderfte opening
Breedte der neusgaten in ’t midden • •

•
,

Lengte der neusgaten • • • . ,

Afftand der ooren , van de oogen
. , ,

'
.

der ooren , het eene van het ander
Lengte der ooren . . , ,

'
.

‘

Breedte van de ooren
Afftand tuflchen de twee oogleden, wanneer dezelven geopend zvn

’

Lengte der oogen van den eenen hoek tot den anderen
^ *

Afftand tulTchen de oogholtens
. . _

* '

Hoogte van het voorfte ftel , van de voetzool der voorpooten tot op
den rug • • • - . . .-—r~T“ agterfte ftel, van de voetzool der agterpooten tot op
n€t icruis • • • •

Omtrek van het lighaam
,
ageer de voorpooten *.

.
’

.

- in ’t midden
voor de agterpooten

Hoogte, van den grond tot onder den buik, in ’t midden
agter de voorpooten.

T ; , . , j
voor de agterpooten.

Omtrek van den hals ,
agter den kop

. .

in ’t midden
— over de borft

^

*

Omtrek der voorpooten by de borft— - — '

' in ’t midden
" “ boven den voet
Omtrek van de agterpooten, naby het lyf

' * *

over de knie
boven den voet

* *

Lengte van de voorbeenen van de voetzool tot den buik
*

~
xh Bed.

« aan den buik
’

.

duimen.

i.

91 '

4I.
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Lengte der vingers aan de voorpooten tot Bet eind der hoevea.

Omtrek van de vingers agter de hoeven . . .

___ ter zyden ....
Lengte der vingers aan de buitenfte zyde

van de voorfte vingers der agterpooten— der buitenfte vingers der agterpooteO
—~ hoeven der voor-en agterpooten

Omtrek der hoeven by ’t begin
Lengte van den ftaart . , , ...
Omtrek in 't begin, daar hy rond is ,

Breedte van den ftaart in ’t midden , daar hy begint pl*at te worden,— aan de uiterfte punt • . .

Dikte van den ftaart in ’t midden . , ,
'

.

aan het einde

Lengte van de onderfte hondstanden , over de kromte gemeeten.
in een regte lyn gemeeten.

Omtrek van de hondstanden by den wortel— ' * in ’t midden
. ,

over de uitflyting
, ,

Lengte der fchuinfche uitfnyding . . / \
Breedte van de liondstanden , onder aan den wortel— in ’t midden
Lengte van de bovenfte bondstanden . , ,

Omtrek . . . .

Afftand van de onderfte hondstanden
, van elkander

lengte der fny- of vooruitftaande twee langfte tanden I
Omtrek van dezelven • • , ,

*

Afftand van malkander . , ,

Lengte der kleine fnytanden, naaft de groote ^

*

Afftand van. de groote . , . . ^ , .
'

,

*

van deze tot aan de hondstanden

Lengte van de drie maaltanden in ’cbovqnfte kaakbeen,, den een naden
anderen gemeeten . * . . .

Hoogte van dezeiven

Breedte. • •.

Lengte, van nog twee buiten gewoone tanden, als kegels van de
maaltanden verwyderd . ....

van de twee maaltanden, in ’t onderfte kaakbeen.
Hoogte . . . . , . ,
Breedte . . . . ^ ,

Lengte van drie buiten gewoone tanden, als kegels, van de maaltan-
den verwyderd . , .

Breedte - . .

wat iaager
en H-ts aiKKer , ut/e vuit in c kauwen rent neer ter .zviiea ook
aan den bu.tenkant van den horizontaalen grooten, alw^r men de
nitllycing nog duidelyk zien kan

; gelyk ook de uitflyting by den
wortel V3Q deh grooten hondstand, door den korten veroorzaakt.
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voeten #
duitneu*

Lengte van het hair, dat aan de onder-en boven-lip, van voren zat,

met
aan*j- rrheme kanten van den ftaart, en aan

^SXSS

«

overige gdyk aan ... a=,

Wanneer men nu deze afmeetingen .
met die van het wyfjes rivierpaard

van Zer-enghi vergelykt, en het verfchil der maaten m het oog houdt

,

S min bevinden dat het byna dezelfden zyn, of elkander zeer na by ko^.

"^Men heeft my verhaalt, dat dit rivierpaard zeer verre landswaards in

van de Kaap geTchoöten is, en wel bv het

door een boer Charles Marais genaamd, van franfche afkomft,
^

heeft de vellèn aan zyn H. ED- den Gouverneur van ^‘^«enbe g^bezorg^ ,

door wien dezelve aan zyne Doorl. Hooghmd gezOT^^
bevindt^

berigt door een neef van 'Charles mond van Charles Marais'

liSZ he&tr^oTh;t^rivi^paard zeer fnel in ’t loopen zyn

,

zriS in de modder of üyk als op ’t vafte land, en het is zelfs zo gauw ,

dat de boeren, fchoon al zeer goede fchutters zynde, met op hem durven

lollen zo hy buiten ’t water is ; maar zy neemen hem met zonnen onder-

gang waar; dan komen deze dieren met de kruin van den kop even buiten

‘t water, houden hunne kleine ooren onophoudelyk in beweeging, en luifte-

ren of zy niet iets hooren; zodra zig dan iets op t water laat bemerken, dat

z«m.Snde °P rivier ligt te laifteren, Po°gt m

den kop te fehietk ;
die ,

welken ik opgezet heb,
"f

® '

e?^oog gefchooten, en de

”21lSlJk zien.“ IM getrolén riviejaard duikt onder water
,

ên loopt o? zSt io lang, tot dat het door verlies van bloed afgemat, de

b^egiM met het leeven verheft: dan wordt het door rointig oJen, meer

denwalgefleept, en ontledigd. Men fnydt uit een yolwas-

fei^emeLhrk duizend ponden fpek
,
dit wordt ingezouten en aan de Kaap

alwaar het duur verkogt wordt; ook is het, volgens getuigenis ,

één aLienaam fpek, hetwelk al ander vet in fmaak overtreft; het veroor-

zaakt nooit eenige walging , en kan uitgedrukr zynde als room pbruikt

worden* zelfs pryfl men het in Afrika als een goed middel tegen borlcktt^aalen.

Door de opgeg^even hoeveelheid fpek , die men doorgaands van een vol-

walTen rivierp^rd bekomt ,
wordt men nader beveiligd wegens iets, dat men

reeds in de afmeetingen heeft moeten opmerken, te weeten, dat liet een

verbaazend groot en zwaar dier is.

II z
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Hoe zeer ik bedagt was om dit fluk zo ligt als doenlyk ware te maaken

,

heb ik my onder het werk verpligt gevonden, om alles by te brengen wat
Hevigheid kon geeven, en ik fchat dat het met de plank, daar het op Haat,
vierduizend ponden zwaar zal zyn.

Eer wy deeze aanmerkingen befluiten, zullen wy nog eenige byzonderhe-

den tot de Natuurlyke Hiftorie van het rivierpaard betreklyk
, en die in de

voorgaande befchryvingen niet gevonden worden ,
laaten volgen.

Men heeft voorheen geleezen
,
dat het rivierpaard zyn naam mogelyk zou

gekreegen hebben, omdat zyne Hem naar het hinniken van het paard gely-

ken zoude; wy hebben, egter geloofwaardige berigten, die verzekeren,

dat zyn geluid gelykt naar dat der olyfanten, of naar dat rollend, ftotte-

rend geluid, ’t welk doof geboren menfehen uitflaan: hoe het zy, het ri-

vierpaard maakt , flaapende
,
nog een ander , zeer fterk

,
geluid van fnor-

ken , waardoor het zig op een vry grooten afftand verraadt
; in vergoeding

voor het gevaar, dat zy hier door loopen zouden, leggen zy zig doorgaands

op flykgronden in ’t riet te flaapen , alwaar men hen bezwaarlyk genaaken

kam
De fayzonderheid, welke ik van een bloedvenvant van Charles Marais

heb, wegens den fnellen loop van dit dier, heb ik nergens aangetroffen
;

men verzekert integendeel ftandvaftig , dat men hem liever te lande dan te

water aantaft, hetwelk geen plaats konde hebben, zo hy zeer fnel in ’t loo-

pen was; daarenboven fluit men hem volgens andere verhaalen den weg,
die naar de rivieren leidt

,
met boomen of greppen af, omdat men weet

,

dat hy doorgaands liever het water wil wederwinnen, dan te lande vegten
of vlugten; zodra hy in ’t water is, bevindt hy zig in beide opzigten op zyn
voordeeligll geplaadt: hier is het, dat hy geen dier behoeft te vreezen; de

groote haay, de krokodil, ontwyken het riverpaard, en durven den Rryd
met hetzelve niet waagen.

Het vel van het rivierpaard is ten uiterften hard op den rug
, op den fluit,

en den buitenkant der dijen en billen; de fnaphaan kogels rollen daar over,

en de pylen fluiten ’er op te rug, maar het is minder hard en minder dik

onderden buik en aan de binnenzyde der dijen, en het is daar, dat men het

tragt te fchieten of te fleeken : hy is zeer taay van leeven en geeft zig niet

gemaklyk over ; hierom poogt men hem lieffl de pooten door hoekige
kogels te verbryzelen , en zo dat gelukt , dan is men , om zo te fpreeken ,

meefler van het dier: de Neg.'rs, die de krokodillen en haaijen met lange
lucfTen of fpieflen aantallen, zyn bang voor het rivierpaard, en zouden den
Hi^d met hetz'lve miflehien nooit beginnen

,
zo zy niet fneller dan hetzelve

loopen konden ; fchoon zy zig tevens wys maaken, dat hetzelve vinniger is

tegen de blanken dan tegen de zwarten.

De W’yfjcs van het rivierpaard werpen haare jongen op 't land; zy zoogen
hen daal', cn voeden hen daar op

, maar leeren hen tevens al zeer vroeg om
zig,®P minfle gerugt,naar t water te begeeven.

De Negers van Angola, van Congo, van Delmina, en in ’t algemeen van
de Wefl'Kuft van Afrika, befchouwen het rivierpaard alseene zekere foorc
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van kleine godheid, die zy Btife noemen j zy maaken egter geene zwaang-

heid het vleefch te eeten, wanneer zy ’er een magtig kunnen worden.

Ik weet niet, of ik het berigt van den Vader Labat mag bybrengen ,
dat

namelvk dit dier,’t welk zeer bloedryk is,zig op eene zonderlinge wyze weet.

te aderlaaten ;
hier toe zoekt het, zegt hy,een fcherpe of fnydende punt van

een rots, en vryft ’er zigzo lang tegen, tot dat het zig eene genoegzame

ooening gemaakt heeft om zyn bloed te laaten mtvloeijen ; het geeft zig fter-

ke beweegingen ,
om het des te meer te doen vloeijen ,

en wanneer het oor-

deelt eene genoegzaame hoeveelheid geloosd te hebben ,
wentelt het zig in

het flyk om^ de wond te fluiten; men vindt niets onmogelyks ,
niets onna-

tuurlyks, in dit verhaal; maar hoe is Vader Labat ter kennis van die by-

zonderheid gekomen?
, , t

Buiten de gemelde gebruiken van het vel en de tanden, zegt men ook,

dat de Indiaanfche Schilders zig van het bloed dezer dieren voor hunne kleu-

ren bedienen.

H 3

i
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BESCHRYVING VAN HET RIVIERPAAÜD.

W hebben geen volwaffchen riirierpaard gezien ; deze befchryving is

di^haWen flegts naar eene vrugt en eenige koppen van gearaamteite
van dit dier, die in het kabinet “Van den Koning bewaard worden, en n^^ar
de beenderen der 'voeten, die ons door den Hr. B. de JüssieI; naedegedeeM
zyn, opgemadkt.

De vriTgt wordt 'hier vertöond'(P‘/. i^.) op eene tafel leggende
,
by eenige

anatomifche werktuigen , die dienen moeten om dezelve te on'deeden
j men ziet

door het vengfter heen in het verfchiet een groot rivierpaard, gevolgd naar
de afbeelding wdike Eabius 'Colnmna (<ï) daarvan gegeevenhee'Ft; dit rivier,

paard wordt verbeeld op de oevers van de rivier van Senegal te zyn, ^t welk
door een Baobab {b) wordt aangeweezen.

De fmoel is zeer dik in vergelyking van den kop en het lyf
, en dezelve

is veel dikker dan die van de vrugt van een paard of een ftier
, en heeft

meer overeenkomfl; met den muil van een leeuw ; de linoel van het rivier-
paard wordt van voren, door een plat vlak geëindigd

,
hetwelk door den

mond ongelyk gedeeld wordt , want de onderlïc lip maakt flegts een derde
uit van dat vlak; de bovenfte Hp ftedcttneer uit op de zyden van den mond
dan de onderfte ; daar bevmd zig reeds aan dezen 'bovenlip of aan elke zvde
eene uitrandmg ter plaats allwaar de hondstanden in het vervolg moeten
doorkoomen; de neusgtften zitten op het bovonlH: gedeelte van het linde van
den fmoel geplaatll

; dezelve Zyn rond
,
en zyn zodanig gerigt dat derzeJver

agterfle einden verder van elkanderen afftaan dan de vocfrlle ; de oogputten
zyn vooruit fleek^de, voornamelyk aan htm 'boven’fl: gedeelte

; de oogen

(a) Aquat. ct terreflr. aliqmt animnlHm. l|)ag. 30, Schoon deze afbeelding ge-
houden wordt voor eene derbege vvelkè ’ervan dat rivienpaard beftaan, fcbynt dezelve my eg-
ter toe zeer gebrekkig te zyn; de kopy Ivcfke daarv'an in deze Plaat IV gemaakt is, het voor-
naame voorwerp dezer plaat nietzynde,en niet dan in het verfchiet kunnende gezien worden ter
oorzaak van de tegenwoordigheid der vrugt Op den voorgrond, zyn deszelfs fouten minder blyk-
baar, en beletten dus niet dat zy met de afbeelding der vrugt nog iets zal kunnen toebrengen
om eenig denkbeeld te geeven wegens het volwadchene rivieipaard.

De Baobab groeit op de oevers van den Senegal
, en is een van de grootfee boomen

van de wereld. De Hr, Adanson , Lid van de Koninglyke Akademie der Wetenfehappen
heeft in de Gedenkfchriften dier Akademie voor den jaare irdr , de befchryving en de a&
bedding v'an dien boom medegedeeld welke hy daar aan den Senegal van getekend hadethet

l*
ii.ebben laaren naatekenen. Schoon deze

hier flegts p ekeren affland gezien wordt, onderfcheidt men daar egter de hoogte van den
Baobab op , welks takk^ zeer hoog zyn in yergelyking van de hoogte van den ftara ; daar zyn
er welke zig hon ontaai uitftrekken

, en anderen die zig naar den grond toe buigen, gelvk
de takken van een appelboom. De baobab in deze aftekening vertoond, hadt twee-en-zeven-
lig voeten hoogte, waarvan de ftam flegts e<;n zesde gedeelte uitmaakte, want dezelve was
flegts twaalf voeten hoog, maar was daarentegen twee en-zeventig voeten dik, en de omuek

den kruin des booms was van vierhonderd cwee-cu-dertig voeten.van
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zyn «lein en ftaan op het bovenft der zyden van den kop gep aatft}de ooren

zyn zeer klein en rondagtig ; de hals is byna even dik als de kop ; net lyt is

kort en gezet; de ftaart is niet zeer breed, en dezelve is platagtig de

zvden digt by zyn eind ;
de pooten zyn zeer kort, vooral het eigenlyk ge-

Zeed been, vrant de hiel ftaat zeer digt by den bil , en daarentegen zeer ver-

re van de vingeren af; het rivierpaard heeft dezelve zeer ko« en zelfs

zeer onvolmaakt; hy heeft ’er vier aan eiken voet, de twee middelften zyn

llegts van malkanderen gefeheiden ter lengte van drie lynen voorby de hoe-

ven. De uitwendige of buitenfte vinger van elke zyde, ftaat op zeven ly-

nen' afftands van den hoef van den binnenften vinger af, maar hy is van

dezen vinger flegts ter lengte van vyf lynen voorby zynen eigen hoef afge-

fcheiden ;
de beide middelfte hoeven en vingers zyn een weinig grooter

dan de twee buitenfte hoeven en vingers ;
daar wordt in de vrugt byna geen

verfchil gevonden tuflchen de vingers der voorfte en die der agterfte voe-

ten, noen ook tuflchen die van den regter en die van den linker yoet.

Ik heb den voet van het rivierpaard gezien, die tuflchen de elf en twaait

duimen omtreks hadt ter plaatfe van de geleeding, die

der hand overeenkoomt , dit was de Imker voet ; de twee e ^ .

een weinig langer dan de derde; deze twee vingers hadden vief duimeir

omtreks, en de twee anderen omtrent dne duimen, de middellte Vinders Z3.

. ten flegts ter lengte van omtrent drie lynen voorby de hoeven van elkande-

ren af, gelyk by de vrugt, maar de buitenfte vingers zaten op een afftand

van anderhalven duim van de hoeven der binnenfte vingeren af,- en zy wa-

ren van die vingeren flegts ter lengte van een duim gefeheiden ;
de hoeveii:

der middelfte vingers hebben omtrent veertien lynen lengte in het midden

en evenveel breedte aan de bafis ;
alle de hoeven waren dun $

en hadden

eene gemengde kleur uit bruin en geel te zamuu gefield j de opperhuid vm
dien voet en het onderite gedeelte van den voorvoet was afgevallen ;

het

vel hadt eene geelagtige kleur, was in verfchillenderigtingen gerimpeld, en

had eene dikte van twee en eene halve lyn (rt>.

Het vel dezer vrugt heeft flegts omtrent twee lynen dikte op de diklte

plaatfen; hetzelve is olyfkleurig bruin, en ook m verfchillende rigtingen

Gerimpeld voornamelyk in de dwarfchte , met betrekking tot de lengte van

het lighaam; daar zitten eenige, nog korte, hairen rondom de neusgateö-

en den mond op het eind van den fmoel, rondom de ooren, en rondom het

eind van den ftaart die plat is; deze hairen zyn blond, en die van den ftaart

hebben vier lynen lengte- .

Aan deze vrugt zit nog de navelftreng vaft, die een voet lang, agt of ne-

gen lynen breed en twee of drie lynen dik is
; dezelve is bezet met knobbelt-

KS van eene of twee lynen middellyns , en zelfs meer , die gedeeltelyk toe-

gevallen en hard geworden zyn door de werking van den brandewyn.

(a') Deze voet fs befekreeven en afgebeeld in de Mémmres de fAcadémie re^aU de$ fcteit^

tes , année page m l ,
pi’
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voeten, duimen
, lynen#

f engte van het geheele lighaam der vrugt , in eene regte lyn ge*

^ meeten van het eind van den fmoel tot aan aars -

Lengte van den kop , van het eind van den fmoel af tot aan het ag-

terhoofd - * ’ _ - -

Omtrek van het eind van den fmoel - •

Omtrek van den fmoel onder de oogen gemeeten

Omtrek van de opening van den bek - • "

Afftand tuflchcn de beide neusgaten - - “

Afftand tuflchen het eind van den fmoel en den voorlten hocK-

Afftand tuflchen den agtertten hoek en het oor . - -

Lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen-

Afftand tuflchen de voorfte hoeken der oogen , over de kromte van

net neusbeen gemeeten *

Die zelfde afftand in eene regte lyn gemeeten

Omtrek van den kop, tuflchen de oogen en ooren

Lengte der ooren - '
. _

Breedte van dcrzelver bafis over de buitenfte kromte gemeeten.

Afftand tuflchen de beide ooren, om laag gemeeten

Lengte van den hals *

Omtrek van den hals * ^

Omtrek van het leif ,
agter de voorpooten gemeeten -

Lengte van den ftomp van den ftaart
,

'

pmtrek van den ftaart, aan het begin van den ftomp -

Lengte van den voorarm, van den elleboog tot aan de geleeding

der hand _ . . - - -

Breedte van den voorarm , by den elleboog

Dikte ter zelfder plaats - - • -

Omtrek van de geleeding der hand - - - '

Omtrek van de hand -
•

,

Lengte van een geleeding der hand af tot aan het eind der nagelen.

Lengte van het been, van den knie af tnt aan den hiel toe

Breedte van het bovenfc des beens

EHkie . - «

Breedte ter plaats van de hiel

Omtrek van den navoet

Sgee van den hiel tot aan het eind der nagelen

Breedte van den voorften voet

Breedte van den agcerften voet

Lengte van de langfte hoeven . - - -

Breedte derzelven aan de bafis . . .

I- 3- 7'

0- 5* 3-
0- 7- 10-
0- 9- 8-

0- 4- 10-

o- o 10-

o- 2- 0-
0* I* 4-
0* 0- 61-

0-' 2- 8-

o- 2- J-
I- O- 4-
0- O- 7-
0- I- o-
0- 2- 6-
0' 3- 2-
I- 1- O-
1- 6* 8-

0- 3- 0- •

0- 3- 0-

o- 2* 9 '

o- I- 8-
D- ! 3*
0- 3- 3-
Q. 3 3-

> O- 2- 8-
O. 3* 10-
o- 2- 4*
o» I- l*
o- I- 9'
o- 3- 5*
o- 4- 4-
p- I- 11-

o* 2- o-
o- o* 9-
o. O. 9-

De lever lag geheel in de regter zyde, en de darmen befloegen het agter-

fte gedeelte der navelftreek, de linker zyde, de onderbuiks - en darm-llree-

ken.
. ƒ! • .

De twaalfvingerige darm ftrekte zig uit tot aan den nier; de kronkelingen

van den nngteren en omgeboogen darm waren zeer kort en zeer talryk
; zy

^aten aan een darmvlies vaft dat ook zeer kort was ; de kronkelingen van den

nugteren darm lagen in het agterft gedeelte der navelftreek en in de linker-

zyde; die van den omgeboogen darm in den onderbuijksftreek en in de reg-



m

X



rr



i



1



BESCHRYVING VAN HET RIVIERPAARD. 6j

ter darmflreek ; vervolgens ging de darmbuis door de onderbuiksflreek naar

de linker darmftreek over, alwaar dezelve grooter kronkelingcn maakte ,
uit deze

linker ging zy naar de regter toe, van daar wederom naar voren in de reg-

eer zyde een boog raaakende agter dc maag ,
zig uitftrekkende

, van de reg-

ter naar de linkerzyde, voor dat zy in den regten darm uitliep.

De darmbuis was dertien voeten en een halven lang van den portier af

tot aan den aars toe ;
derzelver middellyn was flegts van twee of drie lynen

ter lengte van twaalf voeten en een halven; het overige gedeelte hadt vier

of vyf lynen middellyns ,
en zelfs byna zes lynen digt by den aars.

De gedaante der maag (Ph
fig‘ i j

al'waar de maag aanhaar onderkant

vertoond wordt ; enfig. ^^alwaar dezelve van boven wordt qfgeheeld) was zeer

buitengewoon en hadt eenige overeenkomst met dievan den pecari
;
die van het

rivierpaard fcheen uitwendig uit drie deelen te zyn zam-engefteld ; het voor-

naamfte (A B C D) llrekte zig uit van den bodem van den grooten blinden-

zak {A) af, tot aan den portier (D) toe, en was zeer langwerpig gelyk een

Huk van een darm; hetzelve was agt duimen en een halven lang ,
en deszeits

omtrek bedroeg vyf dunnen ; de groote blinde zak hadt

ty„en diep» /n h« d (Tc"ifdS lig

tot aan den porder mtftrekte, waren ’er

nog twee verlengingen {G H I en F K), die naa-r twee blinde darmen ge-

keken; derzelver omtrek was omtrent van drie duimen en een halven,maar

de een (G Hl) hadt vier duimen lengte, en de andere (F K) flegts eenen

duim en vyf lynen
;
de langfte nam haar begin aan de regter zyde van den

flokdarm ,
ftrekte zig uit langs een eind van het voornaame deel der maag

,

en boog zig vervolgens naar agteren om ; de kortfte verlenging nam haaren

Gorfprong uit het agterft gedeelte {F) der bafisvan den grooten blinden zak,

en ftrekte zig naar de regterzyde uit.
_

Deze maag wierdt van binnen op eene nog zonderlinger wyze gevormd

gevonden dan uitwendig ; het opmerkelykft gedeelte van binnen in die maag

fs een half befchot (AB C D E, pl. FI fig. x) dat dwarfdi loopt en vyf-

tien Ivnen breed is, en dat aan de wanden van den grooten blinden zak valt

zit (ter plaatfen B LM, pl. ^fig. i) ; de maag (pl. V fig. x) in de ngtmg

(ABCN D) doorgefneeden zynde, wierdt het middelfchot van den grooten

blinden zak ook doorgefneeden in de rigting {A C en D C pl VI fig. i)
,
zo-,

dat het deel (D)aan het deel (.4) valt zat; de holte (/*}, welke de doorfneede-

van het middelfchotbloot maakte, is het onderft gedeelte (L,pl. V fig. 2)

van den grooten blinden zak, en de bodem (/^;dat gedeelte (Pp/. VIjig. i)

van den grootten blinden zak, die denzelven byna geheel bevat, heeft ge-

meenfehap onder het middelfchot (^A CpL VI fig. i) door met de kleine ver-

lenging {F,K, ph V fig. X en 2 en I,pL VIfig. i), gelyk het ftilet (G H)

zulks aanwyft, en tevens ook niet het voornaame gedeelte {B C pl V fig. x

en 2, en K L pl VI f^g- 0 ë^lyk zulks wordt aangeweezen door het ftilet

(M ; de holte {K jL) van het voornaame deel der maag heeft gemeenfehap

met de kleine verlenging (O, pl VI fig. i. F IC
,
pl V fig. i en 2)

boven

het middelfchot, <^C,p/. VI fig. 1), gelyk zulks aangeweezen wordt door

XII. Deel 1
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het ftilet (O P) , deze holte {K L, pi FIfig. i.) heeft ook gemeenfchap met
de groote verlenging F.fig. i en 2); deze gemeenfchap wordt aan-
geweezen door het ftilet (ÖR,pl FI,fig. i); defpyzen die in de maag koo-
door den flokdarm (E pi fig. 1 en 2 ,

en A J pi VL fig. 2 ,) alwaar de
maag open vertoond wordt door eene doorfneede welke doorgaat op de plaat-

fen gemerkt {KF A E G O P ,pl F. fig. i^, kunnen in da verlenging C
D

,
pi FI,fig. 2)

,

door den weg {AB)

,

of in dekleine verlenging {F K, pi
F

, fig. 1 en 2, en E F, pi FI,fig. 2), door een anderen weg {A G), on-

der het middclfchot (C,pl FI fig. i en H I fig. 2), door ; want daar ligt

op den bodem vm de maag , onder derzclver bovenfte opening , een halfmid-

delfchot j
die miflehien de eene en andere van die wegen fluit en opent; de

weg die naar de kleine verlenging geleidt
,

geleidt ook naar de holligheid

van het voornaame deel der maag ; dus heeft deze holligheid eene dubbelde
gemeenfchap met de kleine verlenging, de eene onder het halve middelfchot

en de andere daar boven
,
gelyk ik zulks reeds heb doen opmerken ; de on-

derfte wanden (S T, pi Fiffig. 1} ,
van de groote holte tot aan de plaats (T),

maaken eenige fleuven die eenige overeenkomfl: hebben met die van de pens

en van den verlaatbak van den dromedaris en van den kameel ; dezelve zyn

ten getale van negen of tien
; zy hebbem omtrent anderhalven duim lengte op

een halven duim breedte ; de diepfle hebben vier ot vyf lyncu diepte in het
midden; de inwendige wanden, zo wel van de grootftc holte als van de bei-

de verlengingen der maag, zyn bekleed met een karreligen en gerimpelden
wolligen rok

,
uitgezonderd het gedeelte dat by den portier zit

; de inwendi-
ge wanden van dat gedeelte zyn glad ; maar zodanig geplooid dat zy een groot
gdtal kleine blaadjes maaken, die eenige gelykenis hebben naar die van de der-

de maag van den os en van de meefle der herkaauwende dieren
; om te wee-

ten of het rivierpaard flegts eene maag hebbe, met vernaauwingen, uitzet-

tingen en verlengingen
,
gelyk die van den pecari {b) , dan wel , of dezelve

verfcheiden afzonderlyke maagen hebbe gelyk de herkaauwende dieren
, zou-

de men deze deelen in een ouder rivierpaard moeten nazien dan de vrugt

was ,
die ten onderwerp voor deze befchryving gediend heeft ; de ontwikke-

ling en de aanwafch van deze deelen, brengt daar miffehien evenveel veran-

dering in voort, als in de maagen van den os vergeleeken met die van een
kalf (c) ; zo veel ik aangaande de maag van het rivierpaard , hebbe kunnen
oordeelen door de befchouwing van die eener vrugt, fchynt dezelve my ,

vooral inwendig, meer zamengcfleld te zyn dan die van den pecari.

Het peesagtig middelfchot van het middelrift hadt eene groote uitgeflrekt-

heid ;
elke long beftont maar uit eene kwab

, die op het voortfte middelfte
gedeelte van haare onderfle vlakte een kegelagtig aanhangfel maakte ; welker
lengte omtrent agt lynen , en de middellyn aan de bafis , vyf lynen be-

droeg.

Het hart was kort en puntig
; hetzelve hadt vier duimen agt lynen om-

treks aan zynen bodem , eenen duim en agt lynen hoogte van de punt af

fb") 7ac het X Deel van dit Werk pl. VII, pag. 20.

(f) Zie bet vierde Deel van dit Werk, pl. xv, pag. 238.
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tot aan de longenHagader toe, en eenen duim drie lynen tot aan hetlon-

^ D^tong was breed plat en rond aan het eind; daar liepen over het ver-

hemelte e?n-en-twintig dwarfche vooren, welker randen m het midden door

eenein de lengte looplndelleufdoorfneedenwierden; elk gedeelte der randen

van de dwarfche voorben ,
maakte eene bolrondheid naar voren toe, de vooren

waren bezet met kleine tepeltjes.
, , -i . „ 1

Ik heb Heats twee tepeltjes gevonden, die op den buik zaten ,
een aan el-

ke zvde flegts op twee lynen afftands van malkanderen , en op twee duimen

afllands van de klink af ;
deze tepeltjes waren zeer klem, en hadden flegts

drie vierde van eene lyn middellyns.

De ingang der fcheede zat op den rand van den aars en

den kittelaar^zat in het midden van een wyden voorhuid op een halycn dun

afftand van den ingang der fcheede af ;
de opening^van den pisbms

halven duim voorby dien ingang; tot op dien giftand -

breed en glad ; daar zat eene vernaauwmg op die
gevonden ;

op den bodem der lyfmoeder wierdt
en in de lengte loopende

de binnenlbe wanden van die hoke^M fa

^ bezette-

op het der lengte van die holligheid die een duim bedroeg ,
te

rekenen tot aan den bodem der lyfmoeder toe, zaten met alleen in de lengte

looSde rimpels, maar ook andere die dwarfch hepen, p die grooter wa-

ren^- alle deze rimpels maakte met den omkring der holte, maar flegts de

helft- eene andere rimpel ftrektezig over de andere helft uit, doch met vlak

teeen over die van de andere helft, en dus vervolgens.

De kop van het rivierpaard gelykt, nog minder na^

en van d?n hier wanncei- hy van alle vleefch ontbloot is (>/.

Ln wanneer dezelve nog met zvne weeke gekleed is ,
het^ der

kaakbeenderen is by uitftek bree<l naar
de

uiterfte gedeelte des hoofds; het bekkeneel (J) is met
_ ° „oorname-E viden kon koomt van de

(B) di*'te"r ptotfe van de kromte der takken (C) van dat kaakbeen zit,

het kroonswyze uitfteckrel (fl) is zeer klem, en het knottelsiyyze (£) zeer

tot de neusbeenderen (,F) zyn zeer lang ,
dezelve ftrekken zig mt tot tus-

fehei de oogputten in, zy zyn zeer fmal over het grootfte gedeelte hunner

WKi derzIVer agterfte gedeelte is breeder.en bellaat een mtrandmg die

oan^het voorfte gedeelte des voorhoofdsbeens zit;daar zit een mdrukfel inhet

midden van dat been, maar zyne boogen voor de oogputten (G) zyn zeer

xTPrhpven; de oogputten ftecken ook zeer verre uit aan hun bovplte (fa-;

PT, Tznnrfl-e (H) gedeelte; het oogputuitibeekfel (i) van het jukbeen _is zo lang

ïlar hetzelve zig byna tot aan dat van het voorhoofd uitftrekt; dus is de rand

van den oogput flegts zeer weinig afgebrooken ;
daar zitten ook twee hooge

Setji (i/Q o/den kruin van den kop, een dat in de lengte en een dat

in de breedte loopt.
I 2

i
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Dekop die ten onderwerp voor deze befchryving gediend heeft,bevatte flegts

zes-en-dertig tanden, namelyk vier voor aan in elk kaakbeen, eenen honds*

tand en flegts zes kiezen aan elke zyde in de beide kaakbeenderen ; de bak-

tanden der drie andere koppen van rivierpaarden welke ik gezien heb
, wa-

ren ook flegts ten getale van zes aan elke zyde ; verfcheiden fchryvers (d)

hebben ’er evenwel agt geteld in de koppen welke zy gezien hebben ; in dat

geval heeft het rivierpaard vier -en -veertig tanden. De^honds-en bak-tan*

dén hebben eenige gelykenis naar die van het zwyn en van de varkens

;

maar de lange voorfte tanden gelyken*naar geen eenen tand der andere die-

ren ;
het voorfbe gedeelte des bovenflien kaakbeens is in het midden uitge-

rand ,
en maakt aan elke zyde een grooten knobbel

, die twee tanden {LLMm)
bevat, waarvan de een {LL) naar voren, en de andere {MM) naar agte-

ren een weinig naar buiten geplaatst is
,
op eenigen afftand van den voor-

ften ; maar daar heeft een veel grooter afftand plaats tusfchen de beide voor-

fte fnytanden {LL) ; deze vier tanden ftaan naar beneden gerigt; de vier

fnytanden (NNOO) van het onderst kaakbeen ftaan naast elkanderen ge-

platst; de twee middelften (NN) zyn veel grooter dan de twee anderen,

zy ftaan allen naar voren gerigr ; wanneer de mond geflooten is ,
ftaan de

twee grootfte fnytanden {NN) van onderen tiisfchen de twee voorfte fny-

tanden {LL) van boven. De hondstanden (PP££;jZyn,gdykby het wil-

de zvyyn en de varkens
,
geplaatst ; de onderfte {0^^) is naar om hoog en een

weinig naar buiten gerigt ; de bovenfte (P P) wryft tegen den binnenkant

van den onderften hondstand aan i deze twee tanden llyten malkanderen
weerszyds af door tegen elkanderen aan te wryven ;

zo dat de bovenfte zeer

kort blyft } de eerfte baktanden (P) van boven ,
ftaan zeer verre en op een

byna gelyken afftand van de agterfte fnytanden {MM) en de hondstanden

(PP) af; de eerfte baktanden (5') van onderen, ftaan ook zeer verre van de

hondstanden af ; maar flegts op een kleinen afftand van de fnytanden.

De voorfte fnytanden van den kop van een rivierpaard, die eenen voet

en tien duimen lang was, waren een weinig naar om Jaag gekromd, en in

de lenf^te met groefjes bezet, dezelve hadden vier duimen en negen lynen

len°-te*over derzelver bolronde kromte §emeeten,en drie duimen drie lynen

omoreks ;
zy ftaken flegts negen lynen buiten den tandkas uit ; zy hadden aan

hunnen wortel eene kegelagtige holte, die veertien lynen diep was; de voor-

fte fnytanden van eenen kop van een rivierpaard ,
die omtrent twee voe-

ten lang was ,
hadden zeven dunnen lengte en vier duimen drie lynen om-

trcks; zy ftaken twee duimen en tien lynen buiten den tandkas uit; derzel-

ver holte hadt drie duimen en twee lynen diepte.

De agterfte fnytanden zyn krommer dan de voorfte ;
die van den kop van

een. voet tien duimen lengte, waren flegts vier duimen en vier lynen lang, en

hadden drie duimen omtreks ; dezelve ftaken veertien lynen buiten den tand-

kas uit, derzelver holte was eenen duim en vier lynen diep; de agterfte fny-

Frederic Zereisgot eir de Hr, A, pe Jussieu , Mémoires ie~-Cjiea4imit royale des

Sciences, année 1734, ^ag. »u.
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tanHpn van den kop, die omtrent twee voeten lang was, hadden zeven dui-

men lengte en drm duimen negen lynen omtreks j dezelve ftaken o^^^^

^ee duimen agt lynen buiten den tandkas uit ; derzelver holligheid hadt

Zll ddmen agt lynen diepte j
alle de bovenfte fnytanden der beide koppen

w™n^ hilr fpreeken, waaren gedeeltelyk bekleed met een verglaaffe

dat Jan r^pen liep welke zig van het eene emd van den tand tot aan het

^^De beide^mfddelfte fnytanden uit het onderst kaaltlseen Van den kop die

eenen voet en tien duimen lang was, waren byna regt; dezelve hadden ne-

ven duimen en drie lynen lengte en vier en een halven duim omtrek
; ^

ftaken omtrent vier duimen buiten den tandkas uit, derzelver holligheid

hadt twee duimen tien lynen diepte; diezelfde tanden gemeeten , aaneen

S dte omtrent twee voeten lang to. hadden eenen voet en twee en een

haken duim lengte, en vyf duimen tien lynen omtreks op de dikfte plaats

,

zy Haken ter lengte van omtrent agt duimen buiten den tandkas uit; en

zelver holligheid hadt zeven duimen drie lynen
duimen lang

De buitenfte fnytanden van den kop^die
en een halven

S lyn™ het been uit ; der^I-

?er Misheid hadt drie duimen diepte; dezelfde tanden gehaald uit een kop

dt nmtrent twee voeten lang was ,
hadden ten naasten by vyf duimen agt

fyneSg” en drie duimen zeven lynen omtrek. en derzelver holte bedroeg

twpp diiimGH tWGG lynen*
t j

De hondstanden van het bovenst kaakbeen waren naar om laag gekromd

,

en van boven en van onderen platagtig ; daar liep eene diepe groefm de
en van dowu i

onderfte vlakte ,
die van den kop van eenen voet

lynen omtreks, d l
hondstanden der beide

tejdeS ik zo even gefprooken heb, waren meteenver-

1 ir 1 Vrnnrzien behalven aan hunnen binnenkant.
glaallel v

onderften kaakbeens ,
zyn zeer groot en zeer naar

i,nvÊn^ffekromd; die van den kop van een voet en tien duimen lengte,

^ voet en vyf duimen lang
,
gemeeten over hunnen bolronde

kromte, en hadden vyf duimen agt lynen omtreks; dezelve Haken zeven

A ‘mpn buiten den tandkas uit ; deze tanden maakten elk ten naasten by een

f pirkpl van elf duimen vier lynen middellyns ; zy hadden drie vlakken

Si^fn di knsTuepen, twee van buiten en eene vai blnneh ; deze laatte

«.s de breedfteizv waren alle in de lengte gegroefd gelyk de andere honds-

ri-tanden vS tet dier daar wy hier vlnlpretó ; de groeven de®l-

«n wien zSs v“ on dezelve holte beliep wel vyf dtSmen ; h« bm-,

1 3



70 DE NATirüRLYKE HISTORIE
jienfte en buitenfte, onderlle en voorfte vlak, waren met verglaafleJ bezet

hetwelk egter niet op de buitenfte bovenfte, en agterfle vlakte gevonden
wierdt; deze hondstanden gemeeten aan een kop van omtrent twee voeten
lang, bedroegen in lengte twee voeten en twee duimen j zy hadden byna ze-

ven duimen omtreks, en ftaken meer dan een voet buiten den tandkas uit,
en derzelver holte hadt een halven voet diepte ; men zag op het verglaas-
fel van die tanden eene foort van netwerk, gemaakt door kleine uitfteekende
ribbetjes die naar meer of min duidelyke draaden geleeken.
De baktanden hebben een byzonder kenteken, namelyk dat ’er op de bafis

derzelven eene foort van bloesfemwerk zit , die door de draaien van het ver-
glaaffd gemaakt worden, en die veele gelykenis hebben naar klaverblaadjes;
deze beeldtenilTen zyn duidelyker getekend en regelmaatiger, naarmaate de
bafis van den tand gladder is; de klaverblaadjes zyn aan paaren geplaatst, en
liaan met hunne fleelen over elkanderen , zo dat de toppen der beide klaver-
blaadjes die malkanderen met den fteel aanraaken, op dezyde van de bafis

van den tand ; daar zyn twee of drie zodanige paaren van gedaanten van
klaverblaadjes (e)

, behalven op de eerlten die veel kleiner zyn dan de
andere.

De zelfftandigheid der fny- en honds -tanden van het rivierpaard, wordt
voor eene foort van yvoor aangezien , doch zy is zeldzaamer en van eene
voortreffelyker hoedanigheid

, want zy bezit meerder hardheid en neemt
gevoigelyk een fraaier polystfél aan ; ook is zy niet onderhevig aan geel te
worden , waarom men dezelve den voorkeur geeft tot het maak^ van
valfche tanden.

Wanneer de lange fnytanden uit het midden van het onderfchaalbeen
dwarsch afgezaagd worden, en het vlak dezer doorfneede gepolyst is

, ziet

men
, dat de zelfflandjgheid van het midden van den tand niet vatbaar is voor

een even fraai polystlel als die welke nader' by den omtrek ftaat ; deze heeft
evenwel geene gclyke dikte in den geheelen omtrek van den tand ; deszelfs

binnenfte oppervlakte maakt verfcheiden verlengingen
, die tot in de andere

zelfftandigheid doorgaan; zy is vatbaar voor een zeer fraai polystfel, en ver-

toont geenerlye vezels; in het middelpunt is een hart gelyk in het yvoor, en
rondom dit hart wordt men zeer fyne digt by elkanderen zynde en één mid-
delpuntige lynen gewaar; het koomt my voor dat deze lynen de verfchillende
aangevoegdc laagen vertoonen

, waar uit de tand is te zamen gefteld.

Ik ben op het vlak der doorfneede van de buitenftefnytanden desbovenften
kaakbeens , niet alleen die beide zelfftandigheden gewaar geworden waarvan
ik zo even heb gewag gemaakt, maar daar is ook een fchorfch die den tand
omringt en die op zommige plaatfen byna eene lyn dikte heeft; ik ben de-
zen fchorfch ook gewaar geworden op de lange fiiytanden van het midden

,

jxiaar dezelve was daar veel dunner.

De bovenfte ihy- en honds-tanden hebben my toegelcheenen overeen te

('e') Zie de Mémoires de rAcadémte foyale des Sciences
,
annêe eene Memorie

'over verfcheiden beenderen en tanden die opmerkelyk waren om hunne grootte.
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koomen met de buitenfte fnytanden van onderen; maar de fchorfcla hadt de

zelfftandigheid van vergJaaflel ,
dezelve had meer dikte en eene kleur van

een fraaier wit op de plaatfen alwaar deze tanden wezendlyk met een glazen

korft bedekt zyn,dan op die plaatfen alwaar deze korft met gevonden wordt.

Een hondstLd van het ondcrft kaakbeen dwarfch doorgezaagd en het

vlak dezer doorfneede gepolyft zynde ,
heb ik daar in plaats van het hart

eene Ivn aan gezien die zig van het eene end van dat vlak tot het ander uit-

ftrekt volgens deszelfs grootfte lengte, en die in het midden gekromd is,

zo dat’dezelve ten naaften by op een gelyken afftand van de beide zyden af-'

zit- daar zaten, aan wederszyden van die middenlyn andere lynen die veel

dunner zyn, zig minder duidelyk vertonnen, zeer digt by een loopen , en

selyk zyn aan die welke op de dwarfche doorfneeden der andere honds-tan-

den en der fny-tanden van dit rivierpaard loopen , deze kleme lynen be-

flaan bynahet geheele vlak der onderfte hondstanden, daar zyn flegts eeni-

ge kleide tulTchenruimtens op welke men dezelve «ft gewaar worj nmar

Set polystfel is byna even fraai op de geheele oppervlakte ^an dat dwarltóe

vlak. Het is ook zeer fraai op men "lezelve^dóorfnyde

,

ken van die hondstanden
; ^ van het midden , dewelke fchync

SedTdtn''dac'^de%eSdd^ deze tanden uitmaaken

,

niet geheeromloopen, gelyk die der bovenfte hondstanden en der fnytan-

den en gelyk de llagtanden van den olyphant. Het fcliynt ook dat aan de

Lndstaiiden uit het onderfte kaakbeen van een rivierpaard, elke laag uit

tweeftukkenbeftaat, waarvan het eene den binnenkant van den tand uit-

rmakt en het andere de beide buitenfte zyden; men ziet op de vladen der

doSeeden van die tanden ,
den fchorfch , die van verglaafleJ op derzelver

binnenkant en onderfte buitenkant ,
cn die op derzelver bovenften buitenkant

hefdt'Öèren Tdenïweeïn regel van de voorhand van de na-

m de vSen der voorfte voeten (pl. FII fig. a ,
en d.e van den

voa en vah de vingeren der agterfte voeten 3)
van yn rmer-

agter voet en van ae vu
g jie ,velke den linker voorvoet hadtwaarvan

Kl/Sgfn vSi di befchVing gemaakt is. Daar zaten vier
an net o g d-arn fje. 2.) in den tweeden regel van de voorhand, vier

TifhH) de naL^i ei vier in de navoer \ab fig. 3 ); het vi^-

S i- /n firr 2 'l van de voorhand was het grootfte, en zat boven de

tweflaatfc beenderen (G/f) van de nahand geplaatft ; het. derde (C)

ZTde voorhand zat boven het tweede (/) van de nahand en het tweede

(B') van de voorhand, boven het eerfte (E) van de nahand; het eerfte

heentie (J) van de voorhand, zat aan den binnenkant van het tweede (B),

n zoude boven den duim zitten
,
indien dit rivierpaard vyf vingers hadt

;

hf=>r fiprde en het vierde been van de voorhand fteken meer naar agteren uic

dan de beenderen van de nahand, die knobbelagtige uitfteekfels hebben op

den agterkant van derzelver bovenfte eind; daar zitten diergelyke knobba

agtigheden op de beenderen van den navoet, en zelfs maakten ^ op
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jniddelfte tanden lange iiitfleekfels

,
die zig met malkanderen geleeden

; de
beenderen van de nahand

, van den navoet en van de regels der voeten
, heb-

ben naar evenredigheid^ meer breedte dan dikte, gel]^ men zulks zal kun-
nen zien door de afmeetingen die in de volgende tafel worden opgegeeven.
De beenderen van den navoet (^5, fig. 3 ), waren korter dan die van
de nahand.

Lengte van den kop , van het eind desbovenften kaakbeens tot
aan het eind van het agcerhoofd

De grootfte breedte van den kop
Lengte van het onderfte kaakbeen , van deszelfs voórfte eind af

tot aan de agterfte randen van het knokkelswyze uitfteekfel
Breedte van het onderft kaakbeen ter plaats van de honds-

tanden ......
Breedte ter plaats van den omtrek der takken . .

Breedte der takken onder de groote uitranding

Affland tulTchen de ronde der takken van buiten naar buiten .

Afftand tuflehen de knokkelswyze uitfteekfels

Breedte van het bovenft kaakbeen ter plaats der voorfle fny-
tanden .....

Breedte van het zelve ter plaats van de agterfte fnytanden
Breedte ter plaats van de hondstanden
Afftand tuflehen de oogpuiften en de opening der neusgaten
Lengte van die opening • • . . .

Breedte . .

Lengte der eigenlyke neusbeenderen . ...
Breedte ter breedue plaats , , , ,

' ’

Breedte der oogpuiften .....
Hoogte .... . .

Lengte der grootfte baktanden buiten het kaakbeen

Breedte . , ...
Dikte • :

•

Lengte van het tweede been van de nahand dat het langfte is .

Breédte van het boven fte eind ....
Dikte ... , . .

Breedte in het midden . ....
Dikte . • • . . . .

L engte van het vierde been van de nahand dat het kortfte is

Breedte van het bovenfte eind . . . .

Dikte .....
, .

Breedte in het midden . . ; .

Dikte ....
Lengte van het tweede been van den navoet dat het langfle is
Breedte van het bovenfte eind . .

“
_

Dikte - . . ^ ^

Breedte in het midden . . . ^

*

Dikte • ... *

Lengte van het vierde been van den navoet dat het kortfte'is
Breedte van het bovenfte eind

. ,

«nuc ia

Dikte * • .

'

Breedte io het oiiduen • , ^

voeten. duimen

,

lynen.

2 . 0. 10.

J. 3 - 7.

I. 8 . I.

I. I. 2.
0. 7 - 10.
0. 5 - 0.

1 . 6. 9.
0 . 6. 7 -

0 . 7 - 5-

0. 8 . 0.

1 . 0. 0.
I. 0. II.
0. 3 - II.
0. 4. 0.
I. 2. II.
0. 2. 10.
0. 2 . 5 '

0. 3 - 0.
0 . 1 . 6.

0 . 2 . 8.
0. I. 4*

0. J. 7.
0. I. ii 5.

0. I. 9.
0. I. 6.

0. 0 . 11 .

0 . 3 - 11 .

0. j. 4i.
0. I. 7 -

0. 1. 6.

0 . 0. II.
0 . 4. 9i.
0. 1. 10.

0. 2. 2.
0. I. J-
0. D. 9h
0. 3 - 6.
0. 0. 9h
0. I. I.
0, I. O}.

•Dikte
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Dikte . ; .

Lengte van den eerften regel des tweeden vingers

Breedte van het bovenfte eind .
,

*

Dikte . • •

Lengte van den tweeden regel

Breedte • • • •

Lengte van den derden regel . .

Breedte van het agterfte eind

Dikte . •

Lengte van den eerften regel des vierden vingers

Breedte van het bovenfte gedeelte < ,

Dikte
Lengte van den tweeden regel . .

Breedte . . .

Dikte .....
Lengte van derden regel

Breedte ....
Dikte .

voeten, duimen ,
lynen.

0. O. lol.

0. 2. 3'

o. I. 7.

o. I. 4-
o. I. 2.

o. I. 5-
o. I. I.

o. I. 3-
0. 0. Sll.

o. 2. o.

I. I. 6.

o. I. 3-

o. O. lil.

o. 1. 2l.

o. I. O.

o. o. lO.

o. o. II.

Ol. o. 7f-

XII Deel K

'h
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DE NATUURLYKE HISTORIE

BESCHRYVING
VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET

DAT betrekking HEEFT TOT DE NATUURKYKE HISTORIE

VAN DEN ZEBRA EN HET RIVIERPAARD.

No. MLXXXVII- Een vel van een Zehra getrokken over een Pleh.
' eerbeeld van de natuurlyke grootte dezes diers.

D it is het vel van den zebra ,
die tot voorwerp der befchryving van dit

dier gediend heeft: nadat dit vel afgehaald en door een leerbereider

behandeld was, wierd het, nog vogtig zynde, over het pleisterbeeld getrok-

ken, dat de Hr. Potet, beeldhouwer, over een eifer geraamte gemaakt

hadt, volgens de proportien van den levendigen zebra, en in dezelfde hou-

ding gelyk hy (P/. I) verbeeld is : men liet dit model droogen
, bekleedde

het daarna met het vel , waaraan men de kaakbeenderen en die der voeten
gelaaten hadt , men plaatfte het vervolgens in een groote kaft van glas ge-
maakt ,

waarvan de voegen met papier aan een geplakt wierden
, om het

voor de infekten te bewaaren : maar men wierd toch gewaar dat dezelven
daar door kroopen ,

zo wierd ’er zwavel en vermillioen in gebrand
, omdat

de rook daarvan
,

die diertjes zou doen fterven.

No. MLXXXVIII. Een vel van een zebra opgezet.

Dit vel is van een dier van dezelfde grootte ,
als dat waarvan onder het

voorgaande noramer gefprooken is , men heeft in dit vel gelyk het voorge-

melde de kaakbeenderen en de beenderen der voeten gelaaten ; maar het
' is niet met zo veel oplettendheid en naauwkeurigheid opgezet : de witte

ftreepen zyn op dezelfde wyze gefchikt, en gelyk die in voorgemelde, het

•wit is ’er ook niet zo fchoon en de tulTchenruimten der ftreepen, in plaats

van zwart , zyn van eene bruine en rosagtige kleur
,
uitgenoomen beneeden

op de voeten , daar zy zwart zyn : men zegt
, dat die rosagtige ftreepen aan

de mannetjes in ’t byzonder eigen zyn, maar het is zeker dat het vel, waar-
van onder het voorgaande nommer gewag gemaakt is ,

en welks ftreepen
zwart waren , van een mannetje ; zo dat het rosagtige vel eerder dat van
een wyfje dan van een mannetje zoude zyn, indien het verfchil van zwarten
rosagtig der tulTchenruimten welke de ftreepen van elkander affeheiden , de
kunne zoude aanduiden.

N°. MLXXXIX. Een geraamte van een zebra.

Dit geraamte is van den zebra, die tot de befchryving van dit dier ge-

diend heeft: het is niet volkoomen, dewyl de uiterftens der kaakbeenderen
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en der voeten daar afzyn, die aan het vel gebleeven zyn ,
waarvan onder

nommer MLXXXVH, gefprooken is.

No. MXC. Het tongbeen van een zebra.

Dit been is van denzelfden zebra ,
waarvan het voorgaande geraamte

is • en gelykt naar het tongbeen van het paard en den ezel
,

als de andere

beenderen dezer dieren gelyken naar die van den zebra.

No. MXCI. De vrugt van een Rivierpaard.^

De befchryving dezer vrugt maakt een gedeelte uit van die van het rivier-

paard ;
dezelve wordt afgebeeld op PI. IV.

No. MXCII. Ecne maag van een rivierpaard.

Deze maag koomt van de vrugt onder het vorig nommer bygebragt ,
en

dezelve is benevens die vrugt befchreeven geworden; de PI. V en VI ver-

tonnen die maag van buiten en van binnen gezien; dezelve wordt in het

Kabinet in moiitwyn bewaard.

No. MXCIII. Een dyebeen van een rivierpaard.

Dit been is ook uit de vrugt genooraen die onder nommer MXCI is

bygebragt ; deszelfs einden zyn zeer dik ,
voornamelyk het onderfte eind j

het midaellle gedeelte is rolrond en heeft flegts weimg middellyns.

voeten, duimen, lynen.

Lengte van dat dyebeen .

Middellyn van deszelfs noord .

Middellyn van het midden des beens

Breedte van het onderfte eind

Dikte o. I. 2f.

No. MXCIV. Een beenen-kop van een rivierpaard.

De befchryving en de afmeetingen van dien kop maaken een gedeelte uit

van de befchryving van het rivierpaard ;
de voorfte fnytand der linker-

zvde van het bovenfte kaakbeen is dwarfcJi doorgezaagd , en op een dp vlek.

ken van die doorfneede gepolyft geworden; men ziet daar aan, dat het ge.

deeke van den fchorfch dat verglaasd is
,
meer dikte en eene helderer witte

kleur heeft dan het overige van den fchorfch. Men heeft een gedeelte van

het onderft kaakbeen weggenoomen , om de wortels van een der grootke bak-

tanden bloot te vertoonen. ...
No. MXeV. Andere beenen - kop van een rmerpaard.

Deze kop is kleiner dan de voorgaande, ook is dezelve van een jonger

rivierpaard ;
dezelve heeft flegts anderhalven voet lengte van het voor-

fte eind des bovenden kaakbeens af tot aan den dwarfchen rib van het ag-

terhoofd toe; de agterlle baktanden zyn nog niet uit hunne tandkaftem te

voorfchyn gekoomen.
_ , ,

No. MXCVI. Andere beenen-kop van een rivierpaard.

De grootte van dezen kop is ten naafteii by gelyk aan die van den kop

onder No. MXCIV bygebragt
; want dezelve is twee voeten lang; de

beide fnytanden van de_ linkerzyde des bovenden kaakbeens zyn van het

eene eind tot het ander in de lengte doorgezaagd geworden, en op een der

vlakken van die doorfneede gepolyd geworden
;
om de dreepen en het po-

K 2
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lystfel van derzelver zelfftandigheid te vertoonen. De hondstand van de
regterzyde deszelven kaakbeens is in den tandkas afgebrooken geworden

,

en hetgeen daarvan overgebleeven is heeft flegts vier duimen lengte
; de

plaats der breuk is met een eelt bezet ten naaften by van dezelfde Ideur en
hardheid als de tand ; het fchynt dat de ftof van dat eelt uit de inwendige
deden van den tand is voortgekoomen ;

want de uitwendige deden zyn nog
bloot op verfcheiden plaatfen der breuk; de fnytanden der linkerzyde van
het onderil: kaakbeen zyn dwarfch doorgezaagd en gepolyft geworden op een
van derzelver vlakken. Daar ontbreeken verfcheiden van deze tanden in
dezen kop en in de beide voorgaande.

No. MXCVII. Een hondstand van de linkerzyde uit het hovenjl

kaakbeen van een rivierpaard.

No. MXCVIIL Een der lange fnytanden uit het onderft kaakbeen
van een rivierpaard.

No. MXCIX. Een gedeelte van een der lange fnytanden uit het

onderft kaakbeen van een rivierpaard.

No. MC. Een hondstand uit de regterzyde van het onderft kaak-

been van een rivierpaard.

Deze tanden die ,
welke onder de drie voorgaande nommers zy byge-

bragt, zyn in verfchillende rigtingen doorgezaagd, en de vlakken van der-

zelver doorfneeden zyn gepolyft om het inwendig maakfel van die tanden
te vertoonen (a).

No. MCI. Het beginfel van een agtertand van een rivierpaard.

Dit beginfel koomt van den tand onder No. MXCV bygebragt; daar
is eene holte ter plaats van het lighaam van den tand

; op de b&s ftaan
twee pyramiden die in de lengte gegroefd zyn

,
en elk door twee punten

geëindigd worden ;
men heeft een van die pyramiden dwarfch doorgezaagd

om die beide beeldtenilfen der klaverblaadjes te vertoonen, die op het vlak

dezer doorfneede ftaan.

No. MCII. Een gedeelte van het kaakbeen van een rivierpaard.

Dit gedeelte van een kaakbeen ,
koomt uit de regter^de van een kaakbeen

van een jong rivierpaard ;
de twee laatfte baktanden zittgn daar nog in ; het

been is door zyn verblyf in den grond eenigzins aangedaan.

No. MCIII. Een baktand van een rivierpaard.

Deze tand heeft anderhalven duim lengte van voren naar agteren op eene
breedte van vyftien lynen ;

het fchynt dat het de vierde baktand van boven
is ; op deszelfs bafis zitten flegts twee paaren klaverblaadjes en eene en-
kelde groef.

No. MCIV. Een opgegraaven baktand van een rivierpaard.

De wortels ontbreeken byna geheel aan dezen tand; voor het overige
gelykt dezelve naar dien van het voorgaand nommer in gi'ootte en in

gedaante. • •

(«) Zie de befchryving van het rivierpaard hier boven pag. <58. en verv.



BESCHRYVING VAN HET KABINET. 77

No. MCV. Andere opgegraaven tand van een rivierpaard.

Deze tand is ten naaftcn by van dezelfde grootte als de beide voorgaan-

de, en de punt van deszelfs wortelen is afgebrooken.

No. MCVI. Andere opgegraaven tand van een rivierpaard.

De lengte van dezen tand is van vier duimen twee lyncn
, de breedte van

,

drie duimen eene lyn , en de hoogte van vyf duimen drie lynen van de bafis

af tot aan het eind der wortelen; derzelver eind is niet in zyn geheel, de-

zelve zyn kromgeboogen ,
zodat de tand, uit den tandkas uitbollende een vry

groot lluk van het kaakbeen heeft medegenoomen
, dat daar in isblyven vaft-

zitten • daar zitten op de bafis van dien tand drie paaren of beddingen van

klaverbladen en twee groeven.

No. MCVir. Andere opgegraaven baktand van een rivierpaard.

Deze tand is ten naaften by van dezelfde grootte als de voorgaande , en

gelykt denzelven in allen opzigten.

No. MCVIII. Andere opgegraaven baktand van een rivierpaard.

Deze tand verfchilt flegts daarin van de beide voorgaanden, dat dezelve

nos grooter is, dezelve heeft vier duimen v\'f lynen lengte , drie duimen vyt

Ivnen breedte en vyf duimen vier lynen hoogre , rciioon de wortels aan de

punten zyn afgebrooken; dezelve weegt drie ponden en eene once; men

zc«^t dat ^deze^e mt Kanada aangebragt, door den Heer DE Longueuil

met de beide tanden der voorgaande noramers {b) ,
den flagtand van den

olyphant No. DCDXCVIU Deel XI
, en het dyebeen van den olyphant

No. MXXXV. ^ ^
No. MCIX. Een verjleende tand, die veel overeenkomst heeft met dten

van een rivierpaard.

Deze tand gelykt naar die van het rivierpaard met zyne wortels ,
zyn ver-

ffkaflel de gedaanten van klaverblaadjes die op depelfs bafis zitten, enz.

maar dezelve verfchilt daar van door zyne evenredigheden; dezelve heeft

ook minder breedte naar evenredigheid zyner lengte van voren naar agteren

aemeeten ;
dit verfchil fchynt my te groot te zyn om llegts van het yerlchil

der kunnen, voort te koomen;doch, voor het overige is daar zo veele over-

eenkomst tuflehen , dat indien men dezen tand niet aan een t^ljes rivierpaard

toefchryft welke wy kennen , daar reden is , om te denken dat net de tand is

van een rivierpaard van een verfchillend ras, of van eenig dier van eene

foort die niet verre af is van die van het rivierpaard ; de lengte van dien

tand is van vier duimen twee lynen, en de breedte van twee duimen vier

Ivnen • deszelfs wortels zyn niet geheel ; op zyne bafis zitten ook drie paaren

afbeeldingen van klaverblaadjes, en by gevolg twee grooten ; dezelve is by

de ftad Simore in Neder -Languedoc gevonden.

No. MCX. Andere verjleende tand
^
die veel overeenkomst heeft met

die van het rivierpaard.

Deze tand verfchilt flegts daarin van den voorgaanden, dat dezelve aan een

Zie het XI Deel van dit VJexk,bladz. pa en loi. en de Mémoires de VAcadémie

jale des fcienees année 1762. Mémoiresfur des Os ö? des Dents.remarqual/les par leurgrt

deur, „
K 3
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vanzyne einden afgebrooken is, dat de wortels daar in het geheel aan ontbree-
ken , en dat deszelfs beenagtig gedeelte in eene zeer tedere aardagtiffe 7p]i
ftandigheid verkeerd is.

^ °

No. MCXI. Ferjieende tand die eenige overeenkomst heeft met dit
van het rivierpaard.

Het verglaalTel van dien tand is zeergelykende naar dat van de waare tan-den van het rivierpaard
; maar de bafis is in vier deelen verdeeld door driedwarlche groeven

, en de tuflchenruimtens tulTchen de groeven zvn be-
zet met twee kegelagtige tiitfleekfels gelyk aan die welke men op de ag-
terfte tanden v^m het rivierpaard ziet zitten

, die door het kaaiiwen nig
niet zyn afgefleeten ; deze kegelagtige verhevenheden zyn aan paaren ge?
fchikt en wanneer dezelve afgeOeeten zyn vertoont derzelver doorfneede od
de tanden van het rivierpaard afbeeldingen van klaverblaadjes, die met hun?
ne bafiflen tegen over elkanderen Haan. Schoon de tand waarvan wv hier
fpreeken aan de einden zy afgebrooken

,
is dezelve ten naaften bv van de

zelfde lengte en breedte als de tanden die onder de beide voorgaande nom'
mers gemeld zyn ; want dezelve heeft vier duimen agt lynen lengte van vo-
ren naar agteren gemeeten, op twee duimen en een vierde breedte op dê
breedfte plaats; de wortels van dezen tand zyn afgebrooken

, en het lighaam
Van den tand is in het midden gefpleeten.

°

No. MCXII. Stuk van een verjleenden tand gelyk aan den voor-
gaanden.

Men ziet aan dit Ruk
,
een gedeelte van de bafis van den tand met kep-efagtige verhevenheden, beldeed met verglaalTel, aan paaren gefchikt en S'lyk aan die van den tand onder het voorgaande nommer bygebragt nv

ftuk IS in de mynen te Turkooizen gevonden die by Simore in Neder Lan
guedoc gelegen zyn. De Hr. de Reaümdr heeft daar melding van ve
maakt en de afbeelding van gegeeven,in Mémoires de l'Académie rovale
des fciences ,

année 171J ,
pl. P'II fig. i en 2. ^ ^

No. MCXIII. Stuk van een zeer groeten opgegraaven tand, die over
eenkomst heeft met de voorgaanden.

Dit fragment is in de lengte doorgebrooken geworden
; een van deszelf?

einden maakte een gedeelte van den bafis van den tand uit ; men ziet daartwee paar kegelagtige en met een glazen korst bekleedde verhevenheden
aan, plyk aan die der tanden van het rivierpaard

; het ander ehid is penwonel die zes duimen lengte heeft
, fchoon dezelve niet geheel zy.

1. ff
de Koninglyke Maatfehappy te Londenheeft den Hr. de Büffon de

_

afbedding van een tarid toegezonden die

tocTSÏgÏTleftTk ™ «ie-
hoogte, fchoon het eind der wonden afgel
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DE ELAND O en het RENDIER

S
choon de Eland en het Rendier, beide dieren van verfchillende foorten

zyn, hebben wy egter geoordeeld dezelve te moeten famenvoegen, om-

dat het niet wel moogelyk is de hiftorie van het een te geeven zonder veel

van het ander te ontkenen , dewyl de meefte oude en zelfs hedendaagfche

Schryvers hen verward ,
of aangeduid hebben door dubbelzinnige benaamin-

gen welken men o|) beiden kan toepalTen. De Grieken kenden noch den

eland noch het rendier; Akistoteles (a) maakt ’er geen gewag van, en on-

der de Latynen is JüLius CmsAR de eerlte geweeft, die den naamvan alce ge-

bruikt heeft. Pausanias (b) die omtrent honderd jaaren na Julius C^ar ge-

o De Eland-, in ’c Celtifch Elch; in ’t Latjni en hedendaagfeh Griekfch Alce.

Hoogduitfeh Hellend of Ellend-, in ’t Poolfcli Lof; in ’t Zweedfeb
'"L

Elk; in ’t MorcovifchZ»**/;m ’t Noordfeh QHg rtn Chwa Hn Kanada Ortgnal.

Alce, Gesker Hifi. Part. i. p. 179. PL XXV. fig

Cervus patmaeds. Alce vera et legitimta, magnum atnmal vulgo. Klein de quadr.

24*

'Cervus cornibus ab imo ad fummum palmath .... Akes. E'Elan. Brisson regn. anim,

pag. 93.

Akes. Cervus cornibus acauUbus , palmatis ; caruncula gutturali. Linn. Nat. Ed,

X. pag. 66.

C**) Het rendier was den Grieken niet bekend. Het droeg in het oud Franfch den naam van

Rangier oïRangUer; Tarandus in ’t Latyn; in Noorwegen Reken; in Lapland Boetfoï;

volaens Fredrik Hoffberg; CoUeliion de diferens morceaux, &c. Par M. de toRAUO Paris
? _ T _ Tï D ^^,*1,: • i‘n ’r ^Axn^t^i^irh Rnffni in ’r RniT^»Ifrïi

i^ónia beftia cit ae genere cervorum txangijcr «/*** ...

ferat alta cornua velut quos quercinarum arhorum ramos : alia quod inflrumenta corntbus

PeRor.ique, quibus Hiemalia plauflra trahit mpofita Rancha et Locka, patrio fermone vo-

cantur. Olai jucni kift. de gent. fept, Antwerpia: 1558. pag. i35-

Rangier ou Ranglier. Gaston Piijebüs. Fenerte de Dufouilloux feuillet. 97.

Tarandus, Gesnrr , Icon. auadr. pq^. 57- flg- P- S8.

Tarandus Aldrov. de quadr. biful. ftg.pag. S59.

Cervus palmatus

,

Aldrov. de quadr. btfil, fig. pag. 857.

Cervus mirabiJis. Ionston de quadr. fig. tab. 36.

Cervus Rangifer ,
Ray Syn. quadr, pag. 88.

£««/, Hifioire de la Lapponie par Scheffer
, fig. pag. ^02.

naim de Groenland. Edwards Utji. des otfeaux part. I. fitg. pag. 51

.

Cervus Rangifer. VcLZSSt de quadr.pag.^z fig. tab. i.
^ ^ „

Cervus cortmumfummiiatibus omnibus palmatis .... Rangifer.Le Renne

,

Brisson Regn.

^^^*Tar^ndus. Cervus cornibus ramojis teretibus . . . fumniitatibus palmatis. Linn. Syjl.

Nat. Ed. X. pag. 67. . , ^
Rheno. Linn. Amamt. Acad. pag. j^.

. . , , , , , ,

Ca') Nota. De HippelaplR'S van Aristoteles is met de eland , gelyk onze kiindigfle Natmir-

befchouwers' geloofd hebben; wy hebben onder het artikel van den Axis onderzogt, wat de

Hippclaphus en de Tragelaphus zy?

CD Argumento funt Miliopm tm% cr alceifercc ctUicce , cx quibus mares cornua tnjupercf-
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fchreeven heeft ,
is ook de eerfle Griekfche Schryver

, waarin men dien

naam van vindt ; en Pliniüs (r) die ten naaften by tydgenoot was

van Pausanias ,
heeft den eland en het rendier vry duifter aangeduid onder

de naaraen van alce
,

machlis
,

en tarandiis. Men kan derhalven niet

zeggen, dat de naam alce ,
eigenlyk Gri^fch of Latyn is, en fchynt ge-

trokken tezyn uit de Celtifche taal, waar in de eland elch of elk heet. De
latynfche naam van het rendier is nog onzekerer dan die van den eland;

verfcheidcn Natuurbefchouwers hebben gedagt, dat hetde JwacA/fr van Pn-
Niüs ware, omdat die fchryver, van de dieren van ’t Noorden fpreeken-

de ,
terzelfder tyd de alce en de machlis aanhaalt, en omdat hy van den

laatften zegt, dat hy byzonderlyk t’huis hoort in Scandinavië, en dat men,

hem nooit te Rome, noch zelfs in de geheele uitgeflrektheid van het

Roomfch gebied
,
gezien hadt. Men vindt evenwel in de Commentariën

van C^SAR (d) nog eene plaats
,
welke men niet wel opeenig ander dan

His habent, famina caret. Pausan, in Eliacis. — nominata fera fpecie inter cemm £?

eamelum ed ' nafcitur apud Celtas ;
explorari imejhgarique db bmmibus animalium fola non

mefl-, rad \bitir aliquando , dim alias venantur foras , baec otiam UKidit. SagaciJTmam eJJ-e

ajim, it bominis odor ,
por longinquum intervalhm ,

percept^ m foveas Jroyuudiffmos fpe.

cus fefe abdirt. Fenatores mo,aem vel campam ad mille fiadia arcundant , ff contrablo Julmde

amhiiu, niji intra illum fera delitefcot ,
non alia tatione eam capere podJunt» Jdem in Boeo'

ticis.

(O Septentrio fert ff equorum greges ferorum , ftcut ajinorum Afia ff Africa : preeter ea Al-

tem , 71! proccritas aurium ff cervicis dijiinguat, jumento'fintilem: item notam in Scandinavia in-

fula, nee unquam vifam in boe orbe, inultis tarnen narratam , Macblin, baud dijfmilem illi,

led nutto, Jiiffragimim flexii ,
ideoque non cubantem , fed acclivem arboriinfommo, eaque incijia

ad inlidias, capi\ velocitatis memorata. Labrum ei fuperius proegrande: ob id retrogradiiur in

tafcendo, ne in priora tendens involvatur. Pt in. Hijl. Nat. lib. FIJJ. cap. XF.-^ Mutat

eolora ff Scbytarm tarandus Tarando magnitudo qua bovt , caput tnajus cervino , nee abft-

mVe- cornua ramoja ;
ungula bifida: villus magnitudine urforum fed cim libuit fui celoris effe,

eh ; tereoris'’tanta duritia tboraces ex eo faciant.... Metuens latei ideoque raro ca-

titur Vliss Bijl- Neet. lib. FIIl. cap. XXXIF. Nota. Ik heb geoordeeld deze twee plaat-

T vin Pltnius, waarin de naatnen van alce, van machlis, en van tarandus voorkoomen,

w malkander te moeten voegen; hy fchynt drie verfchillende dieren aan ta duiden, maar men

do redenen , die ik daar van zal geeven ,
zien, dat de naamen machlis en aice beide

nn ’t zelfde dier moeten toegepaft worden, dat is te zeggen op den eland; en fchoon de

meefte Natvuirbelcliouwers gedagt hebben, dat de tarandus van Plinius de eland ware , is

het egter veel waarfchynlyker , dat hy het rendier onder dezen naam , heelt willen aandui-

den: ik erken egter, dat deze aanduidingen van PuNiüs zo weinig nauwkeurig, en in zom-

mige opzigten zelfs zo valfch zyn ,
dat het vry moeijelyk is zig nopens dit ftuk op goeden

grond te bcpaalen. De uitl^gers van Plinius Ichoon zeer geleerd zyn weinig kundig in de

:NatuurlykeHiftorlc, en ’t is te dezer oorzaak, dat men in dezen fchryver zo veele duiftere en

kwalyk verklaarde plaatfen vindt. Het is even eens met de overzetters en uitleggers van Aris-

toteles: wy zuilen, naarmaate de gelegenheid zig zal aanbieden, den waaren zin van ver-

fcheidene verdraaide woorden ,
en bedorven plaatfen in die beide fchiyveren poogen te

hcrftellc'u

(/) Ejl hos in Hercinia filva, firvt figurn, cujus a media fronte inter aures mum cornu (xi.

t(t exceltius niagisqve direSum bijqu/e nohis nota funt cornibus: ab ejus Junmo Jkut palnia ra-

miaue late diffunditntur. Eqdem ejt famennarif que natura
;

eadem forma magnitudoque cornum.

ftjL Caesar» de bello Galiico. lib. EI. Nota. Deze plaats is juift; het rendier heeft inderdaad

tgkj'es yau voren ,
en die een tiilTchenfooit van hoornen fchynen te maaken. Zyne hoornen
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tet rendier kan toepaffen ,
en die fchynt te bewyzen

,
dat het toen in de

boffchen van Duitfchland beftond; en vyftien eeuwen na Jülius CjESAR.

fchynt Gaston Phaebüs van het rendier te fpreeken onder den naanr van
rangier, als van een dier dat ten zynen tyde in onze boffchen van Franlcryk

zou beftaan hebben ; hy geeft ’er zelfs eene vry goede befchryving van (e)

en hy wyll de manier aan om hetzelve te vangen en te jaagen. Dewyl zyne
befchryving niet kan toegepafl worden op den eland

,
en hy terzelfder tyd

de manier van het hert , het damhert
,
den rhebok , den fteenbok , den gcms-

zyn verdeeld in verfcheiden takken, in breede fclieidingen uitloopende, en het vvyfje heeft

ook hoornen, zo wel als het mamietje, tenvyl de wyfjcs van den eland, van het hert, vnn
het damhert, en den rhebok geene hoornen hebben. Dus kan men niet zeer twyffelen, of
het dier,’t welk Caesar hier aanduidt, is het rendier en niet den eland; en nog te meer, omdat
hy op eene andere plaats zyner commentariën den eland door den uaam van alce aanduidt ,

en

daarvan in deze bewoordingen Ijpreekt. Simt item inUercinia Jilva qua appellantur yllces ; barutu

ejl cmjimilis capris , (capreis) figura £ƒ varietas pillium ,Jed magnitudine paulo antecedunt mutila

,

qua funt coTTiibui cTura Jine nodis articulisque babent ; neque qiiietis caufa proewnbunt

bisfunt arbores pro cubilibus; adeas fe oppUcantt atque ita poulum modo reclimta quietem ca-

pimt : quarum ex veJHgiis : cum cjl anhnadverjum a venatoribus quo Je recipere confueverint

,

omnes eo loco aut a radicibus fubrumt nut abfcindum arbores tantum utJumma fpecies earumjtan.

tiutn relinqiiatur X buc cum Je confuetudine recHnaverint , infirnas arbores poudere a^igunt atque

una ipfee coneidunt. De beid CaiHco , lib. p'l. Ik erken, dat die tweede plaats niets bepaalends

heeft dan de naam alce , en dat men , om dezelve op den eland toe te palTen , in plaats van
capris moet leezen capreist en tevens onderftellen , dat CiESAR niet dan wyfjes elanden ge-

zien hadt, die inderdaad geen hoornen hebben. Het overige laat zig verllaan, want de eland

heeft zeer ftyve beenen , dat is te zeggen zeer vafte geledingen ; en dc\\7l de Ouden zig ver-

zekerd hielden , dat ’er dieven gevonden worden gelyk als de olyfant, die de beenen niet

buigen, of nederliggen konden , zo is het niet te verwonderen
, dat zy aan den eland dit ge-

deelte van de fabel van den olyfant hebben toegefchreeven.

(e} Over den rangier of ranglier
, en van zyne natuur. De raiigier is een dier dar gelykc

naar ’t hert, en heeft een verfehillenden kop, die grooter en getakt is, hy heeft wel tagtig

hoornen , en zomtyds minder , naar dat hy oud is. Dezelve zyn van boven tvyd van een
, ge-

lyk by het hert, en de voorde hoornen w'yken ook van een : als men hem jaagt vlugt hy naar

evenredigheid van den grooten lali, dien hy op den kop heeft, fnel, maar nadat hy veele

bogten gemaakt ,
en de takken der boomeii ten dien einde met zyne hoornen dikwils opgeligc

of weggeftooten heeft, legt hy zig neder, met zyn agterfte tegen eenboom,opdat‘nietsherakan

genaalten dan van voren : hy legt nagaans zyn kop op den grond , en in dezen Haat kan men hem
niet genaaken, wegens de lioornen die hem het lighaam bedekken. 7.o men hem vaiiagteren op«

koomt, in plaats dat de herten met hunne takken van onderen op IcH'ecfen, ilaat hy met zyn
fpooren van boven ,

maar maakt zulke groote wonden niet. De brakken en windhonden zyn
bang voor deze dieren ,

als zy hunnen verfehillenden kop van die van ’t herte zien. Hy is

evemvelniei hooger dan een damhert, maar dikker en zwaarer. Als hy zyn kop agterwaards
opheft, ftrekken zyne hoornen zig verder dan zyn lighaam uit. Hy weidt gelyk het hert en
damhert, en zyne uitwerpzels zyn rond en plat. Hy leeft lang: men vangt hem door boogen
ftrikkeii ,

kuilen , en werktuigen. Hy is meer gevoed dan het hert in zyn jaargetyde
; hy koomt

in den bronstyd na de herten , gelyk de damherten , en draagt even als ^eene hinde en
men maakt ’er dezelfde jagt op. ’

De wyze van de rangier oï ranglier te vangen. De jaager moet om den ransier raas-tig te

worden, hem door zyn fpoorhond m ’t diepfl: der bofiehen, alwaar hy denkt dat de wilde
heeften zig verhouden, laatcn opfpooren, en iii netten of heggen, naar de gelegenheid der
plaats gefchikt, dryven._ Dewyl de rangier een zwaar beeft is, en een grooten en iioogen kop
heeft, vinden weinige jaagers ped hem met geweld van honden in'’t open veld te jaagen,
maar willen hem liever in de digte boflehen en foiüken verwarren, La Venerie de Jacquet
Dufouilloux , Paris \6U[. fsitillet p7.

XII Deel L
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bok of geit der Alpen
, enz. te jaagen befchryft , zo kan men niet zeg-

gen, dat hy onder het artikel van rangier van een dezer dieren heeft wil-
len fpreeken , noch dat hy zig in de toepasfing van den naam bedrogen
hebbe. Het zou derhalven uit deze ftellige getuigeniflen fchynen te bly-
ken , dat ’er voormaals in Frankrydc rendieren beflaan hebben , ten minften
in de hooge bergen gelyk de Pyreneën , daar Gafton Phoebus

,
als heer en

bewooner van het graafichap Foix, niet verre af was; en men zou dan te-
T/cns moeten vastftellen, dat zy na dien tyd verdelgd zyn, even als de her-
ten , die voormaals gemeen waren in deze ftreek

,
en die egter nu niet meer

gevonden worden inBigorre,inConterans,nochin de aangrenzende provin-
tiën. Het is zeker

,
dat het rendier thans niet dan in de noordelykfte

landen gevonden wordt, maar men weet ook, dat het klimaat van Frank-
ryk eertyds door de menigte van boflchen en moeralTen veel kouder was dan
het tegenwoordig is. Men ziet uit een brief van keizer Juliaan , hoe ftreng
de koude inzynen tyd te Parys was ; de befchryving welke hy geeft van het
ys in de Seine, gelykt volmaakt naar die, welke onze Kanadiaanen maaken
van de rivier van Qiicbec. Galliëp onder dezelfde breedte liggende
als Kanada ,

was voor twee duizend jaaren het geen Kanada in onzen tyd

is, dat is te zeggen een land koud genoeg om die dieren te voeden , welken
men thans niet dan in de landen van ’t Noorden vindt.

Wanneer ik derhalven de aangehaalde getuigeniflen met malkanderen
vergelyk en verbind , koomt het my voor , dat ’er voormaals in de bofchen
der Gaulen en van Duitfchland elanden en rendieren beftaan hebben en dat
de plaatfen van Caefar niet dan op deze dieren kunnen toegepafl: worden.
Naarraaate men de landen bebouwd, en het water afgeleid heeft zal het
klimaat zagter geworden zyn, en die zelfde dieren, die de koude bemin-
nen, zullen eerft het platte land verlaaten, en zig naar de fneeuwgeweften
op de bergen begeeven hebben , alwaar zy nog ten tyde van Gallon de
Foix bellonden ;

dat zy daar thans niet meer gevonden worden
, koomt

,

omdat de warmte is toegenoomen naarmaate de boflohen meer en meer en
byna geheelenal verdelgd zyn , omdat de bergen allengs laager zyn gewor-
den ,

en dat het water verminderd
,
het getal der menfehen vermeerderd

,

derzelver arbeid in allerhande foort verdubbeld, en de vertiering eveneens
aangegroeid is; het koomt my derhalven voor, dat Plinius van Julius Cae-
far ontleend hebbe , alles wat hy over deze twee dieren gefchreeven heeft

,

en dat hy de eerfle oorzaak van de venvarring der naaraen zy; hy brengt
terzelfder tyd de alce en de machlis by, en men zou daar uit natuurlykbe-
fiuiten , dat deze twee naamen verfchillende dieren aanduiden (ƒ). Zo men
egter in aanmerking neemt : lo. Dat hy de alce blootelyk noemt zonder
cenige verdere aanduiding of befchryving

; dat hy dënzclven flegts eens noemt,

(ƒ) VerrcheMeD Na:uurbefchouwers,en zelfs eenige der kundigften, gelyk Ray, hebben
inderdaad gedagt, dat de machlis van Plinius zig in dien Schryver by de alce bevindende*
geen ander,dan het r^dicr koude zyn. Cervzn rangifer^the ramdeer'-^ Pllnio machlis^ Ray
Sw. quadr.p. 88. Omdat ik niet van dat gevoelen ben, heb ik geoordeeld de redenen van
iet myne te moeten bybrengen.
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en ’er nergens een woord meer van zegt. 2®. Dat hy alleen den naam van

inachlis heeft gefchreeven ,
dat geen ander latynfch of grickfch Schryver dit

woord
,
dat zelfs een gemaakt woord fcliynt te zyn

,
gebruikt heeft (g), en dat het

zelfs in verfcheiden oude handfchriftcn door dat van alce wordt verplaatft ;
zo

men hier by, 30. opmerkt, dat hy aan den machlis alles toefchi^lt wat Jc-

mus CAESAR van den a/re zegt j zo men dit alles bedenkt, zal men niet kun^

nen twyffelen of dat de plaats van Plinius bedorven zy, en of die twee naa-

men hetzelfde dier, dat is te zeggen den eland aanduiden. Deze vraag eens

bellift zynde ,
zoude eene andere beflilTen ; zo de machlis de eland is zal de

tarandus het rendier zyn
,
die naam van tarandus is weder een woord ,

dat

niet in ecnig Schryver voor Plinius gevonden wordt ,
en over welk betee-

kenis de Nattmrbefchouwers zeer verfchillende begrippen gehad hebben:

ondertulTchen hebben Agricola en Eliot geene twylFeling gemaakt om het op

het rendier toe te paffen ,
en ingevolge van de redenen zo aanflonds ge-

meld, onderfchryven wy ook gereedelyk hun gevoelen: voor het overige

moet men zig niet verwonderen over het ftilzwygen der Grieken ten opzig e

dezer twee dieren, noch over de onzekerheid ,
waarmede de

van gafprooken hébben ,
naardien de „oordelylce klmaaten volft ekt OT

kend waren aan de eerften ,
en aan de anderen niet dan _by verhaal bekend.

De eland en het rendier nu,worden beiden niet dan in de landen van het

Noorden gevonden ; de eland aan deze en het rendier aan geene zyde van

den poolkring in Europa en Afia; men vindt hen weder in Amerika op

mindere breedten ,
omdat de koude daar grooter is dan in Europa ;

het ren-

dier vrecft daar zelf de grootfte ftrengheid niet van men vindt het in

Spitzbergen Qi), het is bekend in Groenland (i), en in noordelykff Lap-

Cs') Men leeft op den kant van deze plaats van Plinius achlin in ftede van tnachlin. For-

tos nohlin quod mn «ito, zeggen de uitleggers; dus biykthet, dat dit een gemaakte naam

isfgefthikt naar de onderllelling ,
dat dit dier met kan_ gaan liggen. Zo

kant de I in alce verplaatfl:, krygt men acle , ’t welk met veel van “chlis verfchilt. Dus kan

men ook hier uit verraoedenfdat dit woord door de overfchryvers is verbafter^^^^^

te meer, omdat men in zonimige handfchrilten alcem vindt gefpeJd in plaats lan machftn,mz^

door de iielvkheid of liever de zell'Ucid dier twee naaraen nog nader koomt.

rA') Men vindt overal rendieren in den omtrek van Spitsbergen , maar vooral in Relien-

feld ^een ftreek, die men dus genoemd heeft naar de groote menigte rendieren, die ’er ge-

vonden worden: men ziet ’cr ook een menigte in Forenland by de Moflelhaveii

traren in ’t voorjaar naiiwelyks iii ’t land gekoomen , of wy doodeii eciiige dezer rendieren

,

die zeer mager waren, waar uit men kan giffen , dat, hoe onvrugtbaar het land van Spitsber-

ffen zv en welk eene geftrenge koude daar Ueerfche , deze dieren daar egter den unnter kun-

nen ovèrbrengen, cn leeven van ’t geen zy daar vinden. Reenet I des Fcyoges au Nord
,
tom..

De kapitein Craycott bragc in 1738 een mannetje en en een wyfjeuit Groenland

naar Londen. Zie de Hijlorie des Oifeaux van Edwaiuis, fag. 51. Alwaar men de befchry-

ving en de fignur van dit dier vindt onder den naam van het damhert van Groenland. D’’'

damhert van Groenland van den Hr. Edwards , zo we! als de rhebok van Groenland ,
of

prea Groenlandica ,
waarvan de Hr. Grew in de befchryving van het Kabinet der koniglyhe

raaatfehappy fpreekt, zyn niets anders dan het rendier. Deze Auteurs de hoornen dezer dieren

befchryvende , fchynen beiden het vlashair
, waarmede dezelve in het een en andere dezer die-

ren bezet zyn , als een byzoiider kenmerk op te gceven ; ondemiffehen is dit gemeen aan «et

rerdier, aan het hert, aan het damhert, en aan alle de dieren, die hoornen hebben. c,etiuu-

L 2
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land (k) ,
zo wel als in de noordelykfle deelen van Afia. _De eland koomt

zo dist niet by de pool
, hy onthoudt zig in Noorwegen Q)

,

in Zweeden (w)

,

in Polen («), in Lithauwen Co)
,
in Rusland (p) ,

en in deProvintien van Sibe-

riën en die van Tartarye (q), tot in ’t Noorden van China; Men vindt

hem weder onder den naam van orignal, en het rendier onder len van

karibou, in Kanada, en in het geheele noordelyk gedeelte van AmeriKa.

De Natuurbefchouwers, die getwyffeld hebben, of de orignal de eland (j

)

rende al den tyd, welken die hoornen groeijen, zyn zy bezet met hair, en dewyl de zo-

mer het jaargetyde van de groei der hoornen is, en tevens ook de eeniglte tya, m weiKen

men in Groenland reizen kan, zo is het niet te verwonderen, dat de hooraen dezer dieren,

in dit jaargetyde gevangen, met vlashair bezet zyn. Dus is dit kenmerk in de belcliryving

dezer Schryvers van geener waarde. „ . . , , j ,

.

Men vindt op de kullen in de Straat van Fobisher, herten, die ten naailen by de kleur on-

zer ezelen hebben , en welker hoornen breeder en verhevener zyn dan die van de o^e , hun-

ne v4ct heeft zeven of agt duimen omtreks en gelykt naar dien van onze run^
l Alrtom.I/.p. 297. Nofa. Dit fchynt door Robert Lade uitgefchrceyen uit een

óTv/dml ten tvtel voerende ; Navigatio» du Capitmne Martm , Anglon ès repon

^tvef& de Nordweft ,
Paris 1578. nlwaar pag. 17. gezegd word. „ Schoon er in de

^ TMden aan de Rede vaii Wanvick eene menigte herten zyn , we ker vel naar dat van

die der onzen ; liiiniie voeten zyn zo dik als die van onze ruuuuLit &

*'
breedte , gelyk ik u verzekeren kan omdat ik hen zeli gemeeten heb.

ivinnrfion”
(k') Men vindt eene menigte rendieren in ’t land der Saraojeeden , door t geheele Noorden.

Vo^jage tP Olearius torn. I. pag. 126. — Zie ook PHiJlorie de la Lappome par Scheffer.

^
CP) De^Ortiakicen ^in Siberie, bedienen zig, gelyk ook de Samojeeden, van rendieren en

houden om hunne fleeden te trekkken. Nouveau mémoire fnr la grande Rume torn. II.

1 ,^ ts’i — Men ziet by de Tungufen eene grootte menigte rendieren, elanden, beereu, enz.

Fo'y'age de Gmeun torn. 11. pag. 206. volgens eene overzetting ons door den Hr. de PIJle

“
zfe ‘de befchryving van een Elands- jagt in Noorwegen ,

‘loor den Hr. de la Marti-

NTFRE eedaan, in zyne reize der noordelykc landen , Parys 1671. pag. 10. enz.
.

('n'i^Alces babitJin fylvis Suecite, ratius olvius bodiequam 0lm.Lim.FaMafuec1capag.13.

Sent alces prigrandes alba Rusfia; Jylva ,
fmient Palaumtus vam, NovogTodenfis,BrC‘

moMs, rolbinenfis circa Supan.Sandomirienfis circa Nuko.Liyouienfis m Capt.

SArDrLffdl°Litthauwers, de Lozzi der Muskovlten ,
de Oelg der Noorwegers, de

eS SE, Alle <1»
fchillende van de Rehen der Noorwegers ,

^at de penne is . . .

.

^
den, en haalt dezelve meest van elders, byzonderlyk

vonden in zuidelyk Finland , in Karelia , in Rusland. Hiftoire de la Lappeme ,
par scheffer ,

nabuurfchap van de Had Irkutzk vindt men elanden, herp, enz. Foyage de

Gmeun Tom. II. pag. 165. naarde overzetting medegedeeld door den p de Lisp
.77,^®

p'anden zyn zeer gemeen in ’c land der Manhuis Tartaaren , en in dat der Solons. Id. tbtdem.

“
(r') Het Tartaaifche dier, ’t wélk de Chineezen, Han-ta-han noemen ,

koomt ons voor

liprzelfde te zyn als de eland. „ De Han-ta-han, zeggen de zendelingen, is een dier, dat naar

den eland gelykt: men jaagt op dezelve in ’t land der Solons; en de Keizer pm-hi nam

” 7offltvds het vermaak van deze jagt. Daar zyn Han-ta-hans van de grootte ais onze run-

*’ ^pren van de grootlle foort, zy worden flegts. in eenige llreeken gevonden, in zonderheid

” de bergen van Sevelski, in de moeralfige landen, daar zy veel wn houden, en waas

” jLiplver iagt gemaklyk is, omdat hunne zwaarte hunne vlugt vertraagt. Htjmre génirale
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ètt fle iraribou (s^ het rendier ware ,
hadden de Natuur niet genoeg verge-

leden der Reisbefchryveren : het zyn zekerlyk de-

zelfde dierel die Jen als alle andere, in de meuwe wereld alleenlyk klei-

’“£l"^^zy”rfnïïwkeurige denkbeelden vormen van den etod en het

teiidier, zo m?n hen beiden met het hert vergeiykt ; De eland (f/. VIII)

is Sooter, dikker, verhevener op zyn pooten; hy heeft een korter hals

,

ilnfeV hair een veel breeder en zwaarer geftel van hoornen
,
dan het hert

;

he?rendier’ is laager, en meer ingedrongen (r) zyne beenen zyn korter en

r» I nrio'ti'iU zvii lusnisvuldis iD dc Provincic Vïiii Kaïwda, cti zeer zeldzaani

inïl?d der
dieren zig gemeenlyk omhouden in de koudfte

in t lana ner uuroiii, uyiu
; _ Dp Hurons noemen deze c anden ,

worde, dat het over de fiieeuw loopt zonde
yointvds vaal, een vingerbreed lang:

het paard .... hy heeft gemeenlyk een h '
hoornen gelyk het hert ,

maar veel

zyn kop is z.eer lang ,
cn draagt een dubbeld

fn tic weiden ,
en voedt

rykelyker getakt; zj-n vleefch 'w de vifch , het over-

zig ook met de tedere Ipruiten der ^ooinra, m Theodat pug. 308. —
vloedigst voedzol aan

fa Virginie ^
Orleam xfay. png, 213. -7,

Men vuidt tn ’nieuw Engeland eene menigte orignals of elanden. Defcripnon de tAmeri-
Men vinnt ra nieuw 0 „ i jg,, _ Het eiland van kaap Breton waa

fn %to“wé'enf de^jagt ?an den orignal; % waren daar voormaals in grooten getale , maar

ibana^zvïVv ’e'r niet meer ; De wilden hd^ben hen verdelgd. loEMrewe /. Pag.\ 6%. — De ong-
thans zyn zy er n et ^ muilezel ;hy heeft den kop ten naaftenby gelyk; zyn

alT zy mid^worden, is Jair bd ,
een vjger ^ dndddng

S.’ De^S^St'eerS ïtot Ln'derTr^S
rigt is. Men vindt hoornen d.e omtrent een _ De orignal is eenl

ponden weegen; zy vallen af gelyk by t hert.
f„ Muskovïen ziet; hy is zo

foort van eland, die een jerfchilt ^ 11

^ uitzondering van den

groot als een muilezel van Auvergne,
f" ^ ^

^ jat to^ drie, en zelfs tot vier hon-

muil, van den flaart en van plat ho^^^
verzekeren zommigra van die

derd ponden weegt , zo men eenige
de open landeryen. Het liair van den

fa?d : 4oon nfet dik ; zyn vleefch is goed, maar

dat
een dier met een dikken muil en lange ooren .... dewyl hy een broeden

(r) De
ugtelyk op de hard geworden fneeuw, waarin hy van den orignal

r ^n^^di^dS bïnfzo haast inzinkt als hy ’er opftaat. rey/zge de la Hontan torn. I. pag.
verfchilt, me oacu oï

groote baay van St. Laurent; daar zynby na geene

1 dif eiwnd • daar zyn karibous
, die eene andere foort van orignals zyn ; zy hebben

°»r7nlketekehooriien, hunne vagt is meer gevuld en langer, en byna geheel wit; zy zyn

tifpnd om te eeten; het vleefch is blanker dan dat van den orignal. Defcription de FAmi-
uitmunien

^ karibou is een foort van hert, dat

gefdijktheid voor ’t loopen heeft. Vo-jage de DiERViLLE^/zg. 125.—

Ti^ t^rfiirm is een dier wat minder hoog als de orignal die in de geftalte meer heeft van den

Sel dan van den muilezel, en die ten minften het hert in Y^rdigheid even^ het is eemg^

;«oren Beleden dat ’er zig een vertoonde op de Diamant kaap boven Quebek . . . . • •

makt veel werk van de tong van dit dier, wiens waare land in den orotrek van Hudfons b y

L 3
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dikkeï’» en de voeten breeder; het hair is zeer gevuld ,
de hoornen veel

langer, en in veele takken verdeeld (a),die_zig van malkander fpreiden , ter-

wj\ die van den eland zig als afgekapt en uit de fnede uitfchu^ende vertoo-

nen. Beiden hebben zy lang hair onder den hals ,
en beiden hebben zy een

korten Haart, en veel langer ooren dan het hert; .zy loopen niet met Ipron-

gen of wippen, gelyk de rhebok en ’t hert, hunne gang is eene foort van

draf, maar zo ligt en vaardig, dat zy in denzelfden tyd byna zo veel weg

afleggen als deze, zonder zig evenveel te vermoeijen ; want zy kunnen dus

zonder ophouden een dag of twee draaven (v). Het rendier onthoudt zig op

de gebergten (or) , de eland bewoont niet dan de laage landen en vogtige

boflehen; beiden voegen zy zig met troepen te famen, gelyk het hert, en

gaan in gezelfchap ; beiden laaten zy zig tam maaken , maar het rendier

veel gemaklyker dan de eland; deze heeft, even als het hert
,
nergens zyne

vryheid verloren
,
terwyl integendeel het rendier een huiflelyk dier is gewor-

den bv het geringfte der volkeren ;
deLappen hebben geen ander vee. In

deze bevrozen lugtllreek, die niet dan fchuinfche ftraalenvan de zon ont-

vangt, alwaar de nagt zyn jaargetyde heeft gelyk de dag, dwaar de Ineeuw

de aarde bedekt van het begin van den herfst tot aan ’t einde van de len-

te: alwaar de braamftruik ,
de geneverbes ,

en het mos, de eenige groen-

ten van den zomer zyn
,
kon de menfeh niet hoopen troepen vee_ te on-

derhouden ; Het paard , de rundderen , de fehaapen ,
alle onze nuttige die-

fcTiynt te zyn. Hijloire de la nouvelle France
,
par Ie P. Ciiarlevoix, torn. III. pag, iep. —

De befte jagt van Noord -Amerika is die van den karibou.zy duurt bet geheel jaar, en men

ziet vooral in de lente en in den herfst troepen van drie en vier honderd , en zomtyds meer

te gelvk; de karibous gelyken vry wel naar de damherten op hunne hoornen na : de matroc^

zen waren ’er, toen zy hen de cerfte reize zagen, bang voor en vlugteden. Lettr. Edif. X

(u') De herten zyn hooger op de pooten ,
maar hun lighaain is kleiner dan dat van het ren-

dier. HiH- de la Lapponie par J. Scheffer,. Paris 1678. pag. 205.

fv'i Daar zvn veel rendieren, die twee hoornen hebben , die agterwaards loopen, gelyk ge-

meenlvk bv dc herten plaats heeft; daar koomt uit die tweehoornen in ’t middenƒen kleiner

tak u rraimr die, gelyk de hoornen van een hert, in verfcheiden fcheutjes verdeeld, die voor-

wLrds’gerigt is , en die ter oorzaak dezer plaatfing en figuur voor een derden hoorn kan aan-

gezTen fvorden, fchoon het menigvuldiger gebeurt, dat elk der hoornen zulk een tak

üitfehiet dat zy een anderen kleinen hoorn heeft naar het voorhootd mtfpnngende , en dat zig

dus niet drie maar vier hoornen vertoonen, twee agterwaards gelyk aan ’t hert, en twee voor-

waards ’i welk byzonderiyk aan ’t rendier behoort .... men heeft ook zomtyds gevonden, dat

de hoornen der rendieren dus gefehikt waren ;
twee krommen agtenvaards ,

twee kleine regt

opgaande, en ttvee nog minder voorwaards gekeerd, hebbende alle hunne ichcutjes, terwyl

het geheel egter (legts eenen wortel heeft , want die
, welke over het voorhoofd uitipnngen

,

zo wel als die , welke regt oploopeii ,
zyn eigenlyk gefprooken , maar uitfehietingen der groo-

te hoornen , welken het rendier agterwaards gekromd draagt gelyk het hert. Voor het overige

is dit niet zeergemeen , men ziet menigvnidiger rendieren
, die drie hoornen hebben, en hot

getal van zulken, die ’er vier hebben , gelyk \vy verklaard hebben , is nog grooter. Dit alles

nioet van de mannetjes verftaan worden , die dezelve groot , breed ,
en met vcelc takken

hebben ; want de wyfjes hebben kleine hoornen
, en minder takken. Scheffer lib. cit.

orignal rent of fpringt niet , maar zyn draf is ‘zo fnel als het rennen van het

hert; De wilden verzekeren, dat hy drie dagen en drie nagteu Itati draaven zonder ruften.

Vuya^s de la Hontan toni, I. pag. 85*
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ren zouden daar geen onderhoud hebben kunijen vinden ,
noch aan de ge-

ftre^ge Se wedlrftaa^^ men heeft derhalven onder de bofchbewooners

de minft wilde en de voordeeligfte foort moeten zoeken; De Lappen heb-

ben gedaan het geen wy zelve zouden doen, zo wy al ons vee kwamen te

verhelen; menzJudan, om dit gebrek, zo goed mogelyk, te vervullen,

dfhïten en de rhebokken onzer sbolTchen zoeken tam te maaken, en hen tot

dL Lat Wn huilTelyke dieren te brengen, en ik ben veraekerd, dat men

d in flaauen en ^’er welhaast het zelfde voordeel van hebben zoude, als

dfLaplandlrs Ln hunne rendieren. Wy kunnen uit dit voorbeeld zien

,

hoe vLe de inildaadigheid der Natuur, zig ten onzen opzigte uitftrekt;

wy maaken op verre na, geen gebruik van alle de rykdommen ,
welke zy

ons aanbied, en die voorraad is oneindig grooter dan wy ons verbeelden .

zy heeft ons het paard ,
het runddier ,

het fchaap , alle onze andere hmlTe^ke

dieren gegeeven om ons te dienen, te kleeden, te voeden, en zy houdt

nog eenin anderen voorraad by der hand, welken zy ons, “g^^a e

Re mogt ontbreeken ,
gereed is aan te bieden ,

waartoe van^onze^ zyd^

eeniglyk zou vereifcht worden dienen. De
dieren te onderwerpen

, ^ hen
vermag, noch wat hy op haar ver-

in -t ge.n ify „iec kent, 7il ty haar Ue-

Ttpr^misbruiken in ’t geen hy van haar kent.

D- voordeelen vcrgelykende ,
welken de Laplanders van het tamme ren-

riÏAr "'rrpkken met die, welken wy van onze huiflelyke dieren bekoomen

,

^rmen *n’, dat dit dier alleen twee of drie kan opwegen Men bed.ent

zig van als vanhetpaai-d,om Üeeden en rydtuigente trekken ;hy gaat met

vver en vaardigheid ,
legt ligtelyk derug mylen daags af, en loopt met zo

o-f-ruftheid^over de bcvrozen fneeuw als over eene vafle aaide. Het

i- zLarer en voedzaamer melk dan die van onze koeijcn is; het

dk dier is zeer goed voor fpyze; zyn vagt maakt eene uitmiin-

nViptoaard, van het runddier, en het fchaap bekoornen.

WV76 Le de Laplanders deze dieren opvoeden en geleiden , vpdient

.pne bvzindere opmerking. Olaus

(

a) ,
Scheffer (y)enREGNARD

(2),heb-S hieromtrent nauwkeurige. berigten gegeeven, welken wy oordee-

1 hv vwze van uittrekfel te moeten famenvoegen, terwyl wy evenwel de

£kkL waarin zy zig bedrogen hebben , zullen verbeteren en de onge-

gromle Verhaalen agter wege laaten. Het hoorngeftel van het rendier ,
veel

r ^ Ji npifer laMtat in alpitui Europas g* Afix maxime feptentrionalihus , viEHtat Lichene

Rngifmno
habitat in borealibus Europa Ajiaque populttis» Linn. Syji, Nat. Edit.

X pag. 67.

(y) Hijl. de Gentibusfeptüf^f'*
autore OtAO Magno. Antwtrp. 1558. pag- 205.

(2) Hipire de la Lopponit traduite du Latin, rffjEAN Scheffer, Paris 1678. paf.

J05.
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grooter uitgeftrekter, en in veel meer takken dan dat van het hert ver-
deeld, zeggen deze Schryvers, is eene verwonderJyke en monfteragtige by-
zonderheid : het vocdzel van dit dier

,
geduurende den winter

,
is een wit

mofch, dat het onder de fneeuw weet te vinden, door dezelve met zyne
hoornen op te graaven en met zyne voeten weg te fchoppen. In den zomer
leeft hy van knoppen en bladen

, van boomen , liever dan van groente of
gras, het welk de vooruitfleekende takken zyner hoornen kan moeijclykmaa-
ken te plukken. Hy loopt over de fneeuw, en zakt daar weinig in wegens
de breedte zyner voeten Deze dieren zyn zagt, men maakt ’er troe-
pen van, die veel voordeel aan hunnen meetter opbrengen: De melk, de
huid ,

de zenuwen , de beenderen
, de hoeven der voeten

, de hoornen

,

het hair, het vleefch, alles is goed en nuttig. De rykfte Laplanders heb-
ben troepen van vier of vyf honderd rendieren, de armften hebben ’er tien

of twaalf. Men jaagt hen in de weiden, men brengt hen weder op flal, of
men befluit hen des nagts in parken , om hen voor de aanvallen der wol-

ven te beveiligen. Zo men hen van lugtftreek doet veranderen fterven zy

in korten tyd. Voormaals zondt Steno, prins van Zweeden, zes dezer die-

ren aan Frederik, hertog van Hollfein , en laater,namelyk in 1533 ,deedt

Guftavus ,
koning van Zweeden , vyf paaren naar PnüiTen overgaan

, wel-

ken men daar vry in de boffehen zondt; allen kwamen zy om, zonder voort-
geteeld te hebben, noch in den flaat der vryheid, noch in dien der huis-
lykheid. „ Ik zou gaarne, zegt de Hr. Regnard («), eenige levende

„ rendieren naar Frankryk hebben willen brengen ; verfcheiden lieden heb-
„ ben het vrugtioos beproefd , en men bragt ’er voorleden jaar

, drie of vier

„ naar Dantzik
,
alwaar zy ftierven

,
zig niet hebbende kunnen gewennen

„ aan het klimaat, dat al te heet voor hen is”.

Daar zyn in Lapland wilde rendieren, en tamme rendieren; in den bronllyd

jaagt men de tamme wyljes in de boffehen
,
alwaar zy de wilde mannetjes op-

zoeken
j
en detvyl die wilde rendieren fterker en forfcher zyn dan de tamme,

zo verbiell men de zulken
, die van deze koppeling zyn voortgekomen, om hen

voor de fleeden te fpannen; zy zyn ondertuffehen ook minder zagtaartig dan

de anderen ,
want niet llegts weigeren zy, zomtyds aan hunnen beffierder te

gehoorzaamen ,
maar keeren zig zelfs plotfelyk tegen hem om, en vallen hem

aan,flaan en trappen hem met hunne voeten , zodat hy geene andere toevlugt
heeft

, dan zig onder zyne flede te bergen
, tot dat de toorn van zyn dier be-

vredigd zy : voor het overige is dit voertuig zo ligt, datmen het niet alleen'ge-

maklyk kan behandelen, maar ook ligtelyk omkeeren om ’er onder te gaan 'zit-

ten; het is van onderen met vellen van jonge rendieren bedekt, het hair bui-
tenwaards, dat is naar de fneeuw, gekeerd, en zo geplaatst dathet agterwaards
liggGj opdat de^flede des te gemakly*er over de Iheeiiw glyde, en het hair
daarentegen in t opklimmen van een berg

, tegen het te rug gaan weerfiand
biede ,

om het wyken agtpwaards te helpen beletten. Het rendier voor die
fleede gefpannen heeft niets om den hals dan een ftuk vel, daar het hair no?
aanzit, waarvan een Itreek naar de bord nederdaalt, die het dier tuffehen

de voorffe boenen over den buik
,
e,n vervolgens tuffehen de agterfte beenen

door-
Oóiivresde Regnard, Toim I, peg 172. Paris 1747.
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doorloopt en vaftgemaakt wordt aan een gat, dat voor in deflede is. De
Laplander heeft geen anderen teugel

,
dan een enkel koord , aan den wor-

tel der hoornen van het dier vaftgemaakt ,
welk koord Jiy op verfchillende

wyzen op den rug van het zelve werpt ,
dan eens aan de regter dan aan dc

linker zyde, naar derigting, welke hy het in zynen Joop bedoelt te doen
lieemen. Op deze wyze kan hy vier of vyf mylen in een uur met zyn ren-

dier afleggen. Maar naar raaate deze manier van reizen vaardig is
, zo is

zy ook ongemaklyk ;
men moet daar aan gewend zyn en geduurig werk.n om

zyne fledc rcgt te houden , en het ombuitelen voor te koomen.

De rendieren hebben, wat het ukerlyke aangaat, veele zaaken gemeen
met de herten, en het raaakzel der inwendige deelen, is, om zo te fpree-

ken , hetzelfde : uit deze overeenkomst van natuur
,

fpruiten gelykfoortige

gebruiken, en gclyke uitwerkzels. Het rendier laat alle jaar zyne hoornen
vallen, gelyk het hert, en wordt even als het zelve op den bepaalden tyd

van ’t jaar zeer vet ; hy wordt op den zelfden tyd togtig
,
dat is te zeggen

tegen het einde van feptember: de wyfjes in de eene en andere foort draa-

gen agt maanden, en brengen maar édn jong voort; de mannetjes hebben

insgelvks een zeer lelyken reuk-geduurende den bronftyd, cn onder de

ies vindt men ’ereenige, dieniet voortteelen, gelyk dit weder by de hin-

den plaats heeft (*)- De jonge rendieren Jiebben ook
,
gelyk de rliekalven

,

in de eerfte jaaren ,
het hair van eene verfcheidene kleur ; het is eerfl: ros

met een mengzel van geel, en wordt met den ouderdom byna zwart bruin

(c). Yder jong volgt zyne moeder geduurende twee of drie jaaren
,
en ’t is

niet dan na het einde van vier jaar ,
dat deze dieren hunnen volkomen

groei krygen ,
het is ook op dien ouderdom , dat men hen begint te oeffe-

nen ,
en tot den arbeid te gewennen. Om hen onderwerpelyker te maaken

berooft men hen vooraf van de zaadballen , cn ’t is met de tanden , dat de

Lappen deze bewerking uitvoeren. De ongefneden mannetjes zyn fier en

a1 te moeijelyk om te behandelen: men bedient zig derhalven niet dan van

de gefnedenen, waar onder men de levendigfte cn vaardigfle verkiefl: om

voor de fleeden te loopen, en de zwaarfle om den voorraad en de nood-

wendigheden met langzaamer tred te fleepen. Men houdt fiegts één man-

nede om vyf of zes wyfjes te dekken ,
en ’t is op den ouderdom van een

iaar dat de ontmanning gefchieclc; zyzyn, even als de herten, in het on-

iun&S iaargetyde aan wormen onderhevig ; daar teelen ’er op ’t einde van

den winter ,
zulk eene menigte onder hun vel

,
dat het zelve dan als een

zeef doorboord is; die wormgaten fluiten zig des zomers weer toe, en ’t is

ook niet dan in den herfst dat men de rendieren doodt, om ’er de vagt of

de huid van te bekomen.

O') Vide Rangifer. Anatonu Bartb. M. 1671. No. CKXXV.

ho Van honderd wyfjes zyn ’er geen tien , die niet draagen , en die ter oorzaak liaarer

onvrugtbaarheid Raones geheeten worden. Deze hebben een zeer fappig en gevoed vleefch

tegen "den herfst, als of zy voordagtelyk gemest waren, Scieeffer pag. 304.

‘’xJI Deel M
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De troepen van deze fooit van dieren vorderen veel zorg ; de rendieren

zyn onderworpen om af tedwaalen, en herneemen gaarne hunne natuurlyke
vryheid; men moet hen van naby volgen., en ’er geduurig op paffen. Men
kan hen niet laaten weiden dan in opene plaatfen

,
en zodra de troep wat

talryk is, heeft men verfcheiden perfoonen no'odig om haar te bewaaren, te

rug te houden, te doen wederkoomen ,
en zulkeil-na te loopen die zig te

veel verwyderen. Zy zyn alle geteekend om hen te herkennen
,
want het

gebeurt dikwils , of dat zy in de boffchen afdwaalen
, of dat zy tot eena

andere troep overloopen ; met één woord, de Laplanders zyn geftadig met
deze zorgen bezig, de rendieren maaken allen hunnen rylcdom uit, en zy
weeten ’er alle voordeelen, of liever noodwendigheden, des levens van te

trekken. Zy kleeden zig van t hoofd tot de voeten in deze vagten ,
die

ondoordringbaar zyn voor de koude en het water
, dit is hun algemeen win-

tergewaad. Des zomers gebraiken zy het vel, daar het hair uitgevallen is;

zy Veeten dit hair ook te fpinnen
,
zy flaan of vlegten

,
het om de zenu-

wen ,
welken' zy uit het lighaam van het dier bekoomen , en die hen voor

touw en garen dienen. Zy eeten het vleefch dezer dieren, drinken de melk,

en maaken ’er zeer vette kaazen van. Deze melk
,
gezuiverd en geflagen

,

geeft ,
in plaats van boter , eene foort van talk of fineer. Deze byzonder-

iieid
,
zo wel als de grootte uitgeftrektheid der hoornen van dit dier

,
en het

overvloedig vet, daar het in den bronstyd mede beladen is, zyn zo veele

kenteekenen dat het overmaatig gevoed is en te veel fappen heeft opge-
daan; en ’t geen nog nader_ bewyll

,
dat deze overmaat van voedzel ten

uiterffen groot is, of ten minften grooter dan in eenige andere foort van
dieren, is , dat het rendier het eenigft is, waar van het \\7fje zo wel hoor-
nen heeft ds het mannetje, en het eeniglle dier welks hoornen

, in weerwil

van de ontmanning ,
afvallen en zig vernieuwen (d)

,
want onder de her-

ten ,
de damherten ,

en de rhebokken
,
die deze bewerking ondergaan heb-

ben
,

blyft de kop van het dier fteeds in denzelfden ftaat , waarin het op ’t

((T) Uterque fexus cornutus efl,.., Caftratus quatannis cornua deponit. Linnjeüs Syfl.

•nat. Ed. X. pag. 67. Nota. Het is op dit gezag van Linniciis alleen, dat wy dit ter nederftel-

len" wa^" aan >vy niet willen twyffelen, omdat liy in Noorwegen gereisd hebbende, en in

Zweden woonendc, goede onderrigting heeft kunnen krygen, wegens alles, wat het rendier

betreft. Ik erken evenwel ,
dat deze uitzondering vreemd moet fehynen , omdat in alle andere

dieren van deze foort het fnydcn , de afvalling en vernieuwing der hoonien belet , en omdat
men daarenboven den Ilr. Linnxus een tegenllrydig en Heilig getuigenis kan tegenftellen. Caf-
tratis rangiferis Lappones utuntur. Cortma cafiratorum non decidunt , cum hirfuta funt
femper pifis hixuriant. Hulden Ratjgtfer. Jenx 1697. Maar de Hr. Hulden hadt miffchien
geene andere reden, dan de overeenkomft, om dit Huk te verzekeren; en het gezag van een.
bekwaam Natuut befchouvver , gelyk de Hr. Linnxus, geldt alleen meer dan het getuigenis van
verfcheiden lieden, die de zaaken flegts gebrekkig zien. Het is zeer zeker, dat het wyfje zo
wel hoornen heelt als t mannetje : deze uitzondering onderfteunt de eerfte; het gebruik, ’c

welk de Lappen hebben van de rendieren de zaadballen niet af te ihyden , maar alleenlyk on-
bekwaam te maaken , door de vaten , die daar in loopen met de tanden te dntitken , faegunfligt

nochmaals de opgave van Linnxus, want de werking der zaadballen, die noodig fchynt voor
’t voortbrengen der hoornen , wordt hier niet geheel verdelgd, zy wordt alleenlyk verzwakt,
en kan zig wel oeffenen 111 het verminkte ofgedrukte mannetje, dewyl zy zelfs in de w^jes
haare uitwerking heett.
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oogenblik van het fnyden was. Dus is het rendier van alle dieren ,
dat

,

waarin de overvloed der voedende ftoffc zigtbaarft is, en dit koomt mis-

fchien minder van de natuur van het dier, dan van de hoedanigheid des

voedzels (c)» want die witte mos, die inzonderheid des winters zyn eenigft

voedzel maaict is een lichen
,
waar van de zelfftandigheid gelyk aan die van

de morille of van de geitenbaard , zeer voedzaam is , en veel meer beladen met

werktuiglyke deeltjes dan het gras ,
de bladen of de knoppen der hoo-

rnen (ƒ), en het is te dezer oorzaak, dat het rendier grooter hoornen cn

meer vet en fappen heeft dan het hert, en dat de wyfjes en de gelubde daar

niet van ontbloot zyn. Het is ook hier van , dat de groote verfcheiden-

heid koomt, die in de grootte, in de figuur, en in het getal derfcheuten

en takken van de hoornen der rendieren gevonden wordt: de mannetjes,

die niet gejaagd, niet gedwongen worden , en die zig ruim kunnen voeden

met die kragtige fpys ,
hebben een verbaazend hoorngellel, het ftrekt zig

agterwaards byna tot op hun kruis, en voorwaards verder dan de fnuit uit;

dat der gelubden is minder, fchoon het evenwel dikwils nog grooter is dan

dat onzer herten; eindelyk .is dat, ’t welk de wyfjes draagen, nog klei-

ner • dus verfchiilcn deze hoornen, niet flegts, zo als de andere, door den

Sèrdom maar ook door de kunne en^door t verminken der mannetjes,

die hoornen zyn derhaiven zo verfciiiilende van malkanderen, dat het niet te

verwonderen is
,
dat de Schryvers ,

die dezelve hebben willen befchryven

,

met malkanderen zo weinig overeenftemmen.

Eene andere byzonderheid ,
welke wy niet voorby moeten gaan, en die

het rendier en de eland gemeen hebben, is, dat, als deze dieren loopen,

of zelfs hunnen tred wat verhaaflen ,
de hoornen of hoeven hunner voe-

ten (g) op yder oogenblik een geluid van zulk een fterk gekraak maaken, dat

alle^ gewrigten der beenen zig fchyncn te onthufTen;de wolven door dit ge-

CO Zie wat ik over dit onderwerp gelegd heb in het Vle deel dezer Nauiurlyke Hiftorie,

dat, fchoon het rendier niet dan ^ va"

OM in wel in «Toote hoeveelheid ,
hetzelve egter vetter en gladder van hair 1», dan cerwyl het

Ifv’mTt zomer, aU waanneer het afkeer verwekt als men t de

Sapï? \vaaroin dele dieren beter vaaren en vetter zyn in den herlTfl en m den winter , is , omdat

zy geheel nier tegen de viarmte kunnen , zo dat zy zomers niet dan vel en been vertoonen.

ScHEFFER ad alpes cogunf, crepitantibus ungulis. Limn,
Kp ^ sl Y 67, Het rendier verfchilt hier in nog van ’t hert, dat het korter cn

0371.
f.ff* ^

’
r ‘n heê^ gelyk aan de voeten der biiflels. ’t Is hierom , dat hy de nagel of

drioèf"van Ten voet in tweën gefpleeten
,
cn byna rond heeft , gelyk die der koeijen en

dipren Ob welk eene wyze by voorttrekt, ’t zy dat hy langzaam gaa of loope
, maaken de gc-

Twifften ZTOcr beenen een groot geraas, even als keyfteencn die op malkander vallen, ofnoo-

rpn die men kraakt, en dat geluid laat zig hooren, zodra men het dier kan bemerken. Schef-

202. — Fragor nc ftrepitus pedum , tingnlarumque tantus eft , inceleri progrejfu

^
c Rtdices vel nitces collidantur i qualem ftrepituin articulorum etimn in alee obfervavi.

Hnt nFN Ransifer ^^97' “““ is opmerkelyk in het rendier , dat alle zyne been-

deren en bvzonderlyk de gewrigten der voeten kraaken als of men nooten roerden ,
en zulk

een fterk geluid maaken, dat men dit dier byna op zulk een verren afftaan kan hooren loopen,

als het oog kan beryken het te zien. Regnard, tom, icr. pa^, 108,

M 2
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luid opgewekt, door de lugt van het dier gelokt

,
loopen hen tegen, vatten

hen aan, en vermeefteren hen, zo zy in getale, by elkander zyn
, want

tegen eenen wolf weet een rendier zig te verdedigen ; hy doet dit niet met
zyne hoornen, die hem in allen opzigte meer nadeel doen, dan voordeel aan-
brcngen; het is met zyne voorfte pooten, welken hy zeer flerk heeft, dat
hy vegt; hy fchopt of trapt daar den wolf zo geweldig mede, dat hy den-
zelven in bedwelming brengt of verdryft, en in een van deze gevallen vlugt
hy ylings weg met zulk eene fnelheid

,
dat hy niet ligt weder te agterhaalen

IS. Een gevaarlykcr vyand voor hem, fchoon minder gemeen en minder
talryk is de rofomack of de veelvraat ; dit dier nog gulziger maar Jogger
dan de wolf, vervolgt het rendier niet, het kloutert en verbergt zig op
een boom om het in^ den doortogt af te wagten ; zodra hy hem onder zyn
bereik ziet; valt hy ’er op neder, hegt zig op den rug vaft, door daar zyne
nagels (/;) in te zetten

, en het hoofd of den hals met zyne tanden aantas-
tende laat hy niet los , tot dat hy hem heeft omgebragt ; hy voert denzelf-

den oorlog en gebruikt dezelfde lillen tegen den eland die nog geweerder
en fterker is dan het rendier.

^

Die rofomack
, of veelvraat van ’t Noorden

,

is het zelfde dier als de carcajou of quincajou van Noord - Amerika ; zyne

gevegten met den orignal zyn vermaard , en gelyk wy gezegd hebben
, de

orignal van Kanada is dezelfde als den eland van Europa. Het is zonderling,
dat dit dier, ’t welk niet grooter is dan een das, een eland kan overmees-
teren

,
wiens geflalte die van een groot paard overtreft

,
en wiens kragt zo

groot is
,
dat hy met één fchop ( i ) een wolf kan dooden

; dit ftuk is on-
dertuflehen door zo veele getuigen beveiligd {k) dat men ’er niet aan twy-
felen kan.

^

Qi) Daar is nog een grauw bruin dier van hoogte als een hond, ’t welk de Zweeden Jxrt
en de Latynen Qulo noemen , dat tegen de rendieren een bloedigen oorlog voert. Dit dier
kloutert op de hoogfte boomen om te zien en niet gezien te worden , en om zyn vyand te
verralTeii; wanneer hy een rendier, ’t zy wild of tam, ontdekt, dat onder den boom daar hy
op zit te loeren , voorbygaat , werpt hy zig op deszelfs rug , en zyne voorlte pooten in
den hals ,

en de agterfte op den ftaart vaft zettende, ftrekt hy zig uit, en tvoedt met zulk
een geweld, dat hy het rendier den rug van een ryt , en zyn muil, die vryfpits is, in het
lighaara van het dier brengt, en daar al het bloed uitzuigt. Het vel van den jaert is zeer fchoon
eu fyn , en men vergelykt het zelfs by de zabelveJlen. Oeuvresde Regnard torn. i. pag. 154.—
De karibon loopt byna zo fnel over de fneeuw als over ’t land , omdat zyne voeten , zeer
breed zynde , beletten dat hy daar niet inzinke j als hy zig in het diepft van de boilchen ont-
houdt, maakt hy zig daar wegen in den winter, gelyk de orignal, en wordt ’er eveneens door
den carcajou aaiigetaft. Hijloive de 1'/Icoilémie da Sciences, annde 1713. pag. 14. Nota, De
ca-cajou is het zelfde dier als de jcert of veelvraat.

CO Lupi & titiguhs ^ cornibus vel interimuntur vel effugantur ab alce
, tanta enim vis

T ’^"S’‘be, Ut illico trabtum lupum interimat aut fodiat , quod f<spius canibus ro-
expertuntuT, magni hifi, da ssnt» f€ptctitr% pn^Ta

l h''\ f /rnri*^a . . . • ^ .
vü •

Olai magm Hift. de geut. fept. pag. 135 Aw«."';";Dat“ÖlausTen éiand'dikwns'do“orw
woord Omger heeft aangeduid. 2 . Dat hy den veelvraat kwalyk aanduidt door hem bv een
kleine wezel te vergelyken; want du dier is grooter dan een das.— De quincajou klautert od
de boomen ,

legt zig in zyne geheele lengte op een tak, verwagt daar den eenen of anderen
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De eland en het rendier behooren beiden onder de herkauwende ‘die-

ren. Hunne wyze van zig te voeden ,
geeft het te kennen ,

en de befchou-

wing der inwendige deelen bewyft; het (/): Dorn^üs Scheffer (?k),

Regnard («), Hulden (0), en anderen hebben gefchreeven
,
dat het

rendier niet herkauwt. Ray (p), hadt reden om te zeggen dat dit hem

ongelooflyk voorkv^am ;
en inderdaad het rendier (5) herkauwt gelyk het

hert en gelyk alle andere dieren, die verfcheiden maagen hebben.

De*levensduuringvaii het tamme rendier is flegts vanvyftienofzeftien Jaaren

(r) • doch het is te vermoeden ,
dat dezelve by het wilde dier langer aanhoudt,

déwyl dit dier vier jaaren nodig hebbende, eer het zyn volkomen groei be-

koome ,
in zyn natuurftaat agt-en-twintig of dertig jaaren leeven moet. De

Laplanders jaagen de wilde rendieren op verfcheidenerleije wyzen, naar de

verfchillende jaargetyden. Zy gebruiken de tamme wyfjes om de wilde man-

netjes, in den bronstyd, te lokken (r). Zy dooden hen met de fnaphaan.

orignal: koomt ’er een voorby zo werpt hy zig op deszelfs ^gt z.g jna zy^^^W

wén aan, omvat hem met zyn ftaan, en byt hem vervolgen? m aen ha^
zig tegen de

de ooren , tot zo lang dat hy hem doe het a.

^ 329--;
.

De carcajou valt ^n orignal en

den ctribOT aan en brengt hen ter cfood. De orignal verkiert in den winter een ftreek, alwaar

d- «Lfi-nriV foetida, of de ftinkende klaverboom overvloedig groeit; en wanneer de aarde met

vvf of zes vleten fneeuw bedekt is, maakt hy zig in deze ftreeken wegen , welken hy niet ver-

loer ten 7V door de iaagers vervolgd. De carcajou den weg van den orignal hebbende waarge-

venoLn klautert op een boom, daar hy moet langstrekken, ftort zig van denzelven op hem

neder en bvt hem in een oogenblik de ftrot af; vergeeffeh gaat de orignal op den grond

iiff“pn’ of wrvft zig tegen de boomen ,
niets dwingt den carcajou zyn prooy te laaten vaaren ,

en de ’iaagers Lbben zomtyds rtukken van zyn vel, zo groot als een hand
,
gevonden ,

die aan

den boom waren blyven zitten ,
tegen welken hy zig gewreeven hadr. U,fl,nri: de rAcadéma.

‘^"rnTndènTandh^^^^ deelen iets dat naar ’t biiinenft van een ninddier ge^

lykt ,\yzonderlyk ’t geen de vier maagen en de ingewanden betreft. Mimotres pour fervu

^ f^rSSefyk h/he^t rèJdiOT dat het niet herkauwt, fchoon het de hoef van

gekliefde voeten hebbende , niet

"
<:orn\gerd ,

auamen non ruminant ratigiferi. Hulden , Rangi-

fer
(inquit Reyerus"), mirum videtur animal illud tam injigniter cornutum ac

cervisque fpecie fimillimum nminatione deftititui , ut dignum cen-
prdteita *7

\ltiore indagine curioforum ,
quibus Remnes fors fubminiftrat aut princi-

Peyerus ;mihi certe non mirum tantum videtur, fed plans incredibile.

Ranglfer 'ruminat aque ac alles fpecies fui gensris. Linn. Faun. fuecic. p. 14.

\
jEfas ad tredecim vel ultra quindecim annos non excedit in domefticis. Hulden.—

SJ fexdecim annorum. Linn. Syfl. Nat. Ed. X. pag. 67. — De rendieren , die alle de

^vaaren' ontkoomen,
en alle de ziektens en ongemakken ontfnappen, leeven zelden meer dan

‘*^^'o'^"A^pTfliilan^rs maaken jagt op de rendieren met rtrikken, met hellebaarden, met pylen,

-„met (iiaDhnanen • dit gefchiedt in den herfll of in de lente. In den herfft omtrent St. Mat-

fheus teA'l de rendieren togtig zyn. De Lappen begeeven zig naar die plaatfen der bo^

fchen' alwaar weeten ,
dat wilde mannetjes zyn

; zy Hellen daar tamme wyfjes rendie-

' M 3
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of fchieten op hen met hunne boogen, en wel met zq veel kragt, dat ’er,

niettegenftaande de dikte van het hair en de vaftheid van ’t leder , dikwils

maar een pyl noodig is om het dier te vellen.

Wy hebben de byzonderheden der hiftorie van het rendier met des te

meer zorgvuldigheid verzameld, en wy hebben dezelve met _ des te meer be-

hoedzaamheid voorgedraagen ,
omdat wy die alle zelve niet bewaarheden

konden , dewyl het onmogelyk is om het dier hier levende te hebben. Ik

betuigde myn fpyt deswegen aan eenigen myner vrienden ,
en de Heer

CoLLiNsoN, lid van de Koninglylce inaatichappy te Londen , een man
zo achtenswaardig door zyne deugden , als door zyne weetenfehap ,

met
wien ik federt,meer dan twintig jaaren, in vriendfehap ben, hadt de goed-

heid my cene aftekening te zenden
,

( P/. Xiy. ) van het geraamte van een

rendier, en ik heb van Kanada een ongeborene vrugt van een Icaribou ont-

vangen ; door middel dezer twee Rukken , en van verfcheiden hoornen van

rendieren ,
welleen wy van verfcheiden oorden gekreegen hebben

, zyn wy
in Raat geReld van de algemeene overeenkomRen en verRhillen van het

hert met het rendier te bepaalen, gelyk men zien zal uit de befchryving van

het vrugtje, van het geraamte ,
en van de hoornen van dit dier.

Wat den eland betreft ,
ik heb ’er, voor omtrent vyftien jaaren

, een

leevende gezien, welke ik wilde doen aftekenen, _maar_ dewyl hy llcgts wei-

nige dagen te Parys bleef, konde men de tekening niet voltooi]en
, en ik

had voor my zelven llegts tyds genoeg , om de befchryving , welke de Hee-
ren van de Akademie der weetenfrhappen van dit dier gegeeven hebben

,

met hetzelve te vergelyken , en my te Yetzekeren , dgt dezelve nauwkeurig
en zeer overeenkomRig met de Natiutr is.

„ De eland, zegt de Schryver van deze memories van de Akademie (r),

„ is opmerkelyk door de langte van zyn hair, de grootte der ooren, de

„ kleinlieid van denRaart, en de gedaante van ’t oog, welks grootte doch

„ zeer gefpleeten is, gelyk ook de muil, die het meer is dan by andere
^ dieren, die gefpleeten voeten hebben De eland, welken wy ont-
’’

leed hebben ,
hadt ten naaRenby de grootte van een hert ; de lengte zyns

”, lighaams was van vyf en een half voet, van het einde van den bek tot aan

7,
het begin van den Raart, die flegts twee duim lang was. Daar waren

,, geene hoornen op den kop ,
omdat het een wyfje was

,
en de hals was

„ kort , hebbende llegts negen duimen lengte en evenveel breedte
j de

ren en maaken dezelve .aan de boomen valt, dit wyfje roept het mannetje, en als deze op het
punt is van haar te dekken ,

doodt de jaager hem met een kogel of een pyl In de lente,
wanneer de fneeuw begint week te worden , en deze dieren daarin zakken en belemmerd raa-

ken, agtervolgen de Lappen met hunne fchaats-lbhoeuen gefchoeid , hen over die tvykende
fneeuw en agterbaalen hen Men dryft hen , in andere omflandigheden , met honden, die

ben in ftrikken doen loopen. Men bedient zig ook van eene foort van parken; gemaakt van

roeden in malkanderen gevlogten, in de gedaante van twee groots heggen die één lange

flllée ,
zomtyds van twee niylen maaken , op dat de rendieren voortgedreeven , en daar binnen

aeraakt zynde, genoodzxaakt zyn al vlugtende in eene graft te Horten, welke men aan de an-

dere opening van ’t werk gemaakt heeft. Scheffer, pag. 209.

Q') Mémoires pour fervir (LPhifloire des animauxt Part. I. pag, i/S. fuiv.
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„ ooren waren negen duimen lang tegen eene breedte van vier de
5j kleur van ’t hair verfchilde niet veel van ezelshaii-

,
waarvan het grauw

3 j zomtyds naar dat van den kameel nadert maar dit hair was voor
3 » het overige zeer verfchillende van dat des ezels

, dat veel korter is
,
en

3) van dat des kampeis, die het veel dunner heeft; de lengte van dit hair

33 was van drie duimen en zyne dikte als die van het groffte paardshair
,
die

33 dikte nam geduurig af naar ’t einde dat zeer fpits was
,
en naar den wor-

„ tel verminderde het ook, maar eensklaps als de greep van een lans maa-
„ kende : die greep was van eene andere kleur dan het overige van ’t hair

,

„ zynde wit en doorfchynend als varkensborftels Dit hair was lang

„ als by den beer, maar regter, dildcer, en meer liggende, en geheel van
3, ééne foortjde bovenfte lip was groot, en los van het kinnebakken, maar
„ niet zo groot als Solinus die heeft befchreeven

,
en als Pliniüs gedaan

„ heeft van het dier, ’t welk hy machlis noemt. Deze Schryvers zeggen,

„ dat dit dier verpligt is ^terwaards gaande te weiden
, om te voorkoomen,

„ dat zyne lip zig niet tufmhen zyne tanden belemmere. Wy hebben in de

,, ontleeding waargenomen
,
dat de na.tuur op eene andere wyze in dit on-

„ gemak voorzien heeft, door de grootteen de kragt der ipieren, die by-

„ zonderlyk gefchikt zyn om de bovenfte ]>p op te heffen; wj hebben ook
’ de geledingen van hec been zeer gefloten gevoiiden door banden

, welker
” hardheid en dikte aanleiding kan gegeeven hebben tot het begrip

, dat men
„ gehad heeft, als of de alce,eens gevallen zynde, zig niet weder zoude kun-

„ nen ophefièn— Zyne voeten waren gelyk aan die van’t hert
, maar veel

„ dikker, en hadden daarenboven niets buitengemeens; wy hebben waarge-

„ nomen
,
dat de groote hoek van ’t oog omlaag gefpleeten was

, veel meer dan

,, by de herten , de damherten en de rhebokken
,
plaats heeft , maar op eene by-

„ zondere wyze, te weeten , dat die fplyting niet loopt naar de rigting van de
opening van’t oog, maar een hoek maakte met de lyn, die van den eenea

” der ooghoeken naarden anderen loopt; de onderlletraanklier was anderhalf
” duim lang en zeven lynen breed Wy hebben in de harftnen een deel

” gevonden, welks grootte ook betrekking hadt tot den reuk, die fyner is

”
in den eland, dan in eenig ander dier, volgens het getuigenis van Pau-

SANiAS ; want de reukzenuwen gemeenlyk apopltyjis mammillares gehee-

ten ,
waren onvergeJykelyk grooter dan in eenig ander dier dat wy ont-

” leed hebben, en hadden meer dan vier lynen middellyns Wat het
” ftuk vleefch betreft, ’t welk eenige Schryvers dit dier op den rug leggen,
” en anderen hem onder den kin geeven, men kan zeggen, dat, zo zy zig
” niet bedrogen hebben, of al te ligtgelovig zyn geweeft, deze dingen by-
” zonder waren aan die elanden alleen, waar van zy gewaagen.” Wy kun-

nen hieromtrent ons eigen getuigenis by dat van efe Heeren der Akademie
voegen, wegens den eland, die wy levendig gezien hebben

, en die een

wyfje was: wy hebben niet waargenomen, dat ’er een kwab of knobbel on-

der de kin of op de keel was, De Heer Linn^eüs ondertulTchen , die de

elanden beter moet kennen , dan wy , dewyl hy in hun land woont
, maakt gewag,

van deze kwab op de keel, en geeft die zelfs als een onderfcheidend kenmerk
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den eland op. yilces, cervus cornibus a cauiibus palmatis, carnucula

ZTtturali. Syft. nat. ed. X. pag. 66. Daar is geen ander .middel om deze ver-

fekering van den Hr. LiNNiEUs met onze ontkenning overeen te bren-

gen, dan met te onderftellen, dat deze kwab of keelknobbel tot den man-

netjes eland behoort
,
welken wy niet gezien hebben ; en zo dat waar is hadt

deze Schryver daar niet een wezendlyk kenmerk voor de foort van moeten

maaken, dev^l het wyfje daar van ontbloot is. Misfchien is deze kwab

zelve eene ziekte
,

die onder de elanden gemeen is
,
eene foort van keel-

kwab, of uitwendig keelgezwel zo als men weet, dat in zoramige ftreeken

de menfchen hebben ; want van de twee figuuren
,
die G e s n e R (u)

,

van

dit dier geeft, heeft de eerlle, die geen hoornen draagt, een groote kwab

onder den hals, en aan de tweede, die een mannetjes eland vertoont, met

zyne hoornen is geen kwab.

In ’t algemeen is de eland een veel grooter en fterker dier dan het hert

en het rendier (v) ,
hy heeft het hair zo ruw

,
en het vel zo hard

,
dat een

fnaphaanskogel daar nauwelyks door kan dringen (w). Hy heeft zeer He-

vige pooten ,
met zo veel beweeging en fterkte

, inzonderheid in de

voorfe voeten ,
dat hy met eenen fchop een menfch of een wolf kan dooden

,

of zelfs een boom breeken. Men jaagt hem egter ten naaften by zo als wy

het hert jaagen, dat is te zeggen, met gewold van menfchen en honden;

men verzekert ,
dat ,

als men op hem fchiet of hem vervolgt , het dikwils

gebeurt, dat hy zonder gekwetft of getroffen te zyn eensklaps neervalt (a:)

,

waaruit

00 Gesner, quadrup. pag. i. e» 3.

Cr) De eland overtreft het rendier veel in grootte , zynde gciyk aan de grootfte paarden

;

de eland heeft daarenboven veel korter hoornen, dienvee palmen van de hand breed zyn en

die ter zyde en van voren weinig takken hebben; zyne voeten zyn niet rond, vooral de voor--

fte maar lang ,
en hy flaat tiaar ruwelyk mede, hy doorfloot daar mede zelft de menfchen

en de hondeti: hy gelykt niet beter naar het rendier in den kop, welken hy langer heeft met

sroote en dikke lippen , die hem neérhangen. Zyne kleur is niet zo blank als die van het ren-

dier maar trekt gclykelyk over het gcheele ligiiaam naar een zeer donker geel, met afchgrauw

or^mPiiP-d- en als hv voorttrekc hoort men het geluid der gcwrigton van zyne beenen niet, ge-
'

iTkv alle rendieren. Met één woord, al die het een en ander dier wél heeft befchouwd f’c

/ pn il- verfcheidenmaal gedaan heb) heeft daar zo vecle verfchillcndheden in opgemerkt, dat

men zig moet verwonderen, hoe ’er menfclicn kunnen zyn, die hen voor een en het zelfde

dier opgeeveu. Schekker, pag. 3*°*. ....
. fw) ungnla ferit ;

quinquaginta mtUtana, de die perenrnt; cortum globium plun;-

heiiin feve cludit. LiNN. Sypf. nat. t.d. X. pag. 67. ,» -De alee Haat met de hoef; loopt vyf-

„ tig mylen in een dag af, en deszelfs vel is byna befland tegen een looden kogel.”

(x) Na dat de jagt daags te voren in gereedheid gebragt was, waren wy nauweiyks een
piftoolfchoot in ’t bofch geraakt, of wy zagen een eland, die voor ons uitloopende, plotfe-

lyk nederviel zonder gefchooteu te zyn , of te hebben hooren fcliicten t welk my aan myn
leidsman en tolk cleedt vraagen ,

hoe het bykwame dat dit dier zo gevallen was. Hy ant-

woordde my, dat dit kwam van eene vallende ziekte, waaraan alle deze dieren onderhevig

2Vn ,
om welke reden zy Elends genaamd worden

, als of men zeide
, elendige dieren

en ware het niet onder de begunfllglng dezer ziekte zoude men moeite hebben om hen te krv-

«eii ,
gsly^ daania zag , dat de Noorweogfche edelman dezen eland in den

aanval zyner ziekte gedood hadt. Naderhand vervolgden wy een anderen meer dan twee
i-en lang ,

zonder hem te kunnen agterhaalen
, en wy zonden hem nooit gekreegen heb-

ben, wsre ky als de eerlle, van de vallende ziekte aangetaft en nedergeftort
, na
drie
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waaruit men vermoed heeft, dat liy aan vallende ziekte onderhevig ware ,

en uit dit vermoeden, (dat niet wel gegrond is, d^wyl de vrees alleen dit

uitwerkzel kan voortbrengen) ,
heeft men dit ongerymd gevolg getrokken, dat

het hoorn of de hoef zyner voeten, de vallende ziekte modi gcneczcn, of

zelfs voorkooinen, en dit ruw vooroordeel is zo algemeen vcrfpreid, dat

men nos: heden eene menigte menfehen van het volk ringen ziet diaag<.n,

waarvan de kas een klein Ilukjc elands-hoorn bevat.

n ntvl ’er zeer weinig menfehen in de noordelyke deden van Amerika

zvn "vindt men daar alle dieren, en byzonderlyk de elanden m grootere me-

nigte dan in ’t noorden van Europa. De wilden zyn met onbedreeven in de

kimfl van herte iaagen en te vangen (y) ; zy volgen hen op t fpoor ,
zom-

tyds dagen agter eei^ en door flandvaftigheid met behendigheid te paaren,

niaaken zy ’er zig meefter van; de jagt m den winter is byzonderlyk opmei-

kelvk Men bedient zig, zegt Den ys, van houten borden of eene foort

„ vt J7n mide cp dc fneeuw loopt zonder daar m te

zakke'1, De orignal legt geen groeten weg
,f.’

fneeuw inzakt ,
het geen hem veel vLden af-

dan do houtfeheuten ‘‘“y aan , die daar niet verre af wa-

f2“kn”nade“rd“ hJn^l^JSwyk omdat zy niet fchielyk gaan konden. Zy

kiei-oen een Ichigt op hen, bcllaande uiteen grooten Hok, aan welks

è3 "en groot |tmdg been ,
dat als een degen fteekt, was ingezet :

zo’erverfclreideorignalsbyinalto^^

5 >

3»

>3

35

33

33

33

35

en

33

33

33

35

33

33

ZO ervericueiucuii^iiaia uv J a

dan zetteden de orignals zig allen met de llaarten tegen den anderen
, _

formL-den een kring van anderhalf of twee mylen, en zomtyds meer
,
in

omtrek, en trapten de fneeuw, door geduurig te wenden cn te kee-
den omtieK,

mppr in zonken. De voorlte moede wor-

„ 'er con, maar emdolyk weckm zy m t boMy
„f„>dat de

™Vo‘mcn!?h ““ grooK gclykheid hebben met

en den efand van Europa, cn dat zy malkandcren ,
om zo te

fpreeken ,
nabootfen.

j lionuen van dezen edelman met dc voorfle pooten gedood te hebben,

drie van de i onu
welken hoofde hy niet langer jaagen wilde

het welk denzeUen i
vricndlchap de agterfte linkervoeten der elanden, welken hy

doende begr\'pen , dat het een fouverein middel was voor hen ,
die aan

gedood < 1.L onderhevig waren ; waar op ik lagchende antwoordde , dat ik my ver-

de vallcmdc ^eto
veel kragt hebbende: bet dier zelf, die dezen voet aan zyn

wonderde 5 » konde. De edelman lachte mede, en zeidc, dat ik gelyk hndr.

1 7 Annr «veneezen vvurcu,ny eegieep aernuiveii ,
vuc^«.ic ny -

dMdieVewaande kragt van den elands voet eene volks- dwaaling was. Foyage de hMarttmere

Denys, TL pas- 4=5- env.

lil. Deel.
N
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BESCHRTVING VAN HET RENDIER.

Het Rendier (pl. XI) is een herkaauwend dier, ten naaflen by van de-
zelfde grootte als het hert; het heeft ook traanputten, draagt een

gewei van denzelfden aart als dat van den rhebok, van het damhert, van
het hert cn van den eland , en dat door zyn raaakzel veel naar dat van het
damhert gelykt.

Ik heb, om de befchryving van het rendier op te maakcn, flegts een ge-
droogden kop gehad

, waarvan het onderft kaakbeen weg was ; een opgezet
vel van een anderen kop die uit Amerika overgezonden was onder den naam
van karibou , een wambuis van het vel van een rendier

, vyf geweien van
dat dier ,

en de vrugt van een karibou.

Het gedroogde en hard geworden vel van den kop van het rendier, waar
van ik zo even heb gewag gemaakt, afgenoomeu zynde,heb ik bevonden dat

deze kop flegts daarin van den ontblooten kop van hèt hert verfchilde dat

de oogputten meer uitfteeken, dat de opening der neusgaten langer is, dat
de kop en de fmoel minder breed zyn , behalven ter plaats van de oogpuis-
tcn

,
die naar evenredigheid breeder is by het rendier dan by het hert ;

het
rendier heeft

,
gelyk het hert

,
twee baaktanden in het bovenft kaakbeen.

Het hair van den kop van den karibou is wit op het eind van den fmoel,
van ecne gemengde kleur uit vaal en bruin te zamengcfteld op den boven-
kant, de zyden en den onderkant van den fmoel; van eene bruine kleur
boven het oog

,
rondom den wortel van ’t gewafch

,
en op de ruimte tus-

fchen het oog en het gewei
; van eene vaalc kleur die met wit of witagtig

vermengd was op het voorhoofd
, op het bovenfl; en op de zyden van den

kop en op de poren, en eindelyk van eene witagtige kleur onder den keel.

Het wambuis van het vel van een rendier gemaakt , waarvan ik ook mel-
ding gemaakt heb, is gedeeltelyk wit en gedeelteJyk grys; het wit heeft

meer uitgeflrcktheid_ dan het grys
, en eene lichte tent van eene geelagtige

kleur, maar die tent zit flegts aan het eind van de hairen; want dezelve A^er-

pont zig niet meer wanneer men dezelve van elkanderen affehuift ; het grys
is aan het eind van de hairen ook met grj'sagtig en witagtig vermengd

, men
ziet flegts eene grysagtige en afchgraauwe kleur op het overige van derzel-
ver Ipigtc; alle de hairen gelyken zeer veel naar die van het hert en van
den rhebpk

, door hunne flevigte , zy hebben tuffehen een en vier en een
lialve duim lengte.

Het linker gedeelte {pl. XII,
fig. 2 ) van het gewei dat aan het vel van

den kop van den kanbou vait zat,Avas flegts negen en een halven duim lang,
en haat eenen icneut

( Aj die byna twee duimen lang was , die zig vooi*-
waards en een weinig fchiiinfch binnenwaards uitftrekte. Ik weet niet of dat
gewei oveyeenkoomt met de fpieflen van het hert, van het damhert, en van

' y
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den rhebok, of met het gow.-i van hunnen tweeden dragt, datzjrin hun

derde iaat krygen;de fpielTen van het hert hebben geenc fcheuten en ieder

S van deSft gewei van den tweeden dragt heelt twee of drie fcheuten,

zonder het eind van den Ham mede te rekenen, en by liet oainhert zitten

^S twee fcheuten aan eiken Ham, en reeds verfeheiden anderen op oe

nré™ • de Ham op het gewei van den karibou waarvan ivy hier fprecken ,/O óenen kent (J) en eene enkelde punt ( B ) aan het eind liebbenoe,

Ser g"eep, fchyM v4 laater groei te zyn dan de fpieflèn, en van vroe-

SrdM de geweiL van den tweeden dragt van het hert en van het dam-

iSt maar mln ziet noch paarltjes ,
noch groeven aan dezen ftam , men vind

fetóSge knopjes ( C) op den kraag ; dc ftam en deszelfs fcheut zyn plat

op de 4dli, en weinig gekromd in verfchillende r.gtingen en van onregel-

voiwaftchen is ,
fchieten de beiden ftani^^^^^ (JB,

ftammen ,
en alle de fcheuten

( hebben, gelyk die van het gewei
maaken greepen cc) van het gewei van het rendier

Kt‘op StS4T4tepl-ft“ deUede (4 ftaat op een kleine,;

afftand boven den eerfcn; de derde (E) ftaat boven den tweeden (D)

op een grooter afllaand dan die weike tulTchen den tiveeden (fl) en

den eerllen ( C )
bevat is ; de ftammen en de fcheuten zyn plat op do

kfome°n feSt (D) ^ig fdfuinfch naar buken en naar

rigting naar agteren en

hft lelke tuflehen dien fcheut en den kop van het dier bevat is ; daar men

iriÏÏ groeven aan die grootc geweien, maar men ziet daar geene paarltjes

^ m de knopjes der kraagen (J) zyn in even kleinen getale als aan het

Snóeïewli; de langfte ftammen (JB, fit l) van de geweien van rendie-

hnlvefke ik gezien heb, hadden vier voeten en mee duimen lengte.
^
De vragc van den karibou waarvan ik reeds melding gemaakt heb, en wier

afmeedneen in de volgende tafel worden opgegeeven , was een wyfje; zy

hJdf hair van eene zwartagtige bruine kleur op het bovenll en op de zyden

vS deLeus, onderden kin, rondom de oogen en de traanputten , ter plaats

van de hoornen waarvan men geen voetfpoor zag, en op de ruimte tulTchen

die olaats en het oog ;
alle die tinten van zwartagtig bruin kwaamen over-

c nSt dc 4t4 vij cn bruin, welke men op dien grootenkop vsii een

N 2
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Isaribou, dien ik befchreeven heb, waarnam. Het overige van den kop'

van de vrugt hadt eene vaale kleur ;
de rug

,
het kruis

,
het yoorfte der

pvpen ,
en van de voeten hadden eene zwartagtig bruine kleur ; aar zatyn

ook eenige tinten van die kleur op de ooren ,
op het bovenu: van en as,

op den agterften kant van den Haart ,
en op het voorfte van den vcKirarm ,

alle de andere gedeelten van die vrugt hadden eene meer of min o

kleur, uitgenoomen de borft, de buik, de binnen kant van den vooiarm

van den dye en van het been ,
en het agterfte der pypen en der voeten ,

cUe

-eene gi7ze kleur hadden ;
de tweede regels der vingeren waren voor een

groot gedeelte van een gefcheiden ,
en daar zat een indrukzel op het voorlte

van de voeten tufTchen de eerfte regels, en onder aan dat indrukzel op de

ao-terfte voeten eene kleine opening die in eene holligheid uitliep, welke tus-

fdien de eerfte regels geplaatft zat, en met veel hair bekleed was.

Lengte van het’geheele lighaam, in eene regte lyn gemecten ;

van het eind van den fmoel tot aan den aars - •

Lengte van den kop, van het eind van denM tot aan het

agcerhoofd - * ’

Omtrek van den fmoel agter de neusgaten gemeeteo

Omtrek van den bek - '
, n . i u

Aftland culTchen de hoeken van het onderlt kaakbeen

Afltand tudchen de neusgaten om laag gemecten -

Lengte van het oog, van den eenen hoek tot den anderen -

Afftand tuffehen de beide oogleden ,
wanneer dezelve geopend

AftUnd rulTchen den voorlten hoek en iwt eind der lippen

Aflland tudchen den agterften hoek en het oor - -

Afftand tuflehen de voorfte hoeken der oogen, in eene regte Ijn

Dczdfde^afftand over de kromte van het neusbeen

Omtrek op den kruin van den kop - -

S» v”"n deSÏ5"r baf,, /over de b'oitenfle krómte gemeeteo

Afftand tudchen de beide ooren ,
om laag gemeeten

Lengte van den hals - *

Omtrek by den kop - - " "

Omtrek by de fchouders - - - *

Hoogte •> -

Omtrek van het lighaam agter dc voorpooten

Omtrek op de dikrte plaats - - - *

Omtrek voor dc agterpooten . - _ -

Lengte van den ftomp van den ftaart - '

Omtrek aan zyn begin

Lengte van den arm , van den elleboog tot aan den knie

OrntreK. op de dikfte plaats ...
Omtrek van den knie - . . .

Lengte van den pyP,*
Omtrek op de dunde plaats

omtrek van den kogel - - -

voeten

,

duimen, lynenV

I. 6. o.

o. 5 ’ 5.

0. 4- 9-

o. 4- o.

o. I. 3-

o. o. 6.

o. o. 7-

o. o. 4-

o. 3" 1.

o. 1 . 9-

0. I. 8.

0. 1. 9.

o. 9- 3-
o. 2. o.

o. 2. 2.

0. I. 8.

o. 3- 2.

0. y- 5-

o. 7* 6.

o. I- 9.

o. lO. 5*

o <5.

0. 9. 2,

0. I. 4»

0. I.
n

o. 5- 3*
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Lengte van den koot - *

Omtrek van den koot -

Omtrek van de kroon - % . j ,
•

'

Hoogte, van het onderft van den voet af tot aan den knie

Afftand ,
van den elleboog tot aan den

Afftand, van den elleboog tot aan het onderu van den voet

Lengte van den dye, van de kniefchyf tot aan de waade

Omtrek by den buik - '
. ,

’
,

Lengte van den pyp ,
van de waade tot aan den kogel

Omtrek ^
’

Lengte der fpoorgezwellen

Hoogte der hoeven - - - ‘

Lengte, van den voorhoef tot aan den hiel, aan de vourlte

voeten - - - " ‘

Lengte van de agterfte voeten * - ‘

Breedte der beide hoeven te zamen genoomen; aan de voorite

voeten - - * "

Breedte aan de agterfte voeten

Afftand tuflehen de beide hoeven - '

Omtrek van de beide hoeven te zamen genoomen; van devoor-

fte voeten ' "

Omtrek aan de agterfte voeten

Deze vrugt hadt vier mammen op den buik zitten ,
op twee en een halven

duim afftand van de klink
,
en zeer digt by elkanderen ,

de twee voorfte za-

ten daar evenwel verder van af dan de agcerften.

Het netvlies ftrekte zig tot aan de fchaambeenderen uit ; de lever lag niet

ö-eheel in de regter-, maar ook voor een gedeelte in de linker -zyde.

De niüc en de lever zyn niy voorgekoomen naar die zelfde deelcn van deii

os van het hert, enz. te gelyken; daar was geen galblaas voorhanden.

T)e twaalfvingerige darm maakte eenige boezcmagtigheden in de regter-

7vde en ftrekte zig tot aan de darmftreek uit, alwaar hyzignaar binnen

K’en mar voren verlengde om zig met den nngteren darm te .

die zvnc omwentelingen maakte in de Imker ondemb-ftreek, m de navel*

ftreek en in de linker Jendenen-ftreek , de omwentelingen vra den omge-

boogen - darm lagen in de linker darra-ftreek , in de onderbuik - ftreek
, en

in de regter darm-ftreek ;
vervolg ms verlengde hy zig fchuinfch naar voren

in de darmftreek ,
alwaar hy zig met den blindendarm vereenigde die langs

de regterzyde naar agteren gerigt was ; de eironde en eigenmiddelpuntige

omwentelingen lagen ook m de regterzyde.

De dunne darmen hadden vyftien voeten lengte van den portier af tot

aan den blindendarm; die darm was eenen duim en elf lynen lang; de kron-

kel- en blinden-darm waren te zamen genoomen vyf voeten lang
,
zo dat die

geheele lengte van de darmbuis byeen genoomen, zonder den blindendarro,

twintig voeten beliep.

De pens van deze vrugt was veel grooter dan de drie andere maagen

,

zynde het tegendeel van het geen ik in het kalf van de koe en van de jnnde

Na
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.

heb waargenomen , by welke de lebbe grooter was dan de pens ; de muts /
'

van de vrugt van den karibou hadt grooter omtrek dan de boeken -pens
; de

lebbe hadt flegts een kleinen middellyn ;
de pens geleek daar door meer

j

naar dien van tiet hert dan naar dien van den os, dat dezelve ook eene der-

de bolrondheid hadt.

Daar zaten aan den long vier kwabben geJyk by de meetlen der viervoe-

tige dieren ; de eerfte was door eene groote uitranding in twee deelen ver-

deeld, waarvan het voorfte het grootfte was , en voor den bodem van het

hart geplaatfl: zat ; de linker long hadt flegts twee kwabben en dezelve wa-

ren niet geheel gefcheiden ; de voorfte kwab was ook door eene groote uit-

randing in twee deelen verdeeld.

Het hart was puntig en een weinig naat de linkerzyde gerigt ; de groote

flagader gaf in zyne bogt flegts eene flagader uit
j
het peesagtig middelpunt

van het middelrif was_ zeer uitgeftrekt.

toi
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BESCHRYVING
VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET

DAT BETREKKING HEEFT TOT DE NATUURKYKE HISTORIE

VAN DEN ELAND EN HET RENDIER.

No. MCXIV. £en geraamte van een KIand.

D it geraamte koomt van een wyfje, want het draagt geen gewei, fchooti

het van een voIwafTen individu is ; de kop heeft zeer yeeJe overeen-

komft met dien van de hinde ,
maar dezelve vcrfchilc daarin van dezen ,

dat de fmoel van den kop van dat geraamte langer, en het eind des boven-

ften kaakbeens fmalJer Js , ea dat ’er geen indrukzel voor de oogputten zit,

gelyk men zulks ter plaats van de traanputten van het hert en van de hinde,

vindt ;
verfcheiden deelen van het geraamte waarvan wy hier fpreeken zyn

afgebrooken of van ouderdom afgevallen.

De fnytanden van het onderfl; kaakbeen gelyken naar die van het hert,

in getal, gedaante en plaatfmg ; de baktanden zitten flegts ten getale van

vyf aan elke zyde der kaakbeenderen; deze tanden verfchillen van het hert,

van denftier, van den ram, enz. door eene zeer opmerkelyke zonderling-

heid ;
de laatfte der baktanden van deze dieren , aan zynen buitenkant be-

fchouwd ,
fchynt uit drie loodlynige pypjes te bellaan

,
die in eene zelfde

] n (ïeplaatft zyn ;
de laatfte der onderlte baktanden daarentegen van het

icraamte waarvan wy hier Ipreeken, beftaat flegts uit twee pypjes, maar de

Serde in elke zjde van het kaakbeen bevat drie pypjes, terwyl de tanden

van het hert ,
van den flier , van den ram , enz. ’er flegts uit twee zyn te

/.amen gefield ,
behalven den laatilen ; daar zitten geene- fny noch kaak-tan-

den in het bovenfte kaakbeen.

Het doornagtig uitfleekzel des tweeden wervelbeens van den nek is min-

der naar agteren uitgeftrekt dan by het hert
,
en de onderfle tak van het

zydelingfch uitfleekzel heeft minder breedte.

De rugge-wervelbeenderen en de ribben zyn ten getale van dertien
,
gelyk

die van het hert, en zyn gelyk aan die van dat dier ; maar de eland’ heeft

eene valfche rib meer dan het hert
, en een been minder in het borftbeen

,

by o-evolg zyn ’er flegts zeven waare ribben.

Een gedeelte der lendenen -wervelbeenderen, het heiligbeen en de valfche

wervelbeenderen van den llaart ontbreeken in het geraamte dat ten onder-

werpe voor deze befchryving dient; maar de wervelbeenderen der lendenen

die overig zyn
,
gelyken naar die van het hert

j
de andere beenderen van hes
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bekken, het fchouderblad, en de beenderen der pooten hebben ook veele

gelykenis met die van het hert.

Lengte van den kop, van het eind des bovenften kaakbeens tot

aan het agterhoofd - - • - •

Breedte van den kop ter plaatfe van de oogpuhten
Breedte der oogpuilten - . . >

Hoogte - - . -

Hoogte van de agtfte rib die de langfteis*-
Wydte van het bekken - . , -

Hoogte - . _ - . .

Lengte van het fchouderblad • - -

Lengte van het fchouderbeen - - . -

Omtrek op de dunde plaats _ , - .

Lengte van de ellepyp - *

Hoogte van den elleboogs - knokkel

Lengte van het ftraalbeen . . - -

Breedte van het midden des beens

Lengte van het dyebeen - - • -

Omtrek van het midden des beens

Lengte van het fcheenbeen - - - -

Omerek van het midden des beens - -

No. MCXV. Stukken van de voeten van een eland.

Het is my voorgekoomen dat verfcheiden van deze Hukken van het ge»

raamte onder het voorgaand noinmer bygebragt ,
en waar aan geene voeten

zitten, waren afgenoomen.
No. MCXVi. Gewei van een eland.

De twee Hammen {JB, fig. i. pL IX) zitten aan een ituk van het voor-

hoofdsbeen (jC) vaft; daar zit een aflland van zeven duimen tullchen der-

zelyer vormen of kraagen (D£) ;
de knopjes Haan naar evenredigheid yler

en zyn minder groot dan aan de kraagen van het gewei van het hert ;
het

onderll gedeelte der Hammen ftrekt zig fchuinfch naar buiten en naar om

hoo^ uit; hetzelve heeft by de zes duimen omtreks op de ininH dikke plaats

(JB)-, elke Ham wordt plat aan de zyden op twee duimen alHands van den

kraag,’en maakt eene zeer groote greep (FG) over het geheel overig ge-

deelte zyner lengte ; die greep kromt en verlengt zig bovenwaards, de-

zelve geeft verfcheiden fcheuten uit die naar om hoog en naar voren gerigt

Haan ; daar zitten ’cr zes aan den regter, en agt aan den linieer Ham ; de

twee eerfte fcheuten van eiken tak fchynen eenen byzonderen Ham te hebben

die overeenkoomt met den eerHen fcheut der Hammen van het gewei des

jendiers ; dat van den eland heeft zeer duidelyke tekenen van paarltjes en

•Troeven ;
de lengte der Hammen is van twee voeten volgens derzelver krom-

te gemeeten ;
de greepen zyn tot zeven duimen en een halven breed

,
ter

plaatfe van derzelver grootlle breedte
, en zy hebben omtrent zeven lynen

dikte ;
de grootlle wydte'Yan dat gewei is van twee voeten en negen duimen,

hetzelve is uit Kanada door den Heer Gautier, onder den naam van

' gewei van den ongnalj ovtTgtzondtn.

MCXVII
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No. MCXVII. Ander gewei van een eland.

Dit gewei is veel grooter dan het voorgaand
, hetzelve is vier voeten

breed
j
het onderfl; gedeelte der ftammen heeft meer dan zeven duimen om-

treks op de dunfte plaats j zy zyn twee voeten en agt duimen lang volgens

hunne kromte gemeeten i de grootfle breedte der greepen is van een voet;

het onderft gedeelte der ftanunen ftaat buitenwaards gekeerd
, en hetzelve

heeft vyfduimen lengte onder de greep, die zig naar om hoog
, naar voren en

naar agteren uitllrekt ; elke ftam geeft tien fcheuten uit ; de vier eerfte

koomen uit eene greep voort die met den fcheut van het gewei van het

rendier fchynt overeen te koomen.

No. MCXVIII. Ander gewei van een eland.

De breedte van dit gewei (pl. IX,fig. 2), is grooter dan die van het

voorgaande, dezelve bedraagt vier voeten en agt duimen ; maar de ftammen

(AB) zyn niet langer
,
noch de greepen (CD) breeder; derzelver onder-

fte gedeelte is niet dikker; de regter ftam heeft tien fcheuten
,
de linker is

van het eind (£) afgebrooken ;
daar ontbreeken ten minften twee fcheuten

aan denzelven, en daar zitten ’er tien aan die nog geheel zyn.

No. MCXIX. De linkerJlam van het gewei van een eland.

De ftam' (pl. X,fig. i) is veel grooter dan die van de geweijen die on-

der de drie voorgaande noramers zyn bygebragt
; dezelve is drie voeten twee

duimen lang ;
de omtrek van de plaats (A) die de dunfte was van het onderft

gedeelte, bedraagt meer dan zeven duimen; de greep (B) heeft meer dan
vyftien duimen breedte ; de fcheuten zyn veertien in getal

; deze ftam

weegt twintig ponden ; de knopjes, de groeven en de paarltjes van dezen

ftam en van de geweijen onder de twee voorgaande nommers bygebragt

,

gclyken naar die van het gewei van den eland, onder No. MCXVI. be-

fchreeven.
No. MCXX. Andere linker Jlam van het gewei van een eland.

Het blykt uit de form van dezen ftam (pl. X, fig. 2
,
alwaar dezelve van

voren en fig. 3 alwaar hy van agteren afgeheeld is) dat dezelve van een

mismaakt gewei koomt ;
als men denzelven met die vergelykt waarvan onder

de voorgaande nommers melding gemaakt is, vindt men denzelven mis-

maakt ;
het fchynt dat deszdfs wafchdom onregelmaatig geweeft is

; het lin-

ker o-edeelte (A) van dien ftam is niet rond; de knopjes (B) van den

kraag maaken groote knobbeltjes; de greep is in twee deden (CD) ver-

deeld, waarvan de onderften (D) vier fcheuten heeft
; het bovenft gedech

te (C) dat het grootfte is, heeft ’er zes of zeven die wel gevormd zyn^
en knobbeltjes die andere fcheuten aanduiden; die groote greep is in ver-

fchillende rigtipgen geboogen, en fchiet twee van zyne fcheuten (EF)
naar agteren uit; de lengte van den ftam is van twee voeten agt duimen
volgens zyne kromtens gemeeten

, van den kraag af tot. de verhevenfte

plaats toe.

No. MCXXI. De vrugt van een rendier.

De befchryving yan deze vrugt is hier boven in de befchryving v.an.het

XII Deel. O



10(5 DE NATUUR LYKE HISTORIE
rendier opgegeeven; dezelve is onder den naam tan karibou uit Amerika
aan het Kabinet toegezonden.

No. MCXXIl. De kop van een rendier.

Zo veel men uit de grootte van dezen kop kan afneemen waarvan de been-
deren zyn uitgenoomen, en waarvan flegts het vel overig is dat opgezet
is

,
fchynt dezelve van een volwaflchen individu te koomen

; deszelfs befchry-
ving maakt een gedeelte uit van die des rendiers ; dezelve is onder den naam
van karibou door myn Heer den marquis de la Galissonniere, uit
Amerika medegebragt.

No. MCXXIII. Een wambuis van het vel van een rendier.
De befchiyving van het vel van dit wambuis maakt een gedelte uit van de

befchryving van het rendier j myn Heer de Abt Chappe d’Auteroche lid
van de konmglyke Akademie der Weetenfehappen, heeft dit kleed by de
terugkomft van zyne reis naar het Noorden aan het Kabinet vereerd.

^

No. MCXXIV. Het gewei van een rendier.

De twee ftammen pl. XIII, fig. i) zitten aan een gedeelte (C)
van het voorhoofdsbeen vaft; dezelve zyn eenenvoet negen duimen lang vol-

gens hunne kromte gemoeten
,
en zy hebben twee duimen agt lynen omtreks

op de rondfte plaats (D) boven den tweeden fcheut
( ; de eerlle fcheut

( Gi van den Imker ftarn heeft tien duimen lengte ; deze is ook de langfte,
en heeft geene greep; de tweede (E) van denzelfden ftam heeft daar llegts
eenige voetfpooren van ; maar de eerfte fcheut ( //) van den regter ftam
heeft eene greep die drie welgevormde greepen heeft, en het begin van drie
anderen; de tweede fcheut (E) van den regter ftam wordt door twee tak-
ken geëindigd; de greep (IJ) van het eind van eiken ftam is getekend
door het uitbotten van een kleinen fcheut

; daar is twee duimen zeven lynen
afftand tuflehen de kraagen der beide ftammen

; die der groote geweijen
ftaan niet verder van één ; ik weet niet of dat waarvan wy hier fpreeken
met het gewei van een hert van drie jaaren overeenkoomt

, of dat het van
het wyfje van een rendier is.

No. MCXXV. De kop van een rendier met zyn gewei.

Men vindt de befchryving van dezen kop in die van het rendier
; ik zal

deszelfs afmeetingen opgeeven na het gewei befchreeven te hebben. De
ftammen zyn ten naaften by van dezelfde lengte cn van dezelfde dikte als die
van het gewei onder het voorgaand nommer bygebragt ; de eerfte fcheut
van el ren ftam heeft geene greep ; die van den linker ftam is zeer kort

; de
tweede fcheuten hebben eene greep waarop drie kleine fcheuten zitten • de
derde fcheut is wel gevormd aan den regter ftam, maar men ziet daar flegts
het begin van aan den linker; die ftam heeft eene greep aan zyn eind waar
aan drie icheuten zitten ; de regter ftam is flegts in twee takken verdeeld.

Dengte van den kop, van het eind des bovenften kaakbeens tot
aan de tuucueuwj dte der veilengingen van het voorhoofds-
been

voeten, iluimcii, lynen.

I. o.
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Breedte van den fmoel •

Breedte van den kop ter plaats van de

nilfrp van het voorfte gedeelte des bovtnlttn kaaKoeens

5 daclaakteln ;er pla^

Afltand tuflchen de oogpuiften en de openin^ üu neusgaten

Lengte van die opening

Leng^te^der eigenlyke neu

Breedte der breedfte plaats . • • •

Breedte der oogpuilten

Hoogte *.
• * '

Lengte van het gewei . • • • •

Omtrek van den kraag . • • •

No MCXXVI. Het gewei van een rendier.

FIVp Him van dit gewei is omtrent drie voeten lang
,
over deszelfs kromte

Llke van ait gew.!

nit ^ewei is niet langer dan dat het welk onder het voorgaand nommer

is bvge&agt ,
maar het is dikker en deszelfs greepen zyn grooter ;

de derde

fchll (E pi XIII. fis- 2) van eiken Run is omtrent vyf duimen lang;

de Srite van den regter ftam wordt üegts door twee_ ta^dten geeinthgd ;
de

ï?eeSn van de andere fcheuten (CD) en van het emd (B) der (lammen

k'nnncn worden 3.3.Ti2ezieTi*

No MCXXVIIl. JTider gewei van een rendier.

_ ^ *X „mpn ( AB tl XÏI fig. 3) zitten aan een (lok (G) van

h»?voSoofSln v-an. ^xf zitten in hiane namurlyke plaatfmg; dezelve

n omtrent drie voeten drie duimen lang ,
fchoon zy langer zyn dan de ge-

Sdien onder de twee vcorgpndc nommers bygebragt de pepen (DE)
weijcn uil

^ einden zyn minder groot, en derzelver derde fcheut is zeer
van

eerden hebben wel gevormde greepen
, die tot negen

kSne Rheuten draagén ;
daar zitten op de agtcrlle zyde van eiken dam boven

aen derden fcheut, de voetfpooren van een vierden fcheut, die afgebrooken

h t re zvn Dit gewei van een rendier is op bevel van den Koning in

STabinet geplaatd.

No. MCXXIX. Ander gewei van een rendier.

De dammen (pi XII. fig. 3) van dat gewei zyn veel langer dan die

hor voor£raande;want zy zyn omtrent vier voeten en twee duimen lang;

maar de greepen der twee eerde fcheuten (CD) en van het eind (B) van

O %
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Jen ftam, zyn niet grooter fchoon dezelve zeer lange fcheuten hebben;,

daar zitten ’er aan de einden van de ftammen die tot een voet lang zyn

;

de derde fcheut (£} is twee duimen lang, en door kleine knobbelagtig-

heden geëindigd.

No. MCXXX. MonflcTagtig gewei dat aan een rendier wordt toe-

gefchreeven.

Ik heb dit gewei in het Kabinet gevonden ^
met den naam van Rangifer

daar op gefchreeven ; hetzelve beftaat flegts uit twee ftammen ,
die aan een

ftiik van het voorhoofdsbeen vaftzitten
;
dezelve hebben elk eenen voet en

,
vyf duimen lengte, en tien duimen omtreks ter plaatfe van de gewalTen ;

zy
' zyn bedekt met knobbeltjes die op zommige plaatfen ftreepjes en op andere

paarltjes fchynen te zyn ;
maar de meeften zyn veel grooter en hebben veele

gelykenis naar been-iiitwaflen ;
daar zitten ook op deze ftammen overblyfzels

van bekleedzelen,gelyk aan die van een nieuwgroeijzyzyneenwemiggeboo-

g^en in verfchillende rigtingen; maar op eene onregelmaatige manier . de

kromten van een dier ftammen zyn verfchillend van die der anderen , zy gelyken

zeer veel naar het gewei waarvan G e s N e R de afbeelding heeft gegeeven

,

taa. qo2. deOuad. edit.II-, hy verhaalt dat men verzekerde dat dit gewei van

eene zeeg vm de rhebok kwam ; maar de zeegen draagen geen gewei, en

al droegen zy het gelyk de rhebokken ,
zoude Tiet gewei waarvan wy hier

Ipreeken
,

en het gedeelte van het voorhoofdsbeen waaraan hetzelve valt

zit y niet van den rhebok y van den axis of van het damhert kunnen zyn j

omdat zy te groot zyn ,
naar evenredigheid van de grootte dezer dieren

;

zy zyn te klein voor den eland ;
dcrzelver grootte zoude beter geëvenredigd

zyn aan die van ons hert en van den karibou ,
maar de gedaante van het

voorhoofdsbeen is verfchillend ;
dit been kan dus niet dan van een i endier

gekoomen zyn; ik geloof dat het gebrekkig en mismaakt is, en dat het-

zelve op eene zeer buitengewoone wyze gegroeid is, die de ontwiKkeling

der fcheuten belet heeft
,

gelyk aan het gewei van hert onder nommer

DLXXXVIII (d!) bygebragt.

f/») Zie deel VI van dit werk, bladz. $6. plaat XIII, fig. 2-
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DE STEENBOK , DE GEMS- of
KAMOESBOK (

en DE ANDERE BOKKEN EN GEITEN.

S
choon het wel waarfchynlyk is , dat de Grieken den fteenbok en den

gems- of karnoesbok kenden
, hebben zy dezelve egter door geene by-

zondere benaamingen aangeweezen noch zelfs door kenmerken aangeduid

,

nauwkeurig genoeg om ’er hen door te onderfcheiden ; zy hebben alleenlyk

den geflagtnaam van wilde geiten (a) gebruikt , en waren waarfchynlyk in

’t vermoeden dat deze dieren van dezelfde foort waren als de tamme gei-

ten (Z)), dewyl zy hen geene byzonderc naamen gegeeven hebben, gelyk zy

ren onziate van alle de dieren van verfchillende foorten gedaan hebi^n ; m-

Lffended hebben alle onze hedendaagfche JVatuurbcfchouwers den fteenbok

en den gemsbok befchouwd als twee wezendlyk onderfdreidene foorten,

beiden verfchillende van die onzer bokken en geiten. Daar zyn faBa en re-

denen voor en tegen deze twee gevoelens
, en wy zullen dezelve voordraa*

r*) De Steenbok ,
in ’t Latyn Ibex

, in ’t Hoogduitfcli en Zwitferfch Steinhock

;

in ’t

Franlth Bouquetin ,
voormaals Bouc eftain ,

dat is te zeggen Rotibok , Stein betekent rots

in de Duitfebe taal.

Bouc eftain. Ohferv. de Belon 14, re£to fig.feuill, 14, verfo. Ibex Gesner,
Hift. quadr.pag. ZoZ'

, r j j r tl t t

Hircus cornibus Jupra nodojts , tnfra rotundatis , tndorfum rechnatts. . . . Ibex , ie bouc

Brisson rté-g». />»;? 64. „
^ Ibex, Capra cornibus nodofis in dotfum reclinatis. . , Corntbus vaftis recltnatis , corpora

fulvo aritnco nigre.UsiN. S:Sf.nat. Ed. X. pag.6%. ^
^

r**'\ De Gems- of Karnoesbok in t Latyn Rupicapra ; in t Italiaanfcb Cam/za ; m t

Hoogduitfeh Gemf

;

in ’t oud Franfch Tfard , Tfarus , Sarris ; in ’t hedendaagfeh Franfch

^^'chamois, Cetuas.O'fard, Rupicapra. Ohferv. de BelON /fff///. 53. verfo & $4. reRo fig.
_ -5 verfo. Nota. Bëlon h'II , dMt de franfcbe naaul Chamois afkoome van den Griek-

rTmi ’

Geraas ; maar het is niet zeker, dat de Geraas of de Kemas van JEuakus den gemsbok

vvst Zie Mémoires pour fervir it Phijtoire des aniniaux Part. I. pog, 205.
aanwy.

naciwn Uift. ouadr. pag. 290.

anim. Part. I. pag. 203. fg. pi. XXIX..
Ruti'capra Gesner Hifi- quadr. pag. 290.

Chamois. Mémoires pour fervtr il I kft. des

^
^Hircus cornibus teretibus, erePtis rugofis , ad apicetn levibus & uncinatis Rsipicu-

tra Chamois ou i' Tfard. Briss. Regv. anim. pag. 66.

^ Kuticapra. Capra cornibus erellis uncinatis Rufo fufca, fed albafronte, vertice.

rula auribus intus- Linn. Sft. nat. Ed. X. pag. 68.

^ fa) RnpicOip^'^^ inter capras JitveJtres adnumerare libet
, quoniam hoe nomen apud folum

Pliniuin legiitius & apud gracos Jmplsciter fera capr,e dicuntur ,ut conjicie: nam &tnagnh
tutidine (§ figui a turn cornuum turn pgura corporis ad villaticas proxime accedunt. Gesker

Uift. quadr. pag. 292.
r

CÓ Capree qtias alittius & capris ferts Junt

eft nominata, Varro.

ortiCy a queis propten Italiamy Capraria inful*

O3
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gen terwyl de ondervinding ons nader zal moeten leeren of deze twee foor-

ten te famen koppelen
, en dieren voortbrengen kunnen

,
die op hunne beurt

vrugtbaar zyn
,
en tot de oorfpronkelyke foort opklimmen j

waardoor de dui-

Rerlieid alleen zal kunnen opgehelderd worden.

De mannetjes fteenbok verfchilt vma den gemsbok in de lengte, de dik-

te , en de gedaante der hoornen; hy is ook veel grooter van lighaam, fter-

ker en forlcher. De wyfjes fteenbok heeft egter de hoornen verfchillende

van die van het mannetje, zy zyn veel kleiner en gelyken vry veel naar die

van den gemsbok (c). Daarenboven hebben beide deze dieren dezelfde

gebruiken ,
dezelfde zeden ,

en het zelfde vaderland ; alleenlyk beklautert

de fteenbok ,
als vaardiger_ en fterker , den top der hoogfte bergen ,

terwyl

de gemsbok zig niet dan in de tweede verdieping
, om zo te fpreeken

,

ontLudt (d)-, maar noch de een, noch de ander, wordt in de vlakten ge-

vonden: Belden baanen zy zig wegen in de fneeuw; beiden weeten zy de

fteile afgronden beneden hen over te boomen, door van de eene rots op de

andere te fpringen; beide zyn zy met eene vafte en ftevige huid bedekt

,

en des winters bekleed met eene dubbele vagt, van een vry grof biuten-

hair en van een fyner en meer gevuld hair (e) daar onder; beide hebben

ZY een zwarten rtreep op den rug ;
ook is hunne ftaart ten naaften by van

dezelfde grootte ;
het getal der uitwendige overeenkoraften is zo groot in

vergelyking van ’t geen daar zy in verfchillen ,
en het maakzel der inwen-

dige deelen is zo volkomen gelyk, dat men, uit alle die betrekkingen van

gelykvormigheid redeneerende geneigd wordt te belluitcn
, dat deze twee

dieren niet van eene wezendlyk verfchillende foort, maar alleenlyk ftandvas-

tige vcrfcheidenheden van eene en dezelfde foort zyn. Voor het overige

la&en zig de fteenboklcen (ƒ) ,
zo wel als de gemfen ,

zo men hen jong

(c') Fa-mina in boe genere mare fuo minor eft, minurque fufca, major capra villntka, Rupka-

tra non acko diffimilis: cornua ei parva, ea qiioque Rupicapra aiit vulgarU capra cornibusferè

jimilh. Stumpfics apud. Gesner pag. 305.

r n Rum mntUm colunt Rupicapra , non fuvmns tamon ut Ihex , noque tam alte ö’ lange fali-

^\defcendunt aliquando a inferiora AlpUmjuga^ G^
j

('
J-

de 1

«en half duim baaien; op den rug en in de zyt
. , ,

ven het lange, dat men zag, was ’er nog een zeer kort en zeer iyn hair onaer, rondom de

wortels van het lange, gelyk by den bever; het hoofd, de buik, en de beeneii waren alleen

met grof hair bezet. Mèmoire pour Jervir è l’bijhrk des animaux. Rart. I. pag. 203.

(ƒ} Zo debewooners van’t eiland Creta de jongen van de Ileenbokken , die daar menigvuldig,

in de" gebergten zwerven , bekomen kunnen , voeden zy hen met tamme geiten op , en niaakeii

hen ook tam, maar de wilde, die daar in menigte zyn voor hen, die hen vangen of doo-

den kunnen .... zy zyn met vaal hair gedekt .... in den ouderdom worden zy grys, en heb-

ben eene regte ftreep boven op den rug. Wy hebben hen ook in onze gebergten in Frmikryk

en voornaamelyk in plaatfon,die Heil enmoeijelyk legonaaken zyn.... De fteenbok fpringt van

QC eene rots op do andere op een afftand van meer dan zes paffen ;
het welk ongelooffyk fchynt

nis men’t niet gezien heeft. Obfervation de Belon

/

eaf/Zet 14 reBo 6? yerfo. —
'pupicapras aliqnando cicurari, Gesner de Ojiadrup. pag, 292. — Vajlefi ibicem in prima cetats

l 4am omnino cicurari cunt villaticis capris nd pajeua i,ir redire aiunt
, progrejju tarnen

'
'

‘f?nm ingenium non prorfus exuere, Srurnmis apud Gesner. quadr. pag. 30.?.
e-r-i

ctatiS

%
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vangt, en met tamme geiten opvoedt, Jigtelyk temmen, zy gewennen fpoe-

dig aan den ftaat van huifl'dykheid ,
neemen dezelfde zeden aan als de ge-

melde dieren
;
gaan , even als deze , by troepen ; koomen eveneens naar

hunne flal te rug, en koppelen waarfdiynlyk te famen met het gevolg dat

’er vrugtbaare nakomelingen uit geboren worden. Ik erken egter
,

dat dit

ftuk ,
het gewigtigft van allen ,

en dat alleen de vraag belliflen zoude
, ons

niet wel bekend is. Wy hebben niet kunnen te weeten koomen (g) , noch

door ons zelven ,
noch door anderen

,
of de fteenbokken en de gemfen met

onze geiten voortteelen; wy vermoeden het alleenlyk; en wy hebben ten

dezen opzigt niet flegts het gevoelen der ouden op onze zyde; maar ons

vermoeden fteunt ook op overeenkomften
, welke de ondervinding zeiden

heeft tegengefprooken.

Zie hier ondertuffehen redenen tegen dit vermoeden : De foort der fteen-

bokken en die der gemfen beftaan beide in den ftaat der Natuur ,
en zyn

ftandvaftig onderfcheiden foorten ; De gems koomt zig zomtyds van zelf

onder de troepen tamme geiten vermengen (/?) ,
de fteenbok doet dat nooit

,

ten zy men hem tam gcmaalct hebbe. De fteenbok en de bok hebben een

zeer langen baard, en de gems heeft ’er geen. De hoornen van dc man-

neties en wyfjes gems zyn zeer klein, die van den mannetjes fteenbok zyn

zo dik en zo lang CO» “^t men zig nauwelyks verbeelden kan
,
hoe zy tot

een dier van deze geftalte behooren kunnen ; en de gems fchynt ook van

den fteenbok cn den bok in de rigting zyner hoornen te verfchillen, als die

in hun onderfte gedeelte wat voorwaards hebben, en aan de punt agter over

gekromd zyn, op de wyze als een vishoek; maar, gelyk wy reeds gezegd

hebben, toen wy van de runderen en fchapen gefproken hebben, de hoor-

nen verfchillen verbaazend in de tamme dieren ; ook verfchillen zy zeer veel

in de wilde, naar de verfchillende klimaaten. Het wylje van onze geiten

heeft de hoornen geheel niet gelyk aan die van het mannetje; de hoornen

rtry Nom. In de vergelyking, die de Hr. Arnault de Nobleviixe en Salerne over de his-

rie der dieren gemaakt hebben, wordt gezegd Cfom. Il^pag. 264 ) dat de bron(lyd der gem-

toonen, dnt de Ren.

de fteenbok niet togtig - .
. .

-n mw werpen ; dus moet men den tyd van de dragt, in plaats van dien tot negen maanden

y,ïr te ftrekken, tot ten naaften by, even als by dc tamme geiten, bepaalen; Voor het overige

beroepen ons op de ondervinding, en wy gelooven niet, dat dezelve ons tegenfpreekt.

ri) Rupicapra aliquanda accedunt uique ad greges caprarum cicurum, quos non re/ugmit, qnoi

non faciunt ibices. Gesner bift. quadr. pag. 292.

d') Ibex ,
tgregium ut corpulentum animal, fpecie fere coraina minus tarnen^ cruribus

guidem, gracilibus (j' ^xpwnit. Pukbros ^ fplendidos oculos bahtt. Color

bellis fufeus
Vbguhg bifuka ^ ucutce ut in rupicopns', cornua magni pcnüeris ei reeiinantur

ad dorfunij ajpera ^odoja , eoque magis^ qno grandior wtas procefferU , augentur emm quotnn-

nis ,
donec jam vetulis tandem nodi circiter uiginti in creverint. Bina cornua ultimi incrementi ad

pundus Jedecim out oBodecim librarum accedunt Ibex falienOo rupicapram longe Juperati boc

tantum valet , ut niji qui viderit vix ctedat. Stumpfius apud Gesnerum pag. 305.
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van den mannetjes llecnbok zyn niet zeer verfchillende van die des boks, en
aewyl het wyfje van den fteenbok in de geftalte, en zelfs in de kleinheid’ der
hoornen tot onze geiten, en zelfs tot de gems, fchynt te naderen, zou men
daar miffchicn uit mogen befluitcn ,

dat deze drie dieren
,
de fteenbok

, de
gems

,
en de tamme bok inderdaad van eene en dezelfde foort zyn

;
maar dat

de wyfjes
, van eene ftandvaftige foort ,

aan malkanderen gelyk blyven
,
ter-

wyl de mannetjes verfchcidenhcden ondergaan ,
die hen geheel verfchillen-

de van malkanderen maaken. Uit dit oogpunt
,
’t welk milTchien zo vreemd

niet is van de Natuur als het moge fchynen, zou de fteenbok het mannetje
zyn in de oorfpronkelyke foort der geiten, en de gemsgeit zou het wyfje
zyn {k). Ik zeg, dat dit oogpunt niet ingebeeld is, dewyl men uit de on-
dervinding kan bewyzen

,
dat ’er foorten van dieren in de Natuur zyn van

welken het wyfje eveneens voor mannetjes van verfchillende foorten die-
nen ,

en met beiden voortteelen kan. Het poy teelt zo wel met den bok
als met den ram, _ en werpt egtcr altyd jongen van haare foort; De ram in-

tegendeel teelt niet met de geit; men kan derhalvcn het wyfjes fchaap, of
ooy, befchouwen als een wyfje, dat aan twee verfchillende mannetjes ’ge-

meen is
,

en bygevolg een foort uitmaakt onafhankelyk van ’t mannetje.

Het zal met die van den fteenbok eveneens zyn ; het wyfje alleen vertoont

daar de eerfte en oorfpronkelyke foort
,
omdat het van eene beftendige Na-

tuur is; de mannetjes daarentegen hebben yerfcheidenheden ondergaan, en
het is zeer waarfchynlyk ,

dat de tamme geit, die, om zo te fpreeken niet
dan een en het zelfde wyfje uitmaakt met dat van den gems en van den
fteenbok, even eens voortteelen zoude met deze drie verfchillende mannet-
jes, die alleen verfcheidenheid in de foort maaken, en die bygevolg dezelf-

heid daarvan niet veranderen
,

fchoon zy ’er de eenheid van fchynen te

veranderen.

Deze overeenkomften en betrekkingen
,
gelyk alle andere mogelyke be-

trekkingen, moeten in de Natuur der zaaken gevonden worden; het fchynt
zelfs, daf de wyfjes in ’t algemeen meer dan de mannetjes toebrengen om
de foorten in ftand te houden; want, fchoon zy beiden tot de eerfte forma-
tie van het dier famenloopen, zo wordt het zelve egter door het wyfje, ’t

welk meest toebrengt aan het geen tot deszclfs ontzwagteling en voeding
noodig is, meest gewyzigd, en naar haare Natuur gelyk gemaakt; het welk
niet kan miflen op verfcheiden plaatfen de indrukzeis van de Natuur van
het mannetje uittewiflehen. Dus zyn het

, zo men gezond over eene foort zal
oordeelen, de wyfjes, die men onderzoeken moet. Het mannetje geeft de
helft van de levendige zelfftandigheid

; het wyfje geeft een gelyk gedeelte,

maar

Nota. Het gebrek van baard in de Gems is een wyfjes kenmerk, ’t welk men by de an
dere kenmerken voegen nwet; de mannetjes gems fchynt, zo wel als zyn wyfje, in de
hoedanigheden van de geit te deelen; dus kan men vermoeden, dat de luiiliêlyke bok nip^ Up»
w’yfje van den gems zou voortteelen, en dat integendeel de mannetjes gems niet zou kumipn
voortte-eleji uiÉt huiHelyke geit. De tyd zal deze gilling beveiligen of verdelgen.
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maar verfcliaft daar te boven alle de flof ,
die tot ontwikkeling van de ge-

ftalte noodig is : Eene fchoone vrouw brengt bykans altyd fchoone kinde-

ren voort ; een fchoon man teelt by eene lelyke vrouw gemeenlyk niet dan

kinderen die nog lelyker zyn.
1 /r 1

Dus kunnen ’er in dezelfde foort zomtyds twee rallen zyn; het een man-

nelvk het ander vrouwelyk, die zig beiden met hunne onderlchcidcn ken-

merken ftaande houdende en voorcplantende ,
twee verfchillcnde foorten

fchvnen te maaken, en dit is het geval, waarin het, om zo te fpreeken,

onmogelyk is, de term te bepaalen tulTchen het geen de Natiiurbefchou-

wers foort en verfeheidenheid noemen. Laat ons
,

_ by voorbeeld ,
onder-

zeilen, dat men beftendig niet dan bokken aan eenige oijen, en rammen

aan andere oijen gave
,

dan is het zeker, dat ’er, na eenige voortteelin-

gen, een ras onder de fchaapen zou voortkoomen, ’t welk veel van den

hok zou hebben , en zig in vervolg van tyd door zig zelven zou kunnen

ftaande houden; want fchoon het eerfte voortbrengzel van den bok met het

fchaap byna geheeliyk tot de foort van de moeder ^
ncline een lam en niet een jonge geit geboren wordt, heeft dit lam egter

reeds het hair en andere kenmerken van zyn vader ; nien geeve vervolgens

het Lïfde mannetje, dat is te zeggen den bok,aan die bafterd wyljes, zo zal

liet jong in die tweede voortteeling nader by de foort van don vader hoo-

rnen ,
en nog nader in de derde, enz. welhaaft zullen de vreemde karakters

de overhand krygen over de natuurlyke, en dit konft-ras zal zig door zig

zelven kunnen ftaande houden en in de foort eene verfeheidenheid maaken

,

waarvan de oorfprong zeer moeijelyk te herkennen zal zyn. Maar nu , het

geen van de eene foort tot de andere plaats kan hebben, kan nog gemakly-

ker in dezelfde foort voorvallen : Indien zeer fterke wyljes ftandvaftig niet

dan zwakke mannetjes hebben, zal zig, met ter tyd een wyfjes ras veftigen

;

70 ter zelfder tyd zeer fterke mannetjes met dan ivyfjes hebben , dic verre

Keneden licn zyn in gezondheid en kragten, zal daar uit een mannetjes ras

^boien worden ,
’t welk zo verfchillcnde van het eerfte zal fchynen dat men

hen eeei^^gemeenen oorfprong zal willen toeftaan, .en dat men hen derhal-

ven lal gSIi befchouwen als wezendlyk pnderfcheidene en afgezonderde

Wy"kimnen by deze algemeene aanmerkingen eenige byzondere waarnee-

mingen voegen. De Hr. L i n n u s (I) verzekert m Holland twee dieren

rn Catira cornibus deprejfts Incums , minimis, cranio incumhentibus. magnitudo hxdihirci:
V-' h I Unintri. rrnfTn ^ »jtr rUaitum ImwQ. • üdt}fd(Ta tit ferc ttfrfOm

W62cns rGboortö _ , o .

Xinpn waarop ik deze twyffehng en du vennoeden gronde, zyn r. Dat met een Auteur ge-

7 heeft dat deze foort van geit, even min als de geivoone geit, in Amerika gevonden is,

dar alle’ Reisbefchryvers
daarentegen overeenkoomen in te verzekeren , dat ’er in Afrika

orAorp middelbaare, en kleine, geiten , alle van inalkanderen verfchillende ,
gevonden wor-

den ao Omdat wv een dier gezien hebben ,’t welk onder den naam van Afrikaanfche bok tot

ons’sekómen is, en waarvan wy de afbeelding gegeeven hebben (P/. XX'), ’tvylk

tapra cornibus degrej/is van den llr. Liinn^.us zo gelyk ,
dat wy het als het zehdc diei

XII Deel. P

\
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van het geflagt der geiten gezien te hebben, het eerfle met zeer korte
kleine, laage hoornen , die het bekkeneel byna raakten, en met lang hair •

bet ander met regte hoornen, van boven agterwaards gekromd, en met
kort hair. Deze dieren, welW foort verder van raalkanderen af fcheen

gemeene geit, hebben egter te famen voortge-
teeid, het geen bewyll, dat die verfcheidenheden in de gedaante der hoor-
nen en in de lengte van \ hair geene foortelyke en wezendlyke kenmerken
zyn, de\wl deze dieren in weerwil dier verfcheidenheden, niet nagelaaten
nebben famen voort te teelen , en bygevolg als tot ééne foort behoorende
moeten befchomyd worden ; rnen kan derhalven uit dit voorbeeld by eene
zeer waarfchynlyke gevo gtrekking opmaakcn

, dat de gems en onze geit

,

welker voornaainft verfchil msgelyks m de gedaante der hoornen en de lang-
te van t hair beftaat

, ook van dezelfde foort zyn. °

Wy hebben in des Konings kabinet gezien het geraamte van een dier ’t
welk in de dierengaarde geplaatst was onder den naam van caprkormis •, het
gelykt volmaakt naar den tanunen bok in ’t maakzel des lighaams en de
evenredigheid der beenderen , en byzonderlyk naar den fteenbok in het
maakzel van het onderst kaakebeen ; maar het verfchilt van den eenen en
anderen in de hoornen ; Die van den fteenbok hebben uitfteekende knob-
beltjes, en randen over de langte

, tuffehen welken eene welgeteekende
voorfte zyde is; die van den bok hebben geen rand en geen knobbeltjes;
de hoornen van den caprkormis hebben maar eene rand

,
geene voorfte zy-

de , en zy hebben ter zelfder tyd kreuken of groeven zonder knobbelties
maar Itevker dan die van den bok ; zy wyzen derhalven eene tuflehenfoort
aan tuffehen den fteenbok en den hulffelyken bok : daarenboven de hoornen
van den caprkornus zyn kort en gekromd aan de punt gelyk die van den
gems, en zy zyn tevens ingedrongen en geringd; dus hebben zy tevens van
den bok , van den fteenbok

,
en van den gems.

De Hr. Bkowne (»i) verhaalt, in zyne hiftorie van Jamaika, dat men

fchouwen; dusmeeneii wy grond te hebben om te verzekeren, dat deze kleine foort van seit
oorfpronkelyk is uit Afrika en niet uit Amerika. °

Capra cornibus ere&is, ttpice recurvis
, magnitudo fuedi birci unius anni. PUi breve: eer

vini, cornua,yix aigitum ionga antrorfum recurvata apice: bec cum prcecedemi coïbnt, ^ pullum
«on diu fuperjiitem in vivaria Clifftrtia.no producebat. Facies utriusque adeo aliena , ut’vix fpeciemtandem o£ diverjisjimam argueret. Linn/T;üs Syft.nat. Ed. X. pag. 6g.

On; Capra la cornibus carinatis, arcuatis. Linn. Syjl. nat. nat. Tbe Namy.goat.
tapra cornibus ereQis, uncinatis pedibus longioribus,
^pra cornibus treais uncinatis. Linn. Syp. nat Tbe Rapi.goat.

ofJamaica -,but tbe lateer is aften imported tbitber fromtbe matn and Jlubce-iJland; and the otber from many parts of Europe. Tbe milk of tb rra/iLl

L; i *“"• •*“ « '•»»-

Capra 3« cornibus nodofis in dorfam reclinatis. Linn. SiH nat Tb, hallord Iher: Th:
/peciVi /«Ml to

ïv
ie iïtbe mnji' coinmon kiid in Jamaica, ^nd

Ovis l“. cornibus empreffs lumtis. Linn. Syfl, „at. The /heep. Thefeanimals have leen
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werkelyk op dat eiland vindt; de gemeene tamme of huiflelylve geit van
Europa, 2« den gems, 30 den fteenbok ; hy verzekert dat die drie dieren
niet oorfpronkeJyk zyn uit Amerika

,
dat zy uit Europa denvaards zyn over-

gebragtj dat zy even als het fchaap, in dat nieuwe land verbafterd
' en

daar kleiner geworden zynj dat de avoI der fchaapen veranderd is in eenVuw
hair, gelyk dat van de geit, dat de fteenbok van een ballerdfoort fcliviit
te zyn ,

enz. wy denken derhalven dat de kleine geit met regte hoorn-m
die aan den top gekromd zyn

,
welke Linn^eus in Holland gezien heeft "cn

die hy zegt uit Amerika gekomen te zyn, de gems van Jamaika is, dat is te
zeggen, de gems- oi kamoesbok van Europa, in Amerika verbafterd en klei-
ner geworden; en dat de fteenbok van Jamaika, welken de Hr. Bkowne
den bafterd-ibex noemt, onze capricornus is

,
die inderdaad niet anders

fchynt te zyn dan eene verbafterde fteenbok
,

die kleiner is geworden , en
wiens hoornen onder het klimaat van Amerika eene verfcheidenheid onder-
gaan zullen hebben.
De Hr. Daubenton '(n) , na de betrekkingen van den gems- of kamoesbok

met den bok en den ram nauwkeurig onderzogt ce hebben, zegt, dat hy in

ft algemeen meer naar den bok dan naar den ram gelykt: De voornaamfte
Ilukken ,

daar zy niet in overeenkoomcn
,
Zyn

,
na de hoornen

, de gedaan-
te en de grootte van het voorhoofd

,
dat minder verheven en korter is in

den gems, dan in den bok, en de plaatfing van de neus, die minder a^-ter-
waards wykt dan die van den bok, zodat de gems in deze twee opzfgten
meer naar den ram dan naar den bok gelykt; maar ondcrftellende, gelyk
’er alle reden is om te vermoeden, dat de gems eene ftandvaftigc verfchei-
denheid van de foort van den bok is, gelyk de dog of de windhond ftand-
vaftige verfcheidenheden in de foort van den hond zyn , zo zaJ men zien

,

dat deze vcrfchillen in de grootte van het voorhoofd en in de plaatfing van
de neus op verre na zo groot niet zyn in den gems, ten opzigt van den bok,
als in den dog ten opzigt van den windhond , dewelke egter te famen voort-

teelen en zekerlyk van dezelfde foort zyn. Daarenboven
,
gelyk de gems

in veele karakters naar den bok, en in een minder getal kenmerken naar
den ram gelykt, zo zal, byaldien men daar eene byzondere foort van wil
maaken ,

die foort noodwendig cuiTchen den bok en den ram in zyn. Wy
hebben nu gezien, dat de bok en het fchaap te famen voortteelen

, derhal-
ven moet de gems, die tuffehen beiden in is, en die tevens in verfcheid'en
gelykeniflen veel nader koomt by den bok dan by den ram, met de geit
voortteelen, en moet bygevolg niet befchouwd worden dan als eene ftand-
vaftige verfcheidenheid in deze foort.

ioukkiï Ired in Jamaica ever fince tle tmt ofthe Spaniards
;
and thrive very ivell in even auar^

UT of the l(lmd, but they vetyfmall Afbeep cSrried from a clld climate to ^aly óf
tbofe fultry regim, fooii alms U appearance, for in an year or mo injtead of vuool it puts out
acoatof bairlikeagoat. IbecivtU

of Jamaica, hy Patrick ükovvnb iVJ,

D, London 1756. Cbapt, V jset, ly.

(ji) Zie hier agter in dit Deel de befchryvinfrvan den eemsbok.
P 2
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Het is dus byna betoogd
,

dat de gems met onze geiten zoude voortbren-

jren de\vyl die zelfde gems, naar Amerika overgebragt ,
en daar kleiner

geworden ,
met de kleine geit van Afrika voortteelt. De gems is derhal-

ven niet dan eene llandvaftige verfcheidenheid in de foort van de geit,

gelyk de dog in die van den hond is, en aan den anderen kant kunnen wy

niet zeer twyffelen of de fleenbok de waare ,
de oorfpronkelyke bok den

wilden ftaat zy, en ten opzigte van de tamme bokken en geiten op den zelfden

voet befchouwd moet worden als de mouflon ten opzigte van de fchaapen.

De fleenbok ,
of wilde bok gelykt geheel en nauwkeurig naar den huifTelyken

bok in het maakzel; de geleeding, de geaartheid en de natuurlyke verrigtin~

«ren
;
hy verfchilt ’er niet van dan in twee zeer ligte verfcheidenheden ; de

eene uitwendig ,
de 'andere inwendig. De hoornen van den fheenbok zyn

crooterdan die van den bok; zy hebben twee randen overlangs, die van

den bok hebben ’er maar een; zy hebben ook groote knoopen of knobbelt-

ies over dwarfch ,
die de j

aaren van den grocy aanwyzen, terwyl die der

boi-ken om zo te fpreeken ,
niet dan door dwarfche groeven geteekend

7vn D^ geflalte des lighaamsis, voor het overige geheel gelyk m den

fleenbok en in den bok. Inwendig zyn zy ook gelyk met uitzondering

van de milt, waarvan de vorm cyrond is m den fleenbok, en meei na de

fimur van de milt in het paard of het hert gelykt, dan naar die v^ den bok

of den rara ;
dit laatfle verfchil kan voortkoomen uit de groote beweeging

en geweldige oeffening van het dier; de fleenbok loopt zo fnel als t hert

en fpringt vaardiger dan de rhebok ; hy moet dcrhalven de milt ook van

het zelfde maakzel hebben als de belle loopers
,
en dit verfchil koomt dus

minder van de naniur, dan van de levenswyzc, en het is te vermoeden,

dat zo onze tamme bokken wild wierden, en verpligt waren te loopen en te

fbringen gelyk als de fleenbokken ,
de milt welhaall de gevoegelykfle ge-

d^nte voor deze oeffening zou aanneemen; en wat de hoornen betreft ,
die

verfchillendheden ,
fchoon zy flerk in ’t oog loopen ,

beletten met ,
dat zy

tnppr p-elvken naar die van den bok, dan naar die van eenig ander dier; en

rlpwvl^dus de fleenbok en de bok, zelfs in dat gedeelte, waann zy meefl

elkanderen verfchillen ,
raalkanderen nader koomen dan eenig ander

dier zo moet men, al het overige het zelfde zynde ,
daar uit beflmten,

dat in weerwil dezer ligte verfcheidenheid ,
zy beiden van eene en dezelfde

Ik beRhouw dan den fleenbok ,
den gems- of karabesbok, en den tammen

bok als eene en dezelfde foort, waarin de mannetjes grootere yerfcheiden-

heden ondergaan hebben dan de wyfjes ,
en ik vindt tevens in de tamme

bokken en geiten andere verfcheidenheden ,
die minder twyff’elagtig zyn

,

en welke men ligter voor zodanige kan herkennen ,
omdat dezelve even-

eens tot de mannetjes en tot de wyfjes behooren. Men heeft gezien

dat de geit van Angora (o) fchoon in hair en hoornen zeer verfchillende

van de onze , egter van dezelfde foort is
, men kan dit eveneens zeggen

(p)
Zie het V Deel dezer hiftorie

, fag. 40 PI. X en XI.
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van den bok van Juda (P/. XXII) ,
daar de Hr. Li nn^eüs regt heeft met

dan cene verfcheidenheid der huilfelyke of tamme foort van te maakcn

Deze geit ,
of bok ,

die gemeen is in Guinée (^) , in Angola , en op de

andere kullen van Afrika, verfchilt, om zo te fpreeken , niet van de onze,

dan voor zo verre zy kleiner ,
ingedronger en vetter is ; ook is het vleefch

beter om te eeten ,
men verkiell het in dat land boven het fchaapen-

vleefch ,
gelyk wy hier het fchaapenvleefch boven het geitenvleefch ver-

kiezen.
^ Het is eveneens met de Mambrinifche of Syrifche geit (r)

, of de

Levantfche geit met lange hangende ooren ;
het is niet dan eene verfchei-

denheid van de geit van Angora, die de ooren ook hangende heeft, maar

minder lang dan de Syrilèhe. De ouden kenden deze twee geiten (r) ,
en

fcheidden aeze foorten niet af van de gemeene foort. Deze verfcheidenheid

van de MambriniicHe geit heeft zig verder uitgellrckt dan die van de geit

van Angora ,
want men vindt deze geiten met zeer lange ooren in Egyp-

te CG, en in de OoH-Indiën (ii), zo wel als in Syrië. Zy geeven veel

melk (v), die van eene vry goede fmaak is ,
en welke de Oollerhngen

verkiezen boven die van de koe en de buffel.

Wat aangaat de kleine geit, die de Hr. Linn^us leevende gezien

heeft en die met den kleinen gems van Amenka heeft voor geteeld men

moet’ gelyk ivy gezegd hebben, denken, dat zy oorfpronkelyk uit Afrika

is ove’rgebragt ;
want zy gelykt zo llerk naar onze bok van Afrika

,
dat men

niet wel kan twylFelen of zy is van dezelfde foort, of heeft ten minllen haa-

ren eerllen oorfprong uit die foort ;
die zelfde geit

,
reeds klein in Afrika

,

zal nog kleiner zyn geworden in Amerika
,
en men weet uit de getuigenis-

fen der Reisbefchryveren, dat men dikwils, en al federt langen tyd
,

uit.

Co) Inncl van^uinée eene stoore menigte geiten gelyk aan die van Europa,

Eplialven dat zy daar, even als de andere dieren, ongemeen klein vallen, maar zy zyn veel

vetter en vleefchigcr dan de fdiaapen; hierom zyn ’erook veel menfehen, die daar onve^ely-

kelyk meer van houden ,
inzonderheid van de kleine bokken die men fnydt. Voyage de o s-

clmrs^Mambrine

,

diis genaamd , omdat men dit dier in Syrië op den berg

vind?.— Cafira Indica Gesner, bijl. quadr. p. 267.— H:rcits cormbus mtntms, ere^S pa-

Tumper retrorfum iticurvtSf auriculis pendults. Capra Synaca. La Cbevre flgiy-

^ cuMti mevfuTam: Capra auriculis menfurd palmari ^ do-

A iLli ac nonnull<e demifis, ita ut fpeOent ad terram In Cilicia capm mdentur ui
* AmsTcrr. hiji* animal. l. P^ïlï. cap. 28.

ct'i Ex capris complures funt C«‘« -^gypto) qua ita aures oblongas bahent, ut extremkate ter.

,am us9ue contingant. Prosper Alpin. bijl. JEgypt. lib. IV. pag. 2291.

Cu') Daar zyn te Pondichery geitjes, die geheel verfchillen van de onze; zy hebben groots

Viansende ooren , eene zeer laage houding en domme uitzigt ,
hun vleefch is flegt, ikheb ’er van

ffpseeten, doch’t is niet dan by gebrek van beter dat men het zomtyds eet te Pondichery
, enz.

vLd Voyage parit Sr. Luiluer, Rotterdam 1726. pag. 30.

CuV De geiten zyn opmerkelyk wegens de lengte der ooren De geftalte van het dier

is wat grooter dan de onze ;
maar hunne ooren zyn zomtyds een voet lang , en breed naar

evenredigheid. Zy worden voornaamlyk gehouden om de melk ,
die zy vry rykelyk gee-

ven ,
en die zoet en aangenaam van fmaak is. Nat. bijl. of Alepo iy Atpx. Russiic. M. !>.

London vsö-
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Afrika, even als uit Europa, fchaapen
,
varkens, en geiten naar Amerika

heeft overgebragt, welker raflen zig in die nieuwe wereld hebben fta;.nde
gehouden, en nog heden blyven Rand houden, zonder eenige verandering
dan die in de grootte te ondergaan.

^
De lyft der bokken of geiten dan nagaande ,

en dezelve elk afzonderlyk

,

en met betrekking tot malkanderen befchouwende ; koomt het iny voor, dat
van negen of tien foorten, waarvan de Naamlyftmaakers fpreeken

, niet
meer dan eene gemaakt moet worden. lo. De ftèenbok is de oor-
fprong

,
en de voornaame Ram van die foort. 2°. De capricornus

, waar-
van wy hier het geraamte geeven {pl. Xp'II ) ,

is niet dan een baRerd Reen-
bok, of liever is door den invloed van het klimaat verbaRerd. 30. De huis-
felyke bok heeft zyn oorfprong van den Reenbok, die zelf niet dan een wil-
de bok is.

_

40. De gems- of kamoesbok {pl. XFIII) is niet dan eene ver-
fcheidenheid in de foort van de geit

,
waarmede hy even als de Reenbok, zig

moet vermengen en voortteelen. 50. De kleine geit met regte en aan de punt
gekromde hoornen waarvan LiNNiï;us fpreekt, is niet dan de Eiiropifche

gems, die in Amerika kleiner is geworden. 60. De andere kleine geit met
afgeknotte hoornen ,

die met den kleinen gems van Amerika heeft voortge-

teeld, is dezelfde als de bok van Afrika (p/. XX~), en het voortbrengzel

der twee dieren toont
,
dat onze gems en onze tamme geit insgelyks famen

voortteelen moeten , en bygevolg van dezelfde foort zyn. 70. De dwerg-
geit (p/. XXI), die waarfchynlyk het 'wyfje is van den bok van Afrika, is,

zo wel als haar mannetje, niet dan eene verfcheidenheid van de gemeene
foort. 8°. Het is eveneens met den bok en de geit van Juda, (p/. XXII
én XXIII), die ook flegts verfcheidenheden van onze huiflelyke geit zyn.
po. De geit van Angora is insgelyks van dezelfde foort, dewyl zy met onze
geiten voortteelt (ir). 100. De Syrifche geit met groote hangende ooren

IS eene verfcheidenheid in het ras der geiten van Angora : dus raaaken de-

ze tien dieren flegts een uit
, ten opzigte vmn de foort ; het zyn alleenlyk

rien verfchillenden raflèn door den invloed van het klimaat voortgebragt

;

Capra in rnultas Jimilitudines transfigurantur , zegt Plinius (.r). „ De geiten

„ gaan tot veelerhandc gelykheden over.” En inderdaad
, men ziet door

deze optelling ,
dat de geiten, fchoon in den grond aan malkanderen gelyk,

veel verfchillen in de uitwendige gedaante ,
en zo wy

,
even als Plinius.

onder den geflagtnaam van geiten begreepen niet flegts die waarvan wy ge-
fproken hebben, maar ook de rhebok, de gazelle, de antilope, enz. zou
deze_ foort de uitgeRrekRe zyn in de natuur

,
en zou meer ralTen en ver-

fcheidenheden bevatten dan die van den hond; maar Plinius was niet
kundig genoeg wegens het wezendlyk verfchil der foorten

, toen hy die van
den rhebok, van de gazelle, van den antilope, enz. by de foort van de geit

(w) Zie in het V Deel van dit W erk , het arrykcl van de geiten.
(x) Capr'a tomen in plunmas fimilitudines trmsfifrurantur-, funt eapra , funt rupkapree

, Jimt
ihices..., fmt origes.. ,. Jufa df Danité ^ ^ygargi W Strepfict/rotes , multaque alia baud
diffhniiia, lib. Vlü. cap. 53 -
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voegde: deze dieren , fchoon in veele opzigten naar de geit geJyicende, zyn
egter aJle verichillende foorten, men zal in de volgende artykels zien, hoe
veel de gazelle, ’t zy in foorte, ’t zy in ras, verfchilt, en hoe veele an-
dere dieren , na de optelling van alle de geiten en van alle de gazellen nog
overblyven, die van de eene en andere hebben. In de geheele hillorie der
viervoetige dieren heb ik niets moeijelyker gevonden om voor te draagen
niets verwarder ten opzigtc van de kennis, en niets onzekerer in de bêig*
ten, dan deze hiftorie der geiten, der gazellen, en der andere foorten, dtc
daar betrekking toe hebben. Ik heb myn beft gedaan, en alle myne oplet-
tendheid hefteed om daar in eenig licht te verfpreiden

, en ik zal myn tyd
of moeite niet beklaagen, zo het geen ik daar thans van fchryf in het ver-
volg mag dienen om dwaalingen voor te koomen, de denkbeelden te vefti-

gen
,
en de waarheid te gemoet te gaan , door de uitzigten van hen , die de

Natuur willen beoeffenen
, te verwyden. —• Maar laat ons tot ons onder-

werp wederkeeren.

Alle de geiten zyn onderworpen aan duizelingen, en dat hebben zyge-,

meen met den fteenbok, en den gemsbok (y)

,

gclyk ook haare neiging

om op de rotfen te klauteren en nog eene andere natuurlyke gewoonte, na-

melyk die van gediiurig de fteenen te likken (z) , inzonderheid de zulken
,

daar falpeter of zout in is. Men ziet in de Alpen rotfen door de tong der
gemfen uitgehold ,

het zyn gemeenlyk vry weeke en kalkaartige fteenen,
waarin

,
gelyk men weet

, altyd eene zekere hoeveelheid falpeter is : deze
overeenkomften van inborft, deze gelykaartige gebruiken, fchynen my we-
derom vry zekere en veilige kenmerken voor de zelfheid der foort in deze
dieren te zyn. De Grieken, gelyk wy gezegd hebben, onderfclaeideden hen
niet in drie foorten ; onze jaagers , die tvaai'fchynJyk de Grieken niet geraad-

pleegd hadden, hebben haar ook befchouwd als tot dezelfde foort behoo-

rende; Gaston Phjebus (a), van den fteenbok fpreekende
,
duidt hem al-

leenlyk aan onder der naam vanwiWen ^o^,en de gemsbok welken hyyfarus,

enfarris noemt, is volgens hem ook niet dan een andere wilde bok j ik er-

ken ,
dat alle deze getuigeniflen geen volkomen bewys uitmaaken , maar met

de redenen en è&facta, welken wy voorgedraagen hebben , verbonden , gee-

ZM, Amfterd. Janvier 1703. p. i 8n.

f2) Conveniunt f(Bpe circa petras quasdam arenofas

,

c? orenam inde lingunt Qui A'tes
incolunt Helvetii bos locos fua lingua Fultzen

, tanquam falarios appellant, ’gesner biH
quadr.

zonderiing fcliynt in den gemsbolc, is, dat men in de Aipeii
verfcheiden rotfen vnidt , welke deze dieren door gedurig likken hebben uitgehold; dit is niet,

trelyk men meent, omdat er zout in deze fteenen is; want dit wordt ’er zelden in gevonden,
maar het zyn yle, poreufe_ Itcenen, belhande uit zandkorrels, die daar ligtelyk van afgaan,

en welke deze dieren als iets verfnfichend doorflikken. Extrait de Scheuchzer ibid.

pag. 185. _ ^ag. i»5'
. T)

(o) Voyez la Vénerie de GASTON rH^BUS
, imprimée i la Juite de celle de Düfouu.loü.v, Par

ris 1614. feuill.68,6p.
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ven zy ten minflen zo fterke vermoedens wegens de eenheid derfoort van
deze drie dieren

, dat men daar niet aan twyffelen kan.

De lleenbok en de gems
, waarvan ik den eenen als de mannetjes ftam en

' de anderen als de wyfjes Ham van de foort der bokken en geiten befchouw,
worden, even als de mouflon, die de ftam der fchaapen is, niet gevonden
dan in de woeftynen

, en byzonderlyk op de ileilfte phiatfen der hoogfte ber-
gen. De Alpen

,
de Pyrenëen

, de bergen van Griekenland en die van den
Archipel

,
zyn byna de eenigfte plaatfen

, waar men den fleenbok en den
gemsbok vindt : fchoon zy beiden de hitte vreezen

,
en zig niet dan in

de fnceuw- en ys-geweiten onthouden
, vreezen zy ook de llrengheid eener

overmaatige koude j des zomers onthouden zy zig aan de noordzyde hunner
bergen ; des winters zoeken zy den kant ,

die hen de Zuiderzon verfchaft
en daalen zelfs tot in de valeijen neder : noch de een noch de ander kun-
nen zig op glad ys op de been houden, maar zodra de fneeuw daar eenige

oneffenheden op maakt ,'gaan zy met een vallen tred
, werpen zig al Ijaringen-

de over de hoogtens en laagtens heen. De jagt dezer dieren {h) byzon-

derlyk

(i) Wilde bokkenjagt. Daar zyn twee foorten van bokken; de eene heeten wilde bokken,

en de andere worden yfarus of farris genaamd, De tvilde bokken zyn zo groot als een hert,

maar zyn niet zo lang , of zo hoog op de beenen , zy hebben evenwel geen minder vleefcb.
Zy hebben zo veele jaaren als grooce ftreepen dwars aan de hoornen Hunne hoornen man-
ken geen takken, en worden dikker naar hunnen ouderdom; zy vallen ookuiet af gelyk die der
herten, maar hoe meer flrecpcn daar op kooinen, en hoe langer en dikker zy worden, hoe
meer jaaren men aan het dier mag toefchryven. Zy hebben een grooten baard en zyn bruin

,

hebben wolfshair en zyn wél gedekt ; zy hebben een zwarte ftreep over den rug en langs de
billen: de buik is vaal, de beenen zwart en agter vaal; de voeten zyn als van tamme bokken,

of geiten; hun fpoor is groot en zwaar en ronder dan van een hert; hunne beenderen zyn in de
evenredigheid tulfchen een tammen bok en een geit, maar dikker ; zy worden in may gebo-

ren; de wilde hinde werpt, gelyk de geit, maar heeft een jong tevens, het welk zy even als

de -tamme geit, zoogt.

De bokken leeven van gras, vanhooy, gelyk andere zagtaartige dieren.... hunne uiewerp-

zelen ,
(als die in haar natuurlylten Haat en wel geformeerd zyu) gelyken naar die van den bok

of de tamme geit; de bokken worden togtig omtrent Allerheiligen, en hunne bronstyd duurt

een maand lang', en als die tyd over is begeeven zy zig gezamentlyk van de hooge bergen en

rotfen, daar zy des zomers hun vei blyf gehouden hebben, naar de laagte; zo wel uit hoofde
van de fneeuw, als omdat zy daar boven niets meer te eeten kimiicn vinden; zy koomen egtor

niet geheel in de vlakten, maar onthouden zig aan den voet der bergen; daar vinden zy de
koH, en daar blyven zy tot omftreeks 1'aafchen , dan gaan zy tveder hooger op, en zoeken de
verhevenrte bergen ; elk neemt zjm kreupelbofeh gelyk de herten doen. De wyfjes fcheiden
zig dan van de mannetjes af, en gaan baar verblyf by een beek neemen; aldaar werpen zy,
en onthouden ’er zig den gehéelen zomer; als de bokken de geiten aantreffen, mits dat het in
den bronstyd zy , zo ftooten zy op menfehen en beeften , en vegten onder malkanderen

,
gelyk

de herten doen; die gevegtén zyn evenwel niet geheel en al gelyk, en hun gcfclireeuw is on-
sangenaamer. De bok kwetft met een Hoot dien iiy niet met het einde van den Icop, maar met
ket midden geeft, zodanig . dat hy de armen en de dyën van hen welken hy bereiken kan
breekt, zonder eene uitwendige wonde te roaakvii; ja zo hy een raenfch tegen een boom of
tegen den grond kan drukken

, zal hy hem dgoden. De bok is van zulk eene natuur dat zo een
jiienfch ,

hoe Iterk by zyn moge , hem met eene yzeren roede op den rug flaac
, hy daarom

den rug niet verlangen zal. Als hy togtig is, wordt zyn hals verwonderlyk dik
, en hy is

van zulk eene natuur , ciat lehoon hy van eene hoogte van vyftig oi zefh'g vosten valt hv
daar geen hinder van hebben zal.

’

' Van den bok gezegd yfarus of farris. De bok gezegd yfarus is van ecue gclyke geüalte als

• de
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derlyk die van den fteenbok, is zeer moeijelyk, de honden kannen daar

byna geen dienft in doen; zy is ookzomtyds gevaarlyk; want als het dier

zig in ’t nauw vindt treft het den jaager met zulk een geweldigen floot

van den kop, dat hy hem niet zelden in de naafte fleike nederflort (c).

De gemfen of kamoesbokken zyn ook levendig , maar minder flerk dan de

fleenbokken; zy zyn in grooteren getale, zy gaan gemecnlyk by troepen;

daar zyn ’er egter nu veel minder dan voormaals, althans in onze Aipifche

en Pyreneïfche gebergtens. Dewyl de Hr. Perroüd, Entrepreneur der

kryflal-mynen in de Alpen, een levendige gems te Verfaillcs gebragt, en

ons goede berigten wegens dit dier medegedeeld heeft, zo zullen wy dezel-

ve hier met vermaak en erkentenis plaatzen. „ De gemsbok is een wild

„ dier en egter zeer onderwerpelyk, het onthoudt zig niet dan op de ge-

„ bergten en rotfen; het is van grootte als een tamme geit cn gelykt daar

„ ook naar in verfcheiden opzigten ;
het is zeer levendig en vaardig ;

zyn

„ hair is kort, gelyk dat van eene hinde ; in de lente is het afchgrauw

van kleur ,
in den zomer vaal ,

als dat van eene hinde, in den herfll

” bruin vaal met zwart gemengd , en in den winter zwartagtig bruin. Men
” vindt de gemsbokken in menigte in de gebergten van opper-Dauphme

,

” van Piemont, van Savoye, v^i Zwitferland en van Duitfchland. Zy
” leeven gezellig onder malkanderen; men vindt hen twee, drie, vier,
’’

vyf, zes te famen, en dikwils zelfs by troepen van agt of tien, vyftien

,

” twintig, en meer; men ontmoet ’er tot zeflig of tagtig by malkander
,
ja

”, tot honderd ,
die in verfcheiden kleine troepen op de helling van een

zelfden berg verfpreid zyn. De groote mannetjes houden zig alleen en van

de anderen afgefcheiden
,
bchalven in den bronstyd als zy de wyfjes na-

deren en ’er de jongen van venwderen. Zy hebben dan eene flerke

”
lugt ,

gelyk de bokken ,
en zelf nog fterker ; zy bJaeten zomtyds cn loopen

” van eenen berg na den anderen ; de tyd hunner koppeling is in oc-

” tober en november ; zy werpen in maart en april: een jong wyfje laat

”
zig op de anderhalf jaar dekken; zy werpen één jong tevens, zomtyds

”
,
maar vry zeldzaam. Het jong_ volgt zyn moeder tot in de maand

” van oéliober ,
zomtyds langer, zo de jaagers of de wolven hen niet ver-

’’
ftrooijen. Men verzekert, dat zy tuflchen de twintig en dertig jaareii

” leeven. Hun vleefch is goed om te eeten ; een vette gems zal tot tien

A ,rnri2e en is niet veel grooter dan een tamme bok, hy is van gelyke natuur als de wilde
öe vonj,

foorten van bokken hebben hunne bronstyd gelyk het hert, en wel om Al-

wheiliêen en men moet ’er jagt op maaken tot aan den bronstyd toe. Des winters niets an-

ders vindende eeten zy pynbooraen en denneboomen - takjes , welk hout altyd groen blyft, en

hen tot eene verfrisfehing verftrekt. Hunne vagt is warm, als zy in bekwaame tyd bereid wordt,

want de koude of regen kunnen daar niet doordringen als ’t hair buiten is ; hun vleefch is niet

vppr gezond,
want het verwekt koortfen De bokkenjagt is niet zeer hecrlyk, omdat meu

1 niet kfl.n verzeilen, noch niet hen te oasird iTflaii i (tastom Ph/pritc de

ftatium-, nam fi vifu dumtaxat intertueri („j Ha kquar,:> pojjït,

vemtorem impulfum pmcipitM. ötuwpfiüs apud Gssnér., pag. 305.

XII Deel. q
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„ of twaalf ponden fmeer hebben
, ’t welk in hardheid en deugd dat van’’ de geit overtreft. Hun bloed is zeer heet, men wil dat het zeer nabv-

„ koomt by dat van den fteenbok in hoedanigheid en deugden ; dit bloed
„ kan tot dezelfde gebruiken dienen als dat van den fteenbok

; de uitwerk-
,,

zeis zyn dezelfde, als men ’er eene dubbelde dofis van neemt; het is

„ zeer goed tegen de pleuris ; het heeft de eigenfehap van het bloed vloei-
„ baar te maaken , en de doorwaafleming te bevorderen. De jaagers ver-
mengen zomtyds het bloed van den fteenbok met dat van den gems ; op

„ andere tyden verkoopen zy het een voor het ander
,
waaruit men kan op-

„ maaken, dat er weinig verfchil tulTchen is. Men kent de fchreeuw van
,, den gemsbok met

, zo hy geluid maakt is het van weinig belang want
„ hy heeft llegts een zeer laag, weinig merkbaar, geblaet, gelykende naar
„ de ftera van een geit, die heefch is; het is door dit geluid, datzv mal-
„ kanderen roepen

,
inzonderheid de moeders en de jongen’ maar als zv

„ bang zyn , of hunnen vyand bemerken , of iets gewaar worden
, dat zy

„ niet wel onderfcheiden kunnen
,
geeven zy daar van berigt door een ge-

„ fchuiffel ,
daar ik ftraks van fpreeken zal. Het gezigt der gemfen is zeer

„ doordringende, en daar is niets fyner dan zyne reuk
; zyn gehoor is even

,,
goed, want hy hoort het rainfle geluid, als ’er wat wind is, en die wind

„ van een menfeh naar hem toewaait zal hy denzelven meer dan een halve

„ myl verre rieken : wanneer hy dan iets riekt of hoort, en het zelve met
„ zyne oogen niet ontdekken kan , begint hy met zulk een geweld te Ichuif-

„ felen
,
dat de rotfen of de böffchen daar van weergalmen

; zo zy met ver-
„ fcheiden by malkander zyn

, worden zy daar allen bang voor ; dit ge-
„ fchuiffel duurt zo lang als de adem het zonder herhaaling kan uithouden •

„ het is eerft zeer feherp en wordt laager op het einde
, het dier ruft

„ een oogenblik, ziet van alle kanten om, en begint weder op nieuws, het

„ hervat dit nogmaals ,
het is in eene groote onrufligheid

, het klopt den

„ grond met een der voorlle voeten , en zomtyds met beide
; het werpt zig

„ op de rotfen ,
het kykt , het loopt op de hoogten

, en als het iets ontdekt

„ heeft ,
vlugt het weg ; het fchuiffelen van het mannetje is fcherper dan

„ van het wyfje ;
het gefchiedt door de neusgaten, en is eigenlyk niet dan

„ een fcherp geblaas, gelyk aan het geluid, dat een menfeh zou maaken,
„ zo hy de tong tegen het verhemelte, de tanden byna geflooten, de lip-

„ pen open, en wat uitgeflooken houdende zyn adem flerk, lang en fchie-

„ lyk uitblies. De gemsbok eet het. befte gras , hy verkieft de tederfte

„ deelen der planten
,
gelyk de bloemen en knoppen ; hy houdt veel van

,,
eenige fterke kruiden

, byzonderlyk van den everwortel en de genipa
welke men voor de heetfte planten der Alpen houdt ; het drinkt zeer wei-

„ nig als hy groene planten eet, hy houdt veel van bladerende tedere fpruit-
jes der boomen opruwellen

; hy herkauwt, gelyk als de geit, na dat hy
gegeeten heeft; hetvoedzel, dat hy gebruikt fchynt de groote hitte van
zyn gsfe* kondigen. Men verwondert zig in dit dier over twee
groote fchoone ronde oogen

, die vol vuur zyn en de levendigheid van
zyn inborft te kennen geeven; zyn kop pronkt met twee kleine hoornen
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»i van een half voet tot negen duim lang, fchoon zwart, en op ’t voor-
” hoofd geplaatft zyn , byna tullchen de oogen

; in tegenftelling van die
” van andere dieren, die zig agterwaards werpen, koomen deze voorwaards
” uit op de oogen , krommen zig aan de einden in de rondte

, en eindigen
** in een zeer fdierpen pimt ; hy fclrikt zyne ooren zeer aartig aan de punt
’> zyner hoornen ;

hy heeft twee laagen zwart hair aan de zyde van ’t ge-
” laat, by de hoornen afdaalende; het overige van den kop is vaal wit, en
M verandert niet van kleur ; men maakt van de gems-hoornen gebruik om
»> dezelve op rottingen te draagen; de wyfjes hoornen zyn kleiner en min-
» der krom ;

de paardefmits gebruiken die wel om de paarden ader te laa-

« ten. De vellen , die men als feemleder bereidt, zyn zeer Berk, en buig-
» zaam ; men maakt ’er ook goede geele of zwaï'te broeken van om mede te
5 > paard te ryden

,
ook goede handfclioenen en zelfs kamifookn

; men weet

,

5 ’ dat deze kleeding zeer lang duurt , en hierom van dienfl: is voor arbei-

ders. De gemfen onthouden zig niet dan in koude Janden , zy houden
meell van Iteile rotfen ;

zy koomen wel in de boJTehen , maar alleen in

»> zulke die hoog op ’t gebergte zyn; die boflehen bellaan uit dennen, lor-

ii kenboomen, en beuken. Deze dieren zyn zo bang voor de ihtte , dat

»> men hen des zomers niet ziet dan in de rotfen, in de fchaduwe , dikwils

33 onder opgeftapelde fneeuw- en yshoopen , of in de hooge boflehen
, die

3, op ’t noorden liggen , en voor de zonneflraalen beveiligd zyn. Zy gaan
33 des morgens en des avonds weiden en zelden over dag , zy doorloopen de
,3 rotfen met gemak, en de honden kunnen hen in alle die fleiltens' niet

33 volgen
;
het is verwonderJyk te zien , hoe zy de rotfen kunnen op- en af-

33 koomen; zy klimmen of daalen niet loodregt op of neder, maar befchry-

,3 ven eene fchuinfche lyn,zig dwars zettende, inzonderheid in ’t afdaalen;

3, dus gleiën zy van eene rots, die ten naaften by loodregt is, ter hoogte

,, van meer dan twintig of dertig voeten , zonder dat zy eenige lluiting of

„ vajiigheid hebben; zy liaan de rots drie of viermaal met de voeten, zig

,3 neerlaatende ; en men zoude hen in de Ileiltcns Ziende
,
zeggen

,
dat zymeer

3, vleugels dan beenen hadden ; zo groot is de kragt en vaardigheid hunner

3, beweegingen. Men heeft beweerd, dat zy zig door middel van hunne hoor-

„ nen willen op en neder te iaaten , doch ik heb nooit gezien , dat zy dezelve

„ daar toe gebruikten, fchoon ik ’er veeJen heb zien klimmen en daalen, en

„ verfcheidenen heb gefchoten; ook heb ik nooit een jaager ontmoet, die

my gezegd heeft zulks gezien te hebben. Zo de gems de rotfen gemeen-

„ lyk op en af klautert, net is door de vaardigheid en fterkte zyner bee-

„ nen, welken hy hoog en \jy heeft, de agtcrlle fchynen wat langer en
krommer, dat helpt hen in het fpringen, en als zy zig van boven neder-

„ werpen ontvangen deze beenen een weinig gebogen , den fchok, doen

„ de werking van twee veeren en breeken het geweld van den val. Men
,,

wil , dat als ’er verfcheiden dezer dieren by malkander zyn , een hunner
de wagt houdt, en voor de veiligheid van de anderen moetwaaken; ik
heb verfcheiden troepen gezien , maar ik heb deze onderfcheiding niet

„ kunnen bemerken; het is waar, dat, als ’er verfcheiden by malkander zyn.
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?»
altvd eenigen rond kyken,terwyl de anderen eeten,maar ik heb in dezen

nSs byzonderer waargenomen dan in een «o/p/chaapen , want de eer-

fte, die iets bemerkt dat hun vreemd is; geeft daarvan ber S

„ deren, en deelt hen in een oogenblik dezelfde vrees me
» , , ï

,, getroffen is. Geduurende de felle koude en zwaare
boom'

„ ze dieren zigin hooge boffehen ,
en leeven van dennebladeren van boom-

fcheuten , van kreupelhout , en van eenig droog of , z Y

vinden kunnen, waartoe zy met den voet graaven.

zv zio- liefft onthouden zyn die, waarin de meefle fleiltens en rotlen zyn.

^De eemfen iagt is zeer moeijelyk, die, welke meeft gebruikt wordt,

ïs dat men hen van agter eenige rotfen of hoogtens verraft ,
zig zagtelyk,

zonder geraas laatende nederglyden, en wel bedagt zynde , of de wind

voor het oogmerk, van dien kant wel gunftig is. Als men dan digt by

Tekomen is, fchikt men zig agter die hoogtens, en men gaat zo dit noo-

rnederliggen, om zig te beter te verbergen, of men neemt den hoed

t? en Is fcflc men geheel onverwagt. De wapenen die men gebruikt

n Srabvnen met een getrokken loop ,
om met een kogel

,
die ftyf daar

S .edreeSr v^^^^ men gebruikt alle moogelyke voorzorg

fchoon te houden; ook verngt men 3eze jagt
,
gelyk

Tdie op S herten en andere dieren , door eenige jaagers op de doortog-

ten te ftellen ,
terwyl anderen het wild opjaagen ;

het is beter dit opjaagen

door menfchen dan door honden te laaten doen. De honden verfpreiden

de geïifen te fchielyk en jaagen hen vier of vyf mylen van malkanderen

” Mef^vd der gemfen plagt voormaals alleen of voornaamelyk gebruikt te

woSen om zeemleer te bereiden; doch thans worden de vellen der geiten,

Tr Sapen, der herten, der rhebokken en der damherten , daar eveneens

"°Wardfbyzondere eigenfehap betreft, die men aan het bloed van den

(yZnhok cn den gemsbok toefdiryft in zekere ziektens en byzonderlyk te-

“ il^lSVris- eene eigenfehap, welke men meende, dat aan deze dieren

Sndcfeigen was, en die bygevolg zoude aangeduid hebben , dat zy van

S blondere natiur waren, men heeft waargenomen, dat het bloed van

S'taÏÏen^ok (0, dezelfde k/agten heeft zo men hem^
ke en welriekende kruiden voedt als de fteenbok en de gemsboic gemeeniylc

StS; zo dat zelfs in deze eigenfehap deze drie dieren van een en dezelfde

foort fchynen te zyn.

>>

(S) Zie ook over dit onderwerp de derde befchryvlng van de reis door de Alpen van

SCHEUCHZER, Londen 1708. pag. ii. enz.

(j) Zie rbifloire des animaux par Mrs. Arnault CE NobLEVILLE en Salerne , tm. Ik.

pag. 243 ^44*
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beschrtfing fan den steenbok.

De fteenbok (PI- XF) gelykt naar den bok door het maakzels deslig-

haams- maar verfchilc daarvan door de gedaante der hoornen, die

ter zyn ;
zy hebben op de voorfte zyden een vlak tuflehen twee in de

knffte Joopende graaten ,
waarvan de inwendige uitfleekt en niet met de

eeniae graat overeenkoomt welke men op de hoornen van den bok vindt

;

daar loopen op den voorllen kant der hoornen van den fteenbok dw^fche fcher-

pe graaten ,
die door knobbeltjes geëindigd zyn, en die, op de in de lengte

loooende graat van den binnenkant dier vlakte geplaatft zitten. Deze knob-

bels zyn te talryker naar maate de hoornen langer zyn en het dier ouder is;

d?e Selke ten onderwerp voor deze befchryving gediend heeft, was zeer

• Schade nog geenen baard; de lengte der hoornen en de omyek van

bafis waren flegts van zes duimen en een Jialven, zy hadden ver-
derzelver

, eraaten op hunne voorfte vlakte, en flegts twee groote

beleen aan den bafis van den hoorn, en het ander een duim

hoSer; de dwarfche graaten zitten ten getale van twintig op de groote

hoornen (Pl- XVI) van een fteenbok die in het Kabinet bewaard worden,

en die twee voeten negen duimen lengte en negen duimen omtrek van de

bafis (A) hebben; de knobbeltjes zyn zeer klein op het onderft gedeelte

van die hoornen ,
en veel grooter over het overig gedeelte van derzelyer

iiirp-eftrektheid. De hoornen van den fteenbok hebben eene zwartagtige

klpur dezelve ftaan fchuinfch naar agteren en naar buiten gerigt, naar om-

1 ^ ’en zomtyds ook een weinig naar binnen geboogen met hun eind; de

1’rfte einden der beide hoornen, waarvan ik zo even melding gemaakt

^ K ftam flegts op vyf lynen afftands van elkanderen; maar derzeJver uit-

opeenenaWdvananderi^^^ ^ ^

ffrooefte gedeelte des Jighaams van den jongen fteenbok , die het

n^n-w^ van deze befchryving uirmaakt , en die in het midden van den
onacrw

menagerie van Verfailles ftierf, was van eene afchgraauwe

Efmet eene tint geelagtig, en daar zat op zommige plaatfen bleek, vaal

taatie bruin; het eind van den fmoel
,
de zyden van den kop en van

en zwar g eene heldere afchgraauwe kleur, met eene ligte tint geel-
den imo

wemig donkerer was op den buitenkant der ooren
, op den rug

de zyden des lighaams, en die nog nader kwam by het vaal op den

^^terften kant en op de zyden van den hals, op het kruis, op de billen,

den buitenkant van den voorarm en van het been , en op den vóórkant

en' het neusbeen, het voorhoofd, de kruin van den kop en het

hadden eene bruine kleur met een mengzel wit
,
omdat de hairen

Suin waren over het grootfte gedeelte hunner lengte, en wit aan de punt;

Q.3
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<iaar liep eene bruine ftreep die zig van het agterhoofd over den hals, den
rug en de lendenen tot aan den ftaart uitftrekte; het onderft kaakbeen, met
uitzondering van den kin , de plaats der takicen van dat zelfde kaakbeen

, de
de voork-ant van den hals, de fchouders, d^ buitenkant van den arm en van
den elleboog

,
het grootfte gedeelte van de borft

,
het onderft van de zy-

den des lighaams, de ftaart, de knie, de voorkant van den voorarm en van
het been

, de hiel en de vier voeten hadden eene bruine kleur meer of min
met afchgraauw of met zwartagdg aangezet ,

en op zommige plaatfen met
vaal vermengd ;

de binnenkant van het oor was naakt , zwartagrig
, en met

witagtige gryze hairen geboord
, het agterft gedeelte van het midden der

borft
,
de buik, de agteritezyde der voorfte pooten, van den elleboog af

tot aan den kogel toe ,
de liefen , de binnenkant van den dye en van het

been, en een gedeelte der agterfte enbuitenfte zydenvan denpypderagterfte
pooten

,
hadden ook eene witagtige gryze kleur

,
gemengd met eene ligte

tint geelagtig op zommige plaatfen ;
daar zat een air op het agterhoofd,

de lengte der langfte hairen was Üegts van vyftien of zestien lynen.

Lengte van het geheele lighaatn , in eene regte lyn gemeeten

van het eind van den neus tot aan den aars . •

Hoogte van het voorfte llel . . • .

Hoogte van het agterfte ftel ....
Lengte van den kop, van het eind van den ftnoel tot aan het

begin der hoornen .....
Omtrek van den fmoel agter de neusgaten .

Oratrek van den bek .....
Afftand luiTchen de hoeken des onderften kaakbeens

Afftand tulTclien de neusgaten om laag gemeeten

Lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen

Afftand tuflehen de beide oogleden wanneer dezelve open zyn

Afftand tuffehen den voorften hoek en het eind der lippen

Afftand tuflehen den agterften hoek en het oor

Afftand tuflehen de voorfte hoeken der oogen in eene regte

lyn gemeeten ......
Dezelfde afftand over de kromte van het neusbeen gemeeten

Omtrek van den kop voor de hoornen gemeeten .

Lengte der ooren ....
Breedte van derzelver baOs over de buitenfte kromte gemee-

ten .. .

Afftand tuflehen de ooren en de hoornen
Afftand tuflehen de beide ooren om laag gemeeten . .

Lengte van den hals ....
Omtrek by den kop .... .

Omtrek by de fchouders ...
Hoogte
Omtrek van het lighaam agter de voorfte pooten
Omtrek op de dikfte plaats

Optrek voor de agterfte pooten

Lengte van den ftomp van den ftaart .
*

.

voeten, duimen, lynen,

3* ï • o.

I. lo. o.
I . II. o.

o. 6. 3.
o- ö. o,
o- 4. 6.

O- 2. o.
O. O. 3.
O. I. O.
O- O. 7.
O- 4* 1 1.

o* I. lO.

o- 3- 4 .

o. 4. o.
I* 2. 6,

o. 4 . 6.

o. 3. ö.
o. I. 4,
o* 2. 2.
O. 8. o.

0. p. Q.

1. I., O.

0. 3 . <5.
1. 10. O.
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Omtrek aan zya begin . . . . .

Lengte van den arm, van den elleboog tot aan den knie ;

O uitrek op de dikfte plaats . > .

Omtrek van den knie . . • .

Lengte van den pyp ....
Omtrek op de dunlte plaats . . . .

Omtrek van den kogel , ; . .

Lengte van den koot ....
Omtrek van den koot .....
Omtrek van de kroon .....
Hoogte, van het onderfte van den voet tot aan de knie .

Afftand, van den elleboog tot aan den fchoft
Afftand

, van den elleboog tot aan het onderft van de voet
Lengte van den dye, van den kniefchyf tot aan dewaaden
pmtrek by den buik ....
Lengte van den pyp , van de waade tot aan den kogel
Omtrek . . . .

Lengte der fpoorgezwellen . i

Hoogte der hoeven ....
Lengte, van den voorhoef af tot aan de hiel toe aan de Voor-

üe voeten .....
Lengte aan de agterfte voeten
Breedte der beide hoeven te zamen genoomen aan de voor-

fte voeten . . . . ,

Breedte aan de agterfte voeten ,

Afftand tuflehen de beide boeven
Omtrek der beide boeven te zamen genoomen, aan de voor-

fte voeten . ....
Omtrek aan de agterfte voeten ....

voeten , duimen
,
lynen.

0. 2 . 0.

0 . 7. 6.
0. 6. 3 -

0. 4- 4 -

0. 4 - 8 .

0. 2. 8.
0. 4. <5.
0 . 1. 5.
0 . 4* 0.
0 . 4 - 6.

0 . 8 . 0.
0. 8 . 3 ‘

1. 2. 6.

0. 10. 0.
0. 8 . 0.
0. 7 * 0.
0, 2. 10.
0. I. 0.
0. I. 5.

0. 2 . 3-

0. 2 . I.

0 . I. 8.

0. I. 4*

0. 0 . 3*

0, 6. 0.

0. 5. 4-

De fteenbok gelykt naar de andere herkaainvende dieren
, die reeds in dit

werk befchreeven zyn geworden, door de plaatling van het netvlies, door

het getal ,
de gedaante en de plaatfing der vier maagen , der darmen

, en

van alle de ingewanden ; de pens evenwel geleek door zyne uitwendige ge-

daante meer naar die van den os,. van den ram en van den bok, dan naar

die van het hert, van het damhert en van denrhebok; want dezelve hadt
üegts twee bolrondheden aan zyn agterft: gedeelte , en inen wierdt geen
voetfpoor van eene derde gewaar ; maar de tepels die op de inwendige wan-
den van den pens der herkaauwende dieren zitten

, waren niet even talryJc

en even groot als by de huisdieren
; ten dien opzigte hadt de fteenbok

meer overeenkoomst met den rhebok dan met den bok; de grootfle tepels
hadden twee lynen lengte en eene lyn breedte aan het eind

, dat rondagtig
was en aan een fteeltje fcheen vaft te zitten , zo fmal was het gedeelte dat
uit de wanden van den pens te voorfchyn kwam ; de middelfchotten van
den muts hadden weinig hoogte; dpr zaten flegts tien groote bladen in de
derde maag, en by gevolge tien middelmaatige en twintig kleine, hetgeept
in het geheel een getal van veertig bladen uitmaakt.

De lever geleek naar dien der andere herkaauwende dieren ; daar was een
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zeer groot galblaasje voorhanden ,

het welk byna geheel buiten de lever

uitftak ;
de kleur van dit ingewand was inwendig van een meer donker rood

dan uitwendig ; hetzelve woog tien oneen en eene halve ; het gewigt van
het vogt dat in het galblaasje bevat was, bedroeg twee oneen en veertig

greinen; hetzelve hadt eene roodagtig bruine kleur, en liet eene tint groen

overig aan de wanden van het glazen vat waarin hetzelve bevat was^

De milt was ten naallenby ovaal
,
gelyk die van het hert

, van het dam-
hert

,
en van den rhebok , dezelve hadt eene roodagtige kleur , van buiten

met grys vermengd ; inwendig was zy donker rood ; zy woog zeven
drachma’s.

Het indrukzcl der nieren was zeer klein, men onderfcheidde gemakkelyk
derzelver inwendige verfchillende zelfflandigheden

, en derzelver tepels wa-
ren alle vercenigd.

Het middelrif was zeer dik, vooral aan het vleefchig gedeelte; het hart

lag in het midden van de borft geplaatft
,
met de punt naar de linker zyde

gekeerd; de regter long beftont uit vier kwabben
,
geplaatfl: en geèVenredigd

gelyk by demeefle viervoetige dieren; de linker long hadt twee kwabben,

maar zy waren niet tot aan den wortel gefcheiden.

De tong was dun en rond aan het eind ,
op haar voorfle gedeelte met

byna onmerkbaare tepeltjes en met witte puntjes bezaaid
, en in het midden

in de lengte gegroefd ; de tepels van het agterfte gedeelte waren de groot-

ften ,
en op dezelve zaten daarenboven een groot getal kclkklieren ; het

verhemelte was met tien of twaalf groeven doorfneeden
, waarvan de agter-

flen meer breedte hadden dan de voorflen ; derzelver randen wierden allen

in het midden van hunne lengte afgebrooken door eene kleine groef die

zig volgens de lengte over het midden van het verliemelte uitftrekte; de

randen der dwarfche groeven der eene zyde van de groef die in de lengte

liep ,
waren niet vlak tegen over die der anderen zyde geplaatst.

De voorherflenen woogen drie oneen, zeven drachma’s en agttien grei-

nen, de agterherflenen vyf drachma’s en agttien greinen; ook fcheenen

dezelve groot in vergelyking van de herflenen en van de grootte van

het dier. '
„ ,

Dit dier hadt llegts twee tepels , een aan elke zyde digt by den balzak die

zeer klein was ,
fchoon hy de beide zaadballen bevattede.

Het roedehoofdje geleek zeer veel naar dat van den ram en van den
bok (fl)

,
doch daar hadt eenig verfchil plaats in de gedaante van het vlee-

fchig uitwas dat hetzelve eindigde ; de inwendige wanden der voorhuid die

aan het roedehoofdje raakten, en die van het roedehoofdje,warengefpikkeld
met zwart en wit

,
maar op zulk eene wyze dat het zwart de overhand hadt

;

het wit of de vleefch kleur was daarentegen veel duidelykef op het uitwafch
des roedehoofdjes

, dat met kleine zwarte lyntjes bezet was ; de pisbuis

kwam buiten het roedehoofdje uit, gelyk by den ram en by den bok, ter

lengte van zeven lynen
; de zaadballen hadden eene eironde gedaante en eene

gryze

^a) Z'vi het V deel van dit werk, bladz. 17. pl. IV.
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gme kleur van buiten, en eene roodagtig geele kleur van binnen; zy wa-

ren klein, gelyk ook de zaadblaasjes ;
de pisblaas

flegts weinig langwerpig was; de roede maakte eene dubbelde krom e, en

daar was elflynen arfand tuffchen de twee plooien; emdelyk hadt dezelve

ook twee kooiden gelyk in den fcier, den ram, den bok, enz.

Over het algemeen geleek dit dier veel naar den bok doorbet inwendig

maS • het grootfte lerfchil dat ik daar tuffchen heb opgemerkt is de ge-

daante ^an ’de milt geweeft ,
die, in plaats van langwerpig te zyn ge yk

by den bok, ten naaftenby ovaal was, gelyk die van het hert, van het

damhert en van den rhebok.

Lengte van den pens van voren naar agteren , van den muts af

tot aan ’t eind der bolrondheid van de linkerzyde

Breedte . . • . . *

Hoogte . • • •

Dwarfche omtrek des lighaams van den ’ ’

Omtrek in de lengte , van voren by den flokdarm en van agte-

ren over den top der grooce bolrondheid gemeeten

!>« lighaam af-

fcheidt - •
,

j.'-j
Omtrek van de bafis der regter bolrondheid

Omtrek van de bafis der linker bolrondheid . •

Diepte van de infnyding, die de beide bolrondheden van één

icheidt . • • •

Lengte van den muts .
'

*

Omtrek op de dikftc plaats . . . •

Croote omtrek van den boekenpeus . • •

Sek vantet lighaam der lebbe in de lengte gemeeten
*

.

Dwarfche omtrek op de dikfte plaats

Omtrek van den flokdarm

Omtrek van den portier
,

*
.

•

Lengte van de langde tepels van den pens

?h3oete der middelfchottep van het netwerk van den muts

Middellyn der grootfte ruiten van het netwerk

Lengte der goot van den muts

Breedte der grootfte bladen van de derde maag

Breedte der middelden

Hoogte van de grootfte plooien der lebbe
.

,

Lengte der dunne dirroen van den portier tot aan den blin-

nmrfpk '^n den twaalfvingerigen darm op dc dikfte plaatfen

Srek op de dunfte plaatfen

Omtrek van den nugteren darm op de dikfte plaatfen

Omtrek op de dunfte plaats
* j , r

*

Omtrek van den omgeboogen darm op de dikfte plaatfen

Omtrek op de dunfte plaatfen . .
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Lengte van den blindendarm
Omtrek op de dikfte plaats . . .

Omtrek op de dunfte plaats

Omtrek van de kronkeldarm op de dikfte plaatfen . .

Omtrek op de dunfte plaatfen . . .

Omtrek van den regtendarm by den kronkeldarm .

Omtrek van den regtendarm by den aars
Lengte van den kronkel- en regten-darm te zamen genoomen
Lengte van de geheele darmbuis zonder den blindendarm
Lengte van de lever . , .

Breedte . . . .
•’

Deszelfs grootfte dikte . ...
Lengte van het galblaasje ....
Breedte . ....
Dikte . . ; . .

Lengte van de milt

Breedte . • • . .

Dikte » • » • 5

Lengte der nieren ....
Breedte * . • . .

Dikte .....
Lengte van het pecsagtig middelpünt,van de holle ader tot aan
de punt ... . .

Breedte ... . .

Breedte van het vleefchig gedeelte luffchen het peesagtig mid-
delpunt en het borllbeen

Breedte van elke zyde van het peesagtig middelpunt .

Omtrek van den bodem van het hert

Hoogte, van de punt af tot aan het begin van de longenflag-

ader • • • . .

Hoogte van de punt af tot aan het longenzakje . ,

Middellyn van de groote flagader van buiten naar buiten ge-
moeten . - . . .

Lengte van de tong . . . .

Lengte van het voorfte gedeelte van het toompje tot aan

het eind • . *
, ,

Breedte van de tong • , . .

Lengte van de herflenen . , ,

Breedte ,
' .' ’

,

Dikte . ^
. , , ,

Lengte van de kleine' herflenen , , ......
Dikte . .

Afftand tuffchen den aars en den balzak .

Hoogte van den balzak
Dikte van den balzak

.

Breedte
^fftand tuflchen den balzak en de opening der voorhuid
Afftand tuiHhen de randen der voorhuid en het eind van bet

roedehootdje . . ^ .

Lengte van bet roedehoofdje .
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, lynen.
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Breedte . • • _

^^lIcC6 • * * * •

Lengte der roede, van de van éénfplyting des holagtigen lig-.

haaras tot aan de inplanting der voorhuid

Breedte van de roede . • • •

Dikte . • *
,

*

Lengte der zaadballen .
• • *

Breedte . •
'

Dikte •
. • •

Breedte van den opperbal •
* •

Dikte . .
• •

Lengte der afvoerende vaten •

Middellyn , over het grootfte gedeelte van derzelver uitge-

flrektheid . . t
• *

Middellyn by de pisblaas • « *

Lengte van de koorden der roede . •

Middellyn . . • -

Groote omtrek van de pisblaas . . . ^

Kleine omtrek
_

. • • - *

Lengte der zaadblaasjes . • • *

Breedte . • • • *

Dikte ... • »

Lengte van den pisbuis . • .
•

Omtrck . . .
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De beenderen van den kop van den fteenbok gelyken ook zeer naanwkeu-

riff naar die van den bok, behalven het voorhoofdsbeen, dat niinder ver e

ven is voor de hoornen; de tanden van die twee dieren gelyken ook naar

malkanderen in getal, gedaante en plaatfing.

R a
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BESCHRTFING VAN DEN GEMSBOK,

I
n den eerflen öpflag fchynt de Gemsbok (P/. XVIII) niet dan door zyne

hoornen van den bok te verfchillen
; maar als men hem met meer oplet-

tenheid befchouwt , ziet men dat hy den neus minder agterwaards ftaande

heeft dan de bok, en bygevolg den bovenften lip minder voor de neusgaten

uitfteekende ,
en het voorhoofd min verheven

, en hy heeft ook minder

hoogte van het onderft des onderften kaakbeens af tot aan het neusbeen

,

het voorhoofdsbeen, en den kruin van den kop toe; ten dezen opzigte ge-

lykt de gems meer naar den ram
,

dan naar den bok
,
maar hy heeft het

neusbeen niet geboogd gelyk de ram ,
en over het geheel gelykt hy meer

naar den bok ;
hy heeft den ftomp van den ftaart even kort ,

maar zyne

beenen zyn een weinig dikker ; hy heeft geene lange hairen onder den kin

in de gedaante van een baard, noch eikels voor aan het bovenft gedeelte

van den hals.
_ o , , ,

De hoornen van den gemsbok zitten boven het agterll gedeelte der oog-

putten ,
naar omhoog gerigt en een weinig buitenwaards geboogen ,

over het

grootfte gedeelte himner lengte , van de bafis af en zelfs naar voren aan hun
onderft gedeelte ; het eind is gelyk een hoek naar agteren en naar omlaag

geboogen ; het onderft gedeelte van die hoornen is byna rond , en het ove-

rige plat op de zyden ,
zy hebben eene bruine kleur

,
kleine in de lengte loo-

pmide ftreepen, en dwarfche ringen die niet zeer duidelyk zyn.

Het hair van den gemsbok is langer en veel dikker dan dat van den

bok ;
het bovenft van den fmoel, het neusbeen, de tuffchenwy'dte der oogen

en der hoornen ,
en het agterft van den kop van een gemsbok , welken ik

op het eind van feptemberbefchreeven heb, waren van eene zeer bleek vaale

kleur • de bovenfte lip
,
het onderft kaakbeen en de keel ,

hadden die zelfde vaale

kleur’; daar liep aan wederszyden van den kop eene breede zwartagtige

ftreep; die ftreep maakte twee punten naar voren toe, waarvan de eene

zig tot aan het neusgat uitftrekte , en de andere boven de hoeken van den

mond en den bovenften lip ; die ftreep omringde de oogen en liep tot aan

den hoorn en het oor toe : daar zat ook een vlak van eene vaale kleur onder

op het voorhoofd tegen elk oog aan ; de buitenkant der ooren was zwartagtig

van kleur; de binnenkant hadt tinten vaal en wit; de punt was zwartagtig;

een zwarte ftreep ftrekte zig van het agterhoofd langs den hals, den rug en

het kruis tot aan het eind van den ftaart toe uit ; de zyden en het onderft

van den hals, de zyden van het lighaam en van het kruis, defchouder, de

buitenkant van den arm, van den dye, van het bovenft van den voorarm

en van het bovenft des beens hadden eene gemengde kleur uit verfchillende

tinten vaal en afchgraauw te zamen gefteld, omdat elk hair van eene ligte

alchgraauwe kleur was over het grootfte gedeelte zyner lengte van den wor-
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tel af en dat de punt verfchillende tinten vaal hadt ; de billen hadden eene
tei ar,

mer wit ffemengd, dewyl de harren eene witagtige kleur
hgte vaale kle

laaie kleur aan de punt hadden; de borft

aan den wortel
, „ityondering van het agterfte gedeelte des borftbeens

was zwartagtig,
fgt voorfte gedeelte van den buik hadt ook

dat va£d t «
^ gedeelte was zwartagtig ; de binnenkant van

eene vaale J binnenkant in het onderft van den buitenkant

de" eTgJyk gezegden beens, en al het. overige der vier

™“hadden eene zwarte of ztvartagtige kleur.met eemge tinten vaal op

r^pn knie OP den hiel en op de voeten.
_

%k heb eèii anderen gemsbok gezien in het begin van february, hy ver-

fchilde van de voorgaanden in de kleuren van het hair ;
de ftreep der zyden

j 1 rlAn Knifpnkant der ooren waren bruin ;
de binnenkant was

van ‘l® kopen den buit^to
Wit ,

omboord met
j-ug ,

en op het kruis ;
de deden

,

ftreep op
a^n den hals^, de fchluder, de buitenkant van den

vaTde dyeT de loorarm en het been hadden eene zwartagtig bruine

de haten 5an het bovenft van den hals en van den rug maakten maa-

S ethadden eene vaale punt; daar zaten ook van die hairen met eene

Sé punt op de zyden van den hals en op den fchouder ;
de zyden des hg-

raams waren üegts bruin met een mengzcl vaa ,
wanneer men dezelve van

mbv zas en derzelver hair was minder lang dan dat van den anderen gemsbok;

Sa men hetzelve nederllreek zag men de afchgraauw gryze kleur die over

S srootfl: gedeelte van derzelver lengte zat

;

daar zat bruin boven het

Shfratw ^en de punt van de meefte hairen van den fchouder en van het
alctigraa

,
1 . A uillf.n waren wit met eemge tinten vaal. De gemsbok

knus waren vaal; de billen waren wit
11^ ë afchgraauw

gelykt ten d.en opzjg o
hard is

;
de boA hadt

SarfE KTkleur ,
hcï voorSe gedeelte van.den bu.k was vaal,

eene zwartagtig prume lu
’ cremengd; de hairen der randen van

en het -gjerfte met^^^^^^^^ ^^d^kten hadden vaal

den voorhuid waren b ^d
waren bruin ;

de pypen

SdtioeienSen zwartagtig met een mengzel van vaal ;
de zyden van de

voeten waren flegj-s v^^
gemsbok ,

die aan den grond raakt,
De

geëindigd door een uitfteekenden rand
, voornaamelyk

'' ïïLnftSdef bet indrukzel van dien rand in den grond, doet den

ftap van dit dier onderfcheiden.

T „tP van het geheele lighaam in eene regte lyn gemeeten,

hpt eind van den fmoel tot aan den aars . 3. 2. o.

HoSte van het voorfte^M
Le°n°gm^lan"d?n kSp, van het eind van den fmoel tot ‘aan bet

oSk v?nS fSiel agter dé neusgaten gemeeten' !

Omcrek van den bek
. R 3

' *

3 -

n,

2.

o.

o.

o.

2 .
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6 .
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Afftaod tufTchen de hoeken des onderden kaakbeens ^

Afftand tuflchen de neusgaten omlaag gemeeten »• .

Lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen .

Afdand tufTchen de beide oogleden als dezelve open zyn ^

Afdand tuflchen den voorden hoek en het eind der lippen

Afdand tufTchen den agterdcn hoek cn het oor , ,

Afdand tufTchen de voorde hoeken der oogen • ;

Omtrek van den kop voor de hoornen • •

Lengte der ooren . . * ; ,

Lengte der bafis over de bultende kromte gemeeten
Afdand tufTchen de ooren en de hoornen . *

Afdand tuflchen de beide ooren omlaag gemeeten .

Lengte van den hals . . , ,

Omtrek in het midden . . ; .

Omtrek van het lighaam agter de voorpooten gemeeten

Omtrek op de dikde plaats . • .

Omtrek voor de agterpooten . • .

Lengte van den ftomp van den Haart 1 • .

Omtrek aan zyn begin • •
•

. ?

Lengte van den arm , van den elleboog tot aan de knie ;

Omtrek op de dikde plaats . « •

Omtrek van den knie • . ï

Lengte van den pyp . . •

Omtrek op de dunde plaats . ; ü

Omtrek van den kogel ï . . .

Lengte van den koot . « , ;

Omtrek van den koot ....
Omtrek van de kroon . . .

Hoogte
,
van het onderft van den voet tot aan den knie i

Afdand
,
van den elleboog tot aan den fchoft . ;

Afdand, van den elleboog tot aan het onderft van den voet

Lengte van den dye , van den kniefchyf tot aan de waade
Omtrek by den buik ....
Lengte van den pyp ,

van de waade tot aan den kogel ,

Omtrek . . . . i

Lengte der fpoorgezwellen • *

Hoogte der hoeven ....
Lengte, van den voorhoef tot aan de hiel der voorfte voeten

Lengte aan de agterfte voeten

Breedte der beide hoeven te zamen genomen aan de voorft

voeten .... .

Breedte aan de agterfte voeten . • i

Afdand tuflchen de beide hoeven • . •

Omtrek der beide hoeven te zamen genoomen aan de voorfi

voeten . . ...
Omtrek aan de agterfte voeten

De lever geleek naar die van den ram en van den bok j het galblaasje

hadt de gedaante van eene peer.

De regter nier zat zo veel meer naar voren als zyne gehede lengte be*

droeg.

voeten > duimen , lyncn.
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De regt^CT ^ng St vier kwabben, drie op eene ry gefchaard en de vier-

de bv den bodem van het hart geplaatll; de middelfte kwab was zeer klein,

de vierde hadt ook minder grootte dan by de meelte andere viervoetige die-

heb negts een kwab aan den imker long befpeurd . dezelve was even-

veel nitieftrekt van voren naar agteren als de regta long, maar derzelver

voorftè gedeelte was zeer dun ; daar was in het midden des onderften ge-

dêelten «ne infnyding die deze kwab in tween zoude gefcheiden hebben

,

inÊn dezelve dieper ware geweeft ; in dit geval zouden de longen zes

kwSen gehad hebben, het geen nog veel verfchilt van agt, welke de

Hr p“atani.T optelt (n) ; ik heb geen voetfpoor van eene zevende of

van eene^gtftc mi
dat van den bok en van den ram; dat kwam flegts

^ vSr fen boet van de groote flagader te voorfchyn.
ee^ tak me den bogt

^ „ inet zeer

korreltjes; het ovenge
^

"in tSiadt groote tepels byna alle naar agteren gerigt, en kleine

Sïrttes i ein groo! getal verfpreid over het agterft gedeelte, eenige fton-

den OD eSe ry agter d^n anderen op de randen van de tong gefchaard.

Het verhemelte was met dertien groeven doorfneeden ,
waar van de twee

of drie van de laatften flegts zeer weinig breedte en diepte hadden ;
voor het

overige geleeken zy naar die van den ram en van den bok.

Daar zaten drie tepels aan de regterzyde, en flegts twee ap de Imker-

7vde 00 den buik voor den balzak, zy zaten op twee en eene halve lyn al-

ftands van malkanderen in elke zyde; maar die van de eene zyde zaten, twee

,
breed,in anderhalve dik, en op de pisbuis gelegen die

lynen
’ dit vyggezwel uitftak; dit gedeelte van den pisbuis

hliYeweeglyk buiten het roedehoofdje, gelyk by den rara en den bok, de

plooi der den gemsbok gelykt meer naar dat van

j ^l ok en van den ram, dan naar die der gazellen van het hert van den
den bok ei

hoogte van den kop, van het benedenft des onder-
rhebok, voorhoofd toe, met betrekking tot de lengte
ften

jer kaakbeenderen tot aan het agterhoofd toe, en door de
van het u

der twee middelfte fnytanden, die minder breed aan
gedaante 6

gemsbok gelykt naar den bok en verfchilt daarin van

j
^ van de gazellen ,

van het hert
, en van den rhebok

, dat hy geene

• j pis voor de oogputten heeft ; hy verfchilt van den bok door de ge-
indruKZ

^
voorhoofdsbeen dat holrond is voor de hoornen ,

en door de

^n^ der verlengingen die in de hoornen infehieten ,
en die een weinig

naar voren geboogen zyn.

fa) Mémoires pour fervir ü rHiftoire naiureUe des Animaux ,
Part. L p. 209.
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Het doornagtig uitfteekzel des tweeden wervelbeens van den nek ver-

fchilt daarin van dat van den bok, dat hetzelve minder hoog is en byna even-

veel uitfleekende naar agteren als naar voren ,
het geen men niet vindt noch

by'den gazelle, noch by het hert, den rhebok, enz.
;

de onderfte tak

van het zydelinfch uitfteekzel des zesden wervelbeens is met uitgerand

gelyk by den bok ; het gelykt eerder naar dat van den gazelle , den

rhebok ,
enz.

. , . ,

De gemsbok heeft dertien wervelbeenderen in den rug, dertien ribben

aan elke zyde ,
agt waare en vyf valfche , zes beenderen in het borll-

been ,
zes wervelbeenderen in de lendenen

, gelyk de bok
,
de rhebok

,

de o-azellen ,
enz. ;

daar zaten vyf valfche wervelbeenderen aan het hei-

ligbeen, en tien aan den Haart.

Lengte van den kop, van het eind des bovenften kaakbeens

tot aan de tuffchenruimte der hoornen

Breedte van den kop, ter plaatfe van de oogputten .

Lengte van het onderft kaakbeen, van het emd der fnytanden

af tot aan de kromte van deszelfs takken j»
•

Lengte der eigenlyke neusbeenderen . • i

Breedte • • *

Breedte der oogputten . *

Hoogte »

Lengte der hoornen • •

Omtrek aan de bafis . • •

Breedte van het gat des eerften wervelbeens, van boven naar

beneden gemecten . •

Lengte van de eene zyde naar de andere

Lengte van het lighaam des tweeden wervelbeens ,

Hoogte van het doornagtig uitfteekzel

Breedte *
, , n

Lengte der agtfte rib die de langde is

Breedte van de breedde rib . _
•

Lengte van het bordbeen
, ,

'
. ,

% * j
Lengte des lighaams ,

van op éénna het laatde wervelbeen der

lendenen
.

• •
^ .

Lengte van het heiligbeen ...
Breedte van het voorde gedeelte ...
Breedte van het agterde gedeelte . •

,

Lengte van het eerde valfche wervelbeen van den daart dat

het langde is . • •

Hoogte van het heupbeen , van het midden der panswyze hol-

ligheid af tot aan het bovenft van het been , *

Wydee van het bekken . , ,

Hoogte
Lengte van het fchouderblad

Lengte van deszelfs bafis
. . ,

Lengte van het fchouderbeen

Otntrek op de dunde plaats , , ,

Lengte van de ellepyp • ,

o. 6. I.

o. 3. 10.

o. 5- 8.

o. 2. J-
o. 0. 5-
o. I. Ji-
o. I. 4^»
o. 6. J*
o. 2. 7-

o. 6. €.
0. O. 9.

0. I. 9f.

o. 0. <5.

o. I. 8.

o. 8. 8.

o. 0. 7-
o. 9- I.

o. I. 2.

0. 3- s.
o. 2. 3’

o. O. 9.

o. O. 8i.

o. 4« i§.

o. 2. li.

o. 3- 6.

o. 5- 9.

o. 3. 4-
o. 6. 7-
o. 2. 2.
o. 8. I.

Hoogte
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Hoogte van den elleboogsknokkel

Lengte van het ftraalbeen .
•

Breedte van het midden des beens » •

Lengte van het dyebeen •

Omtrek van het midden des beens

Lengte der kniefchyven • • •

Breedte
Dikte
Lengte van het fcheenbeen

Omtrek van het midden des beens .

Hoogte van de voorhand • •

Lengte van het hielbeeri .

Lengte der pypen van de voorlte pooten

Breedte van het midden des beens

Lengte van de pypen der agterfte pooten

"firpprife van het midden des beens
, .

*

Lengte der beenderen uit de eerfte regelen der vingeren

Lengte der beenderen uit de tweede regelen »

Lengte der beenderen uit de derde regelen

lOK. 137

voeten

,
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0. 1. 3-

O. 6. 7*

o. 0. 7*

0. 7- 4.
O. 3. 0.

o. I. I.

O. o. 7-
0. 0. 7-
0. 9- 3*
0- I. II.

o. 0. 81.

O. 2. 4-
0. 5- 2 .

o. 0. 6.
o. 6. 0 .

o. o. Si.
o. 1. 8.

o. I. 0.

o. I. 5-

XII Deel. S
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beschrtfinc fan denbokvanjuda.

De Bok vah Juda (?/. XXII') gelykt veel naar onzen bok, maar hy is

kleiner ; de volgende befchryving is naar eene geit van Juda ( II.

XXIII) opgemaakt, die den, kop en den fmoel breeder,en het voorhoofd
minder verheven hadt, als onze geit; het oog was ook minder groot, de
onderfle lip flak meer vooruit, de ooren waren korter, enz.

Het eind van den fmoel, de bek, de baard, het neusbeen, het bovenft
van den kop en het agterhoofd waren zwart ; daar liep over den hals eene
foort van zeer korte maanen, van dezelfde klein, en langs den rug eene
zwarte ftreep die zig tot aan het eind van den Haart uitflrekte

; een gedeelte

van het onderft kaakbeen , de keel en de borft hadden ook eene zwarte

kfeur ;
eene andere ftreep van dezelfde kleur daalde Jjmgs den hals neder van

van den keel af tot aan de borft toe, en klom aan beide zyden wederom op
\^an de borft af over den fchouder tot aan den fchoft ; de voorfte zyde van
den arm ,

de knie en het onderft van den linker voorpoot , waren zwart ; de

andere voorpoot was gedecltelyk wit en gedeeltelyk zwart ; de zyden en het

agterft gedeelte van den buik ,
de liefen , de binnenkant der dycn

, derzelver
voorfte en agterfte zyden, de omtrek van den aars, de enkels, en een ge-
deelte van het overige der agterpootcn waren zwart; daar zat eene wute
vlak onder het onderft kaakbeen

; eene breede ftreep van dezelfde kleur

ftrekte zig van het midden van den buik tot aan ^ borft uit
; die ftreep

verdeelde zig in twee fmaller takken die langs de beide zyden der borft op-

klommen; de zyden van den kop, van den hals en van het lyf, de ooren

en de buitenkant der armen en der dyën hadden eene bleek vaale kleur ver-

mengd met eene tint witagtig ; als men de hairen van malkanderen ftreek,

zag men dat elk derzelven tot op omtrent de helft zyner lengte van den wor-

tel af, zwart was; boven dit zwart zat eene heldere vaale kleur, boven deze

zat wit, en eindelyk was de punt van de meeften zwartagtig.

De hairen van den baard waren flegts drie duimen lang, en niet zeer veel

in getal; zy maakten twee kleine bosjes, een aan elke zyde van het kaak-
been, het iangfte hair van het geheele lighaam zat op het midden van den
buik en hadt dezelfde lengte als dat van den baard ; het hair van de maanen
was twee duimen en een halven lang

, en over het algemeen was het hajr
^ran het geheele lighaam anderhalv^en of twee duimen lang

, het was korter

,

ftyver en ruwer dan het hair van onze geiten: die van Juda, waarvan wy
hier fpreeken , hadt eelten aan de knieën , en het voorfte van de borft

,

Jiadt haar hair verloeren door tegen den grond te wryv'en ;
haare hoornen

v/aren afgezaagd geworden
, en van dezelven waren flegts twee kleine ftom-

pen overig, die op eenen afftand van negen lynen van elkanderen afzaten.

Wy hebben eene andere geit van Juda gezien, die ons is voorgekcanen.

\

/
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BESGI^R-YVING' VAN DEN BOK VAN JUDA. I3i>

llegts daarin van die te verfchillen welke ten onderv^erpe voor de voorgaan-

de befchryving gediend heeft, dat zy een weinig kleiner was ; haare- hoo

nen waren een weinig ag ter over geboogen, en
imSf

duimbreed by den kop van het dier, en hadden twee duimen lengte, fe iooi

zy fcheenen geknot te zyii ; zy zaten van onderen tien lynen, eninethiinn^

bovenfte einden twee duimen van elkanderen af ; zy waren >

hoeven, zwartagtig- grys van kleur, deze geit hadt eene ifabelle kleur byn

oS de deden van haar lighaam; te weeten het bo^^n^l: van den kop,

de ooren, den baard, het bovenft en de zyden van den hals, de zyden des

lighaams en het knus; maar de neus , het onderll van den l^als jan da

borft en van den buik, het onderft van de fchouderen en van de dyen, de

vier pooten en de flaart hadden eene witte kleur met een weinig ged ver-

mengd; daar liep over den hals en over den rug eene zwarte ftreep die zig

vanhet agterft van den kop tot aan den ftaart uitHrekte, en op de zyden

van den fraod zat eene zwarte vlak die van de hoeken van den bek tot aan

bet ooff lieD ‘ het hair van den baard was vyf duimen lang.

^ Men hadt deze iit uit het koningryk Juda overgebragt niet een mannetje

( PI XXII) die eene veel fterker bokken-reuk van zig gaf dan het wy.je

,

Lne hoorns waren regt, drie duimen lang, en anderhalven duim breed aan

Sinnen wortel; zy ft^den Van onderen vyf lynen van elkanderen af, en

bvna twee duimen aan hun eind, het welk afgenoomen fcheen te zyn; het

mannetje hadt den kop minder breed en minder dik dan het wyfje,het eind

van den fmoel puntiger, het hair langer, wit, en van eene hoedanigheid

die naar die van wol geleek ,
fchoon evenwel harder en minder fyn; het

neusbeen was holrond over zyne lengte; de hoornen hadden eene witagtige

kleur, en de hoeven waren geelagtig ;
daar hepen over den hals , en over

den rug maanen die zig van agfer den kop tot aan den ftaarttoeuuilrektcn,

en die uit veel harder haireri beftonden dan die van het overige des hg-

haams; de langfte hairen van die maanen zaten op den hals en waren tot

vvf duimen en een halven lang; de hairen van den baai-d hadden flegts

vier duimen en een halven lengte ,
cn die van het lighaam omtrent twee

duimen. „ . . , , , , , i

Het mannetje en het wyfje hielden de ooren byna altyd naar voren
, zom-

tyds naar buiten, maar nooit naar agteren gerigt ; hunne ftaart door lange

hairen geëindigd, die byna drie duimen en een halven lang waren.

De afmeetingen die in de volgende tafel worden opgegeeven zyn op den

bok van Juda genoomen, die op plaat XXII ftaat afgebeeld.

Lengte van het geheele lighaam , in eene regte lyn geraeeten

van het eind van den fmoel tot aan den aars

Hoogte van het voorfte ftel , , . .

Hoogte van het agterue Itel .

Lengte van den kop ,
van het eind van den fmoel tot aan het

begin der hoornen *. * • • •

Omtrek van den fmoel ageer de neusgaten gemeeten

S 2

voeten
, duimen , lynen.

2. O. 6.

I. 5- O.

I. y. o.

J-

S-

6.

2 .

O.

O.
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Omtrek van den bek , . . .

_ftÓ1:and tulTchen de hoeken des onderften kaakbeens
_AfilaDd tuffchen de neusgaten om laag gemeeten . .

Lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen
Afftand tuffchen de beide oogleden wanneer zy open zyn
Afrt^nd tuffchen den voorften hoek en het eind der lippen
Arftand tuffchen den agterften hoek en het oor
Afftand tuffchen de voorfte hoeken der oogen in eene regte

lyn gemeeten
Dezelfde afftand over de kromte van het neusbeen gemeeten
Omtrek van den kop voor de hoornen . ,

Lengte der ooren ... . .

*

Breedte van derzelver bafis over de buitenfte kromte gemee-
ten .. . «

Afftand tuffchen de ooren en de hoornen
Afftand tuffchen de beide ooren om laag gemeeten
Lengte van den hals ....
Omtrek by den kop .....
Omtrek by de fchouders ...
Hoogte . . . . . .

Oratrek van het lighaam agter de voorpooten ,

Omtrek op de dikfte plaats

Omtrek voor de agterpooten
Lengte van den ftomp van den ftaart

Omtrek aan deszelfs begin • . . .

Lengte van den arm, van den elleboog tot aan den knie .

Omtrek op de dikfte plaats . , . .

Omtrek van den knie ....
Lengte van den pyp ....
Omcrek op de dunlre plaats ....
Omtrek van den kogel ....
Lengte van den koot ....
Omtrek van den koot . . , . ,

Omtrek van de kroon .....
Hoogte, van het onderfte van den voet tot aan de knie
Afftand, van den elleboog tot aan den fchoft

Afftand
,
van den elleboog tot aan het onderft van den voet

Lengte van den dye, van den kniefchyf tot aan dewaade
Omtrek by den buik ....
Lengte van den pyp, van de waade tot aan den kogel
Omtrek
Lengte der fpoorgezwellen . ,
Hoogte der hoeven ....
Lengte, van den voorvoet tot aan den biel aan de voorfte" voe-

ten . . .

Lengte aan de agterfte voeten
Breedte der beide hoeven te zamen genoomen , aan de voor-

fte voeten

Breedte aan de agterfte voeten

Afftajjd tuffchen de twee hoeven

voeten , duimen

,

ïynen.

0. 4 - 0.
0 . 2. 3-
0. 0. aj.

0 . 0 . 10.

0. 0. J-
0. 3- 5.

0. r. 9 .
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0 . 3- 0 .

I. I. 8 .

0. 3- 4.

0. 2. 6.
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I. 0. 0.
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0. 3- 6 .
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Omtrek der twee hoeven tezamen genoomen, aan de voor-

fte voeten • . • • •

Omtrek aan de agcerfte voeten ....
voeten, duimen, lynen.

4-o.

o.

8.

4 -

De ffeit van Tuda, welker afraeetingen in de voorgaande tafel zyn opge-

reden woog zes - en - veertig ponden ; by de opening van den onderbuik

^ het netvlies gelyk aan dat van onzen bok, en Iterk belaaden met

Il ,P.T wit ft.eer; d= vier maagen en de darmen hadden dezelfde ligging

d hetzelfde maakzel als by dat dier, zo wel in- als uitwendig ; want ik heb

dn bok geopend en ontleed te gelyk met de geit waarvan wy hier fpreeken

;

maar de kleur van den wolligen rok der drie eerfte maagen was bruin by de

reit terwyl dezelve geelagtig was by den bok; de tepels van den muts en

van den boekenpens waren veel dikker ,
veel korter en minder puntig by de

d r- de lenffte van derzelver dunne darmen was van veertig voeten van den
geit, ë den blindendarm, en die van den kronkel- en regtendarm
portier tot

dertien voeten , het geen drie-en-vyftig voeten

^S^vofr de lengte van den darmbuis, behalven de blindendarm. Sclmon

I Jan Lne maatige grootte was, met betrekking tot de gewoone bok-

wirh^veel g^ooir^dan de geit, en zyne dunne darmen waren vyftig

voieiTlang ;
de kronkel- en regtendarm te zamen hadden twintig voeten

lengte; dofbedroeg de volle lengte van den darmbuis zeventig voeten zon-

der^ den blindendarm.
_ , , , , , j 1. t

De lever van de geit van Juda geleek zeer veel naar die van den bok,

maar het galblaasje was niet zo lang als dat van den bok, want het ftrekte

ziff niet buiten de randen der lever uit ;
dit ingewand hadt van buiten en

vm binnen eene zeer bleeke en byna loodblaauwe kleur ;
hetzelve woog elf

onoen zes drachma’s en eene halve; ik heb uit het galblaasje een geel vogt

SLld gelyk aan dat uit het galblaasje van den bok; dit vogt woog een

fmrhrna en vyftig greinen ;
ik vondt niet eenen worm m de kver van deze

f3t vTn Tuda noch van dezen bok ;
deze beide dieren merden m het midden

ifr mtand maart ontleed: de lever van de geit van Juda was naar evenre-

^ShSd breeder dan die van den bok en byna vierkant, dezelve hadt eene

°lwsagtige kleur van buitén en bleek roode van binnen ; zy woog eene once,

Sr drachma’ s en eene halve
, , j 1 1

Schoon de regter nier by de geit van Juda wel zo veel meer naar voren

r dan de linker als deszelfs geheele lengte bedroeg
,
was dit verfchil even-

el noc zo groot niet als by den bok; maar de nieren van deze twee dieren

eleeken vM binnen en van buiten volkoomen naar raalkanderen
, behalven

^ t het indrukzel naar evenredigheid minder diep was in de nieren van de
'

van Juda.

De longen waren gelyk aan die van den bok zo wel in het getal der kwab-

ben als in de gedaante en plaatfing; daar zaten in de groote kwab der reg-

ter zyde twee bakken die zo groot als nooten waren
, vol met een waterag-

tig vogt dat byna geenen fmaak hadt; het hart, de tong, het ftrot klapje,

de randen der opening van het ftrottenhoofd, en de agterherlTenen yan de

S 3
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eelt van Juda ,
geleeken naar die zelfde deelen by den bok befchouwd

;
maar

de ongelykheden der groote herffenen waren een weinig verfchillend by

die twee dieren ; deze herlTenen woogen by de geit van Juda eene once

en drie drachma’s , en de agterherflenen drie drachma’s en agt- en -twin-

tig greinen.

Dat dier hadt flegts twee tepels j
zy waren elk negen lynen lang

,
en zaten

op vyftien lynen afltands van raalkanderen geplaatfl; zy hadden vier lynen

middellyns aan de bafis.

Ik ben geen duidelyk verfchil ontwaar geworden tuflchen de m- en uit-

wendige deelen der voortteeling , by de geit van Juda ,
en by die van ons

land, en by de ooij befchouwd; de binnenfte mond der lyfmoeder van de

geit van Juda zat met verfcheiden kleine knobbeltjes bezet ; daar zaten op

de binnenfte wanden der hoornen van de lyfmoeder eene menigte kleine kelk-

klieren in de gedaante van bekertjes, van eene of twee lynen middellyns.

De zaadballen fcheenen gezwollen te zyn, ook was deze geit ntzig toen

men haar doodde ; men zag eene dikte ter grootte van eene linz op een

van de zaadballen ;
hetzelve openende fprong daar een zeer helder vogt uit,

dat uit de groote watervaten uitliep , welker holligheden binnen in den

lcdl2 blcCVGIl"

Het geraamte ( Pt. XXIFyfig. i ) , van den bok van Juda
,
gelykc volkoo-

men naar dat van onzen bok.
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BESCHRYVING
VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET

DAT BETREKKING HEEFT TOT DE NATUURKYKE HISTORIE

VAN DEN STEENBOK, DEN CAPRICORNUS, DEN
GEMSBOK, EN DEN BOK VAN JUDA.

No. MCXXXI. De iop van een Steenbok.

Deze kop is negen duimen lang van het eind des bovenften kaakbeens af

tot aan de kmokkelwyze uitfteekzelen des agterhoofdsbeens toe , en

vyf duimen breedte ter plaats van de oogpuiften j de hoornen zyn eenen voet

en zeven duimen lang, en hebben agt duimen, drie lynen omtreks aan de
bafis ; zy zyn naar agteren en naar omlaag gekromd ; derzelver kromte is

grooter aan hun eind dan over het overige hunner lengte ; derzelver einden

zyn op een afftand van eenen voet en vyf duimen van elkanderen
, en tus-

fchen beider bafis flegts van zeven lynen
; daar zitten op yderen hoorn flegts

zes of zeven knobbeltjes aan de voorlle zyde.

No. MCXXXII. Andere kop van een Jteenbok.

De lengte van den kop van het eind des bovenlfen kaakbeens tot aan de
knokkelwyze uitfteekzelen des agterhoofdsbeen is van tien duimen ; de hoor-

nen zyn veel grooter dan die van het voorgaand nommer j men vind derzel-

ver afmeetingen in de befchryving van den fteenbok.

No. MCXXXIII. Het geraamte van een capricornus.

Dit geraamte {PI. XHII) koomt van een zeer jong dier, want alle de

uitfteekzels hebben nog hunne zamenvoegingen de beenderen gelyken by-

na volkooraen naar die van den bok in getal, in plaatfing, gedaante, en
allcrnaauwkeurigfl; in de geëvenredigde grootte der beenderen van de. poo-
ten ;

ik heb fiegts opgemerkt dat de kromte der takken van het onderfl:

kaakbeen meer naar ckt van den fteenbok gelykt;maar de hoornen verfchil-

lenvan die van ’tlaatftgemelde dier en van die van den bok
, zy hebben vyfdui-

men lengte en omtrek aan de bafis ; zy ftaan fchuinfch naar agteren en naar
buiten gerigt, naar omlaag, en met hunne punt wederom een weinig naar
omhoog ,

geboogen ;
daar is eenen duims afftand tulTchen derzelver bafis-

fen, en van zes duimen en een halven tuflehen derzelver einden; zy zyn
plat op de zyden; zy hebben eene graat die in de lengte loopt op het voor-
fte van derzelver onderft gedeelte

,
en eene groef naaft die graat op hunnen

binnenkant ; die hoornen zyn bruin
,

in de lengte geftreept en orozet met
twaalf dwarfche ringen ,

die meer uitfteeken op den voorften dan op den
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agterften kant der hoornen ; zy gelyken naar die van den bok door hunne
kleur ,

door hunne graat ,
maar zy verfchillen daarvan door hunne groef,

door hunne flreepen en door hunne ringen ; maar zy hebben geenen vlak-
ken kant van voren gelyk die van den fteenbok

, en het fchynt niet dat
deze vlakke kant door den groei met het toeneemen van den ouderdom zou-
de kunnen gevormd zyn.

De lengte van dit geraamte bedraagt twee voeten en negen duimen
, van

het eind der kaakbeenderen af tot aan het agterft eind van het heiligbeen

toe ; de kop is zeven duimen drie lynen lang , heeft drie duimen elf lynen
breedte ter plaats van de oogputten

, en eenen voet twee duimen omtreks

;

het voorfte Itel is eenen voet elf duimen en een halven hoog
, en het agter-

fte ftel elf duimen.
No. MCXXXIV. De hoorns van een jongen gemsbok.

Deze hoornen zyn flegts zes duimen en een halven lang^ over hunne krom-
te gemeeten ,

en hebben drie duimen omtreks aan de balis.

No. MCXXXV. Andere hoorns van een gemsbok.

Derzelver lengte is van omtrent agt duimen en een halven
, zy hebben drie

duimen en een halven omtreks aan de bafis i deze hoornen zitten aan een Ruk
van het voorhoofdsbeen vaft, daar is een afïland van vyf lynen tuflchen der-

zelver bafis, en drie duimen tien lynen tuffchen derzelver punten.

No. MCXXXVI. Andere hoorns van een gemsbok.

Deze hoornen zitten aan een Ruk van het voorhoofdsbeen vaR gelyk de
voorgaanden ; maar zy zyn een weinig langer en Raan veel verder van el-

kanderen af met hun eind , zy hebben omtrent negen duimen en een halven
lengte, en byna drie duimen en een halven omtrek aan de bafis; daar is

een afRand van vyf lynen tuffchen derzelver bafiffen, en van vyf duimen en

een halven tuffchen derzelver punten.

No. MCXXXVn. De kop van een gemsbok.

Deze kop is zeven duimen zeven lynen lang van het eind des bovenRen
kaakbeens tot aan de knokkelwyze uititeekzelen van het agterhoofdsbeen

, en
drie duimen negen lynen breed ter plaats van de oogputten; de hoornen

hebben negen duimen lengte, volgens derzelver kromte gemeeten
, en drie

duimen drie lynen omtreks aan de bafis ; derzelver einden zitten op drie dui-

men afRands van elkanderen , en de bafiffen op dien van vier lynen.

No. MCXXXVIII. Het geraamte van een gemsbok.

Dit geraamte heeft ten onderwerpe gediend voor de befchryving der been-
deren van den gemsbok

,
het koomt van een jong individu ; het voorRe ge-

deelte des bovenRen kaakbeens
,
en de verlengingen des voorhoofdbeens die

in de hoornen fchieten
, zyn afgenoomen geworden

,
enz.

No. MCXXXIX. Het geraamte van een bok van Juda.
De lengte van dit geraamte is van twee voeten negen duimen van het eind

der kaakbeenderen tot aan het agterRe eind van het heiligbeen ; de kop is zes
duimen tien lynen lang

, en heeft drie duimen agt lynen in zyne grootRe
breedte, en dertien duimen en een halven omtrek; het voorRe Rel heeft an-

derhalven voet hoogte, en het agterRe eenen voet vyf duimen en een halven.

D E
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M'

de SAIGA.
r^n iti Hongarve ,

in Polen, in Tartarye ,
en in zuidelylc Siberië,

ivi Lnefoort van wifde geit, waar aan de RulTen den naam van Seigah

of taiga gegeeven hebben, dewelke in
,

de geflalte des lighaams en m het

hnii S Ae tamme geit gelykt, maar in de gedaante der hoornen en in

den baard veel naar de gazelles zweemt ,
en de fchaduwing of overpng

tuircL die twee dieren lllynt te maaken ;
went de hoornen van den faiga

C PI XXIl^ 2') 7vn geheel gelyk aan die van de gazelle , Z} hebben de

Lmo aedaanfl; di lllfdl dwarfehe ringen, de overlangfehe groeven ,
ene.

en“v verfSS daar niet van dan in kleur. De hoornen van alle de gaae -

fél zU zwart en ondoorfehynende, die van den faigadaarentegenzyni.it-

aétiTen“orfchynende. Dit dier is door GasNER aangeweezen onder

Sniafm™ cX («), en door Gmelin , onder dten van toga (»>,

AmdScthas S Samotas guadmpis fera efi ,
quam Cfon apdlcmf, magnitudinc

intVefri-um , abbicam corpori; eximia jupm bos levitatis ad cur/im. Strabo /tè.

VII SulacCaquo litteris tranfpofitis nomen Co\üs faaim videtur
,)

apud Mofcobtos vulga

„ominatur animal fmilc mfylveftri candida, fine lana; cpHur ad pulftm

tando delaiïatur Jpud Tartans, Onquit Mattbias a Mteho^-) reperitur Spk ammal ,magm

tudine mis duahus paruis cornibus praiditum-, cwjn veloajlmumi carnes pus Juav>£im^ ƒ
«

defertis campis circl Boryfthenem, inqupqigumundus,hbcrBaro m ^

taiiis rerum Mofcoviticarum,) Tanaim &> Rba, efi omsfylveftrts quam
^

Seicac atbellant masnitudine capreoli ,
brevioribus tarnen pedibus. cornibus in ateum popetps.,

<i Kamfebaska ,tom. 1 pag.179^

naar' het Rulïïihh overgezet en door den llr. de l'lfle medegedeeld. AVi i\ Hr. GmeunS naderhand eene breeder befehiyving *-an den iaign gegeeven m het Ve deel der meuwe

Memories van de Akademie te Petersburg, onder den imni van sbex mfi«rinr, maar liy geeft er

eeene fianur by; wy meeneii egter hier een uittrekfc te moeten gceven wn deze betcliryvmg

,

liifnicu over te flaan van ’t geen men wegens du dier weet. — Het heeft den kop van een

ram met een verhevener en meer vooruitfteekende neus, het lighaam van een hert, maar veel

kie ner want het krygt nooit de grootte van den rhebok; de ooren, die regt en vry breed

zvn ioopen in eene punt uit: de hoornen , geelagtig en doorfchynende . z\w een voet lang,

aan de bafis geringd, en boven de oogen gcplaatft: vier fnytanden, vier hondstanden
,
en \yf

Lktanden waarvan elk twee wortels heeft : in het onderlt kaakebeen , evenveel fnytanden

pn hondstanden, maar (legts vier baktanden waarvan elk drie wortels heeft, in het bovenll

kakebeen • de hals wat langer; de agterlle beenen wat langer dan de voorlle ,
de voet ge-

vorkt- vier tepels aan de mammen, twee aan elke zyde; de (laan dun, drie duimen lang;

het hair als dat van een hert; van eene geelagtig bruine kleur aan de buitenfte deelen des hg-

loooms én wit aan den buik eii de binneulie deelen ; het wyfje is kleiner dan het mannetje enS geene onder het vel Zy koppelen m den

XII Deel T
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de hoornen welken wy in des Konings kabinet hebben Zyn daar gezonden
onder den naam van Hongaarfchen bok ; zy zyn van zulk eene doorfchyned-
de en zulk eene zuivere ftoffe

,
dat men ’er zig van bedient als van hoorn

, en
hen tot dezelfde gebruiken vervaardigt. In de natuurlyke gebruiken gelykt
de faiga meer naar de gazclles , dan naar de fteenbok

, of naar den gems

;

want hy bepaalt zig niet tot de bergagtige landen; hy leeft, gelyk de ga-
zelle op de heuvelen en in de vlakten; hy houdt, gelyk deze veel van fprin-

gen
, en is vaardig in den loop ; zyn vleefch is ook veel beter om te eeten

dan dat vair den fteenbok of de andere wilde of tamme bokken en geiten.

herffl , en werpen in de lente een of twee jongen ; zy leeven niet dan Van gras en groente
en zyn zeer vet inden tyd hunner ritzigheid ; des zomers onthouden zy zig ik de vlakten’
langs de oevers van den Irtifch i des winters begeeven zy zig naar hoogere ftreeken

; men vindt
hen niet ilegts aan den Irtifch, maar ook in de meefte landen, die door de Boryfthene bewa-

terd worden, gelyk ook in die, door welken de Don- en de Wolga, ftroomen, Novi
Commentarii Academies P etropoUtarue , Tom, V. Petropoli 1^60, pag, 345 Nota, 2°. De
Sekretaris van de Akademie van Petersburg voegt by ’t pen deHr. Gmelin hier gezegd heeft,

dat de faiga altyd te rug gaande weidt dat de Chineezen derzelver hoornen koopen om
’er lantaarns vaii te maaken dat men hem niet hooger vindt dan op den vier-en-vyftigften

graad breedte , en dat zy oollelyk niet veel aan de andere zyde vm de Üby vernomen worden.
Vide ibidem, pag, 35, 36.

\
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DE GAZELLES C).

WY hebben dertien foorten , of ten minflren dertien diüdelyke verfchei-
^ denheden ,

onder de dieren
,
welken men Gazelles noemt

, erkend ,

en in de onzekerheid ,
of het flegts verfcheidenheden, dan of het inderdaad

verfchillende foorten zyn
,
hebben wy geoordeeld dezelve by malkander te

moeten voegen ,
en hen elk een byzonderen naam te geeven

,
die in ’t eer-

fte geval flegts ^ocrbygaande zal zyn , maar in het ander de byzondere en

bepaalende benaaming voor ydere foort zal kunnen worden. Het.eerfle

dezer dieren, en het eenigfl:, waar voor wy den geflagtnaani van gazelle

behouden zullen, is de gemcene gazelle (a), die in Syrië, in Mefopotamie,

en in de andere Provintiën van de Levant, zo wel als in Barbarye, en in

alle de noordelykedeelen van Afrika
,
gevonden wordt; de lioornen van deze

gazelle hebben omtrent een voet lengte; zy hebben aan de bafis ringen, die

rondom loopen, en vervolgens halve ringen tot op een kleinen affland van

hun einde ,
welk einde glad en puntig is. Ook zyn deze hoornen niet flegts

van ringen omvangen, maar ook overlangs gegroefd met kleine groeven

;

de ringen teekenen de jaaren van den groei
;
zy zyn geraeenlyk ten getale

van twaalf of derden. De gazelles in ’t algemeen, en deze in ’t byzonder,

gelyken veel naar den rhebok
,

in de geflalte des lighaams
,

in de natuurly-

ke verrigtingen, in de vaardigheid der beweegingen, in de groote en le-

vendigheid der oogen, enz. En dewyl de rhebok niet gevonden wordt in

de landen waarin zig de gazelle onthoudt ,
zou men in bekoring koomen

van te denken, dat hy flegts een verballerde rhehok is, of dat de rhebok

flegts een gazelle zy door den invloed van het klimaat en door het uitwerk-

zel van het verfchillend voedzel verbaflerd ; maar de gazelles verfchillen van

den rhebok in de natuur der hoornen ;
die van den rhebok zyn eene foort

van eene digte Hoffe als de hertshoornen , en vallen ook even als deze jaar-

Ivks af, om zig te vernieuwen : de hoornen der gazelles integendeel zyn

hol en blyven zitten
,
gclyk die der bokken ; daarenboven heeft de rhebok

s^en galblaasje; terwyl de gazelles het zelve wel hebben, gelyk de bokken

In geiten. De gazelles hebben, gelyk de rhebok, traangooten of diepzels

vóór de beide oogen ;
ook gelyken zy daarna in de hoedanigheid van ’t hair

,

(-*) Gazelle, in ’t Arabifch Gazal; dc geflagmaam, welken men aan verfdieiden dieren van
verfchillende foorten gegeeven heeft.

. , . ,

(a\ Dorcas. Dorcades Libyca ventte Junt albo , qm color eis ad lapmas ufque adfeendit;

f^^ Jntremverè
iitrinque latera nigris vittis dijiinguwitur-, reliqui corporis color rufus aut Jlavus

efl bedes quidem eis longi funt , ocuh nigri
, cornibus caput ormtur ^ iongiJTmas aures ha>

hint Alu-S. de nat. animalium, Hb.Xlr. cap. 14.

Algazel ex ^frka, Hernand, btft. mexic. pag. 893.

Uiscus cornibus teretibus ,
arcuatts, ah imo ndjummum ferè annttlatis t opke tantummodb Ie-

uï Gazslla /Ifricana* La Gazelk d*j^friqusm Brisson Re^n% anim* pag,

T 2
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in de witheid der billen
, en in de borftelhairen die zy op de beenen hebben

;

maar die borflels zitten in de rhebokken op de agterfte beenen
, terwyl zy

iii de gazelies op de voorfte zyn : De gazelles fchynen derhalven halfflagtige

dieren te zyn tuflchen de foort der rhebokken en bokken ; maar als men in

aanmerking neemt
,
dat de rhebok een dier is

,
dat eveneens m de beide we-

relden gevonden wierdt, terwyl de geiten of bokken daarentegen , zo wel

als 4e gazelles in de nieuwe wereld niet beftonden ,
zal nien zig ligteJyk over-

recden
; dat deze twee foorten , de geiten en de gazelles nader by malkander

koomen, dan zy tot de foort van den rhebok koomen; voor het overige

zyn de eenige kenmerken ,
die aan de gazelles byzonderlyk behooren , de

dwarfche ringen met de overlangfche groeven, de hoornen, de borftel-

hairen aan de voorfte beenen ,
een dikke en wel geteekende ftreep van

zwart bruin, of ros hair van onderen aan de zyden, en eindelyk drie ftree-

pen van witachtig hair, die zig overlangs over de bmnenzyde van het oor

uitftrekken. Zie hier agter de hefchryving en de figuur van de gazelle

,

(^Pl. XXF). Zie ook in de noot hier onder {h) de hefchryving van deze

foort van gazelle door Fabiüs Columna.
,

. „ , , ,

De tweede gazelle is een dier ,
dat gevonden wordt in Senegal , alvvaar de

Hr. Ad A NS ON ons zegt, dat men het Kevel heetede; het is wat kleiner

dan de gemeene gazelle, en omtrent van grootte als onze kleinlte rhebok ;

ook verfchilt het hier in van de gazelle, dat het veel grooter oogen heeft,

en dat zyne hoornen , in plaats van rond , aan die kanten plat zyn ; die plat-

heid der hoornen is geen verfchil,dat van de verfchillende fexe afhangt; de

mannetjes en wyfjes gazellen hebben de hoornen rond, de mannetjes en wyf-

ies kevels hebben die plat, of om beter te zeggen, faamgedrukt ; voor het

overige gelvkt de kevel volkomen naar de gazelle, en heeft, even als deze

het hair kort en vaal, de billen en den buik wit, den Haart zwart, de brui-

nen band onder de zyden
,
de drie witte ftreepen m de ooren , de hoornen

zwart en van ringen omgeeven ,
de overlangfche groeven tuflchen de rin-

Cb') Algazel ex Africa, animal exetiewn .... ex AfricA Neapolim mi[fwn ;
magnitudine Ca-

fi .
Caprcoli diSi, cui toto babitu primd facie fmile, nift quod corntous milt magis quam

lino fmilioribus fit praditum.... Pilo efl brevi , levi , flamcante ^
tandiemde ficut in internis femorum £3» braebiorum, illoque capreolo moUmi. AiUtudo t hus tn

.pofieriorilm, auts fublimiora fuut onteriorihus tibits, tres Jpubamas cequat.
_

Corpus ^
loUum crajfius bahet ;

crunbus & tibiis odmodim graci e : mguhs Infidcts

iltfiiue tefndhus, bircinis oblongioribus , & acusmtbusfimtlituduie akes,
ff ”'r

Cauiom bubet dodrantem ferè pilofam, bircinam ^ a medio ujquee ad extremum nigrefient n.... .

PI ilaris afpeBu facies -/oeuH magni, nigri , hicidi , latt; mures longjs , rnngwe
,

patulce. m
profpeBu elatce, üleeque inttis ainaliculatie ,

quinquefido ftrigium ordtr.c n^rtcaute, extumentib

circa Mas flriU pilofis candienntibus

,

£ƒ linea tenui circumduQa ... . Cornua pedem
.

longa, retrorfum inclinata, Hircina, ex nigro cafaneo colore cocbleatm firtata^ (ƒ interno p
invicem fi'iuata, £ƒ pog dilatationem rejïexa, utque deinde in extremo parum acte

Nalus colore vmgis rufo, ficuti ex oculis parallelo ordine linea nigricans dependet

Ihuis cundkantibus. Nares fjf hbia, os £ƒ lingua nigrefamt ,
quod fatis

^
flvavimus; dentibus , oviummodo, exiguis vix confpicuir, vocem

Vab Coi-uMNa: , Annot. £3* Addit. in rerum Med, wow, Uifp. Nardi. .nnt. stsccot. , ,

.

iier-

893. 894.
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een, enz. Maar het is waar, dat het getal van die ringen by

grooter is dan by den gazelle; deze heeft ’er gemeenlyk maar twaalf of aer

tien- de kevel heeft ’er ten minden veertien, en dikwils tot agttien en

twintig (Zie hier agter de befchryving van den kevel in de XXVIIIe Plaat).

Het derde dier is dat ’t welk wy Korine zullen noemen , naar den naam

Knrin welken het 'in Portugal heeft; het gelykt veel naar den gazelle, en

n ar den kevel, want de ringen die de hoornen van den korine omvangen

,

7vn zeer weinig uitfpvingende en nauwelyks merkbaar. De Hr. Adan-

soN die my de befchryving, welken hy van dit dier gemaakt heeft, wel

heeft willen mêdedeelen; zegt, dat het wel wat van den gems fchynt te

hebben, maar dat het veel kleiner, en maar twee p een half voet lang,

en minder dan twee voeten hoog is; dat zyne ooren vier en een halve duim,

de ftaart drie duimen, de hoornen zes duimen lang zyn, cn flegts zes lynen

dikte hebben- dat zv by hunnen oorfprong twee duimen, en aan het einde

vvf of duimen Wand van malkanderen hebben; dat zyin plaats van

r?ngen dwaSe rimpels hebben die ringswyze loopen, en het benedenfte

eedeelte van den hoorn zeer digt by malkanderen, maar in het bovenfle

SLi verder van malkanderen afftaan ;
dat deze rimpels, die de plaats VM

Saen vervullen, ten getale van bynazeftig zyn; dat voor het overige de

korine korter, glinfterender ,
en gevulder hair heeft, vaal op den rug en

in de zyden ;
wit onder den buik en onder de dyën met een zwarten ftaart

,

en dat^’er in die zelfde foort van de korine individu’s zyn
,
welker lighaam

met witagtige vlekken zonder orde bezaaid of getygerd is. (Zie ook de be-

fchryving van de korine door den Hr. Daubenton, en de afbeelding Plaat

^XXIX).
Die verfchillen , welken wy daar tuflehen den gazelle ,

den kevel ,
en

den korine aangeweezen hebben , fchoon zeer duidelyk ,
inzonderheid voor

den korine, koomen ons niet wezendlyk voor ,
of voldoende genoeg om van

deze dieren vcrfchillende foorten te maaken ;
zy gelyken , in alle andere op-

zin-ten zo veel naar malkanderen, dat zy ons voorkomen alle drie van de-

Wde foort te zyn, welke foort alleenlyk door den invloed van het klimaat

n van het voedzel meer of min veranderingen ondergaan heeft : want de

kevel en de gazelle verfchillen veel minder onder malkanderen dan de kon-

wiens hoornen vooral niet gelyk zyn aan die der twee anderen; maar

nllè drie hebben zy dezelfde natuurlyke gebruiken
,

verzamelen zig by

rroenen leeven in maatfehappy , en voeden zig op dezelfde wyzc
; alle drie

zvn zv van een zagten inborll , en gewennen zig aan den ftaat van huislyk-

heid alle drie hebben zy ook zeer goed vleefch om te eeten. Wy meenen

derhalven grond te hebben om te befluiten
,
dat de gazelle en de kevel ze-

kerlyk van dezelfde foort zyn, en dat het onzeker is of de korine alleenlyk

eene verfcheidenheid van die zelfde foort, dan of hy van eene verfchillen-

hebben in des Konings kabinet vellen in hun geheel of gedeeltelyk

van deze drie verfchillende gazelles
, en wy hebben daarenboven een hoorn

,

die veele gelykheid heeft met die van den gazelle en den kevel maar die

T 3
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veel dikker is.
( Zie hier agter de befchryving van dien hoorn en van de figuur

pi. XXXIII, fig. 6 ). Die hoorn is ook gegraveerd in het werk van Al-
drovandus, lib. I. de bifulcis ,

cap. 21. Deszelfs dikte en lengte

fchynen ook een dier aan te duiden grooter dan de gemeene gazelle , en ’t

koomt ons voor
, dat hy behoort aan eene gazelle, welken de Turken Tzei-

ran

,

en de Perfiaanen Ahu noemen. Dit dier gelykt volgens O t e a R_r u s (c)

,

eenigzins naar ons datnliert, behalven dat het eer ros dan vaal 1^, en de

hoornen zonder takken zyn,op den rug liggen , enz. en volgens Gmeli j{

(d) , die het onder den naam van Dfheren aanduidt , gelykt hy naar den

rhebok , met uitzondering der hoornen , die , even als die van den fteen-

bok hol zyn en nooit afvallen : die Schryver voegt ’er by , dat naarmaate

de hoornen groeijen , het kraakbeen van de larynx dikker wordt , in zo

verre dac hec onder de keel eene aanmcrkclyke verhevenheid mêiakt als het

(c) \Vy hadden dagelyks in ’t gezigt en m grooten getale, eene lpo«\an herten
^

wel-

ken de Turken Tzeiran ,
en de Perfiaanen Jlbu, noemen; dic cenigzms naai onze

ten gelvken, behalven dat zy meer ros dan vaal zyn, en hunne hoornen geene takken hebben,

maar glad zyn en op den rug nederliggen ; zy loopen zeer fnel ,
en men ziet hen , naar dat

men ons gezegd heeft, niet dan in de provintie van Mokau, en by Scamachua, karraback,

en Merragé. «etóion d’Ole ARius, toiM. ƒ. pag. 413-
, , , , , i,

'

Cd) Men bragt my eene foort van rhebok DJberen ,
m de landstaal genaamd , hy gelykt naar

eeneii gemeenen rliebok ,
behalven dat hy de hoornen van den fteenbok heeft , en dat dezelve

nooit afvallen. Dit dier heeft deze byzonderheid , dat ,
naarmaate zyne boomen groeijen , de

larynx of’t (IrottenhooFd Chet hoogduicich woord, letterlyk overgezec, wil zeggen. Mams-
appelj in omtrek vermeerdert, zo dat men iii een oud dier eene nanmorkelyke zwelling onder

den hals ziet. De Doktor Messerschmid wil , dat deze fteenbok een volftrekcen afkeer van

het water heeft, maar ik heb daar niets van te weeten kunnen koonien, en_de lieden in Ton-

£us hebben my daarentegen gezegd, dat dit dier gejaagd wordende zig dikwils in’t water

wierp om te outkoomen, en de Brigadier Bucholz, te Selcngifch, heeft my verteld , dat hy

’er een opgevoed, en zo tam gemaakt hadt
,

dat hy zyn Icnegt , die dncwils naar een eiland op

de Selinga ging zwemmende volgde, het welk hy gewislyk niet gedaan zoude hebben , by al-

dieriiy zidk een natuurlyken afkeer voor ’t vmter hadt gehad; voor het ovenge zyn deze

deenboKken zo vaardig in ’r loopen als de faigas van de oevers van deii Irufch. Fpage de M.

Gmelin cn Siberie , torn. Tb, pae;. 103. enz. Deze overzetting uitbet hoogduitlch is medegedeeldS den Montmirail. iVofa. i“. De Hr. Gmeuin heelt Icdert in de memve

Memories van Petersburg eene uitgeftrekter befchryving van dit dier gegeeven onder de benaa-

ining van Caprea camp'ejh'k gutturofa, waarvan wy hier het uittrokzel der overzetting oor-

Sn te moeten geevmi. Dit dier gelykt in lighaarasgeftalte, grootte, kleur en gan? naar een

rhebok .. liet heeft geene fnvtanden in ’t bovenll kaakebeen; het mannetje veifehilt hier m
van het wyfie, dat het eertl hoornen en eene uitpuiling ot dikte aan de keel heeft; zyne hoor-

den zyu wat faamgedrukt aan de bafis, over egn groot gedeelte hunner lengte geringd, en glad

aan drpunt, Ininne kleur is zwartagiig. en aan ’t einde geheel zwart; zy zyn-blyvende, en

vallen niet afeelyk die van den rhebok Men ziet een groot gezwtl van vyf duimen

lengte en drie duimen breedte onder de keel van ’c mannetje ; hec is minder m de jonge dieren

,

en niet merkbaar in die , welke nog geen jaar oud zyn ; het groeit naar maatc de hoornen

ifroeijen....- Die dikte hangt af' van het raaakzc! van het ftrottenhoofd , en van den y®,

de longepyp» die, in dit dier ten uiterfien groot zyn Het w'yfjc is geheel
,

wvrie van den rhebok, .... Pit dier Verfchilt van den ibex imberbis of/a/g^j hier ‘
.

de neus gefpleeten en vry breed heeft gelyk de rara, terw^l deze «^ene enen tu p intige

S heeft gelyk de rhebolt. . . . De Mongult
, en zelfs de Ruilen

, t
zy noemen het wyfje Ona,cnz. inde mitv.Comment. Mad.Pett opoUtana

, torn.
paaui/v;<-f‘’ 5 j - Ai„j : ».„i>=rf.rsbura voegt bv. her jrperi
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dier oud is. Volgens Kjempfer (e), verfchiJt ahu gehed'niet van ’t

hert in de geftalte , maar het zweemt naar de geiten in de hoornen ,
die

enkel, zwart, en tot in ’t midden hunner lengte geringd zyn, enz. Eenige
andere Reisbefchryvers (ƒ) ,

hebben ook van deze foort van gazelle gewag
gemaakt onder de verbafterde naamen geïran

, en van jairain
, welken men

,

even als die van dfheren , Hgteiyk kan brengen tot den oorfpronkelyken

naam tzeiran ;
deze gazelle is gemeen in zuidelyk Tartarye, inPerfië, in

Turkye, en fchynt ook in de Ooft-Indiën (g) ,
gevonden te worden.

By deze vier eerfte foorten of raflen van gazclles moeten \vy twee andere
dieren voegen, die hen in veele opzigten gelyken ; het eerfte heet Kobd,
in Senegal; alwaar de Franfchen het groore bruine koe genaamd hebben

;

het tweede
, dat wy Kob zullen noemen

, is insgelyks een dier van Senegal ; ’t

welk de Franfchen daar kleine bruine koe geheeten hebben ; de hoornen van
den kob hebben veel overeenkomft met die van den gazelle en den kevel

, maar
het maakzelvan’t hoofd is verfchillende ; defnuitis langer, cn daar zyn diep-

zels en traangooten onder de oogen ; de koba is yeel grooter dan de kob

;

de laatfte is als een damhert, cn de eerfte als een hert. Uit de berigten,

welken de Hr. A dans on ons gegeeven heeft , en welken wy met veel
erkentenis mededeelen

,
blykt het, dat de koba^ oï groote bruine koe, vyf

voeten lang is van het_ einde van den fnuit tot aan ’t begin van den ftaart-
dat zyn kop vyftien duim

,
de ooren negen

, en de hoornen agttien of twin-
tig duimen lang zyn ; dat die hoornen aan de zyden platagtig

, en van elf
of twaalf ringen omvangen zyn, tervt7l die van den kob, of kleine bruine
koe, flegts agt of negen ringen hebben en flegts een voet lang zyn. {Zie
hier agter de befchryyingen cn de afbeeldingen

, PL XXXIV, ftg, 3 ).

Het 2^vende dier van deze foort, of van dit geflagt, is eene gazelle, die
in de Levant gevonden wordt, en nog gemeener in Egypte (/;_) , en in

(e) Ipfum animal fAhu) a Cervts nihil habet dijpniile prater barham cerma non ra-

moja quibus Je caprino genert adfociati corntta fuvt Jimplicia, atra, roiundis annulis tdtra

wediam ufque longitudinem dijlinüa , levia & quaji ad modulum lornata ; in mart quidem
furrefla, pedalis longitudinis , in medio levi arcu disjutiêla, fajligiis reólis mutito utawque
imminentibus ; in fantina verb praparva vel Hulla. K.EMPFER, Amanitates, pag. aqa..

Nota. De befchryvingen welke K.empfer hier van het dier Ahu en van het dier Paj'en

geeft ,
koomen met de afbeeldingen niet overeen , en het zon niet onraogelyk zyn, dat zvn

Pafen (fig. O inderdaad niet dan de Aku Qfig. 2) ware. Daar is hier niets bepaald dm
de naamen. .... 1.

Cƒ) Op den weg van Tauris na Kom , zagen wy een foort van wilde cTieren zeer o-oed om
te «ten ,

welken de Perfiaanen Ceirans of Garzelles noemen. . . . Foyage de Gemclli Car%-i t„„i
II,pag. 63.— Daar zyn eene oneindige menigte gazelles in dewocftynenvanMefopot-miP
Turken noemen hen Jairain. Foyage de la Bouli.aye ie Govz, pag. 247

rg') Daar is geenerleye wild, dat men niet in de bofl’chen van Guzurattc vindt • 1.

damhmen, rhebokken: ahus en wilde ezels. Foynge de R1 a n n e s L o ,7."r//
QP^Gazella Indica corntbm re£tn, longijjimü, mgrh,propè cuput tammnannulads-

eo)nm tret propè modm, pedet longa, reéia, propt imnm jeu bapn tantim^
nulis eminenttbus ctnêla , purte tota glabra & nigricantia. Animal ipfum ad cervi
platycerotis Dams vulgo dtêli, magmtudtnem accedit

, pilo cinereo , cauda pedem cireiier
longa ,

piiis longts P-, Taucred Robiiilbn, è pelle animalis fufulta
in focietatts ftiuj^o JtJp J • ^^terutn hujus atiiwalis cornua. pluries viditnus in

feis curioftrum, Raï Syn, quaar.pag, Nota, De Natuuibefchouwers fchynen den naam
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Arabic* Wy zullen het zynen arabifchen naam van Algazel laaten behou-

den; dit dier heeft de gellalte van andere gazelles en ten naaflen by de

grootte van het damhert; maar zyne hoornen zyn zeer lang, vry dun, wei-

nig gekromd tot aan het einde, alwaar zy zig nog meer krommen; zy zyn

zwart enbynaglad; de ringen zyn zeer ligt, behalven aan de balis, alwaar

zy wat meer geteekend zyn. Zy hebben ten naaften by drie voeten lengte

,

terwyl die van de gazelle gemeeniyk maar een voet ,
die van den kevel vecr-

^ tien of vyftien duim, en die yan denkorine, die egter meellnaar deze ge-

lyken, llegts zes of zeven duimen lang zyn. (Zie hier agter de befchryving

en het maakzel der hoornen van den Algazel in PI. XXXF, fig. i en 2).

Het agtlle dier is dat ,
't welk doorgaands de gazelle van den bezoard of

Bezoard-gazelles geheeten wordt, het welk de Oollerlingen Pafan noemen,

en waar aan wy dien naam laaten zullen. In de Ephemerides van Duitfeh-

land wordt een der hoornen van dit dier zeer wel vertoond (i)

,

en de af-

beelding van het dier zelven is door K m p F e r (k) gegeeven
,
maar die

afbeeldmg van K^empfer is niet goed, voor zo verre de hoornen niet

lano- of regt genoeg zyn , en daarenboven koomt zyne befchryving ons niet

namvkeurig voor; want hy zegt, dat dit dier een baard heeft als de bok,

en evenwel wordt het in de plaat zonder baard vertoond
,
welken het ons

ook niet waarfchynlyk voorkoomt dat het hebbe
,
want de gazelles in ’t

algemeen zyn baardeloos ; dit is zelfs het voornaam kenmerk waardoor zy

van de bokken onderfelieiden worden.
_

Deze gazelle heeft de grootte van
onzen huilTelyken bok , en heeft het hair

, het voorkomen en de vaardigheid

van ’t hert ; wy hebben van dit dier een bekkeneel met de hoornen daar op

,

en een paar andere hoornen van 't hoofd afgefcheiden
,
gezien. (Xie hier ag-

ter de befchryving en de afbeeldingen PI. XXXF
, fig. 3 J.

De hoornen die

by Aedrovanuus, (de quadrup. bifulcis ,pag. 7Ó5. cap. XXIV. de Orige)

gegraveerd zyn, gelyken veel naar deze. Voor het overige koomen deze

twee foorten , de algazel en de pafan ,
ons voor , zeer na aan malkanderen te

grenzen ;
ook zyn zy van het zelfde klimaat , en worden in de Levant , in

^ Egypte

,

vnn Indiaanfch Gazelle vcrkeerclelyk aan deze foort gegeeven te hebben ; men zal uit de ge-

tuigenilTcn der Reisbefchiyveren bemerken , dat zy niet dan in Egypte , in Arabie , en in dc

Levant, gevonden wordt.

Gazelle, quibus /Egyptus abundat. Prosper Alpinus, Hift. jEgypt.,pag. 232. tab,

XIV, fig. I.

(/]) Mifum mikt Hanihiirgo hts diebusfuit ab amico..., Schelhamero. ... Cornu Ca-

pri licziardici Longitudine facie qtte bic depingitur , durum ac rigidiitn
, fibris

re£li.s per longitudinem cornu excurrentibus tanquam callis (^nefcio an atatis indicibus') ad
medium circiter ubi fenfim elanguefcunt quafi, aut planiores redduntur , exufperatum ; in'

tus'cavitm, pendern t/ncias oClo cum dilabus drachmis facobus Bontius /, deMed.
Indorutn, nol is ad cap. XLV'). Videlur figur.e Bezoardici cornu mei proprïus accedere dum
ita fcrihit : „ Capr.e ijhe non ahpmiles valde fuut capris Etiropais, nip quod habe^it erec-

ta ac longiora cornua , &c.” De cornu capri Bezoardici. Obf. Jo. Dan. Piajoris. tphemer.

ann. VIIf
.

•
•

• j 1

(b) K>®MPFer, Ammmtates
,
pag. 398.— Deze foort van dier, rvaarin de bezoar ge-

vonden wordt, draagt den naam van Bazan, en de fteeu zelfheec Bazar by de Perllaanen, al-

waar hy veel voorkoomt. Voyage de la Compagnie des Indes de Ilollande, torn, II, p, 121.



VAN DE GAZEEL ES. 153

Egypte, in Perfie, in Arabic, enz. gevonden; maar de algazel onthoudt
zig byna niet dan in de vlakten, en depafan in de gebergten; hun vieefch
is ook zeer goed om te eeten.

De negende gazelle is een dier, dat, volgens den Hr. .Adanson, Nan~
gueer of Nanguer in Senegal gelieeten wordt : het is drie en een half voet
lang, en heeft de geftalte en kleur van den rhebok, vaal op de bovenfle
deden des lighaams, wit onder den buik en op de billen, met een vlek van
die zelfde kleur onder den hals; zyne hoornen zyn blyvende, gelyk die der
andere gazelles

,
en hebben maar omtrent zes of zeven duimen lengte • zv

zyn zwart en i ond
, maar t geen zy zeer byzonders hebben

,
is

,
dat zy aan

de punt zeer naar voren gekromd zyn , ten naaflen by zo als die van den
gems agterwaards zyn gekromd

; deze nanguers zyn zeer aartige dieren
,

die
laatcn tam maaken ; alle deze kenmerken

, vooral dat der kleine
hoornen, naar voren gekromd, hebben my doen denken, dat de nano-uer wel
de dama,^ of het damhert der Ouden zoude kunnen zyn. Corntia rupicaprn in

dorfnm adunca ,
damir in adyerfum , zegt Plinius (/); „ de hoornen

„ der rhebokken krommen zig naar den rug over, die der damherten maaken
„ eene tcgenflrydige kromming.” De eenigfte dieren nu, die de hoornen
dus gekromd hebben , zyn de nanguers, daar ivy van ipreeken; men moet
derhalven vermoeden , dat de nanguer der Afrikaanen de dama der Ouden
is, en des te meer, om dat men uit eene andere plaats van Plinius (in)
ziet ,

dat de dama niet dan in Afrika gevonden wordt, en eind-lyk om-
dat men uit de getuigemflen van verfcheiden andere oude Schryvers (n)
ziet, dat het een vreesagtig en zagtaartig dier was, dat zyn eenige toe-
vlugt ftelde m zyne vaardigheid van ioopen. Het dier

, waarvan Ca%s da
befchryving en afbedding gegeeven heeft, onder den naam van dama Pli-
nn , naar ’c getuigenis van dien Schryver zelven , in \t ISToorden van Groot-
Brittanje en in Spanje gevonden wordende

, kan niet het damhert van
Plinius zyn

,
dewyl deze zegt

, dat het niet dan in Afrika gevonden
wordt (0)5 daarenboven heeft dit dier

, door Gajus aangeweezen
, een

geiten- of boksbaard, en geen der Ouden heeft gezegd, dat de dama, een
baard hadt : ik denk dei'halven , dat die gewaande dama, door CaJUs be-
fchreeven, niet dan een bok is, wiens lioornen aan hun einde wat voor-
waards gekromd zynde

,
gelyk die van de gemeene gazelle

, hem hebben
doen denken ,

dat dit de dama der Ouden konde zyn
; en daarenboven is dit

karakter der voorwaardsgela-omde hoornen, ’twelk inderdaad hetzekerfte

CO Hifi. nat. lib. XL cap. 37- „
H,c tranfmarini fuus mittunt

.

Cn) Horatios, Virgii-iüs, Martialis, &c.

(0) H<ec icon Damce eft, quam' ex caprarum genere indicat püus nrunr,., n *
'

t)Je comin,niftquodjUJn ad^^^^^^^
ttlque corniu‘ , "‘r

magnitudine eft dama pO Dorcadis

certafide retuUt in partibus Brtttanntie
reperi

dit is apud nobilem a quihufdam ckmin 'Hif^nia'nafcl
Cajus & Gesner, titp. quaat. pag, 306. ^

pn . V' ui-ia jtni. Caprx
qaidam mens Anglus, qui mihi

‘B hptent! tonalihm ea,m reperiri
, fed adventitiam. Vi-

XII Deel. Y
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Vpnmerk van den dama der Ouden is

,
niet wel geteekend in den nanguer

van Afrika. (Zie PL XKXIF, fig. 3 ,
en XXXFI). Voor het overige

koomt het my uit de berigten van den Hr. Adanson voor, dat ’er drie

foorten of verfcheidenheden van deze nanguers zyn, die onder malkanderen

niet dan in de kleuren van ’t hair verfchillen , maar die allen de hoornen

meer of min voonvaards gekromd hebben.
_ _

De tiende gazelle is een dier , dat zeer gemeen is in Barbai7e en in Mau-

ritanië , het welk de Engelfchen Antilope geheeten hebben (p)

,

en waar-

aan wy dien naam zullen laaten behouden. Het heeft de grootte van onze

grootfte rhebokken , het gelykt veel naar de gazelle en naar den kevel , en

het verfchilt ’er egter van in zo veele karakters , dat men het als een dier

van eene andere foort moet befchouwen. De antilope heeft grooter traan-

pooten dan de gazelle; zyiie hoornen hebben omtrent veerden^iluimen leng-

TN raaken malkanderen ,
om zo te fpreeken,aan de bafis,en ftaan aan de

DuntV^ftien ofzeftien duimen van den anderen af: zy zyn omvangen van

ringen "en halve ringen, minder verheven dan die van de gazelle en den

kevel en ’t geen den antilope nog byzonderlyker kenmerkt, is, dat de

hoornen eene dubbelde ,
regelmaatige en zeer opmerkelyke buiging hebben,

zo dat de beide hoornen te faraen genomen vry wel de gedaante van eene

oude lier vertoonen. De antilope neeft
,
gelyk de andere gazelles , vaal

hair op den rug ,
en wit onder den buik; maar die twee kleuren zyn onder

in de zyden niet door een bruinen of zwarten band gefcheiden
,
gelyk in de

gazelle, den kevel, den korine, enz. Wy hebben in des Konings kabinet

niet dan het geraamte van dit dier. ( Zie PL XXXVII y 7nen kan de af-

heeldimr van dit dier zelven zien in de Mémoires poiir fervir a lltijloire des ani-

mau.yParuIlypag.^^.PlXU\
,

Het fchynt ons toe ,
dat er onder de antilopes

,
gelyk als onder de an-

dere gazelles, raffen of foorten zyn ,
die van malkanderen verfchillen. 10.

Wv hebben in des Konings kabinet een hoorn ,
welken men niet kan toe-

fchryvcn dan aan eene antilope veel grooter dan die, waar van wy ftraks ge.

fprooken hebben ;
wy zullen dezen Lidmée heeten met den naam , welken de

Afrikaanen, naar ’t getuigenis van Dr. SHAW,aan de antilopes geeven (q) ,

(^Zie hier agter de befchryving en de afbeelding ,
PI. XXXVIII

, fig. 2).

(p ) Amilope, dit is de naam , welken de Engelfchen aan dit dier gegeeven hebben, en wel-

ken wy aanneemen. ...

Sirepficeros. PuNii, Hifl. nat. /il>. FIV, cap. SS. „ ^ t ^ ..ƒ*/ vr
Gazelle. Mémoires pour fervir d I hijioire des amwaux. Part. I , pag. p5. fig. pi. Al.

Gazella .dfricana, the Antilope. Ray, Syn. quadr. pag. 79.

Jitf'cus covfiibus tcrctibuSi ^
dititidtOito üHuulutts bis uKcuafiSw % » % m (jdzclldm L3.

gazelle*

E RtssoN, Regti. anit/ial. pag. 68. •

In dc Ryken van Tunis en Algiers is, behalven de gewoone gazelle, die daar zeer ge-

meen is, nog nene andere roon,die dezelfde kleur en dezelfde gehalte heeft, ''™chil

e<Tter, dat hy de grootte heeft van onzen rhebok, en dat zyne hoornen zomtyds twee voeten

lang zyn; Afrikaanen noemen dit dier Lidmée, en ik denk, dat het de Strepjtceros

,

of de

der ouden is. Voyage du Dr. Siiaw, pag. 314.
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2 °. Wy hebben in het kabinet van den Ilr. marquis de Marigny (r) ,
wiens

fmaak zig eveneens tot de voorwerpen der fchoone kunflen , cn tot die der

fchoone Natuur uitflrckt
,

eene foort van aanvallend wapentuig (0 ge-

vonden, befiaande uit twee puntige hoornen, die omtrent anderhalf voet

lang zvn ,
en door hunne dubbelde buiging fchynen te behooren aan eene

antilope, kleiner dan de andere; deze antilope moet zeer gemeen zyn m de

Oofl-Indiën ,
want de heidenfche prieflers (t) draagen deze foort van wa-

penen als eenteeken van waardigheid: wy zullen dit dier Indiaanfclie anci-

bpe noemen, in het denkbeeld
,
waar in wy zyn, dat het niet dan eene en-

kele verfcheidenheid van den Afrikaanfchen antilope is.

Alle de dieren, welken wy hier voorgedraagen hebben ,
te famen nee-

mende, hebben wy dan reeds twaalf onderfcheiden foorten of verfdieiden-

heden onder de gazelles ;
teweeten : lo. de gemeene gazelle; 20. de ke-

vel * qo de korine ;
40- de tzeiran ; 5°. de koba of groote bruine koe

;

60 de kob cf kleine bruine koe; 70. de algazcl of Egyptifche- gazelle;

go' depafan, of de gewaande Bezoard - gazelle ; 90. de nanguer , of dama

der Ouden ;
loo. de antilope ; iio. de hdmée ; en eindelyk 120. de In-

diaanfehe antilope. Na dezelve zorgvuldig vergeleeken te hebben , denken

wy 10 dat de gemeene gazelle, de kevel ,
en de konne

,
met dan dne ver-

fcheidenheden van dezelfde foort zyn ;
20. dat de tzeiran

,
de koba, en de

kob ,
alle drie verfcheidenheden van eene andere foort zyn ; 30. wj vermoe-

den dat de algazel en de pafan ook flegts verfcheidenheden van dezelfde foort

zyn; en wy denken, dat de naam van bezoard-gazelle

,

dien men aan den

pafan gegeeven heeft ,
niet een onderfcheidend- kenmerk is, want _wy mee-

nen in ftaat te zyn van te bewyzen, dat de oofterfche bezoard niet flegts

koomt van den pafan ,
maar ook alle de gazelles en bokken of geiten , die

zig in de gebergten van Afia onthp.uden. 40. Het koomt ons voor, dat de

nanguers, welker hoornen voorwaards gekromd zyn, en die te famen twee

of drie byzondere verfcheidenheden maaken ,
door de Ouden zyn aangeduid

onder den naam van dama. 50. Dat de antilopes , die ten getale van drie

of vier zyn en die van alle de andere verfchiilen door de dubbelde buiging

hunner hoornen, by de Ouden ook bekend zyn geweell en aangecluid onder

de naamen van firepficeros (a) en adax i alle deze dieren worden in Afla

(r) De Hr. marquis de Marigny ,
Commandeur en algemeen beftierder der gebouwen van

ro^Ziï^df'befchryving en de afbeelding, PI. XXXniT

,

3- '

,M De Mzclles in de liidiëii zyn niet geheel zo als die der andere landen ; zy hebben zelfs

veel meer moed. en uitwendig ondeifcheidt men hen aan de hoornen: de gemeene gazelles

hebben dezelve grauw, en maar half zo lang als die der Indicn, die dezelve zwartagtig en an-

derhalf voet lang hebben: deze hoornen loopcii ka’oiikelende op, gclyk een fchroef, en de Fa-

quirs en Santons draagen gcraeenlyk een paar, te faamgevoegd, van dezelve;..,, en zy

bedienen ’er zig van als van een kleinen ftok met twee einden. Rektion du vo\age de The-
VENOT, tom. lll-> 7“ en\m Nota. Die van het kabinet van den Hr. marquis de

MariOTY. hebben geene ringen of groeven als een fchroef, zy fchynen uitgefieeten te zyn, en

zyn van het eene einde tot het ander glad.

Erella autem cornua, tugarumgue ambitu contorta, in leve faftigitim exacuta, (ut

V 2
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en Afrika gevonden , dat is te zeggen in de oude wereld , en wy zullen by
deze vyf hoofdfoorten

, die twaalf duidelyke verfcheidenheden bevatten
,

niet byvoegen twee of drie andere foorten van de nieuwe wereld, waaraan
men ook den algemeenen naam gazelle gcgeeven heeft, fchoon zy verfchil-

len van alle die, welke wy hebben aangeweezen ;
dit doch zou de verwar-

ring
,
die reeds niet dan al te groot is

,
nog grooter ma^cn. Wy zullen

in het volgend artikel de hiftorie dezer Amerikaanfche dieren geeven , on-
der hunne waare naamen van Mazame ,

Temamapame

,

enz. en wy zullen ons
vergenoegen met thans te fpreeken van dieren van dit geflagt

, die in Afrika
en Aüa gevonden worden. Wy brengen zelfs

, tot meerdere klaarheid
,

en om de voorwerpen eenvoudiger te maaken
, onder het volgende artikel

verfcheiden andere dieren van dit zelfde klimaat van Afrika en Afia wel-
ken men ook heeft aangezien voor gazelles of voor bokken, en die’egter

noch het een noch ander zyn
,
maar die tuflchen die twee foorten fchyncn

in te flaan. Deze dieren zyn de Bubalus of Barbaryfche koe
,
de Condoma

,

de Guib, de geit van Grimme, enz. zonder daar onder te rekenen den klei-

nen rhebok, of het rheetje, dat veel naar de kleinfte boldcen of gazelles

gelykt ,
en waarvan wy ook een afzonderlyk artikel geeven zullen.

Men ziet thans, hoe moeijelyk het ware eene goede fchikking te maaken
in alle deze heeften, die ten getale van meer dan dertig zyn, tien bokken of

geiten ,
twaalf of dertien gazelles , drie of vier bubales

, evenveel kleine

rlieetjes , en mazames, allen onder malkanderen verfchillende, en waarvan
verfcheiden volftrekt onbekend zyn

,
tcrwyl de andere van de Natuurbe-

fchotiwers door malkanderen voorgefteld , en van de Reisbefchryvers de een
voor den anderen genomen worden j ook is het voor de derde reis

, dat ik

thans hunne hiftorie befchryf, en ik erken, dat het nut den arbeid hier

niet opweegt : doch ik zal ten minften gedaan hebben
, wat mogelyk was te

doen met de gegeeven materiaalen
,
en met de opgefpoorde kundigheden

,

welke ik nog meer moeite gehad heb te verzamelen dan te gebruiken.

De aanwyzingen
, welke de Ouden ons nagelaaten hebben

, cn de berig-

ten, welken men in de hedendaagfehe Auteuren vindt, vergelykende met
de kundigheden, welke wy verkreegen hebben , zuilen wy ten opzigte der

gazelles erkennen: i». Dat de van Artistoteles geen gazelle

is
,
maar de rhebok

,
cn dat egter dit zelfde woord van door l i a-

Nus is gebruikt geweeft, niet ftegts om de ivdlde geiten of bokken in ’t

algemeen
,
maar byzonderlyk de Lybifche of gemeene gazelle aan te duiden.

2". Dat de ftrelpjiceros Plinius, oï de addax der Afrikaancn , de an-
tilope is. 30. Dat de van Pliniüs de nanguer van Afrika en niet
ons damhert

, of eenig ander Europifch dier is. 40. Dat de u'f'4 van Aristo-
T E L E s dezelfde is als de van l i A N u s

, en dezelfde als de nA«Tc-'**fi5

der laatcre Grieken
, en dat de Latynen den naam van platyceros hebben

aangenomen , om het damhert te beteckenen anmalum quorumdam cornua

Lyas diceres') StrepjiutoH
,
quetn Aadacem Africa appellat. Pi- in. lUft. nat. lib. XI,

pag: Z7i



VAN DE GAZELLE S. 157

in palmas finxiè natura, digitofque emijit ex iii
, unde platycerotas vocant ,

zegt Plinius. 50. Dat de der Grieken waarfchynlyk de Egypti-

fche- of Perjifche-gazelie is, dat is te zeggen de algazel oï depafan; het

woord wordt door Aristoteles niet gebruikt dan om een vo-

gel aan te duiden , en die vogel is de arend met den witten Jlaart. Maar
AIliaNUS en Plinius, hebben het zelfde woord gebruikt om een vier-

voetig dier te bepaalen; de etymologie nu van pygargus wyft aan : 10. een

dier met witte billen, zo als de rhebokken en geiten, of de gazelles; 20. een

vreesagtig dier, dewyl de Ouden zig verbeeldden, dat de witte billen een

kenmerk van vreesagtigheid waren
, en de onverfchroktlicid van Herkules

daar aan toefchreeven , dat hy zwarte billen hadt ;
maar dewyl bykans alle

de Schryvers ,
die van den viervoetigeii pygargus fpreeken

, ook gewag
maaken van den rhebok, zo is het klaar , dat die naam van pygargus niet

kan toegepaft worden , dan op eenige Poort van gazelle verfchillende van

de dorcas lybica , oï gemeene gazelle
,
en van den jlrepjiceros of antilope., waar

van dezelfde Schryvers gewag maaken ; wy denken derhalven , dat de pygar-

gus 'don algazel of den Egyptifchen gazelle aanwyft, die by de Grieken be

'

kend moeft zyn ,
gelyk hy by de Hebreeuwen was ; want men vindt den

naam van pygargus in de overzetting der zeventigen (
Deuteron, cap. XIV')

en men ziet dat het dier ,
onder dezen naam aangeweezen , onder de reine die-

ren gefteld wordt de Jooden aten derhalven dikwils van den pygargus, dat

is te zeggen van die foort van gazelle, die de gemeenfte is in Egypte en in

de aangrenzende landen,

De Hr. Rus

s

el (v) zegt, in zyn natuurlyke hiftorie van Aleppo, dat

’er by deze ftad twee foorten van gazelles zyn, de eene, welke men berg-

gazelle noemt, die de fraaifte is, welks hair op den hals cn den rug donker

bruin is; en de andere, gazelle van de vlakte geheeten, die niet zo vaardig

noch zo wel gemaakt is als de eerfte, en welks hair blcckcr is gekleurd : hy

voegt ’er by, dat deze dieren zo ras loopen, en het zo lang kunnen uithou-

den dat de befte loophonden hen zelden kunnen meeftcr worden , zonder

bdiulp van een valk Dat de gazelles des winters maager worden ,cn dat

hun vleefch egter van een goeden fmaak is; dat het des zomers beladen is

met vet, gelyk aan dat van het damhert; dat de gazelles, welken men on

ftal voedt, niet zo lekker zyn om te eeten als de wilde, enz. Men ziet uit

dit o'etuigenis van den Hr. Russe l
,
en uit dat van den Hr. Hassel-

q_uist dat die gazelles van Aleppo niet de gcmcene gazelles, maar de

(ny The nat. hijl. of /liep. by Alexand. Rus sel, M, D. London i’jsd.

Cwy Capra QGozella Jfrkam').

Cornuaereüa, longiujcula ,
tiigricantia.

Magnitudo Gazclla communi major
; velocior

, magisfera ejl communi,ut vix nifi afalcone

venotico capi queat.

Locus circa Ahppwn.Locus cniu
. , , „

fpeciei, in orisnte cmmunis varm^ ,vel diJlhiBa Jpecies
,
quod cornna Juadere videntur.

Capra, G'iZïWfl L. i NN. Ctylt. Nat. tabaci fumum amat boe animal, adeo ut vivum
captum venatoris fumantis fijiula abjque metu apprnximaverit . tiinidum alias pre mulfis animal

t

unicum forjan, preeter hominem, quod odore berüte vetumtee ïf fxteniis dekBatur,

V 3
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Fazelles van Egypte zyn , welker hoornen regt ,
lang

,
en zwart zyn ,

en wel-

eer vleefch inderdaad uitmuntend is ;
ook ziet men uit deze getuigeniffen

,
dat

de gazelles half huifleiyke dieren zyn ,
welken de menfchen dikwils en al van

ouds af tam gemaakt hebben ,
en waar onder by gevolg zig veele verfchei-

denhcden of verfchillende raffen geformeerd hebben, gelyk dit in de andere

huilTelyke dieren plaats heeft ;
deze gazelles van Aleppo zyn dan dezelrde als

die , welken wy algazels genaamd hebben ; zy zyn nog gemeener m 1 hebais

,

en in geheel opper Egypte
,
dan omftreeks Aleppo : zy eeten aroraatilche

kruiden en knoppen van beefters
,
byzonderlyk die van de hal

,
de ambroüa

,

de wilde zuuring (x) ,
enz. Zy trekken gemeenlyk met troepen ,

of liever ge-

zinnen, dat is te zeggen vyf of zes te famen (y), hun gefchreeuw gelykt

naar dat der geiten. Men jaagt hen niet flegts met loophonden
,
van den

valk geholpen, maar ook met den kleinen panthera (2), welken wy Onca

Venatiomm Gaztlla /Ifricana omnium velocifflmce injlitwint trabes cim fdcone genuh

^

eJreXm hoe fpoSacuUm propè Nazamh do GaliUa. Arabs confeendens equim wlocuate mftgm

fflcmm/up imanum, L ionatomm eJl,unobat. gazdlam Jupra monitculum ammdvenem,

itm rekilbae, gui Unea robia
,
fagUtco inflar ,

advokvtt ^ adgMatur , ea rattonout

7n-ues urdns pedis in genam, alterius verb in gulam tntruderef, obhquefupra dorfum ammal^

11% /Jndem l guarum um verfus mrkukm alteram direUn eras . akera veró verfas ,fcb,um op.

pofmm. InftJlLm animalfaltum edidit humana longitudine duplo altiorem, B dlum faciendo ab

ll ^Tllnguebatur, Jeifouciatum animal, vigore B velocitate pnvatum, ah bofis x^erm tnfejia.

qui boe adgre[fu gulce omnes infigebat^ unguss fimiter animal tenebat ,
quod fupra equum

infequcfis Venator vivum capiehat, mox verb cuitro gulam pnofcsdxt, cmfalcomem appunebut
,
gut

fanguinein ibi coagulatum mercedis injlar devnravit, jtivenem itidem falconcm aibuc tironem guht

dpplicabaS. Hac'nempè ratione ixifiruitur , B gulam animalis currentis apprebendere aj^uefcit

,

Buod omnino neesffarium, fi enim in cnxam vel alitim fefi eonjiciat locum,non prmtkfolwn ,fid B
preedatore 'privatiir Venator ; animal enim expergefaBum , Jsd non monalijauciaum vulnere

,

fequi , _ .

en Faltjline , depuis
,

,
.

Sa Ma'edé la Reine de Suède , traduit du Smdois .

f»’) Relation dti Vo-^age fait en Egypte ,
par Ie Sieur «hanger. Pflw 1745 99> ioo.

Men vindt in Egypte veel gezelles Zy trekken gemeenlyk met troepen door het

gebergte: deze dieren hebben het hair en den ftaart a!s de hinden; de voorlle voeten ,uie zeer

kort wn gelyken naar die der damherten, hunne km, die zondei baard is, i,s lang en zwaït

;

kort zyn
wat gekromd zyn; hun geluid gelykt naar

hunne hoornen zyn regt tot aan t

dat der andere geiten. P'oyages de Paul Luc as, Rouen *719 tom UI. p. WO-

C2) Fenantur non minusB gazelks, guibus .Egyptus abundat ,
guarwn carnes ^mitate B guflu

rnibus fimiles exHlunt. Bifukum ammal ejl ,
JUveJlre, Jed guodfacile xnanjuejit,

eapree P'nite , colote igneo ad pallidum inclinante, duplki cornu longo xmoverfo lunce xnoUo. B
zayuK jb % r

rxitlnniris. nipris . tulcberTimis. Unde in

capreolorum carxiibus fimiles exipunt.

tatrm Pmite , colote igneo ad pallidux.. - , . , . .

nigro; auribus arreUis , ut in cervis, oeuHs magnis, oblongts, ntgris, pukberrimis.

adagio apud Egyptios dkitur de pukbris oculis ain el Gazel ,
td eft , oculns Cozelta , collo lon-

go B gracili, cruribus gracitibus atgue pedibus bifulcis confiat. Pa^herce tn d^ertis locis Ga.

zellas venantur, quihusdliquandiu cornibus durijfmis , acuUjque refifli^ eorum prada

fiunt. PM. quibus conteguntur , videntnrfane fimiles iis, gta in Mofcbxfens anmalibus fpeaanturt

efl animal., quod facUe bovtinibits redditur deur ntanfuHumque 1
'

PiNl, Hifi- Egyptinaturalis.Pars.i. Lugd. Bat. 1 735 , ^ 232.6f-233. ™
Pe afbeelding van Prosper Alpinus, laat geen twylTel ot het de °

,

gazeiie

mn Egypte zy ,
waarvan hy heeft hooren fpreeken, en zyne befchryving wytt de al-

«azel ,
gelyk ook de gemeene gazelle en de kevel , dikwils met witte blakke 1

7

als de civet

feteekend zyn.— Ik meen u elders gezegd i'»i-.hon riar ’er in de eene meniiite

gazelles zyn

Ik meen u elders gezegd té hebben ,
dat ’er in <Je inuicii eene menigte

ten naaften by gemaakt als onze rhekalven ; dat deze gazelles gemeenlyk met
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genaamd Lebben. Op zommige plaatfen vangt men de wilde gazelles door

middel van tamme ,
aan welker hoornen men een ftrik vafb maakt (a).

De antilopes ,
inzonderheid de groote

,
zyn veel gemeener in Afrika dan

in de Indiën ; zy zyn fterker en woefter dan de andere gazelles
, van wel-

ken men hen ligtelyk kan onderfchciden door de dubbelde buiging hunner
hoornen, en omdat zy geen zwarte of bruine ftreep onder aan de zyden heb-

ben. De middelbaare antilopes hebben de grootte en kleur van het damhert

;

zy hebben de hoornen heel zwart {b) ,
den buik heel wit

, de voorfte beenen
’’

korter dan de agterfte, men vindt hen in groote menigte in de ftreeken van
Tremecen, vanDngiiela, van Teil en van Zaara; zy zyn zinlyk en gaan
niet nederleggen dan op drooge en zuivere plaatfen ; ook zyn zy zeer vaar-
dig in ’t loopen, zeer oplettend op ’t gevaar, zeer waakzaam, zo dat zy in

open plaatfen langen tyd van alle kanten rond kyken , en zodra zy een menfch,

afzonderlyke benden of gezinnen trekken ;
dnt elke bende uit niet meer dan vyf of zes befltiat

,

en van een enkel mannetje , dat zig door de kleur doet kennen, gevolgd wordt. Als men eene

bende van deze gazelles ontdekt heeft, poogt men dezelve aan den luipaard te doen bemerken,

wien men op een kleine kar vaft geketend houdt. Dit looze dier zet het ’er niet terllond op
aan , om hen na te loopen , gelyk men zou mogen denken , maar hy draait ter zyde, zig

verbergende en krommende om hen digt by te naderen, en dan te overvallen. En gelyk hy
vyf of zes fprongen met eene oiigelooflyke fnelheid kan doen, zo Hort hy,als zy onder zyn be-
reik zyn, daar op,venvorp hen, en verzadigt zig met hun bloed, inct het hart, en de lever;'

maar zo hy zyn fprong raift, het geen vij dikwils gebeurt, blyft hy {laan: ook zoude hy
vrugtloos poogen hen in te haaien, dewyl zy beteren langer loopen kunnen danhy. De
ineefter of beflierder koomt vervolgens vriendelyk by hem

, hem vleijende en Hukken
vleefch toewerpende , en tcvwyl hy hem dus bezig houdt , zet hy hem de brillen op , die
hem de oogen bedekken , ketent hem weder , en zet hem op de kar. Een dezer luipaards gaf
ons op zekeren dag op onzen togt dit vermaak ’t welk veeie lieden Iwng maakte. Een troep
gazelles kwam in ’t leger, gelyk dit dagelyks gebeurt, by geval trokken zy digt langs deze
twee luipaarden, welken men gemeenlyk tot de gemelde j.agt gebruikte. Een derzelver, die
geen bril op hadt , deedt zulk eene flerke poogiug . dat hy zyn keten verbrak , en zyn Iproiig

deedc zonder evenwel iets te bekooraen. Dewyl deze gazelles egter niet wiften waar te vlug-

ten ,
dewyl zy van alle kanten nageloopen en gejaagd werden , zo was ’er een , die wederom

di»" by den luipaard moell langs trekken, dit dier in weerwil van de kameelen en paarden,

die den weg grootelyks beleraraerdcn , en in weerwil van alles wat men vertelt , dat zy hunnen

prooi eens geraift hebbende nooit weder daar op aan willen , Hortte hyzig daar op , en maakte ’er

zig meefter van. Relntion de Tuevenot, tom. Jll, pag. iia.

Cd) Wanneer men zigvan geen tamracn luipaard wil bedienen om gazelles te vangen , leidt men
een tam mannetjes gazelle, om wiens hoornen men een touw met verfcheiden bogten en draaijen

flingerr, welks beide einden onder den buik worden vaH gemaakt. Zodra men een gezelfchap van
gazelles gevonden heeft, laat men dit mannetje los,hy gaat voort om zigby hen re voegen -het
mannetje van de bende koomt te voorfchyn om het hen te beletten

, en de\v7l de tegenHand
dien hy biedt, alleenlyk met de hoornen gefcliiedt , zo miH hy niet zig met dezelve in het touw
te verwarren, en aan zyn tcgeiikanter vaH te ïaaken , zo dat de jaager zig behendiglvk vm
hem meeHer maaken en hem weglei-den kan. Maar het is moeijelyker de wyfjes te vaiwen
Idem, ibidem Men gebruikt de tamme gazelle om de wilde te vangen, opdeze
Men maakt hem ftrikken vaH aan de beide hoornen

, vervolgens leidt men hem naar nLt-
fen daar wilde zyn , en men laat hem _met de andere fpeelen en fpringen

; dus raaken zy
met de hoornen aan hem vaH, en de wilde gazel e voelende

, dat hy gevangen is, poogt
zig los te rukken, en valt met dentammen ter aarde , waarop de Indiaanen hem ligtelyk onder
hun geweld brengen. Foyage de la Boullaye le Gouz, pag, 247,

Voyez VAfnque Marmol, tom, L pag, 53 . U Voyage de Shaw, tom. 1$

)tg. 3 >S> 3»6«
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een hond, of eenigen anderen vyand bemerken, vlugten zy uit al hunne
kragt ;

met deze natuurlyke vreesagtiglieid hebben zy egter ook een foort

van moed
, want als zy overvallen worden ,

blyven zy eensklaps ftaan
, en

zetten zig tegen de geenen ,
die hen aantallen.

In ’t algemeen hebben de gazelles zwarte, groote, en zeer levendige oo-

gen, 'welker opflag tevens zo teder is, dat de Oollerlingen daar een fpreek-

woord van gemaakt hebben (c) , met de fchoone oogen van cene vrouw by
die Van een gazelle te vergelykcn : zy hebben doorgaands dunner en fyner

beenen dan de rhebok
,
het hair even kort, zagter en glanziger ; hunne

voorlle beenen zyn zo lang niet als de agterfle
,
het welk hen

,
gelyk als aan

den haas ,
meer gemalt geeft om klimmende dan nederdaalende te loopen

;

hunne vaardigheid is ten minftcn gelyk aan die van den rhebok
, maar deze

huppelt en fpringt meer dan hy loopt, terwyl de gazelles eer ecnpaarig loo-

pen dan zy fpringen (d) ;
de meelle zyn vaal op den rug, wit onder den

buik met een bruinen band ,
die deze twee kleuren onder in de zyden fcheidt

;

hunne Haart is van ongelyke grootte, maar altyd met vrylang en zwartagtig

hair bezet; hunne oogen zyn regt ,
lang

,
vry open in ’t midden, en loopen in

een punt uit; allen hebben zy den voet gevorkt en van maakzel ten naaflen

by als die der fchaapen; allen hebben zy, mannetjes en wyfjes
, blyvende

hoornen gelyk de bokken ; de hoornen der wyfjes zyn allecnlyk dunner en

korter dan die der mannetjes.

Zie daar alle de kundigheden , welke wy over de verfchillende foorten
der gazelles hebben kunnen verkrygen

, en ten naallen by ook alle de Huk-
ken

,
die betrekking hebben tot hunne natuurlyke geaartheid en gebruiken ;

Iaat ons thans zien ,
of de Natuurbcfchouwers grond hadden, om llegts aan

een dezer dieren het voortbrengen van den berugten Heen, welken men de

Oofterfche-bezoar noemt, toe te fchryven, en of dat dier inderdaad de pa-

fen of pafan zy, aan welken zy bepaaldelyk den naam van Bezoard- gazelle

gegeeven hebben. De befchryving en de afbeeldingen van K^mpfer
f e) die veel over deze Hof gefchreeven lieeft, onderzoekende, zal men
^ twyffe-

(O Men vituitby Alexandrie een vry groot getal gazelles, het is eene rhebok, welks groot,

levendig, cn doordringend oog tot een fpreekwoord geworden is om de oogen der Dames te

pryren. Dcfcriptun de i'Egypte, par Maillet, la Haye 1740. torn. 11 , pag. 125.

De Geirans of Gazelles hebben hair ais de damherten , en zy loopen eveneens als de

honden, zonder te fpringen. Des nagts koomen zy met troepen in de vlakte weiden; des

morgens keeren zy naar'de gebergten te rug. Foyage de Gewelli Careri, torn, 11
, p,

64- Awa. De geiran is onze tzeiran of groote gazelle.
‘ CO I^spertus in novenni birca lapillus voti me fecit quoilammodo compatemt, dico quodammodo,
naminheJUa,quamcmesmeusfindebat,inteflmaame ipfo düigentijjhnè perquifita nullum lapt-

dem continebant. Pronior alteri apparebatfonuna,qui a nabis tongius remotus/eram a fe transfof.

Jam ,
dum me non expeBato diffecaret ,lapiUxim reperit elegantijjmumtametfi melis perexigu‘o,-/ldep-

tus lapidevt, antequam adeffem KAijiPEER, Amcenit. pag. 392.— Pezoard orientalis

legitimus. Lapis bezoard 'orientalis verus ^ pretiojus Perjicè Pajabr ,
ex quo nabis <üox bezoard

enuta ejl,.,.- Patria ejus precipua ejl Perjidis provincia Laar. .. . . Ferax presteren Chorqjmia

gfje dicitUT.,. . Getfitrix eji fera qiuedam mentana caprini.generis, qna’nincolce r.ojlraus

fgpriceivam nominant.,,,. Animal pilis brevibtis ex cinereo rtifis uejlitur , magnitudine capra

doftisfiic^
ejujdemque barbatum eaptit obiinens. Cotnua fisminm milla /«nt vel exigua

; hircus Ion.
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twyffelen, of het de gemeene gazelle , of de pafan, of de algazel zy ,
wel-

ken hy heeft willen aanduiden, als, byuitnumng der andere, de waare oos-

terfche bezoar verfchaifende. Zo men de andere Natuurbefchouwers en

Reisbefchryvers raadpleegt ,
zou men geneigd zyn te denken

, dat het zon-

der onderlcheid de gazelles, de wilde geiten, de tamme geiten, en zelfs

de fchaapen zyn, die dezen fteen hebben (ƒ}, waar van de formatie waar-

itlora R liberalius extenfa gerit , amuUfque diliinSa infignioribut ,
quorum mrneri annos atatü re.

ferunt-annum undecimum vel duodecimum rara cxhibere dicuntur, adeoqw ilium cetatis anmm

baud excedere. lieliquum corpus a cervinaforma, colore ^ agilitate nil difert. Timidijjimum R
maxime fugitivum eji ,vibqfpita afperrimorum montium tefqua incolens

, R exjolitudine montana in

campos rarijjmè dejcendens j èf q^iamvis plures regni regiones inbabitet , lapides tarnen bezoardicos

non gignit. Casbini (jmporium eft regianis Irak) pro coquina nabis caprkervam , vel ut reüius

dicam, Hirco-cervum pragrandem vendebat Venator, qui a me quajitus, non attdiviJJ'e refpondebat

belHam illic lapidem unqunm fovilTe , qtiod & civium, quotquot percunSacusfum
, teJHmonia confir-

mabant,., .. Ou<e veró partei , wmw/ copricervas alant promijcue , non omnes tarnen herbas fenmt,

ex auihus depafis lapides generari, atque ü qutdem aque nobiles pojfmt, fedfolus ex earum nume.

V KuUa ibi ex prasdiüis bejlits datur cetate prmeSa . qua laptdem non con-

: ^»ba refero)ex denisin montium dijlantio.

lihul' ex quitmagenis in citeris, extra Larenfem provinciam ex centenis vix unnft, qua lapt.

dedoletur eoque ut plurimum exigui vahris. In hircis lapides majores £? frequentim tnvemun-

tL auam in fteminis. Laptdem ferre judkantur anr.ofi, valde maciknti, colla bahentes longiora,

qui eregein prceire gejliunt Bejtie ut primum perfoffa linguam infpiciunt, qute fi folito de-

preb%datur afperior , de prefente lapide nihil amplius dubitant. Lotus nataiis ejl pylorus fwe pro.

duEHo quarti,quem vacant, ventriculifundtis ,cujm ad lotus plica qucedamfsve fcrobkulus, mvcofo

humore oblitus lapillum Juggerit : in alia ventrkuli clajfe (pront ruminantibus diftHiguuntur')

qiiam ultima hac inveniri negabant, .... Credunt quos plicarurn alveoli non fatis anpleBuntur

illabi pyloro pojfe R cum excrementis excerni;quin formatos interdUm diffolvi rurfus, ptcejertim

kngiori animalis inedia. Clar. Jagerus mibi tejlatus efl fe,dim in regno Qckonda dege.

ret, gaZeUas vivas ,
recenter captas , manu fua perquifiviOe , R contraBo abdomine lapitlos pal-

taiïe in una gtminos, in altera quinos vel fenos. Has ille bejlias pro contemplatione fna alere

d.crelerat camera bofpitii fui inclufas ; verum quod ab omni pabulo objlinerent, quqfi perire quam

ratrinari captivee mallent ,
maBari eas jujfit inedia aliqvot dierum macentes. Junt vero lopUlos

ibi exempturus erat, eorum ne vejligium amplius ir.venit, ex quo illos a jejuno vifiere vel aHo

auocumque modo dijjolutos credebat DtQoluUonem nullo pojfe nogom fiers perfuadeor, fi

ZiLmbermn til lapides , in loco nataii vivencis bmi dum latent , nondum gaudere petrofa quant

t£eSZ trüLjed molliores ejfe , & quodamrnodo friabiles injlar ferè vitelli ovi,ferventi

Zu£ad duritiem longiis excoQi. Hoe propter recenter exjeüus ne tmprovtde frmgatur , vel at.

traéus nitorem perdat, ab inveiStoribus confuevic ore recipi

,

fi? in eo foven ahquandiu dum in-

duruerit mox goffypia imolvi & ajfervari. AJfervatio ni primis diebus cautè fiat , perkulum

n” adbuc cuminjirmior ,
impoHuna contreBatione rumpatur aut labem recipiat. Cenerationem fieri

roniicïunt cum rejinofa qiitzdam ex herbis depajlis concoBifque fubjlantia ventrienlunm latera

Ircumt qute, egeflis cihis ,
jejunoque vifiere in pylorum confluens , circa arreptum calculum,

LnL taleamve conJiJlat.&' coaguletur-, ex primo circa materiam contentam Jlamine eformamli

Cidis'Lura pendet, &c. Ioem, pag. 398. enz.

In Goikonda heeft de Koning een grooten voorraad van trelfelyke bezoards; de geberg-

alwaar de geiten, die dezelve draagen, weiden, zyn zeven of agt dagreizen van Bagnag-ten

mir’ zy worden gemeenlyk voor veertig éciis het pond verkogt, de langde zyn de bede; men
vindt ’er in cenige koeijen , die veel grooter zyn dan die der geiten

, maar men maakt ’er zo veel

werks niet van ,
en die, welke boven alle andere in achting zyn

, worden gehaald uit eene foort

van Aapen,
zeldzaamer zyn, en deze bezoards zyn klein en lang. Voyage de Theve-

NOT, torn. II

L

^93.
;

grooter en keuriger bezoard-fteenen in Perfie, dan

in eenig ander land van de wyreld, men haalt die uit de zyde van zekere wilde bokken, aan

welker lever zy valt zitten. Voyage de Feynes, pag. 44— 45.— Ik zou op de lyft der me-

dicinaale drogeryen den bezoard moeten Hellen, zvnde die beroemde Heen in de Geneesktm-

Xll Deel X
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fchynlyk afhangt van de maatiging der liigt, van de hoedanigheden der krui-

den, cti van den aart en de foort van het dier. Zomen Rümphius,
S E B A

,

en eenige andere Schr5rvers wil gelooven ,
zou de waare oofterfche

bezoard, die, welke de meefle voortreffelyklieid en kragt heeft, voort-

koomen van de aapen en niet van de gazelles van geiten
, of van fchaa-

pen (g), maar dit gevoelen van Rümphius chSeba heeft geen grond;

dc ;het is een tedere fteen , die zig uit vliesjes formeert, op malkandereu gelegd , zo als de uijens

groeijen. Men vindt denzelven in ’t lighaam der wilde en tamme boklten en geiten , langs de
Perürclie golf in de proviiitie van Corallbn , die de oude Margiane is

,
onvergelykelyk beter

,

dan die, welken men heeft in de Indiën, in het konüigryk Golkonda; maar omdat de geiten

diie dagreizens veire waren aangevoerd, wierdt de bezoard flegts in eenige gevonden, en nog
waren het kleine ftukjes ; w-y hielden van deze geiten vyfiien in ’t leven ; zy wierden met ge-

meen gras gevoed, men voiidt daar niets in, toen men hen opende, ik hield hen dien tyd om
op te neemen, of het waar zy het geen gezegd wordt, dai het een byzondor kruid is,’t welk

deze dieren verhittende, dien ftccii in hun lighaam voortbrengt. De Peruaanfche Natuurbe-

fchouwers zeggen, dat hoe meer dit dier in dorre llreekeii weidt, en drooge en heete kruiden

eet hoe hcilzaamer en kragtiger de bezoard is; Corallbn , en de oevers van de Perfifche golf

zvn van die di'ooge en dorre landen uitteraart, zo veel als ’er eenige in de wereld zyn. Men

vindt altyd iii ’t hart dezer fteeneu een ftukje van een braamftruik of eenig ander hout, rondom

het welk het vogt, rvaar uit deze fteen geformeerd wordt, verdikt. Men moet aanmerkeu, dat

het in de Indiën de geiten zyn, die de bezoard draagen , en dat in Perfië dc rammen en de bok-

ken dezelve hebben; het geen te weeg brengt, dat men in Perfië de bezoard van ’t land als

heeter en beter gekookt , hooger acht dan de vreemde , en dat men zelfs van die laatfte geheel

geen werk maakt, zo dat men dezen om die reden viermaal beter koop kan bekoomen , dan de

inlandfchc; want dc Perfifche bezoard geldt vier-en-vyftlg livres dc kourag, dat een gewigt van

drie gi-offcn is. yoyaee de Cuardin, torn. II. png. ld.— De oofterfche bezoard koomt
. uit eene provincie van^t koningryk van Golkonda, naar den Noordclyken kant en wordt in de
pens der geiten gevonden De boeren, den buik der geiten bevoelende, weecen hoe veele

bezoards zy in hebben , en verkoopen haar naar gelang daarvan hooger of langer. Om het te

onderzoeken brengen zy de beide handen onder den buik van de geit, ën kloppen op de pens

lan"-s de beide zyclen ,
zo dat alles in ’c midden van de pens koomt , en dat zy de bezoards,

die daar in zyn , op ’t gevoel nauwkeurig kunnen tellen Hoe grooter de bezoard is , hoe

duurder men dezelve houdt ;
want zo vyf of zes bezoards een once weegen , zal het once van

vyftien tot agtiien livres bedraagen ,
maar zo het een bezoard van een onze zy ,

zal dat once

wel honderd livres waard zyn; ik heb ’er een van vier en een half once verkogt voor twee

duizend livres. Kooplieden, aan welken ik voor zeventig duizend roupies aan bezoards ver-

komt hadt bragten my zes geiten , die dezelve draagen , en welken ik op myn gemak onder-

zont. Men moet erkennen, dat het fraaifc beeften zyn, zeer hoog, en die een hair hebben

zo fyn als zyde Ky zeiden my ,
tlat een dezer geiten llegts een bezoard in den buik

hadt, en dat de anderen ’er twee of drie of vier hadden, het geen zy my op ’t oogenblik toon-

den , door hen op den buik te kloppen op de wyze ,
zo als ik ftraks gezegd heb. Die zes geiten

hadden zeventien bezoard-fteenen in , en een halven , van maakzel als een halyen noot; het

binnenft was als een weeke geitenkeutcl ;
geen wonder, want deze bezoards groeijen onder de

uiuvevpzel - floffen in den buik van de geit. Zommigen zeiden my ,
dat deze bezoards zig for-

meerden tegen de lever, anderen wilden, dat het tegen het hart ware, en ik heb de waarheid

van het een of ander nooit naar myn genoegen kunnen opfpooren Wat de bezoard becrett

,

die van de aapen koomt, die is zo fterk, dat twee grein daarvan zo veel doen als zes van die

der geiten, maar hy is zeer zeldzaamer, en wordt byzonderlyk op het eiland Macalfar gevon-

den ,
deze füon van bezoard is rond , terwyi de andere van verfcheiden figuuren is : dewyl ate

fteenen, welken men denkt van de aapen te koomen, veel zeldzaamer zyn dan de andere, zo

zyn zy ook veel dmirder, en worden fterkcr gezogt, en wanneer men ’er een vindt van de

grootte van een noot , zal men ’er zomtyds meer dan honderd ëcus voor geeven. I oyagé de

1’aveunier, p'»g. 78. enz.

De iapidibus bezoard orientales. Nonrlum certb innotuit ,
quibufn^^’P ciwmalibus ht

tak‘M repcriafitur^funt ^uifiatuuut, eos in yentrieule ceria capraruai fpecte t generari Qiaju-t
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wy hebben verfcheiden van deze famengroeijingen gezien
,
waar aan men den

n.2La.m y^xiaapen-hezoard geeft, en die famengroeijingen zyn alle verfchil-

lende van den oofterfchen bezoard ,
die zekerlyk van een herkauwend dier

koorat , en welken men door zyne gedaante en zelfftandigheid Jigtelyk van
alle andere bezoards kan onderlcheiden. Dcszelfs kleur is gemeenlyk olyf-

groen, bruin van buiten en van binnen, en die van den bezoard, welken
men wefterfchen noemt, is van een bleek, meer of min vuil, geel. De
zelfMndigheid der eerfle is zagter, mergagtiger, tederer; die van de laat-

llen is harder, droogcr, en, om zo te fpreekcn
, meer verfteend; daaren-

boven, dewyl de oofterfche bezoard verbazend getrokken wordt, en men
daar in deze laatfte

_

eeuwen eene grootc vertiering van gematdct heeft

,

dewyl men ’er zig in Europa en in Afia van bedient heeft in alle ge-
vallen

, waarin thans onze Geneesheeren hartfterkende middelen en te-

gengiften gebruiken ,
zo moet nien uit die groote hoeveelheid , welke

men daar van gebezigd heeft en nog bezigt
, befluiten

, dat deze Heen van
een zeer gemeen dier moet koomen

, of liever dat hy niet koomt van een
enkel foort van dier, maar van verfcheiden dieren, en eveneens gehaald

wordt uit gazelles ,
uit bokken of geiten

,
en uit fchaapen

, maar dat deze

/«7/Vffjf,GEsNERus jTavernier, Rumphius in Mufteo Amboin. refert. Indos in ri-
ftm efundi audientes, quodEuropai fibi imaginentur

, lupides bezoard!cos in ventrienlis ca-
prarunt fylveftriim geuerari; at contra ipfos affirmare, quod in Simiis crefcant, nefcios in'
terim, quanam in fpecie fimiarum, an in Bavianis diblis, an verö in Cercopitkeeis? At-
tarnen id certum ejfe ,

quod ex Succadana S? Tambas, fttis in infula Boriieo, adferantur
ibiqtte a monticolis conquijiti vendantur üs , qui littm accolunt ; hos verö pofteriores ajfè-
rere, quod in certa Simiaruni v«/ Cercopithecorum bi lapides nafcantur ; addere inte-
rim Indos , quod vel ipfi illi monticohe originem & ioca nataiia korumce leipidum nonduiH
propè explorata habeatit. ScfJ'citatusJumJ'jspi/JimiabiiUs,qui lapides ijlas ex Indiis orien-
talibus hoe transferunt ,

quonam de aninmli

,

üf quibus è toets hi proveniant
i fed nihil in-

de certi potui expifcari, neque üs ipps conftabat quidpiam , nifi quod faltem ah altis acce-

perant.... Novi ejfe, qui longiufculos inter & fphericos feu oblongorotundos,atque renifor-

tlies ,
dari quid dijcriminis fiatuunt. At imaginarium hoe ejl. Neque -enim ullA ratione

intrinfecus diferunt ,quando confringuntur aut in pulvcrem tcruntur ;modo fuerint genuini
,

nee adulterati , fivi detnum ex fimiis aut capris fylveftribus, aliifvc proveniaat animali-
biis Caiident hi lapides nomittibus ,pro varietate Hnguarum ,variis. Lufitanis feu
Caliga de Bufio; Sineuftbus , Gaiitfio; Maleitis , Cnliga-Kaka ; Perfis , Pafan feu Belfa-
har; Arahibus , & Cerzuahartli ; I.ufiianis, Indice incolis, Pedra-üugia, Lapides
Simiarum, Kcempferi tcflimonium, vocantur.... Credibile ejl nafci eofdem in doma-
cho ,

quüm pkrumque in centro Jtraminum Ugnorumve partieuhe
, nuclei, aut lapilU sS

aliafmilia ,
inveniantur , tanquam prima rudimenta

,
circuin qme acris

, viscofa materies Cefe
lamellatim applicat

,

<2? deinceps ,cnifl<e inflar, magis magifque aulta in lapidem durefit
Pro varietate vi&us, quo utuutur antmalta

, ipfe quoque lamellte variant, fucceiTivit lila

mutuo adpoftt,s , fenfmque gratidefcentes. Frallu hce facile feparantur ^ ter Piteornm
ftepe jlatum ita d fe mutub fuccedimt , ut decorticatum relinquqnt lapidem

, hevi iterum
qua/i expoliïa fuperfiüe confpscuum. Laptdes bezoard, illis è locis India orientalis venieLYs
quibus cim Brmannts commerctum mtercedit ,pro parte minuii funt & rotundr rdtcutl
que quandam fpecicm sn centro gerunt. yHii verö tenuiores & oblotZ
flramitiula, & ejufmodi , quibus ftmplex faltem , aut
geminum ejl. Unde d hic ultra dimidiam
partem rejtcult dam . nobts quidem kt vtdentur veriejje ftmianmi lapides, utpote maturüH
ah hifce animantibus per anum excrett

, quam ut majorem in moUm Potuerint exerefcere.
Seba, Fol. II. pag. 13°'
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dieren denzelven niet kunnen voortbrengen ,
dan in zommige klimaaten van

de Levant en de Indiën.

In alles ,
wat men over dat onderwerp gefchreven heeft , hebben wy niet

ééne wel gedaane waarneeming ,
noch ééne enkelde befliffende reden ge-

vonden ; het blykt alleen uit het geen Monard, Garcias, Clusius,
Aldrovandus, Hernandes, enz. gezegd hebben, dat het gewaande

dier van den oofterfchen bezoard niet de gemeene en tamme bok of geit is

,

maar eene foort van wilde geit, waarvan zy de bepaalende karakters niet

opgeeven. Insgelyks kan men uit alles, wat Kampeer gezegd heeft ,be-

flaiten ,
dat het bezoard-dier eene foort van wilde geit

,
of liever eene foort

van gazelle is
,
ook zeer kwalyk befchreeven ; maar uit de getuigeniflen van

Thevenot, Chardin, en Tavernier, blykt het dat deze fleen

minder gehaald wordt uit de gazelles ,
dan uit de fchaapen , en uit de wilde

en tamme bokken of geiten. En ’t geen nog meer gewigt aan ’t geen deze

Reizigers daarvan zeggen, byzet, is, dat zy fpreeken als ooggetuigen
, en,

fchoonzy de gazelles by het onderwerp Van den bezoard niet aanhaaien, is

het egter niet waarfchynlyk, dat zy zig vergift hebben, en dat zy hen voor

geiten hebben genomen, omdat zy hen wel kenden, en omdat zy ’er op

andere plaatfen van hunne Reisbefchryvingen gewag van maaken {h). Men
moet dan niet verzekeren, gelyk onze hedendaagfche Natuurbefchouwers

gedaan hebben ,
dat de oofterfche bezoard byzonderlyk en eeniglyk koomt

van eene zekere foort van gazelle; en ik beken, dat ik,_ na niet flegts de

getuigeniflen der Schryveren, maar de ftukken zelve, die de zaak beflis-

fen konden , onderzogt te hebben , zeer geneigd ben om te denken , dat

deze fteen eveneens koomt van de meefle herkauwende dieren , maar gemeener

van de bokken of geiten en de gazelles.
_

Hy wordt, gelyk men weet, gefor-

meerd door laagen, die een gemeen middelpunt hebben, en bevat in dat

middelpunt dikwils eenige vreemde ftoffe. Wy hebben nagegaan, van wel-

ken aart deze ftoffen waren , die den oofterfchen bezoard tot pit of kern

verftrekten? om daar uit ,
zo ’t mogelyk ware, over de foort van het dier,

die dezelve hadt doorgeflikt ,
te oordeelen. Men vindt in ’t midden dezer

bezoard-fteenen kleine keitjes
,

pitten van pruimen
,

mirabolans
,

tama-

rinde, korrels van calTia, en vooral ftrootjes, en boomknopjes; dus kan

men dit voortbrengzel niet wel toefchryven dan aan dieren , die kruiden en

Waden eeten.
, . , ,

Wy denken dan ,
dat de oofterfche bezoard met koomt van een byzonder

dier, maar van verfchillende dieren, en het is niet moeijelyk de getuigenis-

fen der raeefte Reizigers met dit gevoelen overeen te brengen ; want terwyd

zy elk iets flrydigs zeggen ,
zullen zy egter allen ten naaften by de waarheid

gezegd hebben. De ouden
,
Grieken en Latynen ,

hebben den bezoard niet

gekend; Galenus is de eerfte die van deszelfs kragt tegen het vergift

gewag maakt; de Arabieren hebben veel van die zelfde deugden van den be-

zoard gefproken, maar noch de Grieken
,
noch de Latynen, noch de Ara-

bieren ,
hebben de dieren

, die dezelve voortbrengen ,
nauwkeurig aange-

(A) Tavernier, to/u, //, pag. 26.
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Weezen. Rabbi Moses, een Egyptenaar, zegt alleenlyk, dat zomtnigen

willen
,
dat deze fteen zig in den hoek der oogcn forraeere

,
anderen ,

dat

dit in het galblaasje der fchaapen in het ooften gefchiede
; daar zyn nu be-

zoards, of famengroeijingen , die zig inderdaad in de hoeken der oogen,en

in de traangooten van de herten en eenige andere dieren formeeren : maar

die famengröeijingen zyn zeer verfchillende van den ooflerfchen bezoard,

en de famengroeijingen van het galblaasje zyn alle van eene ligte
, olyagtige

en brandbaare ftof ,
die niet gelykt naar de zelfllandigheid van den bezoard.

Andreas Lacuna, een Spaanfch Geneesmeefter , zegt in zyne uitleg-

gingen over Diofcorides , dat de oofterfche bezoard uit eene foort van wilden

bok of geit in de gebergten van Perfië gehaald wordt. Amatus Lusi-
tanüs herhaalt het geen Lacuna zegt, en voegt ’er by, dat deze berg-

hokken naar het hert gelyken. M o n a k d ,
die hen alle drie aanhaalt ,

ver-

zekert nog ftelliger, dat deze fteen gehaald worde uit de binnenfte deelen

van een berg- geit in de Indiën, waaraan ik, zegt hy, geoordeeld heb den

naam van cervi - vapra te hebben moeten geeven , omdat dit dier tuffehen

deze foorten in is
,
en van beide wat heeft ; het heeft ten naaften by de

grootte en gedaante van het hert , maar het heeft, gelyk de bokken, de

hoornen enkeld en zeer gekromd over den rug (i). Gar’cias ab Hor-
T o (Dujardin) zegt , dat in Coraflbn en in Perfië eene foort ^an bokken (^)

(

i

) Laph Bezaar varia^ kahtt appellationes ; nam Arahibus Hager dicitur. Perfis Bezaar

,

Indh Bezar Ifte lapis in internis partihus eujufdam animalis, Capraraontana appellati,

generatur In India fupra gangem eertis montibus , Sinarum regioni vicinis ,
anima-

Ua cervis valdè fimilia reperiusUur
,
turn magnitudine , turn agilitate aliis notis, excep-

tie quibiifdampartibus ,
quihus cumcapris magis convenhmt , ut cornibus ,qua veliiti captain

dorfum reftexa habent , IS corporis formd, unde nomen ilUs inditum cervicapra
,
propter

partei , >iuai eum capris G? cervis fimiles obtinent Efi autem animal Qex eorum relaiu ,

qui ex illa regione redeuntes animal confpexertmO in quo reperiuntur ifti lapides , cervi mag-

nitudine , IS ejus quafiforma ; binis dumtaxat cornibus praditum , latisIS extremo mueronatis

atque in dorfum valdè recurvts , breves pilos habens cineracei coloris, feu admixia rufedo .•

in afdein montibus aliorum etiam colorum reperiuntur. Jndi vel laqueis vel decipuHs illa

yenantur & mablant. Adeb autem ferocia funt, ut interdum Indos etiam occidant , agilia

preeterea IS ad faltum prona ; in antris vivunt gregatimque eunt : utriufque fexus mares

bus modo defcripta pradtta funt ; eji autem ex longmquts regtombus per Africam generofo
Arckidiacono Nebienfi delaium: magnitudine cervi, capite IS ore cervino, agile infiar cer-

vi pili IS ttolor cervo fimiles-, corporis forma copram refert , nam magno kirco fimile ek
hircinos pedes habens & bina cornua in dorfum inflexa extrema partc coniorta, ut hircina
videantur, reliquis autempartibus cervum amulatur. Illttd autem valdè admirandum quod
ex turre fe pracipitans in cornua cadat fine ulldnoxd: vefcitur herbis

, pane, leguminibus
omniburque cibis ,

quee illi priebentur : robufium efi IS ferred catena vinStum
, quia ownes funcs

auibusligabatur, rodebat IS ruwpehat. Nicat ai Monaudi
, de Lapide Bezoard , libl

l'merprete Carolo Ci.v s\o, linaphekngiee 1605.

G) Efi in Carafone IS Perfid hira quoddam gems, quod Pafan lingud Perfied vocaut,

rufi aut alterius coloi is
{,
tgo itijum o pi tegrandem Goce vidi") mediocri altitudine ,

in cu-

jus vetitriculo fit ntc ‘apts bezar..... Ceterum non folum generatur hic lapis in Perpd,

fed etiam nonnulis Malacis locis

,

er in infuld,qu<e d Vaccis nomen fumppt, haud procultt

prombntorio Comorim. Nam cum in cxcercitiis annonam maftarentur iftic raiiJti prxgrandes hir-

ci, in eorum ventriculis magna ex paree hi lapides reperci funt. Hinc faltum eft, ut quot~

X 3
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is, Pa/an (/) genaamd

, en dat het in de maag dier bokken is, dat de
oollerfche bezoard geformeerd wordt

;
dat deze fleen niet flegts gevon-

den wordt in Perfië, maar ook in Malakka en op ’t Koeijen-eiland, by kaap
Comorin. Dat men onder de groote menigte bokken, welke men flagtede

om het leger onderhoud te bezorgen
,
deze fteenen in de maag dezer dieren

zogt
, en dat men ’er die vry gemeen in vindt. Christoph. AcoJsta

(pi)

,

herhaalt ten dezen opzigte ’t geen Garcias en Monard zeggen

,

zonder daar iets nieuws by te voegen. Eindelyk ,
om niets over te liaan van

alles , wat betrekking heeft tot het hiflorifch verllag wegens dezen Heen, zul-

len wy aanmerken
, dat K.EMPFER, meer een geleerde dan een nauwkeu-

rig waarneemer, in de provintie Laar in Perfië zynde, verzekert met de
inboorlingen ter jagt gegaan te zyn van den bok pafan , die den bezoard
voortbrengt, dat hy zegt daar den Heen, om zo te fpreeken,te liebben zien

uithaaien, en wederom verzekert
,
dat dewaare oollerfche bezoard van dit

dier koomt

;

dat inderdaad de bok alm ,
waarvan hy ook de afbeelding

geeft, in het zelfde land bezoards voortbrengt, even als de bok pafan, maar

dat zy veel minder zyn in hoedanigheid : uit de figuuren ,
welken hy van

deze twee dieren
, den pafan en den ahu geeft

,
zou men geneigd zyn te

denken , dat de eerlle figuur eer den geraecnen gazelle, dan den waaren pa-

fan vertoont , en door zyne befchryving helt men over om zig te verbeelden.,

dat zyn pafan inderdaad een bok en niet een gazelle is , omdat hy hem een

gelyken baard als die der bokken toevoegt ; en eindelyk uit den naam ahu

,

welken hy aan zyn anderen bok geeft , zo wel als uit zyne tweede figuur,

fchynt men den lleenbolc eer dan den waaren ahu, die onze tzeiran, of
groote gazelle is, te herkennen. Het geen nog zonderlinger moet voorkoo-

men, is
,

dat K^mpfer
,

die de foort van dit dier van den oollerfchen

bezoard fchynt te willen befliflen
, en die verzekert ,

dat het de wilde bok

is, pafan geheeten, ter zelfder tyd een man aanhaalt, welken hy geloof-

waardig noemt, en die evenwel verzekert de lleenen van dien zelfden be-

zoard in den buik der gazelles in Golkonda gevoeld te hebben. Dus koomt

alles, wat men uit het fchryven van K^mpfer, over dit onderwerp Hei-

ligs kan opmaaken, hier op uit, dat het twee foorten van wilde berg-bok-

qunt ab eo tempore in hanc infulam apptllunt, Mrcos obtrimcent , lapidefque ex iis tollant, Verum

nulli Perjicis bonitate comparari poffu'it. Dextri autem adeö funt Mauritani, ut facile quA in

regione mti fint finguli lapides, dijcernere dijudkare pojfint Vocatur autem bic lapis Pa-

zar fl Pazan
, id ejl ,

hircorum Arabibus , turn Ferfis fjf Cornfone incolis: nos corrtipto. nomine

Bezar , atquelndi maeis corrupte Bazar appellant
, quafi dicas lapident forenfem: nam Bazar eorum

lingua forem ejl, Garcias ab Horto, Anmat. Hifi, Inierprete Carolo Clusio, Rha-
phelengia i 6os. pag. 216.

(O . Het koomt ons voor dat Kjïmpfer van Monard en Garcias, de naa-

men van Cervi-capra of Capri-cerva

,

en dien van pafan

,

welken hy aan het dier vau den

oofterfcheii bezoard geeft, ontleend heeft.

(nO Generatur ifie lapis in vsntrkulis onimalmm.birco feré fimilium.arietis
pragrjindis magni-

tudins, colore rufo , uU cervi propemodtm
, agili,^ acutijfimi ouditüs,d Ferfis appellate,

auod variis Indice provinefis, uti in promontorio Comorim, nonnuUis Malncse lecis
, turn etiam

in Perfid £? Cfirajone, infulifque
, quai ^ l^accA cegnomen adeptce Jura, invenitur, Christ. a

•CosïA, Aromot. liber, cap. 36. inierprete Carolo Clusio, psg, 279.
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ken zyn, de pafan en de ahu, die de bezoard in Perüè' leveren, en dat in
de Indiën deze fteen ook in de gazelJes gevonden wordt. Chardin zegt
ftellig

,
dat de oofterfche bezoard in de wilde jen tamme bokken en geiten

gevonden wordt’, in de Perlifche golf en in verfcheiden provintien der In-
diën ,

maar dat men denzelven in Perlië ook in de fchaapen vindt
j de Hol

landfche Reisbefchryvers (w) zeggen insgelyks
, dat hy in de maag der

fchaapen of der geiten voortgebragt wordt
; zo ook getuigt Tavernier

nog Heiliger, dat het de tamme geiten zyn, waar in de bezoard groeit; hy
zegt, dat zy fyn hair hebben als zyde, en dat hy, zes van deze geiten’lee-
vende gekogt hebbende , daar zeventien geheele bezoard-fleenen uitgehaald
hadc, en een halven zo groot als de helft van een hazenoot, en hy zegt
vervolgens, dat er andere bezoards zyn, welken men denkt van aapen te
koomen

, welker deugden nog grooter zyn , dan die der geiten ; dat men
die ook haalt uit de Icoeijen , maar dat derzelver geneeskundige kragt minder
is

,
enz. Wat moet men uit de verfcheidenheid van gevoelens en getuige-

niffen opmaaken ? wat kan men ’er uit befluiten , dan dat de ooHerfche be-
zoard niet van een enkele foort van dier koome, maar.dat men hem integen-

deel in verfcheiden dieren van verfchillende foorten vindt
,
en vooral in de

gazelles en geiten of bokken ?

Wat de weHerfche bezoards belangt, wy durven verzekeren, dat zy noch
van geiten ,

noch van gazelles koomen, want wy zullen in de volgende ar
tikelen doen zien, dat ’er geen geiten of gazelles, noch zelfs eenie dier
dat naar dat geflagt zweemt, in de geheele uitgeftrektiieid der nieuwe we-
reld gevonden wordt; in plaats van gazelles heeft men in deAmerikaanfche
bolTchen met dan rhebokken gevonden

, m plaats van geiten en wilde fchaa-
pen heeft men op de bergen van Pem en Chili geheeJ verfchillende dieren
lamas en de pacos, daar wy vroeger van gefproken hebben (o)

, gevonden’
De oude Peruviaanen hadden geen ander vee, en ter zelfder tyd, dat deze
twee foorten gedeeltelyk tam gemaakt, en tot den Haat van huilTelykheid

gebragt waren ,
beftonden zy egter in veel grooteren gotale in hunne natuur-

ftaat cn leefden in vryheid op de bergen ; de wilde lamas wierden huanacus
en de pacos vicunnas genaamd

, waarv'an men den naam van vigogng
, die in-

derdaad het zelfde dier als den pacos beteekent, heeft afgeleid. Beiden
dat is te zeggen de lamas en de pacos, brengen bezoards voort

, maar de tami
me zeldzaamer dan de wilde.

De Hr. Daubenton (p), die nauwkeuriger dan iemand voor hemde na

C«) Men vindt op ’t eiland Bosner de berugte bezoard -fteen
, die zeer dierbaar U ,

gezogt wordt uit hoofde van zyne kragtige werking tegen het vergift; hv wnrrlr
fterk

in de maag der fchaapen of^geiten , rondom een klein knopje of fprultje
, dat in

de maag is, en dat in den fteen zelven gevonden wordt Men gift „ar ^
uit de maag der fchaapen koomt en de galfteen der varkens zig forJieeren door de krït
enige byzondere kniiden,^ dieren _eeten, devvyl men dezelve nip? vinHr in

t midden van
dat de bezoard , die

4ilarélationd’Oléarius, tom.lL ^ iviandelslo,

CO «I^ykel van de dieren der Nieuwe wereld.

) Zie hier ageer de befchryving der verfchillende bezoards
, die in ’s Konings kabJnec zycu
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tuur der bezoards onderzogt heeft, denkt, dat zy beftaan uit eene floiFe van
dezelfde natuur , als die

,
welke zig in de gedaante van een glinfterend en

gekleurd wynileen op de tanden der herkauwende dieren vaftzet; men zal uit

de befchryving
, welke hy gemaakt heeft van de bezoards

, waarvan wy eene
zeer talryke verzameling in des Konings kabinet hebben, kunnen zien, welk
het wezendlyke verfchil zy tuflchen de oofterfche en wefterfche bezoards.

Dus zyn de bokken of geiten der Ooft-Indien , of de gazelles van Perfie , niet

de eenige dieren, die famengroeijingen voortbrengen, waaraan men den
naam van iesoard gegeeven heeft; de gems (5), en milTchien de fteenbok

der Alpen ;
de boldcen van Guinée ( r

) , en verfcheiden dieren van Ame-
rika ( r ) ,

geeven ook bezoards , en zo wy onder dezen naam alle de famen-
groeijingen van dezen aart, ‘welke men in de dieren vindt bevatten, kun-

nen wy verzekeren
,

dat de meeile viervoetige dieren , de yieefcbvree-

tende uitgezonderd ,
bezoards voortbrengen ,

en dat 'er zelfs in de kroko-

dillen ,
en in de groote flangen gevonden worden (t).

fq') Wy 'onderzogten in Grauwbunderknd koomende , twee zaaken , waarvan wy te Po-

fcliiaro reeds eenige kundfchap gekreegen hadden : het eerfle onderzoek betrof die ballen , welke

men in de maag der gemfen vindt : zy hebben de grootte van een kaatsbal , en zyn zelfs zora-

tyds wat grooter; de Duitfehers noemden dezelve Gemskugel, en beweeren dat zy dezelve met

vrugt gebruiken kunnen gelyk de bezoard, die op dezelfde tvyze in de maag van zekere In-

diaanfehe geiten geformeerd wordt. Foyage balie, par Jacob Spon ê? George
Whei.er, /.yu» 1718. tam. II. pag. zjj .—. I5y Munich in een dorp ,

genaamd

,

dat aan den voet van het gebergte ligt, liet onze geleider ons zekere ballen of bruine klom-

pen zien van de dikte van een hoendcrey of wat minder ; deze ballen zyn eene ibort van te-

derén en onvolinaakten bezoard , die in dit land gemeenlyk in de maag der rhebokken gevon-

den worden ,
hy verzekerde ons , dat zy groote kragt hadden , en dat hy dezelve dikwils aan

vreemdelingen verkogt; hy fcliattede hen op tien écus het Huk. Fo^ages des MiJJlonaires , torn.

I, pag. 129.

Cr') In Congo en Angola, vindt men in den buik der wilde bokken, ais zy oud beginnen te

worden, zekere fteenen, die naar den bezoard gelyken, die der mannetjes gaan voorde belle,

en worden door dc Negers opgegeeven als een beproefd middel in verfcheiden ziekten , byzon-

derlyk tegen vergift. Hifi. gétiér. des Foyages par Mr. r^bl>ê Prevost, tonv. F. pag.^i.

(j) Hccepimus a peritis venatorihus reperiri lapides bezoard -in ovibm illis peruinis cormum

expertibus ,
quasBievims vocant; Cfant enimalia cormaaTmucxvocata, ^alia, quas dkuntGvor

nacas) preetersa in Teuthlalma^ame,^!/» caprarum mediscrüim paulave majori confiant magnitudi-

ne .... Deinde in quodnm damarum genere, quas Macatlchichiltic aut Tcmamayame appellant. ..

Nee 'non in ibicibus, quoriim bic rsdundat cvpia; ut Hifpanos ö* apud harte regionem frequentes cef‘

vos taceam in quibus quoque efi iabidem , de quo prefens eji inftitutus fermo reperire : Capreas etiam

cernuum expertos ,
quas audio pajjlin reperiri apud Peminos, ut Jummatim dicam , vix ejl eer.

vorum caprearwnque gemis ulltm , in cujus ventriculo atidve intemd parte
, fud fponte, ex ipfis

alimoniis excrementis , lapis bis qui etiam in tauris vaccifque folet offendi, non paulatim concrejeas

gmeretur, multis fenjim aéiitis £f cobarefcemibus membranulis quales funt ceeparum. Idei

non niji vetudijjims ^ Jenia pene confeBis lapides hi reperiwitur neque ubiquefed certis ftatisque

locis VariU bos lapides reperies formis (f coloribus; alias neinpe candêfcentes_, fujcos alias

,

alias luteos, qtiofdam cinereos nigrofque ö* vitri aut ohjidiani lapidis modo micantes, Hos ovi, illos

rotunda fignra ö* alios triangula, (fic. Nard. Ant. Recchi apud Hf.rnanoj pag. 325

^ 32Ó — Wapper vondt in de maag van een wilde geit, die de Spanjaards Cornera de

Terra genaamd hebben , dertien bezoard fteenen van vetfchillencie liguuren ,
waarvan zommigen

naar koraal geieekeu , Ichoon zy geheel groen tvaren toen hy hen ontdekte ; vervolgens kree-

„gn zy cene afchgrauwe kleur. Hifi, générale des Voyages par M. l' ribbe Prevost, tam.

XII pag-3^^^ Halo. Deze Cornera de terra is niet een geit of gazelle, het is de Lama van Peru,
^ is nog een andere fteen, welken men den kap-Jlangen-fteen noemt; hy koomt van

een
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een juift denkb^Id van deze famengroeijingen te krygen, moet

men
verfcheiden kiaflen van maaken; men moet in aanmerking nee-

ÏSdzel
^ voortbrengen, en tevens de klimaaten In hetvoedzel gadeflaan, waar door deze foort van groeijmg,of dit voortbrenazelaan moet toegelcnreeven worden. °

10. Voorecrft moeten de ftecnen, die in de Waas of in de nieren van den
rnenh:h,_en van andere djeren gevonden worden, van de klaffe der bezoards
afgeicheiden, en met den naam van calculi oïfieenen uitgedruktworden-men kent hen ligtelyk aan hunne zwaarte, aan hunne pisagtige reuk en aanhunne famenftellmg, die met regelmaatig noch met dunne gelykmiddelpmtige laagen gefchikt is, gelyk die der bezoards.

^^a^pun

galbL?cï welke men fomtyds in de

b?zoïds berwf T" '"T vindt, niet alsoezoaras belchouwd worden ; men kan dezelve hetelvk onder/chetrl nn
hunne kleur, ligtheid, brandbaarheid, en daarenboven zyn zy niet eefbrmeerd by laagen rondom een pit

,
gelyk de bezoards.

^

30. Ten derden zyn de kluwens of hairballen, welke men vry dikwils inde maag der dieren, en byzonderlyk der herkauwende dieren vindt eeenewaare bezoards; die kluwens, welken men egragopiles noemt belln’nn v-mbmnen u.t hair, ’t welk het dier, zig lekkUef heeft SgtSft "Sharde wortels welken hy ingellaagen, maar niet heeft kunnen vertèlren
, en uitwendig zyn zy meed al belegd met eene lymagtiee zelfllandiaheid, vry gelyk aan die der bezoards: dus hebben deze bailn°niets van r™bezoard dan die uitwendige laag, en het eerfte ^ezWr ie

^ ^

van de andere te onderfcheiden
^ ^ ' genoeg, om de eene

egagri^iles in de dieren van gemaatigde klimaa-ten, en nooit bezoards Onze ofTen en koeijen, de gemlbn der Alpen (u)de ftekelvarkens m Italië (v)
, brengen met dan egagropiles voortf de Si’ren der heetfle landen daarentegen geeven niet dan bezoards. De olyfant

(w), de rhinoceros, de bokken, deAfiatifche en Afrikaanfche gazelles
de lama van Peru, enz. brengen allen , in plaats van egagropiles, wezend’
lyke bezoards voort, welker grootteen zelfllandigheid verfchillen naar het
verfchil der dieren en klimaaten.

JO. De bezoards, waaraan men de meefte goede hoedanigheden en deue
den gevonden of onderfteld heeft, zyn de oofterfche-beioards, dewtïf

een flaag, die inderdaad als een kap heeft, die hem agter den kon afhanirr -

kap, dat de fteen gevonden wordt. De minde is van de grootte als een
foort van flangen wordt niet dan op de kullen van Melindc «vonden^^ en

‘

koomen door middel der Portugeefehe matroozen en foldaatci die be-
Foyage de Tavernier, tom. IV. pag. 80. _ Zie ook hier LLr koomen.
fchillende bezoards , die in des Konings kabinet gevonden worden

^^hihryving der ver-

C») Zie de nooten op de voorgaand* bladzyden van dit deel

C»') Wy hebben een egagropile gevonden in een ftekelvarbe,
'

rvn. •

zonden. ^ ï/62 van Rome ge-
(«i) Zie de befchryving van dat gedeelte van het kobiner ’f ,..a.n 1.

olyfant en den rhinoceros ,
in ’t XI deel dezer Natuurlyk ^ HiftoHe^

betrekking heeft tot den

X// Bed. Y
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j ^ gezegd hebben, koomen van de geiten , degazelles, de fchaa-

pen, die zig op de hooge gebergten van Afia onthouden; de bezoards van
eene mindere hoedanigheid , en welken men weftcriyke noemt , koomen
van de lamas en de pacos ,

die alleenlyk in de gebergten van Zuid - Amerika

gevonden worden. Eindelyk de geiten en de gazelles van Afrika geeven

ook bezoards, maar die zo goed met zyn als die van Afia.

Uit alle deze ftu' ken kan men befluiten ,
dat in ’t algemeen de bezoards

niet anders zyn, dan het overfchot van plantvoedzel
,
’t welk inde vleefch-

vreetende dieren niet gevonden wordt, en enkel plaats heeft by hen, die

welke zig met planten voeden ; dat
,
gelyk het gras en de kruiden in de ge-

bergten van Zuid-Afia fterker en verhevener van fappen zyn
, dan in eenig

ander gedeelte van de wereld , de bezoards , die daar de overblyfzels of

het overfchot van zyn, ook meer kragt moeten hebben dan alle de andere;

dat dus ook in Amerika, alwaar de hitte minder is, het gras en de kruiden

der bergen ook minder kragt hebben, en derhalven de bezoards, die daar

van voortkoomen, van mindere hoedanigheid moeten zyn dan de eerfte:

En dat eindelyk in Europa, alwaar het gras en de kruiden zwak en flauw zyn,

en in alle de vlakten der beide werelden , alwaar zy grof zyn
,
geen bezoards

maar fleo’ts egagropiles voortgebragt worden, die niets bevatten dan hair

of wortels en al te harde draaden, welken het dier niet heeft kunnen ver*

teeren.
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BESCHRTFING VAN DE GAZELLE.

De Gazelle ( P/. XXV) is een herkaauwend dier van de grootte van een

rhebok ,zy gelykt ook zeer veel naar dat dier door de afmeetingen des

lighaams, maar zy verfchilt daar geheel en al van door de hoornen (P/.

XXXIII, flg. I ) ; maar in plaats van maflif te zyn
,
gelyk het gewei van het

hert, van het rendier, van den rhebok, enz. hebben zy eene holligheid,

gelyk de hoornen van den Hier , van den ram , van den bok , enz. ; zy zyn

zwartagtig
, op een kleinen afiland boven de oogen geplaatfl , en naar ag-

téren en naar beneden gekromd , behalven aan hun eind , hetwelk fchuinfch

naar voren en naar binnen geboogen is ; zy hebben dertien of veertien uit-

fteekende ringen ,
de eerften gaan geheel rondom den hoorn en laaten wei-

nig afftand t&chen den anderen over, de anderen ftaan verder af en trek-

ken zig niet over de agterfte zyde uit ; zy flaan ook fchuinfch , laager

zittende op den voorkant dan op de zyden van den hoorn ; zommige van

die ringen maaken eene krullyn uit
,
dezelve eindigt met haare beide einden

aan regelmaatige ringen, die door die vereeniging gevorkt fchynen; het

eind van den hoorn is glad , en daar loopen over het overige van deszelfs

uitgeftrektheid kleine ftreepjes in de lengte ,
die hoorns hebben ten naaften

by dezelfde lengte als de kop aan twee geraamtens van deze dieren, die in het

kabinet van den Koning zyn , en waarvan het een in Syrië van de weeke
deelen ontbloot is.

Het vel van de gazelle, waarvan dit geraamte genoomen is, is ook aan

het kabinet gezonden ;
het bovenfl; van het_ neusbeen ,

en het voorhoofd

hebben eene rofle kleur met eene zwarte vlak in het midden
, _

daar loopt aan

elke zyde van het neusbeen eene witte ftreep met eenige tinten rosagtig

,

die zig van de neusgaten tot aan de oogen uitftrekken ;
men ziet onder die

flreep eene andere ftreep van eene rofle kleur ,
met eenige tinten zwaï'tag-

tig ; daar zit een vlak van een rosagtig wit agter het oog , en drie ftreepen

,

die in de lengte loopen , op den binnenkant der ooren door witte hairen ge-

maakt; de buitenkant der ooren en het overige van den kop, met uitzon-

dering van het benedenft des onderften kaakbeens , het agterft en de zyden
van den hals, den rug ,

het kruis, de zyden des lighaams, de fchouders, de
dyen , de buitenkant van den voorarm en van het eigenlyk gezegde been

, de
pypen en de voeten ,

zyn van eene meer of min donkere vaale kleur
en op verfdieiden plaatfen met ros of bruin getint ; daar zit eenig mengzel
van die laaüle kleur op het lyf_, en eene breede byna geheel bruine ftreep,

die zig over de zyden van het lighaam uitftrekt van den fchouder tot op den
dye

; de buitenkant van den_ voorarm en de pypen der vier pooten zyn ros,

met uitzondering van den binnenkant der pypen van de voorfte pooten, die

Y z
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van eene zeer heldere vaale kleur zyn; het agterft der kooten en de kr^
hebben eene donker bruine kleur, het benedenft des onder ’

het voorfte van dai hals, de borft, de buik, de billen, de

den voorarm en van het been, zyn wit; daar zit boven

der PYpen van de voorfte pooten, een weinig onder den knie ,
een b je

hals dfe naar beneden liggen, die langer, digter en flyver ^n dan de

anderen ;
deze borftds zyn bruin, maar als men dezelve van een lchiuft,ziet

men dat de hairen, die bedekt waren, eene vaale of witte kleur hebben, de

gazelle heeft voor elk oog een traanput
,
gclyk het hm't.

Men heeft ook eene jonge gazelle ,
die in wyngeefl bewaard is

,
uit byrie

aan het kabinet gezonden ; derzelver afmeetingen worden in de volgende

tafel opgegeeven ;
de hoorns zyn nog niet gevormd ,

maar men voelt op net

voorhoofd knobbels, die derzelver ourfprung aanwyzen; daar zit voor elke

Svput eene zeer duidelyke traanput, welker mond drie of vier lynen langis’,

en^Fn de gedaante van een halve maan tegen den rand van de oogput ge-

nlaitflzit. Hethairvandeh kop heeft tinten vaal, ros- en ivitagug ;
als

men die gazelle vergelykt met het vel ,
dat ik befclmec^n heb ,ziet men diu-

delS aan de kleine gaLlle de voetfpooren der rolTe fh-eep van het midden

des neusbeens, van de witte ftreep ,
en van de ftreep van de zyden des neus-

beens uit ros en zwartagtig te zamen gefield ,
en wordt men het wit onder

hS oog gewaar ; de drie in de lengte loopende ftreepen ,
door de hairen ge-

maakt , zfn reeds zeer duidelyk getekend op den binnenkant van het oor ;
de

randen van die zyde zyn ook met hairen bedekt ; de biiltei^ant van het oor

en alle de deelen ,
die eene vaale kleur hebben by de volwalTen gazelle ,

heb-

ben ten naaflen by dezelfde kleur by de jonge gazelle waarvan wyhier fpree-

kli maar dezelve heeft flegts eene witagtige of zeer ligte vaale kleur op die

deelen die wit zyn by de andere; daar zit zwartagtig bruin op de zyden van

h^ ligkam, op de kroon, tegen de hoeven en op het bovengemeld bosje

XXri .) gezien,

die op vier duimen afflands van den aars (C) en digt by elkanderen ge

n Ltft waren; maar ik heb den affland met duidelyk kunnen opmaaken, die

Fuffehen beiden plaats hadt, omdat de buik op die plaats geopend was; daar

zit in de liezen aan wederszyden van eiken tepel een zak

pend zvnde omtrent tien lynen middellyns aan zyn ingang heeft , dezelve

Fbekt zFgagterwaardsuit, en heeft zeven lynen diepte { EF, men ziet den

hoÊm f om dat deze zak doorgefneeden rs); de onderile wanden van elk

to zaken worden door eene verdubbeling van het vel gemaakt, gclyk

•dfzak ïandeivyfjes Sarigue; maar die van de gaze les fchynen geene be-

trekkbg te hebSn op de eerflgebooren jongen, gelyk die van de farigue,

fchoonle tepels op derzelver randen geplaatfl zyn ;
ik heb op deaelver bo-

dem een weinig vogt gevonden, dat van eene vetagtige ze fflandigheid en

witagtie van kleur was.
. , j n

De tweede regels (GH, PI. XXFI , fig. i )
der vingeren van de gazelle

zitten flegts met hunne agterfle zyden aan m^kanderen vafl:
,

die door het
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het

m
vel vereenigd zyn; het onderft gedeelte (IK) der eerde regelen zit ook

niet vader; maar ter plaatle (i.) van de geleeding der tweede met de derde

regelen zit’er een tiidchenfchot (A), dat door het vel gemaakt wordt
,
dat

de beide vingeren aan malkanderen hegt ; dit tuffchenfchot eindigt eene hol-

ligheid ,
die tuflchende tweede regelen der vingeren

, en tuffchen het onderd

gedeelte der eerde bevat is, dat raaakzel der voeten van de gazelle is mv
loSekoomen wemig verfchillend te zyn van den voet van het fchaap

en van andere dieren met gevingerde pooten
; als men de hoeven

een fchaap van een fcheidt, ziet men het dwarfche tnlTchen-

fchotV), dat boven dehoeven zit, en de holligheid (D), die boven het

tuSekiot gevonden wordt.

T pn2te van het geheele lighaatn , in eene regte lyn getneeten,
^ hpr eind van den fmoel tot aan den aars

Lengte van den kop, van het eind van den fmoel tot aan het

oSïfk^vJn^^en fmoel , agter de neusgaten getneeten

Omtrek van den bek . .

Afflaod tuffchen de neusgaten om laag

T nirte van het oog, van den eenen hoek tot den anderen

Afftand tuffchen de beide oogleden ,
wanneer zy open zyn

Afhand tullenen den voorlten nock en het eind der lippen

Afftand tuffchen den agterften hoek en het oor

Afftand tuffchen de voorfte hoeken der oogen, in eene regte

lyn getneeten ......
Dezelfde afftand over de kromte van het neusbeen

Otntrek van den kop voor de hoornen . ,

Lengte der ooren ....
Breedte van derzelver bafis, over de buitenfte kromte gemee-

ten . • • *

Afftand tuffchen de beide ooren, om laag gemeeten

Lengte van den hals ....
Omtrek by den kop . . ...
Omtrek by de fchouders ...
omtrek van het ’lighaam, agter de voorpooten

Lengte van den ftomp van den ftaart

Omtrek aan zyn begin •
.

,
*

,
-

Lengte van den arm, van den elleboog tot aan den knie

Omtrek op de dikfte plaats . ...
Omtrek van den knie . .

Lengte van den pyp • «

Omcrek op clo dunue plaacs . , , ,

Omtrek van den kogel ....
Lengte van den koot ....
Omtrek van den koot .....
Omcrek van de kroon • • . .

Hoogte, van het onderit van den voet tot aan den knie , .

Afftand, van den elleboog tot onder aan den voet

Lengte van den dye, van den kniefchyf tot aan de waade

Y 3

voeten

,

duimen, lynen.

I. 8. o.

o. 4- lO.

0. 4* 5*
o.' 3- o.

o. o. a.
o. 0. 9.
o. 0. 6.

.
o. 2. 3-
0. 1. 3-

o. I. 9-
o. 2. 2.

o. 8. 7-
o.' 3- o.

o. 2. p.
o. I. 6.

o. 4- 2.

0. 5- 9.

o. 6. 6.

o. 2. I.

I. I. 6.
o. 2. 6.
o. I. 8.
o. 4- 10.
o. 3- o.
0. 3- o.
0. 4- 10.
0. 1. 6.

o. 2. 9.
0. I. 4*

o. 1. 11.

0. 2. 4-

0. 7* 2.

0. 11.

0, 6, 8.
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voeten

,

duimen , lynen.

O. 6. J.
O. l. 8.
O. o. 6.
o. o. II.

0. I.
3t

Q. I. 3-

o. o. 9.

0. o. 8.

O. 3- 6.

O. 3* 4.

die van den bok.
p(P/. XXXIII,

Lengte vaa den pyp, van de waade tot aan den kogel
Omtrek . . . .

Lengce der fpoorgezwellen
Hoogce der hoeven . . ,

Lengte, van den voorhoef tot aan den hiel aan de voorfte voe-
ten .

Lengte aan de agterfte voeten
Breedte der beide hoeven , te zamen genoomen aan de voor-

fte voeten .....
Breedte aan de agterfte voeten
Omtrek der beide hoeven te zamen genoomen aan de voor-

fte voeten . «...
Omtrek aan de agterfte voeten . . ,

fig. I ) heeft de meefte overeenkomfl met dien van den rhebok
,
voorname-

lyk daarin, dat ’er diepe indrukzels onder de oogputten zitten; dat het voor-

hoofdsbeen minder verheven is, en dat de hoek, welken de takken van het

onderll: kaakbeen maaken , fcherper is ; maar de opening der neusgaten

is grooter dan by den rhebok, en even groot als by den bok en by den
gerasbok.
De gazelle heeft twee-en-dertig tanden

,
gelyk de rhebok

, de bok en de
gemsbok , enz. agc

_

fnytanden in het onderll kaakbeen en zes baktanden
aan elke zyde der beide kaakbeenderen ; de twee laatfte fnytanden zyn

,
ge-

lyk by den rhebok, naar evenredigheid veel kleiner dan by den bok en by
den gemsbok.

Het doornagtig nitfteekzel des tweeden wervelbeens gelykt meer naar dat

van den rhebok, dan naar dat van den bok, en wel daarin, dat het zig min-
der voorwaards uitftrekt en minder verheven ie; de doornagtige uitfteek-

zels der drie volgende wervelbeenderen hebben ook
,
gelyk die van den rhe-

bok ,
minder hoogte dan by den kop ; zy zyn uitgehold over het midden van

hun bovenft gedeelte , en byna in twee takken gefcheiden , het geen noch
by den rhebok, noch by den bok, enz. gevonden wordt.

De gazelle heeft dertien wervelbeenderen in den rug en dertien ribben aan
elke zyde , agt waare en vyf valfche, en zes ftukken aan het borftbeen, ge-
lyk de bok, de rhebok , enz. van twee geraamten van gazellen, welke ik

pefchouwd heb, heeft het een zes, en het ander flegts vyf wervelbeenderen
in de lendenen

; het is my evenwel niet voorgekoomen dat een eenige wer-
velbeen in het geraamte verloeren was ; zy hebben allen hunne natuurlyke
banden , behalven het Jaatlle

, datvan hetlieiligbeen is losgegaan
,
maar dat daar

zo juilt op paft, dat het wezendlyk dat van het laatfte wervelbeen der lende-

nen moet zyn
, fchodn het ftegts het vyfdé zy ; want zo hetzelve flegts op

Op écn ns net laatfte inhetlcevcnd diêr geweeft ware, zouden deszelfs gelee-

den de vkkken zeer verre van die van het heiligbeen afftaan in het ge-

raamte ;
iudien dat het daarentegen, gelyk ik vermoed, alle zyne wervelbeen-
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lendanen volkomen heeft, verfchilt derzelver setal van vvf tot
de gazelle

,
gelyk by het paard (a).

Daar zitten vier vaifche wervelbeenderen in den ftaart.
Het fchouderbeen heeft

,
gelyk dat van dén rhebok,op hetvoorfte van des-

’’
’ """ >1“ op dat vT d?n

Voor het overige verfchillen de beenderen van de gazelle weinig van dit*
van den rhebok, van den bok, enz. behalven door de evenredigheden van
derzelver vormen ; de afmeetingen,die in de volgende tafel worden ov^eee^ven, zullen een denkbeeld van die verfchillen geeven, indien men ze met dejumeetingen der beenderen van die andere dieren vergelylct.

Lengte van den kop, van het eind des bovenften kaakbeens
tot aan de tuflchenwydte der hoornen

Breedte van den fmoel . . ^

*

Breedte van den kop, ter plaatfe van de oogputten :
Lengte van het onderfte kaakbeen, van het eind der fnytanden

af tot aan de kromte van deszelfs takken
Afftand tuflchen de oogputten en de opening der neusgat’en
Lengte van die opening . ,

Breedte . . ,

*

Lengte der eigenlyke neusbeenderen
Breedte . ,

* '

Breedte der oogputten . -
'

Hoogte ^
.

-V ^

Lengte der hoornen ,

*

Omtrek aan de bafis . .

*

^ bieder" wervelbeens. van ‘boven naar

Lengte van de eene zyde tot de and'ere ,

*

Lengte van het lighaam des tweeden wervelbeens
Hoogte van het doornagtig uitfleekzel

'

Breedte . ,

' •

Lengte van de negende rib , die de langfte is
Breedte van de breedfte rib .

*

Lengte van het borftbeen
* • i

Breedte van het voorde gedeelte
* *

Breedte van het agterfte gedeelte

“‘"«e dsrpatswï^hol.
Breedte van het bekken ' »

* *

<«^Zie deel IV van dit werk, bladz. 171,

voeten, duimen , lynen.

0. 4. 0.

0. 0: 7.
0. 3. 3 *

0. 7. 0.
0. I. 8.

0 . 2 . 2 .

0. 0. lOf.
0. I. 11 .

0 . 0. 6i.

0. I. 4*

0 . I. 3 -

0. 7 » I.
0. 4- 2.

0. 0. 5-

0. 0. 8.

0. I. ir.
0. 0. 7.
0. 2. 3*

0. 7 - d.
0. 0. 6.

0. 8 . 0.

0. I. 4*

0. 0. 11.
0 . 2.

4 *

0. 2. 4*

0, 0. 9.

0. 0. 7L

0. 3- 6.

0. 2. Ui
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Hoogte
, ^

• • *
'

Lengte van het fchouderblad ;

Lengte van deszelfs bafis . »

Lengte van het fchouderbeen * • *

Omtrek op de dunfte plaats . * •

Lengte van de ellepyp . i i

Hoogte van den elleboogsknokkel
Lengte van het ftraalbeen . .

Breedte van het midden des beens
Lengte van het dyebeen . . ,

Omtrek van het midden des beens .

Lengte der kniefchyven
Breedte
Dikte . ...
Lengte van het fcheenbeen
Omtrek van het midden des beens •

Hoogte van de voorhand • •

Lengte van het hielbeen

Lengte der pypen van de voorfte pooten
Breedte van het midden des beens
Lengte van de pypen der agterfte pooten ,

Breedte van het midden des beens
lengte van de beenderen uit de eerfte regelen nit de vingeren

der voorfte voeten . .

Lengte van de beenderen der tweede regelen
Lengte van de beenderen der derde regelen .

o. 2. 6.
o. J. 0.
o.' 2. ts.

o. 4- 11.
o. I. 8.

o. 6. 9.
o. I. I.

0. 5- 6.

o. o. 6h
o. ö. 2.

o. I. 9.
o. o. II.

o. 0, 8.
o. o. J-
o. 7- 7-
0. I. 8.
o. o. 7*
0 2. I.

0. 5. 10.

0. o. S’
0. J- II.

0. o. 5*

0. 2. <?.

o. o. 9-
o. I. I.

ME-

é
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beschrtving fan den kevel.

DA (PI XXFIII) is een weinig kleiner dan de gazelle, hy heeft

j > de oogputten grooter ,
en de hoornen (?/. XXX/iT, 2) langer

oTnlatter op de zyden; van vyf koppen van kevels ,
welken ik befchouwd

heb^ hadden ’er twee flegts veertien ringen op eiken hoorn, en de drie ove-

rieen zeven-tien ,
agt-tien of twintig: voor het ovenp gelyken deze hoornen

alle naar die van de gazelle. Ik heb de kleuren van het hair met kunnen be-

fchrvvcn dan naar een vel ,
datzedcrtlangentydwasopgezet geweelt; het mid-

den des neusbeens, en het voorhoofd voor dc hoornen , hadden eene roffe

Sir Lar liep aan elke zyde van het neusbeen eene witte ftreep
,
die zig

Wen het oos uitftrekte; onder die witte ftreep zat eene andeij met ros
boven het oog

^ die van den hoek van den bek tot aan den voor-

ftpnXek van het oog liep, waarvan het onderft met wit geboord was ; het

Leril gepelte van liet bovenft ooglid hadt eene gemengde kleur, uit ros

S zwarfagtig te zanien gefteld, gelyk de onderfle ffreep der zyden van het

neusbeen; de buitenkant der ooren was van eene ligt vaale kleur, over het

srootft gedeelte van deszelfs uitgeftrektheid ,
en van eene witte kleur op

den buitenkant van de bafis ;
daar liepen binnen in het oor drie fmallc ftree-

pen die de lengte van het oor volgden, en die door kleine witte hairen ge-

vormd wierden, gelyk by de gazelle; het overige van den kop , behalven

het benedenft des onderften kaakbeens, de hals, de rug, het bovenft en de

Tvden van het kruis, de zyden des lighaams, de fchouder, de dye, de bui-

tenkant van den voorarm, van het been, en van de agterfte pypen, de

voorkant van de voorfte pypen en van de vier voeten ,
hadden eene vaale

kleur die rosagtig was, en in de gedaantevan eene ftreep langs de zyden des

liehaams, en z^er helder op de voorfte van den hals, en op de pypcm en de

asterfte voeten ;
de ftaart was zwart ,

het benedenft van het onderft kaak-

been de borft, de buik, de billen, de binnenkant van den voorarm en

van het been ,
het agterft der pypen en der voeten waren wit ; daar zat op

het bovenft van den voorften kant der pypen van de agterfte pooten
, een

weinig onder den knie, een bosje hair, gelyk aan dat van de gazelle
, de

kevel heeft de oogputten (JJ, PI XXXW,fig. 2) naar evenredigheid

grooter dan de gazelle, de tanden zyn gelyk in getal, maakzel en gedaante

in deze beide dieren.

voeten , duimen , lynen.

Lenste van het geheele hghaam in eene regte lyn gemeeten,

van het eind van den fmoel tot aan den aars . 2. 5 .- o.

Lengte van den kop , van het eind van den fmoel tot aan het

begin der hoornen . . , o. 4-

Omtrek van den bek '
. ,

3-

Lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen . o. o. 10.

XII Deel. Z
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Afftand taflchen de beide oogleden
, als dezelve open zyn *

Afftand tuiïl’hen den voorden hoek en het eind der lippen
Afdand cunchen den ageerden hoek en het oor
Afftand tuflehen de voorfte hoeken der oogen,in eene regte lyn

gemeeteiï
, .

Dezelfde afdand over de kromte van het neusbeen .
Omtrek van den kop voor de hoornen . *
Lengte der ooren ... . .

de bultende kromte gemeeten
Afdand tuffehen de ooren en de hoornen
Afdand tuflehen de beide ooren , om laag gemeeten.

*

Lengte van den flomp van den ftaart , .

*

Omtrek van den knie , . , ,

*

Lengte van den pyp . , , ,

Omtrek op de dunde plaats , ,

Omtrek van den kogel , . .

Lengte van den koot . . ,

Omcrek van den koot • . . ,

Hoogte y van het onderd van den voet tot aan den knie
Lengte van den pyp , van de waade tot aan den kogel -4

Omtrek . ....
Hoogte van de hoeven der voorde voeten
Hoogte van de hoeven der agterde voeten
Lengte, van den voorhoef af tot aan den hiel toe,aan de voor-
de voeten - . » . .

Lengte aan de agterüe voeten > \

voeten
, duimen , lynen.

0. 0 .

0. 3. 7 -

0. J. 10.

0. 2 . 3 -

0. 2 . 9.

0. 11 . 2.

0 . 4 - 5-

0. 3 - 3-

0. 2. 0.

0. I. 8 .

0, 5 - 0.
0. 3- 0.
0. 6 . 2.
0. I. 10.
0. 2. 7.
0. I. 6.

0 . I. 11 .

0 . 8 . 5 -

0 . 8. n.
0. 2. 0.

0. I. 3*

0. 0. II.’

0. I. lOk
0. X. s .

I
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BESCHRTVING VAN DE KORINE,

De Korine ( PI. XXIX ) verfchilt van de gazelle en van den kevel
,
door

het maakzel der hoornen en door het hair
,
dat een weinig meer lengte

heeft , maar zy gelykt volkomen naar deze twee dieren door haare kleuren

;

deze gelykenis is zo groot tuflchen deze dieren ,
dat men geneigd zoude zyn

om te denken, dat zy van dezelfde foort zyn: fchoon ik niet dan opgezette
vellen yan den kevel en van de korine gezien heb , fchynt het my toe, dat , zo
’e_r eenige verfchillcn in de evenredigheden des lighaams plaats hebben

,
deze

niet dan zeer gering moeten zyn j deze drie dieren hebben zeer dunne poo-
ten

, lange ooren , een korten Haart ,
witte_ ftreepen op den buitenkant der

ooren, borftels aan de voorfte pooten , drie rofle of zwartagtige, en twee

witte ftreepen op het neusbeen , enz. ; maar daar beftaan zeer duidelyke

verfchillcn tuflchen de hoornen , voornamelyk , tuflfchen die van de korine

;

dezelve zyn naar evenredigheid dunner dan de hoornen van de gazelle en
van den kevel ,

en hunne rmgen zyn veel kleiner.

De hoornen (P/. KXXIII
, fig. 3) van de korine hebben eene kromte

naar agteren en naar omlaag; daar zyn ’er die ook een weinig naar binnen
geboogen zyn met hun eind maar het fchynt dat dit flegts

by toeval zy
;
gelvk zy dun zyn, gebeurt het, dat zy in verfcheiden rigtin-

gen buigen, of dat zy aan het eind afbreeken, in dit laatfte geval is de
een korter dan de ander ,en door eene foort van eelt geëindigd ; ik heb twee
koppen van korinen gezien, waarvan de hoornen (pg. 3) flegts zeer on-
duidelyke en ongelyke ringen hadden ; dezelve waren fmal en zaten digt op
een aan het onderft gedeelte van den hoorn, maar breeder, en zaten verder
van malkanderen aan het bovenft gedeelte; de ringen der hoornen van een
derden kop {fig. 4 ) , waren grooter en meeftendeels op groote afftanden
geplaatft. De Hr. Adanson heeft my eenen hoorn 5 ) vertoond,
welken hy uit Senegal heeft medegebragt, en die aan zyn onderft gedeelte
flegts vyf ringen heeft, en eenige onefenheden over het geheele overig
gedeelte zyner lengte; deze kleine verfchillcn beletten my evenwel niette
gelooven, dat alle deze hoorns van korinen van verfchillende kunnen of ou-
derdommen koomen.

Lengte van het geheele lighaam, in eene regte lyn gemeeten,
van het eind van den fmoel tot aan den aars

Lengte van den kop, van het eind van den fmoel tot aan het
begin der hoornen

. ,

Omtrek van den bek . .
’

^
Lengte van het oog , van den eenen hoek tot den anderen*
Afltand tuflchen de beide oogleden

, wanneer zy open zyn
Afftand tuffehen dea voorften hoek en het eind der lippen

Z 2

voeten, duimen, lyneii,

2. 2, (J.

O. 4. 3.
O. 2. 10 .

O. O. 9i.

o. o. 7.

o. 3. 2.
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Afftand tuflchen den agterften hoek en het oor .

tulïchen de voorfte hoeken der oogen , in eene regte

lyn gemeeten
Dezelfde afftand , over de kromte van het neusbeen gemeeten

Ontrek van den kop voor de hoornen

Lengte der ooren
,

Lengte van de bafisj over de buicenue kromte gemeeten •

Afftand culTchen de ooren en de hoornen

Afftand tuffchen de beide ooren omlaag gemeeten

Lengte van den ftomp van den ftaart • »

Onitrek van den knie . . .

Lengte van den pyp • •

Omtrek op de dunfte plaats .

Omtrek van den kogel . ...
1 engte van den koot . • •

Omtrek van den koot . / .

*

Hoogte , van het onderft van den voet tot aan de knie .

Lengte van den pyp »
van de waade tot aan den kogel •

Omtrek • • * '

Hoogte der hoeven van de voorde voeten

Hoogte der hoeven van de agterfte voeten
_

. .

Lengte
j
van den voorhoef af tot aan den hiel toe j aan de voor*

fte voeten • • •

Lengte aan de agterfte voeten . .

de goedheid ons toe te ftaan dezelve uit te tekenen; aldaar geftorven zynde,

wierdt zy ontleed door den Hr. Guettakd, Geneesheer, Botanift van

z/d. H. den Hertog van Orleans, en Lid van de Koninglyke Akade-

m'ie der Weetenfehappen ,
die wel zo goed heeft willen zyn ,

om my die teke-

ningen mede te deden ,
welke hy van verfcheiden deden van deze korine

hadt laaten maaken ,
en vryheid te geeven daar eene kopy van te neemen

;

5k heb ’er twee van doen natekenen ,
die de maagen der korme van buiten

/PI XXX) en van binnen (P/. XXX/) vertoonen, men onderfcheidt daar

de vier maagen van dit dier op; den pens {ABCD, PI. XXX), de muts

/E) den boekenpens (F) en de lebbe (G); de pens heeft flegts twee bol-

rondheden (CD); ten dien opzigte gdykt dezelve meer naar den pens van

den os, van den ram en van den bok ,
dan haar dien van het hert, van het

damhert en van den rhebok, die drie bolrondheden heeft; die boekenpens

( F) is zeer klein in vergelyking van de andere maagen ; de kentekenen

van elke maag ftaan op (P/. XXXJ) uitgedrukt ,men ziet daar de tepels (JB

C) van den pens, het netwerk (D) van den muts, de bladen (P.) van e

derde maag en de plooien (FG) van de lebbe, en het fchynt dat deze

plooien en de bladen naar evenredigheid kleiner zyn , dan by de meelte ner-

laauwende dieren.
_ , , - . u j

Het geraamte van de korine (PI. XXXIl), dat in het Kabinet bewaard

wordt, hoeft flegts twaalf ribben, agt waare en vier valfche, en vyf wer-

veteten

,

duimen

,

lynen.

O. I. 9.

O. 2. O.
O. 2. 3*
O. 10. 3-

O. 4- 3-

O. 2. lO.

O. I. 4-
O. I. 7-

O. 4- o.

o. 2. 9.

o. 5- 3-
o. I. 6.
o. 2. J-
o. I. 8.
o. I. 8.

o. 8. o.

o. 7- 3-

0. I. 6.

o. I. 4.

o. I. 1.

o. I. 8.

o. I. 4-

eenigen tyd geleefd

N Orleans , hadt
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BESCHRYVING VAN DE KORINE- i8i

velbeenderen in de lendenen ; maar tulTchen het laatfte wervelbeen van

rug, en heteerfte der lendenen ,
zitten nog twee wervelbeenderen, aan wei

men zeer duidelyk de vakken van derzelver geleedingen gewaarwordt, die m
dit geraamte ontbreeken ; de wervelbeenderen zyn flegts aan de zamenyoe-

gingen van derzelver uitfteekzelen gefcheiden , en het is my niet voorgekoo-

men,datraen in deruggeftreng wervelbeenderen ingevoegd heeft , die met

tot dit geraamte behooren; daar zitten vier valfche wervelbeenderen aan

het heiligbeen, en agt aan den ftaart, maar de laatfte zyn weggeraakt; de

beenderen der pypen zyn naar evenredigheid langer , dan die van de ga-

zelle.

Lengte van den kop , van het eind des bovenften kaakbeens tot

aan de tuffcheu ruimte der hoornen
Breedte van den kop , ter plaatfe der oogputteu .

Lenate des onderhen kaakbeens , van het eind des onderlten

kaakbeens af tot aan de kromte van deszelfs takKen

Afftand tuffchen de oogpucten en de opemng der neusgaten

Lengte der eigenlykc neusbeenderen • . •

Breedte • •

Breedte der oogputten . ...
Hoogte .....
Lengte der hoornen ....
Omtrek aan derzelver bafis

Breedte van het gat des eerften wervelbeens van boven naai

beneden .... . .

Lengte van de eene zyde naar de andere

Lengte van het lighaam des tweeden wervelbeens

Hoogte van het doornagtig uitfteekzel

Breedte . . ...
Lengte der negende rib

,
die de langfte is

Breedte van de breedftc rib . . .

Lengte van het borftbeen .

Lengte van het zydelingfch uitfteekzel des vyfden'wervelbeens,
dat het langfte is . ...

Lengte des lighaams op een na het laatfte wervelbeen der len-
denen

_

. . , . .

Lengte van het heiligbeen

Breedte van deszelfs voorfte gedeelte

Breedte van bet agterft gedeelte
, .

Lengte van het eerfte valfche Wervelbeen van den Haart, da
het langfte is . . . ,

Hoogte van het heupbeen, van het midden der panswyze hol
ligheid tot boven aan het been . . . .

Breedte van het bekken . .

Hoogte . . ,

Lengte van het fchouderblad

Lengte van deszelfs bafis , ,

‘

Lengte van het fchouderbeeo

Omtrek op de dunfte plaats
. ^

Lengte van den ellepyp

Z3

voeten, duimen, lynen.

o. 4 . 3*.

O- 2 . 8 .

o. 4 . <y.

o. !• 4*

o. I. y.
o. o. 4f.'

o. I. 2i.

o. I. 1 §.

o. 5 - 9 .

o. 2 . X.

L

o. O. 5.

o. 0. 8.

o. I. J.
o. 0. 4i*
o. 1. 6.

o. 7. -0.

o. 0.

o. 6. 6,

o. I. 3.

o. 0. lOL
o. 2. 0.
0. I. II.
o.

It

0, 10.

0.

1.

0. 7,

o. 2. 10.
o. I. 8.

0. 2. 8.

0. 3. 11.

o. 2. 2.

0. 4. 0.

o. I. d.

o. <5, Oê
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Hoogte van den elleboogsknokkel

Lengte van het ftraalbeen

Breedte van het midden des beens •

Lengte van het dyebeen • »

Omcre'c van het midden des beens

Lengte der kniefchyven .

Breedte . . •

Dikte . . . •

Lengte van het fcheenbeen » «
•

Omtrek van het midden des beens

Hoogte van de voorhand • *

Lengte van het hielbeen

Lengte van de pypen der voorfte pooten

Breedte van het midden des beens

Lengte van de pypen der agterfte pooten
^

Breedte van het midden des beens
'

Lengte der beenderen van de eerfte regelen

Lengte der beenderen van de tweede regelen

Lengte der beenderen van de derde regelen

O R I E

voEten

,

duimen, lynen.

O. 1. 1.

O. 4. 11.

o. o. 5-
o. 5. 2.

o. 1. 6.

o. o. 9.

0. o. 7»

0. o. 6.

o. 6. 8.

o. I. 5-

o* 0. S 2®

o. 1. 9.
o. 5- 4®
o. o. 4-
o. T- lO.
o. o. 4.
o. 1. 2.

o. o. 8.

0. 0. 9.
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BESCHRYVING VAN DEN KOB, 183

BESCHRTFING VAN HET HOOFD VAN DEN KOB,
EN VAN DE HOORNEN VAN DEN. KOBA.

Het hoofd van den Kop (PI. XXXIV, fig. i ) is ons medegedeeH,door
den Heer Adanson ,

die hetzelve uit Senegal hadt medegebragt

,

onder den naam van kleine bruine koe

;

hetzelve is van alle weeke deelen
ontbloot, en heeft veel overeenkomft met die van de gazelle, van den ke-
vel en van de korine door het maakzel des voorhoofdsbeen, maar het ver-
fchilt daarin van de koppen dier dieren, dat zyn fmoel langer is, en dat ’er

geen indrulczel voor de oogputten ter plaats van de traankuilen zit, het

geen moet doen vermoeden ,
dat de kopgecne traankuilen heeft j daar loopen

over deszelfs hoornen
,
gelyk ook over die van de gazelle , en van den ke-

vel ,
ftreepen in de lengte en ringen in de dwarfchte , maar de ringen loo-

pen fchuiner ,
veel laager op het voorft dan op de zyden van den hoorn

geplaatft zynde ; men befpeurt van agteren llegts voetfpooren van eenigen
dier ringen ; hy het uitgaan van het voorhoofdsbeen ftrekken die hoorns
zig fchuinfch naar agteren en naar buiten uit

; vervolgens krommen zy zig
naar binnen, en buigen zig naar om hoog met hun bovenll gedeelte; die
van den kob ,

uit Senegal medegebragt
, zyn byna rond

, zy hebben byna
dertien duimen lengte over derzelver kromte, en hebben vyf duimen en
een halven omtreks aan de bafis ; zy ftaan aan hunne bafis agt lynen van el-
kanderen af, in het midden byna vyf duimen, en twee duimen vier lynen.
aan hun eind ; het eind des bovenften kaakbeens en het linker gedeelte des
onderflen ontbreeken aan dezen kop, maar daar is genoeg van overgebleeven
om te doen zien ,

dat dezelve zeven duimen en een halven lengte hadt , van
het voorlle gedeelte des onderften kaakbeens af tot aan het begin der hoor-
nen toe gemeeten , en agt duimen agt lynen tot aan het agterhoofd

; de
grootfte breedte van den kop is van drie duimen agt lynen ter plaatfe van
de oogputten, die eenen duim zeven lynen middellyns heeft.
Men ziet op de Boekery van St. Vifiror hoorns van een Koba f PI

XXX]V,ftg. 2), die langer en meer naar omhoog geboogen zyn dan dié
van den kop, welken de Heer Adanso

n

uit Senegal heeft medegebragt

•

zy zyn plat op den buitenkant van derzelver onderfl gedeelte zv zvn an
derhalven voet lang, volgens hunne kromte gemeeten, en hebben vvf dni'
men negen lynen omtreks, aan de bafis gemeeten j voor het overive vekketl
zy naar die van den kob. °



ïU de natuurlyke historie

DE BOSCHBOK
De Nederlanders van de Kaap de Goede-hoop geven dezen naam van

BoMmJu een zeer bevallige gazelle. Ik heb die b—g behon-

den omdat het inderdaad in de boffchen is, dat men dit dier vindt ,
waar-

vïï mrn L afbeelding in de (PL XXXFI*) zien kan. Zyne hoornen

hebbeTeenile overeenkomft met die van den Rtbok; zy zyn voorwaards

gerigt en gekromd, maar zo flauw, dat men. het nauwelyks_ kan bemerken :

bvaldien ’er e<^ter geen ander dan dit verfchil in de kromming der hoornen

Se zoSe i rniet in beraad ftaan, om den bofchbok enkel als eene ver-

SidenLid in de foort van den ritbok te befchouwen ; maar zy verfchillen

zSeel in^ opzigten,dat ’er niet aan te twyfFelcn is,of zy tot twee

‘"'^DetSSk isSS^^^ de lengte van deszelfs lighaam is

va? drk voeten zes duimen, en dus omtrent een voet korter dan dat van

den rïtbok- nog meer verfchilt hy van denzelven in de kleuren. Het bovenfl

S zTlighaam^^^^ donker Iruin, het welk aan ’t hoofd en onder den

hals wat naar den roflen trekt ; zyn buik is wit
,
gelyk ook het binncnfl van

de dyën en beenen; ook heeft hy een witte vlak onder aan den hals; de bil-

len zvn niet wit, gelyk by de meefte andere gazellen, maar het kruis is be-

zaaid met kleine rLde vlakjes, zo wit, dat men dezelve daar door terllond

Smeiïf en deze vlakjes zyn hem byzondcr eigen : zyne hoornen zyn zwart

,

e“o raèer dan de^ toner hoo’gte als lange fp.raalen gedraaid. Op zyn

vooriioofd ziet men een zwarte vlak ;
hy heeft geene traangopten zyne ooren

CT^ang en fpitfeh: zyn (baart kan ten naaien by zes duim haaien
,
en is

Tc S. Tc hair voorzien. Hy heeft vier tepels, en aan derzelver zyde de

Iwée zSkèn of buizen ,
die in den ourebi en den ritbok gevonden worden

De «fies verrchllto hierin van de mannetjes, dat zy geene hoornen heb-

ben Tn£h wat roffer zyn. De Hr. G o n n o n , my de aftekening van

dit dier zendeïde, heeft daar het vel van een wyfje bygevoegd.waar op ik

dèze fde witte vlakken, die het mannetje op het kruis heeft
,
gevonden heb.

toihioen hoSren doorSène liiort van geblaf,vry gelyk aan datvan een hond.

Afmeetingen van den bofchbok.

Lengte des lighaams, van ’t eind van den fnuit tot aan ’t begin

van den (taart • • *

Poogte van het voorftel

Hoogte van het agterftel .
. .

Len'^ce van het hoofd, van het einde van den muit tot aan

de'’bafis der hoornen

Lengte der hoornen

T eii2te der ooren

Lengte van den haart -

(D Door den Hóogleeraar Ai-lamand, te Leyden.

voeten , duimen , lyneu.

3 -

2 .

2 .

O.

O.

O.

O.

6 .

5-

7 -

7 -

10 .

6 .

6 .

o.

6.

o.

O.

2 .

O.
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beschryving van het kabinet. 185

D'
in

beschryving
VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET,

bat betrekking heeft tot de natuurlyke historie
VAN den SAIGA, van DE GAZELLE, VAN DEN
kevel, van de KORINE, van DEN TZEIRANVAN DE ALGAZELLE, VAN DEN PASAN, EN*

VAN DEN ANTILOPE.

No. MCXL. De hoorns van den faiga.
^eze hoorns van de een op PI. XXXIF, fig. ^

,
ftaat afgeheeld), hebben ringen

,
gelyk die van de Gazelle, en gelyken dezelve zeer veed

..X gedaante , maar zy zyn half doorfchynend en hebben eene geelairtifSkleur; zy zyn ook een weinig langer en een weinig ronder, zy hebbennenof elf duimen lengte en vier duimen omtreks aan de bafis hlr i
^

derzelver hollighiid infehiet
, heeft op zvne wanden

Deze gazelle is van Iripoli uit Syrië aan het kabinet gezonden door denHr. G a u t i e r
, Heelmeefter van den Koning

; derzelver Lfchryvin^maalaeen gedeelte van die van de gaaelle n.t ; zy wordt in wjngeeft b^ewafrd.
INo. MCXm. Het geraamte van eene gazelle.

Dit is het geraamte, dat ten onderwerpe voor de bcfchrvving en de nfmeetingen der beenderen van de gazelle, gediend heeft het zeivp n
vyf wervelbeenderen in de lendenen.

’ ftflegts

No. MCXLIII. Ander geraamte van eene gazelle.Dit geraamte is van Tripoli uit Syiüe door den Hr G a it t t u «zonden, gelyk de gazelle onder No. MCXLl bygebrigt- hJLde grootte als het voorgaande
, maar deszelfs hoonis zyl een weben het heeft zes wervelbeenderen in de lendenen

^ weimg langer,
No. MeXLiV. Een kevel.

Deze kevel is opgezet; het is dezelfde die voor d^. n r u •

meetingen van dat dier, gediend heeft
“

, en de af-

Die kop (P/. XXXlll, ftg, 21 is mpr d^m 1 1 ,

is van haare weeke deelen ontbloot het ondpr^^K^ i
’ dezelve

bovenfl is aan het eind afgebrooken
kaakbeen ontbreekt en het

XII Deel. • A ^



i8ö DE NATUURLYKE HISTORIE,
No. MCXLVI. Eene korine.

Dit dier is opgezet ; het heeft ten onderwerp gediend voor de befchry-

ving en de afmeetingen van dit dier.

No. MCXLVII. Het geraamte van eene korine.

Dit geraamte is befchreeven, en de afmeetingen van deszelfs beenderen

zyn byg-bragt ,
in de befchryving van de korine.

No. MCXLVIII. De huorns van eene korine.

Deze hoorns zitten aan het voorhoofdsbeen vaft;zy verfchillen flegts daar-

in van die van de korine, onder No. MCXLVI bygebragt, dat de ringen
duidelyker zyn.

No. MCXLIX. Een hoorn van een tzeiran.

De kromte van dezen hoorn (P/. XAX/H, fïg. 6) is grooter, dan die

der hoornen van de gazelle en van den kevel ; dezelve is gelykvormig
, en

maakt een boog van een cirkel van negentien duimen middellyns
; deze

hoorn is aan zyn eind afgebrooken; het geen van denzelven overig is, heeft

anderhalven voet lengte, agt duimen omtreks aan de bafis, en drie duimen

ter plaats van de doorfneede {A), die op eenigen afftand van de punt ge-

fchied is; men heeft in het midden des vlaks van die doorfneede, eene

opening gemaakt, in de gedaante van een mond-gat, dat gemeenfehap heeft

met de holligheid van den hoorn
,
en die daar een krom-hoorn van maakt

;

daar zitten ongeveer zes-en-twintig ringen op dezen hoorn
, en eenige in de

lengte loopende ribbetjes; de ringen verfchillen daarin van die der hoornen

van de gazelle en van den kevel, dat zy niet fchuinfch ftaan, noch ook laa-

ger op het voorfte , dan op de zyden en op het agterft zitten {a).

No. MCL. Een hoorn van een algazelle.

Deze hoorn (P/. XXXF, fig. i) is zwart ; dezelve is twee voeten, agt

duimen en een halven lang, en heeft vier duimen tien lynen omtreks aan

de bafis (J)

;

hy is op zulk eene wyze gekromd, (waarfchynclyk agtèr over)

dat hy een boog van een cirkel maakt, die vyf voeten vyf duimen middel-

lyns zoude hebben ,
indien hy geheel ware_; het bovenfi: gedeelte (P) van

dien hoorn is glad ;
het onderfl: gedeelte is met uitfteekende ringen omgee-

ven ,
ten getale van omtrent vyf-en-dertig , daar is weinig afftand tuflehen

die ,
welke by de bafis zitten

, maar de laatften daarentegen ftaan het verft

van elkanderen af, en fteeken het minfte uit ; alle die ringen hebben op den
omtrek van den hoorn fchuinfche rigtingen op verfcheidenerlye wyzen.

No. MCLI. Andere hoorn van een algazelle.

Schoon die hoorn {PI. XXXF
, fig. 2 ) aan zyn onderft gedeelte {A)

is doorgezaagd, is dezelve evenwel een weinig langer
, dan die onder het

voorgaand noramer is bygebragt; deszelfs kromte is ook grooter, maar de
ringen vertoonen zig geheel niet duidelyk , men ziet daar flegts zeer gerin-

ge voetfpooren van ,
milTchien omdat de hoorn afgefleeten en glad ge-

maakt zal zyn.

(rt') Deze hoorn gelykt zeer veel naar dien, welken men by Aldrovandüs ziet afge-

beeld, Lil>- I- quadr. bifuk. cap. 21. pag. 757.
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BESCHRYVING VAN HET KABINET. i87

No. MCLII. Een hoorn van een pafan.

Deze hoorn is bruin en byna regt, dezelve is twee voeten en eenen duim

lang, en heeft vyf duimen negen lynen omtreks aan de bails; ik heb ’er

een in het kabinet van de koninglyke Abdy van Sinte- Genevieva gezien,

die byna zeven duimen omtreks heeft ; de hoorn , waarvan wy hier fpreeken,

is glad over de helft der lengte van deszclfs bovenft gedeelte
; het andere

gedeelte is in de lengte gegroefd, gelyk de _hoorns*_van de gazelle, van den

kevel , van den antilope ,
enz. en met fchuinfche ringen omgeeven ; zy zyn

grooter en ftaan verder van elkanderen af, naar maate zy op grooter afltand

van de bafis des hoorns zitten. Men ziet in de Boekcry van de koninglyke

Abdye van Sint-Viftor
,
benevens eenige andere Rukken van de Natuurlyke

HiRorie , de twee hoornen van den pafan , aan het voorhoofdsbeen vaR zit-

tende; de Hr. Guit, let, Bibliothekaris van dat huis, ons dezelve heb-

bende medegedeeld ,
hebben wy dezelve doennaartekenen (P/. XXXV,fig. 3) ;

het fchynt door de plaatfing der beide hoornen {AB) op het voorhoofds-

been ( C), dat het dier dezelve mem: agterover ^boogen draagt, dan die

van de gazelle; dezelve Raan aan hunne bafiffen (DE), flegts veerden ly-

nen van elkanderen af, maar daar is een afRand van derden duimen tus*

fchen derzelver einden (AG); deze hoops hebben een zeer geringe bui-

ging naar agteren toe, en zyn met him eind naar binnen toe geboogen; ik

heb uit deze tweebogten opgemaakt, dat de hoorn
,
onder het tegenwoordig

nommer bygebragt, van de regterzyde koorat.

No. MCLIII. Het geraamte van een antilope.

Het geraamte van den antilope (P/. XXXHII) is grooter , dan dat van de

gazelle
,
en dit verfchil bedraagt omtrent een zevende gedeelte ; de beende-

ren van deze beide dieren gelyken zeer veel naar elkanderen ; ik heb alleen-

lyk opgemerkt
,
dat het bovenR kaakbeen meer hoogte heeft by den antilope,

van de baktanden af tot aan de neusbeenderen toe; de bultagtigheid
,
die bo-

ven de baktanden zit, Rrekt zig niet tot aan den oogput uit; daar zit tus-

fclien die bultagtigheid en den oogput een indrukzel
,
dat men niet by_ den

kevel vindt, dat van de traanputten (AA, Pi. XXXVlil, fig. i) is by

den antilope naar evenredigheid grooter; daar zit geene ledige plaats, gelyk.

by de o-az^lle onder het voorhoofdsbeen tulTchen de beenderen van den

neus en Van het kaakbeen; het voorhoofdsbemi is minder iiigedrukt.

De tanden van dit geraamte zyn gedeeltelyk gebrooken, doch het is ray

voor<^ekoomcn, dat ’er zes baktanden aan elke zyde der beide kaakbeenderen

zaten
, en agt Riytanden in het ond(^fl.

Het o-roodbe verfchil ,
dat men tuRchen het geraamte van den antilope, en

dat van^’de gazelle gewaar wordt, beRaat in de hoornen; die van den anti-

lope (PI. XXXVIII, fig- i) zyn langer, en Raan fchuinfch naar agteren

en naar om hoog, naar agteren en naar buiten gerigt; zy hebben twaalf of

veertien duimen lengte en vier duimen omtreks by de bafis
; daar is vyftien

en een half duim afRand tuffehen derzelver einden
, terwyl de bafifTen llegts

een duim van malkanderen af Raan; zy zyn gedraaid over hunne geheeJe

lengte, en zy befchryven twee Ragen van eene krullyn, van hunne bafis af

A a 2



i88 de NATUURLYKE historie,
. tot aan him eind toe; de Ouden hebben waargenoomen,dat deze twee hoor-
nen, aan het voorhoofdsbeen vaft zittende, eenigermaate naar de takien van
eene lier geleeken, omdat zy een zeer open hoek maaken, en in verfchillen-
de rigcingen geboogen zyn; derzelver kleur is zwartagtig bruin; zy zvn in-
wendig hol gelyk die der gazellen, der rammen, der bokken , enz. zy zyn
byna rond in hunnen omtrek, derzelver eind is glad, maar zy hebben kleinem de lengte loopende ribbetjes en dwarfche ringen, kleiner, naar evenredig-
heid, dan die van de gazelle en van den kevel, en hoe nader by de bafis,hoe
kleiner en meer gedrongen

;_
de rigting van die ringen, rondom den hoorn

IS zeer onregelmaatig op die van het geraamte, waarvan wy hier fpreeken’
maar die rigting is minder onregelmaatig op een anderen hoorn van
antilope (PI. XXXFIIIJig. 2) , die in het^et bewaarS Cdt

"

drie-en twintig duimen lengte, en zes duimen en een halven omtreks by de
bafis heeft ; de ringen ürekken zig niet over den geheelen omtrek van den
hoorn uit , zy zyn door eene vry groote ruimte afgebrooken , die in de leng-
te geribt is en zig als eene ftreep verlengt , terwyl dezelve de Hagen van de
krullyn tot aan de laatfte ringen toe volgt , by welke die ftreep verdwynt
zo dat eenige ringen volkoomen zyn eh den hoorn geheel omringen

; men
ziet ftegts eenige voetfpooren van die ftreep op de hoornen van het geraam-
te ;

ik geloof ook niet dat met den groei welken de ouderdom geeft en de
veranderingen, welke dezelve voortbrengt, deze hoorns naardien zouden ge-
leeken hebben waarvan men koomt melding te maaken.

°

De wervelbeenderen uit den hals van den antilope zyn my vooraekoomen
flegts daarin van die van de gazelle te verfchillen, dat het doornlgtiv uit-
fteeltzel des tweeden wervelbeens minder naar voren toe uicftak en naar
agteren toe verheven was,

’

De doornagtige uitfteekzels der wervelbeenderen van den rug zyn naar
evenredigheid breeder, en de ribben fmaller dan by de gazelle.

°

Daar zitten zes wervelbeenderen in de lendenen, vier valfche wervel-
beenderen in het heiligbeen en tien in den ftaart.

Voor het overige geleek het geraamte van den antilope naar dat van de
gazelle, behalven in de grootte der beenderen, gelyk men uit de volsrendo
tafel zien kan. ° ^
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Breedte der oogputten ?
Hoogte . . ,

Lengte der hoornen ^

Omcrek aan derzelver baCs . . . _

Breedte van het gat des eerften wervelbeens, van boven naar
beneden ... .

Lengte van de eene zyde naar de andere

Lengte des lighaams van het tweede wervelbeen
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Lengte des lighaams , van op één na het laatfte wervelbeen
der lendenen . . ,
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» uau

Hoogte van het heupbeen, van het midden der panswvze hni
ligheid tot aan het bovenft des beens .

^
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•
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*
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“
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Lengte der pypen van de voorfte pooten ,

Breedte van het midden dier beenderen

Lengte der pypen van de agterfte pooten 1

Breedte van het midden dier beenderen
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DE NATUURLYKE HISTORIE,
N®. MCLIV. Een hoorn van een antilope.

Deze hoorn is by het geraamte van den antilope befchreeven geworden
dat onder het voorgaand nommer is bygebragt.

*

BESCHRTFING VAN DE OOSTERSCHE- EN JVES-
TERSCHE BEZOARD-STEENEN.

Men geeft den naam van Bezoard-Jleenen aan ftoffen van eenen zeer ver-
fchillenden aart ; om het misbruik te herkennen

, dat men van deze benaa-
ttiing gemaakt heeft

,
moet men tot derzelver afleiding opklimmen ; het zy

dezelve van het woord Pafan of Pazar , dat in het Perliaanfch de naam van
den bok is

,
of van het woord Beluzaar afkoome

, het welk in het He-
breeuwfchjof in het Chaldeeuwfch, een tegengift betekent

5 het is beweezen
dat de naam van bezoard in het eerll niet, dan aan eenige zamengroeijingen
gegeeven wierdt, die inhetlighaam van zommigedieren van Afiabevat waren

j

men weet juill niet naauwkeurig , welke die dieren zyn, maar daar is reden
om te vermoeden , volgens de verhaalen der Reizigers, dat zy naar de bokken
en naar de gazellen gdyken ; ten minften is het zeker

,
dat zy tot het getal

der dieren met gel|ïleeten pooten, die hoorns draagen, behooren; de bezoard,
welken zy geeven , is gemeenlyk van buiten en van binnen van eene donker
bruine olyffieur en zdfs zwartagtig, deszei fs oppervlakte is blinkend en glad.

ï^a de ontdekking van Amerika, heeft men den naam van bezoard-fteenen
ook aan zamengroeijingen gegeeven , welke men by dieren van dat wereld-
deel gevonden heeft, ea die van binnen eenc witagtige kleur hebben; der-
zelver uitwendige oppervlakte is niet even blinkende, noch even glad als die
der ooflerfche bezoard-fteenen ; dezelve heeft eene witagtige kleur, vermengd
met wit of zwart, en meeftentyds met eenige blinkende tinten, die verguld
of gebronsd fchynen te zyn; om die zamengroeij'ingen van de Aliatifche te
onderfcheiden ,

heeft men dezelve wcfterfche bezoard-fteenen geheeten, en
toen wierden de eigenlyk gezegde, en van ouds bekende, bezoard-fteenen

oofterfche bezoard-fteenen genaamd.
Alle de bezoard-fteenen beftaan uitlaagen, die om een middelpunt loopen

,

en verfdieidenen hebben een vreemd lighaam in hun middelpunt, dat als de
kem is, waarom zig de eerftc laag verbindt; men heeft in de oofterfche be-
zoard-fteenen markaflieten, talk, keiftcentj'es , fteenzand, ftrootjes, gras-
jes, hout, zaaden van planten, die naar die van peulvrugten gelyken , kers-
fen, mirabolans, kaflia, tamarinden, Egyptifche aka^ia, enz. gevonden (A);
deze verfchillende zelfltandigheden-,en voornamelyk de zaaden der planten,
welke men in het midden der oofterfche bezoard-fteenen vindt

,
geeven re-

den om te denken
, dat dezelve in de maag, of in de darmen van de dieren ge-

voOTd worden
, want indien zyinhet galblaasje , in de nieren, in de pisblaas,

or m andere holligheden van het lighaam groeiden , zouden zy niet zo dik-

(•b') Zie de Mitnoires'de PAiadémie royale des Sciences, année ipio
, pas, 235. en.

lyia , pagi s.02.
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wils zodanige zc-lfftandigheden voor pit hebben, die niet dan door zeer bui*

tengewoone toevallen tot in deze plaatfen kunnen doordringen
,
daarentegen

koomen deze zclfllandighedtn gemakkelyk met de ipyzen in de maag en in

de darmen ; ik heb in den pens der offen , welke ik ontleed heb, een

groot getal klontjes fteenzand gevonden ,
die voor de pitten van verfcheiden

bezoard-fteenen zouden hebben kunnen dienen.

BoNTius zegt, dat de oofterfche bezoarden in den buik zitten van die

dieren, die dezelve voortbrengen ; daar worden zodanige dieren in verfchei-

den provintiën van Perfië gevonden. KiEMPFER onderzogt hebbende, wat
men in die landen dagt wegens dat gedeelte der dieren , waarin de bezoarden
gevormd worden, verhaalt dat het de portier of de bodem der vierde maag
is; dat, zo de bezoard daar al niet wordt voortgebragt, hy zig daar ten min*
ften onthoudt en in grootte toeneemt, en dat zo hy met wel tuflchcn de

plooijen der maag vaft zit, hy door den portier heen gaat, de lengte van

den darmbuis volgt, en met de uitwerpfelen naar buiten wordt gedreeven

;

maar die faÓ:a zyn niet beweezen, niet een Wapneemer heeft een dier geo-

pend dat bezoarden voortbrengt, om naauwkeurig teweeten welke deden de-

zelve ^bevatten. K^mpfer heeft van den bezoard ilegts volgens verhaalen

gefpi;ooken ,
waarvan de meeften niet zeer waarfchynelyk zyn.

Ik heb eenezaak opgemerkt, die reden geeft om te vermoeden, dat de be-

zoarden in de maag of in de darmen van de dieren, die dezelve vóórtbren-

gen
,
gevormd worden ;

ik heb op de baktanden der herkaauwende dieren

,

gelyk de offen ,
de rammen ,

de bokken , de buffels , de gazellen
,
de her-

ten
,

de damherten ,
de rhebokken , enz. eene laag van eene zwartagtige

en glimmende ftof gevonden
,
met eenige fchitterende tinten , die verguld

of gebronsd fcheenen;op die plaatfen, alwaar de ftof eenige dikte heeft, be-

dekt zy eene witte kalkagtigheid ; ik heb ook op verfcheiden wcfterfche bezoar-

den eene laag van eene gelyKe ftof gevonden aan die
, welke de baktanden

der herkaauwende dieren bekleedt ; zy heeft dezelfde kleuren en dezelfde

fchitterende en vergulde tinten ;
deze ftof kan niet dan van de groentens

koomen ,
waar op deze dieren graazen ,

en welke zy geeven ;
terwyl zy her-

kaauwen hegten de fappen, welke zy daar uitdrukken, zig aan hunne tanden

vaft en maaken daar eene foort van kalkagtig beflag, overeenkomftig met de

verdikte ftoffen der raauwe kruiden, waarmede zy zig voeden; men kan ook

niet zeer twyfelen of deze zelfde fappen , die op de tanden der herkaauwende

dieren dik en hard worden, worden ook dik en hard op den buitenkant van

de laagen der bezoarden ,
die in derzelver maagen ofdarmen huisveften

, dewyl

de wefterfche bezoarden met eene gelyke ftof bekleed zyn als die, welke aan de

tanden zit, en dat het zonderling kenteken der vergulde en gebronzeerde
weerfchynen even fchitterend is op de bezoarden als op de tanden

; de oos-

terfche bezoarden hebben die w..erfchjnen niet, maar derzelver oppervlak-

te is even blinkend als uie der ftof, die de tanden bedekt
, zy heeft denzelf-

den grond van kleur, en ^derzelver zelfftandigheid fchynt eenige overeeii-

komften te hebben met de faamgegroeide fappen van kruiden
; men zoude

kunnen vermoeden , dat zy gedeelcelyk uit die fappen en gededtelyk uit eene



kalk- of fteenagtige ftof beftaat, die door die zamengegroeide fappen ge-
kleurd, en met dezelve vermengd is; ik heb de ftof, die op de tanden, en
die van den oofterfchen bezoard,met het mikroskoop befchouwd,en ik^heb
de deeltjes van deze beiden kalkagtig of fteenagtig gevonden.

Dezelfde vermenging van die deeltjes met verdikte fappen
, die zig aan de

tanden vafthegt
,
gefchiedt ook in de maag en in de darmen ; ik ben ge-

neigd om te denken
, dat zy daar de bezoards vormt door zig om eenige

vreemde ftoffen,die daarin voor handen zyn, als om een kern vaft te hegten
en om te winden

; zodra eene eerfte laag een kern omringt , is het alreeds
een kleine bezoard

;
met langs de wanden der maag of van de darmen te

rollen wordt hetzelve glad gelyk de ftof, die de tanden bekleedt, glad wordt
door de wryving der lippen , der wangen en der tong ; een tweede laag
volgt op den eerften, geduurende de ruft van het dier, en andere omftan-
digheden

,
die de beweeging van den bezoard verhinderen ; deze laag wordt

glad
,
gelyk de eerfte , en de anderen worden na malkanderen op dezelfde

wyze gevormd ; wanneer men een bezoard opent, ziet men dat die laagen
van verfchillende diktens zyn , maar zy hebben allen ten naaften by dezelf-
de gladheid op hunnen buitenkant.

De gedaante der bezoarden hangt van die van hunne kernen af, voor-
namelyk wanneer zy niet dan uit een klein getal laagen beftaan

; de mees-
ten zyn rond of rondagtig , daar zyn ’er ook, die langwerpig

, hoekig en van
zeer onregelmaatige gedaanten zyn; hoe grootcr zy worden

, hoe netter rond
zy ftyten, omdat de meeft uitfteekende plaacfen meeft aan de wryving zynde
bloocgefteld, de laagen daar minder dikte aanneemen, dan op de platte of
holronde plaatfen.

Wanneer de bezoard ophoudt nieuwe laagen te verkrygen, wryven en
flyten de ouden af op de plaatfen, die het meeft bolrond zyn; als dan ziet
men uitwendig hunne dikte en hunne zamenvoegingen

,
gelyk aan eeneonyx-

agaat ; de bezoards verliezen dus niets van hunne hardheid in het lighaam
van het dier, fchoon zy niet meer groeijen ; hoe kan men nu gelooven, ge-
lyk K.®mpfer zegt, dat zy week worden , zig ontbinden en vernietigen,
wanneer het dier verfcheiden dagen zónder eeten doorbrengt ? dezelfde
Schryver voegt ’er by , en met even weinig waarfchynelykheid

, dat de be-
zoard niet valt noch hard is in het lighaam van het dier , dat men denzelven
daar integendeel week en gruisbaar uithaalt, gelyk het dooier van een ei, in
heet water hard geworden ; dat om den bezoard in zyn geheel en in aflen
zynen luifter te bewaaren, men denzelven in den mond houdt, om hem den
tyd te geeven van hard te worden; het is ondertulTchen zeer zeker, dat de-
zelve in het lighaam van het dier hard wordt, geduurende al den tyd zyner
vorming, dewyl alle deszelfs laagen glad zyn op hunne buitenfte kanten;
daarenboven met denzelven in den mond te houden

,
zoude men hem geene

meerdere hardheid of gladheid geeven
, dan hy in het lighaam van het dier

zoude hebben kunnen verkrygen
, dewyl men hem op nieuws op eene plaats

zoude brengen , alwaar hy ten naaften by aan dezelfde hitte , en aan dezelfde
vogtjgheid, zoude zyn bloocgefteld. Het koomt my voor, dat K^mpfer

beter
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beter onderrigt was geworden toen hy zeide , dat de vorming van den be-

zoard van de hoedanigheid der kruiden afhangt, waarmede het dier zig

voedt; de lymagtige, welriekende en harftagtige kruiden
,
die op verheven

plaatfen in warme landen groeijen^ fchynen in de daad meer gefchikt tot

de voortbrenging van den bezoard. Maar daar zyn weinig landen , waarin

de kruiden ,
door den aart van den grond , door de hoedanigheid van de lugt

en door de werking van de zon, gefchikte fappen verkrygen om ooflerfche

bezoarden te vormen ;
het maakzel des lighaams moet ook tot die vorming

medewerken ;
want het fchynt niet dat alle foorten van dieren bezoarden

voortbrengen , zelfs niet in heete landen.

Ik heb reden om te vermoeden, dat in alle landen de fappen der kruiden

op de baktanden van verfchillende foorten van herkaauwende dieren, welke

ik boven reeds opgeteld heb ,
eene ftof voortbrengen ,

die weêrfchynen heeft

van ppne verffulde of gebronsde kleur, want ik heb dezelve by alle individus

Im dieSen opgemerkt, welke ik ontleed, of waarvan ik flegts de

geraamte gezien heb, maar die ftof hegt zig met aan de bezoards dan m die

landen alwaar de dieren gevonden worden ,
welken de wefterfche bezoards

geeven’ die daar medebekleed zyn, men zegt dat zulks inAmerikais; de blin-

kende èn vergulde ftof bekleedt derzelver op een volgende laagen , zonder

in het binnenft van die laagen door te dringen, of ten minften zonder daar

haare bruine kleur aan mede te deelen ,
gelyk by den oofterfche bezoard; want

de inwendige zelfftandigheid der laagen van den wefterfchen bezoard is wit

of geelagtig ; daar is reden om te denken dat deze bezoard van een herkaau-

wend dier koomt , en dat de geen, die niet met eene vergulde ftof bekleed

zyn , van dieren koomen ,
die niets van die ftof op de tanden hebben zitten.

Ik heb een bezoard gezien, die in den kronkeldarm van een paard gevonden

dezelve heeft geenen goudagcigen icorll, ook hebben de tanden var>.was
het paard ’er geenen ;

maar waarom vermengen zig de zamengegroeide fa>p-

pen die dien korft van de wefterfche bezoarden maaken ,
niet met het ka'ik-

nf fteen-afftiff gedeelte, gelyk aan den oofterfchen bezoard? Waarom heeft

de oppervlakte van dezen bezoard geene weêrlchynen van eene vergulde

of sreH-onsde kleur, gelyk de wefterfche bezoarden ? Deze yerfchillep koo-

mef mfftchien niet dan van die, welke tuflehen de hoedanigheden van de

Sppen der planten en van de fteenagtige of kalkagtige gedeeltens belb.an

;

Sneer de kriftallyne deeltjes overvloedig en zuiver zyn, gefchiedt d.erzel-

ver kriftallizatie miffehien met teveel geweld, om de vermenging
11.,et het

zameneegroeid fap der kruiden toe te laaten.

De kriftallizatie van den wefterfchen bezoard is zeer regel-^naatig en

fchvnt zeer zuiver; na een der laagen van dien bezoard te h'-bben afge-

broken, wordt men, met het bloote oog, in de dikte van de n laag, kleine

dwarfche en blinkende ribbetjes of vezels gewaar ; als men d.ezelve door een

mikroskoop befchouwt, vindt men dezelve nog blinkende;;-
, en ziet men dat

het kriftallyne fpiesjes zyn ,
die van binnen naar buiten gerigt ftaan

,
van den

binnenkant namelyk naar den buitenkant van den laag; de langfte van die

fpiesies ftrekken zig van den eenen kant tot den anderen uit, en laaten

Xil Deel. B b
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tuflchen malkanderen tufTchenruimtens over, die door kleiner fpiesjes ge»
viild zyn, welken aan de groote vaft zitten, gelyk takken aan eenen ftam; alle
deze Ipiesjes groot en klein hebben minder dikte aan hun begin, dan over
het overige hunner grootte ; zy fchynen uit een punt gebooren te worden

,

waar uit verfcheiden van één wykende en meer of min fchuinfch loopende
IpieiTep voortkoomen

, en de groote fpieffen fchynen een bundel van klei-

ner fpieflen te zyn j zy zyn alle in de dwarfchte geftreept door kleine wit-
agtige lyntjes, die zeer digc by malkanderen geplaatft ftaan, en evenwydig
zyn met de vlakke zyde van den laag; deze lynen wyzen miflchien de ver-
fchillende trappen van den groei van eiken fpies aan; die, welke door de
kagen heen gaan , en die zelve

_
door evenwydige lynen worden gekruift

kunnen , naar het my tot nu toe is voorgekoomen , het onderfcheidend ken-
merk der wellerfche bezoarden uitmaaken ,

die in de maagen of darmen der
herkaauwende dieren gevormd worden

,
gelyk ’er reden is om zulks te ver-

moeden uit het befchouwen der vergulde en gebronzeerde tinten
,
die op de

meeften van die bezoarden zitten , in welken ik fpielTen gezien heb door
evenwydige lynen gekruill, van elf zodanige bezoarden, welke ik inwendig
befchouwd heb ,

hebben zeven vergulde en gebronsde tinten , fchoon zy
aan de anderen ontbreeken

;
ik ben daarom niet minder geneigd om te den-

ken, dat deze ook in de maagen of in de darmen zyn gevormd geworden,
omdat zy hetzelfde kenteken van kriftallizatie vertoonen ; daar zyn andere
bezoards welke men voor wellerfche zoude kunnen aanzien, omdat zy zeer
verfchillende zyn van de oofterfchc bezoarden , en dat zy in de darmen der
dieren gevormd worden ; zodanig is de bezoard welken ik reeds heb aange-
haald , en die in den kronkeldarm van een paard van dit land gevonden is

, en
zodanig zyn eenige andere bezoarden , waarvan in het vervolg van dit werk
zal melding gemaakt worden.

De Griekfche Geneesheeren kenden de bezoarden niet; het fchynt dat
de Arabieren den oofterfchen bezoard van de Perilaanen ontvingen

, en den-
zelven als een tegengift befchouwden ; in de daad men heeft herkend dat

deze ftof een vlug zwavel- en olie-agtig loogzout bevat , dat de doorwaas-
feming bevordert en dat kragten geeft ; maar men heeft nooit regt gewee-
ten of die eigenfehappen tot een voornaamen graad beftaan, zelfs inde
oofterfche bezoarden ; ondeituflchen heeft men geduurende een langen tyd
van dezelve gebruik gemaakt , cn men gebruikt ze nog zomtyds

; indien de
bezoard waarlyk een kragtig middel ware

,
zoude het zo veel te beter in

zwang zyn gebleeven omdat het uit ver afgelegen landen koomt , deszelfs
oorlbrong niet wel bekend is

,
en de oofterfche bezoard zeer duur verkogt

wordt
; zy jie deszelfs deugden roemen beweeren , dat dezelve nooit

twyfelagtig zyn wanneer men waare bezoarden bezigt; maar hoe meer ik de
bezoarden befchouwd heb , en hoe meer het my is voorgekoomen ,

dat het
gemakkelyk valt die geenea te onderkennen, die naargemaakt zyn; fchoon

Deszelfs prys is van vyf of zes gulden het ilraclinia.
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de oofterfche bezoarden inwendig weinige figuuren hebben ,
zoude het

evenwel zeer moeijelyk vallen om de dwarfche fpieffen te raaaken ,
die zig

duidelyk vertoonen in vcrfcheiden van hunne laagen
,
en het is zeer zeker

dat men de kriftallizatie van de wefterfche bezoarden niet zoude naarboot-

fen men zoude het zelfs zo verre niet kunnen brengen om de fteenen uit

de nieren ,
uit de blaas ,

enz. naar te maaken j daarenboven zyn zy zeer ge-

meen en verdienen niet naargemaakt te worden
,

want men heeft getne

reden om te hoopen ,
dat zy ooit goed aan de menfehen zullen doen voor

zo veele kwaaien
,
welke zy hem veroorzaaken ;

de middellen welke mui
heeft aangeweczen, om de waare oofterfche bezoarden van de naargemaakte

te onderfcheiden
, zyn allen gebrekkig ; men zoude dezelve op zulk eenc wyze

kunnen zamenftellen
,
dat men een gloeijend yzer door dezelve zoude kunnen

ftecken, zonder derzelver zelfflandigheid aan het zieden te maaken , en men

koude hem gemakkelyk eene kleur geeven, die olyfkleurige of groenagtige

tinten zoude laaten dat met kryt, ceruis, of kalk befmeert was; men zoude

het ook zonder eene groote moeijelykheid zo verre kunnen brengen , dat

men hen met laagen maakte ,
die om een middelpunt liepen en glad waren

op hunne oppervlalcten ,
en men zoude hun gemakkelyk een kern kunnen

geeven en derzelver kleuren kunnen naarbootfen ;
maar met alle die voor-

zorgen zoude nog het bedrog by den eerften opQag van het oog ontdekt

worden , ten minften met behulp van een vergrootglas ,
indien men eenig

gedeelte van die bereide ftof wegnam ;
daarentegen zal men aan de waare

bezoarden, voornaamelyk aan de wefterfche, aanftonds de eigene en on-

naarvolgbaare kentekenen van derzelver maakzel erkennen, indien men de

waare flegts eenigmaalen met aandagt befchouwd heeft.

Nt>. MCLV. Een oojlerfche hezoj^rti.
. , ,

De gedaante van dezen bezoard koomt naby liet cirond
,
dezelve weegt

eene once en drie-en-\'yftig greinen ;
dezelve is anderhalven duim lang,

veertien lynen breed en dertien lynen dik ,
deszelfs kleur is olyfagtig-bruin

,

deszelfs oppervlakte een weinig ongelyk omdat de buitenfte laagen niet ge-

heel zvn maar de plaatfen der breuken zyn glad het geen toont dat de laa-

gen reeds in het lighaam van het dier, dat dezen bezoard heeft gedraagen,

aangeft^kei^zyn^^^
Een andere oojlerfche bezoard.

Deze bezoard is langwerpig, hy heeft omtrent elf lynen middellyns en ze-

ventien lynen lengte, hy weegt vyf groffen en negen-en-zeftig greinen; hy

heeft dezelfde gladheid en ten naaften by dezelfde olyfagtige bruine kleur

als de voorgaande, maar met lichter en donkerer tinten, die op deszelfs op-

pervlakte kringswyze aders en ftreepen maakten, die om den middelpunt lie-

pen ,
gelyk die van een onyx-fteeii ,

die aders wyzen de doorfneeden der

laagen aan, waaruit deze bezoard is te zamen gefteld, en die door de wryving

in het algemeen van het dier aangeftooken zyn.

No. MCLVII. Een andere oofterfche bezoard.

Deze bezoard is langwerpig en van eene zwartagtige kleur, dezelve is een

Bb 2
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duim lang, en heeft vyf of zes lynen middellyns; dezelve weegt byna an-

derhalve drachma.
No. MCLVIII. Een andere oofterfche hezoard.

No, MCLIX. Een andere oojierfche hezoard.

Het gewigt van elk dezer twee bezoarden is van een drachma en van
eenige greinen, de eerfte is zwartagtig, de tweede heeft tinten van eene
bleeke olyfldeur.

No. MCLX. Een andere oofterfche hezoard.
Deze bezoard weegt een drachma min eenige greinen , dezelve is van eene

zwartagtig bruine en olyfagtige kleur.

No. MCLXI. Een andere oofterfche bezoard.

Deze bezoard is olyfkleurig , hy weegt dertig greinen , hy heeft eenige
Jcnobbeltjes op zyne oppervlakte, en een zeer fyn karrelwerk tuffchen de

knobbeltjes op die plaatfen
,
die niet aan wnving waren blootgefteld.

No. MCLXIL Een andere oofterfche bezoard.

De kleur van dezen bezoard is bruin , hy heeft eene zeer onregelmaatige

gedaante, en is met knobbeltjes bedekt; hy weegt zeven-en-veertig greinen.

No. MCLXIII. Een andere oofterfche bezoard.

Deze bezoard gelykt naar den voorgaanden in kleur, in gedaante en in

knobbeltjes ;
deszelfs gewigt is van zes-en-twintig greinen.

No. MCLXIV. Een andere oofterfche bezoard.

Schoon deze bezoard grooter zy dan de voorgaande , weegt hy flegts veer-
tien of vyftien greinen; hy is van eene onregelmaatige gedaante en van
eene olyfagtige kleur.

No. MCLXV. Een andere oofterfche hezoard.

Deze bezoard is van dezelfde kleur als die onder het voorgaand nommer
is bygebragt, maar hy is kleiner, fchoon hy even zwaar weegt; deszelfs

gedaante gelykt naar dien van een nier.

No. MCLXVI. Een andere oofterfche hezoard.

De gedaante van dezen bezoard is rolrond ,
hy heeft eenen duim lengte

,

tegen drie en eene halve lyn middellyns, deszelfs kleur is olyfagtig-bruin

:

hy weegt zes-en-dertig greinen.

No. MCLXVIL Oofterfche bezoarden.

Deze bezoarden zyn rolrond ; derzelver raiddcliyn bedraagt flegts ongeveer

twee lynen, zy zyn op zulk eene wyze gebrooken dat men een grasje ziet,

dat den as van den cylinder en het kern van den bezoard maakt.

No. MCLXVIII. Andere ooftetfche bezoarden.

De gedaanten van deze bezoarden is rolrond gelyk de yoorgaanden , en
zy hebben ook grasjes voor hunne affen

,
maar derzelver middellyn bedraagt

flegts ongeveer eene lyn.
No. MCLXIX. Een oofterfche bezoard.

Deze bezoard is langwerpig en plat
,
hy is aan een eind afgebrooken ge-

worden op zulk eene wyze , dat men van binnen een ftuk witten keifleen

ziet, die daar het kern van maakt; dezelve weegt een drachma min eenige

greinen.
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No. MCLXX. Stukken van oofterfche bezoafden.

Men ziet aan die Rukken de dikte en het maakzel der laagen, waaruit zy

^yn te zamengefteld.

No, MCLXXI. Jndere/tukken van bezoarden.

Deze Rukken zyn daarin opmerlcelyk , dat derzeJver binnenfte laag Uit op

één gewonde en digte hairen beftaat, gelyk aan een vilt, de oofterfche be-

zoards waarvan zy een gedeelte uitmaakten ,
hadden dus voor kern eenen

hairbal’, dat is te zeggen een kluwen van hairen, die in plaats van met eene

ftof bekleed te zyn
,
gelyk aan die welke de likballen bedekt

,
orawonden is met

eenige laagen ftof van een oofterfchen bezoard.

No. MCLXXII. Kernen van oofterfche bezoarden.

Deze kernen zyn zaaden van planten en ftukjes hout.

No. MCLXXIII. Een wefterfche bezoard.

Deze bezoard is van eene geelagtige kleur en van eene onregelmaatige ei-

ronde gedaante ;
de uitwendige vlakten van deszelfs laagen zyn glad; zyne

groote middeUyn is twee duimen vyflynen, en de kleine van eenra duim agc

Ivnen tot twee duimen lang; dezelve weegt zes oneen; het grootfte gedeelte

der uitwendige laagen kan worden opgeligt om de doorfneeden van deszelfs

laagen te vertoonen ,
op welke men de fchitterende fpieflen onderfcheidt

,

waaruit zy zyn te zamen gefteld.

No. MCLXXIV. Stukken van een wefterfchen bezoard.

Als men die ftukken byeenbrengt ziet men dat de wefterfche bezoard

,

waarvan zy een gedeelte maakten
,
ten naaften by zo groot was als de voor-

gaande, maar de laagen zyn niet zo gelyk, en derzelver fpieffen zyn niet

zo fchitterend of zo ondcrfcheiden ; de zclfftandigheid van den bezoard is

minder zuiver.

No. MCkXXV. Een -wefterfche bezoard.

Deze bezoard is van eene onregelmaatige eironde gedaante; dezelve heeft

wftien lynen lengte voor zyne grootfte middellyn ; zyne oppervhikte is geel-

agtie en bezet met kleine bruine korreltjes met vergulde weérfchy^n; ik

heb denzelven aan den eenen kant tot op den tweeden laag toe aMgeftooken

gevonden; ik heb hem in twee ftukken gebrooken om het bmnenfte te zien,

en ik heb door die breuk gezien dat de eerfte en tweede laag uit

ies zvn te zamen gefteld, als die van den bezoard onder nommerMCLXXIII

bveebragt; de buitenfte oppervlakte van den derden laag heeft goudagtige

en gebronsde kleuren, gelyk die van de ftof die de baktanden der herkaau-

wende dieren bekleedt die hoorns draagen ;
die zelfde kleuren zitten op de

binnenfte oppervlakte van den tweeden laag.

No. MCLXXVI. Een andere mfterjehe bezoard.

De lengte van dezen bezoard is ten naaften by dezelfde als die van den

voorgaanden, maar zyne gedaante is zeer verfchillend ; daar zit in het mid-

den eene foort van veren.’ing in de gedaante van eene kringswyze goot ; hy

is op die plaats doorgebrooken
, men ziet in het midden een grasje dat des-

zelfs kern uitmaakt ; zyne geheele zelfftandigheid is vermengd met eene

vreemde ftof ^e uit drooge kruiden fchynt te beftaan ;
deszelfs oppervlakte
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is gedeeltelyk vuil wit
,

gedeeltelyk bruin en gedeeltelyk zwartagtig van
kleur , met eenige goudagtige tinten.

No. MCLXXVII. Een andere wejlerfche bezoard.

Deze bezoard is een weinig kleiner dan de voorgaande, engelykt naarden-

zelven in kleuren en in kern ; maai' hy is van eene zeer onregelmaatige gedaan-

te, en zyne zelfftandigheid is minder vermengd met eenige vreemde ftof.

No, MCLXXVIII. Een andere wefterjche bezoard.

De lengte van dezen bezoard bedraagt dertien lynen ; zyne laagen zyn aan-

geltooken
, hy is geelagtig van kleur met zwartagtige tinten.

No. MCLXXIX. Een andere wefterfche bezoard.

De grootfte middellyn van dezen bezoard is van elf lynen , hy is eveneens
van kleur als de voorgaande ;

zyn eerlle laag is aangeftooken.

No. MCLXXX. Een andere wefterfche bezoard.

De eerlle laag van dezen bezoard is gedeeltelyk vernield en miflchien

wcggcnoomen ; men kan ook een gedeelte van den tweeden opligten; de

buitenlle oppervlakte van den eerllen en van den derden laag is gedeeltelyk

van eene bruine of zwartagtige kleur, met goudagtige en gebronsde tinten;

daar zitten ook van die tinten op den binnenkant van den tweeden laag; het

overige van dien bezoard is van eene witagtige of geelagtige kleur
, hy heeft

byna dezelfde grootte als de voorgaande.
No. MCLXXXI. Een andere wefterfche bezoard.

Deze bezoard is eirond , zyne groote middellyn is negen , en de kleine

zeven of agt lynen lang; men kan een gedeelte van deszelfs bovenften laag

afligten ; hy heeft dezelfde kleuren als de voorgaande.

No. MCLXXXII. Een andere wefterfche bezoard.

De gedaante van dezen bezoard is zeer onregelmaatig , hy is in twee dee-

len verdeeld
,
en daar zit in het middelpunt een groote kern , die uit drooge

kruiden fchynt te zamengelleld te zyn; deszelfs kleur iswitagtig en bruinmet

eenige gebronsde weerfchynen ;
zyne grootfte middellyn is tien lynen lang.

No. MCLXXXIII. Een ftuk van een wefterfche bezoard.

Het fchynt dat dit ftuk de helft uitmaakte van den geheelen bezoard ; het

heeft ten naaften by de grootte van de voorgaanden bezoard
,
en men be-

fpeurt daar dezelfde kleuren aan, en een gat waarin waarfchynelyker wyze

het gras-halmtje, zat dat deszelfs kern uitmaakte ;
de eerfte laag is zeer dik

en wel gekriftallizeerd , men ziet daar met het bloote oog de kriftallync

fpiesjes aan, waaruit dezelve is te zamengelleld, en met het mikroskoop de

dwarfche lynen van elk fpiesje : dit kenteken vertoont zig duidelyk op de agt

voorgaande bezoarden op die plaatfen
,
alwaar de kriftallizatie wel gevormd is.

No. MCLXXXIV. Een andere wefterfche bezoard.

De oppervlakte van dezen bezoard is van eene geel- of zwart-agtige kleur,

met fraaije goudkleurige en gebronsde tinten ; fchoon ik denzelven niet heb los-

gemaakt om de zamenftelling van deszelfs laagen te befchouwen ,
heeftmen re-

den om te denken dat zy uit kriftallen zyn te zamengefteld ,
golyk aan die der

andere wefterfche bezoarden
, dewyl dezelve goudkleurige en gebronsde tinten

heeft ,
hy is byna rond., zyne grootfte middellyn is zeven lynen en eene halve lang.



VANDEBUBALUS. m

DE BUBALUS, EN ANDERE DIEREN,

die BETREKKING HEBBEN TOT DE

bokken en geiten, en tot de gazelles.

de bubalus co.

Wv hebben in de Natuurlyke Hiftorie van den Buffel aangemerkt, dat

^de hedendaagfche latynfche Sdnyvers , den naam van Bubate ten

•te op denzelven hadden toegepaft; die naam behoorde oudtyds aan

^dat hier in aanmerking koomt

,

en dat dier is van een geheel

v^rfchillende natuur van die van den buffel; het gelykt in eenige vry dmde.

Ivke betrekkingen naar het hert ,
naar de gazelles , en naar de nindderenr

Naar het hert in de grootte en geftalte des lighaams (a)

,

en inzonderheid,

in het maakzel der beenen (è) ,
maar het heeft blyvende hoornen

,
en die

ten naaften by gemaakt zyn gelyk die der grootfte gazelles, waar naar het

in dit kenmerk en in de natuurlyke gebruiken zweemt; het heeft egter een

veel langer kop dan de gazelles en zelfs dan het hert ; eindelyk het gelykt

(*^
T o TE^is!* ld feramm. . . . Cervi , dama

,

Buball , aliorum qw~

Bubali/a»g««^ « ..preifque Lerduv, con,ua imilia funj

,

contra nonnulla re/ftunt _ö> cornibus fife defendmrt, tarnen feroces pugnacefque belluas fu.

Bubalwn 'gignit jfricci, vituli cervive quadam fmilitudine. Eiji, mt.

Ub. vnl.
Uh. III. cap. i. lib. V. cap. 48. lib. VU. cap. 47. Ö* XUI.

cap. 4.
oppiani. Dorcade platycerote corpore mferior, corniia non ramofa Jtcut Cervis £3»

® .ut^icnornrum eomibus fimilia , tumfitu, turn in avtrjam partem retortis mucronibus.

DeVtnatione.m II.

CnH, apttd Gesnerum, Hijl. quadr. pag. 121.

Wricanut. Horatius Fontana, apud Aldrovandüm, de quadr.

tó7%ö4 . 3Ö5 - Ubi vide figurant.

de^B^barie. Mémoires pour fervir 4 Vhiftoire des anim. Pan. II. pag. 24. fig. PU

Defetiptton du Cap de Bonne- efperance ,
prtr Kolbe, torn. III. cbap. 4.

71 p He afbeelding en befchryving van de Barbaryfche koe in de Memoires pour fervir 4

l4éSedes Jnimaux Part. IL pag. 24. enz.

(i) Zie bier agtet de befchryving van t geraamte van den bubalus.
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naar de rundderen, door de lengte van den bek en door de fchikking van
de beenderen des hoofds

, waarin
,
gelyk als in de rundderen

, het bekke-
neel niet agter het voorhoofdsbeen overfteekt. Het zyn deze verfchillende

betr^kingen van maakzel, gevoegd by de vergetelheid van zyn ouden naam,
die in deze latere tyden aan de bubalus de zaamgellelde benaamingcn hebben
doen geeven van bufelaphus, hert-ftier, bucula-cervina, koe-hinde; Barbary-

fchekoe
,
enz. De naam van bubalus zelf koomt van bubulus,en is bygevolg

genomen uit de gelykheid
, welke dit dier in zommige opzigten met de

rundderen heeft.

De bubalus heeft een fmallen en gerekten kop , de oogen zeer hoog ge-

pTaatft
, het voorhoofd kort en fmal, de hoornen blyvende, zwart, dik,

met ringen omvangen, die ook zeer groot zyn; de hoornen neemen hunnen
aanvang zeer digt by malkander, maar vervi^yderen zig veel aan hun einde,

zy zyn agterwaards gekromd, en gedraaid gelyk een fchroef, welker flagen

van voren en van onderen verfleeten waren (c). Hy heeft de fchouders

verheven , zo dat zy een foort van bult op den fchoft maaken , de ftaart is

omtrent een voet lang
,
en aan zyn einde met een kwall grof hair voorzien

;

de ooren zyn gelyk aah die van den antilope. K o L b e (d) heeft aan dit

dier den naam van Eland gegeeven ,
fchoon het denzelven niet dan in een

zeer oppervlakkig kenmerk gelykt. Het hair van den bubalus is
,
gelyk dat

van den eland ,
dunner aan den wortel dan in ’t midden en aan ’t eiiide ; dat

is aan deze twee dieren byzonder

,

,

want by byna alle viervoetige dieren is

het hair aan den wortel dikker dan in ’t midden en aan de punt ; dit hair

van den bubalus is ten naaften by van dezelfde kleur als dat van den eland

,

fchoon veel korter, minder gevuld, en zagter; dit zyn de eenigfte gelyk-

heden van den bubalus met den eland ; in al het overige verfchillen deze

twee dieren volftrekt van malkanderen. De eland heeft een breeder en

zwaarcr ftel van hoornen gelyk dat van ’t hert
,
en die hoornen vallen zelfs

jaarlyks af en vernieuwen zig. De bubalus daarentegen heeft hoornen
, die

niet afvallen, die geduurende het gehecle leven groeijen , en die in fatfoen

en weefzel gelyk zyn aan die der gazelles. Hy gelykt daar ook naar in de

geftalte des lighaams ,
in de ligtheid van den kop

, de verlenging van den

hals, en de piaatfing der oogen, der ooren, en der hoornen, en in het

maakzel en de lengte van den ftaart. De Heeren van de Akaderaie der

Weetenfehappen, aan welken dit dier was vertoond, onder den naam van
Earba-

(O Zie de afbeelding van het geheele dier in de Mémoim pour feruir i CHiJlohe des Ani~
maux. Part. II pag. 24. PI. XXXIX.— Zie ook de afbeeldingen van het geraamte en de
koppen van den bubalus in dit deel PI. XXXIX en XL.

De Afrikaanfdie Eland..... Zyn kop, die zeer fraai is, gelykt naar dien van ’t hert,

maar is kleiner naar evenredigheid van ’t lighaara ; hy heeft hoornen van omtrent een voet leng-

te; by den kop zyn zy oneffen, maar aan de einden zyn zy regt, glad, en puntig. 2yn hals

is los en fraai ; het bovemt kaakebeen is iets grooter dan het onderft ; zyne beenen zyn dun en

lang, dl zyn ftaart heeft omtrent een voet lengte; het hair, waarmede zyn lighaam is bedekt,

is zagt ,
glad ,

en van een afchgrauwe kleur Een Afrikaanfche eland weegt omtrent vier-

honderd pond. Defcription du Cap de Bonne-efperance
, par Kolbe, tom. III. tap. 4.
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BarUryfcl.,. , en die d- £

verwerpen,maar wy kunnen VOO
2v van dit dier veeeeven heb-

keunge gazelle, noch een bek
,
noch

"Sereland’, nóch een hert i®(/),’maar eene byzondere
een koe ,

nocti e
verfchillende ; voor ’t ovenge is dit

Sór“he't™“iaè als ’t geen Cajos (f ), onder dtn naam van bufilaplm

co H„ „.ate, d„ligha.ms, d«' b.™™
;
™,

deeden het meer gelyken naar een hert,
i- .j^gjjen verfchilden; zy namen him-

hoornen, welken nog in
'óf de ^ te^ dezer plaatfe ongemeen linal was, ganfeh

nen oorfprong digt by ™®”Xn7een breed voorhoofd hebben, gelyk Homerus reeds aan-

genitTKv vrvrpn verilGCCcn ,
u<u uc ’

,

eene fchroef en van boven e
, ^y^ren ; de Haart was flegrs dertien duimen lang,

fcliroef formeerden, geiee lyk y^d^men lang, die aan het einde wasr.de ooren

daar onder begreepen «en kwaft Jk ham
^ ^.ommige plaatfen van binnen met wK hair be-

waren gelyk aan d>e van den gazel e, ^yn^
leder; de oogen waren

zet; het ovenge was kaal ,
en vertoont

voorhoofd aan den kop fchc-en te zyn: de

zo hoog cn
klein, zeer kort, en flegts ten getale van tvvee, hetwelk

prammenvan de fpten waren zeer i

,
gjje„. de fchouders waren zeer verheven

,

dezelve ^eerverfch.llend maakte an cnzc^^koeije^

maakende Xdw voor den buhalus der ouden, dan voor het kleine runddier, dat

ons votir, dat dit dier ceidei voor ^ ?ol nus vergelvkt den bubaUis by ’t

Beu O N
he”^ >

en Plinius zegt, dat

hy wa?van de koe en van ’t hert Left. Mémoins pour jhvir a l'Hipirc des Aiwimix, Part.

II. pas- 25 ,26. „ , , , den bubaliis af van ’t geflagc der herten.

Qf) Nota. Twee wezendl^-ke karato^^^ galblaasje, dat iii den buba-

Het eerde zyn de ’

'‘Xlvt- men weet, in de herten, de damherten, de rhebokken,

lus gevonden
''"°'^‘’YvXaibiaaleV zeggen dc Heeren van deAkademie) was in het holle ge-

enz. ontbreekt. „ Het ^
'^het wns met de gebeele biniieiihclft vaft aan de lever, cn hec

deelte aan de regeer
dun teder , en geheel gerimpeld, zynde ganfeh

::
deSarbarie. Mémoires ponrfervir a P His.

dV'Zi^n/ux, CAjus ANor.us), adnos adventum efl

(g) Ex Maurttania
cerva, fomi [3“ afpeSu inter cervam £? juvencam ;

undi

M^chelaphum, /«u Buculatn-cerviuam : capke

cx argumetito voco bnlewp»'
^

cekritatem videalur faStim

(j>aure ^ W pvüo 'ampliiis ,
forma cau iai vaccina quam fmtlima Jed

animal. Cauda f natura quafi ambigente enveene effet an vat ctc , per fupe.

Irevitate accedens proptus ad
corporisfulvo feu rufa , ttndtque piw

, fffile

flora rufa Ö* pofito at fub cnrnibus per ambitum ereSo! cnrnthus nigris
, in

cuteque cequoto, „gfi^^rugis ex adverfa part' fibi vicinioribus, ex averfa ad duplam

fummum levibus
’ diduSis- Ea cornua primo fuo ortu digitali tantum latitudiiie

UTe turn fe reducunt levttsr ^ receanm rnrjum mauerjum, na w (rivrrmit cv/».,*.

.. „ ^ »:.y duorim ,
digitornm trium ^ femijjh intervallo ; longa quidtm funt pedem

non dijhjk »'ƒ P
j„ ambitu ad radices pnlmos tres. Caput a vsrtice, qua parte

unnm palfiu ’

^ ad extremas nares, tongum eft pedem unum palmos duos &
figLZumT- iaZn 5»» «jï latiJfmum,in fronte videlket pauk fupra oeukrum regmem, digitos

XII Deel.
^ ^
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heeft befchreeven

, en ik ben verwonderd
, dat de Heeren van de Akade-

mie deze aanmerking niet al vóór my gemaakt hebben , dewyl de karak-

iTe overeenk^^^^
geeft, met hunne Barbar^che

Konings kabinet lo. een geraamte van een bubalus;
J / AAAIX), bekomen van het dier, ’t welk de Heeren van de Aka-

ücmie der weetenfchappen befchreeven en ontleed hebben
,
onder den naara

2) veel grooter dan

^ r.

geraamte, en waarvan de hoornen ook veel dikker en langerzyn. 30. Een pdere gedeelte van een kop, (zie PI. XL, fiff. i ) met de

?4°fSèn^' H f
de vorige, maar welker maifel en rigting

\erfchillen, daar zyn dan onder de bubales, even als onder de eazelles^ on-
der de antilopes, enz. verfcheidenheden in de grootte des lighaams en inde figuur der hoornen , maar die verfchillen koomen ons niet aanmerkelyk
genoeg voor

, om ’er onderfcheidene en afgezonderde foorten van te
maaken,
De bubalus 'is vry gemeen inBarbarye, en in alle de noordelyke deelen

van Afrika; hyisten naaften by van dezelfde geaartheid als de antilopes

;

hy heeft, even als deze, kort zwart hair, en zyn vleefch is goed om te
eeten : men kan de befchryving der inwendige deelen van dit dier zien in
de Mémoires pourfervir a rHiftoire des animaux

,

waarin de Heeren van de
ademie der weetenfchappen eene ontleedkundige aanwvzing gegeeven

nebben, met hunne gewoone nauwkeurigheid.

Jeptm-. crajp^ in ambitu qua maximum ejl pedem unum 6? palmos tres. Dentes halet eSonos ,orame caretjuperton & ruminat ; uhera fura duo.carpori <equata,quo cmijlat juvencam eiïenecdumjmm, Cajus deBufelapho. Ge,snrk, fftfl, quadr. pag. 121.
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D E CONDOMA.
De Hr. marquis de Marigny

,
die niet de geringlle gelegenheid ver-

zuimt om de kunflen en vveetenfchappen te begunftigen, heeft my in
zyn kabinet vertoond het hoofd van een dier, ’t welk ik in den eerllen
opdag nam voor dat van den grooten bubalus

; het is gelyk aan dat van on-
ze grootfte herten; maar in plaats van volle of folide hoornen, heeft het
alleenlyk twee groote hoornen, die van binnen hol zyn, gevierkant gelyk
die der bokken, en dubbeld geboogen, gelyk die der antilopes, (zie Fl.

XLI, fig. l). In des Konings kabinet de Hukken zoekende, die tot dit

dier betrekking konden hebben , hebben wy twee hoornen gevonden

,

die tot hetzelve behooren : de eerfte zonder eenige aangehangen of opgé-

fchreeven beduiding ,
of briefje , kwam uit de meubelkamer van zyne maje-

fleit; de tweede (PI. XLI, fig. 2 ) is my in rydo, door den. Hr. Bau-
RH IS, Gommis van de Marine, vereerd onder den naam van Condoma,

van de Kaap de Goede-hoop ; wy hebben geoordeeld dezen naam te moeten
aanneemen, dewyl het dier, dat door denzelven wordt aangeduid, nooit
benoemd of befchreeven is.

In de lengte ,
de dikte

, en vooral de dubbelde buiging der hoornen

,

fchynt de condoma ons toe heel naby te koomen aan het dier , ’t welk C a-

j u s heeft gegeeven onder den naam van Jtrepficeros (a). Niet flegts zyn
de figuur en de omtrekken der hoornen volftrekt dezelfde, maar alle de af-

meetingen flaan ook byiia nauwkeurig op malkanderen ; en de befchryving
welke de Hr. Daobenton (b') van den condoma gegeeven heeft, ver-
gelykende met die van den Jtrepficeros van CAjus,is’t myvoorgekoomen,
dat men het vermoedelyk voor het zelfde dier mogt houden, inzonderheid

zo men vooraf de volgende aanmerkingen maalcte. 10. Gajus heeft zig

vergift met dit dier voor den Jtrepficeros der Ouden te geeven ; dat koomt
my blykbaar voor, want de ftrepficeros der Ouden is zekerlyk de antilope

,

CO Strepjicerotis cornua tam graplicè defcripfit Plini us lyris tam appofitè comparavit,

ut kngiore verborum ambitu opus nonjh. Ergo boe tantum addam
, ea eje intus cava

, fid knga
pedes Romanos duos p'almos tres, ft reRo duBu tne’.iarisx fi jhxo pro natura cor?iuwn, pedes tres

integros. Craffa funt uhi capiti committuntur , digitos Romanos tres cum femijft. Defcribuntur
in ambitu palinis Romanis duabits fi? dimidio, eo ipfo in loco. In fumma, livore g^uodam nigref-
cunt , cum in imo fufca magis fj* rugoja fm. Jam ittde a primo ortujenfm gracüefcunt F<?
tandem in acutum exeunt. Rendent und cum fade ftcca, per kngitudinem dimidiata libras lèt/tem
uncias tres IJ femiffem. Facies, qua: adbuc Jupereji jimHa cornibus. ^ frontis cenidlaue tilus
Jofluuntur Strepfiecrotem anmal effe magmtudine ferè cervina, U pik rufo ad inflar cervini
Sedan nare IJ figura corpms cervina fit , ex fade nihil babeo certi diceri, cum nLs diuiurfii
temporis ufudetrim firn-, U facies eadem de caufa hinc inde glabra fit, conjiceres tarnen ex eo,
qmd fuperefl , eum propius accedere ad cervum aut platycerotem. Gajus apud Gïsnerüm,
de quadr. pag. Spa-

(fcj Zie hier ageer de befchryving van den Condoma.

C C 2
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waarvan de kop zeer verfchillende is van dien van ’t hert ; Gajus nu
ftaat toe, en verzekert zelfs, dat zyn flrepficeros een gelyken kop heeft
als die van ’thert, derhalven is deze ftrepficeros niet die der Ouden. 20,
Het dier van Gajus heeft, gelyk de condoma, dikke hoornen, die drie
voet lang, en die met rimpels of kreuken, niet met ringen of knobbeltjes,
bezet zyn

,
terwyj de ftrepficeros der Ouden

, of de antilope niet flegts veel
minder dikte en korter hoornen heeft

,
maar die ook met zeer zigtbaare rin-

gen of knobbeltjes^ bezet ^n. 30, Schoon de hoornen van den kop van
den condoma

, die in ’t kabinet van den marquis de Marigny zyn
,
gefleeten

en glad zyn geworden, en de hoorn, die uit des Konings meubelkamer
koomt, zelfs aan de oppervlakte bewerkt is geweell, ziet men egter dat
zy geene ringen gehad hebben

,
en dat is ons nader gebleeken door* die

welke de Hr. Baürhis ons vereerd heeft, die niet aangeraakt is geweeft’
en die inderdaad niet dan kreuken of rimpelagtigheden heeft, gelyk de hoor-

nen van den bok, en geene ringen gelyk die van den antilope: Gajus nu
zegt zelf, dat de hoornen van zynen llrepficeros niet dan rimpelagtigheden

hebben
,
derhalven is deze flrepliceros niet die der Ouden

,
maar het dier

,

daar wy hier van fpreeken
,

’t welk inderdaad alle de kenmerken heeft
,

die

Gajus aan het zyne toefchryft.

In de Rcisbefchryvers de berigten of aanduidingen opzoekende, die be-
trekking mogten hebben tot dit dier

, zo opmerkelyk door zyne gelbalte
, en

inzonderheid door de grootte zyner hoornen , hebben wy niets gevonden

,

dat ’er nader bykoomt, dan het dier door Kolb e aangeweezen, onder den
naam van mlde geit van de Kaap de Goede-hoop; „ die geit, zegt hy , die

„ by de Hottentotten geen naam heeft , en welke ik mlde geit noem, is

„ zeer opmerkelyk in verfcheiden opzigten; zy is van geflalte als een groot

„ hert; zyn kop is zeer fchoon
,
en verfierd met twee hoornen, glad, ge-

„ kromd, en puntig, drie voet lang, welker einden twee voet van malkan-

„ deren afflaan.” Deze karakters koomen ons voor volmaakt te ftrooken

met het dier, dat hier in aanmerking koomt; dog het is waar, dat wy daar

niet dan den kop van gezien hebbende
,
niet kunnen verzekeren , dat het

overige der befchryving van Kolbe (c) daar eveneens mede overeen-

koomt; wy vermoeden het alleenlyk als eene waarfchynelyke zaak, die doof
verdere waarneemingen moet opgchelderd worden.

Cc) Van zyn voorhoofd af over de gcheele lengte van zyn mg ziet men eene witte ftreep

,

die boven den Haart eindigt; een andere ftreep van dezelfde kleur fuydt deze eerfte beneden
den hals , daar zy rondom gaat ; daar zyn twee andere van dezelfde natuur , de eene agter de
voorde boenen

, de andere voor de agterlle beenen ; zy loopen beiden het lighaam rond. Het
hair , waarmede het overige van zyn lighaam bedekt is , trekt naar den grauwen , met eenige
kleine roode vlekken

, behalven die onder den buik, als die udt is; zyn baard is grys en zeer
lang; zyne beenen, fchoon lang, zyn wel geëvciircdigd. Defcription du Cap de £onne~eJpérance
par Kolbe, {om. ƒƒ/, 42.

/
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DE G U I B.

De Guib is een dier
,
dat door geenen Natuurbefchouwer

,
en zelfs door

geenen Reisbefchryver is aangeduid : het is egter vry gemeen in Sene-

gal, van waar de Hr. Adanson het vel, enz. heeft medegebragt, het

welk hy de goedheid heeft gehad , van ons voor des Konings kabinet te

geeven. Het gelykt naar de gazelles , inzonderheid naar den nanguer,
in de grootte en het raaakzel des lighaams

,
in de vlugheid der beenen ,

in

het fatfoen van den kop en den fnuit, in de oogen, in de ooren, in de

lengte van den ftaart ,
en het gebrek van baard ; maar alle de gazellen ,

en

byzonderlyk de nanguers, hebben den buik helder wat, cerwyT dc guib de

borfl en den buik van eene v^ donkere kaftanje bruine kleur heeft. Ook
verfchilt hy van de gazelles in de hoornen , die glad zyn zonder dwarfche

ringen, en'^die twee randen of draaden overlangs hebben, den eenen van

boven ^
den anderen van onderen ,

die van de bafis tot aan de punt een

flag van een krullyn maaken; ook zyn zy wat gedrukt, en in deze deelen

nadert de guib meer naar den bok dan naar den gazelle. Hy is evenwel

noch het een noch het ander, hy is van eene byzondere foort,die ons voor-

koomt tuflchen deze twee in te zyn. Dit dier is opmerkelyk door witte ban-

den of ftreepen op een grond van kaftanje bruin hair; die banden zyn in ’t

lang en dwarfch over het lighaam gefchikt als of het een harnas ware (a).

Het leeft in maatfchappy
,

en wordt met groote troepen gevonden in de
vlakten en boffchen van ’t land van Podor. Dewyl de Hr. Adanson de

Èerfle is, die den guib heeft waargenomen, oordeelen wy de befchryving,

welke hy daarvan gegeeven , en welke hy ons medegedeeld heeft , hier

woordelyk te moeten plaatfen (Z>).

Zie bier agter de befchryving van den Guib en de afbeelding P/. XLIL
Cb') Guib by de Oualofe- of Jalofe- negers. Cazella coniibus reéiis fpiralibuv, caput

, raf-

trum, nafus, ocitli uti Nanguer. Cornua reSta fpiralia, fpira prima nigra, nitida, pub-

compreta, angulis duobus lateralibus anticè convexa, ponè plana, apice conico teretia,..,

jiures «// Nanguer, /«/«s fubunda: ,quinqae pollices longa Cauda decem poilices longa,

pilis longis hirta. Dentes duo Öf triginta. Pedes uti Nanguer, Corpus totum ferè fulvunr.

Alba fafci<e [ex utrinque in dorfo tranfverf^e, & fafcU alb^ dutS longitudinales ventri la'

teraks. Maculx albcs utrinque o6lo ad decem fupra femora, orhieulat.e, Collum fubtüs

album & gence alb<e-, latera pedim interiora alba, macula alba pauk infra oculos. Frons

media nigra, linea fupra dorfum longitudit\alU nigra, venter fubtüs niger
, pars antica

pedum anteriorum, unguU & cornua nigra', longitudo ab apice roftri ad anum quatuor
pedes cum dimidio; altitudo a pedtbus pojlicis ad dorfurn dim pedes oüo pollices, pHi omnes
brevifmi, lucidi, vix unum pollicem longi corpori adprejji. Pulchrum animal a D. An-
driot tnijfum; gefchreeven berigc door den llr, Adanson

, lid van, de koiiinglyke Akade-
mie der weetenfchappen , medegedeeld.

Cc 3
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<4f?>

DE G R I M M E.

T^it dier is by de Natuiirbefchouwers niet bekend dan onder den naam
van de geit van Grimm (a) , en dewyl ivy niet weeten ,

welken naam
het in zyn geboorte-land voere , kunnen wy niet beter doen dan deze wille-

keurige benaaraing te behouden. Men vindt eenc afbeelding van dit dier
in de Ephemerides van Duitfchland (Z>) , die in de Collection Jcadémique is

QVergenomen (c). De Doftor Herman Grimm is de eenigfte
, die vóór

ons daarvan gefprooken heeft
, en het geen hy ’er van zegt ,

is nagefchree-

ven door Ray, en vervolgens door allen ,
die naamlyften gemaakt heb-

ben (d\ Schoon zyne befchryving onvolkomen is, n^yll zy egter twee zul-

ke duidelykc karakters aan
,
dat wy niet vreezen ons te zullen vergiffen met

hier voor de geit van Grimm te vertonnen
,
den kop van een Senegalfch

dier, die ons door den Hr. Adanson gegeeven is. Het eerff dezer ka-

rakters is eene byller groote holligheid onder yder oog ,
dewelke aan weers-

kanten van de neus zulk een groot diepzel in net bovenft kaakenbeen maak-
te

, dat ’er flegts een zeer dun blaadje been tegen de fchutting van de neus
blyft: het tweede karakter is een bos hair, wel gevuld, en opwaards ge-
rigt op den kruin des hoofds : deze karakters zyn genoeg om de grimme van
alle andere foorten van geiten en gazellen te onderfdieiden. Hy gelykt
egter naar de eene en andere, niet flegts in de lighaamsgeftalte , maar ook in

de hoornen , die by de bafis geringd en overlangs geflreept zyn
,
gelyk die der

andere gazellen, en tevens horizontaal agtemaards gerigt en zeer kort zyn,

Capra fylvejlris Africana Grimmli. Ray, Syn.nmm. pag. 8o.

Tragulus in medio capite fafcicultim pilofum ereüum gerens Tragulus Africanus. Le
Chevrotain d’Afrique. Brisson, Regn.anim. pag, 97.^

Crimmia capra capite fafciculo tophofo ,'cavitate infra ociilos. Linn. Syft, nat, edit. X.
pag. 70-

Q") Ephem. Nat. Cur. an. 14. obferv. 57.

CO Collea. Acaddm, torn. III. PI. XXFI.
(O Over eene foon van wilde geit van Afrika, door Doi.'tor Herman-Nicolaas

Grimm. Ik heb in Afrika op een kafteel by de Kaap de Goede Hoop, eene foort van wilde
geit gezien , die zeer zonderiing is. De kleur is ’afchgrauw , wat donker. Hy heeft op den
kruin des hoofds een bofch regtopftaand hair, en tuflchen yder neusgat en het oog eene holte,
waarin eene verzameling is van geelagtig, vet en lymig vogc

,

dat met ’er tyd hard cn zwart
wordt, en waarvan de reuk naar dien van levergeil en muskus gelykt. Als men deze ftof weg-
neemt wordt ’er weder andere voortgebragt, die insgelyks in de lugt^hard wordt, en ik ben
svel verzekerd, dat deze lioltens geene gemeenfchap met deoogen hebb’en, en dat het verdikte
yogt , t welk zy bevatteden , verfchillend tos van dat , ’t ivelk in den grooten ooghoek der
herten en van eenige andere dieren vergadert. Deze ftof heeft ongetvvyfftld haare etgenfchap-
pcn yn oeugoen , die zeer verfchillend moeten zyn van de traanen van ’t hert. Ephém. des
Curteux de la nature, decad. II. ann. 4, 1686. Obf. p,7. ColleBion Académique. Partit
Etrangere , 1755. torn. III. pag. 656. fig. Pi. XXFI. Nota. De verheven bos , of lie-

ver de lange fchoof hair, die men in deze afbeelding boven op den kop van dit dier ziec,fchynt

door dcu teekenaar verzwaard te zyn.
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gelyk die' van de kleine geit van Afrika, daar wy van gefprooken hebben.
Dewyl voor het overige dit dier veel kleiner is dan de geiten

, de gazellen

,

enz. en flegts zeer korte hoornen heeft, fchynt het ons toe de ovcro-ang

,

of de fchaduwing tuflchen de geiten of bokken , en de kleine rhebokken
*

of rheetjes te maaken.
_

*

Het is eenigzins waarfchynlyk ,
dat in de foort van die grimme het man-

netje alleen hoornen heeft; want het individu
, waarvan Dr. Grimm de

befchryving en de afbeelding gegeeven heeft
, hadt geene hoornen ; en

de kop, welken de Hr. Adanson ons gegeeven heeft
, heeft integendeel-

twee hoornen, zeer kort inderdaad en in het hair verborgen, maar even-
wel duidelyk genoeg om aan denteekenaar , en nog minder aan den waar-
neeraer

,
te kunnen ontfnappen. Daarenboven zd men in de hillorie der

kleine rhebokjes zien, dat onder de Guineefche de mannetjes alleen hoor-
nen hebben', en het is hier uk dat wy vermoeden , dat het eveneens is by
de foort van de grimme

,
die in allen opzigte meer naar den kleinen

rhebok, dan nay eenig ander dier gelykt.
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DE INDISCHE RHEBOK C**).

Men heeft reeds uit verfcheiden artikels van dit werk gezien
,
dat Afri-

ka een groot getal dieren bevat , die nooit bekend en befchreven

geweeft zyn; dat laat zig gereedelyk begrypen: dew^l het binnenfte van dit

groot gedeelte der Wereld ons byna nog geheel onbekend is. Maar meer
reden heeft men van zig te verwonderen ,

dat Afia, in het algemeen door

befchaafder volkeren bewoond, en door de Europeanen zo ilerk bezogt

,

nog dikwils dieren oplevert, waarvan nooit een Reisbefchryver gefproken

heeft; een voorbeeld verfchaft ons het bevallig dier ,’t welk op (PI ^LIF*)

wordt afgebeeld.

Het is m 1778, uit Bengale gezonden aan wylen den Hr. van der Stel,

Kommiffaris van de flad Amllerdam : het is in goeden Raat tot hem geko-

men ,
en heeft eenigen tyd by hem geleefd. Onbekend met den naam,

welken hy draagt in ’t land, daar hy oorfpronkelyk t’huis hoort, heb ik

hem dien van Chevreuil of rhebok van Indiën gegeeven ,
omdat hy door

zyne hoornen, en geheele figuur, daarnaar gelykt , fchoon hy veel klei-

ner is. De naam van Chevrotain , of rheetje
,
zou aan zyne geilalte beter

beantwoord hebben ; maar dezulken onder de theetjes
,
die hoornen dra-

gen, hebben die hoornen hol en niet vol, of van een geheel fi:uk,gelyk die

van het diertje zyn
,
daar V7 van fpreken

,
hetwelk, by gevolg, hierdoor

in een wezendlyk karakter van dezelve verfchilt.
_

Het heeft meer trekken

van overeenkomft met het hert ,
maar het verfchilt 'er al te veel van in

grootte, om dien naam aan hetzelve te geven. Zyne geheele lengte kan

nauwelyks twee voeten, zeven duim haaien, en zyne grootfte hoogte be-

reikt flegts anderhalf voet.

Het kort hair, dat zyn lighaam bedekt, is van den wortel af tot de helft

der lengte wit, en het einde is bruin, het welk eene grauwe kleur maakt,

waarin evenwel het bruin de overhand heeft; inzonderheid op den rug, en

minder onder dèn buik. Het binnenfi; der dyen en het onderft van den hals

zyn witagtig. De hoeven zyn zwart, en met eene kleine witte vlek bezet

;

de fpooren zyn nauwelyks zigtbaar.

Zyn hoofd
,
gelyk dat der meefte mannetjes -dieren met gevorkte voe-

ten
,

is bezet met twee hoornen ,
die zeer opmerkelyke byzonderheden ver-

toonen. Zy hebben een gemeenen oorfprong op den affiiand van twee
duim van het einde van den fnuit, daab^ beginnen zy zig van malkanderen

te verwyderen, maakende een hoek van omtrent veertig graaden beneden

het vel ,
het welk zy op eene zeer merkelyke wyze opligten ; vervolgens

lopen zy in eene regte lyn langs de randen van het hoofd , Reeds bedekt

met
(*) Door den Hoogleeraar Allamand, te Leyden.

1
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met het vel , maar op eene wyze
, dat het oog hen zo gemaklyk kan vol-

gen als het gevoel hen kan ontdekken , want zy maaken op da beenderen

,

daar zy aan gehegt zyn, een rand van een vingerbreed hoogte. Boven
aan den kop gekomen neemen zy eene andere rigting;zy verheffen zig lood-
regt boven het voorhoofdsbeen ter hoogte van drie duimen

, zonder dat het
vel, ’t welk hen van alle kanten ojnringt, Jien verlate. Op die hoogte kry-

gen zy het geen men fchyven .of knobbels in de herten noemt. Deze kroo-
nen het vel, ’t welk van onderen overblyft. Uit het midden dier fchyven
vervolgen de lioornen op te klimmen, maar ongelyk. De linker hoorn ver-
heft zig tot de hoogte van drie duimen en is gekromd aan zyn einde, dat
in een punt uitloopt ; zy brengt

, bykans onmiddelyk boven de fchyf, een
fcheutje voort

,
dat voorwaards gerigt en een half duim lang is. De regter

hoorn heeft flegts twee en een half duim lengte, en daar komt een fcheutje
uit voort, dat nog kleinar is dan dat van de linker, dat eene agterwaard-

fche rigting heeft. De afbeelding, dienaar het leevend dier gemaakt is

,

vertoont alles zo als ik het befchryf. Deze hoornen zyn zonder baft
,
glad ,

en van eene witte kleur, die een weinig naar het geele trekt. Zy hebben die

kleine knobbeltjes of pareltjes niet gelyk de hertshoornen , en zyn dus ook

zonder gooten.

Dit dier heeft niet zeer lang in dit land_ geleefd, en daar is geen blyk van
zyn ouderdom gevonden ; dus weet ik niet of hy zync hoornen zou heb-

ben laten vallen, gelyk onze rhebokken? en of die, welken hyhadt, nog
maar in de beginzelen waren, en grooter, en meer getakt zouden gewor-
den zyn.

Zo men dat gedeelte, ’t welk zyn oorfprong heeft by den fnuit, dat zig

onder het vel van het aangezigt uitftrekt, en dat ’er tot aan de fchyf toe

mede bedekt blyfe, als een gedeelte der hoornen bcfchouwt, kan men niet

twj-ffelen of die hoornen zuilen beftendig zyn, en in dit geval zal dit dier,

even als de giraffe een zeer aanmerkelyke uitzondering verfchaffen
,

in de

klaffe dier dieren ,
die volle lioornen hebben.

Maar men weet dat de hoornen der herten, der damherten, en der rhe-

bokken ,
ruften of dragen, op twee verhevenheden van het voorhoofds-

been. In onzen indiaanfehen rhebok zyn die uitfteekzels veel verhevener

knobbels, welker verlengingen zig tuffehen de oogen tot aan den fnuit uit-

ftrekken ,
en zig fterk op de neusbeenderen voegen, zo zy zig daar zelfs

niet mede vereenigen , en één lighaam mede maaken j want welke pooging

ik gedaan hebbe ,
om dwarfch door het vel een fyne punt tuffehen beiden

te brengen ,
is het my onmogclyk geweeft dit uit te werken. Dewyl de

overblyfzels van dit dier my niet toebehooren
, fpeet het mygeene vergunning

te kunnen krygen , om het vel, dat deze beenderen bedekt, weg te nemen en
nauwkeurig te onderzoeken wat ’er van de voorgeftdde gedagte wezen mógt.
Hoe het zy, dit dier kan de hoornen zo gemaklyk afleggen als het hert,

dewyl zy boven op deze verhevenheden geplaatft zyn^ en de fchyven niet

XIJ Deel. D d
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fterker aan dit fteunpunt vaft zitten dan in de andere dieren, diejaarlyks

hunne hoornen verliezen. Dus ben ik zeer geneigd te denken, dat ons

dier dezelve ook verliefl. Maar het geen wy met zekerheid kunnen aan-
merken is

,
dat dit zonderling maakzel eene byzondere foort formeert in de

klafle der herkaauwende dieren , en niet eene enkele verfcheidenheid,

gelyk de cucuacu - apara van Brazilië {a) ,
die ten naaften by van dezelf-

de grootte is.

In het midden van het voorhoofd , tuflchen de twee verlengingen der
knobbels of verhevenheden

, daar ik flraks van gelproken heb
,

is een
zagt, gerimpeld ,

en veerkragtig vel , in welks vouwen men eene fclierag-

tige zclmandigheid bemerkt, waaruit eene ftoffe vloeit, die reuk heeft.

Daar zyn agt fnytanden in het onderfte kaakebeen
, en zes baktanden

aan weerswde der kaakebeenen. Daar zyn daar te boven twee haaken in

het bovenite kaakebeen
,
gelyk by ’t hert, die in den rhebok van Europa

niet gevonden worden. Deze haaken werpen zig min of meer naar buiten

en maaken een ligten indruk op de onderfte lip.

Hy heeft fchoone, wel gefpleeten, oogen; beneden dezelve zyn twee
traangooten ,

die zeer opmerkelyk zyn , door hpre grootte en diepte,

gelyk die van ’t hert. Deze traangooten
,

die in den rhebok ontbree-

ken, met zyne twee haakswyze tanden, deeden my vroeger zeggen, dat

ons dier meer trekken van gelykheid met het hert, dan met den rhebok
vertoonde.

Hy heeft eene zeer lange tong ; hy bediende zig daar niet flegts van om
zyne traanputten te zuiveren, maar ook zyne oogen fchoon te maaken, en
zoratyds bragt hy zyne tong nog verder.

Zyne ooren hebben drie duimen lengte, zy zyn geplaatft op een half

duim afllands van het onderfte gedeelte der verhevenheden , daar de
hoornen op draagen. Zyn Haart is zeer kort

, maar vry breed
, hy is

wit van onderen.

Het geheele maakzel van dit dier hadt dezelfde bevalligheid en dezelfde

fraaiheid ,
ak dat van onzen gewoonen rhebok ; hy fcheen evenwel rykely-

ker uitgedofcht en levendiger te zyn. Hy hieldt ’er niet van, dat zy, wel-

ken hy niet kende , hem aanraakten ; hy nam egter wat zy hem aanboden

;

hy at brood ,
geele wortelen , en alle foortp van gras. Hy was in een

park, alwaar hy in de maanden maart en april togtig wierdt. Daar was een
vvyQe van een axis by hem ,

’t welk hy veel plaagde om het te dekken
, maar

hy was te klein om zyn oogmerk te kunnen bereiken. Hy Hierf geduuren-
de den winter van i779.-

Zie hier deszelfs afmeetingen:

voeten, duimen
, lynen.

Lengte des lighaaras , van het einde van den fnuit tot den
oorfprong van den ftaart . , , 2, 7. o.

Hoogte van hec voorflel
. ,

"
i. 4. o.

Zie biadz. 21 5. van dit deel.
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Hoogte van het agterftel . •
_

.

Lengte van den kop, van het einde van den fnuit af tot aan

de ooren toe . • • •

Afftand cufithen het einde van den fnuit, en het einde van

de verlengingen der verhevenheden van het voorhoofds-

been die de hoornen onderfteuneo

Lengte’ van die verlengingen tot aan de plaats , waar zy zig

boven den kop verhefen . •

Lengte der verhevenheden van het voorhoofdsbeen, die met

het vel bedekt zyn , en in de fchyven uitloopen

Lengte van den linker hoorn van de fchyf af tot aan ’t einde,

in een regte lyn . .

Lengte van zyn fcheutje

Lengte van den regter hoorn , van zyn fchyf af tot aan ’t

einde .
_

- • *

Lengte van zyn fcheutje *
, rj L

Afftand tuffchen de hoornen op t voorhoofdsbeen gemeeten

Omtrek der hoornen beneden de fchyf ,

Lengte der ooren
Breedte der ooren - • •

Lengte der oogen van den eenen hoek tot den anderen

Opening der oogen . • •

Lengte van den Haart » • •

Omtrek van den fnuit agter de neusgaten , .

Omtrek van den kop tuffchen de hoornen en de ooren

Omtrek van ’t midden van den hals

Omtrek des lighaams agter de voorfte beenen

Omtrek van ’t midden des lighaams

Otntrek des lighaams voor de agterfte beenen

voeten ,
duimen ,

lynen.

I. 6. o.

o. 7. o.

o. 2 . o.

o. 5. o.

o. 3, o.

o. 3. o.

o. o. G.

o» 2, Gw
o» o* 4‘*

o. 2. I.

o. 2. O.

O. 3- o*

o. 2. o.

o. I- o.

O. 0> S>0

o. 3. o.

O- 4 *

0. II. o>

1. o. o.

I. 9. o.

I. 10. o.

z. s- o.
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DE NATUURLYKE HISTORIE,

DE KLEINE RHEBOKJES ('*).

«

Men heeft , fmts eenigen tyd ,
den naam van kleine Rliebokjes of Rheet-

jes, (Tragulus') gegeeven aan kleine dieren van de heetlle landen

van Afrika en Alia , welken de Reisbefchryvers bykans allen aangeduid heb-

ben 5
onder den naam van klein hert, of kleine hinde j

inderdaad gelyken

de rhebokjes in ’t klein naar ’t hert, door de gedaante van den fnuit
,
door

de lusti£hei<i van ’t lighaam, den korten Haart en het maakzel der beenen,

maar ZY verfehillen daar grootelyks van in geftalte, dewyl de grootflerhe-

bokjes op zyn meeft (legts de grootte van een haas kunnen haaien. Daaren-

boven hebben zy geen? getakte hoornen op het hoofd ;
zommige zyn vol-

trekt zonder hoorden ,
enzydie dezelve hebben ,

hebben die hol
,
geringd ,

en vrv gelyk aan die der gazelles. Hunne kleine gevorkte voet, gelykt ook

veel meer naar dien van den gazelle ,
dan naar dien van t hert

;
en zy ver-

wvderen zig eveneens van de herten en de gazelles, voorzo verre zy geene

trLngooten of diepzels onder de oogen hebben ; hier door naderen zy tot

de geiten, maar inderdaad zyn zy noch herten, noch gazelles, noch gei-

ten , en maaken eene of meer afzonderlyke foorten. S e b a (a) geeft de

Het kleine rhebokje. Tragulus in ’t hedendaagfeh latyn , in ’t franfeh Chévrotains. In

Spnesal Quevei , volgens de gefchreoven aanteekeningen ons door den Hr. Adansom medegedeeld ;

lm- Weiufte rbebokie wordt Cuevei-kajor genaamd , om dat liet koomt uit de provinüe van

Kawr in welker uitgeftrektlieid Kaap Verd en de aangrenzende landen gelegen z^.

la') Tabula quadragefima & tertio. Num. i. Cerva parvuta, Africam, -ex Gainea, ru-

hida Une cornibus. Licet admodum \mjilla h^c fit , tarnen Jua mfpecte maxtma cfl; quum

coneèneres ejus plerumque aliquantum minores deprehendantur. Caput, snapt cerpamu-

Imneornibus tarnen caret. Curfu faltuque velociftme funt , hngn, p-achbusque pedtbus
,

nbhmungulas, uti inmagnis cervis ,
concinnè fijfis ,

mn,x.e:neque vero cakanpm tn par-

vamuv^ufam elongatur, uti in proceris, fedtalus craffns & rotuplus efi Pilus dorfit ex

furco rubet; ad ventrem & fub collo albicat: Catida mnus longa longts dtfprfifipe pths

v Ë a ex fufco ,
rubro , & albo variegatis. Sufragms poftica factes m kac dtluttfimè fpa-

d leaeH. Famellam hic reprefentamus. Pabulum horumceptnpkulopm cp,^ funt pa-

m%1m, aliarumque herbavum. Altifimos autmn montes confeendunt dtffictlhmè neemfit ope

undkularum eaptand.e. Summae imcr delicias ciborum & po fertm opttma habentur

;

Toet am nomine dignifumrum munerum adminiftratortbus ,
tlhs m octp dono dptur.

^4m Hinnttkts, reu Cervus juvenens ,
pergracths , Afpeanus. fsahentts htc tn geflu

(oniittPm tenui gracitlque cfi corpore, atqne articulis, mflar cams venatta
,
prtort con-

t mediLriter prolix.e funt. Caudp furfum rccurvata quafi

irifpatae/l Maxilla inferior Infignes dentes fiprimo ortu gerp. Pedes tanquam res pretto-

fa , aurum circtimclufi, loco pi/llilorum, ad IStcotianam in fijlulas adtgendam, afurpantm-

Sub lit. A. ejusniodi reprefentatur. „ , r a ^

Num. 3- Gervus juveucus ,perpufillus ,Cuincënfis. Minima hpc fpeem efi tnter omnespps

haücnus hifoe in oris videre licuit :
quamquant infioftro mufeo pedes milioi IS Ofiauc jj

^

r.,us. prout lit. 15. demonftrat. üantur & alice fpecies , qua bina ,
nigricantia iS pupnata

'rnrnicula gerunt ; eujufmodi fub lit. C. exhibuimus. Qiiotannis novo annulo notantui cor-

.«triiln auoi'unl è numero atas animakult fupputatur : ld qtiod in hobus quoque ohltnet e

,

eft.- Slimmus Ru/forum Imperator
, quando mufei mei perluftrandt gratta ad me

I
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befchryving en de afbeeldingen van vyf rhebokjes
; het eerfte onder de be-

naaniing van klsins ^ffikciunfchB kinds van Cruinec, voodagtig ,
zofidc) hooi-

nen. Het tweede onder den naara van Fan
, of hef jong Jfrikaanfch hert

,

zeer dun. Het derde onder dien van het jong zeer klein hert van Guinee. Het

vierde ondier dien van de kleine Surinaamfche hinde
,
roodagtig en met witte

vlekken geteekend; en het vyfde onder den naam van .jfrikaanfch hert met

rood hair ;
van deze vyf rhebokjes door Se ba gegeeven, zyn het eer-

fte het tweede, en het derde, blykbaar het zelfde dier ; het vyfde dat

ro’oter is dan de drie eerfle, dat veel Janger en donkerer vaal hair heeft,

koomt ons voor niet dan eene verfcheidenheid van die zelfde eerfle foort

te zyn; het vierde, ’c welk de Auteur voor een Surinaamfch dier opgeeft,

is, naar onze gedagten, wederom niet anders dan eene tweede verfcheiden-

heid van die foort, die niet dan in Afrika en in de zuidelyke deelen van

Afia gevonden wordt, en wy zyn zeer geneigd Ce denken, dat Se ba kwa-

Ivk onderrigt gcweefl is, als hy zegt dat dit dier van Suriname kwam
_

Alle

dp Reisbefchrvvers maaken gewag van deze kleine herten of rhebokjes m
Senegal in Guinee, en inde Ooft-Indiën; geen zegt dezelve in Amerika

gezien te hebben; en zo het rhebokje met gevlakt vel, daar S eb a van

fnrpekt inderdaad van Suriname kwam , moet men vermoeden , dat het van

Guinee of van eenige ander zuidelyk land van de Oude wereld daar gebragt

is geweefl; maar daar fchynt eene tweede foort van rhebokjes te zyn,we-

zendlyk verfchillende van alle die
,
welken wy flraks hebben aangewezen, die

ons alleenlyk verfcheidenheden van de eerfle fchynen te zyn. Dit tweede

rhebokje heeft kleine hoornen ,
die flegts een duim lang zyn ,

en een duim

omtreks hebben; die hoorntjes zyn hol, zwartagtig, wat gekromd, zeer

rmntig en aan de bafis met drie of vier dwarfche ringen bezet , wy hebben

in des konings kabinet de voeten van dit dier met een zyner hoornen

gezien en deze deelen alleen zyn genoeg om te toonen ,
dat het of een rhe-

’nf een gazelle is, veel kleiner dan andere gazelles. Kolbe (ej),

van'^dèze diertjes gewag maakende, heeft by geval gezegd, dat hunne hoor-

invifere diMnr, emumfjnaureotoferebat,^ ft tam pufdlum ipft cervum procurare

pojfem : fed votH
quarca"^Nara!^2, ^Cervufa Surinamenfis; fubruhra , albU tnaculis

TabBla qxiadnigefiraa
,

qxue onicokria funt ; reli^uum, ex
notata. Caput,

.nsridis in jnMum ,rariegatur ; auricuU grandesjon-
n
ga-,

- ijtencanvi > - z - ^ o -

morabile efl tervoj
[péciet atfero tante circiter major fit , qnam qu.e hac

r ] CoTtma vero ttunqüatn gerunt , & pro fapidijfwa ferina hahentur.

u & quinw. Num.a. Ccrvin Africanus ,pilo rubro. Parvm quidem ef^-
labum qra

fpgcieceryorummaximin ,
qnem hic repre/entamus ,

ex oris Cuincie orittu-

*FAmm de hts animakulis jam pr,egrefis in tahellis. Interim ut, quanturn Heet, fpe-

. fxhiberetur va'ietas ,kutic quoque eeri ctiravimus incidi : fiquidem ö? fpecie & pikt

ah alHs. PHus ei longiorcft, coloris ex fufco longè obfcnrioris ,quam in praceden-

, gfiiiin Êf crura Inngiora funt , ^ concinnè admodum fabrefabia. Caterum cut»

con-enit. Se ba. Vol. I. pag. 70 en 73.

Zie kier a”'ter de beichryving van het rhebokje. Zie ook in de vorige noot No. 3.

Dda
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nen gelyk waren aan die van ’t hert, en dat dezelve takken hebben naar
evenredigheid van den. ouderdom der dieren. Dit is blykbaar eene dvvaa-

ling ,
die door de enkele befchouwing dezer hoornen duidelyk weder-

fprooken wordt.

Deze dieren zyn van een bevallig maakzel
,
en zeer wel geëvenredigd in

hunne kleine geftalte : zy doen verbaasde fprongen
,
maar kunnen waar-

Ichyiilyk niet lang agter een loopen , devvyl de Indiaanen hen in den loop
vangen (d). De Negers maalcen ’er insgelyks jagt op, en dooden hen met
Hokken, of kleine zagaijen; men zoekt hen veel, om dat hun vleelch uit-

muntend lekker is.

De gctuigenilTen der Reisbefcbryveren vergelykende
, fchynt het ons toej

10. dat het rhebokje , waarvan wy dè afbeelding geeven QPl. XLIF) en
dat geene hoornen heeft, het rhebokje der Ooft-Indiën is : 2p. dat het rhe-
bokje, ’t welk hoornen heeft , dat van Senegal is door de inboorlingen gue-

ni genaamd. 30. Dat niet dan het mannetje alleen van den guevei hoor-

nen heeft (e) , en dat het wyfje
,
even als dat van den grhmne ,’cr geene heeft.

40. Dat het rhebokje met witte vlakken geteekend, ’t welk Seb^a zegt dat

in Suriname gevonden wordt, integendeel inde Ooll-Indiën, en byzon-
derlyk op Ceylon (ƒ) ,

alwaar het niemina heet, wordt gevonden. Derhalven
moet men befluiten , dat ’er (ten minften tot heden toe) maar twee foorten

Cc) InCongo, Viga, Guiaée, en andere pjaatfen by de Kaap de Goede-hoop, vindt men
eene foort van geit , waaraan ik den naam geef van geit van Congo, Deze diertjes worden
nooit groocer dan eene haas, maar zy zyn vcrvv'ondeiiyk fchoon en wel geëvenredigd; hunne
hoornen zyn gclyk aan die van het hert , en hebben ook takken naar evenredigheid des ou-
derdoms: zy hebben zulke aartige en kleine pootjes , dat men dikwils het oiiderrte gedeelte
gebruikt, oin de tabak in de pyp aan te dringen , men beflaat dezelve in goud of zilver. Def-
criptisn du Cap de Bonne-Efpérance ,

par Kolbr, torn. Hl. pag. 39.

(4) De inwooners van een klein eiland by Java bragten ons hinden, die de grootte hebben
van een haas en welken deze Indiaanen in den loop vangen. Foyagede le Gemtil , Paris
1735. iom. III. pag. 73 idem, pag. 93.— Zie hier nog eene foort; het zyn kleine en
wonderlyk bevallige dieren met zeer kleine zwarte hoornen , en zeer dunne pooten , die , naar
evenredigheid van hun lighaam, vry lang, maar zo dun zyn, dat zoramige nauwelyks de dikte

van een tabakspyp hebben; ik zend ’er ueen in goud gevat, enz.... deze kleine dieren zyn
ten uiterften vaardig in ’t loopen en doen verbazende fprongen , althans naar de grootte van
hun lighaam afgemccten ; ik heb ’er onder die , welken wy gevangen hebben

,
gezien

, die over
een muur van tien of twaalf voeten hoogte fprongen. De Negers noemen hen herten koningen.

Foyage de Guinée par Bosman, pag. 252.

CO In ’t koningryk Acara, op de goudkuil in Guinée, vindt men zulke kleine hinden; dat
zyniet meer dan agt of negen duimen in de hoogte haaien kunnen; hunne pootjes zyn niet langer
en dikker dan een tandpen ; de mannetjes hebben twee hoornen , over den hals gekromd , van
twee of drie duimen lengte; zy zyn zonder takken, gedraaid, zwart en fchitterende als git.

Men kan niets aartiger, tammer, en liefkozender begtypen dan deze kleine dieren; maar zy
zyn zo zwak ca teder, dat zy niet verdraiigcn kunnen over Zee gevoerd te worden, en hoe
veele moeite en zorg de Enropeêrs genomen hebben om hen naar Europa te brengen , is het
hen onmogelyk geweefl; daar in te flaagen. .. Foyage de Desmarchais, torn. I. pag.^i.——
Z\c oo^HHilioire générale des Voyages , par M. IAbbé P RE VOST, torn. IF. pag. 75.
C/) t eiland Ceylon een dier, dat niet grooter is dan een haas

,
’t welk men

Metnina noemt, maar dat volmaakt naar een damhert gelykt; het is grys met wie gevlekt, en
deszelfs vleelch is uitmuntend om te eeten, Relation de Ceylan, par Robert Knox,
Lijon idps* 5o. — Zie oo)i l'Hiftgire générale des Foyages,pav M, PAbbé
P R E V o s T ,

torn. FIII. pag. 545.
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van rhebokjes zyn

,
de memina of het Indiaaiifch theetje zonder hoornen

,

de guevei of het Guineefch theetje met hoornen
; dat de vyf rheetjes van

Seba flegts verfcheidenheden van den memina zyn, en dat het kleinfle

rheetje, ’t welk men in $tnegz\ guevei-kajor heet, flegts eene verfcheiden-
heid van den guevei is. Voor het overige kunnen alle deze dieren niet
leeven, dan in overmaatig heete Jdimaatenj zy zyn zo teder, dat men veel
moeite heeft om hen leevende naar Europa over te brengen, alwaar zy niet

kunnen beflaan ,
maar in korten tyd fterven. Zy zyn zagtaartig

,
gemeen-

zaam, liefkoozende, en van de bevalhgfte geflalte; zyzyn buiten alle ver-
gelyking de kleinfte dieren met gevorkte voeten ; volgens dien regel van
gevorkte voeten moeten zy flegts in kleine getale voortbrengen

; maar we-
gens hunne kleinheid moeten zy in tegendeel by yder dragt veele jongen
werpen. Wy verzoeken hen ,

die gelegenheid hebben om ze waar te nee-
men , ons wegens het geene van deze twee gevolgen waar moge zyn , te wil-

len onderrigten. Wy denken ,
dat zy mpr een of twee jongen tevens

vóórtbrengen, gelyk de gazelles, de rhegeiten
, enz. maar miflchien is de

i-agt der wyQes korter, en werpen zy raeermaalen
, wantzy zyn in groo-

ten getale in de Indiën, op Java, op Ceylon, in Senegal, in Congo, en in

alle de andere zeer heete landen ,
en daar worden geene in Amerika, of in

eenige der gemaatigde landen van de Oude wereld gevonden.
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DE MAZAMES.
Mazame was in de Mexikaanfche taal de naam van ’t hert

,

of liever de
naam van ’t geheele geflagt der herten

,
der damherten, en der rhe-

^ohkcn. Hernandes, Recchi, en Fernandes, die ons dezen naam
Hebben overgebragt, onderfcheiden twee foorten van mazames, beide ge-meen in Mexiko en in nieuw Spanje; de eerfte en de grootfte waaraan^,,
enkel den naam van mazame geeven _(«) , heeft een hfomgeftd eelvk aan
dat van den Europifchen rliebok, dat is te zeggen

, hoornen , die zes of zeve”
duimen lang zyn ,

welkpr einde verdeeld is in twee punten
, en die flegts

eenen fcheut in het raiddelfte gedeelte van den grooten tak hebben. De
tweede, welken zy Temamafame noemen, is kleiner dan de mazame, en heeft'
enkelde hoornen zonder fcheuten

,
gelyk die van een jong hert. Het koomt

ons voor, dat deze twee dieren waarfchynlyk rhebokken fzyn , waarvan de
eerlte volftrekt van de zelfde foort is als de Europifche rhebok , en de an-
dere flegts eene verfcheidenheid uitmaakt; ook fchynt het ons toe

, dat
deze rhebokken, of mazames en temamagames van Mexiko dezelfde zvn als
de Cuguacu-apara (b) en de Ciiguaeu-été van Brafilie ; en dat de eerfle in
Cayenne Cariacou, of Woud -hinde, en de andere kleine Cariacou of Biche
des Paletuviers (c) Poel-hinde genaamd wordt. Schoon niemand vóór ons

deze

(a) De Mazame feu Cervis, cap. 14 Hos ( Telethlalmafame fdlicet c? Temamacame^
egopotius computaverim inter Capreos gquam inter Cervos) Mazames caprarumwediL
crium, paulbve majors conftant in magnitudine;pilo teguntur caiio & qui facilè avellatur
fulvoquei fed lateribus & ventre candentibus Cornua gejlant juxta exortum lata n
in paucos paryefqve teretes ac pr^acutos ramos divifa, & fub eis oculos, quorum inw^inem
exhibemus (fig.pag. 324?» deinde in quodam damarum genere, quas Mecatichichiltic aut Te
mamafame , brevijpmis cornibus acutijjimifque ,coloris fulvi, fufci ^ infernè olbf
quarum quoque prapita eft imago (fig. pag. 325). Nard. Anu llecchus apud Hermndefiim

’

Jib. IX. cap. 14. pag, 324 & 325.
^ ‘'“raeiam],

(A) Nou. Dc afbeelding, welke men in Pifon.pag, p8. onder den naam van Cw^uacu Mi
vindt, geiykt volmaakt naar onzen rhebok, en men behoeft dezelve flegts met die van den
mazame van RECcru te vergelyken, om tc bemerken dat dit het zelfde dier is. Deze cii<nia
cu-été van Pifon heeft tak-hoomcii , ondertulfchen zegt Maregrave

, die de afbeelding
niet geeft, dat hy geene tak-hoomen heeft, en dat het dc Cuguacu-apara is, die hoonien
drie fcheuties heeft. Het is waarfchynlyk, dat, deityl, in die foort van de rhebokken herwyfje geen hoornen heeft , een dezer dieren , door Maregrave aangeduid

, het wyf/e’ vanhet andere was, De befchryving, welke deze Auteurs van deze dieren geeven, laat fféen m-üè
fel over , of het zyn rhebokken volftrekt gelyk aan de Europifche.

°

(O Cerrm major corniculis brevijjimis. Bicbe des bois, Woud-hinde. Cervus minor ba
luflrts eornicubs brevijjimis. Biche des Paletuviers, Poel-hinde. Dus genaamd, omdat zv
Z.g gemeenlyk m dc moeraden en in poelen onthoudt. Men geeft in dit land Tètyennefllnaam van hinde oiiverfchilhg aan het wyfje van het hert, en aan het hert zclven

, fchoon het

2!7rr“.74?“Sfi7; è * /. Frd„
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VAN DE MAZAMES.
deze dieren by malkander gebragt heeft

,
vermoeden wy echter ,

dat daar

omtrent noch zwaarigheden ,
noch twyffehngen zyn zouden, zo Seb a {aj

niet in ’t hoofd hadt gekreegen, om onder de naamen vznmazame of tcma-

macame twee geheel verfchillende dieren te geeven. Het zyn niet meer

rhebokken met digte en getakte hoornen, het zyn gdzelles met holle en ge-

draaide hoornen ;
het zyn geene dieren van nieuw Spanje , fchuon de Schrj ver

hen daarvoor opgeeft, het zyn integendeel Afnkaanfche dieren; deze dtvaa-

lineen van Seba zyn aangenomen door de meefte Autcurcn
,
die naderhand

geéhreeven hebben ;
zy hebben niet getwyfeld of deze dieren, door Seb a

aangeweezen onder de "naamen v^nmazame on temaniagame ,\v3xm Ameri-

kaanfche dieren, en dezelfde als die, waarvan Hernandes, Recchi en

Fernandes, gewag gemaakt hadden; de verwarring van naam is ge-

volgd geworden van eene misvatting in de zaaken ;
in gevolge daarvan heeft

de een deze dieren aangeduid onder den naam van kleine rhebokjes

y

en de ander onder dien van gazelles {f) o£^n geiten^ de Hr Linn/eus

fchynt hier egter dedwaaling vermoed te hebben want hy heeft die met aam

genomen ,
h? heeft den mazarae op de lyll der herten gelteld , en even als

wy gedagL L die Mazame van Mexiko (g) hetzelfde dier is als de cu-

guacu van Brafilië.

m Tabula quadragefimn fecunda. Nam. 3 . Masn.'ne/en Cerms conwtus , ex novd Wfpa-

«id H.ec rpecles omnim differt ab illd quam Guinea profert. Capite c? collo, crajjn cur-

tiTaue eH', & bina gerit toruata quaft cornicula, in acutum recurnmque_ aptcem conver-

sentia retrorfum recUnata» jiuricul^ ^ flacadie: at ocult venuflL Cauda erafa ^

%htufa\ Mui totius corporis fubrufus efi ,pauli) tarnen dilutior,qui caput ö? ventrem tegit.

Femora cum pedibui admodum habilia. ^ u
Nmn 4. Cervm. Macatlchichiltic ,/ve TeinamafameiNum. Hf.

. fi>l“i nerbifque vtSlttantes,
monttum L)

r t Mrop^ofcervos kahitu referunt, fed indar hinnulorum,
netmen convergunt , qux jingulU annis mvd

"’rfA luda' ïtatZ ZnZalii produnt. Cornuum color coracinus. Oculi aure/que magni

-ff nZiPi trasrandei & lati. Cauda pilii longis obfita: brevtonbtn d‘ diluu fpadicas
agtles. De

vrlUtur Pr Hernandesius ,
aliam pvoAüi bonim ideam exuibet

,
putans

umverfum corpus *
,d„;.„yyarum è quibus lapis bezoar acquiriiur : qud tarnen

veram hanc ejfe fpee^*
-rthimm Notiflimum eft lapidem bezoar fortuitd quddam con-

de re diverfa pemtus
'„nCd . haud fecus ac infcnibus 6? velled hominum calculi

TtUCiCUiU ^ J J

r -

Tuinuta 'donec
j

tunied ventriculi 'fece-

tentts ctrcu.n accre ct
èxetementis per alvum exosieretur. Seba.

deus lapts, */“
’„canie .... Tragiilus, Mazame. Klein, de qmdr. pag. 21.

^^?^^mS^’orJnbus Zretibus, ereltis, f imo ad fummum fpirMer intortis Capra

La chèvre de Ia Nouvelle-Efpagnc. Brisson, Regtt. anmal. pag. 72. (Le
fiova tit]pantje._

_ ^ z/,v„„c enrnibus teretibus circa medium inücxis ab oriai.ne nd dexu-skba 3 Hirctts cornibns teretibus circa medium inflexis ; ab originl; ad fiexu-

„Tihira)iter carm/iaifatis , d flexurd ad apicem levihus. . .. . Gazella novoi ilifpania!. La

^zelle de la Nouvelle Efpagne. Brisson, Regn. autmal.pag. 70. ( Le Temamacame de

Seba.)
(gg^yus cornibus ramops , teretibus ,ereóHs : ramis tribus. Mazama. Her-

Tr, Mex Pa'r.\2JSr. Cuguacu, &e. Maregrav. Brafil.pag.27s. Pis o, Brajll. pag. 9 ^-

Ray W- 9°'
America auftrali. Linn. Syfl. nat. edit. X. pag. 67-

XII Deel. F. e
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Om te bewyzen’t geen wy hier ter nederflellen, bouwen wy op dit fa£lum

dat ’er noch g^elles
, noch kleine rheetjes in nieuw Spanje zyn

, even wei-
nig als in eenig ander gedeelte van Amerika

j
dat ’er vóór de ontdekkine

van die nieuwe wereld even min geiten , als gazelles waren , en dat alle die
er tegenwoordig zyn , uit de Oude wereld derwaards gebragtzyn, dat de
waare mazame van Mexiko liet zelfde dier is

, als de cuguacu-apara van Bra-
nh?; dat de naam cuguacu wordt uitgefprooken cougmcou, en dat dit dierby verbaftéring cariacou wordt genaamd in Cayenne, van waar het onslee-
vende onder dien zelfden naam van cariacou is toegezonden, en wy zullen
er hier de befcl^ving van geeven ; vervolgens zullen iw onderzoeken,
welke de foorten der twee dieren, door Seba onder de valfJhe naamen vaAmazame en temaniafame gegesven, wezen mogen; want om eene dwaalW
te verdelgen ishet met genoeg, dezelve niet aan te neemen, men moet
’er ook de oorzaak van opfpooren

, en de uitwerkzels van aanwyzen.
De gazelles en de rheetjes zyn dieren, die zig niet dan in de heetlle'landen

van de Oude wereld onthouden; zy kunnen niet in gemaatigde , en nog min-
der in koude flreeken leeven,zy hebben derhalven noch de Noordfche lan-
den kunnen bezoeken, noch door die landen van de oude naar de nieuwe
wereld overgaan. Ook heeft geen Reisbefchryver, geen Iliftoriefchryver
van de nieuwe wereld gezegd, dat aldaar ergens gazelles of rheetjes gevon-
den wierden; de herten en rhebokken daarentegen zyn dieren van koude
en gemaatigde klimaaten ; zy hebben derhalven door de Noordfche landen
kunnen doortrekken

, en men vindt hen inderdaad in de beide wereldenMen heeft m onze hiftorie van ’t hert gezien (/O, dat het Kanadafch
hert hetzelfde is ds het Europeifch

; dat het alleenlyk kleiner valt en dat
ei flegts GcnigG ligte VÊrfchcidcnhcdcn zyn in de gedaa.nte der hoornen eu
de kleur van ’t hair. Wy kunnen zelfs by het geen wy gezegd hebben nog
byvoegen, dat ’er in Amerika zo veele verfclieidenheden onder de herten
zyn als in Europa, en dat zy allen egter tot dezelfde foort behooren • Eene
dezer verfclieidenheden

, waarvan wy de afbeelding gegeeven hebben (i)
is het hert van Korfika kleiner en bruiner dan het gemeen hert

; wy hebben
ook gefprooken van witte herten en hinden, en wy hebben gezegd, dat die
kleur door hunnen Raat van huiffelykheid veroorzaakt wordt

; m’en vindt
hen m Amenka ^k) zo wel als onze gemeene herten

, en onze kleine bruine
herten; de Mexikaanen, die deze witte herten in hunne parken onderhiel-
den , noemden hen de koningen der herten ; maar eene derde verfcheiden-

}" artikel van het damhert, bladz.

Hifpaniam adbuc mihi videre licuit (prester

me S Cervorum^i/^ Indi fibi psrfuafère ,mncupantque a cators Yztac.mfzl
Acmiiaine, Hifpaweis omnM ftml

Jequuntur magnitudine TlalhuicamacamT
^ intsrienant . bes

iJmnres viderentur • mortbus ejfent eis omntno Jtmtles
, ni ti-

fag ZH Ó 325.’
^ Temamayame NardrAut. Rccchiis, apud Heraand.
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heid
, daar wy geen gewag van gemaakt hebben

, is die van het hert van
Duitfchland, gemeenlyk het hert van het Ardenner-woud, oi Brandhhfch

,

door de Duitfchers geheeten ; het is ten minften zo groot ajs onze grootfte

herten van Frankryk, en het verfchilt ’er van door even duidelyke kenmer-
ken; het is donkerer van hair, minder zwartagtig op den buik, het heeft op
den hals en de keel langer hairen als de bok

, ter welker oorzaake de m-
den (/), en de hedendaagfchen (m), den naam van Tragelaphus of Bok-
hert aan hetzelve gegeeven hebben. De rhebokken zyn ook in Amerika

,

en zelfs in groeten getale, gevonden; wy kennen ’er geene in Europa dan
twee verfcheidenheden , de rofleen de bruine (w), de laatfte zyn kleiner
dan de eerlle , maar zy gelyken malkanderen in alle andere opzigten, en
zy hebben beiden getakte hoornen ; de mazame vanMexiko, de cuguacu-
apara van Brazilië , en de cariacou of bofch-hinde van Cayenne

,
gelyken

volkomen naar onze rolTe geiten : het is genoeg de befcJn-yvingen te ver-

gelyken om overtuigd te zyn , dat alle die naamen flegts het zelfde dier

beteekenen; maar de temamafame, welke wy gelooven van de cuguacu-été

van Brazilië te zyn, de kleine cariacou of biche des Paletitviers

,

poel-hinde

van Cayenne ,
zou wel alleenlyk eene verfcheidenheid kunnen zyn , van de

Europifche verfchillende, de temama^ame^ is kleiner, en heeft ook witter

buik dan de mazame
,
gelyk onze bruine geit witter buik, en kleiner geftalte

heeft dan deroffe geit, zy fchynen daar egter van te verfchillen in de hoor-

nen ,
die enkel en zonder fcheuten zyn in de figuur

, welke R e c c h i daar-
' .yan gegeeven heeft, maar zo men acht geeft, dat in onze rhebokken en

herten de hoornen geene fcheuten hebben in het eerfle, en zomtyds zelfs in

het tweedejaar van hunnen ouderdom, zal men geneigd zyn te denken, dat

de temamajame van Recchi van dien ouderdom was, en dat hy om deze
reden niet dan enkele Jioornen zonder fcheuten hadt. Deze twee dieren

koomen ons derhalvcn voor als loutere verfcheidenheden in de foort van de

rhebok ;
men zal daar omtrent gemaklyk overtuigd worden

, zo men de af-

beeldingen en de plaatfen der Schryveren ,
die wy aangehaald hebben, ver-

Cl) Eddem ejljpscie fCervi fciliceO harbd tantum armorum villa dljlatts
,
quem Tragelaphoii

vacant: non alibi quam juxta Pbafin amnm najeens. Plin. Hijt. Nat. lib. VIIL cap. 33.

Nota. Dit ras van herten wordt thans in de boflehen van Duitfchland gevonden, gelyk men

hen ten tyde van Plinius vondt in de landen, die door de Phaiis befproeid worden.

0«) Agricola, Tragelapbum interpretatur
,
germanicè diüam feram. eiu Brandhirfch. Trage.

lapbus ,
inquit, cervus in fylvis cubant Tragekphus ex birco ^ cervo nomen invenit,nam

lirci quidem injiar videtur effe barbatus, quid ei villi nigri fint in gutture in nrmis longi :

cetviveri gerit fpeciem; eo tarnen multo efl crajjior ö" robuJHor. Cervinus etiam ipf% cnlorin-

fidet , feu nonnibil nigrefcent ,
unde nomen Germanicum traxit, Feruntamenfuprema dorji pars ci~

nerea efi ,
ventris fuhnigra , non ut cervis candida

,
atque illius vUli circa genitalia uigsrrimi funt.

Cateris non differunt uterque in nojlrisfylvis, quamquam plures tragelapbi in bis
,
qute finitimJfint

Bo'tmidst q'tam in aliis repertuntur. Agricola apud Gesnerum, Hifi. quadr pag '’oö

297.— eilterum cervt genus tgnottus quod Grceco nomine Tragclaphus didtur. Priors (Cer-

vifcilicet vulgaris') majus ,
pnpius, turn pilo denftus co/ore nigrius-, unde Germanis, a fe-

eniujii ligni colore, Brandhirich nominatur, boe in Idlifente faltibus , Boé'mice vicinis ,capi\ur* Fa#
BRicius apud Gesnerum, pag, 397, cum icone pag. 296.

Zié in het VI deel dezer Nat. Hift. het artikel van den Rhc, pag. 84.
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eelvkt met de afbeelding en de befchryving ,
welke wy hier geeven van

den cariacou, die ons uit Cayenne is toegekoomen, en welken wy eenige

jaaren in Bourgonje onderhouden hebben; men zal, wél op dat verfchil acht

geevende, zien, dat het niet groot genoeg is om den cariacou van de foort

van rhcbok af te fcheiden.

Nu blyft ons nog over te onderzoeken, wat inderdaad die twee dieren

zyn, door Se ba onder de valfche naamcn van mazame en van temamaga-

me gegeevcn. De enkele befchouwing der afbeeldingen , buiten zyne be-

fchryving, welke wy vroeger in de nooten aangetrokken hebben, bewyfl

dat het dieren van het gellagt der geiten of gazelles , en niet van dat der

herten of rhebokken, zyn. Het gebrek van baard en het maakzel der hoor-

nen toonen dat het gcene bokken, maar gazelles zyn, en die afbeeldingen

van S E B A vergelykende met de gazelles
,
die wy befchreeven hebben

, heb

ik herkend, dat zyn gewaande temamagame van nieuw Spanje, de kob of

hieine htuine Koe van Senegal isi Het maakzel, de kleur
,
en de grootte der

hoornen zyn dezelfde, de kleur van ’t hair is ook dezelfde, en verfchilt

alleenlyk van die der andere gazelles
,
voor zo verre zy niet wit

,
maar vaal

is onder den buik
,
gclyk in de zyden ; en wat den gewaanden mazame be-

treft, fchoon hy in ’t algemeen naar de gazelles gelykt , verfchilt hy egter in

’t byzonder van alle die, waarvan wy hier voor de optelling gemaakt_ heb-

ben; maar wy hebben in het kabinet van den Hr. A dans on, waarin hy

de zeldzaamlie voortbrengzels van Senegal verzameld heeft , een opgezet dier
^

gevonden, ’t welk wy Nagor genaamd hebben ter oorzaake van de gelykheid^'

van deszelfs hoornen met die van den nanguer (o). Dit dier wordt gevon-

den in de nabiiurige landen van ’t eiland Gorée, van waar het door den Hr.

A N D R I o T aan den Hr. A d a n s o n gezonden is
,
en het heeft kenmerken

,

welken Se ba aan zyn gewaanden mazame geeft: het heeft eene bleek roffe

kleur over het geheele lighaam, en heeft den buik niet wit gelyk de andere

gazelles ;
het heeft de grootte van den rhebok ;

zyne hoornen zyn geen zes

duimen lang, zy zyn byna glad, ligt gekromd, en yoorwaards gerigt; maar

minder dan die van den nanguer ;
wy geeven ’er hier de afbeelding van op

(Fl. XLFIII). Dit dier, door Seba gegeeven onder den naam van ma-

zame of Amerikaanfch hert, behoort dan integendeel tot de Afrikaanfche

geiten of gazelles, welke wy hier onder de benaaming van nagor voegen _by

de twaalf andere gazelles , waarvan wy hier voor de hiftorie en afbeelding

gegeeven hebben.

CO Capra h D. yindriot mijfa. Differt a nanguer. Longitude ah apke rojlri ad anum quatuor

ferè pe'dum
; ab ano ad peüus liuo pedes cum dinidio, Altitudo a pedibus anticis ad dorfum duo pedes

& tres pollices
; a pedibus pojlicis duo pedes cum dimidio. Ventris longitudo inter pedes pedem

tmum ö? tres pollices
;
ventris crajfities decem pollices. Caput longum nove7n pollices . altum fcx •

ttxtum ({'^tatuor cim dimidio, Cornua longa quinque pollices cum dmidio\ lata tinim polHce^n cUm

dimidio» A^jiiccs comuum dijiant fex pollidbus ; ctiires longce quinque pollicum *
cornua baji i ad

2 üunulis levïbus cinEta\ cotor totus rufus, P Ui mediocres rigidi, lucidi f
unum pollicern longi,

ccfpo^i fion ndprejji. Gefchrceveii noot, die gevoegd was by het opgezette dier, t welk dc

Ih*. Aüamson ous geleend heeft, om het te laaten afteekenen.
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BESCHRYVING VAN DEN GUIB.

BESCHRTVING van den GUIB.

De Guib (
Pi- XE//) is ten naaften by van de grootte van een damhert;

hy heeft eene gefpleeten hoef en holle hoornen
,
die eenige overeen-

kojnft hebben met die van den bok en den ram ; de ooren zyn groot en de

Haart is kort ;
de lange en dunne pooten toonen aan , dat dit dier zeer ge-

zwind ter loop is ; de hoorns (P/. XLIII.fig. i, die den regter hoorn ver-

toont) ,
zyn agt en een halve duim lang

,
en hebben vier duimen en een halven

omtreks aan de bafis, en zyn naar agteren gerigt en een weinig naar om
hoog geboogen ;

derzelver kleur is bruin of zwartagtig , zy hebben twee

in de lengte loopende ribbetjes {JB) die elk eene flag van eene kruUyn

maaken van het eene eind van den hoorn tot aan het ander.

Het hair van den guib (
PI. XLII) is van eene vaale kleur op den kop,

OP den hals ,
op den rug ,

op het kruis , de zyden des lighaams
,
den fchou-

der den arm, den dye, den buitenkant van den voorarm van het been en

van’de pypen ,
en over het gïootfte gedeelte van den Haart met een mengzel

van wit en donker kaHanje bruin; beneden aan het voorhoofd en langs het

agterll gedeelte van het neusbeen
,
en eene zeer fmalle ftreep van dezelfde

kleur , die my is voorgekoomen zig van het onderft van het voorhoofd op

het bovenfl en het agterft van den kop
,

langs den hals
,
den rug

,
het kruis

tot aan het eind van den flaart toe uit te Hrekken , wiens laatHc hairen ook

kaHanje bruin van kleur zyn; deze Hreep was met witte iiairen op den rug

vermengd by den guib ,
die ten onderwerp voor deze befchryving gediend

heeft • zyn vel was op zommige plaatfen van hair ontbloot, zo dat ’er eenige

afgebrooken plekken waren in de Hreep van donker kaHanjebruin,dievanhet

neusbeen over het geheele lighaam tot aan den Haart toe loopt; de buiten-

kant van den voorarm, en van den pyp van den voorHen poot, is vermengd

met vaal en donker kaHanje bruin; het benedenH van het onderfl kaakbeen

is wit daar zit eene kleine vlak van dezelfde kleur onder het oog
,
eene groo-

te boven aan de voorHe zyde van den hals, en een andere onder aan; daar

zitten ook een of twee witte vlakken op den fchouder
, en veertien of

zelfs zeHien op het onderH der zyden van het kruis, op de buikzyde en op

het bovenfl: van den dye; het agterH gedeelte van den rug en van de zy-

den des lighaams, en het kruis worden door vyf of zes witte banden gekruiH

endoorfneeden; twee andere Hreepen , van dezelfde kleur Hrekken zig in

de lengte uit van den fchouder over de zyden des lighaams
, tot by het kruis

en den dye ;
de bovenHe in de lengte loopende Hreep is naar den fchoft toe

naar om hoog gekeerd ,
krniH een of twee der dwarfche Hreepen van den

rug, en eindigt aan de tweede of derde; de onderHe in de lengte loopende

ftreep is ook met zyn voorHe gedeelte boven den fchouder gekromd, en loopt

Ee 3
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onder een of twee der eerfte dwarfche banden van den rug door

; men ziet
door de onzekerheid van het getal der vlakken of der ftreepen , waarvan wy
fpreeken

, dat het niet juifl eveneens is op de beide zyden des lighaams

,

maar
, in weerwil van die onrcgeJrnaatlgheid

,
gelyken de ftreepen door

hunne rigting veeJ naar de riemen van een tuig of zadel , dat het dier op
Zyn lighaam zoude hebben ; de borft en de buik zyn van eene donker kas-
tanje bruine kleur met eenige tinten vaal ; het bovenft gedeelte van den
binnenkant van den arm is wit, het onderfte heeft een mengzel van zwart-
agtig bruin en vaal; de binnenkant van het been is gedeeltelyk wit en ge-
deeitdyk vaal ; de binnenkant der pypen is geheel wit ; de kogels , het
agteric van den koot en de kroon zyn zwartagtig bruin , met eenig mengzel
van vaalj het voorfte van den koot is vm..





^t. JTZIII

c.:rj-.yz.
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BESCHRTFING van de GRIMME,

I
k heb van deGrirame flegts de beenderen van den kop gezien

,
(P/. XAIZT,

fi^. 2 sti 3 ^
benevens een fbuk van het onderft kaakbeen

, de hoorns

( A J), de ooren (BB, fig. 2), eenige lappen van het vel van den kop

(fig. 2) ,
en de pypen en voeten der vier pooten ; de Hr. Ad ans on

heeft alle die Rukken uit Senegal medegebragt, en ons gezegd, dat zy
van de kleinfte foort van gazellen in dat land waren j dit bewyft dat men
den naam van gazelle aan dieren geeft, die zeer verfchillende van elkande-

ren zyn ; want die , waarvan wy hier fpreeken
, verfchiJc veel van de gazel-

le van den kevel, van de korine en van de antilope, door het maakzeJ van

den kop ;
daar zit aan de zyden des bovenden kaakbeens , tuflchen de eer-

lle baktanden en de neusbeenderen, de oogputten (C,fig. 3) en de ope-

ning (D) der neusgaten (£), een zo groot en zo diep indrukzel, dat

de twee zyden des kaakbeens flegts eene zeer dunne en zeer doorfchy-

nende plaat raaaken ,
die tegen het middelfchot van den neus zit aange-

plaatft ;
die indrukzels maaken de agterneusgatcn naaiiwer

,
en verkleinen

dezelve tot eene zeer geringe holte : ik ken niet een ander dier
, dat

zodanig van maakzel zy ;
het voorhoofdsbeen is ook zeer verfchillend

van dat van de gazellen
,
het heeft eene bolrondheid in het midden ( -^)

,

de hoornen zitten op eenvry grooten aflland voorbyde oogputten geplaatft,

en liaan naar agteren gerigt
, zy hebben flegts omtrent twéé en een halven

duim lengte, en twee duimen agt Jynen omtreks aan de bafis^ zy zyn een

weinig fchuinfch naar om hoog, en met hun eind naai- binnen geboogenj

ZY hebben kleine ribbetjes, die zig byna van het eene eind tot het ander

uitflrekken, eenige ringen naarde balistoe, en flegts voetlpooren van rin«

ven op het midden hunner lengte ; zy zyn zwartagcig van kleur.

* Daar zitten zes baktanden aan elke zyde van de beide kaakbeenderen; het

eind van het onderfte kaakbeen was afgebrooken, en daar was niet een der

^”^I^t^hair°vSi^het midden des neusbeens, van het voorhoofd en van den

kruin van den kop, hadt eene bruine afchgraauwe kleur, dat van de zyden

van het neusbeen was ros

;

al dat hair was flyf, dat van het bovenfl; van

dS top maakten eenen toupet (G, P/. XUII,fig. 2), die anderllalven

duim lengte hadt; de hairen van het voorlte gedeelte van dien toupet Hon-

den fchuinfch naar agteren gerigt, die van het agterfl: daarentegen ftonden

fchuinfch naar voren , en die van het midden Itrckten zig regt naar om
hoog uit ,

de pypen en de voeten der vier pooten hadden eene bruine afch-

graauwe kleur ;
daar zaten geene borllels op het bovenll; gedeelte van den

voorften kant der voorpooten , en ik heb op den binnenkant der ooren
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geen voetfpoor van witte vlakken gezien ,
gelyk by de gazelle, den kevel

en de korine.

De grimme verfchilt van deze drie dieren
,
door de groote uitgeftrekt-

heid der indrukzelen van de zyden des bovenflen kaakbeens ,
door het maak-

zel des voorhoofds, door dc plaatfing en de rigting der hoornen,
_

door den

toupet van het bovenft van den kop , door de kleilren van het hair van het

neusbeen
, van het voorhoofd , van het bovenft van den kop , van de py-

pen en van de voeten der vier pooten 5 ik Ireb het vel niet gezien
, dat de

indrukzelen des bovenften kaakbeens bedekte, dus weet ik niet of hetzelve

traanputten maakte, gelyk ’er reden is om zulks te vermoeden uit het maak-
zel der beenderen.

Het is my voorgekoomeii ,
dat de grimme een weinig kleiner is dan de

rhebok en de gazelle.

(
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beschryving
VAN DAT gedeelte VAN HET KABINET,

DAT BETREKKING HEEFT TOT DE NATUURLYKE HISTORIE

VAN DEN BUBALUS, DEN CONDOMA EN
DEN GUIB.

No. MCLXXXV. Het geraamte van een bubalus.

De fmoel van het geraamte van den Bubalus (PA XXXIX) is zeer lang,

en heeft weinig breedte , dezelve is langwerpiger dan die van het

paard
,

van den flier , van het hert

,

enz. Het bekkeneel van het

hert

,

van het damhert ,
en van den rhebok , is vooruitfleekende naar

agteren toe voorby het voorhoofdsbeen ; by den Hier flrckt het agter-

hoofdsbeen zig niet veel meer dan het voorhoofdsbeen naar agteren uit
; ten

dien opzigte heeft de bubalus meer overeenkomft met den Hier, dan met
het hert

;

want zyn voorhoofdsbeen fteekt meer naar agteren uit
, dan het

overige des bekkeneels , onderflellende dat de fmoel naar voren gerigt zy

;

die vooruitfteeking des voorhoofdsbeens ter plaats van de uitfteekzclen die
de hoornen draagen

,
geeft lengte aan hec vuurhuofdstieen, en maakt den

afïland ,
die tuflehen de hoornen en de oogen is

,
grooter dan by het hert

,

de gazellen ,
enz. j deze afftand , die ook zeer groot is by den Hier koomt

daarvan daan, dat het bekkeneel geheel onder het voorhoofdsbeen van den
bubalus zit, ten naaHenby, gelyk dat van den flier; het voorhoofdsbeen is

een weinig bolrond onder de hoornen, en holrond tuflehen de oogputten;

daar zit eene nog dieper holligheid voor eiken oogput.

De hoorns (PA XXXIX en XL , fig. i) van het geraamte, dat ten

onderwerp voor deze befchryving dient
,
Haan aan hunne bafis flcgts tien

lynen van elkanderen af; derzelver onderH gedeelte Haat fchuinfch naar bui-

ten ,
en naar om hoog gerigt ,

vervolgens krommen zy zig naar om hoo!^

,

en eindelyk wederom naar agteren; die hoorns zyn bruin, zy hebben meer
of min groote vooruitfleekende en dwarfche ringen

, en kleine in de lengte
loopende groeQes, behalven aan de punt, die byna glad is, men wordt daar
flegts eenige voetfpooren van m de lengte loopende groefjes aan gewaar
De fnytanden zyn ten getale van agt in het bovenfl kaakbeen zv zyn

allen afgebrooken , daar zitten zes baktanden aan elke zyde van de beide
kaakbeenderen ;

de eerfle van boven is my toegefcheenen kleiner te zyn

,

dan by het hert en den Hier. ^

De wervelbeenderen van den nek zyn

,

naar evenredigheid
, minder lang

XII Deel. F f

I
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dan die van het hert, en ten naaflenby van dezelfde lengte als die van den
het derde, het vierde en het vyfde wervelbeen, hebben het doorn-

agtig uitfteekzel langer dan by het hert.

De wervelbeenderen van den rug , de ribben , het borllbeen en de valfche

wervelbeenderen van het heiligbeen, zyn in hetzelfde getal voorhanden, als

by den Hier en het hert ; de ribben zyn minder breed als die van den ftier

,

en zy gelyken meer naar die van het hert.

De valfche wervelbeenderen van den ftaart ontbreeken in het geraamte,

waarvan tvy hier fpreeken; de beenderen van de pooten gelyken veel meer
naar die van het hert , dan naar die van den Hier , vooral door hunne af-

meetingen, gelyk men zulks uit de volgende tafel zien kan.

Lengte van den kop, van het eind des bovenften kaakbeens tot

aan de tuflchen ruimte der hoornen . . .

Breedte van den fmoel • • •

Breedte van den kop ,
ter plaatfe der oogputten

Lengte des onderhen kaakbeens , van het eind der fnytanden

af tot aan de kromte van deszelts takken . .

Lengte van het onderft kaakbeen , voorby de fnytanden

Breedte , ter plaats van de llangruimtens

Hoogte der takken, van het onderft kaakbeen tot aan het knok-

kelwyze uitfteekzel toe . , .

Hoogte tot aan het kroonswyze uitfteekzel . ;

Breedte ter plaats van de kromte der takken

Breedte der takken , onder de groote uicranding ,

Dikte van het voorfte gedeelte des beens van het bo\

kaakbeen • •
*

, n
‘

Breedte van dat kaakbeen, ter plaats van de Itangruiratens

Afftand tuflchen de oogputten en de opening der neusgaten

Lengte van die opening .

Breedte * • • •

Lengte der eigenlykc neusbeenderen .

Breedte • ....
Breedte der oogputten . ...
Hoogte .....
Lengte der hoornen ....
Omtrek aan de bafis

Afftand tuflchen de fny- en baktanden

Lengte van het voorfte gedeelte des bovenften kaakbeens , dat

voor de baktanden zit . .

Lengte van de grootften dier tanden buiten het been .

Breedte . , « .

Dikte . . . .

Lengte van het gat des eerften wervelbeens, van boven naar
beneden .... . .

Lengte van de eene zyde naar de andere
Lengte der zydehngfehe uitfteekzelen

, van voren naar agteren
Lengte van het lighaam des tweeden wervelbeens •

Hoogte van het doornagtig uitfteekzel

voeten j duimen

,

lynen.

I. 3- 8.

O. 1. II.

O- 4. lO.

O. lO. 7.
ö. 1. y*
o. o. II,

o. 3- II.

o. y- 7*

o. 2. 7-
o. 1. 9.

o. 0. I.

o. 1. lo.

o. 6. 11.

o. 3. 3-
o. i. 6.
o. 7- 2.

0. 0. 6.
0. 2. O.

Q. I. 7.
I. O. o.

o. 7- 6.

0. 3- 8.

o. 4- 6.
o. o. 7‘
o. 1. I.

o. o. y-

0. o. 7*

o. 1. il.

o. 2. lO.

o. 2. 8,.

0. 1. li
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voeten

,

Hoogte van bét langfte doornagtig u'itfteekzei ,,
het w‘e!k dat

ruggegraat, hetwelk uit de‘ wer-

HoiÏÏ'vat
des vierden wervelbeens,

dat het is

^
dat het breedfte is

£ngt^v?n htt lighaatn des laatften wervelbeens , dat het lang-

Lenité van het lighaam, v*an het cerfte, dat het kortfte is

I .engte der eerfte ribben . •

Hoogte van den driehoek, welken zy maaken .

Breedte, ter breedfte plaats
^ ,

u .

v“ t iScftVde;
die de Ut«e is'

Breedte van de breedfte rib

Breedte van de fmalfte . . •
_

*

he.'ïsKen dat het breedde is

^ van het eerfte been dat het fmalfte is .

Brildte Z het doornagtig uitfteekzel des vyfden wervelbeens

van de lendenen ,
dat het breedfte is •

Rrpedte vao dat van het laatfte, dat het fmalfte is •

T enSe van het zydelingfch uitfteekzel des vierden wervelbeens

van de lendenen, dat het langfte IS
,

•
, ,

*

Lengte des lighaams van op één na het laatfte lendenen-wer-

velbeen • • • • -

Lengte van het heiligbeen •

Breedte van deszelft voorfte

Breedte van deszelfs agterfte gedeelte

I pnffte van den bovenkant des heupenbeens . •

Hoo^gte des beens, van het midden der panswyze holligheid

af tot aan het bovenft van
.

Breedte boven de panswyze holligheid

LeD^"™7e eironde 'gateo af ‘toe aan dêseelfs

agterfte eind toe • • ' ’

Breedte in het midden •
•

^

Diepte van de goot » •
*

^

Lengte der eironde gaten

Breedte • *
*

*
.

Breedte van het bekken •
^

Kit? van het fchouderblad • •

Lengte van deszelft balis • • • •

.engte der agterfte zyde

f pnete der voorfte zyde
,

*

lïeedte van het fchouderblad op de fmalfte p aats

Hooate van den doorn op de vphevenfte plaats

Middellyn van de panswyze holligheid . . ,

x' 1 Z

0.

1.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

0.
1.
o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.
o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o*

o.

o-

o.

o.

o.

o.

o..

o.

o.

o.

o.
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Lengte van het fchouderbeen j

Omtrek op de dunfte plaats

Lengte van den ellepyp . ,

Dikte op de dikfle plaats

Hoogte van den elleboogs- knokkel - t

Lengte van het ftraalbeen . ,

Breedte van het midden des beens
Lengte van het dyebeen
Middellyn van deszelfs kop ,

Omtrek van het midden des beens
Lengte der kniefchyven
Breedte - .

Dikte . • .

Lengte van het fcheenbeen $ i

Onurek van het midden des beens

Hoogte van de voorhand
Lengte van het hielbeen .

Hoogte van het wigge en fchipbeentje, te zamen
Lengte der pypen van de voorfte pooten
Breedte van net midden des beens

Lengte der pypen van de agterfte pooten
Breedte van het m'dden des beens

Lengte van de beenderen der eerfte regelen
Lengte van de beenderen der tweede regelen
Lengte van de beenderen der derde regelen

genoomen

oeten , duimen

,

lynen.
0. 7 . 6.

0. 2. 9.
0. 11. 6.

0, 0. lo.

0. 2. 5 .

0. 9 . 6.

0. 0. II.
0. 9. I.

0. I. I.

0. 2. 10.
0. I. 4-
0. I. J*
0, 0. 10.
0, 10. 9.
0. 2. 9.
0. I. I.

0 . 3- 5-
0. 0. 8.

0 . 7- 9.
0. 0. 8.
0. 7 . 6.

0. 0. 7-
0. 2. I.

0. j. 0.

0. I. 8.

I'fo. MCLXXXVI. Een kop van een biihalus.

Deze kop (P/. XL^fig. 2) is dikker, dan die (J'ig. i) van het ge-
raamte, onder het voorgaand nommer bygebragt

,
en de hoorns van den

kop ,
waarvan wy hier fpreeken

,
zyn naar evenredigheid nog grooter dan

die van dat geraamte ; daar is een affland van flegts vier Jynen tuflehen der-
zelver onderfte einden

; zy verfchillen flegts daarin van de hoornen van het
geraamte, dat zy eene zwarte kleur hebben, en dat hunne ringen naar even-
redigheid veel grooter zyn op het voorfte, dan op het agterfte gedeelte;
de neusbeenderen ftrekken zig niet even hoog uit als aan den kop van
het geraamte;' deze verfchillen fchynen evenwel niet voldoende te zyn,
om deze twee koppen aan dieren van verfchillende foorten toe te fchry-
ven ; die van het tegenwoordig nommer koomt miffehien van een man-
netje, en de ander van een wyfje van dezelfde foort

; daar is geene re-
den om te denken , dat het verfchil in ouderdom dat der grootte van de
hoornen heefp kunnen veroorzaakeri , want het geraamte

,
dat de kleinfte

hoorns heeft
, is volwaiTchen

, dewyl men ’er de zamenvoegingen der uitfteek-
zelen met meer aan gewaar wordt.

oogputten i

Aftend tuflehen de oogputten en de opening der neusgaten
Lengte der eigenlyke neusbeenderen ^

,

°

Breedte •

voeten , duimen , lynen.

> O. 5. 5.
O, 7. 4 -

o. 9. o,

o, o. 9.
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Breedte der oogputten
Hoogte
Lengte der hoornen

ümtrek aan derzelver bafis

No. MCLXXXVII. Hoorns van een huhalus.

Deze hoorns zitten aan een ftuk van het voorhoofdsbeen vafl, zy zyn by-
na even groot als de voorgaanden, en verfchillen flegts door hunne rigting

van dezelve ;
hun eind is niet naar agteren geboogen.

^

No. MCLXXXVIII. Een hoorn van een condoma.
Deze hoorn QPl. XLI, fig. 2) is gedraaid; dezelve befchryft door zyne

kromte omtrent anderhalven flag van eene zeer langwerpige kruJJyn
; hy is

tV'-ee voeten en een halven lang in een regte lyn gemeeten , drie voeten en
agt duimen , indien men zyne kromtens volgt ; hy heeft negen duimen en
een halven omtreks aan de bafis ;

hy heeft een ribbetje
, dat zig over zyne

,

geheele lengte uitftrekt ; het overige van zynen omtrek is rondagtig
,
be-

halven op eenigen afftand onder de punt , alwaar twee ribbetjes loopen en

eene vlakke kant tuifchen beiden ; de kleur van dien hoorn is grys ,
men

ziet op deszelfs oppervlakte dwarfche ep golvende rimpels
, die aan elke zy-

de der in de lengte loopende rib beginnen, en die op de tegenovergeftel-

de zyde aan die van het ribbetje eenen hoek maaken, waarvan de top naar

om laag gerigt is ; die hoorn is hol en van dezelfde zelfllandigheid als die

van den ftier
, van den bok, van den ram, enz.; door zyne gedaante ge-

lykt hy meer naar de hoornen van den bok, dan van eenig ander dier; daar
is in het kabinet een geraamte van eene geit vau Angora

, welker hoorns
flegts daarin van den hoorn van den condoma, waarvan wy hier Ipreeken,
verfchillen ,

dat zy minder dik en zeer veel kleiner zyn ; zy hebben kromten

en ribben ,
gelyk aan de krullynige kromten en aan de ribbetjes van dezen

hoorn.

Daar wordt in de fraaije verzameling van lutgezogte ftukken
, welke myn

Hr. de marquis de Marigny vergadert, om de ftudie der Natuur by de

kennis der fraaije Konden te voegen , een geheele kop van een condoma
CPl. XLIyfig. i) bewaard, met gelyke hoornen aan dien, waarvan wy
hier fpreeken, men zegt dat dezelve uit Thibet is overgebragt; de fmoel is

breeder dan die van den bok, en de opening der neusgaten veel korter;

daar zitten indrukzelen in het voorhoofdsbeen , en het voorde eind der ei-

genlyke neusbeenderen is anders uitgerand als by den bok; de kop van den
condoma verfchilt niet minder van die der rammen

, der gazellen
, der buffels

en der offen ; het is my voorgekoomen
,
dat de fmoel en het voorhoofdsbeen

van dien kop meer overeenkomd hebben met den fmoel en het voorhoofd
der herten, der damherten en der rhebokken

, fchoon de opening der neus-

gaten naar evenredigheid nog korter zy; maar daar zit geen indrukzel voor
de oogputten, gelyk by die dieren

, noch ook eenige voetfpooren van baak-

tanden in het bovend kaakbeen
,
gelyk by het hert; de baktanden van den

kop van den condoma , waarvan wy hier ipreeken, zyn in Hukken gebroo*

voeten, duimen, lyneii.

. O. 2. 3 .

» o. I. 8.

!• 7. 3*

> o. 10. 7.
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ten ' de hoorns hebben tot twee voeten en tien of elf di^en lengte in eene

reffte lyn gemeeten
, drie voeten elf duimen volgens de kromtens , en agt

duimen en een halven omtrek aan. de bafis ;
deze hoorns zyn geheel en pun-

tig aan her eind , maar zy zyn gepolyft; hunne kleur is vermengd met zwart-

agtige loodkleurige en witagtige tinten ;
daar zyn dwarfche golven , die

zwartagtig zyn, en die met de holle golven overeenkwamen ,
voor dat die

hoorns gcpolyft waren; de grootfle in de lengte loopende rib ftrekt zig van

de bafis van den hoorn, tot over het grootfle gedeelte van derzelyer leng-

te uit , en verdwynt vyf duimen onder hun eind ; de tweede rib is vier or

vyf duimen lang ,
en eindigt op dezelfde hoogte als de groote.

voeten, duimen, lynen.

Lengte van den kop ,
van het eind des bovenften kaakbeens

tot aan de tuflchenwydte der hoornen • •

Breedte van den fmoel

Breedte van den kop ter plaats van de oogputten
;

Breedte van het bovenft kaakbeen ter plaats van de ftangruira-

Afftand tuffchen de oogputten en de opening der neusgaten

Lengte van die opening . • • •

Breedte .
• * *

Breedte der oogputten . • •

Hoogte . . • • •

No. MCLXXXIX. Een andere hoorn van een condoma.

Deze hoorn is gepolyft, hy heeft eene geelagtig bruine kleur,

voSeTen eenen^dSmMang'in eene regte lyti gemeeten en twee voeten

tien duimen volgens deszelfs kromtens ,
hy is aan de beide einden afge

brooken, het dikke eind heeft agt duimen en een halven omtrek, en het

kleine llegts drie duimen; de hoorn is van binnen over zyne geheele lengte

hol om dat hy onder het digte Huk is afgezaagd dat hetzelve eindigde;

mm Eft de Lite aan het dunne eind van den hoorn ooh nog geopend,

om daar een kromhoorn van te maaken.

No. MCXC. De hoorns van een guib.

Deze hoorns zitten aan het voorhoofdsbeen en aan het vel , dat gedeelte-

lyk vergaan is, van het dier vafl; derzelver befchryving is in die van den

guib opgegeeven.

I.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o. o.

2. 8.

6. 4-

3- 2,

5- 3-

2. la
I. II.

2. 6.

2. o.

en is twee
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D
BESCHRTFING VAN DEN KLEINEN RHEBOK.

e zogenaamde kleine Rhebök is het kleinRe van alle dieren met gefplee-

ten hoeven, ten rainften van allen, welken wy kennen ; hy is niet

veel meer dan een voet lang ,
van het eind van den neus af tot aan het begin

van den ftaart toe; de vaale kleur van zyn hair, zyne lange en ranke poot-

jes, zyne korte ftaart, en een voorkoomen van gezwindheid in zyne even-

redigheden ,
hebben hem met het hert doen vergelyken

,
en in het franfeh

den naam van Chévmain doen geeven; het groot verfchil, dat tuflehen de

kloekte van deze twee dieren plaats heeft, heeft dat rheetje opmerkelyker

doen worden dan het zoude geweeft zyn, indien het grooter ware geweeft;

men ftaat verbaasd van in hetzelve een groot hert in het klem te zien, een

volwaftchen hert, dat zo klein is als de vrugt van ons hert; maar indien

men dit rheetje flegts met eenige oplettenheid gade flaat

,

erkent men hg-

telyk ,
dat het van eene zeer verfchillende foort is van die van het gewoo-

fmoel is niet zeer treed ; de neus Itaat zo veel voor uit als de bovenfte

lip gelyk by het hert, het damhert, en den rhebok, en niet naar agteren,

gelvK de neus van de bokken, van de rammen en van de gazellen; de fmoel

heeft weinig breedte, de oogen zyn groot, de agterfte pooten hebben meer

lengte dan de voorfte, omdat zy de pypen veel langer hebben; dat rheetj*

heeft geene traanputten ,
gelyk de herten ,

de gazellen ,
enz. ; maar daar

zit tuflehen de tweede regels der vingeren, en voornamelyk van de agterfte

voeten, een klein ondiep kuiltje ; ook gelykt het maakzel van den voet eeni-

eerraaate naar dien van den voet der gazellen ; ik heb geene bosjes hair aan

de voorpooten,noch ook op de agterpooten, gevonden by een jong rheetje,

dat in TOgeéft bewaard was, gelyk ook niet aan het opgezette vel van twee

volwaflenen, deeenigften, welke ik gezien heb.
y. .«n.

Het eind van den fmoel van het jonge rheetje (^l.XLIE) ,
het bovenft

en de zyden van den kop, van den hals, van de borft en van het lyf het

kruis de agterfte zyde van den ftaart ,
de buitenkant der ooren, de fchou-

der de arm, de buitenkant van den voorarm, van het been en van den

dve’ een gedeelte van den binnenkant van het been , de voorfte pypen

en voeten hadden verfchillende tinten vaal of ros; het • bovenft van het

neusbeen , ’van den kop ,
van den hals en van het hghaam

, hadden eene

donker rofle kleur met bruin vermengd ; het ros van de beenen
, van de

zyden van den kop ,
van den hals en van het lyf was helder en byna vaal

;

het benedenft des onderften kaakbeens, de keel, het onderft van de borft,

de buik ,
een gedeelte van den binnenkant van het been en van den voor-

arm, het voorfte gedeelte der pypen en der agterfte voeten, en de voor-
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fte zyde van den Haart hadden eene witagtige kleur; het onderft van den
hals hadt_ gedeeltelyk die zelfde

, en gedeeltelyk eene vaale kleur
; dit ion

ge rheetje hadt welgemaakte fnytanden , en de ^ktanden begonden ookreeds door te koomen ; de afraeetingen van dit diertje worden in de vnl
gende tafel opgegeeven.

Lengte van het geheele lighaam ; in eene regte lyn gemeeten,
van het eind van den fmoel tot aan den aars ,

Lengte van den kop, van het eind van den fmoel tot aan het
agterhoofd ... . .

Omtrek van den fmoel , agter de neusgaten
Omtrek van den bek . • • •

'.

Afftaod tuffchen de neusgaten, om laag gemeeten
Lengte van het oog, van den eenen hoek tot den anderen* ;

Aflland tuffchen de beide oogleden , wanneer zy geopend zyn
Affland tuffchen den voorften hoek, en het eind der lippen
Afftand tuffchen den agterften hoek en het oor
Afftand tuffchen de voorde hoeken der oogen, in eene regte

lyn gemeeten
Dezelfde afftand, over de kromte van het neusbeen !

Omtrek tuffchen de oogen en de ooren . ,
*

.
Lengte der ooren ...
Breedte van derzelver bafis, over de buirenfte kromte gemee-

ccn • • • ,, ^

Afftand tuffchen de beide ooren, om laag gemeeten
I.engte van den hals . .

Omtrek digt by den kop
Omtrek by de fchouders
Hoogte . . . .

*

.

Omtrek des lighaams , agter de voorpooten
Lengte van den ftomp van den ftaart . .

'
*

Omtrek aan zyn begin • • .
.*

Lengte van den arm , van den elleboog tot aan de'n knie
Omtrek op de dikfte plaats

Omtrek van de knie
. ,

Lengte van den pyp . . .

Omtrek op de dunfte plaats . . .

'

Omtrek van den kogel . ,

Lengte van den koot . .

.* *

Omtrek van den koot
Omtrek van de kroon •..*.*
H^gte, van het onderft van den voet tot aan den knie
Afftand van den elleboog tot aan den fchofc
Afftand van den elleboog tot aan het onderft van den voet

teek™ Sk’
™ .

OmS''^° kogel

Hoogte der hoeven
' ’ ' *

te*‘ccn”°
““

'T"”' ™ “e/akk de ™orfte

Lengte aan de agterfte voeten

voeten, duimen, lynen.

0. 8. o.

o. 2. 3 -

o. I. 8.
o. I. 8.
0. O. 2.
o. o. 5 .

o. o. 3 -

o. I. o.
0. 0. 8.

0. 0. 9 .

o. I. I.

o. 4 - o.
o. I. I.

o. I. o.
o. 0. 9 .

o. I. 2.
o. 2. 4 -

o. 3 - 9 .

o. 1. I.

0. 4 * 2.
0. I. O.
o. o. 6.

o. I. 7-

o. I.

o. I. o.
o. I. 4 -

0. 0. 8.
o. I. o.
o. 0. 4 .

o. I. o.
o. 0. II.
o. 2. 2.
o. I. 4 .

0. 3 * 8.
0. 2. 3 .

0. 2. 3 .

0. 2. 4 -

o. O. 9 .

o. O. 4.

o. O. 4.
o. o. 41,

Breedte

ê
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voelen ,
duimen ,

lynen.

Breedte der beide hoeven , te zamen genoomen aan de voorfte

voeten . • • • • o. o. 3 .

Breedte aan de agterfte voeten • • * o. o. 3 .

Afftand tuflchen de beide hoeven • • o. o. i.

Omtrek van de beide hoeven , te zamen genoomen aan de voor-

fte voeten • • • • • o. o. 10.

Omtrek aan de agterfte voeten « . . o. o. n.

De volwafTchen rheetjes
,
waarvan ik melding gemaakt heb, hadden veel

minder vaal en ros dan het jong ,
dat ik zo even befchreeven heb

; het

bruin vertoonde zig duidelyker op het bovenft van den kop van den hals en

van het lyf ; daar liepen twee ftreepen van eene roffe kleur, met bruin ver-

mengd ,
op het onderll van den hals ,

tuflchen de witte ftreepen
,
eene

dwarfche ftreep van dezelfde kleur voorop de borft, en eene vaale ftreep

die zig langs de borft en den buik uitftrekte; voor het overige hadden afle

de deelen, diewitagtig van kleurwaren, by het jonge rheetje,eene fraaije

witte kleur by de volwalTenen, behalven de pooten daar byna geen hair

meer op zat; de opgezette vellen van deze rheetjes waren hard geworden,

en door de uitdrooging mismaakt; men kan evenwel een denkbeeld geeven

van de grootte van dat dier en van de evenredigheden van deszelfs voor-

naame deelen ,
ik zal daarom eenige afmeetingen opgeeven op die vellen

genoomen ,
waaraan de beenderen van den kop en de pooten nog vaft zit-

ten.

Lengte van het geheele lighaam , in eene regte lyn gemeeten

,

van het eind van den fmoel tot aan den ftaart . •

Lengte van den kop, van het eind van den fmoel tot aan het

agterhoofd • • • • •

Omtrek van den bek . •

Afftand tuflchen den voorften hoek en het eind der lippen

Afftand tuflchen den agterften hoek en het oor

Afftand tulTchen de voorfte hoeken der oogen , in eene regte

lyn gemoeten • '
_ b

Dezelfde afftand over de kromte van het neusbeen

Omtrek tuflchen de oogen en de ooren gemeeten .

Lengte van den ftomp van den «aart . .

Lengte van den arm ,
van den elleboog tot aan den knie

Omtrek van den knie ’ n ^
Lengte van de pypen der voorfte pooten . •

Omtrek op de clunfte plaats .

Lengte van de pypen der agterfte pooten . •

Omtrek . . • • •

voeten, duimen

,

lynen.

I. 0. 6.

0. 3 - 6.
0. 2. S,
0. I. S.

0. 0. 9 .

0. I. 0.
0. I. 4.
0. J- 2.

0 . I. 8 .

0. 2. 6 .

0. I. I.

0. r. 7 *

0. 0. 8 .

0. 3 « 0.

0. 0. 9.

Het theetje heeft in het onderft kaakbeen agt fnytanden XLF,
I ), die daarin naar die van het hert, van het damhert, van den rhe-

bok tn van de gazellen gelyken
, dat de middelfte tanden (J) veelmeer

breedte aan hun eind hebben, dan de andere (-B); de tweede en de derde

tand zyn zeer fmal, de laatfte ( R) is niet veel breeder
;

het bovenft kaak-

XII Deel. G g
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been heeft geene fnytanden, maar het heeft twee zeer lange hondst-in^^»
( C£>) ,

die plat zyn op de zyden , fchuinfch naar om laag en naar Sen
ngt, en naar agteren geboogen zyn; zy zyn tot zes lynen lang buiten he'tbeen, fchoon hunne einden afgebrooken zyn, eene en een derde Ivn brepr?
te, en twee derde lyn dikte ; zy fteeken buiten den bek uit; deze tandenkoomen door hunne plaatfing met de baaktanden van het hert overeen maar
CT verfchillen daar van door hunne gedaante; daar zitten flegts vier baktan-den m elke zyde van de beide kaakbeenderen, dat getal is minder dS Stder baktanden van de dieren met ep gefpleetén hoet, die van het rheetieverfchi len daar ook veel van door hunne gedaante; de eerfte van bovefen de twee eeriten (EF) van onderen _ j-

vleefch-eetend dier, gelyk de hond, de katf Z leeuw de tvLr^^ en?
naar die van de dieren met een gefpleeten hoef; op een na^de laaSe'tS
van het onderft kaakbeen heeft drie reijen punten

, en meer lengte vL
"

ren naar agteren gemeeten, dan de laatfte
, zynde het tegendeel van het

geen men byna in alle dieren met gefpleeten hoeven aantreft; ondertuffehen
heeft het rheetje, gelyk die dieren, de baktanden bekleed met een zwart
agtigen kalk met glimmende tinten van vergulde bronskleur, of van zekere
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BESCHRTVING van den CARIACOU.

De Cariacou (P/- XLFI) heeft veel overeenkomft met het hert, met het

damhert en met den rhebok ;
maar het is my voorgekoomen

, dat hy

nos meer naar het damhert ,
dan naar de twee andere genoemde dieren ge>

leek voor zo veel het mogelyk geweefl; is daar over te oordeelen door het

individu ,
dat ten onderwerp voor deze befchryving gediend heeft

, en dat

een wyfje was. Het gewei van het mannetje, met dat van het hert, van

het damhert en van den rhebok -vergeleeken zynde , zoude gewi/Telyk zeke-

xer kentekenen hebben opgeleverd ;
deze wyfjes cariacou was gdyk de dei-

ne van eene gemiddelde grootte tulTchen che van de hinde en van de zeeg;

zv ’hadt een fmtfer fmoel dan die van de hinde, en langer dan die van de

zeeff en ten naaftenby van dezelfde gedaante als die van de zeeg ; de poo-

ten waren minder lang en een weinig dunner, dan die van de hinde, en

ten naaftenby van dezelfde lengte, maar minder dun, dan de pooten van de

zeeg - de hals was minder verheven dan die van de hinde, en byna even

lanf als die van de deine en van de zeeg ;
de ftaart was langer dan die van

de hinde en byna even lang als die van de deine ; het lyf was meer gevuld

dan dat van de zeeg ,
enz. Deze wyfjes cariacou hadt geene diepe traan-

putten gelyk die van de hinde en van de deine ; maar zy waren getekend

door eene kleine holligheid, die van hair ontbloot was, en welke men by de

zeeg niet aantreft. « . , i, j j ,

De omtrek van den neus, het voorfte gedeelte van elke zyde van de bo-

venfte lip waren zwart ,
en daar zat een vlak van die zelfde kleur op het

midden van de beide zyden der onderfte lip; het neusbeen, de kruin van

den kon het agterhoofd, de buitenkant der ooren, het bovenll van den

hals de fchoft de rug en het kruis, waren van eene zwartagtig bruine

kleu^, wanneer men dezelve flegts van verre befchouwde; maar deze dee-

len vm digt bv beziende, onderfcheidde men dpr evenveel vaal als zwart-

agtigs aanl het eind van elk hair was zwartagtig ;
daar zat vaal onder dit

zwart en laager een bruin afchgraauw, dat heldcrer en zelfs licht wierdt

by den wortel van de hairen; de zyden van den kop, de zyden en het on-

dHft van den hals, de fchouders, de buitenkant vm den arm, de zyden

des lighaams, de buitenkant van den dye en van het eigen yk gezegde been,

ende^ypenvan de agterfte pooten waijn van eene vaale kleur
, het bim

nenft van het oor, het benedenft des onderften kaakbeen, de cpcel,de bin-

nenkant van den arm, depyp der voorfte pooten, de binnenkant van het

eigenlyk gezegde been en de vier voeten , hadden eene gemengde kleur uit

wit en vaal te zamen gefield. Het agterft gedeelte van de borll, de buik,

de liezen de binnenkant van den dye
, de billen en het onderR van den

G g 2
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ftaart, waren wit, het bovenfl: van denftaart hadt eene vaale kleur, ver-
mengd met bruin over het grootfle gedeelte zyner lengte

; de punt was wit
en daar zat zwart tuflchen het wit en het vaal , dat met bruin vermengd
was. Het langlle hair van het dier zat op den ftaart, en was vier duimen
lang

,
terwyl dat van den rug ftegts omtrent twee duimen hadt.

' paar zat aan den binnenkant van de enkels een bosje hair, dat uit witte
hairen was te zaniengefteld

, en daar zat op het middelft onderft gedeelte
van den buitenkant van den pyp van den agterften poot een zwartagtige
wrat, die negen lynen lang, zeer fmal, en met lange en witte hairen omzet
was, die ook eenen foort van borftel of kvvaft fcheenen te maaken.

Lengte van het geheele lighaam
, in eene regte lyn gemeeten,

van het eind van den fmoel tot aan den aars

Hoogte van het voorfte ftel

Hoogte van het agterfte ftel

Lengte van den kop, van het eind van den fmoel tot aan het
agterhoofd

Omtrek van den fmoel ageer de neusgaten : .

Omtrek van den bek . . ,
Afftand tuflchen de hoeken des onderften kaakbeens
Afftand tuflchen de neusgaten , om laag gemeeten
Lengte van het oog, van den eenen hoek tot den anderen
Afftand tufTchen de beide oogleden, wanneer zy open zyn
Afftand tuftchen den voorften hoek en het eind der lippen
Afftand tulTchen den agterften hoek en het oor
Afliand tulTchen de voorfte hoeken der oogen, in eene regte

lyn gemeeten • . . .

Dezelfde afftand over de kromte van het neusbeen ,

Omtrek van den kop voor de hoornen ,

Lengte der ooren
Breedte van derzelver bafls

, over de buitenfte kromte ge-
meeten ...

Afftand tuflchen de beide ooren
, om laag gemeeten *

.

Lengte van den hals

Omtrek by den kop . ,

Omtrek by de fchouders . . ,
Hoogte . . ,

OmtreK agter de voorpooten gemeeten .

Omtrek op de dikfte plaats

Omcrek voor de agterpooten . ,

*

Lengte van den ftomp van den ftaart
Omcrek aan zyn begin . . .

Lengte van den arm
, van den elleboog tot aan de knie .Omcrek op de dikfte plaats

Omcrek van den knie
Lengte van den pyp
Omtrek op de dunfte plaats

* *

Omtrek van den kogel
.

’

Lengte van den koot
.

* *

voeten, duimen, lynen.

3 - II. o.
2

- 3 - 6.

2. J. o.

o. 9. 6.

o. 6. o»
o- 4.
o. 3. ©.
o. o. 9.
o. I. I.

o. o. 9,
o- S- 4.
o. 2. p.

o. 3. 2.
O- 3- 4.

3* o.
o. 4. 5).

2* 3- (5.

2. 9. o.
2. o. 8.
o. 6. 4.
o- 3* <5 ,

o. 9. o.
o. 7. 6.

o. 4*
o. 7. o.
o. 2. 8 .

o. 4. o.

o. 1 . 8,
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voeten ,
duimen, lynen.

O. 3- 8.

o. 4 - 0.

o. lO. 6.
o. 9. 6.
I. 6: 9.
o. II. 6.
o. lo. G.
o. 10. 4 .

o. 3- o.
0. o. lo.
o. 1. 8.

o. I» lO.

o. I. 8.

o. I. S-
o. I. 4 -

o. 0. 4-

o. 4 - o.
o. 3- 8.

g van den onder-

Omtfek van den koot .

Omtrek van de kroon . •
,

•

.

Hoogte, van het onderft van den voet af tot aan den knie

Afftand van den elleboog tot aan den fchoft

Afftand van! den elleboog tot aan het onderft van den voet

Lengte van den dye, van den kniefchyf tot aan de waade

Omtrek by den buik . *

Lengte van den pyp , van de waade tot aan den kogel
,

Oratrek * n
*

Lengte van de ipoorgezwellen

Hoogte der hoeven

Lengte, van den voorvoet af tot aan den hiel toe, in de voor-
fte voeten . ...

Lengte van de agterile voeten . . .

Breedte der beide hoeven , te zamen geuoomcu aan Oc voui-

fte voeten
Breedte aan de agterfte voeten

Afftand tuflchen de beide hoeven . •

Omtrek der beide hoeven, te zamen genoomen aan de voor-

fte voeten •

Omtrek aan de agterfte voeten :

buik ,
vondt men de vier maagen en de darmen

, _

gelyk by andere herkaau-

wende dieren, geplaatfl; de blindedarm ftrekte zig dwarfch van de regter-

naar de linkerzyde uit, in het agterft gedeelte van de navelftreek, tuflchen

den regten darm en de dunne darmen.

De vier maagen en de darmen geieeken naar die van den os , door hunne
gedaante en door hunne plaatfing ; daar zaten flegts twee bolrondheden op

het agterfl; gedeelte van den pens j deszelfs binnenfte wanden waren wit en

geheel bedeltt met laage ,
en zeer digt by elkanderen ftaande tepeltjes ; de

vakken van het netwerk van den muts hadden weinig middellyn , en derzelver

middelfchotten hadden weinig hoogte ; de bladen van de derde maag waren

ten getale van vyf-en-zeventig groote ,
vyftien middelmaatige en dertig

kldti0

De 'lever lag geplaatfl; en was gemaakt, gelyk die van het hert en van den

os ;
dezelve hadt van buiten en van binnen eene blaauwe kleur ,

hy woog

vyftien oneen; daar zat geen galblaasje aan.

De milt geleek naar die van het hert door zyne ovaale gedaante , en door

zyne plaatfmg; zy hadt van buiten eene bleeke kleur, gelyk de lever, maar

van binnen was zy roodagtig bruin van kleur, zy woog vier oneen, vier

drachmen en eene halve.

De nieren waren zeer verfchillend van die van den os, en geieeken naar

de nieren van den ram ,
van het hert

,
enz.

Daar wierdt een beentje in het hert gevonden; de longen geieeken naar

die van het hert, want de kwabben waren niet tot den wortel toe van elkan-

deren gefcheiden.

Gg 3
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De tong verfchilde daarin van die van het hert, dat zig geene kelkkli-

ren op het agterfté gedeelte van dezelve vertoonden ; daar liepen negentien
groeven op het verhemelte

, dat van eene vermengde kleur was, uit wit
en afchgraauw te zamen gefield. Het flrotklapje was in het midden zyner
randen een weinig uitgefneeden ; voor het algemeen geleeken de tong, het
verhemelte, het flrotklapje, de opening van het flrottenhoofd

, de groote
en de kleine herlTenen naar die zelfde deelen, by het hert befchouwd

; de
groote herflenen woogen drie oneen en zeven drachmen

, en de kleine ze-
ven drachmen.
Deze wyfjes cariacou hadt vier tepels, gelyk die van de hinde

,
geplaatfl

:

de kittelaar was niet dan door het indrukzel van de voorhuid getekend • daar
liepen plooijen in de lengte door de fcheede,en dwarfche uitfteekende plooi-
jen in den hals der lyfmoeder; de pishlaas hadt de gedaante van eene peer •

de hoorns van de lyfmoeder zaten ter lengte van drie duimen aan elkanderen
vafl, en waren van het eene eind tot het ander naar buiten en naar agteren
geboogen ; de trompetten waren dik en lang, en de zaadballen, fchoon klein,
bevattende zeer duidelyke knobbeltjes.

Breedte van den pens , van voren naar agteren gemeeten van
den muts af, tot aan het eind van de bolrondheid der lin-

ker zyde
Breedte
Hoogte
Dwarfche omtrek van het lighaam der pens
Omtrek van denzelven in de lengte gemeeten

, van voren by
den flokdarm en van agteren op den kruin der groote bol-

rondheid

Omtrek van den hals van den pens

Diepte van de infnyding, die dezclven van het lighaam af-

fcheidt . . .

Omtrek van het onderft der regter bolrondheid

Oratrek van het onderft der linker bolrondheid ;

Diepte der infnyding
,
die de beide bolrondheden fcheidc

Lengte van den muts
Omtrek op de dikfte plaats • ;

Groote omtrek van den boekenpens . ,

Kleine omtrek . . ,

Omtrek van het lighaam der lebbe , in de lengte gemeeten
Dwarfche omtrek op de dikfte plaats ,

Omtrek van den flokdarm , . .

Omtrek van den portier » v .

Lengte der grootfte tepels van den pens
Breedte

, . ^

"

9er tuflehenfehotten des neewerks van den muts
Middellyn der grootfte vakken van het netwerk *
LeDgce der gooc vaa den mues
Breedte . ,

* ^

Breedte der grootfte bladen van de derde maas
Breetite der raiddelfoortigen

voeten, duimen
, lynen.

I. 3- o.
I. o. o.
o. 6. o.
2. ö. o.

2. 9* o.
I. 4- o.

0. 3- 6.
1. i. 6.
O. 10. o.
O. 2. 6.

o. 7- o.
I. I. o.

o. II. 0.
o. 7- 6.

I. 8. 6.
o. lo. O.
o. 3- o.
o. 2. (5.

o. O-
o. o. Oi.
o. o. o'.

o. o. 5-
o. 2. o.

o. O. 8,

o 1. 2.

o. O, 8.
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Hoogte der grootfte plooijen van de lebbe ,

Lengte der dunne darmen ,
van den portier tot aan den blin-

dendarm
_

• j- /I
'

Omtrek van den twaalfvingerigen darm, op de dikfte plaatfen

Omtrek op de dunfte plaatfen

Omtrek van den nugteren darm op de dikfte plaatfen .

Omtrek op de dunfte plaatfen . .

Omtrek van de orageboogen darm, op de dikfte plaatfen

Omtrek op de dunfte plaatfen . ,

Lengte van den blindendarm

Omtrek op de dikfte plaats

Omtrek op de dunfte plaats

Omtrek van den kronkeldarm
, op de dikfte plaatfen ,

Oratrek op de dunfte plaatfen

Omtrek van den regtendarm ,
by de kronkeldarm ,

Omtrek van den regtendarm by den aars

Lengte van den kronkel- en regtendarm ,
te zamen geraeeten

Lengte van de geheele darmbuis, zonder den blindendarm

Lengte van de lever , . ,

Breedte _ • •

Deszelfs grootfte dikte • • .

Lengte van de milt • ,

Breedte • . . .

Dikte • . . «

Dikte van het alvleefch , , ,

Lengte der nieren . , ,

Breedte . , i ,

Dikte * . .

Lengte van het peesagtig middelpunt; van de holle ader tot

aan de punt . . .

Breedte . .

Breedte van het vliesagtig gedeelte, tuflehen het peesagtig

middelpunt en het borftbeen

Breedte van elke zyde van het peesagtig middelpunt

Omtrek van den bodem van het hart

Hoogte van de punt af tot aan het begin der longenftagader

Hoogte, van de punt tot aan bet longenzakje

Middellyn van de groote flagader van buiten naar buiten

Lengte van de tong . . . •
.

Lengte van het voorfte gedeelte, van bet toompje tot aan het eind

Breedte van de tong

Lengte van de groote herlTenen «

Breedte . < ï •

Dikte , , * *

Lengte van de kleine herffenen . * •

Breedte . « • .

Dikte • •

Afftand tuflehen den aars en de klink .

Lengte van de klink

Lengte van de fcheede . . . . .

Omtrek van de fcheede . , ,

voeten , duimen ,
lynen#

0. 0. Ö,

33 - O. 0.
0. 2 . 3*

0. I. 3*

0. 2. 0.
0, I. <5.
0. 2. 6 .

0. I. <5 .

0 7 - 0.
0. 6. 0.
0. 4 - 0.
0 . 5 - 3 -

0. I. 9.
0. -5 * 6,
0. 4 * ff.

15. 0. 0.

48. 0. 0.

0. 4 ' ff.

0. 8. ff.

0. I. 3*

0. 5 * 10.
0. 4 - 2.
0 . 0. 9.
0. 0, 2.
0 . 2 . ff.

0 . I. J.
0. 0. 10.

0. 3- 0.
0. J. 0.'

0. 2. 0.
0. 3 * ff.

0. 8. ff.

0. 4 - J*
0. 3- 3*

0. 0. ff.

0. 6. 0.

0. 2. 3*

0 . I. 0.
0 , 3 - 0.
0. 2 , 8 .

0. I J.
0. I. 2.
0 . 2 . 0.
0, I. 3*

0. !• 4.
0. 0, ff.

0. J» 9*

0. 2 > dk
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Groote otntrek van de pisblaas .

Kleine omcrek ,

Lengte van den pisbuis
Omtrek
Lengte van den hals en het lighaam der lyfmoeder
Omtrek van derzelver lighaam ,
Lengte van de hoornen der lyfmoeder .

Omirck op de dikfte plaatfen
Omtrek aan het eind van eiken hoorn .

Lengte der kromme lyn, welke elke trompet doorloopt
Lengte der zaadballen .

Middellyn . .

-j uacuxii vcui Uien van de
niijde te verlchillen

, dat de in de lengte loopende rand des agterflen gedeelte
van het voorhoofd verhevener is by de cariacou

, dan by de hinde • de
kroonswyze uitftcekzels zyn langer

,
en de hoeken der takken van het Lak-

been veel fcherper; het onderft gedeelte des doornagtig uitfteekzeJs van het
Ichouderblad fteekt meer benedenwaards uit, dan by het hert.

voeten, «luimen > lynen.
I. 6. O.
O. 8. 6.
O. I. 4-
o. i. o.
o. 2. o.
o. I. 9.
o. 6. 6.
o. ]. 6.
o. O. 4-
o. 3- 0.
o. o. 6.
o. o. 3*

Cariacou * waar-

Lengte van den kop, van het eind des bovenften
aan het agterhoofd

Breedte van den kop , ter plaats van de oogputten
Lengte van het fchouderbeen
Omtrek op de dunfte plaats

Lengte van de ellepyp
Lengte van het ftraalbeen . ;
Breedte van het midden des beens .

Lengte van het dyebeen
Omcrek van het midden des beens
Lengte van het fcheenbeen . ,

Omtrek van het midden des beens
Lengte van de pypen der voorfte pooten
Breedte van het midden dier beenderen
Lengte van de pypen der agterfte pooten
Breedte van het midden dier beenderen ;

voeten,
kaakbeens tot

duimen , lynen,-

• o. 8. 10.
• o. 3. 7i.

• • o. ö. 4-
• o. 2. oï.

o. 8. 4*
• o. 6. 7*

. o. o. 8.
* o. 7. 7L
• o. 2. 3-

ï o. 8. 9-
• • ö. 2.

• o. 6. 9*
• o. O. 6‘.

* • o. 8. O.
• o» o. 6.
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D'

DE COUDOUS.
e klalTe der herkauwende cjieren is de talrykile, en daarin hebben de

meefte verfcheidenheden plaats
;
zy bevat

,
gelyk men uit de voorgaan-

^voorbeelden gezien heeft ,
eene menigte foorten ,

en miffchien een

nog grooter getal onderfcheiden raffen
,
dat is te zeggen ,

ftandvaftige ver-

fcheidenheden. Niettegenftaande onze nalpooringen en de veelvuldige by-

zonderheden ,
waarin wy genoodzaakt zyn geweeft te treeden

,
willen wy

egter gaarne erkennen, dat wy dezelve niet hebben uitgeput, en dat ’ernog

verfcheiden, zelfs zeer opmerkelyke dieren , , die wy, om zo

te fnreeken, niet kennen dan by ftaalen, die zomtyds zeer moeijelyk te ver-

eelvken, en zeer moeijelyk faam te brengen zyn by het geheel, daar zy toe

LhooreA By voorbeeld ,
in de groote en zeer groote menigte hoornen ,

in des Konings kabinet verzameld, of in de kabinetten van byzondere lief-

hebberen verfpreid, welken wy, na veele vergelykmgen gebragt hebben tot

de dieren daar elk derzelver toe behoort, is ’er ons een overgebleeven

,

zonder briefje, zonder naam, zonder aanduiding, geheel onbekend, en

waaromtrent wy geene andere opheldering konden krygen of geeven dan die,

wdke men uit^de zaak zelve konde haaien. Deze hoorn (P/. XLIX,fig. 1)

is zeer dik, bynaregt, en van eene dikke en zwarte zelfftandigheid ; het is

niet eene vafte en digte ftof
,
gelyk de hertshoornen

,
maar een holle hoorn

,

gevuld gelyk die der rundderen ,
met een been ,

die denzelven als voor

nit dient Hy heeft van de bafis af over het grootfte gedeelte zyner lengte

een dikke rand ,
die omtrent een duim verheven is

;
en fchoon de hoorn regt

is maakt die uitfleekende draad of rand anderhalven fchroefflag in het be-

nedenfle gedeelte, en loopt geheel door in het bovenfte, dat in een punt

einditrt Over het geheel fcheen deeze hoorn, van alle de andere verfchil-

lende'’ óns alleenlyk toe meer betrekking te hebben tot den buffel , dan tot

eenig ander dier, maar wy weeten den naam van het dier met, en t is met

dan onlangs dat wy ,
verfcheiden kabinetten doorzoekende , in dat van den

Hr Dupleix een kop, met twee diergelyke hoornen voorzien
, gevon-

den hebben, (zie FL XLIX, fig. 2) on dit gedeelte van den kop hadt een

briefie van dezen inhoud ;
hoornen van een dier ten naajlen by als een paard

,

van eene srysa^tige kleur ^met maanen als een paard voor op den kop ; men noemt

het hier (te Pondichery) Coesdoes, ’t welk men moet uitfpreeken Coudous.

Deze kleine ontdekking gaf ons veel vermaak
;
maar wy konden onderwyl

dien naam van Coesdoes ,
of Coudous ,

in niet eenen Reisbefchryver vinden

;

het gemelde briefje berigtede ons alleenlyk, dat dit dier van eene zeer groote

geftalte was, en dat het in de heetfte landen vanAfie gevonden wierdt. De

buffel hoort in dat zelfde klimaat t’huis
, en hy heeft daarenboven een maan-

hair boven op den kop i het is waar , dat zyne hoornen krom en ingeplat

XII Deel H h
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zyii, terwyl deze rond en regt zyn, en ’t is hier door zowel als door de kleur
dat deze twee dieren onderfcheiden worden

, want de buffel Reeft zwart
vel en hair, en volgens het brieQe heeft de coudous grysagtig hair. Deze
betrekkingen hebben ons tot andere geleid

j deReisbefchryvers in Afia fpree-
ken van roffe buffels, van gryze rundderen van den Mogol

, welken men
mi-gams noemt

; de coudous is miffchien het een of ander dezer dieren en
deReisbefchryvers in Afrika, alwaar de buffels zo gemeen zyn als in Afia
maaken eene nauwkeuriger melding van eene foort van buffels, in Congo
racaj/e geheetQn, die volgens hunne aanduidingen coudous fchynen te zyn
” koningryk Congo bemerkten wy , zeggen die
„ Reisbefchryvers (è) ,

twee paealïVs , ‘t wcTk ui«ren zvn vrv Pehk nnn
„ buffels, en die brullen als leeuwen, het mannetje en ne/wyfjj^a^
„ tefamen; zy zyn wit met zwarte en rolTe vlakken

, en hebben ooren van
„ een half el lengte en geheel regte hoornen; als zy iemand zien vlugten zy
„ niet, noch doen eenig kwaad, maar kyken de voorbygangers aan.” Wy
hebben vroeger gezegd (c) , dat het dier, in Congo (d) empacajja of pa-
cajfa genaamd, ons voorkwam de buffel te zyn; het is inderdaad eene foort
van buffel

, map die dap vp verfchilt in de gedaante der hoornen
, en de

kleur van ’t hair ; het is, in één woord, een coudous, die miffchien eene
afzonderlyke foort maakt van die van den buffel

; maar die mogelyk ook niet
dan eene verfcheidenheid in de foort is.

De jagt op de Nyl-gauts, of gryze mndderen, die naar myne gedagten eene foort vanEjand^^n zyn, heeft met veel byzonders; enz. l^oyage de Bernieu,

Relation de Congo par ies P. Michel-ange de Galline Êf Denys dfChar ly de Platfance, Capucins, Lyon itfSo. pag, 77.
(c) Zie het XI deel van dit werk, bladz. 195.

gó Het zelfde land van Congo brengt een ander dier voort, ’tvvelk de ingezetenen
cafa noemen ; zoinmigen neemen het voor den buTfei , anderen vinden daarin alleenlvk v^ir.
overeenkomften met denzelven; de uitgeever van het verhaal van Lopes zegt, dat het wat iX
der dik is dan hctrunddier, maar dat het naar hetzelve gelykt in den kop en den halsDapper verzekert, dat de buffel in het Ryk van Congo den naam van empacafa draaet”dii
hy rood hair en zwarte hoornen heeft. Uiftoire générale des Foyages, torn, F. pag. 81.
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het MUSKU S-D I E R C).

Om dehiftoi’ie der bokken en geiten, der gazelles, der kleine rhebok-

jes, en der andere dieren van dit geflagt, die alle jn de oude Wereld

gevonden worden ,
volkomen af te doen, ontbreekt ons niet dan die van het

dier ,
dat zo vermaard als weinig bekend is

,
waarvan men de waare muskus

bekoomt. Alle de hedendaagfche Natuurbefcliouwers en de meefteAfiatifche

Reisbefchryvers hebben ’er gewag van gemaakt , zommigen onder den naara

vznhert, vm rhebok, of van niuskus-rhe ; anderen hebbe« W bcrchouwd

als een kleinen rhebok, maar wat grooter dan die foort van dieren anders

is • en inderdaad het muskus -dier fchynt van eene twyffelagtige natuur te

zvn en iets van alle de gemelde dieren te hebben, fchoon men tevens kan

ilr7ekeren dat zyne foort enkel is en van alle de andere verfchilt j hy

St de grootte van een rhebok, die wat klein is
,
of van eene gazelle, maar

zvn kop is zonder hoornen en takken, en in dit opzigt gelykt hy naar den

Semina of het Indiaanfch rheetje. Hy heeft twee groote hondstanden of

haaken inhetbovenll kaakebeen ,
en hierdoor nadert hy weder tot het

rheetje dat ook twee groote hondstanden in het zelfde kaakebeen heeft

;

maar'^’t geen dit dier van alle andere onderfcheidt is eene foort van beurs,

die omtrent twee of drie duimen middellyns heeft, welke het.by den navel

draagt ,
en waarin het vogt of liever de vette ftof v^ de muskus, die, _m

reuk en dikte van die der civette verfchilt, wordt afgefcheiden. De Gne-

ken noch de Romeinen ,hebben geen gewag vanditmuskus-diergeinaakt,de

Srften die het aangediüd hebben zyn de Arabieren geweeft (a). Gesner,

m M/ifchi CtiPreolus Gesxer, Hifi. ijuadr. pag. 695. fig. pag. 696.

Mnfchi ALDROV. de Quadmp. hifukit, pag.j^. fig‘ PH^ Z44-
*

MffTDeer Le Cerf fa Mufï. Grews , Muf. Reg. Soaet. Loudon io8i. pag.

JtiimalMufci. Michael Boym, Flora Sinenfis ,
i6$6. fig. pag, 2 .

mujc. Brisson,

Regn^anUnaL
13. Linn. Syfi. nat. ed. X. pag. 66.

zegt , dat het Muskus -dier viy veel naarden rhebok

ifp't ve en de kleur gelyk zyn, dat hy dunne beenen en gekhefden voet, regte
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Aldrovandus, Kircher (Z>), en Boym, hebben ’er breeder beri?-
ten van gegeeveii

, maar Grew (e) is de eenigfte, die ’er eene nauw-

Men vindt ook eene afbeelding van het dier in het fragment van Cosmas, in het eerfte deel
der reizen van Tavernier gedrukt.

dan voor eerll, dat ’er een zeker hert in de provintiën van Xenfi en van Chiamfi

van V
^ lekker riekt, en waaraan de Chineezen den naam gegeeven hebben

•’et muskus-dier ; de Chineefche Atlas fpreekt ’er van in deze

'nr™* j '"onzekerheid te houden wegens de beteekenis van dien
”

t.p'i-1

’ Mujchus,-iz\ ik ’er u van zeggen het geen ik meer dan eens gezien
” omdar 7v van pph

zekere bult aan den navel , die naar eene kleine beurs gelykt,

:: nëSn'LIinen dk dfer^

„ Hellen, ’t welk de reuk van het dier Xe of .SV , dat is te zegge^tf 4dS’’ Heds
vier voeten lang, en zo vaardig als een hert; het geheele verfchil bellaat hierin

, nat zvn ha r
wat zivarter is en dat bet geene hoornen heeft gelj'k ’t hert. De Chineezen eeten het vleeith
van dit dier omdat het zeer lekker is. De provintiën van Suchuen en Sunnare hebben grooten
overvloed van deze foort van dieren , en men kan zeggen

,
dat van alle de landen van China

geen llreek is, waarin ’er zo veele gevonden worden als de landen, die meert aan ’t wellen
grenpi. La Chine illuftrée de Kircher, traduit pareTAlquié, Amfterd. i6%o. pas. 2k6.

(cp Het m^kus-heri wordt in China en in de Ooft- Indien gevonden; het is niet kwalvk
afgebeeld ni het mufeum van Calceolarius. De afbeelding, welke Kircher in zvn China
illuftrata daarvan gegeeven heelt, is gebrekkig in den fmiit en in de voeten; die van Tonston
IS ongerymd; bykans overal is dit dier kwalyk befchreeven. „ Alle de Schryvers weeten,
,, zegt Aldrovandüs, het twee hoornen heeft." Simeon Sethi zegt, dat het
,, maar cenen hoorn heeft. Noch het een noch het ander is waar; het is eveneens met de
befchryving door Scaliger, en vervolgens door Cmocco in het Calceolarii mufeum gegee-ven, dezelve IS gebrekkig; de befte is die, welken in de Ephemerides van Duitfchland ge-vonden wordt; dezelve egter vergelykende met die, welke ik zelfgemaakt heb, en die ikhkr
gaa geeven

,
heb ik daar eenige verfchillen in gevonden.

Dit dier is van het einde van de neus tot aan den Haart omtrent drie voeten hing; de kop
heeft vj'f of zes duimen, de hals zeven of agt_ duimen lengte; het voorhoofd heeft drie du^men breedte , het einde van de neus is geen duim breed, het is Ijjits en gelykt naar dat van den

ëf '‘ë
''‘‘ë Omtrent drie duimen

^ ^^Sts twee duimen lengte; de voorrtebeenen hebben om-
trenc denien of veenien duimen hoogte ; dit dier behoort onder die , welke gevorkte voeten
hebben ; de voet is diep gekheid

, van voren met twee hoornen of hoeven van meer dan een
duim knigte, en van agteren met twee andere, bykans even groot, gewapend; de agterfte voe-
ten ontbraken m het onderwerp, dat ik hier befchryf : het hair van den kop en de pooten was
flegts een half duim lang en vry fyn; onder den buik was het wat dikker en anderhalf duim
lang , op den rug en de billen hadt het drie duim lengte , en het was drie of viermaal dikker
dan vaikensborfte s, dat is te zeggen

, dikker dan van eenig dier. Dit hair was van den wortel
tot aan het einde beurtelings met bruin en wit gekleurd; het was bruin op den kop en de bee-
nen, witagtig op den buik en onder den Haart

, golvende dat is te zeggen wat gekroesd op hetknus en den buik, zagter in het aaiiraaken dan by de meefte dieren. Ook is dit hair ten iitier-
van een los weefzel

, want het zelve fplytende en met een vergrootglas befchou-

dpr
my toe te beftaan uit kleine blaasjes gelyk aan die, welke men in de fchafc

vanLir'en van eene raiddel-zellTlandigheid is tuflehen die

van den mond vva^"!.’ëëvf
'"-'tonderft kaakebeen en wou beneden de hoeken

gelyke grootte en ^ j®'*" omtrent drie vierde duim lengte, hard, ftyf, van

te; zy fteekt boven hërvpf"
"’“j^^"sj’evat, heeft omtrent drie duimen lengte tegentweebreed-

SVvintigtann, zes
den bu„ Het dier heeft zes-

tanden agter,en aan ydère
kaakebeen

, waarvan agt fnytanden van voren en vier bak-

duim afl'andsvan heS/^ëë ^e%rsSstr"a^
in^het bovenft kaakebeen, en op anderhalf

.««4 rtP hnniktaiid van WGürzyde van dat zelfde kaakebeen een ftag»
^ ^ een half duim lang agterwaards en naar beneden ge-
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keurige befchryving van gemaakt heeft naar een vel van het dier ,
dat ten

zynen tyde in het kabinet van de
_
koninglyke maacfcnappy van Londen

bewaard wierdt ; die befchryving is in ’t Éngelfch , en ik neb geoordeeld

hier de overzetting daarvan te moeéen geeven. Een jaar na het uitgeeven

van dat werk van Grew in ió8i
,
gaf Lucas Schrokiüs (d) te Weenen

de hillorie van dit dier in dmk uit
,
waarin men niets nauwkeurigs of geheel

nieuws vindt ;
wy zullen alleenlyk de byzonderhed>.n

,
die wy daaruit trekken

kunnen, famenvoegen met die, welke in de andere Schryv-ren, en vooral in

de laatfte Reisbefchryveren , verfpreid zyn
,
en niets meer kunnende doen

,

zullen wy ten minden alles doen wat wy kunnen
, dat is te zeggen verzame-

len; niet alles wat men van dit dier gezegd heeft, maar het weinige, dat

men daar van weet: dit is, zeg ik, al wat wy kunnen, devyl wy het dier zelf

niet hebben kunnen magtig worden ,
en zelfs niet te zien kunnen krygen.

Uit de befchryving van Grew ,
die het eenigll egtftuk is

,
en waarop

wy kunnen daat maaken, fchynt dit dier een ruw en lang hair
,

een fpitfen

fnuit en flagtanden , ten naaden by zo als het varken , te hebben ; en in

deze eerde betrekkingen nadert het naar het wild zwyn , en miflehien nog

meer naar het dÏQV Babiroujfa genaamd, d welk de Natuurbefchryvers In-

diaanfeh wild zwjn genaamd hebben, het welk met verfcheiden kenmerken

van het varken , evenwel zo als het muskus- dier, eene minder dikke ge-

ftalte, hooge en ligtvaardige pooten
,
gelyk van een hert of rhebok, heeft.

Van eene anderen kant heeft het Amerikaanfch varken
, ’t welk wy pecari

genaamd hebben ,
op den rug eene holligheid of zak, die een overvloedig

en derk riekend vogt bevat , en het muskus - dier heeft dien zelfden zak

niet op den rug
,
maar op den buik. .In het algemeen is geen der dieren

,

die riekende vogten geeven
,
gelyk de das ,

de bdver , de pecari , de onda-

tra de desman ,
de civetkat, de zibet,van het geflagt der heften of bok-

ken ’ dus zouden wy geneigd zyn te denken, dat het muskus-dier meer naar

de varkens (e)

,

waarvan het de flagtanden heeft, overfloeg ,
zo het tevens

de fnytanden in het bovenll kaakebeen hadt, maar het mill die fnytanden.

tromd en in een punt uitloopende; die flagtanden zyn niet rond maar platagng, zy zyn een

E^en duim breed, weinig dik en agter fiiydende, zo dat zy vry wel naar een klein Tikkeltje

M vken; daar zyn geene hoornen op den kop, enz. Zie Mujeuni Reg. Societatis, by Ne-

hemiad Grew, M. D. London pag. 22, 23

'cd-i Nota. ScHUOcEius geeft de afbeelding van het dier, maar zonder befchryving,

hv^zeet alleenlyk, dat het naar een rhebok gelykt , behalven dat het in hetbovenft kaakebeen

twee tanden als flagtanden heeft, die buitenwaards gerigt en omtrent drie duimen lang zyn, dat

dit het voornaam kenmerk van dit dier is, dat het in de kleur van ’t hair verfchillende is, dat

de kop ook verfchilt van dien van den rhebok, en meer zweemt naar dien van den wolf, dat

het hair gemeenlyk met verfcheiden vlakken is geteekend, en dat de uitpuiling
, die den muskus

bevat onder den buik een weinig beneden den navel is ; hy voegt ’er by , dat dit dier gevonden

wordt in Tartarye, in Tibet, in China; byzondcrlyk in de provintie van Xinfi, in Tiuiquin,

in PegUj ÏR koningyk Aracan, en in dat van Boutan. (^pag. 32. tot aan pag. 57).
f/) Anitnal mofc'tifirum neque e cervino , neque e caprino genere ejfc videtw ,cotnua enim

non haitt an ruminet incertum eft ; dentibus tarnen incijoribm in fupe’iore mandibula

caret .ruminantium in modum,& dentes ibidem exertos hahet, (T«sk tf«^/*V<t,defenfes^«A

veUt Portui. Ray, Synopf. qmdrup. pag. 127.
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en in die betrekking nadert het tot de herkauwende dieren , en vooral naar
den kleinen rhebok, die ook herkauwt, fchoon hy geene hoornen heeft

;

maar alle deze uitwendige kenmerken zyn niet genoeg , zy kunnen ons niet

dan gillingen verfchafFcn
; de befchouwing alleen der inwendige deelen kan

de natuur van dit dier befliflen , ’t welk tot heden toe niet bekend is. Ik
erken zelfs, dat het alleenlyk is uit inzigt om de vooroordeelen van de raees-

ten onzer leezeren niet te kwetfen , dat wy het zelve agter de bokken en gei-

ten
, de gazelles

, en de kleine rheetjes gefteld hebben ,
fchoon het ons voor-

koomt daar zo verre af te zyn , als van eenig ander gellagt.

Marc Paul, Barbosa, Thcvemot, Vnrifr Phtlippe de Marini, heb-
ben zig allen meer of min vergift in de aanduidingen , wtijke zy van dit dier

gegeeven hebben (jf). Het eenige , dat daar waar in is, en waaromtrent
zy overeenkoomen ,

is, dat de muskus geformeerd wordt in een zak of ge-

zwel by den navel van het dier
,
en het fchynt uit hunne getuigeniffen , en uit

die van eenige andere Reisbefchryveren ,
dat het mannetje alleen de goede

muskus voortbrengt; dat het wyfje ook wel denzelfden zak byden navel heeft,

f/") Paolo befchryft het op deze wyze: Het heeft hair zo dik als dat van ’t hert; het

heeft de voeten en den ftaart als van de gazelle, en heeft, even ah deze

,

geene hoornen.

Het heeft vier tanden van boven drie vingers lang, fyn en wit als yvoor; twee die opwaards
loopen en twee naar beneden gekeerd, en dit dier is fchoon om te zien. By volk maan krygt

het een gezwel aan den buik by den navel, en dan vangen de Jaagers het en openen dit ge-

zwel. Barbosa zegt, dat het meer gelyki naar de gazelle ,
maar hier in kooint hy niet

overeen met de andere Schryvers , dat hy het zelve wit hair toefchrylt , zie hier zyne eigen
woorden

: „ De muskus wordt gevonden in kleine witte dieren , die naar gazelles gelyken , en

„ die tanden hebben als de olyfanten , maar kleiner. Deze dieren krygen eene foort van ge-

„ zwel onder den buik en onder de borft , en als de Hof ryp is krygen zy zulk eene jeukte

,

„ dat zy zig tegen de booinen wryven , en ’t geen ’er als dan met kleine korrels uitvak is de

„ befte en volmaaktfte muskus.” De befchryving, welke de Hr, Thevenot geeft, ftrookt

nog minder met de andere , hy fpreekt ’er van in deze bewoordingen : ,, Daar is in deze lan-

„ den een dier, dat in den fiiuit naar een vos gelykt,en niet grooter is als een haas: het heeft

„ hair van kleur als de herten , en tanden als van een hond ; het brengt zeer voortreffelyke

„ muskus voort ; het heeft aan den buik een blaasje , dat vol bedorven bloed is , en ’t is tiac

„ bloed, waaruit de muskus beftaat, of dat de muskus zelve is; men ontneemt het hem, en

„ men overdekt ftraks met leder de blaas, die afgefneeden is, om te voorkooinen, dat de

„ reuk niet verviiegc; maar het dier overleeft de bewerking niet lang.” De befchryving van

A. Pigafetta, die zegt, dat het muskus -dier van de gertalte van eene kat is, ftrookt niet

met die der andere Schryveren. De befchryving van Vader Philippe de JWarini koomt
nog minder overeen; want hy zegt, dat dit dier een kop heeft als een wolf, en Vader Kir-
CHER vertoont het in de afbeelding , welke hy daarvan geeft, met een varkcnfniiit,’t geen mis-

fchien de fout is van den graveerder, die het ook nagels in plaats van gekliefde hoeven geeft.

SiMEoN Setiii verwydert zig nog meer van de waarheid met dit dier van de grootte van een
eenhoorn

, en zelfs als die ibort 'zynde , te vertoonen. Zie hier zyne woorden.: „ de muskus
„ van mindere waarde is die, welke men nit de Iiidiën brengt, die naar den zwanen trekt, en
„ de minfte van allen is die van China, al die muskus formeert zig onder den navel van een
„ zeer groot dier

, dat maar eenen hoorn heeft, en dat naar een rhebok gelykt. In den brons-

,, tyd k^gt het by den navel een opliooping van dik bloed, dat een gexwel maakt, en defniatt
belet hem te drinken en te eecen, hy rolt zig op de aarde, en werpt dac vuil bloed uit, ’c

„ welk geltold zynde na een aanmerkelyken tyd dien Herken reuk verkrygt.” Alle deze Schry-

vers koomen overeen wegens de wyze, waar op de muskus zig formeert iii de blaas of in het

gezwel, t welk zig aan den navel van het dier vertoont als ’t in den bronstyd is. /Jncienne$

Relalions des Indes & de la Chine, pag. aid. enz.
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maar dat het vogt, 't welk daarin wordt afgeklensd
, niet dezelfde reuk

heeft; het fchynt daarenboven dat dit gezwel van liet mannetje niet met
muskus wordt vervuld ,

dan in den bronstyd , en dat in andere tyden de hoe-
veelheid van dit vogt minder en de reuk zwakker is.

Wat de ftof zelve van den muskus belangt
, haar wezen

, dat is te zeggen

,

haare zuivere zelfftandigheid ,
is miflchien zo weinig bekend als de n^uur

van het dier ,
die dezelve voortbrengt ; alle de Reisbefchryvers koomen

daarin overeen , dat deze drogiie altyd verbafterd en met bloed of andere
drogues vermengd wordt door hen, die dezelve verkoopen; de Chineezen
vermeerderen niet flegts de hoop door die vermenging, maar zy zoeken
daarenboven het gewigt nog fterker te vermeerderen

, door daar wel fyn ge*
wreeven loot mede te verbinden ; de zuiyerfte muskus , en die door de Chi-
neezen zelve meeft gezogt wordt, is die, welke het dier iaat vloeijen op
fteenen of ftamraen van boomen, tegen welken het zig wryft als deze ilof

prikkelende of al te overvloedig wordt in de beurs , waarin zy geformeerd

wordt; de muskus in den zak zelven is zelden zo goed
, omdat zy nog nietryp

is , of wel ,
omdat het niet dan in den bronstyd is

,
dat zy al haare kragt en al

haaren reuk verkrygt , en omdat het dier in dien zelfden tyd zig poogt te

ontlaften van deze al te fcherpe ilofFe,die aan ’t zelve prikkelingen en Jeukte

veroorzaakt. Charwn (g) en Tavernier , hebben beiden de middelen be-

(£) Meed alle menfchen, denk ik, weeten, dat de muskus het uitwerpzel en de enerdof
is vsxi een dier, dat naar de wilde geit gelykt, behalven dat het dunner is van lighaam en bee-

nen; het wordt gevonden in opper Tartarj-e , in noordelyk China, dat daaraan grend , en in

groot Tibet, dat een koningryk is tuflchen de ludiën en China leggende. Ik heb deze dieren

nooit leevende gezien , maar ik heb ’er op verfcheiden plaatfen vellen v.in gezien ; men vindt

’er afbeeldingen van in het gezantfchap der Hollandereu naar China ; en in het China i/lujlra-

/i/van Vader Kircher; men zegt gemeenlyk dat de muskus een zweet van dit dier is, dat

naar eene dimne blaas by den navel vloeit en zig daar ophoopt. De Ooderlingen zeggen net-

ter ,
dat ’er een gezwel in het lighaam van dit dier gefonneerd wordt by den navel , welks

vogt prikkelt en jeukte venvekt ,
inzonderheid als het dier togtig is : dat het zig als dan te-

gen de boomen en rotfen wryft , waardoor het gezwel barft , en de ftofle ter zelfder plaats

tuflchen de fpieren en het vel vloeit, zig daar vergadert cn eene foort van blaas maakt; dat

de inwendige warmte dat bedorven bloed verhit ; dat het door deze verhitting dien Her-

ken reuk krygt ,
welken de muskus geeft. De Oollerlingen noemen dit blaasje den na-

vel van de muskus

,

en ook den reukgeevenden navel ; de goede musicus koomt van Ti-

bet ;
de Oofterlhigen achten dezelve boven die van Chiua , ’t zy dezelve inderdaad eene fter-

ker en duurzaamer reuk hebbe, ’t zy omdat dit alleenlyk zo fchynt, dewyl zy dezelve verfcher

Icrygen, omdat Tibet digter by is dan de provintie van Xinfi
, ’t welk die ftreek in China is

alwaar de meefte muskus valt. De groote handel in muskus gcfchiedt te Boutan , een vermaar-

de ftad in ’t koningryk Tibet; de Patans, die denvaards trekken om hunnen inkoop te doen
verfpreiden dezelve door geheel Indië , van waar men haar vervolgens over de geheele aarde
vers’oert. De Patans zyn nabuurig aan Perfie en opper Tartarye, onderdaanen van, of alleen-

lyk fdianing geevcnde aan den grooten Mogol. De Indiaanen maaken veel werk van deze
fpeccryagtige drogue zo wel voor eigen gebruik , als omdat dezelve door buitenlanders fterk

by hen gezogt wordt. Zy gebruiken dezelve in hunne reuk- en faamgeftelde genees -midde-
]en, en in alles, wat zy bereiden om de welluftighcid op te wekken en de kragten te
herftellen; de vrouwen bedienen er zig van om de dampen te verdryven, die uit de Ivfmoeder
naar ’t hoofd ftygen, en draagen ten dien einde een blaasje op den navel; en als de vapeurs

geweldig cn aanhoudend zyn, neemen zy muskus uit het blaasje, befluiten het in een Itukfe

Uimen als een klein zakje gemaakt, en leggen het op de deelen, die de fchaamte niet toelaat te
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fchreeven , waarvan de OofterJingen zig bedienen om de muskus te verval-
fchen. Het kan niet anders wezen , of de kooplieden moeten de hoeveel-
heid muskus boven alle verbeelding vermeerderen, dewyl Tave knier {h)

in

noemen Men denkt gemeenlyk, dat als men het klein zakje
, daar de muskus in is , door-

fiiytlt, daar zulk een Herken reuk uitkomt, dat de jaager den mond en de neus met een Huk
linnen , verfcheidemaalen toegevouwen

, wel digt moet toefloppen , en dat , in weêrvvil van de-
ze voorzorg, de kragt van den reuk hem egterdikwils met zulk een geweldigheid doet bloeden ,

dat hy ’er van fterve. Ik heb hieromtrent een nauwkeurig onderzoek gedaan, eii dewyl ik in-
derdaad iets diergelyks heb hooren verhaalen door Armeniërs

, die te Boutan geweeft waren,
dciilc ik y hcc 1S5 ntiync reden i? ^ oinout vcrkrv'-^^c door den tyd^
maar in tegendeel haaren reuk ten langen lelie verlicft deze reuk nu

jj, jg indiën

,

dat ik dezelve nooit heb kunnen verdraagen. Tenvyl ik in muskus handelde hïcw it my altyd
in de open lugt, met een neusdoek voor ’t aangezigt, verre van hen af, die deze blaasjes be-

handelden, en my voor het overige op inyn makelaar verlaatende ; omdat ik toen reeds onder-

vonden had
, dat de muskus ilerke hoofdpyn maakt en geheel onverdraagelyk is , als dezelve

maar onlangs van het dier gehaald is. Ik zal hier by voegen, dat ’er geene drogery in de we-
reld gemaklyker te vcrvalfchen is , en inderdaad meer vervalfcht wordt dan deze ; daar zyn
verfcheiden beurzen, die enkel het vei van dit dier zyn met bloed van het zelve gevuld, daar een
weinig muskus wordt by gedaan , om ’er den reuk aan te geeven , maar die geenfins die zakjes

of blaasjes zyn, welken de wyze Natuur by den navel fonneert om dit verwonderlyk en llerk-

riekend vogt te ontvangen. Wat de waare blaasjes zelve betreft, als de Jaager dezelve niet

genoegzaam vol vindt , drukt hy den buik van het dier om ’er bloed uit te krygen , waar
mede hy dezelve vult; want men houdt het daar voor, dat ook het bloed van het muskus-dier,
en zelfs zyn vleefch lekker riekt; de kooplieden mengen ’er vervolgens loot, oil'enbloed, en
andere ftoffen mede , gefchikt om den ointrek en ’t getvigt dezer dierbaare drogery te vermeer-
deren. De kontl, wmarvan de Oolierlingen zig bedienen , om die vervalfchingte ontdekken zon-
der het blaasje te openen, is vooreerft het gewigt, dewyl de ondervinding hen geleerd heeft,
hoe veel een onvervalfch: blaasje weegen moet. De fmaak is hunne tweede proef, dus mis-

fen de Indiaanen nooit om kleine korreltjes te neeraen uit de blaasjes als zy die koopen
, en

dezelve in den mond te lleeken ; de derde proef is van een draad met knoflook - fap dóórtrok-

ken door middel van een naald, door het blaasje heen te trekken, want zo de knoflook -reuk
weg gaat is de muskus goed, zo de draad dien behoudt is zy vervalfcht. Foyages de Char-
DiN, Amfierd, 1711. torn. ILpag. \6 en 17.

Qi') De befte foort en de grootftc menigte van muskus koorat uit het koniiigryk Boutan,
van waar men dezelve naar Patna, voortiaaine ftad van Bengale voert, om met de lieden van
dat land te verhandelen; al de muskus, die in Perfië verhandeld wordt, koomt van daar

Ik heb de liefhebbery gehad om het vel , enz. van dit dier mede te neemen en te Parys te bren-

gen, \vaarvan hier nevens de afbeelding.

Nadat men dit dier gedood heeft, fnyt men het blaasje weg , dat zig onder den buik, ter

grootte van een ey vertoont, en dat nader is by de teeldeelen dan by den navel; vervolgens

haalt men de muskus, die in het blaasje is, en die zig dan als geftold bloed vertoont , daaruit.

Als de landslieden dezelve willen vcrvalfchen , doen zy lever en bloed van het dier onder mal-
kander gehakt ,

in de plaats van de muskus , die zy daar uit gehaald hebben ; dat mengzel
brengt in de blaasjes , in twee of drie jaaren tyds, zekere kleine diertjes voort, die op de
goede muskus azen, zodat als men dezelve opent, veel verlies beljseurt ; andere landlieden,
nadat zy het blaasje afgefneedeu en daar zo veel muskus uitgehaald hebben, als zy durven
waagen, om de fchelmery niette vertoonen, doen kleine greintjes loot in de plaats, om de
blaasjes zo veel zwaarcr te maaken; de kooplieden, die dezelve koopen en naar andere landen
vervoeren, getrooften zig deze laatfte bedriegery nog gemaklyker dan deeerfte, omdat hier

die kleine diertjes de fchade niet verdubbelen. Maar het bedrog is nog moeijclyker te ont-

dekken ,
als zy van het vel van den buik van het dier kleine beurzen maaken , welke zy zeer

netjes famen naaijen met draaden van het zelfde vel, en die naar wezendlyke blaasjes gelyken.

Zy vullen deze beurzen met het geen zy uit de goede blaasjes genoomen hebben, en met het

bedrie-
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in een enkel jaar zeftien honderd drie-en-zeven tig blaasjes kogt, hetwelk

een gelyk getal van dieren, aan welken deze blaasjes ontnomen waren, on-

derftelt ; maar dewyl dit dier nergens hiiilTelyk is , en deszelfs foort zig tot

eenige diftrikten van het Oolten bepaalt ,
kan men omnogelyk onderftellen

,

dat het talryk genoeg is om_ zulk eene groote hoeveelheid van deze lloffe

voort te brengen, en daar is niet aan te twyftelen, of de meeftc dier ge-

waande beursjes of blaasjes zyn kleine konll- zakjes, van het vel van andere

deden des diers gemaakt ,
en gevuld met deszelfs bloed met eene kleine hoe-

veelheid waare muskus vermengd. Inderdaad is deze reuk milTchien de

llerkfte van alle bekende reuken ; daar is maar een zeer kleine gift noodig

,

ora eene groote hoeveelheid ftolFe te doortrekken , en terwyl de reuk zig op

eenen grooten afftand verfpreidt,is het minfte deeltje genoeg om zig in eene

aanmerkelyke ruimte te doen bemerken. Ook is de reukilof zelve zo duur-

zaam en zo vaft, dat zy, na verloop van verfdieiden jaaron, nit.t veel van

haare werkzaamheid fchynt verloren te hebben.

hoariPfrelvk menazel, dnt zy daar willen byvoegen, daar de kooplieden zeer bezwaarlylc iets

hi^Tierken kunnen. Het is waar, dat , zo zy het blaasje toebonden , zodra zy het afgefnee-
VtUi oc

lItrt•^ ff» «ronv/an _ nf rif» forwvl 7V Hanr pf»n vfjn rlr*

7oiide i^èkerV dat de geweldige kragt van dezen reuk noodzaaklyk moet getemperd

vrarden om aangenaam te zyn, zonder aan de herfenen te benadeelen. De reuk \mn dat dier,
. .« -i_ Tl--,,,. UaU urne 7.n ITprlr . dar ik het ontTioffelvk in mvn kamer hnnHen

waar cinddyk myn volk het z;^
; . v. . ,, , u i • j- j. • • .

’

dat het vel niet altyd wat van den reuk behouden hebbe. Men begint dit dier niet te vinden

dan omtrent van den zes-en-vyftig(len tot op de hoogte van den zeftigrten graad ; zy zjm ’er in

eroote menigte, dewyl het land met bollchen bedekt is; het is waar, dat zy in de maanden

februarv en maart , nadat zy honger geleeden hebben in de landen van hun verblyf, wegens de

twaare’fneeuw, die daar dikwils ter hoogte van tien of twaalf voeten valt, naar den kant van ’c

7niden kooraen tot aan den vier-cn-vcertigflen of v-yfeii-veertigflen graad, om koom of nieuwe

ft t* eeten cn ’t is le dezer tyd dat de landlieden hen in hunnen doortogt met ftrikkeii , die zy

(breiden’ opwagten en hen met pylen en (lokken dooden. Zominigen dier landlieden hebben

«fv verzekerd , dat veelcn dezer dieren, als die zo mager en kwynetide zyn wegens den honger,

dimi zv geleeden hebben , zig in den loop laateii vangen. Daar moet eene verbaazeiide hoe-

Se?d van deze dieren zyn ,
naardien eik maar een blaasje heeft, en het grootfte ,

dat gemeci>

Wk niet ^ooter is dan eene hoenderey, (legts eene halve once muskus kan uitleveren terwyl

wel drie of vier van deze blaasjes noodig heeft om een once muskus tebekoomen.

”“nJ^KoninK van Dantam, van wien ik in het volgend deel zal fpreekon
, als ik de befchryving

V dar konServk zal geeven,vreezende dat debedriegery ,die met de muskus gepleegd wordt,

bandel in de drogcry zou doen ophouden, en wel te meer , omdat men dezelve ook uit

Tnnonin en Cocliincliina bekoomt ,
die duurer valt , omdat er zulk eene groote hoeveelheid

iilr van is- die Koning, zeg ik ,vreezende dat de vervalfdnng dezer dierbaare koopwaare den

SeMn dezelve uit zyn Ryk mogt verbannen, beval voor eenigen tyd , dat alle de blaasjes

nSt toeeenaaid, maar open te Jloiitan, de plaats van zyn verblyf, gebragt inoeftcn worden, ora

daar onderzogt én met zyn zegel bellempeld te worden. AUc die, welke ik gekogt heb , wmren

van deze foort, maar niettegenftaande alle voorzorgen des' Konings, openen de boeren hen be-

bendlElvk en ïleeken daar, gelyk ik gezegd heb, k eine ftukjes loot in, ’t welk de kooplieden

dulden omdat het loot ,
zo als ik (Iraks aanmerkte , de muskus niet bederft

, en alleen het gewigt

bP7waart In eene myner reizen naar Patna, kogt ik zeftien honderd drie-en-zeventig blaasjes,

die twee’ duizend vyf honderd zeven-en-vyftig en eene halve once, en vier honderd twee-en-

vvftie oneen ,
buiten het blaasje , woogen. Les fix Foyeiges de Jean Baptiste Tavernier en

Tu-nuie en Perje &’ aux Indes, Rouen 1713- torn. IF. pag.j^ tot 78.

XUDeeL Ii
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BESCHRYV'ING
VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET,

DAT BETREKKING HEEFT TOT DE NATUURLYKE HISTORIE

DER KLEINE RHEBOKJES, VAN DEN CARIACOU
VAN DEN COUDOUS, KN VAN HET

MUSKUS -DIER.

No. MCXCI. Een jong van een klein rheetje.

p\e fmoel van dit diertje is korter en zyne ooren zyn grooter, dan by hetJ-' volwaflene ; deszelfs befchryving en afmeetingen maaken een gedeelte
uit van de befchryving van het kleine rheetje.

No. MCXCII. Een klein rheetje.

Men heeft aan het vel van het dier flegts de beenderen van den kop en
van de pooten gelaaten; hetzelve is uit de Indiën med-gebragt door mvn
Heer den Kommandant Godeheu; de bek is in diervoege geópend datmen daar de fnytanden, de twee hondstanden en verfcheiden baktanden in
ziet. Ik heb reeds melding gemaakt van de kleuren van het hair van dit
dier, ^ en zyne voornaarae afmeetingen zyn in de befchryving van het kleine
rheetje opgegeeven.

No. MCXCIII. Een ander klein rheetje.

Dit rheetje is van Mergui uit de Indiën medegebragt ; het is even groot
en in denzelfden flaat als het voorgaande , maar zyn hair heeft minder van
eene bruine en meer van eene vaale keur, het fchynt jonger, want zyne
hondstanden zyn zeer kort.

^

No. MCXCIV. De pyp en de voet van een voorpoot (PI. XLV, fig.
3), die levensgrootte h-

,
gelyk de anderefiguuren

van die plaat) , en van een agterpoot (ftg. 4) van
een klein rheetje.

Deze deelen zyn een weinig langer en dikker dan die , welke met dezelve
overeenkoomen by het kleine rheetje

,
onder No. MCXCII bygebragt.

No. MCXCV. De pyp en de voet van den voorpoot (fig. 5) en van
den agterpoot (/ïg. 6) van een ander klein rheetje.

Het fchynt uit de afmeetingen van die deelen , dat zy van een klein
rheetje koomen van dezelfde grootte als dat, het welk onder No. MCXCII
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isbygebragt; zy zyn met een klein goud plaatje {AA,fig. 5 en 6) aan

het bovenu eind der pypen bekleed j de Negers bedienen zig daarvan voor

een pypen -ftoppertje.

No. MCXCVI. De pyp en de voet van een voorpoot (Jig, y) en van
een agterpoot (Jig. 8).

Deze deelen zyn van een nog kleiner rheetje dan dat, het welk onder

No. MCXCI is bygebragt ; de oratrek van de pypen is flegts van vyf of

zes lynen.

No. MCXCVII. Den zeer klein hoorntje , dat in het kabinet in een

glas gevonden is, by de rhe - pootjes , onder de

drie vorige nommers bygebragt.

Men heeft alle reden om te denken, dat die hoorntje, XLV fig. 2 )

van de foort van kleine rhebokjes koomt , Gucvei (a) geheeten
, hetzelve

heeft flegts eenen duim lengte ,
en elf duimen omtreks aan debafis, het is

hol een weinig krom, zeer puntig en van eene zwartagtige kleur ; het-

zelve heeft by zyne bafis drie of yier uitfteekende en dwarfche voeten,

die onregelmaatig zyn in hunne rigting
,
en zig zeer onduidelyk vertonnen

op een der zyden van den hoorn ; het is my voorgekoomen meer over-

eenkomften te hebben met die van de gazellen
, dan met de hoornen van

eenig ander dier.

,

No. MCXCVIII. Det geraamte van een cariacou.

De befchryving en de voornaame afmeetingen van dit geraamte maaken
een gedeelte uit van de befchryving van den cariacou.

No. MCXCIX. Een hoorn van een coudous.

Deze hoorn ( P/- XLIX , fig. i ,
alwaar de hoorn van voren vertoond

wordt ,
en fig. 2 , alwaar die zelfde hoorn met de agterfie zyde voor is af~

'

geheeld) i koomt van de regterzyde van het dier ; hetzelve is omtrent twee

voeten en een halven lang over zyne grootfte lengte (^AB), en heeft byna

eenen voet omtreks aan de bafis ; dezelve is een weinig krom en heeft eene

zwaare rib {ACDE) ,
die twee flagen van eene krullyn om den hoorn

maakt, tot op twee derde deelen van deszelfs lengte, het koomt my voor,

dat die rib begint, gelyk die der hoornen van den buffel, op de voorfte zy-

de van de bafis. Daar zitten eenige dwarfche rimpels by de bafis van den

hoorn, waarvan wy hier fpreeken , het overige is glad, dezelven is geheel

van eene bruine kleur.

No. MCC. De twee hoornen van den condöus.

Deze hoornen (Pk XLIX, fig. 3 en 4.) zyn minder groot dan de voor-
gaande, want zy hebben flegts twee voeten lengte, voor het overige gely-

(a) Zie hier voor de Natiiurlyke Hifcorie van het kleine rheetje, door den Hr. de Bur-
fon, hhdz. 212. van dit deel.

li 2
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ken zy naar denzelven ,

zy zitten beiden aan het vel en aan het voorhoofdS'

been vafl:, dat afgebrooken is.

N°. MCCI. De zakken van het muskus-dier.

De zakken van een muskus-dier (P/. i, fig. i, 2 ^«3), zyn gedroogd

en mismaakt,- het is ray evenwel voorgekoomen , dat zy in den natuurlyken

ftaat platagtig waren ,
zy hebben omtrent twee duimen middellyns

, en een

en een vierde duim dikte; een van derzelver kanten {fig. i en z) is met
hair bekleed, en in het midden doorboord met eene opening CJ,fig. 2^,
die met een fyn en geelagtig vel (PC) omringd zit; de randen (DEF)
van den zak zyn met een dikker hair bekleed, maar dat van dezelfde kleur

is. Daar zit op den kant van die zakken ,
die aan het lighaam van het

dier geraakt hadt, een vliesje, dat de muskus-ftof bedekt
, waarmede de

zak vervuld is; ^s men het vJiesje wegneemt , ziet men die Itof {J, fig. 3)
bloot liggen.
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de BABIROUSSA ("')•

S
choon wy in des Konings kabinet niet dan den kop van dit dier

hebben ,
is het egter al te opmerkelyk om het met ftilzwygen voorby

ffaan. Alle Natuurbefchouwers hebben het voor een foort van varken

senomen ,
en egter heeft het noch den kop

, noch de geflalte
,
noch de

borftels, noch den ftaart van ’t varken ; het is hooger op depooten, en

heeft een minder langen fnuit, het is bedekt met een kort en zagt hair
,
ge-

Ivk als wol en zyn ftaart eindigt met een bosje van die wol ; ook is zyn hg-

4am minder log en dik dan dat van ’t varken; zyn hair is grys met ros en

wcrywart vermengd, zyne ooren zyn kort en puntig, maar het opmerlp-

1 kft karakter en ’t geen den babiroulTa van alle dieren onderfcheidt ,
be-

ft r in vier zeer groote üagtanden of hondstanden ,
waarvan twee minder

1 even als die der wilde zwynen uit het onderft kaakebeen uitfteeken

,

twee andere, die veel grooter zyn,koomen uit het bovenft kaakebeen,

taan door de wangen, of liever de bovenlippen, en ftrekken zig krommen-

de tot onder de oogen uit; en die flagfandenzyn van een zeer fchoon yvoor

,

zuiverer en fyner, maar minder hard dan dat van den olyfant.

De plaatfing en rigting dier twee bovenfte flagtanden ,
die den fnuit van

den babiroufla doorgaan ,
en die eerft regt om hoog loopen

,
en zig ver-

volgens als een hoepel krommen, hebben zommige Natuurkundigen, zelfs

bekwaame mannen, gelyk als Grew (fl), doen denken , dat deze flagtanden

niet befchouwd moeiten worden als tanden , maar als hoornen. Zy gronden

h n sevoelen hier op, dat alle de kaftjes der tanden van het bovenft kaake-

been in alle dieren die opening hebben naar onderen gekeerd, dat by den

Tinhitrmiïa of Babimfa, naara van dit dier in de Ooft-Indiën ,
door ons overgenomen.

( ? rr„ jl,, tjorctts Jndicus, Iconem animalis in injfula ^ava. novce Batavue ,fanu 1650.
Baüirouu J / -j u„fni(B vidi, natum fiudiofarum in gratiam adilendam cxijhmavi. Th.

Pis ON, Comment. & oppind. in Banti, pag. 61. fig. ibid.

n, hnrned bog. Babirouffa. Grews, Mujmum Reg, Soctet. pag. 27.

.Vr Jndicus Babirouiïa diSus. Rav, Syn. animal. qwdr. pag. 96.

Bfliimjb” Franc. Valentyn, befchryving der Ooft-Indiën, Amiferd. 172A. Vol. III.

^^At»indicw oricntalis, Babimja diSus. Seba, Tol. I pag 80. Tab. 50. fig, 2.

c ulaus d-^ibus caninis fupenonbus ab origtne JurJum verfis , arcualis ,cauda floccofa, ...

^t^alis.’Le Sanglier des Indts. Brisson, Regn, anim. pag. iio.

"^^BabiZfifa , Jus dentibus duobus caninis fronti innatis. LiNNiEus, Syft. nat, Edit. X.

bis upper ja<w be bas two boms. .. Bartholinus calls tlem teetb
; yet tbey are not

teeib but borns , becaufe tbey are nat , as all teetb , evenas the task of an elephaiit
, fixed in thejmv ,

yucm irCVtVyyCl tucy UTB 'nuif

of an elephaiit,_/i»«d in tbejnw ,

‘"itb tbeir roots upward, hut downwara: ana j o tbeir aiveoli are not open donunward witbi
'

noutb but upward upon tbe top of tbefnout, &fc. Grew’s, Muf. Aeg. Secietf pag. 28,

lis
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babirouiTi ,

gelyk in de andere dieren , in het hovend kaakebeen alle de kaft-
jes insgelyks naar onderen open zyn, zowel ten opzigte van de baktanden
als van defnytanden, terwyl alleen de kaftjes dier twee groote flagtanden
daarentegen opwaards gekeerd zyn, (zie de figuur PI. LI) en zy befloten
daaruit

,
dat

, dewyl het wezendlyk kenmerk van alle de tanden van het bovenft
kaakebeen was naar beneden te loopen

, deze flagtanden
,
die zig naar boven

rigten, niet onder het getal der tanden gefteld konden worden, en dat men
dezelve als hoornen moeft befchoiiwen. Maar die Natuurkundigen hebben
zig vergift; de plaatfmg of rigting zyn flegts omftandigheden van de zaak,
en maaken het wezen niet uit. Deze flagtanden , fchoon geplaatft op eene
wyze ftrydig met die der andere tanden

, zyn egter niet minder tanden ; het
IS alleenlyk eene byzonderheid in de rigting, die de natuur der zaak niet
veranderen

, noch van een waaren hondstand een valfchen hoorn van yvoor
maaken kan.

Deze groote en vierdubbele tanden geeven aan deze dieren een vreeslyk
voorkooraen; zy zyn egter miflehien minder gevaarlyk dan onze wilde zwy-
nen; zy gaan zelfs by troepen, en hebben een fterken reuk, die hen ont->’

dekt , en maakt dat de honden daar met goeden uitflag op jaagen. Zy knor-
ren (è) verfchriklyk , verweeren zig en kwetfen met de onderfte tanden,
want de bovenlle zyn hen meer hinderlyk dan voordeelig. Schoon ruw en
woeft, gelyk de wilde z\yynen

, laaten zy zig ligtelyk temmen, en hun vleefch,
dat zeer goed te ceten is, bederft in korten tyd; gelyk zy ook een fyn hair
en dun vel hebben, zyn zy niet beftand tegen de tanden der honden, die
daar liever op jaagen, dan op de wilde zwynen, en hen ligtelyk afmaaken;
zy hegten zig aan takken met de bovenfte flagtanden (c)

, om hun hoofd
te laaten ruften of om overeind te flaapen : dat gebruik hebben zy gemeen
met den olyfant, die, om te flaapen zonder te gaan liggen

, zyn hoofd on-
derfteunt door het einde zyner flagtanden te fteeken in gaten, welken hy ten
dien einde in den muur van zyn verblyf uitholt (d).

De babiroiiffa yerfchilt nog van het wild zwyn in zyne natuurlyke neigin-
gen; hy voedt zig met groenten en boombladeren, en zoekt niet in de tui-
nen te dringen om peulvrugten te bekooraen ; terwyl in dat zelfde land het
wild zwyn leeft van wilde vrugten, van wortelen, en dikwils de tuinen ver-
weeft.

_

Daarenboven vermengen deze dieren , die eveneens by troepen loo-
pen, zig nooit onder malkanderen ; de wilde zwynen gaan aan den eenen
kant, de babiroulTa’s aan den anderen ; deze laatile gaan vaardiger en lig-
ter

, zy hebben een fyner reuk
, en zetten zig dikwils tegen de boomen over-

eind
, om de honden en jaagers van verre te ontdekken ; als zy lang en zon-

der tulTchenpoozing vervolgd worden ; gaan zy zig in zee werpen, alwaar
zy,met zo veel gemak zWenimende als de endvogels, en eveneens onderdui-
kende, zeer dikwils aan de jaagers ontkoomen

, want zy zwemmen heel lang,
en gaan dikwils van het een eiland tot het ander over.

P? Pag. 340.— Pis ON, J^ppend. in Bene, pag. 6 r.
tnd. Onent. par Franc. Valentin, Vei. III. pag. aö8.

Qï) Zie deze byzonderheid m de hiftorie van den Olyfant , in ’t XI deel van dit Werft.
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Voor het overige wordt de babiroufla niet flegts op het eiland Boiiro of
Borneo by Amboina ,

maar ook op verfcheiden andere plaatfen (
e )

van
ziiidelyk Afia en Afrika gevonden

,
gelyk als op Celebes, op de kuil van

. Eftrila (ƒ), in Senegal (g), op Madagaskar, want het fchynt
, dat de

wilde zwynen van dit eiland, waarvan Flaccourt Qi) fpreekt, en waar-
van hy zegt, dat de mannetjes inzonderheid twee hoornen ter zyden van de
neus hebben ,

babiroufla’s zyn. Wy hebben geene gelegenheid gehad om
met zekerheid te kunnen bepaalen, of aan het wyQe die twee groote flag-

tanden, zo opmerkelyk in het mannetje, ontbreeken. De meefte Schryvers

,

die van deze dieren gefprooken hebben , fchynen hier omtrent overeen te
koomen, en wy kunnen het flük niet beveiligen of tegenfpreeken.

Ce) Men vindt de Babiroufla’s in groote menigte op ’t eiland Borneo
, gelyk ook in Cajely

op deXoelafche eilanden, inzonderheid in Xoela Mangoli, gelyk ook op ’t eiland Bangay, op
de weftkuft der Celebes, en in Manado. Befcbryv. der Oofl-Ind. door Fr. Valentyn, tom.

III. tag. 369. Nota. De meefte byzonderheden , welke w'y hier Iwven, ten opzigte der na-

tuurlyke gebruiken van den babiroufla hebben bygebragt, zyn uit dit zelfde werk van Valen-
TYN genoomen.

(f) Onder verfcheiden kooprvaaren, die de Hollanders van de kuft vanEftrila trekken , bren-

gen zy ook tanden over van wilde zwynen , die fchooner zyn dan die der olyfanten. Voyage de

Robert Lade, Traduit de PAnglois , Paris 1744. tom. I. pag. 12 1.

(g) Ik vernam eindelyk een dier groote wilde zwynen in Afrika Het was zwart gelyk de
wilde zwynen van Europa, maar van eene veel hooger geftalte. Het hadt vier groote flagtan-

den, vTiarvan de twee bovenfte als een halve cirkel gekromd waren naar het voorhoofd, alwaar

zy de gedaante maakten van hoornen , welken andere dieren hebben. Voyage au Senegal pat
Mr. Adanson, pag, ?6.

Q) Voyage ^ Madagascar par Flaccoürt, pag. 152.

I
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D it Amerikaanfch dier was nooit in Europa gezien
,
en ’t is aan de goed-

heden van den Hr. Hertog van Bouillon, dat wy de kennis van
het zelve te danken hebben. Dewyl die Prins werks maaict van vreemde
dieren

,
heeft hy my zomtyds de eere gedaan van my te verzoeken , om de-

zelve te kooracn zien, en hy heeft ’er ons ten nutte van ’t algemeen ver-

fcheiden vereerd.
_

Dit dier waa hem jong toegezonden
, en het was nog

niet geheel volgroeid toen de koude het deedt flerven
; wy hebben dus gele-

genheid gehad om het te leeren kennen ,
en zo wel inwendig als uitwendig

te befchvyven. Het is geen varken
,

gelyk de Natiuirbefchouwers en de

Reisbefchryvers beweerd hebben ;
het gelykt daar zelfs niet naar dan in

kleine betrekkingen , en verfchilt _’er van in groote karakters
; het wordt

nooit zo groot ; de grootfte cabiai is nauwelyks gelyk aan een varken

van agttien maanden ,
hy heeft een korten kop , veel minder gekloofden

fmoel
,
geheel verfchillende tanden en voeten

, vliezen tuflehen de vingers

,

geen ftaart ,
noch llagtanden ; de oogen grooter, de ooren korter; en

het verfchilt ’er ook zo veel
_

van in geaartheid en gebruiken als in maak-
zel; het onthoudt zig dikwils in ’t water, waarin het zwemt als een otter,

en eveneens zyn prooy zoekt
,
koomende vervolgens de vifch, die hy vangt

,

en met den fmoel en de nagels aangrypt, op den oever opeeten. Hy eet

ookgraanen, vrugten, en fuikerriet; dewyl zyne voeten lang en plat zyn,

houdt hy zig dikwils zittende op de agterlle voeten. Zyn fchreeuw is meer
het gebalk van een ezel dan een geknor, gelyk dat van ’t varken ; hy loopt

gemeenlyk niet dan des nagts en bykans altyd in gezelfchap, zonder zig

veel van den oever der wateren te verwyderen
, want dewyl hy ter oorzaake

van zyne lange voeten en korte pooten flegt loopt, zou hy zyn heil in de
vlugt niet kunnen vinden, en om aan hen, diejagt op hem maaken, te

ontfnappen, werpt hy zig te water, dompelt ’er zig in, en koomt verre van
die

Cahiai, een woord afgeleid van Cabknara, de naam van dat zelfde dier in Guiana, en
welken wy hebben aangenooinen.

Capyhara Brafilknfibus. Marcgrave, IJifl. nat. Brajil.pag. 230. fig. ibidem.

Capybara. Pis ON, Hijl. Brajil. pag, 99. Nota. De afbeelding is dezelfde als die van
' Maregrave.

Capybara Brafilknfibus
,
pareus fiuviatilis Marcgrnvii. Ray, Syn. quadr. pag. ïi6 , 127.

Cocbon d'eau, Vayuge de Desmarchais par k P. Labat, torn. III. pag. 315. enz.
Capivard, P'oyage de Froger, Amfterd, 1715. pag. tzy. fig. ibid.
Sus maximus palujlris. Poreus fiuviatilis Btafilienfis J o Ns TON. Capybara Brafilknfibus

Marcgrave. De cabiai, welken men ook cabionara noemt. Barrière, Hifi. nat. de la

trance Equin. pag. 160, 161.

Hydrocbcerus. L.s cabiai. Brisson, Regn. anim. pag. 117.

<
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die plaats af weer boven, om ’er uit te gaan en zig op ’t land te begeeven,

of hy blyft zo lang onder ,
dat men de hoop verheit van hem weder te zien. •

Zyn vleefch is vet en kort ,
maar het heeft

, even als dat van den otter

meer den fmaak van kwaade vifch dan van goed vleefch ; men heeft egter
opgemerkt, dat de kop en de nek niet kwaad wpen, en ditfcoomt wel
overeen met het geen men weet van den béver, wiens voorfte deelen den
fmaak van vleefch hebben ,

terwyl de agterfte naar vifch fmaaken. De ca-

biai is van eene ftille en zagte geaartheid; hy maakt geene moeijelykheid
,

noch, doet eenig kwaad aan andere dieren; men maakt hem gemaklyk tam,
hy koomt op de Hem en volgt gereedelyk de perfoon

, welke hy kent en
die hem wel behandeld heeft. Men voedde hem te Parys niet dan met garft

,

falade ,
en vrugten , en hy was welvaarende zo lang het warm bleef. Uit

het groot getal prammen fchynt het, dat het wyfje veele jongen tevens

werpt. Wy kunnen niets zeggen wegens den tyd vm de dragt, dien van

den groey, en by gevolg de levensduuring van dit dier. Onze ingezetenen

van Cayenne zullen ons hieromtrent opheldering kunnen geeven , want

zy zyn vry gemeen in Guiana
, zo wel als in Braziliën , langs de rivier

der Amazoonen ,
en in alle de laage landen van Zuid- Amerika.

XII Deel Kk
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BESCHRTFING VAN DEN CABIAL

l^e Cabiai (Pi. LU) heeft eenige overeenkomften met het varken, in
de hoedanigheid van zyn hair

, en door het maakzel van zyn lighaam

,

van het kruis en van de pooten ; deze kentekenen hebben hem den naam
yanvar^ew doengeeven; en omdat hy veel houdt van het water, omdat
hy nog te gemakkdyker zwemt, dewyl hy zwem-vliezen tuffchen de vingers
heeft

, heeft men hem water-varken genoemd , om hem van het waare var-
ken te onderfcheiden

; maar de onderfcheidende kenmerken zyn in grooten
getale tuflchen die beide dieren

j
men vindt ’er in het maakzel van den kop,

van den fmoel , van de oogen
, van de ooren

,
en van den halsj daar hebben

ook groote verfchillen plaats in de tanden en in de voeten
j het grootfte

beftaat ten opzigt van den ftaart,want de cabiai heeft ’ergeen; dit gedeelte
ontbreekt ook by den pecari, den agouti, het Indiaanfch varkentje

, enz. dit
laatfte fchynt my toe voor ais nog meer overeenkomft te hebben met den
cabiai, dan eenig ander dier,

De kop van den cabiai is lang
, deszelfs zyden zyn plat, de fmoel heeft

veel meer dikte dan breedte; de onderfte lip zit minder naar voren dan de
neus; de bovenfte heeft eene uitranding onder de neus

, en vertoont de
bovenfte fnytanden bloot, fchoon de bek gellooten zy; de opening van den
bek is zeer klein. Dit dier heeft een ronde neus en van eene zwartag-
tige.afchgraaiiwe kleur, de opening der neusgaten verre van elkanderen af
byna rond, de oogen zwart, en veel grooter dan die van het varken, de
kaakbeenen der oogleden zwart

, de ooren kort, regt, kaal, aan het eind
uicgerand en van dezelfde kleur als de neus, den hals dik en zeer kort

, het
lyf gevuld

, het kruis fchielyk afneemend , de pooten kort
, voornamelyk

ter plaats van de nahand ; de agterfte voet droeg meeftentyds op den grond
tot aan de waade , dat is te zeggen

, tot aan den hiel toe. De geleeding
der hand en de voeten waren byna geheel van hair ontbloot, en van eene
zwartagtige graauwe kleur

; daar zaten vier vingers aan de voorfte voeten
, de

tweede vinger was de dikfte en ftak het meefte naar voren uit , de eerfte en de
derde waren minder groot

, een weinig naar agteren geplaatft
,
de vierde was

de kleinfte en zat het meefl: agterwaards ; de agterfte voeten hadden flegts
<^ie yingersjzy waren naar evenredigheid grooter dan die der voorfte voeten
de middelfte vinger was de grootfte van allen, die van de zyden ftonden min-
der naar voren

, en de nagels waren plat en zwartagtig. Daar zit tuflchen de
vingers een klein zwemvhesje, dat door eene verlenging van het vel gemaakt
woro

,
gelyk aan dat, hetwelk tuflchen de vingers der haanen, der hennen,

flegts een klein knobbeltje ter plaatfe van den ftaart.
Het hair was yl en van dezelfde hoedanigheid als de borftels van het var-

ken, maar fyner j dat van het bovenft van den kop en van het Jyfen van
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den buitenkant der pooten was zvvart over het grootfle gedeel e zyner eng-

te van den beginne af; daar zat boven het zwart eene vaale kleur, en het

was zwart aan de punt; het hair van den omtrek der oogen van het on-

dprft van den kop, en dat van het hghaam en van den binnenkant der poo-

ten
^
hadt flegts eene vaale kleur, de langfte borftels zaten op den rug, en

Sdden omtrent twee duimen en een halven lengte; de hairen van de baar-

den waren zwart en gedeeltelyk uitgevallen.

T enste van het geheele lighaatn , in eene regte lyn gemeeten,

vM het eind van den finoel tot aan den aars

Lengte van den kop, van het eind van den fmoel tot aan het

agterhoofd . V ,

'

Omcrek van het eind van den fmoel •'
Omtrek van den fmoel , onder de oogen gemeeten

Omtrek van de opening van den bek •

Amand tulTchen de beide neusgaten . * n « u 1,

Afftand tuffchen het eind van den fmoel en den voorften hoek

van het oog * ^ ,

Afftand tuffchen den agtcrften hoek en het oor .

Lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen

Opening van het oog „ . / ,

Afftand tuffchen de voorfte hoeken der oogen

Ointrek van den kop tuffchen de oogen en de ooreu

T en"te der ooren • ‘ ^
‘ *

Rreedte van derzelver baüs,over de buitenfte kromte gemeeten

Afftand tuffchen de beide ooren , om laag gemeeten -

Lengte van den bals . • •

Omtrek van den hals . - •

Omtrek van het lighaam agter de voorpooten

Dezelfde op de dikfte plaats

Dezelfde oratrek voor de agterpooten •
,

Lengte van den voorarm, van den elleboog tot aan de gelee-

ding der hand
,

•

Omtrek van die geleeding • . , , •
,

‘

TcS?te van die geleeding af tot aan het eind der nagelen

rSte van hetlieen, van de knie tot aan den hiel

Lengte van den hiel tot aan het eind der nagelen

Breedte der voeten . • •

Lengte der langfte nagelen

Breedte aan de bafis . . • .

Deze cabiai woog zes-en-veertig ponden en een half; by de opening van

den onderbuik vondt men veel vet ;
het netvlies was zeer kort en lag met

de maag op de dunne darmen geplaatft, de lever ftrekte zig evenveel ter

linker- als ter regter-zyde uit; de maag lag geheel in de linker -zyde met

den twaalf-vingerigen darm.
.

, -r n ..h
De nugtere darm maakte zyne omwentelingen in de regter onderib-ltreeK

en in een gedeelte van de bovenbuik-ftreek
;
de omwentelingen van den om-

K k 2

voeten

,

duimen, lynen.
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0. 3- ir.
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geboogen darm lagen ook in de bovenbuik-ftreek en in de linker bovenbuik-
zyde; deze darni eindigde aan den bJinden-darm in de linkerzyde; de blinde-
darin was fchuinfch van de linker- naar de regter-zyde gerigc, en zo groot,

KaH ^ agcerlle gedeelte van den onderbuik byna geheel
oeg; de kronkeldarm maakte eenige eigen middelpuntige omwentelin-

gen en een grooten boog , die zig onder de maag van de linker- naar de
regter-zyde uitftrekte, en zig langs de regter-zyde tot in de darmllreek ver-
eng e

, voor dat hy zig aan den regten darm voegde , die zeer kort was.De maag was langwerpig, hy hadt omtrent evenveel dikte aan het regter
blindezak was zeerwyd; daar wasgeen hoek tuflehen den flokdarm en den portier bevat; daar zat noch eenaanhangzel aan den bodem van den grooten blinden-zak, gelyk by het var-ken

; de binnenfte wanden van den flokdarm waren met een vlies^ bekleed
dat in de lengte geplooid was , en dat

,
gelyk by het Indiaanfch varkentje*

eindigde op den rand van den bovenften mond der maag ; daar zat by dien
mond, onder de kleine kromte, cene foort van netwerk, dat door de plooi-
jen van den wolhgen rok gemaakt wierdt. De vliezen van de maag waren
zeer dim en zeer zwak, ter plaats van den grooten blinden-zak, en van de
zyde van de maag

; ^
zy hadden meer dikte op andere plaatfen

, en voor-
namelyk by dp portier

, alwaar zy llegts een zeer fterke plooi maakten.De dunne darmen hadden allen ten naaftenby dezelfde dikte , de blinde-darm was zeer groot in vergelyking van de kloekte van het dier ; dezelvehadt drie peesagugereepen, hy was van eene kegelagtige gedaante, ge-boogen m de gedaante van een kolf en rondagtig aan het eind, gelvk de
bhnde-darm van het Indiaanfch varkentje

; aan denzclven zaten ook groote
opblaazmgen

; de kronkeJdarm_ geleek aan zyn begin naar den blinden-darm

,

ter lengte van drie of vier duimen
; op dien afftand van den blindendarm

hielden de peesagtige reepen op, en wierdt de kronkeldarm zo veel naauwer
dat dezelve maar omtrent drie duimen middellyns hadtj in plaats van op-
blaazingen maakte hy eenen zak, in de gedaante van een blindendarm, die
twee duimen lang

, van eene kegelagtige gedaante, en aan het eind rond-
agtig was ; vervolgens verminderde de kronkeldarm langzaamerhand in dik-
te

,
en hadt maar anderhalven duim middellyn op een voet afllands van den

zak, en hy was nog dunner op eenige plaatfen van het overige zvner leng-
te; de regte darm hadt minder middellyn by den aars dan over zyne ande-
re deelen. ’

De lever was zeer groot, dezelve hadt vier kwabben, eene in het mid-

kw.hS zyde, en twee kleine aan de linker: de. middelfte

Se was
verdeelde, de mid-S bovet r

het ga blaasje zat boven de infnyding, en de fchoor-

middellle • deLlTr^ h"'.!
naaftenby zo groot als de

van binnen dezelve^^^*^
donker roode kleur van buiten en zwartagtigvan wnnen dezelve woog een pond en vyf oneen.

isee?lan^e5f iT"
gedaante van een ei, dat niet
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De milt was kort ,
zeer breed aan zyn onderfle eind

, en zeer fmal aan

zyn bovenfte eind ,
dat in de gedaante van een haak geboogen was

;
daar zat

tegen dat eind eene foort van kleine milt van de dikte en fatfoen als eene

lens ;
de voorfte zyde van de groote was kort en holrond de agterlle zyde

hadt’veel meer lengte, dezelve was bolrond en uitgefchulpt ; dit ingewand

was van buiten van eene loodkleurige verw,en van binnen zwartagtig rood,

hetzelve woog ééne once, drie drachmen cn eene halve.

De regter nier zat een weinig meer naar voren dan de linker 5 zy hadden

eene verfchillende gedaante van die der nieren van de meefte andere die-

ren, want zy waren zeer langwerpig, byna even breed aan de beide einden

ais in het midden
,

en zeer dun op den buitenkant, zy hadden geen indriik-

zel, het bekkentje was zeer fraai en byna onzigtbaar , men wierdt ook aan

deze nieren geene tepels gewaar.

De boven-nieren waren groot en aan den binnenkant van het voorfte ge-

deelte van den nier geplaatft ; zy waren anderhalven duim lang , negen lynen

breed en drie lynen dik, en van eene geelagtige kleur.

Het middelrif was dik en het peesagtig middelpunt hadt veel uitge-

ftrektheid.

Daar zat flegts eene kwab aan de linker long ,
de regter was uit twee

kwabben te zamengefteld, eene groote en eene Ideine, die digt by de bafis

van het hart geplaatft zat,gelyk de vierde kwab van de meefte andere dieren.

De groote kwab van de regter long van den_ cabiai geleek naar de linker

long , zy hadden elk van hun twee groote uitrandingen op den onderften

rand van derzelver voorfte gedeelte
;

het hart lag in het midden van de

borft geplaatft, het zat met de punt naar agteren gerïgt , het was kort, de

plaats van het middelft tuffehenfehot was van buiten tot aan de punt toe

zeer duidelyk ; ik heb geen voetfpoor van een eirond gat gezien
, fchoon de

cabiai zig dikwyls in het water onthoudt ;
daar kwam flegts eene tak uit den

bogt van de groote flagader te voorlchyn.

De long was zeer fmal aan haar voorfte gedeelte, en in het voorfte van

haar middelft gedeelte; hét overige hadt veel meer breedte cn dikte, zo

dat het fcheen, dat de tong daar dubbeld was, en dat ’er eene kleine tong

op de andere geplakt zat; het midden van dat kleine tongetje was glad, en

men zag daar geene tepels op , zelfs niet met een vergrootglas , maar men
wierdt ’er zeer kleine op haare randen gewaar, en daar zaten by den wortel

twee zeer onregelmatige kelkklieren, eene aan elke zyde, zy vertoonden zig

niet dan door twee fpleeten
,
die op elke klier fchuinfch van voren naar ag-

teren en van buiten naar binnen gerigt waren ; het fmalle gedeelte van de

tong was bedekt met zeer kleine agter overleggende tepeltjes, behalven die

welke aan den voorften rand van de kleine tong geplaatft zaten
,
en die naar

voren gerigt waren , het fcheen , dat deze rand dezelven die rigting hadt

doen neemen.

Het ftrot lapje was klein en op eene zeer onregelmaatige wyze uitgefnee-

den, want de hoek 3 welke de uitranding aan de regter zyde maakte, was

Kk 3
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meer onuitfteekende dan die, welke ter linker zyde zat, daar liepen geene

groeven over het verhemelte.
_

De voor-herflenen hadden boezemagtigheden, en de agter-heruenen groe-

ven
,
gelyk die van de meefte dieren ; de eerfte woogen eene once ,

zes drach-

men en eene halve ,
en de laatften drie drachmen.

De cabiai ,
die het onderwerp maakt van deze befchryving , was een

wyfje, zy hadt twaalf tepels, zes aan elke zyde, vier op den buik en twee

op de borft.

Men zag van buiten flegts eene opening voor de klink en voor den aars

;

maar van mnnen in die opening waren ’er vier anderen
,
die allen even groot

fcheenen , die van de klink zat naar voren , en die van den aars naar agte-

ren
, en daar zat er eene aan elke zyde ,

deze twee zydelingfche openingen

drongen in zakken door, die naafl; den aars zaten, zy waren negen lynen lang

en hadden vyf lynen middellyns ; derzelver opening was eene Ipleet, die een

halven duim was ; zy hadden ook een halven duim diepte , en bevatteden

eene geelagtige ftof , die een zeer kwaade en zeer llegte reuk verfpreidde,

wanneer men dezelve digt aan gloeijende kooien bragt, deze zakken waren

van binnen bekleed door eene verlenging van den aars, dat aan een Idierag-

tig lighaam valt zat.

De fcheede was dikker aan haare beide einden , dan hi het midden ; het

hoofdje van den kittelaar zat by den rand van de klink geplaatll, hetzelve

was dik en hadt de gedaante van een klaverblad van zes lynen breedte
,
van

drie lynen lengte
, en van nvee lynen dikte ; de opening van de pisbuis zat

agter het hoofdje. van den kittelaar, daar zaten rondom de binnenlle wanden

van de fcheede rimpels
,

die in de lengte liepen ,
en die zig tot op het mid-

den der lengte van de fcheede uitllrekte, het overige was glad tot aan de

opening der lyfmoeder toe, die met een dikken wrong omringd zat ; het

lighaam van de lyfmoeder ontbrak byna geheel, of liever deze lyfmoeder

fcheen geen eigenlyk lighaam te hebben , want de hoornen zaten met hun-

ne bafis aan den wrong van den opening vaft, met uitzondering van hunnen

binnenkant ,
die flegts op vyf lynen id^ftand van de opening af begon , dus

hadt de lyfmoeder flegts vyf lynen diepte ; de hoornen zaten aan elkanderen

vaii; ter lengte van eenen duim en negen lynen ;
dezelve wafen zeer lang en

byna rolrond; de trompetten eindigden aan een zeer wyd pavillioen; zy had-

den tot eene en een derde lyn middellyns op het midden van hunne lengten

;

zy waren minder dik aan hmi begin, en de opening ,
door welke zy gemeen-

fchap hadden met de hoornen der lyfmoeder
,
was zeer naauw ,

en aan het

eind der trompetten geplaatll ; de zaadballen hadden de gedaante van een
eirond dat op zyne kanten plat is.

Lengte der dunne darniEn , van den portier af tot aan den
blindendarm

Omtrek van den twaalfvingerigen darm, op de dikfte plaatfen

Omtrek op de dunft« plaatfen

Omtrek van den nugceren darm
,
op de dikfte plaatfen

voeten, duimen, lyneu.

27. 6. 0.

0. 3' 9*

0, 2. 3-

0. 3 ' 9-
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Omtrek op de dunde plaatfen . „ * , •

Ötntrek vüd den omgeboogen dann > op de diklte plaatfen

Omtrek op de dunfte plaatfen

Lengte van den blindendarm . .

Omtrek op de dikfte plaats

Omtrek op de dunfte plaats ‘ / *

Omtrek van den kronkeldarm op de dikfte plaatfen

Omtrek op de dunfte plaatfen
.

,
,

*

Omtrek van den regten darm by den kronkeldarm

Omtrek van den regten darm by den aars

Lengte van den kronkel- en regten - darm te zamen genoomen

Lengte van de geheele darmbuis zonder den dlindendarm

Groote omtrek van de maag

Kleine omtrek . • .

Lengte van den lever t .

Breedte * „
* * ’

Derzelver grootfte dikte .

Lengte van het galblaasje • • t

Deszelfs grootfte tniddellyn . . •

Ijcngre van de milt
_

. • • •

Breedte van bet bovenft eind . *

Breedte van het onderft eind • • •

Dikte van het onderft eind . . ^

Lengte der nieren . ...
Breedte • ....
Dikte .....
Lengte van het peesagtig middelpunt des middelrifs , van de

holle ader tot aan de punt

Breedte
, : .

’
. .

*

omtrek van den bodem van het hart

Hoogte van de punt af tot aan het begin van de longenflagader

Hoogte van de punt af tot aan het longenzakje

Middellyn van de groote flagader, van buiten naar buiten ge.

meeten • .
• *

Lengte van de tong . *

Lengte van de berflenen

Breedte • .
•

Dikte . • • •

Lengte van de kleine herffenen . . .

Breedte • .
* • *

Dikte • • .

* * *

Afftand tufleben den aars en de klink

Middellyn van de klink • »

Lengte van de fcheede • • •

Omtrek op de dikfte plaats . • •

Omtrek op de dunfte plaats . • •

Groote omtrek van de pisblaas . . «,

Kleine omtrek
.

• • • _

Lengte van de pisbuis * ...
Omtrek *

. 1
/•* j

Lengte der hoornen van de lyrmoeder . t

Omtrek op de dikfte plaatfen .
,

.

voeten
,I
duimen , lyncni
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Lengte van de kromme lyn, welke de trompet doorloopt
Lengte der zaadballen
Breedte .... voeten , duimen, Jyncn.

O. 3. 6.

O. o. 10.

o. o. 4^.

o. o, 3.

De cabiai heeft zo veel overeenkomfl: met het Indiaanfch varkentje , door
het getal en de gedaante der beenderen en der tanden , als door de andere
gedeeltens des lighaams ; als men evenwel de beenderen van deze twee die-

ren naauwkeurig met malkanderen vergelykt
,
vindt men dat de eigenlyke

neusbeenderen minder vooruitfteekende zyn aan het geraamte ( Fl. LUI')
van den cabiai j het uitfteekzel van de ^omte der takken van het onderlt
kaakbeen heeft minder lengte. Voor het overige is het my voorgekoomen

,

dat de beenderen van den kop van den cabiai weinig van die van den kop
van het Indiaanfch- varkentje verfchillen («).

Deze beide dieren hebben elk twintig tanden , daar zitten in elk kaakbeen
twee lange fnytanden en agt baktanden; de fnytanden hebben elk een goot-

je op hunnen voorften kant, de baktanden hebben meer gootjes by den ca-

biai dan by het Indiaanfch varkentje. Deze tanden zyn ook verfchillend

door hunne grootte, want die van het Indiaanfch varkentje zyn allen ten

naaftenby van denzelfden oratrek ; by den cabiai daarentegen is de laatfte

tand van het bovenll kaakbeen grooter, dan de drie eerflen te zamen ge-
noomen. Marccrave heeft verhaald, dat elk der baktanden van den
cabiai uit drie aan malkanderen vafl zittende tanden fcheen te zyn zamen
gelleld

,
zo dat ’er in elk kaakbeen het voorkooraen vvas van vier-en-twintig

baktanden ; volgens die waarneeming van Marcgrave verwagtte ik de
tanden van den cabiai , op eene zeer byzondere wyze gemaakt

,
te vinden ;

maar ik heb daar niets ongewoons aan bevonden
, dan den laatften baktand

van het bovenft kaakbeen , die verbaazend groot is in vergelyking van de
andere tanden

,
gelyk ik zulks reeds heb doen opmerken ; daar zitten zeer

diepe groefjes op de zyden van die tanden, maar veele andere dieren heb-

ben diepe gooten aan hunne tanden
,
zonder dat men zig omtrent het getal

van hunne tanden vergift heeft; wilden evenwel deze gootjes eenige vergis-

fing omtrent het getal der tanden van den cabiai veroorzaaken, moet men
dezelve voor zamenvoegingen hebben aangezien

,
die de tanden fcheiden

;

maar volgens die onderftehing zouden ’er nog maar de eerfte tand van on-

deren Zyn , die het voorkomen van drie tanden hadt, omdat deze de eenig-
fte is, die flegts twee gootjes op den buitenkant heeft, en daar zitten ’er

yyf op den binnenkant ; de andere tanden hebben een grooter getal groef-
jes, de laatfte van boven heeft ’er twaalf op elke zyde, volgens Ma'rcgra-
VE, deze alleen zoude dus volgens die onderftelling het voorkomen van der-
tien vyreenigde tanden vertoonen ; maar zy zouden zeer dun zyn

, want de
ribbetjes, die de groefjes van een fcheiden, zyn zeer fmal, dezelve hebben

Zie deel VIII van dit Werk, bladz. 8. Plaat IV, fig. zen 8, en Plaat V.
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vel meer breedte op den buitenkant van den eerften tand van onderen ; het
is dus gewiffelyk die eerfte tand, welken Marcgrave gelyk gevonden
heeft aan drie vereenigde tanden. De tanden van den cabiai ftaan g^dvk die
van het Indiaanfch varkentje gerigt {h). ^

Ik heb aan het tongbeen van den cabiai
, die ten onderwerpe voor deze

befchryving gediend heeft
, flegts eene bafis en twee hoornen gezien gelvk

aan dat van het Indiaanfch varken, maar het tongbeen van den cabiai was
niet geheel beenig geworden.

Het doornagtig uitfteelczel des tweeden wervelbeens van den nek is lang-
werpiger naar agteren toe

,

dan dat van het Indiaanfch varkentje ; want
hetzelve ftrekt zig tot over het doornagtig uitfteekzel des vierden wer-
velbeens uit.

Daar zitten dertien wervelbeenderen in den rug en dertien ribben aan
elke zyde, zeven waare en zes valfche; alle de doornagtige uitReekzels der
wervelbeenderen van den rug waren naar agteren geboogen, met uitzonde-
ring van de twee laatften

,
die regt en breeder dan de andere waren. Daar

zaten zes ftukfcen in het borllbeen ; de eerfte ribben , eene aan elke zyde
geleedden zig met het middelfte gedeelte van het eerfte been des borft-
beens ,

de tweede ribben geleedden zig tuffchen het eerfte en het tweede
been ,

de derde tulTchen het tweede en het derde been
, en dus vervolgens

tot aan de zesde en zevende ribben, die zig tulTchenhet vyfde en zesde ftuk
van het borftbeen geleedden.

De lendenen-wervelbeenderen zyn ten getale van zes; daar zitten vier
valfche wervelbeenderen aan het heiligbeen , en zeven daar beneden, waar-
van flegts de nvee laatften buiten het lighaam uitkwamen, alwaar zy on-
der het vel een klem knobbeltje maakten, terplaatfe van den ftaart. De
drie wervelbeenderen, die zig tuffchen de zitbeenderen uitftrekken, ge-
leeken naar die van een ftaait

, de vier laatften hadden meer overeen-
komft door hunne gedaante met die van een ftuitbeen

, zy helden over
de linker-zyde ,

het dier hadt dezelve gewiffelyk die rigting doen aan-
neemen , door op het agterfte gedeelte van zyn lighaam te gaan zitten
of liggen.

Het heupbeen, het fchouderblad, de beenderen van den bovenarm, van
den voorarm, van den dye en van het been, verfchilden weinig van die
zelfde deden, by het Indiaanfch varkentje befchouwd

; het kuitbeen van
den cabiai zat evenwel met zyn onderfte gedeelte niet aan het fcheenbeen
vaft, gelyk het kuitbeen van net Indiaanfch varkentje.

Ik heb flegts drie beentjes in den eerften regel van de voorhand gezien
en daar wasser geen, die overeenkwam met het eerfte beentje van den eer-
ften regel der voorhand van het Indiaanfch varkentje; de tweede reeel be'
ftont uit zes beenderen, de drie eerfte zaten gelyk by het Indiaanfch var”
kentje geplaatft, het vierde zat gedeeltelyk boven het derde, en gededtelyk

G) Zie deel VIII van dit Werk, bladz. 13.

XII Deel. LI
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boven het vyfde , dat gedeeltelyk boven het eerfte been van de voor-

hand zat ,
en voor een nog grooter gedeelte boven het tweede ; het zesde

beentje van den tweeden regel der voorhand zat
,

gelyk dat van het In-

diaanfch varkentje, geplaatft.
. , . , , , , ,

De nahand beftont lut vier beentjes , het vierde was veel korter dan de

andere, het tweede was het langfte.

Iedere vinger wordt door een hoef geëindigd
,
die den laatften regel om-

ringt..

voeten, duimen, lynen.

Lengte van den kop, van het eind der kaakbeenderen tot aan

het agcerhoofd . . * »

De srooclte breedte van den kop •

Lengte van het ondcrft kaakbeen, van deszelfs emdaf totaan

den aacerften rand des knokkelwyze uicfteekzcls

Breedte van het onderft kaakbeen , ter plaats der Inytanden

Breedte van het bovenft kaakbeen, ter plaats der fnytanden

Afftand tuffchen de oogputten en de opening der neusgaten

Lengte van die opening
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Breedte • •
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Lengte van het borftbeen
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Lengte van het lighaam der langfte Icndenen-wervelbeenderen
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HET STEKE L-V ARKEN O-

De naam van Stekel-varken , of doornagtig -vzxktny welken men in de

meefte taaien van Europa aan dit dier gegeeven heeft , moet ons niet

in dwaaling brengen , en doen denken
,
dat het ftekel-varken inderdaad met

doornen beladen of een varken zy ; want het gelykt naar het varken niet

dan in ’t geknor, in al het overige verfchilt het ’er zo veel van als eenig

ander dier, zo wel in de uiterlyke geftalte als in het inwendig maakzel; in

plaats van een verlengden kop ,
met lange ooren bezet , met flagtanden ge-

wapend en in een fnuit uitloopenden in plaats van een gevorkten voet met

hoeven bekleed, gelyk het varken, heeft het ilekel-varken ,
even als de

béver een korten kop, twee groote fnytanden van voren in yder kaaltebeen,

geene flagtanden of hondstanden, den muil gelpleeten, gelyk de haas, de

ooren rond en plat , en de voeten met nagels gewapend ; in plaats van eene

groote maag met een aanhangzel in de gedaante van een kaproen ,
die in

het varken den overgang tulTchen de herkauwende en de andere dieren

fdiynt te maaken ,
heeft het ftekel-varken flegts eene maag en een grooten

blindendarm ; de teeldeelen zyn uitwendig niet zigtbaar gelyk in het man-

netjes varken ; de zaadballen van het ftekel-varken zyn van binnen onder de

liezen bedekt; de roede is niet zigtbaar, en men kan zeggen, dat in alle

deze betrekkingen, zo wel als in den korten ftaart,den langen knevel , de ver-

deelde lip , het dier veel meer nadert aan den haas of den béver ,
dan aan

het varken. De egel, die, gelyk het ftekel - varken , met ftekels ge-

wapend is, zou meer naar het varken gelyken, want hy heeft een langen

fnuit, die als een varkenfnuit met eene foort van veegmes eindigt: maar

(*) Stekel-varken, in ’t Griekfch en Latyn HyJlriT; in ’t Arabifch Tzuf-han, volgens Dr.

Shaw; in ’t Engelfch Porcupine ;
in ’t Franfch Porc-epk ; in ’t Hoogduitfeh Stacbel-fcbwein

;

in ’t Italiaanfch Porco-fpimfo; in’t Spaanfeh Puerco.efpinii.

Hyjlrix. Gksner, Ilifl. qmdr.fiff. pag. 563. Nota. Schoon Gesner zegt , dat de af-

beelding, welke hy van ’t Ilekel-varken geeft , naar een levendig dier geteekend is , is zyin ver-

fchcideu opzigten gebrekkig, en byzonderlyk in de tanden. Het Ilekel-varken heeft maar twee

Ihytanden in yder kaakebeen en geene hondstanden, in de afbeelding van Gesner, heeft het

agt fnytanden of hondstanden.
_ ^

Porc-epic. Mémoires pourfervir&fllijl. des animaux. Part. II. pag. 33. fig. Pl.XLI.

Hyjlrix. Tbe PoTcupim. Ray, Syn. quadr. pag. 206.

Hyjirix orientaiis crigata. Seda, 1, pag. 79. fig’ I» Tab. i. Nota, i*. Het byvoeg-

zel orUntalis, of ooilerich , wordt hier kwalyk geplaatll, want het Ilekel-varkeii wordt in Afri-

ka en in alle de heete landen van Europa en Afia gevonden. Nota. 2°. De afbeelding en be-

fchryving van Seba zyn gebrekkig, voor verre zy llegts drie nagels aan de agterlle voeten aan-

wyzen, terwyl het dier ’er vyf heeft. Linn^üs , die deze dwaaling in zyne ecrile uitgaven heeft

overgenoomen , heeft dezelve in de laatlle verbeterd.

Jiyflrix capite crijiato..,. Hy/frix, Ie Porc epic. Brisson, Regn. anim. pag. 125.

Crigata. Hygrix palmis tetradaSiylis
, planlis pentada^ylis , capite crijiato, cauda abbreviata,

LiNW. Syji’ Ed. X. pag. 56.
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dewyl alle deze overeenkomften flegts verre verwyderd en alle de ver-
fchillen wezendlyk en tegenwoordig zyn,zo is bet niet twwlFelagtig of het
Rekel-varken van eene byzondere foort zy, verfchillende van die van den
egel, van den béver, van den haas, en van elk ander dier, daar men hem
by zoude willen vergelyken.

Ook moet men geen geloof flaan aan ’t geen, bykans eenpaarig
, verzekerd

wordt door de Reisbefchryvers en Natuurbefchouwers
,
die aan dit dier het

vermoogen geeven van zyne Rekels op een vry grooter afRand uit te flitfen
en wel met zo veel dezelve diep wonden en doorbooren

, noch min -

der zigm^ hen vei beelden
, dat die Rekels, geheellyk van hetlighaam des

diers afgefcheiden , de zeer ongewoone en ganfch byzondere eigenfchap
hebben , van uit zig zelven en door haar eigen kragten nog dieper in het
vleefch te dringen

, zodra de punt daar eens in gebragt is. Dit laatRe Ruk
is geheel harfenfchimmig en van allen grond ontbloot

,
ja met alle reden

Rrydig; het eerRe is zo valfch als het tweede, maar heeft evenwel dezen
fchynbaaren grond

,
dat het dier

,
getergd wordende, of flegts in Rerke

aandoening zynde, zyne Rekels opzet en beweegt en dewyl ’cr onder die Re-
kels zyn ,

die alleenlyk met een draadje of dun vliesje aan het vel vaR zitten

,

zo vallen zy jigtelyk uit. Wy hebben Rekel-varkens leevende gezien, maar
hebben nooit waargenoomen , dat zy, fchoon in geweldige beweegin»' ge-
bragt, hunne Rekels uitflitRen: men'kan zig derhalven niet genoeg venvon-
deren ,

dgt de deftigRe Schryvers zo wel oude (3) als laatere (b) dat de
verRandigRe Reisbefchryvers (r), allen overeenRemmen in een Ruk, dat zo
volRrekt onwaar is; zommigen zeggen, dat zy zelve door die foort van uit-
flitfing zyn gekwetR geworden; anderen verzekeren, dat dezelve met zo
veel geweid g^chiedt, dat de flekels een plank doorbooren kunnen op een
merkelyken afRand (d). Het verwonderlyke

, dat niet anders is dan het

Aristot, Hiji. animal. lih. IX. cap. Plinius, Hijl. Nat. lib. VIII. cap.
53.— Oppianus, de Venatione.

Qi) De Heeren Ontleedkumligeu van de Akademie der Weetenfeliappen. „ Die (lekeis , zeff-

„ gen zy, die de Hevigfte en de kortfte waren
, wierden ligtelyk uit het vel gehaald , zynde daar

„ in niet vaftgehegt gelyk de andere, ook zyn het deze, welke de dieren (de (lekei-varkens :>

„ tegen de Jaagers uitllitfen door hiinne heid te fchudden
, gelyk de honden doen

, als zy uic

„ het water koomen.” Claudianus, zegt op eene fraaije wyze , dat het (lekel-varken zelfs
de boog, de pylkoker en de pyl is,vvaar van het zig tegen de Ja;>gers bedient. Mimoires pour
fervira l'Hifioire des antmaux , torn. III. pag. 114, Nota. De fabel is het grondgebied der
Digteren ,

dus moet men hieroiutrcnt aan Clauiuanus niets vervtyten ; maar de Ontleed-
kundigen van de Akademie hebben ongelyk gehad van die fabel aan te ncemen

, waarfchynlvk
om Claudianus aan te haaien, want men ziet uit hunne eigen opgave, dat het (lekel-var-
ken zyne (lekeis niet uit(lit(l,en dat dezelve (legts vallen als het dier zig fchudt Wormius
Muf. IVermian. pag. 2 .^5-— WorroN

,
pag. 5Ö Aldrov. de qmdr. digit. pag. 4.7a en ver!

fcheiden andere vermaarde Sein yvers hebben deze dwaaling overgenomeu
^

CO Tavernier, tam II pog.^o, sf.— Kolde, tom. III. pai a6.^ Barbot,
Hijiotre génerale des Voyaget, torn, IV. pag. 237.

iarbop,

(d) Als het flekel-varken regt boos wordt, werpt hy zyne fekels, die zomtyds twee fpan-
nen lang zyn opgezet hebbende

, met eene alleruitcrde fnelheid op de menfehen en bees-
ten, en hy fiitd die ftekels met zo veel kragt int,aat zy een plank doorbooren zouden, Vojar
ge en Gumée par Bosman, Utrecht 1705. pag. 253,

LJ 3
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vilfche 5 ’t welk vermaak geeft in het te gelooven, vermeerdert en gtoeit

naarmaate het door meer hoofden gaat ; de waarheid daarentegen verlieft

op dien zelfden togt, en niettegenftaande de ftellige ontkenning, welke ik

onder deze twee vertellingen -graveer , houde ik my egter verzekerd , dat

men nog duizendmaal na my zal fchryven ,
gelyk men duizendmaal voor my

gefchrelven heeft, dat het llekel-varken zyne ftekds uitflitll, en dat die

lekeis van ’t lighaam afgefcheiden ,
van zelfdieper in t v eefch dringen (ƒ).

Het ftekel-varken ,
fchoon-oorfpronkelyk uit de heetftc klimaaten van Afri-

ka en de Indiën, kan in minder heete landen, gelyk als Perfie ,
Spanje en

Italië, leeven en voortteelen. Agricola zegt, dat de foort met dan in

deze laatfte eeuwen naar Europa is overgebragt ; men vindt dezelve in Span-

je en nog geraeener in Italië ,
byzonderlyk in de Apennynfche gebergten ,

in den omtrek van Rome; het is van daar, dat de Hr. Mauduit, die uit

Lmt voor de Natuurlyke hiftorie zig wel met eenige van onze comimffies

heeft willen belaften, ons dien toegezonden heeft, die den Hr. Daü-

benton heeft gediend voor zyne befchryving. Wy hebben geoord^ld

de afbeelding van dit Italiaanfch ftekel-varken te moeten geeven (r/. Li^;,

gelvk ook die van het Indiaanfch (P/. LF), de kleine verfchillen , die men

tuflchen dezelve zal opmerken, ligte verfcheidenheden van het klimaat

afhangende, of bepaalen zig miffchien enkel tot deze afzonderlyke dieren.

Plinius en alle de Natuurbefchouwers hebben Aristoteles na

gezegd ,
dat het ftekel-varken, gelyk de beer, zig des winters ging verber-

gen "en dat het na verloop van dertig dagen wierp. Wy hebben deze by-

zonderheden niet kunnen onderzoeken , en het is te verwonderen , dat m
Italië alwaar dit dier gemeen is, en alwaar ten allen tyde zeer goede Na-

tuuronderzoekers en uitmuntende Waarneemersgeweeft zyn
,
niemand is op-

gekoomen,die deszelfs hiftorie gegeeven heeft. Aldrovandüs heeft om-

tlcnt dit artikel, gelyk omtrent veele anderen
,
mets gedaan dan CtEsner

nafclTrvven ; en de Heeren van de Akademie der Weetenfchappen ,
die agt

van deze dieren ontleed en befchreeven hebben ,
fpreeken byna met van 't

Ce) Nota. I®. Men moet evenwel Dr. Sha w, van de ligtvaardige Schr\weren uitzonderen.

Onder alle de Hekel-varkens ,
zegt hy ,

welken ik m grooten getale m Afrika ge-

” zien heb, heb ik ’er niet één aangetroffen ,
dat, wat men ook doen mogt om het te ter-

” lai eenige zyner ftekels uitfchoot; hunne gewoone manier van zig te verweeren is van op

” ééne zyde te g4an liggen, en als de vyand digt genoeg is gekomen, zig zeer fchielyk op te

”
heffen ^en hem met de andere zyde te kwetfen.” Foyage de Sha w trad. de l'JngUu , torn.

ï Nota. 2». De Vader Vjncenï Marie zegt in ’t geheel met , dat dit dier zy-

ne ftekels uilfchieti hy verzekert alleeiilylt, dat het,flangen aantreffende, waarmede het fteeds

in oorlog is zig tot een bal maakt en ,
zyn hoofd en voeten wel verbergende , zig op dezelve

zo lang met zyne ftekels rolt, dat hy hen het leven beneemt, zonder gevaar te loopen van ge-

Irwetft te worden. Hy voegt ’er eene byzonderheid by , welke wy gelooven zeer waar te zyn,

te weeten , dat ’er in de maag der ftekel-varkens bezoards gevondfen worden , de eene zyn met

dan eene ophooping van wortels van eene korft omvangen j andere, die kleiner zyn, Ichynen

uit ftrooitjes en fteengruis te (hmengefteld , en de kleinfte van allen , die niet groter zyn dan

een noot, fcbynen geheel verfteend : de iaatfte worden meeft geacht. Wy twyffelen aan deze

berigten niet ,
dewyl wy zelve een bezoard van de eerfte foort , dat is te zeggen een egragopi-

lus gevonden hebben m de maag van ’t ftekel-varken , dat ons uit Italië gezonden was.
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geen derzelver natuurlyke gebruiken betreft. Wjr weeten alleenlyk uit het

getuigenis der Reisbelchryveren en van lieden, die deze dieren in de dier-

gaarden hebben opgepaft
,

dat in den ftaat van huiflelykheid het ftekel-

varken noch wreed ,
noch woeft is ;

dat het alleenlyk naaryverig is over zy-

ne vryheid, en met behulp zyner voortanden, die fterk en fcherp zyn, ge-

lyk die van den béver, het hout doorkauwt en de deur van zyn verblyf lig-

telyk opent (ƒ). Menweetook,datmenhemgemaklyk kan voeden metkruim

van brood ,
met kaas en vrugten ; dat hy in den ftaat van vryheid van wor-

tels en wilde graanen keft; dat hy in een tuin kunnende koomen,. daarin eene

groote vernieling aanrigt , en de peulvrugten greetig inflaat ; dat hy , even

als de meefte andere dieren , tegen het einde van den zomer vet wordt, en

dat zyn vleefch, fchoon wat laf, niet kwaad te eeten is.

De gedaante
,
de zelfftandigheid en de geleding der ftekels van het ftekel-

varken betragtende ,
ontdekte men ligtelyk ,

dat het fchagten van pennen zyn ,

waaraan niets dan de baard of veer ontbreekt ,
om waare pennen te zyn;

ten dezen opzigte maakt het de fchaduwing tuffehen de viervoetige dieren

en de voo-elen; die ftekels, vooral die, welke naby denftaartzyn, maaken-

geluid do^r tegen malkanderen te flaan, terwyl het dier gaat; het kan de-

zelve beweegen door de famentrekking van de vel - fpieren opregten , ten

na^enby gelyk de pauw of de kalkoen de veders van hunnen ftaart opzet-

ten. De fpier van het vel heeft dan dezelfde kragt, en is omtrent even-

eens gemaakt in het ftekel-varken en in zommige vogelen. Wy vatten deze

betrekkingen en overeenkomften ,
fchoon V17 vlugtig

,
gaarne aan ; het is

altyd een fteunpunt veftigen in de Natuur, die onze kennis ontwykt, en die

door de vreemde famenvoeging haarer voortbrengzelen hen , die haar zoeken

te doorgronden , fchynt te willen belpotten..

rf'x hebben ftekel-varkens in Guinéè,zy groeijen rot de hoogte van twee, of tw’ee en

een half voet en zy hebben zulke fterke en fcherpe tanden , dat geen hout daar tegen beftand

is’ ik zettede eens één >n een ton, my verbeeldende , dat hy daar wel bewaard zoude zyn,

maar in den tyd van eenen nagt wift hy denzelven door te knabbelen , en daar uit te raakeii. Hy

maakte het gat zelfs in ’t midden ,
alwaar de duigen nog meer buitenwaards gekromd zyn.-

Vofagc dc Boswan, ®53*
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BESCHRTVING VAN HET STEKEL-VARKEN

Het Stekel-varken (P/. LIF) heeft veele overeenkoraft met den Egel,
omdat deze beide dieren met ftekels bedekt zyn

; maar zy verfchillen

zeer veel van malkanderen door de gedaante van verfcheiden deelen des lig-

haams , en zelfs door de ftekels.

De kop van het ftekel-varken is lang en plat op dezyden; de fmoel is

dik , dezelve heeft veel meer dikte dan breedte
, en gelykt .veel naar den

fmoel van den haas (a) ,
daarin de bovenfte lip byna tot.aan dé neusgaten ge-

fpleeten is , welker openingen langwerpig zyn en gelyklynig met de opening
van den bek ftaan ; de oogen zyn klein en de ooren breed en kort

,
zy geJykcn

eeniger maate naar die der aapen door hunnen omtrek , omdat zy tegen den
kop aanzitten , en dat zy ho ligheden en verhevenheden hebben. De fny-

tanden gelyken naar die van de rotten, van de eekhoornen, van den bever,
enz. de onderften gaan door de onderfte lip heen, die dezelve als eene fchee-
de omringt; de hals is dik, het lighaam opgezet en de ftaart kort en van
eene kegelagtige gedaante ; daar zitten vyf wel gevormde vingers aan de
agterfte voeten, en flegts vier aan de voorfte, met een knobbeltje, dat met
een nagel voorzien en ter plaatfe van den duim gezeeten is

, de nagels zyn
byna rolrond en een weinig krom.
De grootfte ftekels van het ftekel-varken zitten op het agterft gedeelte

van den rug, zy hadden tot negen duimen lengte op het individu, dat ten
onderwerp van deze befchryving gediend heeft, maar miffehien hadt het ’er

yerlooren
, die grooter waren ,

want het zelve was in den omtrek van Rome
in het midden van den zomer gedood geworden, en milTcliien ook hadt
men het zelve de grootfte ftekels uitgetrokken

; die , welke op het agterfte
gedeelte van den rug overig waren, hadden niet allen dezelfde grootte of
dikte, de kleinften hadden flegts vier duimen lengte, en de middellyn ver-
fchilde van twee tot drie lynen. Alle die ftekels waren puntig aan de beide
einden

,
en met zwartagtig en geelagtig wit aan groote ringen gekleurd

, die
malkanderen tot vyf maaien verwilfelden van het eene eind der ftekels tot
het ander ; die, welke op het kruis, op de zyden en op de builtzyden zaten

,

verfchilden flegts daarin van die van den rug
,
dat zy kleiner waren ; daar

zaten ’er
,
die wit waren aan elke zyde van het begin van den ftaart

; onder
de groote ftekels van den rug waren ’er zommigen, die minder dik en veel
langer waren

; maar de ftaart was met kookers bezet, welke men geene fte-
kels noemen kan

, want zy fchynen dwarfch aan hun eind afgefneeden te
zyn; zy ^n hol, zy zyn open aan hun eind,zy hebben flegts ongeveer twee
Jynen middellyns, en byna anderhalven duimlengte; zy zitten aan een zeer

fyn

Qa) Zie het VI deel van dit Werk, bladz. 115,
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fyn fleeltje vaft, dat drie vierde van een duim lang 'is, cn zig in het vel in-

plant; die kookers zitten langs den ftaart op zekere afllanden van malkande-

ren geplaatft ,
zy zyn gekleurd met bruin en met geelagtig wit

,
derzelver

wanden zyn zeer dun en zeer fchel van geluid , want zy maaken een geluid

,

gelyk aan een gerinkel ,
wanneer zy tegen elkanderen ftooten

, terwyl het

dier zynen ftaart fchudt.

Het agterft van den kop, de hals, het voorfte gedeelte van den rug, de

fchouders, de borft, de buik en de vier pooten, waren bedekt met kleine

Rekels van eene zwartagtig bruine kleur, van verfchillende lengtens, pun-

tig of door een zeer buigzaam draadje geëindigd ; daar zaten zeer dunne
Rekels op den kruin van den kop ,

dezelve hadden meer dan een voet leng-

te, en waren gedeeltelyk bruin en gedeeltelyk wit van kleur; het eind van

den fmoel en de voeten waren met kleine bruine en Ryye borRels bezet ; de

baarden beRonden uit zwaare cn blinkende borRels , die meer dan een kal-

ven voet lengte hadden. Tuflehen de Rekels zaten lange bruine of geelag-

tige borRels; het dier zette de lange borRels van zynen kop in de gedaante

van een vederbos op ,
en ligtte naar zyn welgevallen de Rekels van zyn lig-

haara op ,
of liet ze vallen; en wanneer het getergd was, floeg het met zyne

agterRe voeten tegen den grond, en, zynen Raart beweegende, deedt hy

de Rekels geluid geeven, waarmede dezelve bezet was.

Lengte van het geheele lighaam , in eene regte lyn gemee-

ten, van het eind van den fmoel tot aan den aars

Lengte van den kop, van het eind van den fmoel tot aan het

agterhoofd ....
Omtrek van het eind van den fmoel

Omtrek van den fmoel onder de oogen gemeeten

Omtrek van de opening van den bek .

Afitand tuiTchen de beide neusgaten
.

,

Afftand tuffehen het eind van den fmoel en den voorlten hoek

Afitand tulTchen den agtcrllen hoek en het oor

Lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen

Opening van het oog
^

Antand tulTchen de voorfte hoeken der oogen , over de kromte

van het neusbeen gemeeten

Dezelfde afitand in eene regte lyn gemeeten ,

Omtrek van den kop tulTchen de oogen cn de ooren .

Lengte der ooren ,
' , • n

* *

Breedte van de halls over de buitenlle kromte gemeeten

Afitand tulTchen de beide ooren om laag gemeeten

Lengte van den hals ....
Omtrek van den hals . . . .

ümtrek van het lighaam agter de voorpooten gemeeten

Omtrek op de diklte plaats

Dezelfde omtrek voor de agterpooten gemeeten

Lengte van den ftomp van den ftaart
. ^

voeten
, duimen , lyiien.

1 . II. 6,

o. 5. <5.

o. 6. 9.
o. 9. 10.
o, 2. 6.

o. o. 5.

o. 3. I.

o. I. 5.
o. o. 6 .

o. o. 3,

o* 3 - 3 -

o. 2. 3.
O. 10. 6.
O, o. 7,
O* 2. 4.,

O. 1. 9.
O. 1 . 6.

0. 8. 6.

1. j. o.

1. 9. o.

I. 6 . o.

o. 3 '
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Omtrek van den fhiart van het begin van den ftomp
Lengte van den voorarm, van den elleboog tot aan de ge

ding der hand ....
Omtrek dier geleeding
Lengte, van de geleeding af tot aan het eind der nagelen
Lengte

, van den agterpoot van den knie af tot aan den hiel
Lengte

, van den hiel tot aan het eind der nagelen ,

Breedte van den voorften voet
Breedte van den agterften voet . , ^
Lengte der langfte nagelen ...
Breedte aan de bafis . ,

voeten, duimen
, lynen,

'

0. 6. 9*
lee- ,

0. 4‘ 0.

0. 3- 6.

. 0. 2. 6,

0. J* 4*
0. 3- lo;
0. 1. 6.

0. I. 4-
0. 0. 8.

0, 0. m
f in wyngeeft toege-
geduurende de over-

;

bedorven
, dat het

wcu> ccuc agLcrvuigeiiae ontieeamg van neizetve te maaKcn.

_
De tvvaalfvin^erige darm ftrekte zig tot in het midden der regterzyde

uit
,
alwaar hy zig omboog voor dat hy zig met den nugteren darm veree-

nigde, welks omwentelingen inde nav^elftreek en in de regterzyde lagen;
die van den omgeboogen darm lagen in de linkerzyde

, in de navelflreek

,

in de linker darmftreek
, in de onderbuikftreek

,
en eindelyk in de regter

darmftreek
, in welke de omgeboogen darm zig met den blinden darm ver-

eenigde, diedwarfch in de onderbuikftreek en in de linker darmftreek ge-
plaatft lag; de kronkeldarm ftrekte zig in de navelftreek uit, en daar na in
de linker darmftreek, en hy keerde in de navelftreng te rug voor dat hy
zig aan den regten darm voegde.

^

De dunne darmen hadden zeventien voeten lengte
, van den portier af

tot aan den blinden darm toe , die tien duimen lang en zeer dik aan zyn
begin was ; de kronkel- en regten-darm te zamen genoomen hadden vyf
voeten agt duimen lengte; dus was de lengte van de geheele darmbuis, zon-
der den blindendarra mede te rekenen , van twee-en-twintig voeten agt
duimen ;

de regter nier zat een vierde gedeelte zyner lengte meer naar vo-
ren ,

dan de linker.
_

^ &

De maag was doorgeknaagd
, ik heb aan dezelve geene blyk van de ver-

naauwingen , noch van de zakken
,
gevonden

, waarvan de Hr. P e r r a u l t
in zyne befchryving van de ftekel-varkens (a) melding maakt; ik heb in
de maag_ van het onze eenen kleinen hairbal , zonder fchorfch

,
gevonden

;

dezelve is te zamen gefteld uit zeer fyne en zeer buigzaame hairen , en die
gdyk vilt op malkanderen gekluwend zyn.

Daar zaten op het voorfte gedeelte van de tong korte breede,en aan de
pnden uitgefneeden tepeltjes; de grootften hadden eene lyn breedte; het
IS my voorgekoomen

, dat deze tepeltjes overeenkwamen met de harde
tandsgewyze hghaamen

, die op de tong van het ftekel-varken zaten ,
dat

Mémoires pour fervir <5 rUifloire naturelle des Animaux, Partie II, pag. 40-
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door den Hr. Perraült befchreeven is (b)
; maar de tepels van ons

Rekel-varken waren niet hard ,
zy waren op het voorRe gedeelte van de

tone vl gezaaid, en niet aan ryen op de zyden gefchaard
, gelyk op de at-

beeldxng, diedoor de Hr. Perrault gegeevenis.
. „ ,

De opening van den voorhuid zat op eenen duim vier lynen afRands

van den aars; de roede en het roedehoofdje zaten naar agteren toe gerigt,

het roedehoofdje hadt anderhalven duim lengte, het was rolrond en door

eene foort van vleefch uitwas geëindigd; hetzelve bevatte een beentje.

De kop van het geraamte (P/. LVI) van het Rekel-varken is lang en

fmal doch de eigenlyke neusbeenderen zyn zeer breed, de oogputten heb-

ben weinig uitgeRrektheid ,
het agterhoofd heeft eene Rerk uitReekende

rib • het kroonswvze uitReekzel der taJcken van het onderft kaakbeen is zeer

klein ; daar zit een ander uitReekzel ,
dat grooter is ,

op de kromte van eiken

tak onder het knokkelswyze uitfleekzel.^
^ u i t i u r i

De tanden zyn flegts ten getale van twintig, elk kaakbeen heeft twee lan-

a^^fnvtmden, gelyk aan die van den béver, en aan elke zyde vier baktan-

fL ^diebvna rolrond zyn, de meeRen hebben eene in de lengte loopende

vroèf op hunnen buitenkant; het verglaaftzel buigt zig op die plaats max het

binnenR van die tand toe; men [ziet op de tafel der tanden dien plooi van

het verglaaftzel en verfcheiden anderen, zo dat men daar de beenagtige zelf-

Randigheid en het verglaaftzel aan onderfcheidt, die verfchillende boezem-

^^Iieï^doornag?g”ü^ des tweeden wervelbeens van den nek is zeer

lang, en een weinig agter over geboogen.
_

Daar zitten veertien wervelbeenderen in den rug , en veertien ribben aan

IVe zvde agt waare en zes valfche. Het borftbeen is zamengeReld uit zes

Kffpnderen; de eerRe ribben, eene aan elke zyde, geleeden zig met het

nrRe en middelR gedeelte des eerRen beens van het borRbeen ,
de ge-

der tweede ribben gefchiedt tulTchen het eerRe en het tweede been ,

derde ribben tuffchen het tweede en het derde been, en dus vervol-

gens tot aL de zesde, zevende en agtRe ribben, die zig tuRchen het vyf-

de en zesde been van het borRbeen geleeden.
, e u

De lendenen -wervelbeenderen zyn ten getale van vyf, het zydehngfch

•fRppkzel der linker zyde van het eerRe dier wervelbeenderen is veel langer

ünn regte , en puntig ,
het gelykt eenigermaate naar eene- valfche rib.

°^Da^ zitten vier valfche wervelbeenderen in het heiligbeen en tien in den

Ra^t • deze hebben lange uitReekzels naar om hoog
,
naar om laag en naar

*^^Het^voorlfe'gedeelte van het heupbeen is breed , en 'van onderen geëin-

digd door eene punt ,
die agterwaards geboogen is

,
de eironde gaten zyn

z£cr fffooti

De voorRe zyde van het fchouderblad is zeer bolrond naar buiten toe, en

maakt eenen vierden hoek ,
die aan het middelR en bovenR gedeelte van

n') Mémoires pour fervir U rHifioire naturelle des Animaux , Partie II

>

pag- 37-
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het fchouderblad eene gedaante geeft, welke naar een langwerpig vierkant
geleek, de doorn is zeer verhoeven, en wordt door een lang en breed uit-

lleekzel geëindigd.

Het armbeen heeft vooraan zyn middelfl gedeelte eene fcherpe en uitftee-
kende graat; ter plaats van die graat, of rib, en daar boven, heeft dit .been
veel meer dikte dan breedte.

Ik heb flegts drie beenderen in den eerften regel van de voorhand ge-
vonden

,
daar zitten ’er vier in den tweeden regel ; het eerfte been van den

eerllen regel zat onder den ellepyp, en boven de drie eerlte beendertjes van
den tweeden regel.

De voorvoet beftaat uit agt beentjes, waarvan zeven eveneens als by de
meefte andere dieren geplaatft zyn , het agtfte zit aan den binnenkant van
den voorvoet, op de zamenvoeging ,

die het aftragal en fchipbeentje van
een fcheidt, het tweede wiggebeentje is zeer klein.

Het eerfte beentje van de nahand is zeer kort , in vergelyking van de
vier andere, de twee regels van den duim zyn ook veel korter, dan de re-

gels der vingeren.

Het eerfte beentje van den navoet, en de regels van den duim der agter-
fte voeten , zyn ook veel kleiner en korter

, dan de andere beentjes van
den navoet, en dan de regels der andere vingeren.

Lengte van den kop , van het eind der neusbeenderen tot
aan het agterhoofd

De groothe breedte van den kop
Lengte van het onderft kaakbeen tot aan den agterften rand

van het knokkelwyze uitfteekzel

Breedte van het onderft kaakbeen , ter plaats van de fny-
tanden .....

Breedte van het bovenft kaakbeen
,

ter plaats van de fny-
tanden . • ...

Afftand tuflehen de oogputten en de opening der neusgaten
Lengte van die opening
Breedte • . • .

Lengte der eigenlyke neusbeenderen . ,

Breedte ....
Lengte der langfte fnytanden buiten het been
Hoogte van het doornagtig uitfteekzel des tweeden wervel-

beens van den hals . . ,

Breedte
. _

.

Lengte van de agtfte rib, die de langfte is .
Lengte van het borftbeen . . ;
Lengte van het lighaam des vyfden wervelbeens uit de len-
denen , dat het langfte is , , .

Lengte van het heiligbeen
, j ,

Breedte van het voorfte gedeelte ,
*

,

Breedte van het agterft gedeelte
Lengte van het eerfte valfche wervelbeen van den ftaart , dat

het langfte is

voeten, duimen , lynen.

o. 4. pi.

O. 2. 5§.

O. 3. O.

o. o. 8.

o. o. p.

o. 1. II.

o. I. o.

o. o. 10.

o. 2. 5.
o. o. 8,

o. I. 3.

o. o. pi.

o. o. yi*

o. 4, 4,
o, 5. 2.
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Breedte van het voorfte gedeelte des heupbeens

Hoogte des beens van het midden der panswyze holligheid

tot aan het voorfte eind .

Lengte der eironde gaten , ; «

Breedte • • • ’*

Breedte van het bekken •

Hoogte • *

Lengte van het fchouderblad . .

Breedte op de breedfte plaats

Lengte der fleutelbeenderen

Lengte van het fchouderbeen

Lengte van de ellepyp ; » .
•

Hoogte van den elleboogsknokkel

Lengte van het ftraalbeen • •

Lengte van het dyebeen •
1

•

Lengte van het fcheenbeen « . .

Lengte van het kuitbeen

Hoogte van de voorhand .

Lengte van het hielbeen . . I

Hoogte van het derde wigge- en fchip - beentje , te zamen
genoomen . * » .

Lengte van bet eerfte beentje der nahand, dat het kortfte is

Lengte van het derde beentje, dat het langfte is ,

Lengte van het eerfte beentje van den uavoec, dat het kort*

fte is .

Lengte van het vierde beentje, dat het langfte is

Lengte van den eerften regel des raiddelften vingers van de
voorfte voeten . . , .

Lengte van den tweeden regel . •' *

Lengte van den derden regel . . .

Lengte van den eerften regel van den duim . ,

Lengte van den tweeden

Lengte van den eerften regel van den vierden vinger der

agterfte voeten . , . ,

Lengte van den tweeden regel . , .

Lengte van den derden . . ,

Lengte van den eerften regel van den duim . s

Lengte van den tweeden regel . . ,

voeten

,

duimen , lynen.

0. I. 7 -

0. 2 . 10.
0. I. 4 -

0.’ 0. 10.
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DE COENDOU (*).

I
n yder artikel, dat wy te verhandelen hebben ,

vertoonen zig meer dwaa-

lingen te weêrleggen ,
dan waarheden voor te draagen. De oorzaak daar-

van is , . dat de Natuurlyke hiftorie in deze laatere tyden niet behandeld

is
,
dan door menfchen met vooroordeelen bezet ,

die zig alleen met hunne
byzondere bewyzen bezig houden ,

en die de iyfl hunner kleine famenftel-

zeis voor de regiflers der Natuur opgeeven Daar beftaat in Amerika geen

der dieren van de heete geweften der oude wereld , en wederkeerig wordt

’er in den verzengden gordel van Afrika en Afia geen der dieren van Zuid-

Amerika gevonden. Het ftekcl-varken is, gelyk wy gezegd hebben, uit

de heete landen der oude wereld oorlpronkelyk j en hetzelve in de nieuwe

wereld niet vindende , heeft men egter niet nagelaaten deszelfs naam te

geeven aan dieren
,

die het fcheenen te gelyken ,
en byzonderlyk aan het

dier
,
’t welk hier in aanmerking koomt ; van den anderen Kant heeft men den

coendou van Amerika naar de Ooft-Indiën verplaatft ,
en P i s o ,

die waar-

fchynlyk het ftekel-varken niet kende ,
heeft in B o n t i u s (a), die niet

dan van de dieren van’’t zuiden van Aüa fpreekt, den coendou van Ame-
rika doen graveeren

, onder den naam en de befchryving van het waare fte-

kel-varken ,
zo dat men op ’t eerfte gezigt geneigd zou zyn te denken ,

dat

dit dier eveneens in Amerika en in Afia beftaat ; het is egter met een wei-

nig opmerking ligtelyk te bemerken ,
dat Piso ,

die hier
,

gelyk bykans

overal elders, niet is dan de nafchryver van Mar cg have, niet flegts

zyne afbeelding van den coendou heeft overgenoomen ,
om die in zyne his-

torie van Brafilië te plaatfen , maar dat hy ook gerneend heeft dezelve nog

eens te moeten overneemen, om haar te plaatfen in ’t werk van Bontius,
’t ‘ welk hy gefchikt en uitgegeeven heeft ; dus moet men , die afbeelding

(*) Coendou, naam van dit dier in Guiana, welken wy hebben aangenooraen. Cuandu (’t

welk moot oitgefprooken worden CougndotO bi Braliliën en in eenige andere deelen vanZuid-

Amerika ; Hoitzlacuatzin of Hoitzlaquatzin by de Indiaanen van Mexiko en van nieuw Span-

je; Ourico -cacheiro by de Portugeezen, die in Amerika woonen.

Coendou. Mijjdon du P. d'Abbeville au Maragnon, Paris 1Ö14. feuUle 249. verfo.

Hoitzlacuatzin, feu Tlacuatzin fpinofo Hjflrice novee Hifpanite, Heunand. Hifi. Mcx.

fis- ptig. 322.
Hoitzlaquatzin. Nieremberg, /g. 15;.. Nota. De afbeelding by Nieremberg

is dezelfde als by Hernandes , en de befchryving is overgenoomen, gelyk de afbeel-

ding.

Cuandu Brafilienjibus. Marcgrav. Hift. nat. Braf.fig. pag. 233.
Cuandu. Pis on, Hifl. Brajtl. fig. pag. 99. Nota. De afbeelding van dit dier by Piso

is dezelfde als by Ma RCGRAVE.
Hpjlrix Americanus. Cuandu Brafilienjibus. Marcgr.av. Tlaquatzin fpinofum ,

Hernan-

des. Synopf. quadr. pag.

ChaHpineux. Voyage de Desmarcuais, torn. III. pag. 303.

(jl) Jac. Bont II, Hifi. Indi.e Orü’ut.pag. s/it.
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van den coendou in Bontius vindende, daar niet uit befluiten, dat dit

dier op T^va of in eenige andere deelen van ’t zuidelyk Afia beftaat, noch

deze afbeelding neemen voor die van het llekel-varken
, waaraan de coendou

inderdaad niet gelykt, dan omdat hy, even als dat, ftekels heeft.

Het is aan Ximenes, en vervolgens aan Hernandes
, dat wy de

cerfte kennis aan dit dier te danken hebben ;
zy hebben het voorgedraagen

onder den naam van Hoitzlacuatzin

,

dien de Mexikaanen daaraan gaven

;

de Tlacuatzin is de Sarigue , en Hoitzlacuatzin , moet overgezet worden

door doornagtige Sarigue. Deze naam is kwalyk toegepafl: ,
want de twee

dieren gelyken vry weinig naar malkanderen ;
ook heeft Mar co r ave die

MexikLnfche benaaming niet aangenoomen ,
en hv heeft dit dier gegee-

ven onder deszelfs Brafiliaanfchen naam Cuandu ,
’t welk moet uitgefpfooken

worden Cmandou. Het eenigft, dat men aan Ma r cg r a VEjcan ver^,

r^n is van niet bemerkt te hebben ,
dat zyn cuandu van Brafihe het zelfde

Hier’ was als de hoitzlacuatzin van Mexiko, en des te meer, omdat zyne

hefchi-wing en afbeelding vry wel overeenkoomen met die van Hernan-

des en omdat de La et ,
die de uitgeever en de uitlegger van ’t werk

x^an MaRCGRAVE geweeft is, uitdrukkelyk zegt (h) , dat de doornige

Tlacuatzin van Ximenes, en de cuandu waarfchynlyk met dan een en het

zelfde dier zyn. De weinige berigten, welken de Reisbefchryvers ons we-

gens deze dieren gegeevén hebben, te famenvoegende, koorat het ons voor,

dat ’er twee verfcheidenheden zyn ,
welke de Natuurbefchouwers naar Pis o

fc') in hunne lyften geplaaft, als twee verfchillende foorten, den grooten (d)

en den kleinen cuandu 5
maar ’t geen terftond de verzinning of het verzuim

van Piso aantoont, is , dat fchoon hy deze coendous geeft in tivee af-

zonderlvke artykels ,
en die vry verre van malkanderen afltaan , en fchoon

hv dezelve fchynt te befchouwcn als twee verfchillende foorten zynde, hy

dLelve beiden egter onder dezelfde afbeelding vertoont, en dus meenen wy

vrond te hebben van te zeggen, dat deze twee maar één maaken. Daar

n ook Natuurbefchouwers, die niet üegts twee foorten van den grooten

Vleinen coendou gemaakt hebben ,
maar die daar ook den hoitzlacuatzin

hebben afgezonderd, en deze alle drie voor verfchillende dieren opge-

en • en ik erken ,
dat , fchoon het my zeer waarfchynlyk voorkoomt

,

f de coendou en de hoitzlacuatzin het zelfde dier zyn ,
die zelfheid egter

tl zeker niet is als die van den grooten en kleinen coendou.

^ Hoe het zy, de coendou is geen ftekel-varken ,
hy is veel kleiner; hy

/I's Videtur effe idem animal, autjaltem fimile ,
quod Fr. Ximenes defcribit jnh nomine

TiinUtzin fpinofi. De Laet, Annotatio in lib. VT.cap. 9. M a rc gra ve pag. 233.

Cuandu major. Pis on, Hid. Braf. pag. fig. pag. 325.— Cuandu, feu Cuandu

r p 1 s O N , id‘ pag. 99* fig- ibid.

H^drix longius caudatus ,
brevinribus aculeis. Barrere , Hift. nat. de la France

pkc-epic ,
pag. 153..... Hjftrix minor. Leücoi’heüs. Couandou , id. ibid.

rauda hngièma tenui medietate , extrema aculeorum experte. Hyftrix Amcrica-
liyjtrtx B>K\%%QTü,Regn.Anim,pag. 130. Hyjtrix cauM

tenui medietate extrema aculeorum experte. Hyftrix Americanus. Le l orc-éptc

T_ J2P Hyftrix aculeis appnrentibus , cauda brevi S? ctaffa,

frixnovl Hifpanite. Le Porc- épïc de la tmvclle Efpagne. Id, pag. 127*
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heeft den kop naar evenredigheid minder lang , en een korter fnuit-; zyn
hoofd is niet verfierd met die bos hair, die men op het Hekel-varken ziet

;

hy heeft geen kloof in de bovenfte lip ; zyne Hekels zyn drie- of viermaal
korter en veel dunner; hy heeft een langen Haart, en die van het Hekel-
varken is zeer kort; hy is meer vleefch- dan vrugt-eetende, en zoekt de
vogelen

,
de kleine dieren

,
het tam gevogeltje (e)

,
te veraffen en te over-

vallen
, tcrwyl het Hekel-varken niet dan peulvrugten

, wortels en fruiten eet.

Hy flaapt over dag gelyk de egel , en loopt des nagts ; hy klimpt op de
boomen (ƒ), en houdt zig met zyn Haart aan de takken, het geen het" He-
kel-varken niet doet en niet zou kunnen doen. Zyn vleefch (g) , zeggen alle
Reisbefchryvers

,
is zeer goed te eeten. Men kan hem tam maaken : hy ont-

houdt zig gemeenlyk op verheven plaatfen, en men vindt hem in de geheele
uitgeHrektheid van Amerika, van Brafilië en Guiana, tot in Louiliana en in

de zuidelyke deelen van Kanada , terwyl het Hckel-varken niet dan in de
heete landen van de oude wereld wordt gevonden.
Door den naam van Hekel -varken op den coendou over te brengen

, heeft
men aan dezelve vermogens toegefchreeven

,
inzonderheid die van zyne He-

kels uit te fchieten
, en het is te verwonderen, dat de Natuurbefchouwers

en de Reisbefchryvers in dit Huk overeenHemmen
, cn'dat Piso, die min-

der bygeloovig moeH zyn dan een ander, dewyl hy Geneesheer was,deftig-
lyk zegt, dat de Hekels van den coendou van zelve’ en uit eigen kragt in het
vleefch indringen

, en het lighaam tot de binnenHe ingewanden doorboo-
ren. Ray is de eenigHe, die deze fa^a ontkend heeft , fchoon zy blyk-
baar ongerymd fchynen ; maar hoe veele ongerymde dingen zyn ontkend
door verHandige lieden ,

die egter dagelyks beveHigd worden door andere'
lieden , die zig nog verHandiger gelooven.

(#) Deze byzonderheid door Marcgrave en Piso opgegeeven is niet zeker, want
Hernandes zegt integendeel, dat de Hoiizlacuatzin zig met vrugten voedt.

(ƒ) Scandit arbores Jed tardo grejfu ^quin pnlHce caret ; defcendens autem caudam cir-
cum volvit , ne labatur , admadum enim metuit lapfuvt , ncc falire potent. M a r c G R. Hi\t.
nat. BrajU. pag. — \Vy zagen een ftekel-variceii opeen kleinen boom, dien wy’nedcr-
hakten,om het vermaak te hebben van dit dier te zien vallen. Het was zeer vet, en men eet des-
zelfs vleefch. Fo'jage de la Hontan, torn. I.pag. 82.

Cey Carnem habct bonam & pergratam , timn affdtam fape comedi , ab incotis valde
*:jlin:atur, Marcgr. pag. 233,— liet dier is goed te eeten, men zet het op ’t vuur om het te
doen rooften als een varken ; maar vooraf haaien de wilde vrouwen al het hair op den rug uit
Cdat is te zeggen al de Hekels) en zy maaken daar fraaije werkjes van Gebrand, wel ge-
voosd , gewaflchen

, en aan ’t fpit geftoken , is het zo goed als eén fpeenvarken
; hy is zeer goed

gekookt, maar niet zo goed als gebraden. Dcfcription de B/lmértque par Denis . Parit lóva
torn, u, pag. Z2H.

BE-
\
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BESCHRTVING VAN DEN COENDOU.

De Coendou (P/. LVII') verfchilt daarin van het ftekel-varken
, dat hv

den fmoel korter heeft , dat zyne bovenfte ]ip niet gefpleeten is dat
zyne neusgaten rond zyn

,
en voornaamlyk daarin

, dat hy een langen ftaart
hceft,die met ftekeJs bedekt is. De coendou, die ten onderwerp voor deze
befchryving gediend heeft, was kleiner dan het Rekel-varken

, want hv was
flegts zeRien of zeventien duimen lang, van het eind van den fmoel tot aan
het begin van den Icaart

, wiens lengte van negen duimen was ; het eind
van den fmoel

,
de pootcn en de voeten , waren bezet met eene foort van

hair, dat zo hard ids paarden-hair was, deze hairen waren bruin, behalven
eenige van die , welke op de pooten zaten , en welke eene geelagtige kleur
hadden ,

het vel van den buik en van de borft was gefcheurd geworden
; al

het overige des hghaams was bezet met Rekels
, doormengd met lange hai-

ren ; de langRe Rekels waren flegts twee duimen en een halven lan<r de
dikRe zaten op het agterR gedeelte van den rug, op het kruis en op het’bo-
venR van den Raart ; zy hadden omtrent eene lyn middellyns, zy waren
puntig aan hunne beide einden en van eene witagtige kleur over’het groot-
Re gedeelte hunner lengte; de punt hadt eene zwartagtige kleur

, die zig met
het geelagtig vermengde door tinten bruin en rosagtig; de andere ifekris
verfchilden llegts daarin van dezen

, dat zy kleiner waren en digter tegen
elkanderen aanzaten

, zo dat men flegts hunne zwartagtige punt zag beha'-
ven op den kop en op het bovenft van den hals, alwaar het geeJa<?tige van
de Rekels zig zeer Rerk vertoonde

; dit dier was niet alleen met Rekels be-
kleed, maar nog daarenboven met lange borRels, die tuflehen de Rekels
uitkwamen, en die in genoegzaamen getale waren, om dezelve op den rug
op de zyden des hghaams, op de zyden en op het onderR van den hals tè
verbergen ; zy zaten yler op den hals en op den kop

, de langRe van die
borRels hadden vier of vyf duimen lengte, dezelven waren gedeeltelyk bruin
of zwartagtig, en gedeeltelyk geelagtig

; die van de zyden van den Raart
waren geheel van die kleur; de baarden hadden minder lengte dan die van het
ftekel-varken ,

en hunne hairen waren dunner en zwart ; daar zaten \wf vin-
gers aan de agterRe voeten, en flegts vier aan de voorRen, met een knob-
beltje ter plaats van den duim; de nagels waren groot, krom, zeer puntig
en van eene zwarte en geelagtige kleur ; die van de agterRe voeten waren
langer dan die van de voorRen.

Xll Deel Nn
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Dit dier is nooit benoemd geweeft ; door de Natuur in de woe%nen van

Noord - Amerika geplaatft , bellondt het onafhankelyk , van den menfch

verwvderd ,
cn behoorde hem zelfs niet door den naam ,

die het eerfle te-

ken van zyne heerfchappy is. Dewyl Huns on het land ontdekt heeft,

daar dit dier gevonden wordt , zullen wy het zelve een naam geeven, welk

dien van zyn eerden meefter herinnert ,
en die tevens zyn ruig en fteekend

maakzel aanwyd. Het was daarenboven noodig om het een ^naam te gee-

ven om het niet te verwarren met het Rekel-varken of den coendou, waar

n?ar’ het in eenige karakters gelykt, maar waarvan het egter in allen op-

zigte genoeg verfchilt ,
om het te moeten befchouwen als eene byzondere

foortf die Sleenlyk aan de Noordfche lugtftreek behoort, gelyk de andere

aan het Zuidelyk klimaat bepaald zyn.

De Heeren Edwards, Ellis en Catesby, hebben alle drie van

dit dier gefproken ;
de afbeeldingen ,

door die twee eerde Schryveren ge-

eeeven ,
koomen met de onze(P/. LVllI) overeen , en wy twyffelen niet

of het is het zelfde dier ; wy zyn zelfs zeer geneigd te denken , dat het dier,

dat waarvan S e b a de afbeelding (a) en befchryving geeft , onder den

naam van zonderling fiekel-varken der Óojl-Indiën, en vervolgens de Hee-

ren Klein {b) ,
Brisson (r) , en LiNNiEUs (d), elk in ’t byzonder

in hunne lyden hebben voorgedraagen met karakters uit Se ba gehaald,

het zelfde zou kunnen zyn ,
daar wy hier van fpreeken. klet zoude

,
gelyk

men gezien heeft ,
niet de eerde of eenigde reis zyn

,
dat S e b a dieren van

Amenka voor ooderfche dieren heeft opgegeeven ;
wy kunnen het egter

omtrent dit niet verzekeren
,
gelyk wy omtrent verfcheiden anderen gedaan

hebben; alles wat wy kunnen zeggen, is, dat de ovcreenkomden ons toe-

fchynen groot en de verfchillen vry ligt te zyn , en dat, dewyl men weinigen

r*") The Porcupinefrom Hudfon's Bay. Edwards, Hift, ofBirds, fig. pag. 52.
’ Le Porc-épic de la baye de iiudfon. Foyage d la baye de liudfon par Ellis, Paris 1749.

*'’’^'lJirix^ae^dêis%ïpil^^^ cauda brevi £? erafa Hyftrix Hudfmis. Le Porc-

épiede la baye de Hudfr/n. Brisson, Regn. anim. pag. 128.

Dorfata. H'iftrix paltnis tetradaüylis ,
plantis pcntadaCiylis , caudd elongatd , dorfo folo

JpinofL LmN/EUS, Syftema nat. Ed. X. pag. 57.

(d) Poreus aculeatus Sylveflris ,five Hyjtrix orientalis fingularis. ,S e b a , Fol. I.• pag. 84.

Tab. 52. pg. 1.

(/i) Acanthion caudd prolongd , acutis pilis horrida ,in exitu quajt panniculata. Klein,

de quadr. pag. 67.

CO Ilyfif'ix cauda longifima , aculeis undique ehftta in extreme panniculata. Hyjtrix orten-

talis. Le Porc- épic des Indes. Brisson, Regn. aninial. pag. 17,1.

(d') Macroura. Hyftrix pedibus pentadadlylis
, caudd elongatd., aculeis elevatis, Linn.

Syfnat.Ed.X.pa^> 57 >

I
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vaii deze dieren gezien heeft ,
die zeJfde verfchillen wel niet dan verfchei-

denheden van het een individu tot het ander, en zelfs van het mannetje tot

het wyfle zouden kunnen zyn.
. , , , .

De urfonhadt den naam kunnen draagen van doornagtigen bévcr; hy is

van ’t zelfde land, van dezelfde grootte, cn ten naaften by van dezelfde

lighaamsgeilalte; hy heeft, even als de bever, twee lange, fterke en fcher-

oe fnytanden ;
behalven de ftekels ,

die kort en byna onder ’t hair verbor-

gen zyn ,
heeft de urfon , gelyk de béver, eene dubbelde vagt; de eerfte

van lang’en zagt hair, en de tweede van een nog zagter en molliger dons

of vilt. In de jonge dieren zyn de ftekels naar evenredigheid grooter ,
zigt-

baarer, en het hair korter en yler dan in de volwaflen of oude.

Dit ^dier fchuwt het water, en is bang om zig nat te inaaken. Hy gaat

zia onder de wortels der holle boomen verbergen, en maakt daar zyn le-

ger (e)x hy flaapt veel en voedt zig voornaamlyk met de b^ van de jene-

verboom * in den winter verftrekt de fneeuw hem voor drank , des zo-

mers drinkt hy water en flabt als een hond. De wilden eeten zyn vleefch

en maaken gebruik van zyn vagt, na. daar de ftekels uitgehaald te hebben,

die zy voor fpelden en naalden bezigen.

CO Zie den briefvan den Hr. Alesander Licht, aan den Hr. Edwards, Hiff. of

Birds, pag. 52.

Nn 2



284 DE NATUURLYKE HISTORIE

/

BESCHRTVING VAN DEN URSON.

DeUrfon (PL LVIII) verfchilt voornaamelyk daarin van het ftekel-

varken, dat hy de ftekels kleiner, en voor een groot gedeelte onder lan-

ge hairen verborgen heeft ; hy heeft ook den fmoel minder dik en korter

;

de ooren ?.yn zeer klein, en geheel door het hair bedekt.

De grootfte ftekels van dit dier hebben twee duimen en een halven leng-
te, en eene lyn middellyns, zyzyn gedeeltelyk wit of geelagtig, en gedeel-
telyk bruin of zwartagtig, dezelve zitten op het kruis en op den Haart, en
zyn daar zeer duidelyk, terwyl die van het overige des lighaams met lange,

ftyve en zwarte hairen bedekt zyn
,
dewelke op de lendenen tot zes duimen

lengte hebben; dcrzelver punt is van eene geelagtige witte kleur, daar zit

uilTchcn deze lange hairen en de ftekels eene foort van dons van eene bruine

afchgraauwe kleur, dat vier of vyf duimen lengte heeft, op de lendenen;
hetzelve is zeer dik en byna regt, en het zit op alle deelen des lighaams

,

behalven op de voeten, op de pooten, op den buik en op den ftaart; deze
deelen hebben flegts digt geflooten hairen

,
gelyk borftels , en van eene

zwartagtig bruine of zwarte kleur ; daar zitten eenige tinten baai - kleur on-
der den ftaarn.

Lengte van het eind' van den fmoel' tot aan den ftaart »

Omtrek van het eind van den fmoel . ,

Omtrek van de opening van den bek
Afftand tuflchen het eind van den fmoel en den voorften hoek

van het oog . . ...
Afftand tuftchen den agterften hoek en het oor

Lengte van het oog . . . . ..

Afftand tuftchen de oogen, over de kromte van het neusbeen
Dezelfde afftand, in eeneregte lyn gemeeten
Omtrek van den kop, ter plaats van de ooren
Lengte der ooren . .

Omtrek van dtn hals . . . ,

Omtrek van het lighaara , agter de voorpooten
Dezelfde omcrek op het midden des lighaams
Dezelfde omcrek voor de agterpooten ,

Lengce van den ftaart ....
Omcrek van den ftomp van den ftaart aan zyn begin .

Lengte van de langfte nagelen
Breedte aan de. bafis

voeten, tlumicn, lynen.

2 . I. O.

O. 6. 6.

o. 3. o.

o.. I. ö'.

o. j. 8.

o. o. 6.

o. 2. I.

0 . I. 8.

o. 10. 6,

0. o. 5.
1. 3. o.

2 . O. O.

2 . 2 . 6.

2. 3. O.

O. 8. O.

O. 8, Ö.

o. I. 3.
o. a 2.
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VAN DEN TANREC, EN DEN TENDRAC. A85

de TANREC o, en de TENDRAC f*).

De Tanrecs of TendraCS (P/’ LIX en LX") zyn kleine Ooft - Indifche

dieren ,
die wel een weinig naar onzen egel gelyken

,
maar die ’er

cgter genoeg van verfchillen
, om onderfcheidene foorten uit te maaken ,

ft geen dit , buiten de befchouwing en de vergelyking dezer dieren ,
be-

wyft ,
is

)
dat zy zig niet tot een bal te famen rollen

,
gelyk de egel

,

en dat men in dezelfde plaatfen ,
alwaar de tanrecs gevonden worden ,

gelyk op Madagaskar ,
ook egels vindt van dezelfde foort als de on-

ze
^ die niet den naam van tanrec hebben, maar die fora («) gehee-

ten worden. '

Daar fchynen tanrecs van twee foorten
, of miflchien van twee ver-

fchillende ralTen ,
te zyn ; de eerfte

,
die ten naaften by zo groot is als

onze egel ,
heeft den fnuit naar evenredigheid langer dan de tweede

;

ook heeft hy de ooren fterker vertoonende , en veel minder ftekels

dan de tweede ,
waaraan wy den naam van tendrac gegeeven hebben , om

hem van den eerftcn te onderfcheiden ; deze tendrac heeft flegts de groot-

te van een grooten rot , hy heeft de fnuit en de ooren korter dan de tan-

rec ;
deze is met kleiner ftekels bedekt

, maar die ftekels zyn ook me-

nio'vuldiger dan die van den egel
; de tendrac daarentegen heeft de-

zelve alleen op den kop
,
den hals , en de fchoft , het overige van zyn

lighaam is bedekt met een ruw hair
, vry gelyk aan varkens - borftels.

°Deze kleine dieren ,
die zeer korte beenen hebben, kunnen niet dan

zeer langzaam gaan : zy knorren {b)
, gelyk de varkens, zy wentelen

zig deze in het flik ; zy beminnen het water en onthouden zig.

daar meer in dan op’t land; men vangt hen in kleine kan aaien van

zout water (c), en in drabbige kreeken van de zee ; zy zyn zeer'

Tanrec en Tendrac , naamen dezer dieren door ons overgenoomen.

(**') Erinaceus Americamts albus. Seba, Fol. I. pag. 78. Tab. 49. /g. 3. ISfota. Deze'

eeel welken Seba zegt, dat hem van Suriname was toegezonden, gelykt zo zeer naar

den Tendrac, dat men niet kan nyyffelen of het is het zelfde dier; en zo het van Madagas-

kar oorfpronkelyk is,moethet niet in Amerika gevonden worden. Deze Schryver heeft het

in allen opzigte kwalyk voorgedraagen , want het is noch Amerikaanfch noch wit, het is alleen-

lyk wat minder bruin dan onze Europifche egel.

^ (aj Foyage a Madagafcar par Feaccourt, 4®. pag, 152.

\b') Rècueil des Foyages, qui ont fervi d Tétablijfement de la Compagnies des Indes de

JMlande, torn. I.pag. 412.

(c) Kelation de Fr. Cauche, Paris 1Ö51. pag. 127.— Foyages de la Compagnie dcs>

Indes de Hollande, pag. 412.

Nn 3
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Anhis in den tyd hunner ritzigheid ,
en teelen fterk voort (d) ; zy graa-

v-irlie onderaardfche- holen, en neemen daar de _wyk ,
om verfcheiden

maanden in een ftaat van verdooving te blyven_; m deze ftaat van flaap

of verdooving valt hun hair uit ,
en het groeit na hunne ontwaaking

weder aan : zy zyn 'gemeenlyk zeer vet
, p fchoon hun vleefch laf,

langdraadig, en voos is, fmaakt het den Indiaanen egter wel, en zy maa-

ken daar zelfs veel werk van.

00 Fo'iags 4 Madagafcar tar Flaccourt, Parh i6^i. in itto.pag, 152 .
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BESCHRTVING VAN DEN TENDRAC, EN
VAN DEN TANREC,

DeTendi-ac (PI. LX) geJykt naar den egel, maar hy is veel kleiner,
indien die, welke ten onderwerp voor deze befchryving gediend heeft,

zynen volkoomen groei bekoomen hadt, want hy was niet veel grooter dan
een mol ;

de neus geleek naar dien van een egel , zo veel ik daar over

,

volgens een uitgedroogd individu , heb tunnen oordcdcn ; de oogen zyn
my voorgekoomen kleiner te zyn dan die van den egel

, maar de tendrac
geleek naar dat dier door den dunnen en fpigfigen Imoel

, door de korte

en rondagtige ooren , de korte pooten, enz. Hy was bedekt met gely-

ke fteekels ms die van den egel ; de langfte hadden zeven lynen lengte

;

zy hadden allen eene witagtige kleur by den wortel en by de punt , het
overige hadt eene donkere toffe kleur 5 de fraoel, het voorhoofd, de zy-
den van den kop, de keel, het onderft van den hals, de borft, de oxels,
de billen en de vier pooten , waren met een witagtig

,
yl , fyn en hard hair

bedekt. Daar zaten op den fmoel eenige geelagtige hairen, die tot twee
duimen twee lynen lengte hadden ; daar zaten vyf vingers aan iederen voet

,

de ftaart was zeer kort en met ftckels bedekt; de lengte van dezen tendrac
bedroeg vyf duimen, tien lynen, van het eind van den fmoel tot aan het
begin van den ffaart

;

daar was elf lynen afftand tuffehen het eind van
den fmoel en het oog, en drie lynen tuffehen het oog en het oor.
De tanrec ( P/. LIX) was grooter dan de tendrac ; hy hadt den

fmoel naar evenredigheid langer, de ooren minder kort

;

ik heb geenen
ftaart aan dit dier gevonden; hetzelve was gedroogd en opgezet; hy hadt
geene waare ftekels dan op het voorhoofd

, op de tempels
, op den kruin

en op het agterft van den kop
, op het bovenft en de zyden van den

hals ,
op de fchouders en op den fchoft ; zy waren geelagtig naar den

wortel en naar de punt toe , het overige was zwart
; de langfte waren

meer dan een duim lang , en maakten eene foort van kuif boven op den kop

;

de rug, het kruis en de zyden van het lighaam waren bedekt met borftels;

die dezelfde kleuren hadden als de ftekels; de langfte zaten op den rug, en
hadden meer dan een duim lengte ; daar zaten tuffehen die borftels geel-

agtige hairen, en anderen, die dikker en zwarter waren , waarvan eenigen
ten minften twee duimen lengte hadden. De fmoel, de keel, het onderft
van den hals, de borft, de buik en de pooten

, waren met ftyve, fyne en
geelagtige, en op de voeten zelfs rosagtige, hairen bedekt; daar zaten op
den fmoel eenige lange hairen van die kleur. De lengte van dezen tanrec
bedroeg zeven duimen , negen lynen, van het eind van den fmoel tot aan
het agterft gedeelte des ligiiaams

; daar was anderhalven duim afftand

tuffehen het eind van den fmoel en het oog
, en van een halven duim tus'

fchen het oog en het oor.
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BESCH.RYVING
VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET,

DAT BETREKKING HEEFT TOT DE NATUURLYKE HISTORIE

VAN DEN BABIROUSSA, DEN CABIAI, HET STE-
KEL-VARKEN, DEN COENDOU, DEN URSON,
DEN TANREC, DEN TENDRAC, en DEN

CARACAL.

No. MCCII. De beenige kop van een babironjja.

Het grootfce verfchil
,
dat tuffchen den ontvleefchden kop (PI. LI) van

den babiroiifla en die van het wild zwyn ,
en de varkens

,
welke ik

aandagtig befchouwd heb, plaatsheeft, beftaat in de rigting der bovenfte

flagtanden (ABCD)-, maar daar zyn ook andere verfchillcn, die in de ge-

daante der beenderen en het getal der fny- en bak -tanden gevonden wor-

den. De fmoel (EF) van den babiroulfa is naar evenredigheid minder
langwerpig , dan die der varkens ; de opening (GA) der neusgaten korter

en de neus breeder; het voorhoofd (H) en de kruin van den kop verfchil-

len niet van die zelfde deden , by het Siamfcli varken befchouwd (0) , dan

alleenlyk daarin, dat liet voorhoofd meer bolrond is; de beenige randen

(£) der qogputten van den babiroulfa zyn llcgts in een agtfte gedeelte (ƒ)
van hunnen omtrek afgebrooken, omdat het bovenft uitfteekzel (K) van

het jukbeen, dat tot de oogpunt behoort, langer is dan by het wild zwyn
en de varkens.

Daar zyn llegts vier-en-dertig tanden , te weeten vier fnytanden in het

bovenft
,
en zes in het onderft kaakbeen

,
twee hondstanden , en tien bak-

tanden in elk kaakbeen; de fnytanden en de baktanden zyn my voorgekoo-

men veel overeenkoraft te hebben met die van het wild zwyn en van de var-

kens; de flagtanden van den babiroiifla hebben ook overeenkomften met
die van de varkens, en van de wilde zwynen, zelfs door hunne rigting. Om
die overeenkomften te erkennen , moet men in aanmerking neemen

,
dat de

tandkalfen des bovenften kaakbeens van meeft alle dieren loodlynig op den
rand van het kaakbeen ftaan , en dat dus derzelver bodem naar om hoog en
opening naar omlaag gerigt is; by de varkens en by de wilde zwynen ftaan

Ca) Zie het V deel van dit Werk
, bladz. po.
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de tandkaflen der flagtanden van dat kaakbeen inzulker voege ie=>,,ijjfch ge-
rigt ,

dat hunne bodem naar agteren en hunne opening naar voren gciiVi;

en dat de bodem een weinig hooger geplaatfc zy dan de opening ;by gevolg
fchiet de wortel van den flagtand fchuinfch van vooren naar agteren

, en van
omlaag naar om hoog in,terwyl de wortels der hondstanden , die by demeefte
andere dieren met deze flagtanden overeenkoomen , ten naallen by in eene
loodlynige lyn gerigt liaan ; dit verfchil is nog grooter by den babiroulTa

,

want niet alleen Haat de bodem van de tandkas naar agteren , en de ope-
ning naar voren gelyk by de varkens en by de wilde zwynen , maar de ope-
ning is hooger dan de bodem gcplaatft , en bygevolge fchiet de wortel van
den flagtand fchuinfch van voren naar agteren, en van boven naar beneden
in ; het verfchil van rigting henrdk tuflVhcu Uc nagtaudcii van den babi-

roufla en die der varkens en wilde zwynen plaats heeft, koomt daarvan,

dat de flagtanden van den babiroulTa naar om hoog , en tegen het kaakbeeix

aan gerigt Haan, zo dra dezelve uit de tandkas te voorfchyn koomen, en
dat de flagtanden van de wilde zwynen en van de varkens zig‘buitenwaards
uit met hunne einden van malkanderen verwyderen, op zulk eene vrjZQ dat

de opening van de tandkas laagcr geplaatll blyve , dan by den babiroulTa j

maar het bovenll gedeelte van de flagtanden der varkens en wilde zwynen,
verlengt zig naar om hoog en een weinig naar agteren ; en zo de fmoel
van deze dieren niet langer ware dan die van den babiroulTa

; en zo hunne
flagtanden evenveel lengte hadden als de zynen, zouden zy even naby de
oogen koomen ; de bovenlle flagtanden van den kop van den babiroulTa

,

die ten onderwerpe voor deze befchryving dient , ftrekken zig naar om hoog
uit en krommen zig naar agteren ; hun eind is naar om laag en zelfs naar
voren en een weinig naar buiten gekromd. Zy naderen aan de oogen tot op
een aflland van anderhalven duim ; de flagtanden (CZ)^ van het onderH
kaakbeen zyn agterwaards gekromd , en Itrekken zich fchuinfch naar om hoog
en een weinig naar buiten uit

,
zodat zy niet aan de bovenllen raaken

; alle

die flagtanden zyn zeer lang, de bovenlle zyn de langlle, zy Heeken zeven
duimen en een vierde buiten de tandkas uit, en zy hebben eenen duim agt

lynen omtreks aan de bafis ; de onderlle zyn de diklle, hunne balis heeft

t\vee duimen omtreks, maar hunne lengte bedraagt flegts drie duimen en
negen lynen; die vier flagtanden zyn een weinig platagtig op de zyden,

hunne zelfllandigheid beftaat in eene foort van yvoor, dat zig zeer fraai

laat polyllen.

No. MCCIII. £en opgezet vel van een cabiai.

No. MCCIV. Het geraamte van een cabiai.

No. MCCV. Het tongbeen van een cabiai.

. De Hukken ,
onder de twee voorgaande en het tegenwoordig nommer

bygebragt ,
zyn uit den cabiai genoomen

,
die ten onderwerpe voor de be-

fchryving van dit dier gediend heeft. Hetzelve is door Z. D. H. den Hee-
re Prinfe de Bouillon vereerd, die ons wel hadt willen toeHaan
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dezen
tekenen ,

tervvyl hy in zyne Diergaarde nog in le-

ven
No. MCCVI. Een opgezet vel van een jlekel-varken.

Dit ftekel-varken was van dezelfde foort ,
en ten naallen by van de eigen

grootte als dat, hetwelk ons van Rome was toegezonden, en hetwelk ten

onderwerp voor de befchryving van dit dier gediend heeft
;
daar is nog maar

een klein getal Rekels op den rug overig , alwaar de grootfte zitten ;
deze val-

len lio-telyker af dan de anderen, want ik heb een leevend ftekel-varken ge-

zien,^ dat deze ftekels, in het midden van den zomer , byna alle verlooren

hadt*, terwyl de overige nog aan het vel vaft zaten ; zy zitten ook aan dit

vel vaft ;
men ziet daar borftels en ftekels van verfchillende grootten en ge-

daanten aan, de aanmerkelykfte zyn die va« den ftaart (i), men kan de-

zelve doen rinkelen als of het dier leevend wasj de beenderen van den kop

en de tanden zyn met het vel bewaard.

No. MCCVII. Verfcheiden borjlels uit de haarden van een Jiekel-

varken.

De langfte hebben niet veel meer dan een halven voet lengte
, zy zyn

mmtig aan den wortel, die wit is ,
het gedeelte, dat by het vel zat ,

is van

dezelfde kleur, en heeft eene halve lyn middellyns, hetzelve is hard en van

denzelfden aart als de ftekels ; maar naar maate de borftels langer wor-

den ,
worden zy buigzaamer en gelyken zy meer naar borftels dan naar

ftekels.

No. MCCVIII. Borjlels en ftekels van het ftekel-varken , dat ons;

van Rome is toegezonden.

Deze borftels en deze ftekels zyn genoegzaam in getal
,
om aan dezelve

de kentekenen te kunnen zien ,
waarvan wy , met betrekking tot die dee-

len , in de befchryving van het ftekel-varken melding gemaakt hebben.

No. MCCIX. Stekels van een ftekel-varken.

Deze ftekels zyn langer, en naar evenredigheid dunner dan die van het

ftekel-varken, dat ten onderwerp voor de befchryving van dit dier ge-

diend heeft 5 want zy zyn meer dan een voet lang, op de dikte van om-

trent anderhalve lyn middellyns
;

het koomt my voor , dat zy van een

even gelyk ftekel-varken koomen als het geen de Hr. Perrault befchree-

ven heeft (f) ,
en als wy op PI. LV van dit deel hebben afgebeeld.

No. MCCX. Een hairbal van een ftekel-varken.

Ik heb dezen hairbal in de maag van het ftekel-varken gevonden, dat ons

van Rome is toegezonden j
hetzelve heeft geenen fchorfch ,

is ten naaften

by rond ,
heeft twaalf of veertien lynen middellyns ,

en van buiten en bhi-

rb') Zie de befchryving van die ftekels ,
bladz. 272 , enz. van dit deel.

fcj Mémoires pour Jervir A PHiftoire des jlnimaux, Pariie ll.pag. 40*
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nen eene gi7ze kleur; dezelve is uit zeer fyne eii gen gepakte haircn

te zamengefteld, en weegt eene drachme en twintig gi-.'nen.

N°. MCCXI. ffet geraamte van een ftekel'Varken.

Dit is het geraamte, dat ten onderwerp voor de befchryving en de af-

meetingen der beenderen, van het ftekel-varken 'gediend ,heeft; daarom-
breeken drie baktanden aan hetzelve, namelyk de eerlle aan de beide kan- •

ten van het bovenft kaakbeen, en de derde der linker zyde van dat zelfde

kaakbeen. Het fchynt uit den Raat van dit geraamte , dat het dier, waar-

van hetzelve genoomen is
,

volwaflên was ,
dus is 'er reden om te den-

ken, dat de tanden die ontbreeken, uitgevallen zyn, en men kan ten dien

opzigte zelfs geen oogenbiik in twyfcl riaun ren opzigce van den derden

tand , want het kaakbeen lieefp de tandkas gevuld
, maar de tandkaflen

der eerfte tanden zyn ledig geblecven , en flégts bedekt en geflooten door

een zeer dun en bolrond beenig plaatje , na dat plaatje te hebben wegge-

nooraen ,
heb ik de tandkas geheel ledig gevonden , miffehien zyn de

fpruiten van deze twee tanden verdelgd geworden , zonder dat zy hunne

tandkaflen doorgeboord hebben.

No. MCCXII, De kop van een ftekel-varken.

Alle de tanden zyn gaaf gebleeven in dezen kop , die de befchryving

van dien , welke onder het voorgaand nommer is bygebragt
, kan ver-

vullen , ten opzigte van de tanden , die in den voorgaanden kop ont-

breeken.

No. MCCXIII. Het tongbeen van een ftekel-varken.

Dit been bellaat uit zeven ftukken , daar zitten 'er flegts twee aan

elke zyde, de tweeden zyn zeer klein, en de eerften zyn de langfte

van allen ;
de takken van de vork zyn zeer breed

, en langer dan het

middelfte ftuk.

No. MCCXIV. Het beentje uit de roede vati een ftekel-varken.

Dit beentje heeft eenen duim lengte en viex lynea breedte aan het

dikfte eind.

No, MCCXV. Een uitgedroogde coendou.

Deze coendou heeft ten onderwerp voor de befchiyving van dat dier

gediend; fchoon zy door de uitdrooging hard geworden is, herkent men
gemakkelyk deszelfs voornaamfte kentekenen , byzonderlyk dat , het welk

in het maakzel van de bovenfte lip beftaat ; dezelve is geheel , zonder eenig

voorkomen van een haazen-bek te toonen
,
gelyk die van een ftekel - var-

ken ; de borftels en de ftekels van dezen coendou zyn wel genoeg bewaard

,

om over derzelver verfchil en de vreemde gedaante van dit dier te kun-

nen oordeelen.

No. MCCXVI. De tanrec.
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No, MCCXVII. tendrac.

De «-endrac en d- tanrec, onder het voorgaand en het tegenwoordige

nr..iimer bygeiragt , zyn beide de individus, die ten onderwerpe voor de

oefchryving van deze twee foorten van dieren gediend hebben ;
fchoon de-

ze individus gedroogd zyn, ziet men daar de gedaante van elk dier aan,

omdat men de beenderen van den kop, van de pooten en voeten onder het

vel heeft laaten zitten. Men ziet ook het grootfte gedeelte der tanden,

maar ik heb dezelve niet nauwkeurig genoeg kunnen zien , om ze te be-

fchryven; daarenboven weet ik niet, of deze twee individus den ouder-

dom reeds bereikt hadden , waarin alle de tanden gevormd zyn ; ik zal

daarom flegts aanmerken, dat zy my in zommige opzigten verfchillend zyn

voorgekomen van onze egelen. Deze tanrec en tendrac zyn door den Hr.

Foivre , koopman te Lyon, van Madagaskar meoegetragc.

No. MCCXVni. Het geraamte van een Caracal ,
waar van de hijto-

rie en de befchryving in het IX deel
^
pag. 150

tot 157 ,
te vinden is.

Dit is het geraamte, het welk ten onderwerp gediend heeft voor de be-

fchryving en de afmeetingen der beenderen van den caracal ; de agterfte

hoek van de linker zyde der goot, die door de vereenigmg der fchaam- en

zitbeenderen gemaakt wordt , is een weinig naar om laag geboogen ; die

mismaaktheid fchynt door een breuk van het zitbeen veroorzaakt te zyn.

Daar zit een groot been-uitwafch dat het middelfte bovenfte gedeelte van

het regter dyebeen bekleedt; men ziet ook tekenen van beenbederving aan de

refter zyde van het onderft kaakbeen voor den oogput
,
en aan het eind van

het onderft kaakbeen ,
ter plaats van de twee middelfte fnytanden en van

den tweeden tand der regter zyde, die in dit geraamte ontbreeken. De
beenuitwaflen en de beenbedervingen koomen dikwils den dieren over,

welken men in Diergaarden opfluit ; de berooving van de vrye lugt en het

gebrek van beweeging, veroorzaaken hun nog verfcheiden andere ziektens,

en daar zyn veelen die hier van fterven.

No. MCCXIX. Het tongbeen van een caracal.

No. MCCXX. Het beentje uit de roede van een caracal.

Het tongben en het been uit de roede van den caracal^ gelyken naar

die van de kat, het beentje uit de roede van een caracal is drie en eene

halve lyn lang.

Einde van het twaalfde Deel.



berigt aan den binder. m
In dit twaalfde Deel zyn LXFIIIPlaaten ,

die op de volgende wyze moeten in-

gezet worden , zo dat de aangeweezene Plaaten tegens malkander overkoo-

^tnen ,
om by de eerften opjlag van het oog ,

te gelyk konnen worden gezien.

NB. Het hier aangedrukt verbetert blad^moet in het XIDeel geplaatft worden.
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