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DE ALGEMEENE EN BYZONDERE
NATUURLYKE HISTORIE:

HET INDIAANSCH VARKENTJE
diertje, fclioon uit de heete gewefteii van BrafiUën enGuinéeher-

^ D * ,
kan egter in een gemaatigd klimaat, en zelfs in koude lan-

leeven en voortteelen, zo men het flegts behoorlyk gadeflaat
en voor de geftrengheden des winters en de fchielyke veranderin-

gen \^n het weder beveiligt. Men fokt Indiaanfche varkentjes in Franki'yk

,

maar ichoon zy verbaazend tterk voortteelen, zyn zy ’er egter in geen groot
getal

, omdat de zorg en oppaffing
, welke zy vorderen , niet vergoed worden

• •
Varkentje heet in Brafiliën Cavia Cohaya; in ’t Franfch Cocbtn d'Inie;

in ttloogduitfch Indianifcb-Künele
, lüdifcb SiiuIe, Meer-Ferckel, MeerScbwein', in ’t Engelfch

<jutny pig\ in ’t Zweedl'ch Marfvoin', in ’tPoolfch Siuinka Zamorska.
Cavia Cohaya

, PisoN Hifi. Nat. pag. 102.
'^niculus Indus. Geskhr Icon. minimal. Qtiadrup. pag. 106.

r,'
Jmsricanus ö> Gunienfis, porcelli piUs {5» voce , Cavia Cobaya BrofilieifMus diSus, Margravii. Ray Synopf. Animal. Quadrup. pae.

^

cauda
, abrupta

,
palmis Utradattylis

, plantis tridaSylis.'^Lmvxvs
“üia Cobaya Jirajilienfihus; quibujdam tntis Fbair—'-
«Leijj, de Quadruped. pag. 49.

'aonis, taüu pilofus, porcellus
, mus In kas.

ƒ . j
* upcu» 49*

CunicuLi'‘tM
ecaudatus.auritus, albus aut rufus, aut exatroquevariegatus...

l/' j!T •BRtsso.’i Regn. Animai pag. 147.r UI. JJte\ -



fc DE NATUURLYKE HISTORIE,
door het voordeel

, dat men ’er van bekomt : lum vel is naauwelyks van ee-
nige waarde; en hun vleefch, fchoon eetbaar, is niet goed genoeg om veeï
gezogt te worden : het zou beter zyn, zo men hen in open perken of waran-
den opvoedde

, waarin zy de vrye 'lugt genooten , ruimte hadden om bewee-
ging te maaken, en kruiden naar hunnen zm verkiezen konden;, de zulken
welken men onder dak in hokken opvoedt, hebben bvna den zelfden flegten
^fmaak als de tamme konynen , en zy , die den zomer ni een tuin hebben door-
gebragt , hebben altoos een laften , maar minder onaangenaamen , fmaak.
Deze dieren zyn zo vroeg ritzig, en zo heet van gettel , dat zy malkanderem

"

opzoeken en te famen koppelen vyf of zes wecken na hunne geboorte • zv
hebben evenwel hunnen volkomen groei niet, dan op de agt of negen maan-
den; men moet hieromtrent egter aanmerken, dat het voornaamelyk in uit-
wendige, in fchynbaare dikte en in vet is, dat zy meeft toeneemen, en dat
de onwikkeling der vafte deden reeds voor den ouderdom van vyf of zes maan-
den geëindigd is.

De wjfjes draagen flegts drie weeken, en wy hebben ’er gezien, die op de.
twee maanden na haare geboorte wierpen. Die eerfte dragten zyn zo talrvk

als d» volgando, ay aya flogte van viar of vyf 5 dc twcvv.lv z.vu Vctii vvf
of zes;, en de andere van zeven of agt, en zelfs, van tien of elf: de moeder
zoogt haare jongen maar twaalf of veertien dagen ; zy jaagt hen weg . zodra
zy ’t mannetje w'eder aanzoekt, cn dat is ten laatften drie weeken nadat zy ge-
worpen hedt; en, zo de jongen niet weggaan, en by de moeder blyven wüi
len , valt de vader hen op’t lyf, ja mishandelt en doodt hen : dus brengen de-
ze dieren ten minden om de twee maanden vooit , en gelyk de jongen op üe-
zelfiie wyze voortteelen

, zo daat men , na verloop van eenigen tyd , verbaaiU
over hunne fchielyke on onbedenkelyke vermenigvuldiging; van een enkel
paar zoude men, in één jaar tyds, duizend kunnen aanfokken; maar zy ko-
men zo fchielyk om als zy in wezen raaken

; de koude en vogtigheid zyn hun
doodélyk ; zy laaten zig door de katten vernielen zonder zig te weer te Itel-
len ; de moeders zelve Ipringen niet voor hun in de. bres

; gelyk zy geen tyd
hebben , om zig aan hunne jongen te verbinden

, zo dellen zy ook geene poo-
gingen in ’t w^érk om dezelve te behouden

; de mannetjes bekommeren ’er zig
nog minder over, en laaten zelve zig zonder weêrdand opvreeten: zy heb-
ben geene zeer ondeifcheiden aandoening of gewaarwording , dan die van de
heide; dan kunnen zy toornig worden, dan vegten zy verwoed, en zy bren-
gen zelfs malkanderen wel eens om hals, zo hunne drift aan ’t zieden is,, en
de twid het genot van een wyfje betreft.

Zy brengen hun leeven door metflaapen, koppelen, en eeten; hunne llaap
IS kort, maar wordt dikwils hervat; zy eeten op alle uuren van. den dag en
den nagt; en poogen zo dikwdls te koppelen als zy eeten; zy drinken nooit,
en evenwel piflén zy alle oogenblik; zy eeten allerhande foorten van groente,
en vooral pieterfelie

; zy verkiezen die plant zelfs boven zemelen , boven meel

,

cn boven brood : zy houden ook veel van appelen en andere vrugten
; zy ee-

ten, met yeihaafting, tennaaftenby gelyk de konynen, weinig tevens maar
xecr dikw'ils . zy hebben een geknor gelyk aau dat- van een Ipeenvarkentje



VAN HET INDIAANSCH VARKENTJE. 3

zy hebben ook eene foort van gekweel, waar mede zy hun vermaak uitdruk-
ken, terwyl zy by ’t wyfje zyn, en een fcherpen fchreeuw, waarmede zy
hunne 1'niart te kennen geeven jzy zyn teder , huiverig , en men heeft werk om
hen den winter door te krygen ; men moet hen op eene gezonde , drooge , en
warme, plaats houden ; wanneer zy koud worden verzamelen zy zig en fluiten

tegen malkandercn , en het gebeurt dikwüs
, dat zy , door de koude bevan-

gen, allen te famen fterven,

Zy zym uiteraait zagt en tam , zy doen geen kwaad , maar zy zyn even
weinig gelchikt voor iets goeds; zy hebben geene verknogtheid ; goedaartig
door geftel, onderwerpelyk uit zwakheid, bykans ongevoelig voor alles,

_ nebben zy het voorkomen van automates , van beweegende poppen , opgewon-
den om yoortteteelen

, en eeniglyk 'gemaakt om eene foort te vertoonen.

A a

\



4 T> E NATUURLYKE HISTORIE,

BESCHRTFINC VANHETINDIAANSCH
VARKENTJE.

dier r/>/. /) is Idyk; men ziet nauwelyks deszelfs pooten;’de hals
D verheit zig, om zo te fpreeken, in het lighaam en den kop, wellien

nien niet dan door de ooren bemerkt ; de Ihuit is ftonip
, en

agterfte gedeelte des lighaams loopt niet uit in een ftaart
, gclyk

by de inecfte andere dieren ; wanneer het Indiaanfch varken gaat , verlengt zig
deszelfs lighaam , terwyl het ruil , trekt zig het zelve korter in , en zwelt in de
zyden; maar ’t zy het beeft ruft of beweegt, men onderfcheidt, in den eer-
llen opüag , geene van deszelfs deden , behalven de ooren , die boven aan deu
Kop geplaatlt zyn : zy zouden vry groot zyn, en hunne regtftaande plaatfing
zoude hen vry duidelyk inaaken , zo het hair van het voorfte gedeelte des kops
niet byna even lang ware en dezelve voor een gedeelte bedekte ^ zy zyn rond
en hebben meer breedte dan hoogte.

Van alle dieren, die reeds in,dit Werk befchreeven zyn, hebben de haas
cn het konyn de nieefte overeenkomft met het Indiaanfch varkentje

, inzonder-
heid in de gedaante van den kop; die van het laatft is evenwel, naar evenre-
digheid, veel grooter, de ooren zyn veel korter, het voorhoofd heeft seen
kromte, het einde van den bek is veel dikker dan by den haas en ’t konvn
en de bovenlip heeft veel meer hoogte : fchoon dit dier den bek van den Mas
heeft, IS die bek egter niet gefpleeteri dan ter zyner halve hoogte; de openin-
gen dp neusgaten zyn rond, vene van raalkanderen af, en bygevolg zeer
verfchillende van die van den haas en het konyn, die in malkanderen fchy-
iien te loopen , en dcrhalven maar ééne dwarfche lyn te inaaken ; de oogen
van dit dier zyn rond, groot, en uitfpringende.

^

Daar zyn aan de voorfte voeten maar vier vingers CJ PI. //.

)

drie eelt-
sgtige knobbeltjes (S 5} onder de agterhand, en een vierde (CC) grooter dan
de drie anderen , agter de voorhand

; de agterfte voeten hebben maar drie
vingers (-Ö) en twee eeltagnge knobbeltjes onder den agtervoet , en eene andere
eeltagtigheid, die dc onderfte zyJe van den voorvoet beflaat. '

Het hair is glad, en een duim lang; het is van ééne kleur van den wortel
af tot aan den bovenften top ; maar dc verfchillende deelcn des lighaams heb*

witte, of zwarte, vlakken , dig in grootte
, gedaante, en plaatfing,

verlchillen
,
gelyk als m alle andere huisdieren : eenige Indiaanfche varkentjes

zyn geheel wit, andere hebben llegts witte en vaale vlekken zonder zwart;
daal zyn ook verfcheideiiheden iu de fterkte van de vaale kleur ; ik heb de-
zelve zeer lecvendig

, en byna oranjeagtig
,
gezien in jonge dieren, terwyl zy

bleek cn byna verdoofd was in de oude : de laatften zyn my ook voorgeko-
men den Inuit dikker en ruiger te hebben , en daardoor lelyker te zvn , dan
de jongen,

' ^ »
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beschryving van het indiaansch varkentje. 5

Lengte van het geheele lighaani in eene reste Ivn o-pmpPfAn u
eind van den hek tot aan den aars . 7

gemeeten van het

Hoogte van het voorde del . .

‘ ‘

Hoogte van het agterde del •
. /

’ *

Lengte van den kop van het einde van den bek tot aan hetvoorhnn«Omtrek van het einde van den bek •
" voorliootd

Omtrek van de opening des monds .
'

.

'

Atuïuid tuflehen de twee iieussaten .

* *

1 voorden hóek van ’v r,f^rrAfdand tudchen den agterden hoek en ’t oor
^ ^

'‘te? néSste’ T"' «n
Dezelfde afdand in een regte l'yn gemeeten

genomen

y*(T
uitwendige kromte gemeeten*Afd^d tudchen de ooren, om laag gimeeten

*

Hengtc van den hals
b s

Omtrek van den hals
Omttek van het lighaain agter de voorde pooten gemieetenOmtrek aan de dikde plaats gemoeten
Onitrek voor de agterde pooten gemoeten
Lengte van den voorarm van den elleboog tot aan het cewrio-tLengte van den voorarm by den elleboocT
Dikte van den voorarm terzelfder plaat/
Omtrek van t gewrigt .

* '

Omtrek van de agterhand *

.

' * '

T ^ pwrigt af tot aan ’t einde der nagelenLengte van t begin van de knie tot aan de hiel
Breedte van t hovende des beens .

Dikte
. ^

• •

Breedte ter plaatfe van dé hiel
Umtrek van den agtervoet .

' '

^j”de der nagelenBreedte van den voorden voet .

• .

Bioedte van den agterden voet
Lengte van de grovjtde nagelen
Breedte aan de bafis

• « .

varkentje, waarop de afmeetingen dezer tafel genomen zvn
hn^ )!:?}

onderwerpe gediend voorde befclaryving der inwendige dS-’'-U i het woog één pond en zeven oneen ®

evenve^f, '"'v

de maag omgewonden; de lever ftrekte zis

hv befl.mn- 1
^ van groote uiteettrektbeid

De twSr'“ ““ «edeelte van den onderbuik.

de ïig ain ''“6'
b e enoarm agter de maag 5 de omwentelingen van den iiugte-

A S

II. 4-
3. II.

3- 3-

• . 3. 11.

S- 8.

O. lO.

o. 3|.
oog. I. 3-

o. 9-
• o. 5i’

o.

te van
si*

I. 4-
• 1. o.

.« 5- 9*
o. lO.

I. 7*
ï. o.
o. II.

4- 5*
• 6. 3-

8. 10.

5- 9*
• I. 7.

• ó. 8.
•' o. 4*

1. o.
I. 3.

• I. O.
• 3- 7-

o. lO.

o. 5i*
G. 4ï*
I. I.

t. 9*
• O. 5L
» O. 5*

o. Si*
» o. I.



ê DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

ïetidarm waren in denonitrek van den navel, en aan den regterkanf, die van

den oniseboogendarm , bevonden zig in de weeke regterzyde des buiks

,

betlaatftc gedeelte (D~) van dit ingewand ging van de regterzyde naar den

linkerkant, alwaar het uitliep in den blindendarm ( // B C), die zig van de

linker in de regterzyde uitilrckte, alwaar bet zig voorwaards plooide; het

verlengde zig vervolgens van de re^erzyde tot in de linker : het eerlle gedeel-

te van den kronkeldarm (A) ftrekte zig van den linkerkant tot in de regter-

zyde uit , langs den blindendarm , en het agterft gedeelte van den omgeboc-

gendarm ;
vervolgens maakte de kronkeldarm groote omwentelingen in de reg-

terzyde en in de ilreek van den middel-bovenbuik , voor dat hy zig met den

regten te famenvoegdc; de plaatfmg van den blindendarm veiTchilt in de veiv

fchillénde onderwierpen ; ik heb gezien dat dezelve zig uitftrekte van de lin-

kerzyde naar de ’regter ,
gaande door de ilreek van den onderbuik , en zig

voorwaards in de regterzyde verlengende.

Van weêrskantcn van den aars werdt eene klier van eene geelagtige kleur

gevonden, die vier linies lang , drie en een halve breed, en drie dik, was: de

inwendige zelfftandigheid dier klieren was wdtagtig , en beftondt uit veelc vaa-

ten, die zeer zigtbaar tvaren; zy hadden door eene wyde opening gemeen-

fchap met den rand van den aars ; daar fypclde geen vogt uit hunne vaatag-

tige zeirflandigheid , fchoon doprgefuepden ; dezelve hadt een weinig ftinken-

den reuk. -

De maag was heel ruim; de groote holte tvas zeer diep, en daar was, om
zo te ipreeken , een tweede holte , veel kleiner dan de eerile aan de uitwen-

dige zyde van het regter gedeelte op een lialven duim afftands van den portier

:

die zwelling werdt veroorzaakt omdat het gedeelte van dezen regterkant
, ’t

welk verder dan de plooy k.wam , zeer klein w^as naar evenredigheid van ’t

overige van de maag; het inwendig vlies van den flokdarm eindigde, aan den

rand van de bovenlle opening van de maag, in een witten en gekranften

rand ; het fluweehge van de maag was niet aan één ilvik vuil , het Ibheen aan

balletjes gellrooid te zyn.

De dunne ingewanden hadden allen tennaail-errby dezelfde dikte : de blin-

dedarm {A B C, PI’ III- ) was groot; hy hadt drie peesagtige ban-

den, die zig van het een tot het ander einde uitftrekten; de binnen-wanden

waren eenvoudig, cn gekeken niet naar die van den blindendarm van den

haas en het konyii : de kronkeldarm was zo dik als de blinde aan zyn oor-

Iprong (£) over de lengte van omtrent een duim, vervolgens verminderde hy

allengs in dikte
,
en hy wierdt in het overige van zyne uitgeftrektlieid byna

zo dik als de regte.

Men zou kunnen zeggen , dat de lever uit een enkeld ftuk beftondt , want

.daar was geen Ipleet in , die zig tot aan den wortel uitftrekte , en die haar

wezendlyk in verfcheiden kwabben verdeelde; zy fcheen ondertuflehen uit

drie kwabben , twee groote en een kleine , te beftaan , de grootfte bevattede

omtrent de twee derde deelen van de zelfftandigheid der lever , en hadt het

middelftc en het linkerdeel in ; zy was door twee fpleeten in drie deelen ge-

fplitft ; een dier deelen w'as zo groot als de twee anderen ; en dat was aan de

ÜHkerzyde; de band, daar zy door gedraagen wierdt, hen in de fpleet, die
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kleine deelen was, en het galblaasje was aan het regter ge-

aan
kwab was aan de regterzyde , en omvattede de niern haar einde . de derde kwab , die dekleinfte was, hieldt aan den wortel vande tweede, en was door een fplect in twee deelen gelphtfti de lever hadtnt-en inwendig eene zwartagtig roodc kleur, en woog zeven ^ros: het eal-

blaasje hadt de gedaante van een peer , het bevattede maar zeer weinig gal

tenedüiïda

d= levef
; tet

Het alvleefch hadt eene zeer onregelmaatige gedaante 1 het geleek eenijryin'?naar een doorgefneeden blad, op dl agtcrlfe. Iydr”4n de

nferen
tvvaalfvingerigendarmliitliep.

’

reaterhipv
zeer dik, zy hadden weinig diepte; de-

Sken één tepeltje in herbekken, dat zeer groot was; men onderlcheidde niet de verfchülende zelf-
gedeelte; men zag alleenlyk zeer bl dcbLe ve-zels , die zig van de oppervlakte van de nier tot aan het bekken uitftrekten

fc, ynen m de lengte, zes in de breedte, en drie in de dikte- zv wamn
omvailgei, metean dunne en geele korll:, de zelfflmifeSeid
iras van eene zwartagnge kleur ; ik heb daar geene holte in sevonden mirallKnlyk eene looit van toguei-pige pit, die grauw was

® ™“
"'Wflelpunt

( C, W. //) van het middenrif was zeeruit-geftiekt. daal waren vier kwabben m de regter-long, waarvan -drie als aanpprt

vSde wïï'door elnafe g^oott?^ de

ppn
vafthieldt, en die de kleinfte was van alle de kwabben der beide Ion

Is ie agSfva.rSrgteK^ dezelfde grooue

Het hart was byna rond, het hadt bygevolg een zeer ftnmnp lo .

Srh^t'SeXvardf^'ooMr’

SesfSt’
te

zeer kleine ronde korreltjes bezacid ; het agterll gedeelte maak
cpn tweede tong ichcen tezyn,ende gedaante hadtvfm
te? van

onderllcllende dat de gehede tong door den kle‘inen‘diame

2i^;Cr?f ^^velling was bedekt met zïr’
ei^ie aan

™ waren op hetagtertt gedeelte twee grodtekl eien

fchuinfcVtïn drie Ipleeten, die zi^ wat
Het vlxCfZb ff «aar agteren, ukflrckten

leeulyk een vooren; daar was 'at-ui^werp,ig knabbeltje in t imdden van de ruimte,- die tullcheiii



s de natuurlyke historie,
de voorfte tanden en de eerfte kiezen is, en een ander knobbeltje, wat klei-

ner, agter de voortanden’, de randen van de ftrotklap waren ligtelyk ge-

tand.

De herflenen hadden geen bogtigheden , de agterherffenen waren in hun
geheel agter de herflenen geplaatll, en gegroefd, gelyk in de andere dieren;

de herflenen woogen twee-en-vyftig greinen, en de agterherflenen agttien.

Het Indiaanfck varkentje heeft maar twee mammen , eene aan ydere zyde
van het agterft gedeelte van den buik , maar zy zyn zeer zigtbaar , en de te-

pel is omringd van een kuiltje , dat vier linies diameter heeft.

Het heeft geen balzak, gelyk de meefte andere dieren, en het kan ’er geen
hebben, omdat de openingvande voorhuid (//,?/. //; /f, PI. Illfig, a.)
regenden aars aan ligt, ( PI. /. IL eii PI. UI. fig. <x. R)\ de zaadballen on-
dertuflehen , die in de darmftreeken waren , komen uit den onderbuik te voor-
fchyn, en fchicten onder het vel aan de zyde van de roede en van den aars,
elk in eene foort van balzakje.

Het roedehoofdje (^A,Pl. W. fig. i , 2 3. 5) was van een zeer zonderling
maakzel, het bevartede een been {fig' 4)^ dat zig van het een einde naar ’t

ander uitftrekte , en datwat krom was ; zynebolrondte was by ’t voortte van het
roedehoofdje , dat plat was op de zyden ; liet benedeii-einde

( van het been was
by het einde van. het roedehoofdje, en hadt de gedaante van een lepel, wiens
rand met eene kleine vleczige wrong bekleed was (C, fig. t)die zig aan weers-
kanten verlengde op de agterfte zyde van het roedehoofdje, en eene kloof
(D') maakte van anderhalve linie lengte ; de lippen van deze kloof verwyderen-
de zag men de opening van de pisbuis; onder het overige van de agterfte
zyde van het roedehoofdje, bekleed met vafte tepeltjes, die naarfchubben ge-
keken en opwaards gcrigt waren, was eene vleczige Ichede (//, fig. i Pl.lV\
welker grond, by de inplanting van de voorhuid, geflooten was; de opening
der Ichede was gefronft,en by den mond van de pisbuis geplaatft: inden na-
tuurlyken ftaat bemerkte ik de opening dier fchede niet, maar de vleczige
zclfftandigheid van het roedehoofdje agterwaards haaiende

, en dezelve langs
het been doende fchicten , dccdilcde binnenwanden van de fchede te voorfchyn
komen , en ik keerde haar weder om gelyk een kous

, die men by het boven.-
einde van zyn been haak ; naarraaate ik de fchede weder omkeerde, zag ik
tw ee punten vcrfchynen , die van de binnenkant te voorfchyn kwamen ; en cin-
delylc toen dc fchede geheel ontwikkeld was , zag ik twee hoornen (A, fig. a

3) 9 aan haar or.derft v'aft zaten
, en zig langs de fchede uitftrekten ; zy

,
waren kegelagtig , en liepen in een punt uit ; zy waren twee en een vierde li-

nie lang , en hadden llegts een derde van een linie in den omtrek onder aan
den grond : zy waren wit , en hunne zelfftandigheid kwam my peesagtig voor.
De toede {ii

, fig. 1 , 2 Ê/7 3 P/. U/') was lang, en dikker by de Iplitfing
der fponsagtige Ughaamen dan by het hoofdje.
De zaadballmi {IC K, PI. II. en C C.^fig. 2. PI. 111.) waren byna rond;

hunne inwendige zellilandigheid hadt eeir witagtige kleur ;zy was zagt,endoor
haar te drukken, dcedc men 'er het zaad uitfypclcn; de band van den op-
perbal was breed

_

en zeer dun
; het knobbeltje hadt weinig dikte , maar men

jag cr oiidcvlcheiuenlyk de opeengepakte vaaten , daar het uit geformeerd
was;

/
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(X Z, i’/. II. en D D, fig. a. PI. lil) waren

^ blaas (Af, PI. II,

)

was byua rond: de zaadblaasies (NNN iY, PI. //.en E E, fig. 2. ^/. ///) hadden de gedaante der hoornen van de lyfinoeder

kpnriV
"
H

mannetjes Indiaanfch \^r-
kent]e , dat ik ontleedde

, geopend te hebben , zo ik de zaadballen niet gezien

ImteS rtf, Ïiï?'" 'j",“ “ ^yn: zyn dk niet dan een

einde me
vermindert van de pisbuis af tot aan het uit-

a-iTl-e .UiL tegenoverftaande

he^wlnV ^ zo lang niet is als
het blaasje, hetzelve verfcheiden bogten doet maaken; die blaasjes zyn door-

gevuld met een wit gelei , het welk ik in de pisbuis , waarvan
net de gedaante hadt aangenomen

, verhard heb gevonden.
Devoorftanders F, fig, 2. PI. lil) zyn , van malkander afgefcheiden, ter

IVinL^l?
zaadblaasjes gephatft; dit is de reden, dat de afmeetingen der voor-

nienyvn’ wtt
gemeld, naar eeiien enkelen voorllander geno-

duidpivvZ
pisbuis., haare zelfftandigheid beftaat uit zeer

I aei> ke celletjes
, die een helder vogt bevatten.

liet wytje, t welk ten onderwerpevoor de befchryving der teeldeelen hppft-
gcdiend, was , van het einde van den bek tot aan denL S duim lafghet woog een pond

, vier oneen, zes gros.
^ ’

de lengte van de tepel wasvan drie linies
, en het kuiltje hadt vyf lynen omti-ek.

^

7cn van de rotten, de mui-
?

'‘^1‘Jim'izeii, de wateiTotten , de campagnoLs: het einde van die buis
1 ng ecne halve linie uit

, en formeerde een kleinen kegel , geplaatft bv de fi-

ri
beüooten: twee dwarsloopende af-

klink, zo dat de opening

ook Ss. rSieftag' ^ ™ '‘‘= '™

de^ïond lillies diepte;

zt-SSv? 1

opening; de twee einden dier holte hadden eene
zwartagtige kleur, en men zag aan yder einde den mond van een ontlaftbuis,
aar een melkagog vogt uitfypelde

; die buis kwam van eene klier , die aan
tic zyde van het einde des regtendarms was.

rï
van den kittelaar was geplaatlt op eene linie afftands van hetinde der pisbuis, en fprong omti-ent eene halve linie uit. De pisbuis hadt een

veel breedte en dikte als lenste-
twee einden liepen in een ftompe punt uit

“ ° ’

de IvwJ^ """" “ een langer diameter by de klink, dan by
als aan dff ’ t midden haarer lengte was de diameter zo lang niet

van de fchedeuit, en de randen

FJII. Eeel.
gefronft : de hoornen hadden een duim negen linies
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é

lengtes vóór dat zy met lugt opgeblaazen waren; toen die daar in gebragtwas-^

heb ik gezien , dat zy verfcheiden kleine bogten maakten : door de hoornen;

aan het einde te trekken , heb ik dezelve byna een duim verlengd , en ik heb

de bogtigheden doen verdwynen ; maar rayn vinger van het een einde van

yderen hoorn naar het ander hiykcndc , heb ik kleine fiffingen van lugt gehoord,

even als of dezelve van het eene celletje naar het ander overging ; de hoor-

nen openende , heb ik hunne vliezen dik bevonden ; de wanden waven bekleed-

met een fluweel
,
dat uitfpringende was , en dwarlche vouwen maakte , op om-

trent twee linies affland van malkanderen gepiaatft : die vouwen waren onge-

twyfteld verhevener toen de hoornen niet verlengd waren, en bogtigheden

maakten.

De zaadballen wareti omringd van een groot loofwerk , waar in ik geene-

opening gezien heb ; de trompet fpreidde zig daar over uit , en maakte ver-

Icheiden bogtigheden t de zaadballen hadden eene zeer onregelmaatige gCr

daante, omdat zy byna geheel uit grootc lymphatifche blaasjes beftonden.

Op den ia**®” july heb ik een draagend wyfje geopend, ’t welk elf en een

half duim lang was, van het einde van den bek tot aan den aars; zy droeg vier

vrugtjes , drie in den regter hoorn van de lyfmoéder, en een in den linker ; yder

vrugtje fig. 5. PI- was omtrent drie duimen lang van de kruin des-

hoofds tot aan den aars; de moederkoek (yfg. 6. en B.fig. 5) was eyrond, de
groote diameter was een duim , de kleine Üegts tien linies lang ; de dikte was
van drie linies ; zy hadt eene bruin roodagtige kleur ; zy was aan de lyfmoe-

der niet valt dan in ’t midden van haare buitenfte zyde (;%. 6.) en hieldt daar.

aan door een deel (/^) van die zyde, dat eyrond was, en welks groote mid-
dcllyn een lialf duim, de kleine vier en een halve linie, lang waren : de navel-

Itreng (Cyfig. 5) was omtrent een duim lang en zeer dik, omdat de blocd-

vaaten op eenigen aflhind van malkander waren : dit maakzel van de navel-

llreng deedt my denken , dat het pisvlies , even als by de haazen en konynen,

fö) , tuflchen deze bloedvaatea liggen zoude ; om deze bedenking fneed ik

de navelftreng by den navel af, en ik bragt ’er een pypje in, gerigt naar
den kant van de koek; door daar lugt in te blaazen deedt ik het pisvlies zwel-
len {DD, fig- 5.) het was kegelagtig, agt linies hoog, en hadt flegts vyf
en een halve linie, middellyns tegen de moederkoek : dus was de bafis van het
pisvlies op verre na zo uitgellrekt niet «ds de moederkoek, gelyk dit in

den haas plaats heeft.

Lengte van de dunne darmen van den portier tot aan den blinden-

darm ... ....
Omtrek van den twaalfvingerigendarm op de dikfte plaatfen • .

Oratrek op de dunfte plaatfen • ....
Omtrek van den nugtereiidarm op de dikfïe plaatfen
Omtrek van denzelven op de dunfte plaatfen
Omtrek van den omgebogendarai op de dikfte plaatfen . . .

Omtrek op de dunfte plaatfen , ...
Lengte van den blindendarm .....
ümtrek aan de dikfte plaats ....

voeten, duimen, iyneu.

5' 11. 0.

0. 0. 9.
0. 0. 6 .

0. 0. 9.
0. 0. 7^
0. I. 0.

0. 0. 9-

0. 4- 0..

0. 4* 0.

(«; Zae het VI Deel van dit Werk ,
blz, 148 , 149. Pk XLWIL
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voeten,

O.

O.

O.

O.

O.

3 -

Omtrek aan de ctunfte plaats . • . : .Omtrek van den kronkeldarm op de dikfte plaatfen .
*

.

*

.Omtrek op de dunfte plaatfen . ,

Omtrek van den regtendarm by den kronkeldarm
Umtrek van den regtendarm by den aars
Lengte van den regten-en van den kronkeldarm te fameii

^*bfgreep"eif
mgewandsbuis, den regtendarm daar niet in

Groote omtrek van de maag '

!

Kleine omtrek . . .

*

.

* ’

Lengte der kleine kromming van den flokdarm af tot aan den hoek,dien het regter gedeelte maakt
. .

u uvu nucis.

,

^blmdeimk
flokdarm af tot aan het einde ‘van den grooten

Omtrek van den flokdarm
Omtrek van den portier
Lengte van de lever , .

* ' '

Breedte
. . .

’ " "

Derzelver grootfte dikte
'

.
‘

.

Lengte van de galblaas .

* *
-

*

Haar grootfte niiddellyn
' ‘ ‘ '

Lengte van de milt . . . \
Breedte van ’t beneden-einde . .

'
. .

' *

Breedte van ’t boven-einde
Dikte in ’t midden , , , .

*

Dikte van ’t alvleefch . .
'

^

'

Lengte van de nieren . ,

" '

Breedte .

‘ ‘

Dikte . . .

* •

het zenuwagtigraidc^^^^^ de holle ader tot’ aan

Breedte . !

’
.

" ’ ' ’

^""been
vleefig gedeelte tiiflchen gemeld centrum en het borft-

Brecdtc van ydere zyde van het zenuwagtig middelpunt
Omtrek der bafis van het hart . . .

l longce van de punt tot aan den oorfprong van de long-flagader ’

.Hoogte van de punt tot aan de long-zak .

0 . . .

bhddellyn van de groote flagadcr van buiten naar buiten geme’eten
Lengte van de tong ^

.

1-cngtc van het voorfte gedeelte van het toompje tot aan het einde,
i'feedte van de tong
Lengte der herflenen . . . ,
Breedte
Dikte

* • • •

•r • • ^

Bre^t
der agterherffenen . . .

"
,

Aflhnd
opening van de voorhuid . . .

hüofdje
* randen van de voorhuid en het eind van het

Lengte van het höofdje '

.
*

.
’

.

'

B 2

duhiien.lynen.
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Omtrek : . ; . ...
Lengte van de roede van de fplitfing der fponsagtige ligha

aan de inplanting van de voorhuid
Omtrek . . . . . •

Lengte der zaadballen ....
Breedte . . . .

Dikte . . . . .

Breedte van den opperbal . . . ;

Dikte .....
Lengte der aanvoerende buizen

Omtrek in het grootftc deel van derzelver uitgeftrektheid

Groote omtrek van de blaas . ...
Kleine omtrek . ....
Lengte van de pisbuis . ...
Omtrek van de pisbuis ...
Lengte der zaadblaasjes . . . .

Midoellyn by'de blaas . . . •

Middellyn aan ’t einde : . . .

Lengte van elk der voorftanders . . .

• Breedte . . .

Dikte ... . .

Afftand tulTchen den aars en de klink

Lengte van de klink . . .
.

Lengte van de fchede . ...
Omtrek aan de dikfte plaats . . . •

Omtrek aan de dunde plaats . • .*

Groote omtrek van de blaas

Kleine oratrek . . « . .

Lengte van de pisbuis

Omtrek . . » •

Lengte van het lighaam en den hals van de lyfmoeder

Omtrek . * .

Lengte der hoornen van de lyfmoeder
Omtrek op de dikde plaatfen

Omtrek aan ’t einde van yder hoorn
Afdand, in een regte lyn, tuQchen.den bal en het eind d

Lengte van de kromme lyn, die de trompet doorloopt

Lengte der ballen ... . .

Breedte .....
Dikte . . . . •

voeten, duimen, Ijmeh.

O,

tot

0.

0. 8.

I. o.

o. o. 6.

a o. 8.

o. o. 6i
o. o. 4-

o. o. 2.

o. o.
•

o. I. 9-

. o. o. f*

0. 2. 10.

Oi 2. 7*

o. I. I.

o. o. 2Ï.

o. 5- 6,

o. o.

o. o. I.

o. I. o.

o. o. 4*

a o. if
o. o. 11-

o. o. 4-

o. I. 8.

o. 1. 6.

o. I. o.

o. 2. 3*

o. 2. I.

o. o. II.

Oi 0. 7v
o. 0. 6.

o. o. 8.

8.o. 2.

o. 2.. 7-
o. o. n-

D*
IS. o. o. Si-
. o. o. lo.

o. c. 3t-

o. o. 3-

o. Q. iJ-

Het hoofd van het geraamte (P/. V.) van het indiaanfeh varkenpe heeft

veel overeenkomfl; met dat van het geraamte van den haas_^ het verichilt er

egter van in zeer duidelyke kenmerken het loopt minder in t lang ; de ei-

genlyke neus -beenderen , fchoon minder lang naar evenredigheid van de

grootte van het dier , llrckken zig meer voorwaards , en komen byna zo

veel vooruit als het been van de bovenfte kaak : dat kaakbeen maakt , tuifchen

de twee fnytanden, een klein uitfteekzel C-^» P'g'7’ opvvaards gerigt;

de takken van het onderft kaakebeen zyn naar evenredigheid korter dan m
den haas j maar de bogc der taldien heeft in het Indiaanfeh varkentje een uit

1
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fteekzel (^A A^fig. 3 ) dat zeer lang is, en zig agterwaards zo verre nirilrekt
ais het agterhoofd: daar is een tweede uititeekzel (B B) veel kleiner bydebui-
tenzyde van den agterften baktand van yderen kant; en een derde (C C) opnyee linies afftand van de buitenzyde der vier baktanden, zodat ’er eeiie vrv
Jepe voor is, die zig op de bovenftc zyde van het regtcr-en van het linker-

over de baktanden uitftrekt; dus is datkaa-kebeen zelf zeer dik op deze twee plaatlen, welker rigting bogtagtig is- hetvoorhoofdsbeen heeft geen ooghols uitfteekzel, niaar hetknobbdbee^
eenige tanding op den rand van de oogput, en daar is onder aan dat beeneen groot gat voor de oogput, gelyk als in de rot.

y'ier kaakebeen, gelyk als de eekhoorn,
de rot, enz, en vier baktanden, CC D £ F fig. 7. en F FGH, fig. 8.) aanydere zyde der beide kaakebeenen

; de fnytanden zyn geheel wit , de bak-of
maaltanden hebben diepe groevingen aan de zyden hunne hovende gedaante
IS plat , maar men ziet daar voetfpooren van eenige kleine uitgroevingen die 7'm

?i'toezydeuitteekken: dietande„zy.t rtet regt op’enS
geplaatft gelyk als m alle de andere dieren , die in dit' Werk reeds befchreeven

^ S ^/ 7 -) zyn fchuinfch naar buiten ge-rigt, en die van beneden QE F G B, >g. 8) hebben integendeel eene fchufn-Rhe rigting naar binnen; ondertuffehen raaken zy malkanderen doorSdie evenwydig zyn aan hunne lengte; dus kan het Indiaaiifch vaikeinS het
brengen , zonder het van ’t boventt te ver-

hoornen; de bafis was zeer
-rdu„,”Ya'a“

uitileckzel van de tweede der zeven wervelbeenderen van
van kam, die van agteren in eeï

rug-wervelbeenderen., en dertien ribben; zeven valfcbe
uitdeckzel van het eerlle rug-wervelbeet
volgende wervelbeenderen taren aate”waards geboogen; dat der tiende was regt, en eindelyk die der drie

iSVbZ"yd b«:ndcren1

te
" weerskanten, gelcedigden zig met het middellfe gedeel-te van het eerfte been; de geleeding der tweede ribben was tuffehen het eer-e en tweede been ; die der derde ribben tuffehen het tweede en derde heen •

«dfdigdsn zig met het middelfte gedeelte van het derde’

m“ièrS '' * S
"* f '“®heii het dSde

teen1?L‘’“V
" onderwerp fcheen het vierde been varihettaft.

gowSg taakbeenige ly.n aan de plaats der

fteekzèuhSSdi^»‘^““^^^ ™ de bykomende uit-

been waren
; dit been v

> "“rmaate zy nader by het heilig-> ott bLCu beilondt uit yier vallche wervelbeenderen; daar warea
B 5
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»er maar zes in den ftaart; zy fcheenen eene voortzetting van het heiligbeen

te maaken.: het uiterft gedeelte van het voorlle einde des henpbens liep in een

^^Deïóvenzyde van het fchouderblad was bolrond , de onderfte zyde daar-

entegen was holrond ; de bovenfte hoek was gerond , en de onderite maakte

een punt; de doom was gedeeltelyk van het lighaams des beeiis los, en liep

haakswyze uit ,
gelyk in den haas maar die haak was naar omlaag en met

naar agteren gerigt.
r, j , j

Het armbeen was plat op de zyden van deszelfs bovenfte gedeelte; de

beenderen van den voorarm waren krom, en hunne boh'ondte vertoonde zig

'.vooravaards.
, , , . ,

Het diiebeen was plat op zyn agterzyde , en op het benedengedeelte van de

voorzyde ;
daar was een klein knobbeltje beneden den grooten trochanter ot

draaijcr , en eene foort van graat op het middelfte boven gedeelte van de

uitwendige zyde t het icheepbeen was holrond op deszelfs agterfte zyde , en

wat bolrond van voren: het kuitbeen ^;at aan het fcheeubeen met zjm bene-

den einde valt. „ , . . , , j . v n
De eerfte regel van de voorhand beftondt uit vier beenderen; dat t wellcge-

'meenfehap met het fchipbeen fcheen te hebben, was buiten de ly ,
gelyk het

erwtsgewyze been, maar kleiner ;
het maan-en wiggebeen byna zo groot als het-

zelve ; het fchipbeen was agter het maanbeen geplaatll : daar wai-en zes beenderen

in den tweeden regel van de voorhand ;
het eerfte was geplaatft tegen de uitwen-

dige zyde van het bovciift gedeelte van het eerfte been van de agterhand, en

tegen het tweede been van den tweeden regel van de voorhand
,

ter plaatfe al-

wLrde duim is by die der dieren, die dezen vinger hebben; het tweede en

derde been vertoonde niet dan eene zeer kleine zyde, en waren boven het

eerfte been van de agterhand; het vierde been van de voorhand was gedeelte-

ivk boven het eerfte been van de agterhand en gedeeltelyk boven het twee-

de • het vvfdc been van de voorhand was boven het tweede been van tie ag-

terhand • en het zesde been van de voorhand boven het derde been van de

agterhand en boven een gedeelte van het vierde, gelyk het haakbeen van den

nienfdu
ootb^en , ^

fchipbeen, en het teerlingvormig been

•waren in den voorvoet van het indiaanfeh varken even als in dien van den

menfeh geplaatft: ik heb, uit dezelfde vergelyking, niet dan twee wigbeenen

hunnen ontdekken , omdat ’er niet meer dan twee ivarcn , die elk boven een

been van den agtervoet geplaatft waren ; die beenderen waren llegts ten geta-

le van drie; de twee eerfte bevonden zig elk voor een wiggebeen , en het

derde voor het teerlingvonnig been: het geen my doet denken, dat die drie

beenderen van den agtervoet beantwoordden aan het tweede , deide , en vier-

de been validen agtervoet in die dieren, die vyl vingers of toonen hebben,:

behalvcn de zes beenderen van den voorvoet van het Indiaamch varkentje

,

.daar ik zo even vau gemeld heb ,
was ’cr nog een zevende geplaatft tegen de

uitwendige zyde van het voorlle gedeelte van het kootoeen , een a^fte ge-

deeltelyk agter het eerfte wiggebeen en gedeeltelyk agter het boveneinde van

ihet eerfte beentje van den agtervoet, en een negende teiinaaftenby gelyk a.aa
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fietagtfte, en geplaatft ten deele agter het tcerlingsvorroige en gedeeltelyfc
agter het boveneinde van het derde beentje van den agtcrvoet: ih heb nog een
beentje gevonden

,
geplaatft aan den binnenkant van het negende maar. hetK my voorgekomen niet dan een zaadbeentje te zyn.

Lengte des hoofds van het einde der neusbeenderen tot aan het aster-
hoofd

De grootfte breedte van ’t hoofd .

'

.
*

, j

Lengte van het onderft kaakebeen van deszelfs voorde einde tot aan den
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Lengte der eigenlyke beenderen van den neus
breedde plaats
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Lengte van het gedeelte der wervelbeen-kolom, die uit de rug-wervel-

beenderen bedaat ... ...
Hoogte van het doomagtig uitdeekzel van het derde wervelbeen , dat

het langde is .... . . o.
Hoogte van dat van het dertiende , dat het kortfte is ... o.
Lengte van het lighaain van ’t laatde wervelbeen dat het langde is .... o.
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'' veele dingen maar deEegeï
^

1?
gi'oote zaak; zeiden de Ouden by wyze van fpreekwoord

W- ny weet zig te verdedigen zonder te vegten. en te kwpt-feri ynn-
* w ^ T4

o‘ ^tiw.\.u U.C v/uudi uy wyz'
W- ny weet zig te verdedigen zonder te vegten, entekwetfenzon-

kragten hebbende
, en met geene

^awdigheid om te ontvlugten begaafd , heeft hy van de Natuur eene doorn-
güge wapenruttmg ontvangen

; zy heeft hem tevens het vermogen gefchon-

n
gcmaklyk en vaardig als een kloot te feam te rollen , vaft in een

te iiuiten, en van alle kanten verdedigende wapenen aan te bieden, die yder
üier, dat hem wil aantallen, fteeken, en zyne vyanden affchrikken: dit is
dan ook toevlugt; hoe meer hy gekweld wordt, hoe llerker hy zyne

ikiit: hy heeft nog een ander middel

1
1 middel is het uitwerkzel zelf der vrees, die hem

Pi®
Ipopen, welker reuk en nattigheid, zig over zynpheel hghaam verfpreidende

, zynen vyand door die walgelykheid verder af-fchrikken. De rneelle honden vergenoegen zig dus met den eegel aan te blaf-fen, en geevenzig geene moeite om hem te vatten; men vindt ’er evenwelzommige, die, even als de vos, middel weeten om hem meefter te worden

aLThioedpnT^n^^^’ ^ kwetfen, en den muil

fen- mïr
dien prys, dat zy de overwinning behaa-

de buntfing, noch de fret, noch het wezeltje, noch de roofvogels
mannetje zyn, van den kop tot den ftaart, ^eveneens metdoornen overdekt

, en het is het onderfte gedeelte des lighaams alleen dat

pen Sd worden die zelfde wapenen, die hun zo nuttig zyn te-
ongemaklyk, wanneer zy hunne liefdedrift^ voldoen

viervoetig d°S

iroveShou'd^^^^^^ zyn, ’t zy dat

‘t Griekfch in ’tLatyn Eebinus. Herimceus, Erinaceus, Ecbi-

Ourixn ^n'-
*° * Erinaceo, Riccio, Aizzo; in ’tSpaanfeh Erizo\ in ’t Ponuseefrh

HoogduitFch Jgeh in ’t Èngellth
*< oud Ffanfch E^nUn!^^

^g^lkott; in t Deenfch Pind-Sviim in ’t Poolfch pz, Ziennar, i

terreftris. Gesnes Hifl. Qiiadrup. pag. 368.
*^®SNEH km. Animal. ^adrup. pag. lofl

^'ina7ei/'Z
^emllris. Ra7 Sympf. Animal. ^uadrup. pag. 231.

* Ecbinus terrejlris, Linn^us.
j^'inaceu. aurluul

Herimceus, Echims. Klein de Qtiadrup. pag. 65

• na. Deti.

m

c
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Het is in de lente dat zy malkanderen zoeken, en zy werpen in ’t begin

van den zomer; men heeft my dikwils de moeder en de jongen in de.maand,
van juny gebragt; die jongen • zyn gemeenlyk drie of vier in getal, en zora-
tyds vyf; zy zyn, in dien vroegften tyd, wit, en men ziet op hun vel alleen

-

iyk den eerden oorfprong der fteekels : ik heb gepoogd eenigen daar van op te
brengen , en ik heb , ten dien einde , verfcheidenmaalen de moeder met haiar
krooll

,
in een ton laaten zetten

, en een goeden voorraad van fpyze daar by
doen plaatfen ; maar de moeder , in plaats van de kleine eegels te zoogen

,

heeft hen den een na den anderen opgevreeten : het was geen gebrek aan
voedzel, dat haar drong, want zy dt vleefch, brood, zemelen, vrugten, ea-
men zou zig nooit verbeeld hebben, dat een dier zo traag, zo log, waar aan
niets dan de vryheid ontbrak, zo uiterfl gemelyk.en kwaadaartig kon worden
enkel omdat het gevangen zat; de eegel is inderdaad kwaadaartig, en op de-
zelfde wyze als de aap; op zekeren dag floop ’er een in de keuken, opende,
een klein braadpannetje, haalde daar het vleefch uit, en deedt ’er zyne v’ui-
ligheid in : ik heb mannetjes en wyfjes by malkander in een kamer gehouden
zy zyn in ’t leeven gebleeven, maar zy hebben niet gekoppeld: ik heb ’er ver-
fcheiden in myne tuinen vry gclaaten, zy doen daar weinig kwaad, en men.
kan nauwelyks. bemerken, dat zy ’er hun verblyf in houden; zy leeven van
afgevallen vrugten ; zy wroeten met den neus tot eene kleine diepte in den
grond; zy eeten kévers, torren, krekels, wormen, en eenige wortels; zy.
zyn ook zeer greet^ naar vleefch, en eeten het gekookt of rauw.
Men vindt hen dikwils in ’t veld, in de boflehen, onder de ftammen van

ondt boomen, ook in de klooven der rotfen, en vooral onder hoopen fteen
die op het land of in de wyngaarden liggen; ik geloof niet dat zy de boomen
beklimmen, gelyk de Natuuronderzoekers zeggen (^); noch ook, datzy zis.
van hunne ftekels bedienen, om vrugten of druiven weg te voeren; het S
met den bek, dat z-y aanvatten wat zy willen hebben,, en fchoon ’er eene.
menigte in onze bolTchen zyn, hebben wy hen egter nooit op de boomen ge-
zien : zy houden zig altoos aan den voet , in een gat of onder de mos • zv
komen uit de Ichuilplaats niet te .voorfchyn zo lang het dag is, maar- zy loo-
pen, of liever zy gaan, den geheelen nagt; zy komen zelden digt by de hui'
zen, zy verkiezen de hooge en drooge plaatfen, fchoon men hen zomtvds
ook in de weiden vindt: men vangt hen met de hand, zy vlugten niet zv
verdedigen zig met, ’t zy met de voeten, ’t zy met de tanden, maar zy’rol-
len zig ,

zodra men hen aanraakt , als een bal in malkander
, en om hen te

noodzaaken van zig los te maaken en uit te fpreiden , moet men hen in ’t

water werpen.
Zy flaapeii^es winters; dus zou de voorraad, welken men zegt, dat zv

des zomers opleggen , hen niet te pas komen : zy eeten niet veel en kunnen
zig vry lang van voedzel onthouden

; zy hebben koud bloed , tennaaftenbv zo
als de. andere dieren , die in den winter flaapen; hun vleefch is niet goed om
te eeten , ejt hun vel, daar men tegeftwoordig geen gebruik- van maakt dien-
de voormaals tot klcerhorllels-, en hekels om den hennip door te haaien.
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jDaar zyn twee foorten van eegels, de eene met een varkenfniüt, en de
^ndere met een honden-bek, waar van zommige Schryvers fpreeken als van de>twee foorten van daffen; wy kennen ’er maar téne, en wLr S Ïe7-ne verfcheidenheden in deze klimaaten aantreft

j zy is vry algemeen verfprSmen vindt haar overal in Europa, met uitzondering der koudfte lanSn ge!lyk Lapland, Noorwegen, enz: daar zyn zegt Flacoitrt
Madagaskar gelyk als in Frankryk, en men noemt hen : de^sCfche ee^gel, daar vader Tachard van fpreekt (^), komt ons voor een andS dlr ft^n; en de Amenkaanfche eegel (e), de eegel van Siberië (ƒ), zyn de aan-grenzende foorten van den gemeenen eegel ; .eindelyk de eege va^MaiS
if^deXel

'' itekelvarkfn,Tn byS
‘fO ^oyage de Flacourt, Paris pag. 152,

>“< p
f^oyage du Pere Tachard, Paris 1689. pag. 272.

Sibericus. Albert, Srba Vol. I. pag. 65
l rOTClti ticuleatiix . TT'*/)»;*, n/r^t n

^

a _ _ «
I

Jeu'litjirlx Malaccmjis. Kw. Seba f'ol. I nae Kt ^ „ tu-
longijfmx!, Hijlrtx genuim. Poreus aculeatus Malaccenfis. KhEm Z ouldr

^

tfIX pedibuspenudaaylU, caudd truncatd. Limmvs. E <
56. //ir-

WW, Jnimal. pag. 183.
avrtculu pendultt Bais:

'C a

1
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BESCHRTVING VAN DEN EEGEL.

alle viervoetige dieren, die in ons klimaat gevonden worden, is

^ y ^ de eegd (/>/. VI fig. i .) het eenigtt
, dat met fteekels bedekt is ; het

A '"‘ï
volkomen als een bal te famen rolt,

dat het alle zyne lederaaaten bedekt; in dezen ftaat heeft het eeene
vertooning van een viervoetig dier; men ziet het niet dan in de gedaante van
een ruig kluwen; maar dat kluwen, met punten bedekt, is niet regelmaatig
rond; het heeft op zekere wyze de figuwwan eene zeer dikke nier; deszelS'.
groote bolronde kromte wordt gemaakt door den rug van het dier, wiens lia-
haam derwyze gerold is dat het hpófd zig bevindt aan een der einden van de
kleine holronde kromte van de nier , en het agterfte gedeelte des lighaams aan
het ander einde; dat gedeelte ei>aiet hoofd raaken raalkanderen niet onmidde
lyk ; daar blyft eene ruimte ove? , gevuld door de fteekels van het voorhoofd
en van de ftuit van den eegel, die eene holrondte maaken gelyk aan het diep-
zel of de invallmg van een nier^ dat diepzel wordt des te fraaller naarraaate
het dier meer poogingen doet dpi zig te krommen en in een bal te famen te
rollen, het welk gebeurt, wanneer het bevreefd of gekwetft is; dan onder-
fcheidt men geen der deelen van zyn lighaam ; maar wanneer het gerufter is
en zig niet gei’old houdt dan om. ruft te neemen, is de dieping van het klu’
wen, dat het maakt, grooter, dat is te zeggen,, dat gedeelte komt nader aan’
de omgekeerde lange kromte van eèn ellips, en men ziet den bek van het
dier, die aan de twee voorfte voeten raakt; zomtyds bemerkt men ook de
twee agterfte voeten., die tegen de voorfte aanleggen, en men ziet tuffehen
de vier voeten de opening van de vooihuid : wanneer de eegel deze houding
verlaat om zig op zyne pooten te zetten verlaagt hy de bokondte van zyn rug
hy ftrekt zyn lighaam uit, hy brengt zyn hoofd voorwaards, zet zig op zvn
voeten en gaat gelyk andere dieren ; zo men hem door eenig. geraas ver
vaart, zo men hem aanraakt, zo men hem vat, rolt hy zig terftond weder te.
famen; maar die beweeging is zo fcliiclyk niet, dat men daar niet verfchülen-
de tydenin kan ondericlieiden

; het dier begint met zyn rug te krommen, en
zyn hoofd op de borft te leggen.; dan fluiten zig de oogen, het vel aan de
zyden des lighaams ftrekt zig naar omlaag uit en omvangt de pooten ; einde-
iyk het vel van de ftuit glydt naar beneden, en bedekt den ftaart en de ag-
terfte voeten.

Dg eegel, fchoon overeind op zyne pooten zynde, is zeer lelyk en mis-
vormd van lighaam; het is eene langwerpige klomp van boven bolrond van
voren in een zeer fpitfen fiiuit uitloopende

, en op vier pooten gezet die zo
kort zyn , dat men ’êr niet dan de voeten van ziet ; dit dier heeft ^breede
ronde , en korte ooren , kleine en uitfpringende oogen , en een zeer dunnen en
zeer korten ftaart.

Men heeft in de
(,
24e fig. PI, VJ.^eett eegel vertoond van zyne ftekels ont-
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^|oot, om de gedaante van deszelfs lighaam te doen zien; dit dier behieldt

J^iets dan het hair op ’t hoofd en op het onderfte gedeelte des lighaams.

De Natuuronderzoekers hebben twee foorten van eegels onderfcheiden
door karakters van de figuur van den bek ontleend : verfcheidene Schryvers
'villen

, dat zommigen den fnuit van. een varken , en anderen den bek van een
hond hebben; maar zy hebben geene genoegzaame befchryving gcgeeven, om
deze byzonderheid aan te neemen , en oin de karakters van deze twee gewaan-
de foorten van eegel vaft te llellen : de landlieden ,

die in hetzelfde vooroor-
deel zyn , kunnen geene nauwkeurige reden van hun gevoelen geeven , wan-
neer men hun van naby twee eegels vertoont , die zy zeggen , dat van ver-

fchillende foorten zyn; ondertulfchen meenen zy te meer grond te hébben
voor hunne verzekering , omdat zy het vleefch dezer dieren eeten , en mee-
nen de voorkeur te geeven aan dat van eegels, die een varkensfmiit hebben,
en dat van anderen met een hondenbek te verwerpen , ais een kwaaden reuk-

van zig verfpreidende.
Ik heb in Bourgonje twee mannetjes eegels waargenomen , die de landlie-

den my zeiden den eenen van de foort met een varkensfnuit , den anderen van
die met een hondenbek te zyn ; de eerfte , in malkanderen gerold , hadt zes

duimen agt linies lengte , vyf duim en twee linies breedte , en \der duimen
dikte: hy woog een pond vyf oneen en twee groffen; de grootfte ftekels wa-
ren een duim lang , zy warsn rond , en hadden een derde van eene* linie raid-

dellyns op de grootfte dikte van hunne lengte ; de twee einden waren zeer

dun en zeer puntig, het eind aan den kant van den wortel was krom; yder
fteekel hadt eene witagtige kleur op de punt en op twee derde deden , zyner
lengte van den wortel af, en was bruin-zwartagtig of zwart beneden de punt
over de lengte van omtrent twee linies ; maar die kleur vertoonde zig weinig
over het lighaam van het dier , omdat de witagtige kleur de overhand hadt. } (

De tweede eegel, faamgerold zynde, was zes duim drie linies lang; vier duim
en tien linies breed , en vier duim dik ; hy woog een pond , een once , en
\yi en een half gros : de fteekels hadden dezelfde lengte , dezelfde dikte

,

dezelfde gedaante , en dezelfde kleuren als die van den anderen eegel ; maar
de bruinzwartagtige of zwarte kleur was donkerer en uitgeftrekter zodat zy
de overhand hadt over de witagtige kleur: dit dier hadt eenen fterken en on-
aangenaamen> reuk, ichoon dezelve dien van muskus een weinig naderde,
terwyl de andere eegel alleenlyk den reuk hadt, die van de morfigheid der

dieren onaflcheidbaar is.

Deze twee eegels hadden fteekels over de geheele bovenfte oppervlakte des

fighaaras van de kruin van den kop tot by het begin van den ftaart en aan de
zyden des lighaams; de bek, het voorhoofd, de zyden des hoofds, de keel,

het onderll en de zyden van den hals, de borft, de oxels-, de buik, de lie-

zen , dc billen
, en de vier pooten ,

waren met twee foorten van hair bedekt

;

het een hadt dezelfde ftevigte als de varkensborftels , fchoon het veel korter
was ; heE was witagtig met een kleurzel van geel of ros gemengd ; het langfte
kon zellien linies haaien : tuflehen dit borftelig hair was een zagter in ge-
plaatlt. dit wus overvloediger of digter; het w'as kroes, en grauw, bruin of
kaltanjebruin van kleur

, op de voeten en op den ftaart was alleenlyk een korv
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glad, en weinig gevuld, hair, dat van denzelfden aart fcheen te zyn als 'de

borftels.

Deze twee. 4ieren geleeken raalkanderen volmaakt in het maakzel van den

hek; hy was dun en liep in een zwart en gerond kaakbeen uit; de neus was
groüiter dan het gedeelte van den bek , dat daar op uitliep ; dezelve hadt op

geenerhande wyze de gedaante van een varkensfnuit , en verfchilde veel van

den neus der honden , inzonderheid voor zo verre de neus der eegels dikker

was dan het gedeelte, van den bek, dat daar aanraakte , dat de opening der neus-

gateir verder van malkander verwyderd waren, en de buitenfte randen van

yder neusgat agterwaards toegevouwen.en uitgerond waren : daarenboven ftrekte

de boveutte lip zig .niet tot beneden den neus uit., gelyk.in den hond; daar

ontbrak meer dan een. half duim aan , dat de onderde lip zo lang niet was als

de neus , het welk het onderft kaakebeen en de benedenfte zyde van den bek

op. zekere wyze deedt gelyken naar het onderft kaakebeen en de underfte zy-

de van den fnuit eens varkens , en de dikte van den neus was eene andere ge-

lykheid tuffehen deze eegels en de varkens : maar het wezendlyk verfchil be-

ftaat hierin , dat de neus van den ccgel zig boven het gedeelte van den bek

,

daar hy aanraakte,. niet opwaards kromde,, gelyk by het, varken; dat hy niet

plat was van voren, en dat de openingen der neusgaten niet voorwaards ge-

rigt ^varen gelyk die der varkens : ondertuflehen fcheenen deze eegels in ’t

algemeen meer naar een varken dan naar een hond te gelyken in de gedaante

van den bek, en meer naar een bond,dan naar .een varlcenindie van den neus,

.afzonderlyk bdehouwd.
Ik heb verfcheiden andere eegels in Bourgonje , en anderen in de parken

van Verfailles en in het bofch van Compiegne gevangen, waargenomen, en
ik heb hen allen bevonden te gelyken naar die , waarvan ik de befchryving

heb gegeeven; en zo zy in de grootte of in de hoogere ofligtere kleuren daar

een weinig van verfchilden , is my dit verfchil alleenlyk voorgekomen als eene

verfcheidenheid , die natuurlyk moet plaats hebben tu.ffchen dieren van dc'

zelfde .ïbort in verfchillende ouderdommen.
De Hr. Perrault meldt egter in zyne befchryving van den eegel (0) , dat

•hy ’er van twee verfchillende Iborten, heeft ontleed; hy drukt zig . in deze be-

.woordingen uit.

,, 1de Natuuronderzoekers maaken de eegels van twee foorten , welker ver-

fchil door, de ^gedaante des heks bepaald wordt, die in de eenen langpun-

„ tig en gelyk is aan den fnuit van een varken, en korter, ftomper, en meer

,, naar een hondsbek zweeraende in de anderen, die honds-eegels genaamd

,, worden; deze foort.is de gemeene.

„ Van vier eegels , welken wy ontleed hebben, waren ’er twee van elke de-

.„ zer foorten, maar wy hebben daarin ook ande're onderfcheidingen dan het

„ verfchil in den bek of fnuit gevonden., want zy verfchilden ook in de kleur

,, van het geheele lighaam, in de dikte en in de figuur van de fteekels, maar

„ voornaamentlyk in de grootte van ’t geheele dier , dat het eenige verfchil

(a) Mémoire fourjerair i iRi/loirc Natmllt animux, femii Part. pag. 4Ö.
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» is , ’t welk Oppianus ftelt tuflchen de twee Iborten van eegel daar hy van
Ipreekt.

15 De 'figuur, die wy gegeeven hebben, is die van den eegel met een honds-
55 bek, omdat die de' zeldzaamfte is”.

Die eegel met een hotidsbek moet inderdaad
, zo hy beftaa , wel zeldzaam

zyn, want wy hebben) hem in tien jaaren tyds niet kunnen vinden , welk on-
derzoek wy daaromtrent gedaan hebben : zo men de figuur (è), die de Hr.
Perrault van dit dier gegeeven heeft, vergelykt met die, welke wy geeven
(^Pl. P’l. fig. I.) zal men een groot verihliil tuflchen die afbeeldingen befpeu-
ren ; maar men zal terzelfder tyd bemerken , dat de eegel van den Hr. Per-
Raxjlt niet wel geteekend is., en men zal overhellen om te denken , dat de
kop en de bek niet meer naar het oorfpronkelyke gelyken'dan de pooten, waar-
van het gebrek blykbaar is : daarenboven zou de befchryving van den Hr. Per-
RAULT omftandiger moeten zyn , om de onderfcheidenc kenmerken der twee
foorten met zekerheid -te kunnen vaftftellen.

De Hr. Ray (c) zegt , dat ’er in' Engeland geen eegel met een varkensfnuit
gevonden wordt., en dat hy twyfl’elt, of ’er wel ergens een beftaa ? Het is

dan , volgens dezen Schryver , de eegel met den varkensfnuit , die , ze hy be-
ftaa , de zeldzaamfte is ; de Hr. Perrault integendeel denkt , dat het de ge-
meenfte is : die ftrydigheid van bepaaling is een nieuw bewys tegen het aan-
wezen van eene tweede foort van eegel

,
en ik vermoede , dat dezelve aange-

nomen is, omdat de bek- van den eegel eenige overeenkomft heeft met den
fnuit van het varken, en den bek van den hond, gelyk ik ttraks heb aange-
merkt : men heeft deze karakters aan verfchillende individu’s toegefchreeven,
daar zy inderdaad tot eene en dezelfde foort. behooren. .

Lengte van het geheel lighaam , in een regte lyn genreeten
, van hef

einde des heks tot aan den aars . . ...
Lengte van den kop, van het einde des beks af tot aan het agterhoofd.
Ointrek van het einde van den bek ....
Omtrek van den bek onder de oogen gemeeten , .

Omtrek van de opening des monds . . . .

Afftand tuflchen de twee neusgaten ....
Afftand tulfchen het einde van den bek en den voorften boek des oogs.
Afftand tuflchen den agtcrften hoek en het oor
Lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen
Opening van het oog ......
Afftand tuflchen de voorfte hoeken der oOgen naar de kromte van het

neusbeen gemeeten . . - . • .

Dezelfde afftand in een regte lyn gemeeten^
Omtrek van den kop tuffehen de oogen en de ooren- ....
Lengte der. ooren . ... . ,
J^^edte van de bafis op de uitwendige kromming gemeeten . . •

Atftand tuflchen de twee ooren omlaag gemeeten . .

Lengte van den hals - . .

Omtrek van den hals ... . -

^ l’HiJloire-NaturtUt-its animaux, 2. part. Fl. 41. pag
CO Synupf. Anm. Quaéup. pag, 231.

duimen, lynen.
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Oratrek des lighaatns agter de voorfte pooten onder de fteekels geraeeten

Omtrek aan de dikfte plaats . . • • •

Omtrek.voor de agterfte pooten gemeeten • .

Lengte van den ftomp des ftaarts . • • •

Omtrek des ftaarts aan het begin van den ftomp •

Lengte van den voorarm van den elleboog tot aan ’t gewrigt . * . •

Breedte van den voorarm by den elleboog . . .

Dikte van den voorarm terzelfder plaatfc . .

Omtrek van het gewrigt . • . . .

Omtrek van de agterhand •
^

. »

.Lengte van het gewrigt tot aan het eind der nagelen . . • :

Lengte van het been vap de knie tot aan de hiel • ^

Breedte van het bovenft des beens . . •

Dikte
Breedte ter .plaatfe van de hiel . .

Omtrek van den agtervoet . . .

Lengte van de hiel tot aan ’t einde der nagelen . » ; .

Breedte van den voorften voet

Breedte van den agterften voet . . »

Lengte der grootfte nagelen • •

Breedte aan de bafis ’ • • >
•

duimen

,
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o.

a.

o.

0.

1.

I.

1.

2 .

O.

O.

0.

1.

I.

Q.

O.

O.

o.

lyneoo

6.

4-

9*

9-
o.

lO.

4»"

4*

3-

4 -

o.

9-

3l-

5-
- 2 .

k
5-

De eegel , die ten onderwerpe gediend heeft voor de befchryving der wee-

'ke inwendige deelen , was negen duim zeven linies lang van het einde des beks

tot aan het begin des ftaarts, die tien linies lang was; hy woog een pond

en vyf oneen.
.

Het net was zeer dun, bet ftrekte zig zo -verre uit als de ingewanden, die

llegts de voorfte helft van den onderbuik befloegen ; de andere helft was ge-

vuld door de zaadblaasjes , door de blaas, en door de ballen, die inde darm-

beenftreeken geplaarft waren; men zag de maag ter linker, en het galblaasje.,

dat zeer groot was , vertoonde zig bloot ter regterzyde.

De twaalfvingerigedarm ftrekte zig tot in ’t midden van de regterzyde uit,

alwaar hy aan het zaadblaasje van dezelfde zyde raakte , en zig naar binnen te

rug vouwde; al het overige van de ingewands - buis maakte groote bogten en

wendingen in den navelftreek , en in de regter en linkerzyde ,
voor dat het zig

met den regtendarm vereenigde.

De groote blindezak van de maag was zeer diep en nauw van onderen ; de

wanden der darmen waren dun , en derzelver middellyn verfchilde op de

helft van derzelver lengte.

L)e lever was zeer groot en zo uitgeftrekt ter linker als regterzyde ^ zy hadt

vyf kwabben ; de middeifte was in twee ongelyke deelen gedeeld door eene

diepe kloof, waarin de draagband was ; het kleinft gedeelte van deze kwab

was ter linker, en het grootfte aan de regterzyde; het galblaasje was op het

midden van het laatfte geplaatft: daar was maar ééne kwab ter linkerzyde ,• en

deze was byna zo groot als die in ’t midden; twee kleine waren ter regterzyde

;

de vyfde, en de kleinfte van allen was by den wortel van de middeifte kwab

:

de lever woog een onee en twee en een half gros ; haare kleur was van buiten

,cn van bimien bruin rood.
Het



BESCHRYVING VAN DEN EEGEL. *5

Het galblaasje was zeer dik en byna rond ; het bevattede een Iponsagtig

’vogt
, met een ligt kleurfel van geel gemengd , ’t welk een-en-dertig greinen

woog.
De milt hadt eene kantzuilige gedaante, maar zeer onregelmaatig, want

haare breedte was op twee plaatien van agt linies , terwyl het midden en de
twee einden flegts zes haaien konden ; haare kleur was van buiten en van bin-
nen roodagtig bruin , zy woog een gros en negen greinen.

Het alvleelch was zeer uitgeftrekt en zeer dik het maakte twee takken

,

waarvan de kortfte zig kngs den twaalfvingerigendann tot aan het einde van
de regter nier uitfaekte ; de andere tak liep langs de maag , en fplitfte zig in
twee deelenj het eene verlengde zig langs de nult, en het ander op de linker
nier.

De nierdoosjes vertoonden zig zeer fterk , zy waren langagtig en van eene
geelagtige kleur ; de nieren hadden weinig uitdièpzel , en waren zeer dik naar
evenredigheid haarer breedte ; het bekken was groot . maar daar was maar één
tepel : de regter nier kwam de helft haarer lengte meer vooruit dan de linker
nier

Het zenuwagtig middelpunt van het middelrif was zeer dun en zeer door-
fchyncnd, maar het vleelchagtig gedeelte was zeer dik.

De long bellondt uit vyf kwab&n , vier ter regter en eene ter linkerzyde

;

van de vier aan de regterzyde waren ’er drie als aan malkander gereegen , en
de vierde was by de bafis van het hart geplaatftj de linker kwab wasdegroot-
fte van allen.

Het hart was byna rond het bevondt zig op het borftbeen als neergelegd ;
en hadt eene fchuinfche rigting van de regterzyde naar de linker.
De tong was zeer dik , en bezet met byna onmerkbaare tepeltjes , en ronde

witte, en wat meer zigtbaare, korreltjes; daar waren by den wortel drie kelk-
wyze klieren

, van omtrent eene halve linie in den omtrek , zy waren op eene
kromme en dwarfche lyii geplaatft ; zodat dip van het midden wat verder af
was dan de twee andere.

Het verhemelte was dwarfch doorfneeden met negen breede en diepe voo-
ren

; daar was eene kleine langagtige uittteeking in ’t midden van ’t verhemel-
te

, de dwarfche waren krom , behalven op een na de agterlle.

De ftrotklap was aan de randen getand ; daar waren geeue bogtigheden op
oe agterherffenen

, maar de herifenen hadden van voren nvee kleine kwabben ,
door eene diepe voor van het overige afgefcheiden ; zy woogen drie-en-vyftig

greinen
, en de agterherfl’enen zeven greinen.

pe eegel heeft tien tepels of praramen , vyf van wederzyden , twee aan den
buik

, en drie aan de borft ; zy waren ^le aan de zyden des ligliaams
; de

eerde op de binnenfte zyde van de dy, de vierde by den elleboog, en de
vyme op de geleding van den arm met den fchouder (l>).

Daar was geen balzak, het roedehoofdje (z/, P/. VU en VIII) den

agt prammen geteld in de befchryving van den Hr. Pêerault, Mé-

iwtffFekl Hp ^ l'HiJlohe Naturelle des animaux , Part. It. psg. 47, 48. Het zyn oage-
^ laaüle, die, uit hoofde van haaie ongewoons plaatüng, niet opgemerkt zyn,

VIII. Deel, j)
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eegel is fcnobbelagtig , gelyk dat van den ram en van den bok , maar van ec-
jie verfchillende figuur; het bovenll gedeelte van het einde van het roede-
hoofdje , daar de pisbuis is , is tulTchen twee oortjes geplaatft

, en eindigt in
eene punt zo dun , dat het moeijclyk zou gewceft zyn , de opening van de
pisbuis genoeg te onderfcheiden , om daar een klein llilet {B) in té brengen

,

i zo ik ’er niet eene witte en lymagtige ftof hadt zien uitkomen; het hoofdje is
I de helft korter beneden, (J", PI. FIIl?) dan boven PI. en zyn

onderfte gedeelte maakt twee oortjes vry gelykende naar die van het bovenfte
gedeelte, jjcn m welker midden het toompje geplaatft is.

De roede (C, PI. Vil en VIII') is dik, rond, en lang: de ballen (D E)
zyn diky byna rolrond ; zy hadden van buiten en van binnen eene geelagtige
kleur, zonder eenig fpoor van den wortel des opperbals, waarvan de band;
(f' F PI. ViIV) die zig langs den zaadbal uitftrekte breed en dik was; de;
ballen waren , in den omtrek van den toegevouwendarm

, by het heupbeen ,

.

aan de fpieren van den onderbuik vaft met een zeer fterke fpier,-die aan hete
agterfte einde van yderen zaadbal hieldt: de afvoerende buizen (G H. PI..

VII, VIII) waren zeer dun en zeer kort.

De zaadblaasjes waren zeer groot, en beftonden elk uit drie kwabben (IK
L) ten naaftenby als longen; zy hadden eene witagtige kleur: de voorftanders-
(MN) waren onder het blaasje (0);zy waren naar evenredigheid zo groot
of grooter als de zaadvaatjes ; zy hadden eene geelagtige kleur : daar was van;
weerskanten van den aars (P) een klier geplaatft

, gedeeltelyk op het agterft
einde van het dijebeen, en gedeeltelyk op het darra-been

; deze klieren (QR)
waren plat en rondagtig; zy hadden omtrent negen linies niiddellyns en uvee-
linies dikte in ’t midden , en minder aan de randen ; haare kleur was minder
wit dan die der zaadblaasjes en minder geel dan die der voorftanders

; zy had- *

den gemeenfehap in de pisbuis (5) by de openingen. der zaadblaasjes en der
voorftanders, door een buis (T, PI. VIII) waar in ik een ftilet {V) heb ge-
bragt; deze klieren drukkende heb ik in de pisbuis een melkagtig vogt doen-
vloeijen, het w'elk dezelfde vertooning hadt als dat, ’t welk uit de zaadvaa-
ten te voorfchyn kwiun ; het vogt der vooi-ftanders was klaar en geelagtig : de;
buizen , daar de zaadblaasjes uit beftonden , hadden op zommige plaatfen 'om-
trent eene linie middellyns; zy waren allen zeer zigtbaar en maakten bogteni
gelyk aan die van de herflenen, en aan de llingeringen van de ingewanden:,
fchoon de buizen der klieren

,
aan de zyden van den aars geplaatft

, kleiner wa-
ren dan die der zaadblaasjes, heb ik. haar egter ook zeer onderfchcidenlyk be--
jnerkt ; zy waren in verfcheiden rigtingen gekluwend de. buizen der voorftan-
ders maakten dunne tukfehietingen ,.en zy w'aren doorfchynende ongetwyfleld
omdat zy een helder vogt bevatteden.

De figuuren , die inde(A'// en Vlll P/.) vertoond worden, zyn van natuur—
lyke. grootte ; de inwendige deelen der voortteeling zyn kleiner in de een dans
in de andere plaat,, omdat de eegels waar naar de tekeningen gemaakt zyn ,
van verfchillcnden ouderdom waren^
Die , welke voor de befchryving: van de vrouwelyke tceldeelen gediend

heeft, was agt en een halven duim lang van het einde des heks tot aan
; aars gemeeten ; zy woog twee pond en. dén once..

y
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De klink was zeer groot ; men zag nauwelyks den kittelaar ; de fchede was

zeer lang ; de inwendige opening van de lyftnoeder maakte een groote knob-

'bel aan het onderft van de fchede; de hoornen der lyfinoeder hadden, op

verfcliillende plaatfen, verfchiUende dikten, inzonderheid de linkerhoorn,

die veel dikker was dan de regter ; de zaadballen beftonden uit knobbeltjes

»

die naar druiven-korrels geleekeii.

Lengte der ingewands-buis van den portier tot aan den aars

.

.

Omtrck op de dikfte plaatfen . .

Omtrek op de dunfte phatfen
'Groote omtrek van de .maag . . • :

. _
Kleine omtrek • • • ^

,
• u «

Lengte van de kleine kromming van den flokdarm af tot aan den no®

welken het regtergedeelte maakt • ; .

Lengte van den flokdarm tot aan het einde van den grooten blindenzi

Omtrek van den flokdarm • ...
Omtrek van den portier . ....
Lengte van de lever , , ; :

Breedte . ~ z- i
Haare grootfle dikte . • • «

Lengte van het galblaasje- • . : .

Deszelfs groote raiddellyn . 3 «
'

Lengte van de milt
_
. . .. .

Breedte van het onderile einde i ;

Breedte van het bovenfte einde . , .

Breedte in ’t midden 1 ; • • .

Dikte • • • . t .

Dikte van het alyleefch . . .

^Lengte van de nieren * - J

Breedte '
* *

' /
Dikte • ^ • • •

Lengte van het zenuwagtig middelpunt van de holle ader tot aan

de punt • • > • «

Breedte ï • • • *

Breedte van het vleefchagtig gedeelte tuflchen het zenuwagtig mid-

delpunt en het borftbeeii •

Breedte van ydere zyde van het zenuwagtig middelpunt . . . .

Onttrek van de bafis van ’t hart •
•

, n ’ j
Hoogte van de punt af tot aan den oorfprong van de longflagader.

Hoogte van de punt af tot aan den longezak '
.

Middellyn van de groote flagader van buiten naar buiten gemeeten

L?S|Ee lil het^vSfrfte gedeeUe van het toompje af tot aan het(

Breedte van de tong • ,

'

Breedte der vooren van het verhemelte ...
Hoogte van de randen • • *

Lengte van de voorherflenen • • • •

Breedte . ^ ^ ,

Dikte • .
•

Lengte van de agterherffenen • • •

Breedte . , .
' - •

D a

voeten, duimen, lynén.'
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JDlktC • « c « r •

Afftand tuflchen den aars en de opening van de voorhuid
Afftand tuflchen de randen van de voorhuid en het einc

roede ......
Lengte van het hoofdje . . ...
Omtrek ....
Lengte van de roede, van de fplitflng der fponsagtige li^

tot aan de inplanting van de voorhuid
Omtrek ....
I.cngte der zaadballen . , ,

Breedte . . . . :

Dikte .....
Lengte van den opperbal . . , .

I3ikte ... . * .

Lengte der afvoerende vaaten . .

Middellyn .....
Groote omtrek van de blaas . .

Kleine omtrek . . . . .

Lengte van de pisbuis ....
Onitrek van de pisbuis . . .

Lengte van de zaadvaatjes . . .

Breedte . . .

Dikte . . ... •

I.engte der voorftanders . . : .

Breedte . . ...
Djktc ... . .

.Miland tuflchen den aars en de klink . . '.

Lengte van de klink ...
Lengte van de fchede . . . .

Onitrek aan de dikfte plaats . ?

Groote oratrek van de blaas . ...
Kleine omtrek ....
i,cngte van de pisbuis ...
Omtrek . : • •

Lengte van het lighaam en den hals van de lyfmoeder

Omtrek . . • • '

Lengte der hoornen van de lyfmoeder

Onitrek op de dikfte plaatfen .
.

• .

Omtrek. op de dunfte plaats

Afftand tulFchen den bal en het einde van den hoorn in eei

gemeeten
Lengte van de kromme lyn , die de trompet doorloopt

Lengte der ballen

Breedte .. . .

^)ikte . . . . .

naaine cvenreaigneaeii en in ae uititeeKzeis van net agiciiiuuiu, cenige over-
rehkomfl: met dien der buntlings en der fretten : de putten der oogen fluiten,

vnn agteren niet, zódat zy zig zouden fchynen uit te ftrekken van het juk-

kceiE tot. aan den ho^;k., dieii het jukbecuig uitfleekzel' van het flaapbeen met

voeten, duimen, lynen^
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lighaam van dit been maakt, zo men het kroonswyze uitfteekzel van het on-

derft kaakbeen in het agterft gedeelte van deze' ruimte niet befpeurde : de

eigenlyke neusbeenderen zyn zeer imaly en ftrekken zig niet zo verre voor-

waards uit als het bovenft kaakbeen i daar is van onderen , aan de agterue zy*

de der takken van het onderll kaakbeen , een uittteekzel ,
dat zig agter-

waards uitftrekt, en dat opwaards is gekromd.

De eegel heeft zes-en-rdertig tanden, twee van voren in yder kaakbeen,,

die final en de langfte van allen zyn; vier baktanden aan ydere zyde van

yder kaakbeen ; vyf kleine tanden geplaatft tuflehen de kiezen en den voor-

ften tand , aan wederzyde van het bovenft kaakbeen , en drie kleine tanden

ook geplaatft tuffehen de kiezen en den voorften tand van het onderft kaak-

been : de tweede der baktanden , of kiezen , is de grootfte ; de laatfte is de

kleinfte; daar zyn zeer verheven punten op de onderzyde der boventanden ,

en op de bovenzyde van de onder-tanden : van vyf kleine tanden van het bo-

venft kaakbeen maaken de vier eerften elk flegts een punt ; de vyide heeft

’er drie , en zoude onder het getal der kiezen kunnen geplaatft worden : van

de drie kleine tanden van het onderft kaakbeen heeft de eerfte den wortel

agterwaards fchuinfch gei'igt op dien van den voorften tand : de ryort(d van oen.

tweeden der kleine tamien is uöK agterwaards gerigt, maar mmder Ichumlch

dan die van den eerften; zy hebben alle drie eene verlenging naar voren,

die in de twee laatften van her overige des lighaams van den tand onder-

fcheiden wordt door eene kleine voor; het welk twee kwabjes maakt, welker

een veel kleiner is dan de andere , en zig boven den wortel bevindt.

Het tongbeen beflondt nit negen beentjes meer of min. krom , het beentje

van ’t midden van de vork hadt weinige lengte; de takken en de tweede

beentjes waren de langfte.

Het doornagtig uitfteekzel van het tweede wervelbeen van den hals gelykt

naar dat van het indiaanfeh varkentje; de onderfte tak der dwarfche uklteek-

zels van het zesde wervelbeen is breed en plat.

Daar waren vvftien rng-wcrvelbecnderen en vyftien ribben , agt waare en

zeven valfche;^ de doornagtige uitfteekzels van deze wervelbeenderen waren

allen agterwaards geboogen ,
met uitzondei'ing van die der drie laatfte i, alle

de zydeiT waren zeer breed naar evenredigheid- van het lighaam des diers

,

uitgezonderd de laatfte dor vallche ribben : het boi'ttbeen beftondt llegts uit

vyf breide cu dikke beentjes; het eerfte hadt van voren twee korte takje.s

,

daar de twee eerfte ribben , eene aan ydere zyde , op uitlippen : dc tweede

ribben gcledigden zig tuffehen het eerfte en tweede beentje ; de derde tus-

fchen het tweede en derde beentje, en dus vervolgens tot aan de zesde rib-

ben, die zig niet bet middclfte gedeelte van het vyt’...e beenqe geledigden ; de

geleding der zevende en agtftc ribben was aan het agterfte emde van dit vyf-

de en lasitfte beentje van het borftbeen.

De lendcn wert'eibeenderen -waren ten getale van zes;- hunne hykomende-

uitfteekzels hadden weinig lengte ; het heiligbeen beftondt uit drie valfche wer-

velbeenderen en de Haart uit dertien.

Het voorftc gedeelte van het heupbeen hadt eene figuur, die naar kantzut'

lig geleek
;
de goot van ’t bekken was zeer kort en zeer diep».

D



:p de natuurlyke historie.
De bovenfte rand van ’t fchouderblad was bolrond, de agterfte regt en dc

voorde holrond : het ravenbeks-gewyze uitlleekzel was kort , maar het fchou-

derbeenshoofd hadt veel lengte en breedte , en twee takken,, waarvan de een
zig geledigde met het lleutelbeen , en de ander benedenwaards hep : de üeu-

teibeenderen hadden maar weinig kromte.

Het armbeen was dik, dat van de dy hadt weinig lengte; de beenderen
van den voorarm waren wat bohond van voren over de lengte van hunpnderft
gedeelte ; het Icheenbeen was lang ; en hei; kuitbeen was daar aan valt van het

midden zyner lengte tot aan zyn onderfte einde.

De eerlle regel van de voorhand beftondt uit vier beentjes; dat, ’t welk aan

het fchuitbeen fcheen te beantwoorden was buiten den regel ,
gelyk ook het

erwtsgewyze heen, maar het.hadt minder dikte; de twee anderen waren elk

beneden een der beenderen van den voorarm ; dc tweede regel van de voor-
hand beftondt uit vyf beentjes ; de drie eerfte waren boven de drie eerfte been-
tjes van de agterhand ; het vierde beentje van de voorhand boven het vierde

cn een gedeelte van het vyfde beentje van de agterhand ; het vyfde beentje

van de voorhand gedeeltelyk aan de buitenfte zyde van het vierde beentje van
de tweede ry, .en van het tweede beentje van de eerfte ry ; eindelyk was ’er

een zesde beentje ,
gedeeltelyk tuflehen het tweede en derde van de eerfte ry

en gedeeltelyk tuflehen het derde en vierde van de tweede ry geplaatft.

De voorvoet beftondt uit zeven beenderen gelyk die van den rnenlch ; het
tweede wigbeen van den eegel was veel kleiner dan de twee andere.

I De beenderen van de agterhand en dc regels der vingeren van de voorfte

voeten waren tennaaftenby zo lang , maar dikker , als die van den agtervoet en
der regels van de vingeren, der agterfte voeten ; de nagels dier voeten waren
langer.

‘Lengte van den kop van het einde des bovenflen kaakebeens tot aan het

agterhoofd

De grootfte breedte van den kop . •

Lengte van het onderft kaakbeen van deszelfs voorfte einde tot aan den
a^erften rand van bet knokkelwj^ze uitlleekzel

Breedte van het onderft kaakbeen ter plaatfc van de fnytanden

Afftaiid tuflehen de knokkelwyze uitfteekzels

Dikte van het voorfte gedeelte van het bovenft kaakbeen . . ..

Breedte van dat kaakbeen ter plaatfe der fnytanden

Lengte van de bovenfte zyde . . ....
Afftand tuflehen de oogputten en de opening der neusgaten

Lengte van die opening
Breedte . • . .

Lengte der eigenlyke neusbeenderen
Breedte aan de breeJfte plaats

Hoogte der oogputten
Lengte der langfte fnytanden buiten het been
Lengte der dikfte kiezen buiten het been
Lengte der twee voornaame ftukken van bet tongbeen

duimen, lyntfu
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tengte der tweede beenderen - . • •

Lengte der derde beenderen
Lengte van het raiddelft been . . . * . .

Lengte der takken van de vork • * • • •

Lengte van den ha^s . . • • • • .

Breedte van het gat des eerften wervelbeens van boven naar beneden.

Lengte van de eene zj'de tot de andere ....
Breedte van het eerfte wervelbeen, op de dwarfche uitfteekzels gemeeten

Lengte van het gedeelte der wervelbeen-kolom , die uit de rug-wervel-

beenderen beftaat .....
Lengte van het doornagtig uitfteek^el van het derde wervelbeen, dat het

langft is . . . • . • *
/. .

•

Lengte des lighaams van het laatfte wervelbeen , dat het langft is . .

Lengte der eerfte ribben . • • . .

Afiftand tufichen de eerfte ribben aan de breedfte plaats . .

Lengte van de zevende, die de langfte is . .

Lengte van de laatfte der valfche ribben
Breedte van de breedfte rib

Lengte van het borftbeen
Lengte van het eerfte been dat het langft is

Lengte van het vierac Unt net korft is • .

Lengte des lighaams van de laatfte wervelbeenderen, die de langfte zyn.

Lengte van het heiligbeen

Breedte van het voorfte gedeelte . . . .

Breedte van het agterft gedeelte . . . ...
Lengte van het eerfte valfche wervelbeen van den ftaart,dat het langfte ij

Breedte van het voorfte gedeelte van het heupbeen .

Hoogte van het been van het midden dep knokkehvyze holligheid . . .

Middellyn van die holligheid . . •. . .

3ï

duimen, lynén.

Breedte in ’t midden
Diepte . .

Lengte der eyronde gaten

Breedte . . . . . . V
Breedte van het bekken
Hoogte
Lengte \'ao ’t fchouderblad . •

Breedte op de breedfte plaats .

Breedte op de fmalfte plaats

Hoogte van den doorn op de verhevenfte plaats

Lengte der fleutelbeenderen
Lengte van den Ichouder
Omtrek op de kleinfte plaats

Middellyn van dcszelfs hoofd
Breedte van het onderfte gedeelte
Lengte van de cllcpyp
Lengte van den elleboogsknokkel
Lengte van het Itraalbeen

j ^ij^been
Middellyn van het hoofd deszelven
Omtrek van ’t midden des beens •'

Breedte van het onderfte einde
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Lengte der kniefchyven ...
Breedte .....
Dikte ...
lengte van het ’t fcjieenbeen .. .

Breedte van ’t hoofd deszelven . . _
,

Omtrek van ’t midden des beens
Oratrek van het onderft eind des fcheenbeens en des kuitbeens te fanien-

genomen ...... . .

Lengte van het kuitbeen - . . . .

Omtrek aan de dunfte plaats . . . .

Hoogte van de voorband . • .

Lengte van het hielbeen . . . . -

Hoogte van het eerfte wigge-en febuit-been te famengenomen . .

Lengte van het eerfte been van de agterhand, die de kortfte is .

Lengte van het derde been dat het langfte is ... .

Lengte van het .eerfte been van den agtervoet, dat het korft is

Lengte van het tvycede been, dat het langfte is ... ,

Lengte van den eerften regel des middelften vingers van de voorfte

voeten . . . ...
Lengte van den tweeden regel . .

Lengte van den derden . ...
Lengte van den eerften regel van den duim ....
Lengte van den tweeden . . . . .

Lengte van dejn eerften regel des middelften vingers van de agterfte

voeten ......
Lengte van den tweeden regel

Lengte van den derden ....
Lengte van den .eerften regel van den duim ....
Lengte van den tweeden , . . * ,

duimen. lynen.
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B E S C H R Y V I N G

VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET,

HETWELK BETREKKING HEEFT TOT DE NATUURLYKE HISTORIE

VAN HET INDIAANSCH VARKENTJE en VAN DEN

E E G E L.

No. DCCLVIII. Drie Indiaanfche Varkentjes opgezet.

Deze drie dieren zyn van verfchilleude grootten, en verfchillend gevlakt

niet wit , vaal , en zwart.
No. DCCLIX. Het geraamte van een Indiaanfch varkentje.

Oe lengte van <iic geraainte is van tien .j-uiTnen en vyi lynen , van liet voor-
Re gedeelte des bovenden kaakebeens tot aan het agterft gedeelte der heup-
beenderen

; de kop is uvee duim vyf lynen lang , en heeft drie duim en tien ly-

nen in den omtrek , op de jukbeenige uitfteekzels en op de hoeken van het
onderft kaakbeen gemeeten \ de omtrek van het koffer , aan de dikfte plaats

genomen, is van zes duim en twee lynen.

No.-DCCLX. Het tongbeen van een Indiaanfch varkentje.
De befchryving van dit been maakt een gedeelte uit , van die van het ge-

raamte van het Indiaanfch varkentje.

No. DCCLXI. Het been van de roede van een Indiaanfch varkentje.
Dit been is zes lynen lang , ééne lyn aan zyn onderfte einde breed ; en

llegts twee derde van een lyn aan zyn bovenfte einde , dat de gedaante van
een klaverblad heeft.

No. DCCLXII. Drie opgezette eegels,

.
De eerfte is zeer jong , de tweede en de derde zyn volwaffen : de tweede

IS gedeeltelyk faamgerold, en de derde is geheel uitgeftrekt , gelyk andere
viervoetige dieren.

No. DCCLXUI. Het geraamte van een eegel.

Dit geraamte is agt duim negen lynen lang van het voorfte gedeelte van het
bovenft kaakebeen tot aan het agterft gedeelte der heupbeenderen : de lengte van
den kop is twee duim twee lynen , en de omtrek drie duim negen lynen aan
de dikfte plaats ; het koffer heeft zeven duim en eene lyn omtrek.

No. DCCLXIV. Het tongbeen^ van een eegel.
De befchryving van dit been worift in die van het geraamte van den ee-

gel gevonden.
^
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D E*_ s P I T S M U I «

J€-^^Je fpitsmuisfchynteenfcM in de orde der kleine dieren te

I ^ t S hV
^henrumue te vervullen tuffchen de rot en d"

""^IkandeJ-en in kleinheid gelyken, veel ver-

vvn- rio r
gedaante, en in het geheel zeer verwvderde foorten

v}uu
nog Ueiner dan de muis, gelykt naar de mol in dpn Vipthebbeiide den neus veel langer dan de kaakbeenen ", in de ooeen die fcbnotl

EIIS5"=

t

Dit zeer klein dier heeft eene zeer fterke lugt, die het bvzonderlvk eio-pnio
maakcn jagt op de fpitsmuis, zy dooden\aar’maar zy eeten haar met gelyk de muis; het is waarfchynlyk die lelvke reuk’

vooroordeel uk geboren is wegens het
g t van dit dierhe

, en wegens deszelfs gevaarlyke beet voor het vee eninzonderheid voor cïe paarden; ondertuffchen is het noch veZL noc^^^m ftaat om *^^byten , wpt het heeft de opening van den bek niet crontnoeg om de dubbelde, dikte van het vel van een ander dier te lrnntiA«
het we» evenwel volftrekt nootoklyk t" kraneiTbylIn^ “l"

’

• f ’ byzonder des winters, op de hooi7’nlriPi*c
’m de ftallen, in de fchuuren

, in de' mifthoopen; het e^t fraaLn^S^S:
* De fpirsmuis heet in ’t Griekfch in ’t Latvn Mus nmttftir

Italiaanfch Tcporagno; ip ’t Spaanfch in \Sch Murarl^^^ ï"
’*

’ %^2wia«j', Bafelmaus
i In ’t Engelfch^ SiVewHardySbrew; tn 'tZweedkh Nabbmus: in 'tPooUch lOret- inSi ffi- nJr.

bunders Mufarrfngi in Swicfeiknd Mütrer-. in sJvoyfMllet, MufZ^-^nTou^Stram, Muzeraigne, Mttfet, Mujetre, Sery Sri.
‘n t oua i-ranfch Mur

Mtifaraneus. Gesner Hijlor. Quadrup. pag. 74.7.

Mujaraneup Ray Synopf. Mmal. Quadrup. pag. 230Aore* Mujarantus. Linn^sus.
=^ 3»-

pag. 178.
^ *”/'« Mufarantus. Brisson. Rtgn. AHimaL

*oÏ4^va^‘ueS.‘'* de fpitsmuis, ea vergel/k dezelve met die van de
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en gerot vleefch ; men vindt het ook dikwils in de velden
,
en in de boffchen ,

alwaar het van zaaden leeft: het verbergt zig onder de mos, onder de bladen,
onder de ftammen van booraen , of zomtyds in de gaten , die door de mollen
verlaaten zyn, of in andere kleinere gaten, welken het voor zig zelven maakt,
door de aarde met zyne nagels en fnuit door te graven.

De fpitsmiüs brengt veele jongen tevens voort, in even grooten getale, zegt
men, als de muis, maarniet evendikwDs; zy heeft een veelfcherperfchreeuw
dan de muis; maar zy is, op verre na, zo vaardig en behendig niet als deze;
men vangt haar ligtelyk omdat zy kwalyk ziet en kwalyk loopt.

De gewoonc kleur der fpitsmuis is bruin met ros gemengd ; maar daar zyn
ook afchgraauwe , en byna zwarte , en alle zyn zy meer of min witagtig on-
der den buik.
Zy zyn zeer gemeen door geheel Europa , maar het blykt niet , dat men

haar in Amerika wedervindt : het dier van Ërafilie , daar Marcgravê (J)) on-
der den naam van Ipitsmuis van gewaagt, en ’t welk hy zegt, dat een zeer
fpitfen bek, en drie zwarte ftreepen op den rug heeft, is grooter, en fchynt
tOf ,eene andere foort dan die van onze fpitsmuis te behooren.

i}') Mascg^avii SiJioT. Srajil, pag, 23^

E a
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£ ES C HR rriNG VAN DE SPITS MUIS.

e fpitsirmis (_PL X.
-fig. i) heeft tennaaftenby de dikte van de muis,

maar zy verïchi3t ’er veel van in de geftalte des ligliaaras ,
en inzon-

derheid in de figuur van den kop , die zeer verlengd is r het einde
• van den bek heeft eenige overeenkomft met den fnuit van een var-

ken ; hy wordt geformeerd door den neus en door de bovenlip , die zig veel
meer verlengt dan de onderlip

; de openingen der neusgaten zyn aan weêrskan-

ten geplaatft aan her einde van den bek ; in ’t midden van twee kleine knob-
beltjes; de oogen zyn zo klein, dat men die niet zien kan, ten zy men het
diertje van naby befchouwe ; de ooren zyn rond , naakt , en kort : daar zyn
vyf wél geformeerde vingers aan de voorfte en even zo veel aan de agtafte
voeten.

van den bek tot aan den aars ... .

Lengte van den kop, van het einde van den bek tot aan het agterhi

Omtrek van den bek op het einde van de onderfte lip gemeeten .

Omtrek aan het einde van den bek . •
_

•

Ointrek van de opening des monds , van de fplyting der lippen tot

van de andere zyde , . . , .

Afftand tuflchen de twee neusgaten
Afiland tufichen het einde van den bek en den voorften hoek van 1

Afftand tuflchen den agterften hoek en het oor
Lengte van het oog van den eenen hoek tot den' anderen
Opening van het oog . ....
Afftand tulTchen de voorfte hoeken der oogen in een regte lyn ger
Omtrek van den kop tuflchen de oogen en ooren genomen
Lengte der ooren . , , . . ,

Lengte van de bafls op de uitwendige kromte gemeeten .

Afftand tuflchen de beide ooren óm laag gemeeten
Lengte van den hals .....
Oratrek van den hals . . . ...
Omtrek van het lighaam agter de voorfte pooten gemeeten . :

Oratrek aan de dikfte plaats ....
Oratrek voor de agterfte pooten
Lengte van den ftomp des ftaarts

Oratrek van den ftaart aan ’t begin van dén ftomp
Lengte van den voorarm, van den elleboog tot aan het gewrigt

Omtrek van den voorarm aan den elleboog
Omtrek van het gewrigt . , ' *

Omtrek van de agterhand . . - •

Lengte van het gewrigt tot aan ’t einde der nagelen
Lengte van het been van de knie af tot aan de hiel

Omtrek van bet bovenft des beens . •

Breedte ter plaatfe van de hiel .
• ' •

Omtrek van den agtervoet . • • i

duimen,
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lynen
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Lenjrte van de hiel tot aan ’t einde der nagelen
Breedte van den voorften voet
Breedte van den agterften voet
Lengte der grootfte nagelen
Breedte aan de bafis

De fpitsmuis, die ten onderwerpe voor de befchryving der in?7endige dea-
len gediend heeft, was twee en een half duim lang van het einde van den
bek tot aan den ftaart; zy woog twee gros en zes-en-veertig greinen ; de milt
drie greinen, de herlFenen nvee en een half grein de agterherflenen één grein.

Dit dier ontleedende heb ik yder deel nauwkeurig vergeleeken met dat, ’t

welk daar aan beantwoordde in de water-lpitsmuis
,
waarvan de befchryving

op deze volgt , en ik heb deze twee dieren bevonden zo fterk naar malkande-
ren te gelyken , dat ik geoordeeld heb , dat het genoeg zoude zyn de be-
fcliryving te maaken , en de maaten op te geeven , van de ingewanden des
grootften diers, het welk de water-fpksmuis is , om ook een regt denkbeeld van
het kleiner^ te kunnen vormen ; dus wyze ik naar de befcliryving van de wa-
ter-fpitsmuis , die vervullen zal ’t geen hier ontbreekt: ik zal alleenlyk aanmer-
ken, dat de maag en de daraien van de Ipitsmnis, naar evenredigheid, een
weinig grooter en langer waren dan de maag en de darmen van de water-
fpitsmuis, en dat de eerfte geen zenuwagtig middelpunt in het middelrif hadt.
Men kan geene mammen aan de fpitsrauizen bemerken, dan by die, wel-

ke vol melk zyn ik heb ’er twee in dezen ftaat waargenomen , en ik heb
llcgts zes tepeltjes kunnen vinden, op het agterfte gedeelte van den buik,
drie van weerskanten geplaatft j de twee eerfte waren aan de zyde van de
klink.

Het eerfte dezer -vvyfjes droeg vyf vrugtjes , drie in den regter hoorn van
de lyfmoeder

,
en twee in den linker •, het ander hadt zes vrugtjes

, drie aan
elke zyde : de moederkoek was rond in den omtrek , bolrond

, en van eene
roodagtige kleur ; zy hadt drie en een halve lyn middellyns : de lengte der
vrugtjes was vyf of zes lynen van den aars tot aan de kruin des hoofds *, men
onderfcheidde reeds hunne voomaame ledemaatep j die twee wyfj'es zyn geo-
pend den 12 april en den lo juny.

Het geraamte t^an de fpitsmuis verfchilde niet van dat van de water-fpits-
muis

, dan in de grootte der beenderen en der tanden , en in ’t getal der val-
fche wervelbeenderen van den ftaart, ’t welk flegts zeventien was in de fpits-

muis. Dewyl men de verfclrillende grootte van de-- voomaame beenderen dezer
ï^'ee dieren kan beoordeelen uit de tafels der afmectingen van de uitwendige
deelen

, is ’t my voorgekomen , dat het genoeg ware de befchryving te maa-
ken

, en de afeeetiiigen te geeven van het geraamte van de water-fpitsmuis

,

omdat deze, grooter zynde, de figuur der beenderen duidelyker doet zien : ik
wys derhalven naar de befchryving van de watér-fpitsmuis om de befchryving,
der beenderen en tanden van de fpitsmuis,. welken ik hier, even als de inge-
wanden, voorby gaa, te vervullen.
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DE WATER-SPITSMUIS *

dit dier , fchoon in ons klimaat natuurlyk t’huis hoerende, by

D ^ geen Natuuronderzoekers bekend was , en de Hr. Daubenton de
^ oJ? eerfte is geweell, die het ontdekt heeft, zo wyye ik voor alles,

wat ik ’er van zoude kunnen zeggen , naar de zeer nauwkeurige be-
fchryving, welke hy hier agter van het zelve geeft. In ’t vervolg van dit Werk
zal ik dücwils gelegenheid hebben op dezelfde wyze te handelen, uit hooft

de van de onvergelykelyke naarftigheid , waarmede gemelde Heer de dieren

onderzoekt, en de menigvuldige ontdekkingen , welke hy gedaan heeft, van
verfcheidene foorten , die voorheen of onbekend waren , of verward wierden
met die , welken men kende : alles wat ik ten opzigte van de water - fpits-

muis kan zeggen, is dat men haar, by ’t op-en ondergaan der Zon, aan den
oorfprong der fonteinen vangt ; dat zy zig overdag in de klooven der rotfen ,

of in gaten onder den grond , langs kleine beekjes
, verbergt

j dat zy in de
lente werpt, en gemeenlyk negen jongen ter wereld brengt

De Water-fpitsmuis heet in ’t Franfch Mufaraigne d’Eau; Mémoires de l’/icaiimie des
Sciences, jinnée 1756. Mémoire Jw les Mufaraignes, par Mr. Daübemton.
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BESCHRTFING VAN DE WATER-SPITSMUIS,

k vond voor twee of drie jaaren de water-fpitsmuis {PI. XI. fig. i.)
J I die door geene Natuuronderzoekers nog waargenomen is (a). Dewyl

twecflagtig diertje is, heb ik haar water- IpitsmuiS geheeten, om
haar van de reeds bekende fpitsmuis te onderlcheiden.

De Avater-fpitsmuis is grooter dan de fpitsmuis; zy heeft wat dikker bek,
de ftaart en de pooten zyn langer en meer van hair voorzien ; dc kleuren van
de water-fpitsmuis zyn verfchilknde van die der fpitsmuis, want het bovenft
gedeelte des lighaams , van het einde van den bek tot aan den ftaart , is van
eene zwartagtige kleur, meteen zweemzel van bruin gemengd; en het on-»

derfte gedeelte heeft fchaduwingen van vaal , van grauw , en van afchgrauw ,

omdat het einde der hairtjes vaal of grauw is , en het overige van eene afch-
gmuwe kleur tot aan den wortel i de ftaart is grauw , hy is byna naakt , met
uitzondering van de benedenfte zyde , die van het een tot het ander einde
een kort witagt^ hair heeft ; de vingers hebben aan de zyden ook hair , ’t

welk by de fpitsmuis geen plaats heeft.

, . , duinun.
Lengte van het geheele Iighaam m een regte lyn gemeeten van het

einde van den bek tot aan den aars . ...
Lengte van den kop , van het einde van den bek tot aan het agterhoofd.
Omtrek van den bek, op het einde van de onderfte lip gemeeten . . .

Omtrek aan ’t einde van den bek . . . ,

Oratrek_ van de opening van den bek van de fplyting der lippen van het
een einde tot net ander . . ....

Afftand tulTchen de twee neusgaten ....
Afïland tuffehen het einde van den bek en den voorften hoek van ’t

oog . . ....
Afftand tuflehen den agterften hoek en ’t oor
Lengte van het oog van den eenen hoek naar den anderen ....
Opening van het oog ....
Afftand tulfchen de voorfte hoeken der oogen in een regte lyn gemeeten. o.

Omtrek van den kop tulfchen de ooren en de oogen i.

Lengte der ooren . • ...
Lengte van de bafis, op de uitwendige kromte gemeeten
Afftand tulTchen de twee ooren, om. laag genomen
Lengte van den hals . • • • .

Omtrek van den hals . • • ...
Omtrek des lighaams agter de voorfte pooten genomen
Omtrek aan de dikfte plaats .....
Omtrek voor de agterfte pooten • ....
Lengte van den ftomp des ftaarts * •

umtrek van den ftaart, aan ’t begin van den ftomp . .

Lengte van den voorarm van den elleboog tot aan ’t gewrigt » »

3»
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Omtrek van den voorarm aan den elleboog
Omtrek van de vuift

Omtrek van de agterhand .

Lengte, van de vuift tot aan ’t eind der nagelen
Lengte van den poot, van de knie tot aan de hiel
Omtrek van het bovenfte van den poot
Breedte ter plaatfe van de hiel
Omtrek van den agteivoet
Lengte van de hiel af tot aan ’t einde der nagelen
Breedte van den voorden voet . ,

Breedte van den agtcrften voet . ,

Lepgte der grootfte nagelen

Breedte aan de bafis

De water-fpitsmuis , die ten ondcrvverpe voor de befchyving van de inwen-
dige weeke deelen gediend heeft , was drie duim lang van het einde van den
bek tot aan den aars zy woog vier gros en vyf grein.

Het netvlies was verborgen ag^r de maag , die aan de linkerzyde geplaatfl

was ; de lever ftrektc zig een weinig naar dezelfde zyde uit : de omwentelin-
gen van de darm-buis begondenjn de rggterzyde, vervolgens befloegen zy
de navelftreek , en de linkerzyde , voordat /zy den regtendarm formeerden

;

het linker gedeelte van de maag was veel dikker dan het regter ; de darmbuis
hadt omtrent dezelfde dikte van den portier af tot aan den aars ; het eerfte

gedeelte van die buis was van eene geelagtige kleur over de lengte van twee
of drie duim, en fclieen dikker vliezen te hebben, dan in het overige zyner
vritgeftrektheid , alwaar de vliezen zo dun waren, dat zy niet beletteden

de ftolFen, die zy bevattedeji, daar door heen te zien; daar was geen blinde-

darm.

De lever beftondt uit vyf kwabben ; een der grootften was agter ’t midden
van ’t middelrif geplaattt , zy bevattede het galblaasje en zy was aan den
draagband vaft; daar was een kwab ter linkerzyde, temiaaftenby zo groot als

die in ’t midden , en twee aan de regterzyde , waar van de eerfte tennaalten-

by dezelfde grootte hadt als die van ’t midden ; de tweede aan de regterzyde
was wat kleiner dan de eerfte en bevattede het voorfte einde van de nier ; ein-

delyk de vyfde kwab hieldt vaft aan ’t midden van den wortel der lever ; dit

ingewand woog twee-en-twintig greinen
; het hadt van buiten en van binnen

eene zwartagtig roode kleur.

Het galblaasje van eene water-fpitsrauis openende , vond ik het vol kleine tvit-

agdge korrelige lighaampjes, die ik eerft als een zctzel van het galvogt be-
fchouwde; ik nam ’er eenigen met de pi^nt van

,
een mes uit, en ik doop-

te Iwn in water; aanstonds. verlieten zy het mes, fcheidden zig van malkan-
deren af en vielen op den bodem van het vat, dat een glaazen bakje was;
toen zag ik onderfcheidenlyk

, dat zy allen eene zelfde figuur -hadden; zy
waren plat en zeer dun ; zy hadden flegts eene halve lyn lengte , en eene
derde van eene lyn breedte , aan de breedfte plaats ; het een der einden was
puntig en het ander gerond ; daar was in ’t midden een kleine ' vlak van eene
geelagtige kleur : dewyl alle die kleine lighaamen ftandvaftig dezelfde gedaante

* had-

duimen, lynea.

O. 4j.
o. a.

o. 4.
o. 5.

. o. 8|.
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'hadden
, die in hunne kleinheid ,

niet veel verfchilde van die der botjes ,
die

luen in de lever van de fchaapen ,
en van verfcheiden andere dieren , vindt , zo

vermoedde ik , dat zy ook wel eene foort van wonnen zouden kunnen zyn

:

dus nam ik anderen op de punt van het mes en ik dompelde hen in lauw
water

; zy verlieten het mes gelyk als de eerften , maar ik zag hen geé-
nerleie beweeging maaken

, waar uit blyken koude , dat het bezielde wezetls
waren : terw^d ik hen befchouwde bemerkte ik vyf of zes lighaampjes

,
die

zekerlyk bezield waren, want zy zwommen in tegenftrydige rigtingen van
nialkanderen met herhaalde fprongen , vry fchielyk

, en tennaaftenby gelyk de
jonge kikvorfchen, terwyl zy nog in den ftaat van bobbelkoppen zyn; zy
hadden ’er ook de figuur van, want hun agterft gedeelte was dunner dan
het voorfte

, en liep in een ftaart uit ; maar zy hadden eene witagtige kleur
en waren zo klein , dat men hen van naby moell befchouwen om hen te be-
merken.

De milt was van buiten en binnen van eene roodagtige kleur; zy woog
anderhalf grein.
Het ^vleefch was groot, het ftrekte zig uit dwars agter de maag van den

twaalfvingerigendarm tot aan de milt ; Iret linker-einde liep uit in twee kleine
takjes , waarvan het een zig van voren tuflehen de maag en de milt , en het
ander van agteren tuflehen de nier en de milt uitftrekte.

Het middelrif was zeer dun; het zenuwagtig middelpunt ftrekte zig omlaag
tot het borftbeen, en van agteren llegts ter Hnkerzyde, uit.

De long beftondt uit vyf kwabben, vier aan de regter en üegts één aan de
linkerzyde

; drie aan de regter waren aangeregen , de derde was de grootfte
van de vyf ; de vierde was de kleinlle van allen ; zy was by de bafis van ’t

hart.

Het hart was in ’t lang , puntig , en lag fchuinfeh van voren naar agteren
en van de regter naar de linkerzyde.

, _

De tong was dik , van eene byna kegelagtige gedaante , en puntig aan het
eind

, zy hadt eene linie breedte aan de balisi het verhemelte was dwarfch
doorfneeden met negen of tien vooren ; ik heb derzelver indnikzcl zomtyds
op de dikfte phats van de tong gezien.

I
waren geene bogtigheden in de voorherflenen ; zy woogen twee en een

haft grein, en de agterherflenen één grein.
De fpitsmuizen hebben geen balzak , en de opening van de voorhuid is voor

deti aars geplaattt; daar is van buiten llegts ééne opening; dezelve verwyden-
de ziet men een middelfchot, welker rand niet zo verheven is als die van d-i

ouitenfte opening; het middelfchot fcheidt den aars van de opening der voorhuid.
Het hooföje der roede (/f , fig.

o.en^.Pl.X') is breed
,

plat , en van eene zeer
onregelmaatige gedaante; het heeft blaadjes (5 5), één aan weerskanten, die zig
^tflrekken over een gedeelte van deszelfs binnenzy’de, onderftellende

, da't

k 1

Y^^’^waards gerigt is ;
dit hoofdje eindigt in een

ie”°h r

• de opening van de pisbuis is op de onderfte zyde van bet hoofd^

tuflehen ongelykheden of kleine verlengingen , die de-
' de roede (C) was platagtig van boven en benden: deM boorden

Diaas^^;
eyronde ge'daante.

F



DE NATUURLÏKE HISTORIE,
4®

De zaadballen iE F) waren byna rond van eene geelagtige kleur van bui-

ten, en eene witagtige vanbinnen; de aanvoerende buizen (G //) geleeken

naar de hoornen en de trompetten van eene lyfinoeder , want zy waren zeer

dun by de zaadballen , en zeer dik in het overige van derzelver uitgeftrekt-

heid ,
uitgezonderd het einde , dat by de pisbuis was ; de zaadblaasjes (I K)

hadden weinig ilevigte , zy waren zeer dun by de pisbuis : ik heb geen voor-

ftanders gezien , maar alleen eene ronde klier {L M) en eene andere ( iV O)
veel grooter , en plat aan weerskanten van den regtendarra (/*) by den aars

(jQ.’ fiê' sO
water-fpitsmuis ,

die tert onderwerpe voor de befchryving van de teel-

ueelen van het wyfje gediend heeft, hadt drie duim en vyf lynen lengte, van

het einde van den bek tot aan den aars , en twee duimen drie lynen van den

aars tot aan ’t einde van denftaart; zy woog vyf gros en vier- en - twintig

greinen.

Zy hadt tien mammen op den buik , vyf aan ydere zyde ; de twee eerfte

waren aan den kant van de klink , en de laatlle by de kraakbeenderen der

valfche libben; de tepels waren blykbaar omdat dit wyfje draagende was,

maar het is niet mogelyk dezelve op een anderen tyd te onderfcheiden.

De klink en de aars zyn alleenlyk gefcheiden door een middelfchot dat van

buiten niet zigtbaar is , dan wanneer men deze openingen verwydert : de klink

gelykt naar de opening der voorhuid van het mannetje men herkent dezelve

daar aan alleen , dat men ’er geene roede kan doen uitkomen , en dat men
'er die niet in vindt.

De opening van de lyfmoeder was omringd van kleine knobbeltjes ; de pis-

buis hadt weinig lengte en omti-ek : de blaas geleek tennaaftenby naar die van

het mannetje ; de hoornen van de lyfmoeder waren kort in vergelyking van de

lengte der fchede, zy raakten aan de ballen.

Den 20 may heb ik een water-fpitsmuis geopend , die negen vrugtjes droeg

;

vyf m den regterhoorn van de lyfmoeder en vier in den linker: fchoon zy nog

maar vier lynen lang waren van de kruin des hoofds tot aan ’t begin van den

liaart ,
onderfcheidde men daar aan reeds de voornaarae leden , en de oogen

waren met zwarte Hippen geteekend : de moederkoek geleek naar die van de

rot ; zy hadt eene en eene halve lyn middellyn.

hergte van de darmbuis van den porder tot aan den aars . »

Omtrek op de dikfte plaatfen ... . •

Oratrek op de dtinfte plaatfen , . • •

Groote omtrek van de maag . . . • •

Kleine omtrek • •
,

• * j u t' ,

Lengte der kleine kromte van den fl jkdarm af tot aan den noek, wel

het regeer gedeelte maakt . . *
, -h .

*

Lengte van den flokdarm af tot aan den grond van den blindenzak

Ointrek van den Qokdarm , . • • .

Oratrek van den portier . . . • ...
I^engte van de lever • .

• .

Breedte
Derzelver grootfte dikte ... • . »

duimen, lynen.
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Lengte van het galblaasje ; • » - . •

Deszelfs grootfte middellyn . •. • . •

Lengte van de milt • ,
• . - . .

Breedte van het onderft einde . , ...
Breedte in ’t midden . .

; . • . .

Breedte aan bet boven-einde . . , .

Haare grootfte dikte . . • . • . • .

Dikte van het alvleefch . ....
Lengte der nieren . . ...
Breedte ... • . . .

Dikte . . . . • .

Lengte van het zenuwagtig middelpunt van de holle ader af tot aan

de punt . . •
'

• • •

Breedte , .
. t . . •

Breedte van ydere zyde van het zenuwagtig middelpunt
Qmtrek van de bafis van ’t hart . ...
Hoogte van de punt tot aan den oorfprong van de longflagader .

Hoogte van de punt af tot aan de longezak •
_

•

Middellyn van de groote llagader van buiten naar buiten genomen .

Lengte van 3e tong ....••
Lengte van het voorfte van het toompje tot aan ’t einde

Breedte der vooren van ’t verhemelte . . • . .

Lengte van de voorherffenen ....
Breedte
Dikte . . . . .

Lengte van de agterherffenen . . . : ;

Breedte . . . . . •

Dikte .... • .

Afftand tuftchen de randen van de voorhuid en het einde van het
hoofdje . . ....

Lengte van het hoofdje .....
Breedte . . . . • « •

Dikte . . . . .
_

Lengte van de roede van de fplitfing der fponsagtige lighaamen af tot

aan de inplanting van de voorhuid ....
Breedte van de roede . . . • .

pikte ....
Lengte der zaadballen . • • *

Breedte ..••••
Dikte

. . .
• • •

Breedte van den opperbal . ...
Dikte

.
..•••'

Lengte der afvoerende vaaten . •
* • '

Breedte aan de dikfte plaats ....
Dikte

. . . . . . •

Groote onttrek van de blaas • • •

Kleine omtrek
. . .

• 4 -

de pisbuis • *
,

* * *

g®”ë^®^der zaadvaatjes . • • • *

duimen, lyntii.
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Lengte van de fchede . .. »

Ckntrek . . .. .

Grooté omtrek van de blaas . . .

Kleine omtrek

Lengte van de pisbuis ....
Lengte van het lighaam en den. hals van de lyfmoedcr-
Oiiitrek

Lengte der hoornen van de lyfmoeder
Omtrek . . . , .

Lengte der zaadballen

Breedte . . ,,

Dikte

duimen, lynen,.

0.
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De kop van het geraamte (PI. XL fig. 2) vande .water-fpitsmuis is zeer lang.»

agtig ; het gedeelte egter , dat uit de twee wandbeenderen en hetagterhoofdsbeen
beftaat,.is rond; het voorhoofd heeft weinig,breedte en de bek is zeer lang;,

oe oogputten zyn in cene uitfnyding, die aan weerskanten van. ’t hoofd is,,

en in welker midden het kroonswyze uitfteekzel van het onderll- kaakbeen
zig byna zo hoog verheft als het voorhoofdsbeen ; het voorlle gedeelte dier
uitfnyding maakt de oogput-, die men in ’t geraamte nauwelyks bemerkt

, om-
dat dezelve zeer klein is, en alleenlyk van voren in een beenagtigen rand uit-

loopt : de eigenlyke neusbeenderen , fchoon zeer lang , zyn veel minder voor-
waards uitgeftrekt , dan het bovenft kaakbeen.

De fpitsmuis heeft met den eegel eenige overeenkomften in de figuur en
plaatfing der tanden , voor zo verre gcenederzelven, eigenlyk gefprooken nochf
flagtanden noch hondstanden zyn

, voor zo verre de wortels der meeften agter-

waards hellen , en de twee cerfte tanden van yder kaakebeen langer zyn dan .

de andere ; de twee lange tanden van ’t bovenft kaakbeen zyn biiinenwaards

gekromd , en die van het onderft kaakbeen zyii wat om hoog gekromd , zo.:

dat de bolronde zyde van het einde der twee beneden tanden raakt aan de hol-
ronde zyde der boven-tanden: bebalven deze vier lange tanden zyn ’er zeven -

andere aan weerskanten van het bovenft kaakebeen , en vyf aan weerskanten
van het onderft, het welk in alles agt-en-twintig tanden maakt: de vier voor--
ftc waren van eene zeer donkere oranjekleur aan ’t einde {h).

Het tongbeen beftondt uit negen beentjes, gelyk als in de meefte dieren,,

die in dit Werk reeds befchreeven zyn; het middellle been hadt gcene merk--
baare kromte , daarentegen waren de takken van dé vork. bolrond van voren.

Het doornagtig uitifeckzel van het tweede Avervelbecn van den hals hadt
de gedaante van. een kam , en ftrekte zig byna even verre voorwaards als ag-
terwaards uit de andere wervelbeenderen' hadden geen doornagtig ukfteek-
zel ; de onderfte tak vaiv het fchuinfch uitfteekzel van het zesde werv'dbeen.
was lang, en ftrekte zig veel. meer agterwaards dan voorwaards uit.

Daar waren dertien rug--wervelbeendercn en dertien ribben, zeven waarc en.
zes yalfche : de ecrfle wervelbeenderen ludden geene doornagtige uitfteekzels,.
cn die der laatllc waren weinig zigtbaar: hetborftbeen beftondc uk zes been-..'

Z\^ Mémoires ie rjcadéfik Royale. ies Sciences., Amée 175c.
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; de eerfte ribben , eene aan wederzyden , geledigden zig met het voorfte

gedeelte van het eerfte been ; de geleding der tweede ribben was tuflchen het

eerfte en tweede been; die der derde ribben tuffchen het tweede en derde, en

dus vervolgens tot aan de zesde en zevende ribben , die zig tuffchen het vyf-

de en zesde been geledigden.

De lenden wervelbeenderen waven ten getale van zes; hunne doornagtige
’ uitfteekzels hadden niet veel meer lengte dan die der laatfte rugwervelbeendc-

ren, en de bykomende uitfteekzels der lenden-wervelbeenderen waren niet

langer dan de doornagtige.

Het was moeijelyk de valfche wervelbeenderen , die aan het heiligbeen be-

hoorden
, te onderfcheiden van die , welke een gedeelte van den ftaart uitmaak-

ten ; daar waren ’er in alles twee-en-twintig van het voorfte gedeelte van het

heiligbeen af tot aan het einde van den ftaart ; het waren de vyf eerften al-

leen, die doornagtige uitfteekzels hadden, en die uitfteekzels hingen aan mal-

kanderen vaft , zodat zy in zommige onderwerpen , die ik heb waargenomen

,

eene doorgaandeJtam langs die vyf wervelbeenderen maakten ; ik heb evenwel
uit de voetfpooren der gaten, welken ik heb bemerkt, opgemaakt, dat ’er

maar drie valfche wervelbeenderen waren , die tot het heiligbeen behoorden

:

in dit geval zonden ’er negentien in den ftaart geweeft zyn.

Schoon de ftaart van de water-fpitsmuis flegts twee wervelbeenderen meer
hadt dan die van de andere fpitsmuis , was hy egter zeven lynen langer , om-
dat yder wervelbeen op zig zeiven langer was, ten opzigte der lengte van
het lighaam des diers.

Het heupbeen geleek naar dat van- de rot, van de. muis, enz; maar daar
was vry wat verlHiil in de fchaarabeenderen , want die van de fpitsmuis waren
ep meer dan wee lynen afllands van malkanderen gefcheiden ; dus maakte het
ongenaarade been geen goot : de eyronde gaten waren zeer gr-oot.

Het fchouderblad hadt zo weinige brc&lte, dat het lighaam van dit been
zig weinig vertoonde; men zag met den eerften opflag van ’t oog niet dan
den doom

,
die zeer groot was in vergelyking van het overige des beens ; hy

was gedeeltdyk los van het lighaam. des beens, en liep uit in twee takken,
welker langfte zig met het ileutelbecn geledigde , en de andere buitenwaards
gerigt was-: de üoutelbeendcren waren krom , hunne boiiondte. was op hunne
onderfte zyde.

Het bovenft gedeelte van het aimibeen was breed en agterwaards gekromd; het
hadt drié t'crhevenhedèn in dè lengte , eene op bet midden van den voorften kant,.

eene aan elke zyde ; de knokkels waren plat en hadden eene beenagtige
verlenging aan ydcre zyde van het onderft einde des beens;

De bovenfte zyde van het dijebeen waS' zo breed als die van het armbeen ,

omdat ’er eene beenagtige kam onder den grooren draaijer was : daar was ook.
<>en kam voor het bovenft gedeelte van het Ithcenbecn; die kam was naar
buiten gekromd, zodat zy een goot op de uitwendige, zyde van het. been
maakte

: het kuitbeen was van het icheenbeen niet afgefcheiden. dan van des-
zelts middelfte gedeelte tot aan het boveneinde.

Ik heb flegts driebeenderen in.de eerfte ry van de voorhand, en vier in de
öveede. gezien ; het eerfte beentje van de eerfte ry was onder, het ftraalbee:i,.,

E a
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het tweede onder de ellepyp, en het derde buiten de ry, gelyk als het erwt-

gelykend beentje van den menfch ; het eerfte beentje van de tweede ry van

te voorhand was gedeeltelyk boven het eerfte van de agterhand en gedeelte-

lyk boven het tweede ; het tweede beentje van de voorhand was boven het

tweede van de agterhand , het derde beentje van de voorhand boven het der-

de beentje van de agterhand ; en het vierde beentje van de voorhand gedeel-

telyk boven het vierde , en gedeeltelyk boven het vyfde , beentje van de ag*
'

terhand.

De voorvoet beftondt uit zeven beentjes : het eerfte wiggebeen was het

grootft van de drie, en het tweede het kleinft.

Lengte van den kop, van het einde des onderften kaakebeens tot het agterhoofd.

De grootfte breedte van den kop . . ...
Lengte van het onderft kaakbeen tot aan den agterften rand van het knokkel-

wyze uitfteekzel .... ...
Breedte van het onderft kaakbeen ter plaatfe van de voorfte tanden

Breedte van het bovenft kaakbeen terzelfder plaats

Afftand tuflehen de oogputten en de opening der neusgaten

Lengte van deze opening . . • ...
Breedte . .......
Lengte van de langfte voortanden buiten bet been
Lengte der twee voornaame deelen van het tongbeen

Lengte der tweede beenderen . . . ; .

Lengte der derde beenderen ... . .

Lengte des beens van ’t midden van de vork

Lengte der takken van de vork . : ...
Lengte van den hals . . . . • .

-

Lengte van het gat des eerften wervelbeens van boven naar beneden . .

Lengte van de eéne zyde naar de andere .
_

•

Lengte van het gedeelte der wervelbeenkolpni, die uit de rugwervelbeenderen

beftaat • . . • ...
Lengte der eerfte ribben • . • ' • •

Afftand tuflehen de eerfte ribben aan de breedfte plaats . .

Lengte van de langfte . . . • • • •

Lengte van de laatfte der valfehe ribben

Lengte van het borftbeen . . . . ,

Lengte van het eerfte been dat het langft is •

Lengte van het lighaam des vyfden Jenden-vvervelbeens , dat net langit is.

Lengte van het heiligbeen . . • •

Breedte van het voorfte gedeelte

Breedte van het agterfte gedeelte . . • / .

Lengte van het zesde valfehe wervelbeen van den ftaart, dat net langfte is.

Lengte der eyronde gaten . .
...

Breedte . ... .
• • .

Breedte van het bekken
Lengte van het fchouderblad

, .

Breedte aan de breedfte plaats . . • • .

Lengte der fleutelbeenderen . .
• • . •

Lengte van den fchouder

P.reedte van het boveneinde . . • .

lynen.
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Breedte van het ondereinde . • • • • *

Lengte van de ellepyp • • ' '

Lengte van het ftraalbeen . • • • • •

Lengte van het dijebeen • • . > •

Lengte der kniefchyvcn • , • .

Lengte van het fcheenbeen ....
Lengte van het kuitbeen . ....
Hoogte van de voorhand . • ...
Lengte van het hiclbeen •

*

Hoogte van het eerfte wiggebeen en fchuitbeen te famengenoraen . ,

Lengte van het derde been van de agterhand , dat het langtt is . . . .

Lenffte van het vierde been des agtervoets, dat het langlt is . .

LenftI vil deiS eerden regel des middelden vingers van de voorde voeten.

Lengte van den tweeden regel • •

Lengte van den derden • .
*

.
'

j..

Lengte van den eerden regel des vierden vingers van de agterfte voeten • •

Lengte van den tweeden regel . • • •

Lengte *van den derden • • * ...

lynen.
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D E M O L *.

e mol
, fchoon' niet blind , heeft zulke kleine , zulke bedekte , oogen,

% pv ^ dat zy weinig gebruik van het zintuig des gezigts kan maaken
; in

JT ^ % vergoeding van dat gemis heeft de Natuur haar het genot van het
zesde zintuig met eene groote milddaadigheid , en zelfs met pragt,

gefchonken : een opmerkelyke toeftel van bewaarplaatfen (a)

,

en vaaten
, cene

verbaazende menigte zaadvogt, byfter ..groote zaadballen, een teellid van eene

zonderlinge lengte ; dit alles heimelyk binnen in ’t lighaara verborgen , en by-

gevolg veel warmer en veel werkzaamèr dan het anders wezen zoude.: dat

dier is inderdaad van alle dieren, die wy kennen, het gunftigft bedeeld, het

beft voorzien van werktuigen , en bygevolg van gewaarwordingen en aan-

doeningen , die daar toe bctreklyk zyn i het heeft daarenboven -een teder

gevoel, zyn vel is zo zagt als zyde; het heeft een zeer fcherp gehoor, en klei-

ne handjes met vyf vingeren , zeer verfchillende van het einde der voeten

van andere dieren, en byna gelyk aan der menfehen handen j het is zeer

fterk naar den omtrek zyn’s lighaams , heeft een ftevig vel , eene ftandvafti-

ge lyvigheid , eene leevendig"e en wederkcerige verknogtheid van het manne- f

tje en wyfje ,
vrees of afkeer voor alk andere maati'chappy , de zagte ge-

woonten van ruft en afzondering , de konft van zig in -veiligheid te Hellen

,

van zig in een oogenblik eene wykplaats te bereiden
, eene wooning toe te

ruften , het gemak van dezelve uit te breiden , en ’er een overvloedig beilaan

te vinden, zonder verpligt te zyn daar uit te komen. Zie ..daar de natuur, de
zeden en talenten van de mol ; zeden en talenten ongetvvyffeld verkieslyk bo-
ven hoedanigheden, die wel veel fchitterender , maar die tevens luet het we-
zendlyk geluk onbeftaanbaarder zyn, dan in de diepfle duifternis te keven.

De

• De mol heet in ’t Griekfch in .k Latyn Talpa; in ’t Italiaanfch Talpa; in ’t

Spaanfeh Topo; in ’t Franfch Taupe; in ’t Hoogduitfeh Mulvjirf, Maulwurf; in ’t Engelfch

Mok, Moldward, H^ant; in ’t Zweedfeh Mullvad; in ’t Poolfch Kret.

ÜALEKt.

Talpa. CiEi'NER. Hijl. Quadrup. pag. 93 i- ^niml. Quadrup. pag. iig.

Talpa^ Ray. Synopf. Animal. Quadrup. pag- 236.

lalpa caudata. LikNAïus.

Talpa noftras, nigra communiter. Klein de Quadrup. pag. (50 -_

Talpa caudaia nigricans
,
pedihus anticis pofticis pentadaSylis . . •• Talpa vuigarts. Bais-

süN. Regn. Animal. pag. 230.

(a) Tejles maximes, parajiatas amplijjlmas , novum corpus feminale ah bis diverfum ac fepara.^
turn .... penem etiam omnium, nifallor, animalium longijjhnum , ex quibvs culligere eji ma-
xitnam pm reliquis omnibus animalibus voluptatem in coltu hoe aljeÜum vile animalculum pent-
pere, ut babeat quod ipji invideant, qui in hoe Juprmas viue J'u« delicsas colktant. Raï Synopf.
Animal. Quadrup. pag. 235»
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De mol fluit den ingang van haare wykplaats , komt ’er byna nooit uit , ten

daar toe genoodzaakt door de overvloedige zomerregens , wanneer haar ver-

blyf onder water raakt , of deszelfs gewelf door den voet des hoveniers wordt
ingedrukt

; zy maakt zig een rond gewelf, ofeen foort van koepel , in de.weiden

,

en vry gemeen een lange gang of buis in de tuinen , omdat het gemaklyker is

eene lofle en beteelde aarde te verdeden en op te werpen , dan vafte zooden

,

die , met de wortels van het gras doorgroeit , veel taaijer famenhangen ; zy
houdt haar verblyf niet in flykerige oorden, nodi ook in faamgepakte, al te

harde^ en fteenagtige
,
gronden

; zy moet eene zagte goede aarde hebben
,
wél

voorzien van fappige wortels , en vooral wél bevolkt met infekten en wor-
*^ien, daar zy haar voornaamlle voedzel van maakt.

Dewyl de mollen maar zelden uit haare onderaardfdie wooning te voor^
fchyn komen

, zo hebben zy weinig vy'anden , en ontlhappen ligtelyk aan de
roofdieren

: haare grootlle geeffel is de overftrooming der rivieren j men ziet

haar by het aanwaflen van ’t water in menigten zwemmende vlugten , en alle

mogelyke poogingen aanwenden om hoogere landen te bereiken maar de
meefte komen om , zo wel als haare jongen die in de gaten blyven ; buiten dit
middel \>an verdelging zouden haare groote talenten tot de voortteeling ons
zeer laftig worden. Zy koppelen tegen het einde \'tm den winter; zy draa-
gen niet lang, want men vindt reeds vecle jongen in de maand van may;
daar zyn gemeenlyk vier of vyf in ydere dragt , en het is vry gemaklyk
onder de hoopen , die zy opwroeten

, dc zulke te onderfcheiden , onder de-
welke zy haare jongen werpen ; die hoopen zyn met veel konft gemaalct

, en
zyn doorgaands grooter en verhevener dan de andere: ik geloof, dat deze
dieren meer dan eens in ’t jaar voortbrengen , maar ik kan het niet verzeke-
ren ; vaft gaat het ondemifTchen , dat men jongen vindt van de maand april
af , tot in auguttus toe , ’t zy dan

, dat zy meennaalen werpen , ’t zy dat
zommige vroeger, andere laater, koppelen.

Het verblyf, alwaar zy jongen, zoude eene afzonderlyke bcfchryving ver-
dienen; het is met een zonderlinge fchranderheid vervaardigd; zy beginnen met
de aarde voort te duwen , op te wToeten

, en ’er een vry hoog gewelf van te
maaken

; zy laaten niiddelfchotten , of eene foort van pilaaren , op korte afftan-
den liaan

, om het gewelf te onderfleunen ; zy drukken en liaan de aarde

,

vermengen dezelve met wortels en planten , en maaken haar van onderen zo
hard en ftevig, dat het water door het gewelf, ter oorzaake van deszelfs

rondte en ftevigte
,
niet kan indringen ; zy werpen vervolgens onder dat ge-

Welf een klein heuveltje op , op welks kruin zy gras of andere groente en bla-
den brengen

, om daar een bed voor haare jongen van te maaken : in deze
Plaatiing bevinden zy zig boven het waterpas van den grond , en bygevolg in
Veiligheid voor de gew^oone overftroomingen , en terzelfder tyd voor den
regen bedekt door het gewelf, dat over het heuveltje, waar op zy hggen,

r
hetzelve rondom befluit : dit heuveltje is rondom doorboord met

vericheiden
fchuinJfch afloopende gaten., die laager nedergaan, en zig aller-

wegen uitllrekken
, als zo v'eele onderaardfdie wegen., daar de moeder-mol kan

uitgas om het noodig voedzel voor haar teder kroott te -zoeken* die on-
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deraardfche gangen zyn ftevig, en vaftgeflaagen , om niet in te ftorten, {trek-

ken zig tot twaalf of vyftien fchreeden uit ,
en loopen allen , als ilraalen uit het

niiddelpunt naar den omtrek eens cirkels , op het heuveltje of het hoofdver-
blyf uit-; men vindt in dezelve

, zo wel als onder het gewelf, overblyfzels of
afval van tyloozen-boUen

, die waarfchynlyk het eerfte voedzel uitmaaken
, dat

zy aan haare jongen geeft.

Men ziet uit alle deze fchikkingen , dat de mol zig nooit op een grooten
afftand' van haare woonplaats verwydert , en dat de eenvoudigfte en zekerfte
wyze om haar met haare jongen te vangen is, rondom die woonplaats eene
kleine loopgraaf te maaken, die dezelve geheel omringt, en alle gemeenfehap
der onderfcheidene kanaalen affnydt; maar dewyl de mol op het minfte gerugt
wegvliedt en haare jongen poogt mede te neemen , zo dienen ’er drie of vier

raenfehen klaar te ftaan , die
,
gezamentlyk met de %ade werkende

, den ger
heelen hoop te gelyk opneemen , of in een oogenblik eene loopgrave rondom
dezelve maaken , en die haar vervolgens vatten , of aan de uitgangen waar-
neemen.
Zommige Schryvers (p) hebben verkeerdelyk gezegd, dat de mol en de das

den geheelen winter door Haapen zonder voedzel te gebruiken de das
, gelyk

wy gezegd hebben (c), komt inden winter, zo weids in den zomer, uit haar

hol, om haar onderhoud te zoeken, en men kan dit met zyne oogen zien uit

de fpooren , welken zy op de fneeuw agterlaat ; de mol llaapt zo weinig , ge-
duurende den geheelen winter , dat zy in dat faifoen , even als in den zo-
mer, de aarde opwroet; en dat de landlieden een {preekwoord, of ftelregel,.

hebben. De mollen wroeten , de dooy is nahy. Zy zoeken inderdaad de warm-
ile plaatfen de Tuinlieden vangen haar dikwils rondom hunne broeibedden in
de maanden van december, january, en february.

De mol wordt nauwelyks elders dan in beteelde landen gevonden ; daar zyn
’er geene in de dorre woeftynen noch in de koude klimaaten, alwaar de aarde
geduurende het grootfte gedeelte van ’t jaar bevroozen is. Het dier , ’t wellc

men Siberifche mol genoemd heeft (J), ’t welk groen en goudgeelhair heeft,,

is van eene verfchihende foort van onze mollen , welke men niet overvloedig
vindt , dan van Zweeden (J) , tot in Barbarije (^ƒ) ; want het ftilzwygen der
Rcisbefchryvers doet ons vermoeden , dat zy in de heetere khmaaten niet ge-
vonden worden: die van Amerika zyn ook verfchillende , de Virginifche mol.

(g ) is evenwel vry gelyk aan de onze ,
uitgezonderd de kleur van ’t hair

,

die met donker purper gemengd is ; maar de roode Amerikaanfche mol (/:>)

,

is een ander dier: daar zyn flegts twee of drie verfcheidenheden in de gemecr

Qi) Urfus , meles, Erinaccus, Talpa, EéfpertiUo, per hyemem doTiniunt ahjlemii. Likmsj
Fauna Suecica, Stockholnii» 1746. pag. 8.

(0 Zie het Artikel van de Das, Vil Deel van dit Werk, blz- 68..

(d) Alb. Seba Aiull. 1734. Fol, I. pag. 5.

ie) Linn*i Faun. Suecic. Stoekholm 1746. pag. 7-

if) Voyages du Dr. Shaw, Amlh 1743. Tom. L pag> 322'*

(g-j Alb. Seba , Vol. I. pag. 5.

(i) Idem, ibidem.
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ne foort.van onze moHen; men heeft ’er meer of minder bruine, en meer of

minder zwarte j wy hebben ’er gezien, die geheel wit warCh, en Seba maakt

gewag (O, en geeft de figuur van eene mol, die zwart en wit gevlakt is,

welke men in Ooil-Friesland vindt, en die" een weinig grooter is dan de ge-

'Woone mol.

(t) Deze mol is in Ooft-Friesland op den grooten weg gevonden; zy is wat langer dan

de gewoone mollen ,
waarvan zy voor het overige niet verfchilt dan door haar vel , ’t welk

op den rug , en onder den buik
, geheel gemarmerd is met witte en zwarte vlekken , waar-

in men evenwel min of meer eene vermenging van gryze hairtjes, zo fyn als zyde, on-

derfcheidt; de fnuit van dit dier is lang en met een lang ruig hair bezet; de oogen zyn

zo klein, dat men moeite heeft onj de opening der oogappelen te ontdekken, Alb. Seba

yol. I. pag. 68.

C

I
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rnol ('/’/. XII. fig. i) heeft veel gelykenis met de {pitsmuizen, eir

D w inzonderheid met de water-fpitsmuizen
, in den bek en in ’t hair

,

maar zy verfchilt ’er in andere opzigten van, inzonderheid in depoo-
ten en in den ftaartt het lighaam van de mol fchynt zeer mismaakt;,

het is langagtig en byna rolrond; het ruil op de aarde, en men onderfcheidt
daar niet aan dan van voren een puntigen bek , van agteren een zeer korten
Haart, en aan de beide zyden de voeten, die onmiddclyk aan ’t lighaam
fchynen vaft te zitten ; en de voorfte voeten fchynen zelfs ter zyde en on-
der het hoofd geplaatft : het einde van den bek ftrekt zig drie en een
halve lyn buiten het onderll kaakbeen en de fnytanden van het bovenft
kaakbeen uit; het eindigt, gelyk dat van het varken, in eene foort van.
fchrobber ,

waarin de openingen der neusgaten zyn.

De bovenfte lip ftrekt zig van den fchrobber tot de fnytanden uit; zy is

dubbeld, want daar is een vliezig blad, dat zig van die lip, ter plaatfe van
de eerfte baktanden , los maakt, en dat rondom de hondstanden en de fnytan-
den beweegt; dit blad %ingt weinig voor de middelfte fnytanden uit; maar
voor de andere fnytanden en de hondstanden daalt het tot dè- onderlip neder:
dewyl de bovenlip een gedeelte van het einde vanden bek uitmaakt,- zo moet dé
mond zig openen terwyl het dier den fchrobber beweegt om in de aarde te
wroeten ;

maar dan zou ’er aarde in den mond komen , zo het vliezig blad
dat op de tanden is , zulks niet belettede

, want daar is eene ledige ruirato
tuflchen de eerfte baktanden en de hondstanden, ter plaatfe alwaar het blad. -

het laagft nederdaalt.

De oogen van de mol zyn ten uiterften klein ; men ziet dezelve niet dan
terwyl men liet dier van zeer naby. waarneemt, en de rigting van het hair
niet verward is ; alsdan bemerkt men dat. het hair twee ydels maakt die ze-
ven lynen van de hoeken van den mond' af, een weinig hoogcr in eene fchuin-
fche lyn gevonden worden : men bemerkt te dezer plaatfe , tuifclien het hair
op het vel, een zwart en glinfterend ftip, dat het oog is, en dat het middel-
punt aanwyft van eene ruimte zonder hair

,
die omtrent twee lynen middel-

iyns heeft.

De oorcn ftaan niet fchelpswyze hebben geene l^els-; zy zyn van bui-
ten niet getekend dan door de opening van den uitwendigen gehoorweg

,

wiens rand in het onderft gedeelte van den cirkel, dien hy maakt, wat uit-
fpringt buiten het vel : de opening van het oor is ten naaftenby op een gelyken
aflland van het oog geplaatft

, als die , welke tulfchen het oog en den fchrobber
is; om deze opening te zien, moet men het hair, dat dezelve omringt en
geheel bedekt

, verwyderen.
voorfte voet is veel dikker dan de agterfte voet, en hy heeft in zyne

gedaante meer overeeukomft met eene hand dan met een voet : hy is derwy-



i:a Taupe

.3

3





BESCHRYVING VAN DE MOL. 53

ze geplaatft, dat de palm agterwaards gedraaid is, en dat de vingers fchuinfch

naar buiten en omlaag gerigt zyn : het gewrigt is onder het vel verborgen en
beeft weinig dikte

j
de agterhand is zeer lang ; zy fchynt droog en zenuwag-

tig *, de vingers zyn zeer kort , maar de nagels zyn zo lang als de vingers ; de
agterfte voet gelykt naar dien van de rot.

De ftaart is fchubagtig gelyk die der rotten , maar van een langer hair voor-

zien : de aars is uitfpringende , en zeer verre af van den oorfprong van den
ftaart.

Het hair van de mol is zagt, glinfterende, en van eene afchgrauwe kleur,

die verfchillende fchaduwingen aanneemt , naarraaate men het dier onder ver-

fchillende oogpunten ziet : wanneer men de mol van voren , van den kop tot

aan den ftaart, befchouwt, fchynt het hair, agterwaards liggende, van eene

heldere en glinfterende afchgrauwe kleur ;
wanneer men haar integendeel van

agteren, van den ftaart naar den kop, befchouwt, fchynt het hair zwart, zon-

der glinfterende te zyn ; maar het is alleenlyk zwartagtig op de borft en aan

den buik, en het heeft een zweemzel van vaal op het onderft kaakbeen, en

op het midden van den buik.

Men heeft QPl. XI l. fig. 2.) eene gevilde mol van natuurlyke grootte ver-

toond , ora te doen zien de piaatfing der deden , die onder het hair en on-

der het vel verborgen zyn
,
gelyk als het oog , de opening van het oor

(fi), den voorarm (C')^ den elleboog (D), den poot (£)

,

de knie (F), de
dije (G).

Lengte van het geheele lighaam in een rcgte lyn gemeeten, van het

einde van den fiiuit, of deszelfs rand, tot aan den aars

Lengte van den kop, van den fnuit tot tuflehen de ooren

Omtrek van den fnuit op den rand gemeeten

Omtrek van denzelven agter den rand, op de dunfte plaats gemeeten.

Omtrek op het einde van de onderfte lip gemeeten

Bogt van dc opening des monds, van de Iplyting der lippen van de eene

tot de andere zyde • . • ...
Afftand tiilTchen de twee neusgaten ... . .

Afftand tuflehen den fnuit en den voorften hoek van ’t oog . . .

Afiland tuiTchen den agterflen hoek en het oor

Breedte
ARhnd tulTchen de voorfte hoeken der oogen, in een rcgte lyn ge-

mceten ... • • • •

Omtrek van den kop tuflTchen de oogen en de ooren genomen . .

Afftand tuflehen de twee ooren omlaag genomen ....
Lengte van den hals- . • ....
Omtrek . . • • •

Omtrek des lio-haams agter de voorfte beenen genomen
Omtrek aan de dikfte plaats
Omtrek voor de agterfte beenen . • . •

Lengte van den ftomp des ftaarts • •

Omtrek van den Haart aan ’t begin van den ftomp
•Lengte van den voorarm van den elleboog tpt aan ’t gewrigt . ,

ümtrek vau den voorarm , • . .

G 3
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Omtrek van ’t gevvrigt van de hand . . . .

Omtrek van de agterhand

Lengte van ’t gewrigt af tot aan het einde der nagelen
'

. .

Lengte van het been van de knie tot aan de hiel
Omtrek van het bovcnll: des beens ....
Breedte ter plaatfe van den enkel .....
Ointrck van den agtervoet . . . .

Lengte van de hiel tot aan ’t einde der nagelen r ,

Breedte van den voorften Voet ,

Breedte van den agterften voet . . , ;
*

;

Lengte van de grootfte nagels der voorfte voeten
"

. . .

Breedte aan de bafis ... ...
Lengte der grootftc nagels van de agterfte voeten
Breedte aan de bafis . . , .

'

,

duimen, ]yne«.

• I. I.

I. 3.
• O- S4-

0. 9.
1. o.

o. 2.

O. I.

De mol., die ten ondervverpe gediend, heeft voor de befcliryving der inwen-
dige wecke dcclcn , was , van het einde van den bek tot aan den oorfprong
van den ftaart ,

vier duim en agt lynen , en tot aan den ^ars llegts vier duim
en ééne lyn, lang; zy woog.een once en drie grofien.

Het netvlies ftrekte zig tot aan het einde van den onderbuik uit, maar het
was zo dun, zo dat men het op de ingewanden niet bemerken konde;
men zag het niet, dan wanneer men het met een tangetje opligtcde.
De twaalfvingerigcdarm ftrekte zig in de regterzyde tot de nier uit;hy vouw-

de zig weder binnemvaards
, en verlengde zig naar voren , om zig te voegen

aan den nugterendarm , die zyne omwentelingen in den eigenlyk gezegden bo-
venbuik , onder de maag

, en in de navelibeek , maakte : het" vervolg der
darmbuis ftrekte zig uit in de linkerzyde en het week van den buik aan dien
kant, in den eigenlyk gezegden onderbuik, in de regterzyde en het week van
den buik aan den regterkant

, alwaar het zig weder binnemvaards vouwde voor
zig met den regtendarm te vereenigen.
De maag was meer naar de linker dan naar de regterzyde geplaatft , en de

lever ftrekte zig niet veel meer naar de regter dan naar de linkerzyde uit ; maar
deze plaatfing verfdiilt, want in andere onderwerpen was de lever veel meer naar
de regter dan naar de linkerzyde: de maaghadt zulke dunne vliezen

, dat zy niet
belettcdcn de ftoften te zien , die daar in beüooten waren: dit ingewand ( fig.
I. PI. XIII.) was van een zeer byzonder inaakzel ; het was zeer verlengd,'
zyne grootq kromte B) hadt vier duim en vier lynen lengte van den grond
van den blindenzak (C) tot aan den portier (Z)) ; de llokdarm (£) was ten-
naaftenby in ’t midden van de kleine kromte geplaatft , zodat de groote blin-
dezak (F) veel diepte hadt; het regtergedeelte (G) van de maag formeerde
geen plooy.

De darmbuis hadt ten naaftenby den zelfden omtrek of dezelfde middel-
lyn in haare geheele uitgeftrektheid

,
uitgezonderd by den portier , daar zy

dikft was.

haare voorfte zyde, fig. g. en by haare agterfte zyde, fig. 3.
PI. Xlll. gezien) beltondt llegts uit vier kwabben, en zelfs waren ’er, ftrikt
gesproken, maar drie, 20 men niet voor onderlcheidene kwabben rekent dan
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welke afgefcheiden waren door fpleeten , die zig tot aan den wortel van
dat ingewand uitftrekten : de grootlle kwab formeerde het middelfte , en het
geheele linker, gedeelte van de lever; zy was in drie deelen, B C, fig.Q.
en 3.) die tennaaftcnby gelyk waren , onderfcheiden

; de band, die haar droeg

,

(i^) was aan de voorfte zyde van het middelfte gedeelte vaft ; het galblaasje

was in de regter fplyting (Z)) geplaatft ; daar was een kwab (G) aan den reg-
terkant, die niet veel minder uitgettrekt was dan de eerfte, en eene andere
kleinere (Zf), die aan den wortel van de lever vafthieldt ; zy hadt drie ver-
lengde deelen , waarvan twee de nier onwatteden , het derde ftrekte zig te-

gen den flokdarm uit : dit derde gedeelte maakt in de meefte dieren een afge-
zonderde kwab , maar in dit fchynt het een deel van de derde kwab uit te maa-
ken ; de lever hadt van buiten en van binnen eene roodagtig bruine kleur ; zy
woog vier-en-dertig greinen: het galblaasje (/,/%. 3) was byna rond, het
bevattede maar zeer weinig vogt.

De milt was in ’t lang uitgeftrekt en hadt drie zyden overlangs ,. gelyk als

in de meefte dieren met gefpleeten voeten ; haare kleur was uit-en inwendig
vermilioen rood ; zy woog drie en een half grein.

Het alvleefch was zeer dik, zeer vaft, en van eene witagtige kleur; het
hadt twee takken

, waarvan de langfte zig langs den twaalfvingerigendarm uit-

ftrekte , de ander liep aan het onderft einde van dc milt uit.

De regter nier fprong de helft haarer lengte meer voorwaards dan de linker

nier ;
zy waren beide zo dik als breed

; zy waren verlengd , en hadden wei-
nig diepzel; de verfcheiden zelfftandigheden waren wél onderftheiden

, en
het bekkentje was klein en hadt maar ééne tepel

; de nierdoosjcs waren zeer
zigtbaar en vóór het diepzel der nieren geplaatft ; zy hadden eene geelagtige
kleur, en waren twee lynen lang, ééne lyn breed, en eene halve lyn dik.
Men zag geen zenuwagtig middelpunt in het middelrif; het was byna ge-

’

heel doorfchynend over zyne geheele uitgeftrektheid.

De longen (aan haare bovenrte zyde gezien, fig. 4, en aan haare onderfte
zyde

, fig. 5. PI. XIJL') beftonden uit vier kwabben aan den regter en twee
aan den linker kant, gelyk by de meefte dieren plaats heeft; maar de buiten-
gewoone plaatfing van ’t hart van de mol hadt veel invloed op de plaatüng en
figuur van verfcheiden long kwabben : het hart (^A,fig. 4 en 5.) was zeer
verlengd en geheel aan de linkerzyde geplaatft ; het raakte aan dc ribben van
zyne bafis af tot aan de punt; de tweede kwab (j5 , fig- S-) van dc regter

long was nier dan voor een gedeelte tuifchen dê eerfte ( 5 , fig. 4. en C, fig.

5) en tuffehen de derde {C, fig,
en D, fig. 5) geplaatft: zy ftrekte zig ter

linkerzyde uit over den kant van ’t hart , die overftondt aan dien , welke aan
de ribben raakte; de vierde kwab (£, fig. £) die de kleinfte van alle was,
was plat tuflehen de agterfte linker kwab (D, fig. en F ^ fig. 5.) en de ag-
terfte regter (C, fig.

^.eriD, fig. 5 ), welker einde verdeeld was door eene
diepe fpleet

, die zig in eene kromme lyn op den onderkant.uitftrekte : de an-
dere kwab (G H, fig. 5.) van de linkerzyde, die eer de onderfte dan de
voorfte genaamd moet worden , fcheen aan dc voorfte linker kwab van ande-
re dieren te beantwoorden

, en door het hart buiten haare plaats gebragt te
zyn ;

zy was krom gelyk eene romeinlcbe S : het grootfte gedeelte van deze

/
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kwab vondt zig geplaatil tuflchen liet hart en de agterfte kwab

; het regter-

einde (G) was omgevouwen op de vierde regter kwab, en het linker einde
was ook op de punt van ’t hart omgevouwen.

De tong M^as zeer lang
,
fmal en dun aan ’t einde ; daar waren op het ag-

terft gedeelte twee kelkswyze klieren naaft malkander geplaatft ; al het overige

was_ doorzaaid met zeer kleine ronde en witte korrels, en met allerfynlle te-

pelqes , die nauwelyks zigtbaar waren , 'bedekt.

De ftrocklap was kort en ligt uitgediept ifl ’t midden; elk der randen van
den ingang van het ttrottenhoofd hadt eene verlenging in de gedaante van een
lelletje aan de buitenfte zyde van zyn boven einde; die twee lelletjes fchee-

nen met de ftrotklap een buis te maaken , waar van de rand op verfcheiden

plaatfen was uirgefneeden.

Het verhemelte was met negen vry wyde vooren doorfneeden : de randen
• van de raiddeble formeerden twee bolrondte’s, eene van voren en eene van agteren.

De voorberlfenen waren driehoekig gelyk het hoofd; daar waren geene
bogtigheden in

, zy woogen agttien greinen ; de agterherlfenen hadden dezelf-

de plaatfmg en dezelfde gedaante als by de meefte andere viervoetige dieren

,

maar men onderlcheidde geene groevingen op de oppervlakte ; zy woogen vier

grein.

De mol , die ten onderwerpe voor de befchryving der mannetjes teeldeclen

gediend heeft , was van dezelfde grootte als die , waar van de maaten in de
voorgaande tafel zyn bygebragt: de voorhuid kwam uitwendig te voorlchyn
ter lengte van drie lynen, .en maakte eene kleine kegelagtige fchede , die maar
eene lyn nriddellyns aan de balis hadt, en die in een bosje hair uitliep; het

hoofdje van de roede was zeer dun en zeer lang, het kadt eene kegelagtige,

en bygevolg verlengde, gedaante; het was puntig en eindigde in een zeer klein

beentje : de roede was naar evenredigheid veel dikker dan het hoofdje ; de

twee takken van de vorkswyze fplitling der fponsagtige lighaamen hadden elk

twee lynen lengte ; zy liepen uit op het agterile einde der fchaambeenderen

,

die van malkanderen afftonden, gelyk als in de fpitsiniris.

Daar waren, even als in de rot, aan weerskanten van de roede, twee klie-

ren , die elk twee en eene halve lyn lengte , eene en een halve lyn breedte

,

en ééne lyn dikte hadden; zy hadden met den rand van de voorhuid ge-

meenfehap elk door middel van een uitwerpbuis ,
die vier lynen lang was.

De zaadballen waren rond , van eene weeke zelfllandiglieid en van eene

roodagtige kleur, zo w'el uitwendig als inwendig; ik heb hen klein gevonden

in vergelyking van den onitrek ,
dien Scuelhamer hun geeft

; want hy berigt

(f) dat zy grooter zyn dan de nieren ; integendeel in het onderwerp
, dat wy

onderhanden hebben, waren de nieren een en een halve lyn langer, eenvier-

de lyn breeder , en eene lyn dikker dan de zaadballen , gelyk men in de

volgende tafel zien kan.

De blaas was byna rond, en derzelver vliezen hadden zo weinig dikte, dat

zy

(c) Ephm. de l'Académie des Cur. de la Nature.Dec, il. Am, .l. . 2je la Colleét. Acad. Tom<

III. pag. 510. enz.

«1
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zy doorfchynende waren; men zag ’er eenige vleezige, zeer fyne, vezels

aan.
, ,

De afvoerende vaaten hadden weinig lengte en w'aren zeer dun ; daar wa-

ren by den hals van de blaas twee kleine knobbeltjes , die de pisbuis van weeij-

kanten omringden ; zy zyn my voorgekomen zaadblaasjes te zyn ,
omdat de

afvoerende vaaten daar op uitliepen i deze knobbeltjes waren zo klein ^ dat

het onraogelyk was derzelver .inwendig maakzel te onderfcheiden ; zy waren

nauwelyks anderhalve lyn lang en eene halve lyn breed.

Eene lyn verder dan deze knobbeltjes, aan da zyde van de roede, was

een ander op de onderlle zyde van de pisbuis, dat ook anderhalve lyn lang en

eene lyn breed was ; dit knobbeltje kwam my voor de voorftanders uit te maa-

ken
, omdat het meer zellftandigheid hadt dan de andere , en door een kleine

voor, in ’t langloopendc , in twee.kwabben verdeeld was.
_ •

Schoon ik eene menigte mollen van verlchillende leeftydeu , en m verlchei-

den faifoenen, ontleed heb, vermoede ik, dat ik evenwel nog geene in den

tyd hunner koppeling heb aangetroffen •. de waarneemingen vanScHEUHAMER,

die, in zyne befchryving van ddt dier, een breed verflag geeft van den toeuel

der mannetjes teeldeelen , doet my denken , dat het met de mol is , gelyk als

met de relmuis,by welke ik de zaadballen en zaadblaasjes veel grooter gevon-

den heb op het einde van de maand juny ,
dan op andere tyden , waarin ik

dit. dier ontleed heb : ik zal de mol ook in zulk een gunlligcn tyd voor de be-

fchryving der mannetjes teeldeelen poogen te betrappen, en ’er dan in het

vervolg van dit Werk de befchryving van mededeelen : de befchryving , wel-

ke ik hier gemaakt heb, zal ten minften de verfcheidenh,edcn doen zien, die

op verfchillende tyden tuffehen deze dcelen gevonden worden; maar het komt

my niet voor , dat die verfcheidenheden invloed kunnen hebben op de lengte

van de roede en van het hoofdje : die twee deelen , aan malkanderen gevoegd,

hadden flegts een vyfde van de lengte des diers, van den rand des fchrobbers

tot aan den aars gemeeten ; de mollen ,
welke Schelhaimer heeft ontleed

,

waren derhalven, in dit opzigt, zeer verfchülend gemaakt, dewyl hy meldt

dat deze deelen byna de helft der lengte van het geheele dier hadden.

De mol , die ten onderwerpe voor de befchryving der wyfjes teeldeelen

gediend heeft , hadt vier duim en tien lynen. lengte, van den fnuit tot aan den

lars; ik heb de mammen niet kunnen onderlcheiden , welke voorzorgen ik

ook genomen heb met het hair , en zelfs de opperhuid , weg te neeraen ; ik nam

dezelve naderhand waar in een wyfje , dat jongen zoogde : de pisbuis maakte

buiten het lighaara eene fchede van eene kegelagtip gedaante, gelyk de voor-

huid van ’t mannetje; maar die fchede hadt in het wyfje flegts twee Ijnen

lengte, en eene halve lyn midddlyns aan de bafis, dus kan men aan het uit-

wendige het wyfje niet gemaklyk van het mannetje onderfcheiden, dan voor

zo verre het de bilnaad veel korter heeft.
, , . r i i j j

De klink was zeer klein, en geplaatfl: agter de kegelswyze fchede door de

pisbuis geformeerd
;
daar waren aan weerskanten van de ichede en van de

pisbuis twee gieren gèlyk aan die ,
welke aan de zyde van de mannetjes roe-

de gevonden worden : dje van het wyfje hadden drie en een halve lyn leng-

K ,
twee lynen breedte , en twee derde van eene lyn dikte.

yiii. Dtti H
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De blaas was tennaaftenby van dezelfde grootte en zo doorfcliynendealsdie
van het mannetje ,

maar zy hadt eene eyronde gedaante j de pisbuis ftrekte
zig langs de fdiede uit, gelyk als in de rot, de muis, de veldmuis, enz:,
zonder dezelve te’doorbooren, en zy kwam naar buiten te wqorfchyn, gelyk
reeds gezegd is.

De fchede was zeer lang en evenredig met de lengte van de roede en der-
zelver hoofdje van het mannetje : de lyfmoeder hadt geene inwendige -opening
of mond j men herkende het lighaam van dit ingewand niet dan door zyne
dikte, en door de fplitfing der hoornen: de fchede en de lyfmoeder formeer-
den van binnen niet dan eene doorloopende buis, die gemeenfehap hadt met
de twee hoornen van de lyfmoeder ; zy hadden tennaaftenby een even groo-
te middellyn als de fchede

,
en zy maakten bogtigheden gelyk als in de zog

;

de vliezen van de fchede , van de lyfinoeder , en van de hoornen waren ten
naaftenby zo dun en zo doorfchynende als die van de blaas.

De zaadballen raakten aan het einde der hoornen ; zy waren omvangen van
eene foort van loofwerk waar op men de trompetten zag liggen , die evenwel
zo fyn waren, dat men moeite hadt om dezelve te onderfcheiden : de zaad-
ballen waren zeer dik en gerond , zy hadden van buiten en van binnen eene
roodagtige kleur.

Ik heb, op ’t einde van april, eene mol geopend, die twee vrugtjes droeg,
een (yf, fig. 6 ^PL yderen hoorn van de lyfmoeder; zy waren om-
trent een duim lang van de kruin des hoofds tot aan den aars ; de moeder-
koek (/l) was byna rond ; hy hadt agt of tien lyn middellyns

, hy was van
eene roodagtige kleur met eenig zweemzel van grauw vermengd.
Op den 1 1 may heb ik eene andere mol geopend

, die drie vrugtjes hadt
twee aan de regter en een aan de linkerzyde ; zy waren van dezelfde grootte
als die , waarvan zo aanftonds melding gemaakt is.

1
vocicïi y uuiiocn y

Lengte van Je darmbuis van den portier tot aan den aars ; . 3. 10.
Omtrek op de dikfte plaatfen . • . . .. o.
Omtrek op de dunfte plaatfen . . . . .0.
Groote omtrek van de maag . .. . .

’

. 4.
Kleine omtrek a.

Lengte van den flokdarm af tot aan den grond van den grooten blinden-

zak o.

Omtrek van den flokdarm , . . • • o.

Omtrek van den portier . . • . o.

Lengte van de lever , , . _
• .1.

Breedte . . . • \ i.

Haare grootfte dikte ... . . . o.
Lengte van het galblaasje . . • ; o.
Zyn grootfte middellyn ..... o.
Lengte van de milt . . . • . o.
Breedte van het onderft einde . . • , o.*
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Dikte in ’t midden . ; ; :

’
- o.

lynen;

O.

7-

5-

3.

6.

3^.

4 -

0.

3 -

sh
3J.
3.

1.

3 -

2i.

1.

/



59BESCHRYVI N‘G VAN DEM O L.'

' Dikte van het alvlecfch : , ; . •

Lengte der nieren •
_

•

Breedte • • " ‘ *

Dikte • • • • * ' .

Qratrek van de bafis van t hart .
• j , V

"

Hoogte van de punt tot aan den oorfprong van de longflagader . .

Hoogte van de punt tot aan den longezak ....
Middellyn van de groote flagader van buiten naar buiten gemeeten

.

' Lengte van -de tong • • •
.

• • •
.

Lengte van het voorfte gedeelte van het toompje af tot aan het eini

Breedte van de tong • • • ...
'Breedte der vooren van het verhemelte

y.
'

,

Lengte der randen van den ingang van het urottenhoofd • •

Lengte der voorherfl'enen • •
' •

'Breedte . . . • • •

Dikte . • •

Lengte der agterherflenen . . #

Breedte . • • • • • ,

Dikte . . . • ‘ u '-J
*

At’ftand tuffehen den aars en de opening van de voorniud - • •

Lengte van het hoofdje *..*„* ‘ ’

'Lenirte van de roede van de fplitfing der fponsagtige lighaamen af

aM de inplanting van de voorhuid ....
Omtrek • • . • •

Lengte der zaadballen . . . • • '

Breedte . • • • * *

Dikte der zaadballen . : .. . _
•

Lengte der afvoerende vaaten . . •
• _

Groote omtrek van de blaas . •

Kleine omtrek .

Lengte van de pisbuis . . • * •

Afiland tuffehen den aars en de klink . . .

Lengte van de klink . •

Lengte van de fchede en van het lighaam van de lyfmoeder . .

Omtrek . • • • . •

Omtrek by de fplitfing der hoornen . • •
,

Groote omtrek van de blaas * • •
• •

Kleine omtrek .
• • • *

Lengte van de pisbui»
Omtrek .

-- • • *

Lengte der hoornen van de lyfmoeder

Omtrek op de dikfte plaatfen • . • •

Omtrek aan het einde van yderen hoorn • •
•

^

•

Lengte der zaadballen •
* ” *

'Breedte ...
^'Diktc ...

De kop van het geraamte van de mol (P/. X/fO tedt ten naafteiAy dezelf-

de gedaante als die van het geraamte van de fpitsmuis ,
het voorfte gedeelte
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egter van het boyenft kaakbeen en de opcning der neusgaten waren breeder
in de mol ; het uitfteekzel van het jukbeen vereenigde zig met dat van hec
flaapbeen om een ^eer dunnen boog te maaken , die eene groote ruimte be-
floeg , in welker midden het kroonswyze uitlleekzel van het onderft kaakbeen
zig bevondt ; de oogen Nvaren niet in de oogputten gezonken

,
gelyk die van

and
e^

dieren, daar in dit Werk reeds melding van gemaakt is; zy waren ce-
plaatft boven het voorfte gedeelte van d« ruimte door den jukbeenigen boos:
gemaakt, zodat een fpeld, die men ter plaatfe van het oog inftak, in her
hoofd, agter het jukbeen ging.

Daar waren vier-en-veertig tanden ; twee-en-twintig in yder kaakbeen • zo
men den naam van hondstanden niet moet geeven, dan aan die, welke de
langde zyn onder de fnytanden en de baktanden of kiezen , dan waren ’êr agt
fnytanden in het onderd kaakbeen , want de vyfde was veel langer dan de
vier eerden van ydere zyde: het is waar, dat de vierde van de drie anderen
verfchilde, voor zo verre hy puntig en wat fchuinfch buitenwaards geri'^t
was , maar hy was niet langer : de zes voorde fnytanden van ’t zelfde kaak-
been waren allen ten naadenby van dezelfde breedte

; daar waren maar zes
fnytanden in. het bovendr kaakbeen , maar de twee middelde waren breeder
dan de vier anderen : de twee hondstanden van boven waren langer maar min-
der breed aan de bafis dan die van onderen , die byna zo breed als lang wa
ren: daar waren zeven baktanden aan ydere zyde van het bovenft kaakbeen

^

de drie eerden waren zeer klein; de vierde, fchoon veel langer, hadt maar
eene punt, gelyk de drie andere; de drie laatüe waren de dikde, en hadden
elk drie punten , twee op den bultenden , en een op den binnenden rand • da
onderde baktanden waren ten getale van zes aan ydere zyde

; de twee eerde
waren de kleinde en hadden maar een punt; de derde was grooter>; hy hadt
een zeer blykbaare punt boven het lighaam van den tand, en men’bemerkte
twee andere , zeer kleine , punten , een aan weerskanten van de bafis : de drie
laatde tanden waren de dikde van dit kaakbeen ; zy hadden elk vyf 'punten
twee groote op den buiten-en drie kleine op den binnenrand.

^ ’

Het eerde, der zeven nek-wervelbeenderen hadt een klein doornagtig ui>
deekzel ; dat van het tweede wervelbeen was zeer breed en drekte' zig na
agteren uit, de andere wervelbeenderen hadden ’er geen: de onderlfe tak
van het fchuinfch uitdeckzel van het zesde was zeer breed en drektezig eve -

veel naar voren als naar agteren uit.
°

Daar waren veertien rug- wervelbeenderen en veertien ribben, agt waare en
zes valfche; de doornagtige uitfteekzels der. eerde wervelbeenderen waren ten
uiterden gering , en die der andere waren insgelyks zeer kort

: men zag eg
ter, dat het doornagtig uitdeekzel van het agcde wervelbeen agterwaards hSde , dat die van het negende en tiende segt waren , eindelyk dat die der drié
laatde voorwaards helden : het bordbeen bedondt uit vyf beentjes waarvnn
het eerd f/fg. i , pi. 2'^ waarin het van ter zyde gezien wordt) zeer lano- én
dik vyas,ten naadenby gelyk het bordbeen der vogelen; hetdrekte zig onder
het vierde wervelbeen van den hals uit: de twee eerde ribben eene aan
weerskanten, geledigden zig met het agterft gedeelte van dit ee’rde-beeV*











6iR E S C H R Y V I N G VAN D Ê M ü L.

geleding der tweede ribben was tufTchen het eerfte en tweede been^ die

der derde ribben tulTchen het tweede en derde been ; die der vierde ribben

tuüchen het derde en vierde been; de vierde en vyfde ribben geledigden zig

met het middelfte gedeelte van het vierde been ; de geleding der zevende en

agtfte ribben was tuffchen het vierde en vyfde beentje van het borftbeen.

De lenden-wervelbeenderen waren ten getale van vyf ; de twee eerfte had-

den het doornagtig ukfteekzel voorwaards gebogen ,
en de bykoniende uit-

fteekzels agterwaards gerigt ; de andere hadden het doornagtig ukfteekzel

breed en regt , en de bykomende voorwaards gerigt.

Het heiligbeen beftondt uit vyf valfche wervelbeenderen , waar van het laat-

fte zeer lang was ; het eerfte was zonder doornagtig ukfteekzel ; die der vier

andere valfche wervelbeenderen, waren met malkander vereenigd, en maak-

ten eene beenagtige kam : daar waren twaalf valfche wervelbeenderen in den

ftaart.

De fchaambeenderen waren van malkanderen af verwyderd gelyk in de fpits-

muizen, en daar waren drie lynen afftands tuffchen beiden.

Het fchouderblad
,
(van zyne uitwendige zyde , j?g. a. P/. XV , en van zy-

ne inwendige zyde fig, 3 gezien ) was zeer lang en zeer fmal aan zyn voorlle

gedeelte {A) ; het agterfte (5) hadt wat meer breedte : de doorn (C, fig. n.)

was wel geteekend op dit deel ; maar men bemerkte dezelve nauwelyks op ’t

midden van het been; hy liep op het voorfte deel uit met een knobbeltje (D),

het welk men als een fchouderbeens-hoofd.moet befchouwen , fchoon het niet

aan het fleutelbeen raakte , dewyl het dat door een band ophieldt.

De fleutelbeenderen (van hunne voovfte zyde fig. 4 en van hunne agterfte

,

fig, 5. gezien) waren zeer dik en zeer kort; zy hadden een ukfteekzel A op
’t midden van hunne onderfte zyde ; het bukenft einde geledigde zig onmid-
delyk in het armbeen met eene zyde (5 , fig. 5) veel grooter dan die (B, fig.

4) van het ander einde, het welk raakt aan het voorfte gedeelte (5 , fig. 1 )
van het eerfte beentje des borftbeens.

Het armbeen (van zyne bovenfte zyde
, fig.

6. en van z-^me onderfte .zyde

,

fig. 7 gezien) hadt eene zeer onregelmaatige en zeer lelyke gedaante; het

hoofd egter (/f , fig. 6 ) van dit been was evenredig aan het overige van het

geraamte, maar daar was onder het hoofd eene groote zyde (S), die de gele-

ding van het lleutelbeen maakte : daar wierdt agter deze zyde eene groote

holte gevonden
,
waarvan de opening (C) onder den kop van het been aan de

voorfte zyde was : die zyde (D, fig. 6 en B, fig. 7.) was zeer holrond over

haare lengte; de agterfte zyde (A, fig. 6. en Bj fig. 7.) was integendeel

bolrond langs het middelft en het bovenft gedeelte van het been
,
welke ge-

deelten zeer breed, en van boven en van onderen platagtig. waren : het mid-

delfte onderfte gedeelte (F, fig. 6. en G, fk. 7) was veel minder breed en
hadt byna zo veel dikte als breedte ;

de agterfte zyde (G',/g. 6 , e« /)
, fig. 7)

van dat gedeelte des beens was holrond; het onderft gedeelte ( H, fig. 6 . en

?•) was breed, en eindigde aan weerskanten in een puntig en op-
waards gerigt ukfteekzel j het voorfte (/ , fig. 6^ en F, fig. 70 was> langer
dan het agterfte (^, fig, 6 , en G, fig. 7)
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De ellepypi aan haare voorfte zyde (//, 8 en aan haare agcerfte

fig. 9. gezien) hadt eene verhevenheid (6’) langs de uitwendige zyde van haar

iniddelft , en van haar bovenli gedeelte de elleboogsknokkel was zeer breed

van voren naar agteren , cn liep aan ydere zyde uit in een puntig uitfteekzel

,

(C D)‘, daar was een ander uititeekzel(£)op den binnenkant,boven de gele-

ding van het armbeen.

Het llraalbeen (F, fig. 8 9) was dik en geledigde zig met het armbeen

(G, fig. 8) het welk op de bovenzyde van zyn bovenft einde was.

Het dijebeen hadt onder den grooten draaijer een uitlleekzel , dat zo dik

was als de kleine draaijer, en op dezelfde hoogte geplaatft.

Het bovenft gedeelte van het Icheenbeen (aan deszelfs voorfte zyde
, /g.

10. en aan de agterfte zyde y/, fig, 11. gezien) was bolrond van voren ep

van binnen ; daar was op de buitenzyde van het hoofd van dit been een lang

uitfteekzel (S) agterwaards; gekromd.

Het kuitbeen (C, lo en ii) was aan het fcheenbeen vaft van zyn on-

derll einde tot in ’t midden zyner lengte ; daar waren op het bovenft einde

twee uitfteekzels, het een agter, het ander op de buitenzyde y dit laatfte was

in ’t lang van boven naar beneden
, en bevondt zig op gelyke afftanden van het

agterft uitfteekzel van het zelfde been en van dat van het fcheenbeen.

De voorhand beftondc uit tien beentjes , waarvan agt twee rijen
,
yder van

vier, maakten; daar waren in de eerfte ry twee beentjes (i enz, fig. 8^ bene-

den het ttraalbccn, tennaaftenby gelyk het fchuitbeen, en het maanswyze

been, van den menfch j een derde (3) beneden de ellepyp, in plaats van het

wiggebeen, en een vierde (4) aan*.de buitenzyde van het einde derellepj^);

het was buiten de ry , en fcheen door deze plaatfing betrekking te hebben tot

het erwtsgewyze beentje, fchoon het hooger geplaatft was; de vier beentjes

(5 ö 7, 8) van de tweede ry van de voorhand der mol, waren boven de

vier eerfte beentjes van de agterhand geplaatft , ten naaftenby gelyk het ta-

fclbeeutje en ruitwyze beentje het groot en haakswyze been van den menfeh

,

uitgezonderd dat het vierde beentje van de mol zig niet boven het vyfde

beentje van de agterhand uitftrekte , gelyk het haaksgewys been van den

menfeh : het negende beentje (9) van de voorhand van de mol was gcplaatlt

tuifchen de twee rijen beneden het eerfte been van de eerfte ry , en gedeel-

telyk tuffehen het tweede en derde been van de tweede ry : het tiende ( 10

fig, 8,9) was zeer lang, en hadt de gedaante van een krom mes; het

luéldt aan de binnenzyde van het onderft einde,des ftraalbeens ; zyne bolrond-

te was van buiten ,
en her liep uit op de geleding van het. eerfte been van

de agterhand met den eerften regel van den voorften \dnger.

De vyf beentjes QG HJ K L, fig. 8 ) van de agterhand waren zeer kort

;

zy hadden byna zo veele breedte als lengte : de twee eerlte regels van de vin-

geren, en de eerfte van den duim der voorfte voeten, waren ook zeer kort,

maar het agterfte van den duim en van de vingeren was integendeel zeer lang.

Daar waren zeven beenderen in den voorvoet, die, in hunne fchikking, ten

naaftenby aan die van den menfeh beantwoordden ,
en een agtfte beenje (D,

fig. '10 en ri) ’t welk overeenkoraft hadt met het tiende been van de voor-



B E S C H R Y V I N G VAN D e’ M O L. 63

hand voor zo verre liet zeer verlengd en wat krom was , maar het badt min-

der lengte en minder kromte; het geledigde zig aan zyn agterft einde tus-

fchen het Ichuitbeen en het eerfte wiggebeeii ,
en het ftrekte zig van voren

evenwvdig uit met de buitenzyde van het eerfte been van den agtervoet.

De teenderen van den agtervoet {E F) waren niet kort, gelyk die van

de agterliand ;
maar zy hadden eene lengte geëvenredigd aan die der regelen.

duitncn,

Lengte van den kbp van liet bovenft kaakbeen tot aan het agterhoofd . . i.

Dc grootfte breedte van den kop . • •
.

'
, ,

Lengte van het onderft kaakbeen tot aan den agterften rand van het knok-

Breedte van het onderft kaakbeen ter plaatfe van ^ fnytanden . . • o.

Breedte van bet hovenft kaakbeen ter plaatfe van de hondstanden ... o.

Afftand tuflehen de oogputten en de opening der neusgaten

Lengte van deze opening . . . . •

Breedte . - • *

Lengte der langfte fnytanden buiten het been . . . •

Lengte der twee voomaame deelen van het tongbeen

Lengte der tweede beenderen • •

Lengte der derde beenderen . • . .

Lengte van het midden-been . • • • •

Lengte der takken van de vork . • • • •

Breedte van het gat van het eerfte wervelbeen van boven naar beneden.

Lengte van de eene zyde naar de andere . • •,
Lengte van het gedeelte van de wervelbeens kolom, die uit de rugwervel

beenderen beftaat

Lengte der eerfte ribben .
1 ..

' Afftand tuflehen de eerfte ribben op de breedfte plaats

I^no-te van de agtfte rib, die de langfte is . - . .

Lengte van de laatfte der valfche ribben

Lengte van het boiftbeen • •.

Lengte van het eerfte been, dat het langfte is

Lengte van het derde been , dat het korft is .

Breedte van het eerfte been, dat het breedft is

Lengte des lighaams van het vyfde lendenwervelbeen, dat het langft is.

Lengte van het heiligbeen • • • • .

Breedte van het voorfte gedeelte . . - -

Lengt?vrn\?t\7^^^^^ van den ftaart, dat het langft is. o.

Lengte der eyronde gaten . . • • •

Breedte . • ,

• * ’ ‘ *

Lengte van het fchouderblad . . • •

Breedte aan de breedfte plaats

Lengte der fleutelbeenderen . • • •

Lengte van den fchouder •
....

Breedte
Lengte van de ellepyp . - ' ‘

Lengte van het ftraalbeen • * -• * *

Lengte van het dijebeen .
• • •

o.
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Lengte der kniefchyven . . . .. o. 3.

Lengte van het fcheenbeen . . , . . o.
. 9.

Lengte van het kuitbeen . . . . . 0. 9.
Hoogte van de voorhand . . . . o. li.

Lengte van het hielbeen . . . . . . o. a?

.

Hoogte van het eerfte wiggebeen en van het fchuitbeen te famengenomen. o. ij.

Lengte van het eerfte been der agterhand
, dat het langft is . .0. iJ.

Lengte van het vyfde, dat het kortft is . . . .o.i-
Lengte van het vierde been van den agtervoet, dat het langft is ... o. a',.

Lengte van het eerfte, dat het kortft is . . . . o. if.

Lengte van den eerften regel des middelften vingers van de voorfte voeten, o. i.

Lengte van den tweeden regel ... . . o. i.

Lengte van den derden . . . . . , o.- 3.

Lengte van den eerften regel van den vierden vinger der agterfte voeten, .o. 1.

Lengte van den tweeden regel . . . . . o. }.

Lengte van den derden ; •
'

. . . o. i|.

DE
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B E S C H R Y V I N G •

VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET,

HETWELK BETREKKING HEEFT TOT DE NATUÜRLYKE HISTORIE

VAN DE SPITSMUIS, de WATER-SPITSMüIS,

E N D E M O L.

No. DCCLXV. Een fpitsmuis.

Dit diertje is in vvyngeeft bewaard.

No. DCCLXVI. Het geraamte van eene

De lengte van dit geraamte is van twee en een halt dmm \ an het

bovenden kaakbeens tot het agterft einde van de fchaambeenderen , het hoota

heeft agt en een halve lyn lengte , en tien en een halve lyn omtreks aan aeüiKitc

plaats op de kruin genomen.

No. DCGLXYII. Het tongbeen van eene fpitsmuis.
_

Het gelykt naar dat van de water-fpitsmuis ,
daar in de befchryving van het

geraamte van dit dier gewag van gemaakt is.

No. DCCLXVUI. Een water-fpitsmuis.
^

Dit dier is, even als de Ipitsiniüs, ftraks gemeld, in wyngeeu bewaard.

No. DCCLXIX. Het geraamte van eene water-fpitsmuis.

Dit geraamte heeft eene lengte van twee duimen elf en een halve lyn, van

het einde des bovenften kaakbeens tot aan het agterft einde der fchaambeen-

deren; de kop heeft negen en een halve lyn lengte, en dertien lynen omtrek,

aan de dikfte plaats op de kruin gemeeten.

No. DCCLXX. Het tongbeen van de water-fpitsmuis.

De befchryving van dit been heeft een gedeelte uitgemaakt van die van

het geraamte van de water-fpitsmuis. Zie blz. 44 van dit DeeL

No. DCCLXXl. Drie vrugtjes van eene mol.

Deze vrugtjes zyn in wyngeeft, elk met zyn

xy hebben veertien lynen lengte van het einde van den bek tot aan het be^m

van den ftaart.

No DCCLXXII. Eene mol.
. r

Deze mol* heeft de gewoone kleur van de dieren van deze foorf, zy is m
wyngeeft bewaard.

,

No. DCCLXXIII. Eene opgezette mol.

De lengte van deze mol is van vier duimen drie lynen , van liet einde van

den bek tot aan het begin van den ftaart j haare kleur is een mengzel van wit

en geelagtig.

EHl, Deel. I
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j No. DCCLXXIV. Ee/se andere opgezette mol.

Deze mol heeft vyf duimen lengte van het einde van den bek tot het begins.

van den ftaart ; haare kleur is wit met geelagtige fchaduwingen op den bek
en afchgrauw langs den rug en op de fnuit: zy is door den Hr. Salerne ten'

gefchenke gegeeven.

No. DCCLXXV. Eene andere opgezette mol.

De lengte van deze mol is van zes duim en drie lynen van het einde des-,

béks tot aan het begin van den ftaart; zy is in ’t geheel van eene geelagtige

kleur; zy is door den Hr. Graaf de Tressan uit Lotharingen gezonden.
No. DCCLAXVI. Het geraamte van eene mol.

De lengte van dit geraamte is van vier duimen negen lynen van het einde

des bovenften kaakbcens tot aan het agtertte einde der fchaambeenderen ; de.

kop is een duim en vier lynen lang, en heeft een duim en zeven lynen om-,

trek aan de dikfte plaats op de kruin gemeeten.

No. DCCLXXVII, Het tongbeen van eene mol.'

Het beftaat uit negen beentjes; de twee eerfte waren korter dan die van de.:

Ipitsmuis, en de twee takken van de vork waren daar en tegen langer; zy wa-

ren breed en ingedntkt aan het einde, dat overftondt tegen dat,,’t welk aan *

et middenbeen hieldt.

No. DCCLXXVilL Het roede-hten van een mol.

Dit been is zeer dun en heeft maar ééne lyn lengte.

No. DCCLXXIX. Het been van den voorarm van de voorhand^.
van de poot , en van den voorvoet van de mol.

Deze beenderen zyn op een effen vlak aan malkanderen vaftgemaakt en ge-

felükt in de orde , waar in dezelve in het dier gevonden worden. ,

I
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f^**^.choon nlles even volmaakt in zig zelven
^^?en^onzen

t S 1 op"tae, votomenc, wegens, ep andere,

l*«l „Lkt of wanllaltig fchynen ; rlc

aangenaam en volledig voorkomt, omdat alle de deJen
‘

^ette
en een iuift geheel maaken, omdat het lighaam en de

[f.

eyenrediglieil tot '«St™ «. ys-

welker natuur zig van de gewoone nam'^r
gcwaaiwordin

te veel verfchilt van de gewoone geftalten, daar

gen van ontvangen en de denkbeelden van gekreegen ^
, menfchelvk

Ihiiften , tot modellen , in o,«e Vreootdeel.ngei. drenm . te"

hoofd op een paardenhals , tetUghaanima-
fchildcry van de ui-

van een vifch uitloopendc, vertoonen diiaiom cdlc
j wnvdcn die de

terfte mismaaktheid, omdat in dezelve die dupi
Natuur verll van malkanderen verwvderd heelt, en ^ {
dat zulk eene veitooning onnatuurlyk, dat zy

J "J^elk over
welk, gelyk de vledermuis, half viervoetig, half vogJ, is, en t welk

,

het geheel, noch tot het een , noch tot het ander gcliragt

om zo te fpreeken, een raonfter-wezen , voor zo verre ’

van twee zo verfchillende gellagten vereemgende
, on-

.
gelykt, welke de groote klaffen der Natuur ons

volmaakt viervoetig, en het is nog onvolmaakter
7'^n?vkde

moet vier voeten hebben een vogel heeft vederen en vl S ? Y

mnis zyii de voorde voeten noch voeten ^
yQort te

bedient om te vliegen, en 'er zig.ook van kan

fleepen; het zyn inderdaad wandaltige uiteinden ,
welker

agtig verlengd, en vereenigd zyn met een vlies, t v^e
^ updekt is* het

rSh aelfs rSctW ,
gelylArc. -

zyn eene foortvan vinnen, of, zo men wil, b^vieig
vier andere,

men niets .iet, dan de ™8l™, be’
zeer lange , vingers met dan te famea kunne

* De vledermuis of vleermuis ,
beer lu

* ilutfrtlio .*”ypviw,r(Liio /k ’t Franfc

L'iderlap
; in ’t PoolTch 'Nieroperjz.

reLrtiiio. Gesner Hiji. avium ^ ^

refpertilio. Rav Synopf. Ammal. Qttadrup- P®S’ ^
•

yejpertilio caudaxus
,

ore najoque (imphet. OiNN*uh.

£^|Ste'’Smufs‘'van murini coloris
,
pedibus omnibus pentadaüylu,

suriculis fimplicibui- yefpertUk Vi^jor. I^RIsson. Regn. anini, pag.
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weegingen, noch afzonderlyke vcrrigtingen »hebben

; het zyn eene foort vafl
handen Eenmaal grooter dan de voeten , en in ’t geheel viermaal langer , dan
het gantfche hghaam van het dier; het zyn, met één woord , deelen , die
eerder het voorkomen van een grillig gewrogt, dan van een regelmaatig voort-
brenpel hebben : dit vlies beddct de armen . maakt de vleugels of de handen

vereemgt zig met het vel van zyn lighaam, en omvangt ter-
zeltder tyd zyne pooten, en zelfs zyn ftaart, die door deze miffelyke famen,
voeging

, om zo te fpreeken, een zyner vingeren wordt : voeg by deze on-
gelykheden de onevenredigheid des lighaams en der ledemaaten, de lelyk-
heid van den kop, die nog treffender is; want, in zommige foorten, is de
neus namplyks zigtbaar , de oogen zyn ingezonken tot byna aan den voet
van de Ichelp van t oor , en verwarren zig; met de wangen ; in andere foor.-
tcn zyn de ooren zo lang als ’t lighaam, of wel het gelaat is als een paarde-
hoet. gedraaid , en de neus met eene foort van kam overdekt : de meefte heb-
ben vier oenen op den kop

; aUe hebben zy kleine , donkere en bedekte oo-
gen, ongelchikten grooten neus , of liever neusgaten , den muil of bek van hetpn oor tot het ander gekloofd

; alle zoeken zy zig ook te verbergen , vlieden
het licht, onthouden zig niet dan in duiftere plaatfen, komen daar niet dan
des nagts uit te voorfchyn, en begeeven zig tegen dat de dag aankomt daar
wederm , om tegen de muuren vaftgeplakt te zyn : haare beweeging in de lugt

^
minder eene, vlugt dan eene foort van onzekere rukken en fprongen , wel-

ke zy met dan met moeite en zonder bevalligheid uitvoeren : zy liebben werkom zig van de aarde te verheffen, zy vliegen nooit op eene groote hoogte
hunne vlugt niet dan zeer gebrekkelyk verhaatten, verflauwen, of

belheren; die viugt is noch zeer fnel, noch zeer regt, zy gefchiedt door
fcluelyke flmgeringen m eene fchuinfche en bogtige rigting.
Al vppude laaten zy niet na zommige vliegjes

, muggen , en vooral de
nagt -vlindei s , die met dan by den duitter vliegen

, in het voorbygaan op te
vangen; zy flikken dezelve, om zo te fpreeken, in haar geheel door, en men
ziet in. haare uitwerpzelen de ttukken en brokken der vleugelen en anderedroop onverteerbaare deelen dezer infekten. Op zekeren dag in de grottenvan d Arcy zynde om de ftalaktiten te onderzoeken

, ftond ik verhaald van
op een grond, geheel met albaft bedekt, en in zulk eene donkere en diene
plaats eene loort van aarde, te vinden die van een geheel vertthiücnden amT
lyas: het was een dikke hoop, vcrfcheiden voeten breed, van eene zwartag-
tige ttof , byna. geheel beftaande. uit brokken van vleugels en pooten van
muggen en kapellen

, even als of deze infekten zig in eindelooze menigte ih
QC7.Q. plaats verzameld hadden

, om daar te flimen om te komen en te rotten •

ondertuffehen was het niets anders dan de drek van de vlcdermuizen , waarfchyn-
lyk.een reeks van jaaren op de plaats dezer onderaardfche gewelven, daar zv

onthielden, opgehoopt; want in den gcheclen omtrek deztigiotten , die van meer dan een hallkwartier van een myl is, zag ik geenen an-
de^S^lyke ftolie, enücbelluot, dat de vledenluizen h'er

p™S gcveftigd hadden, omdat ’et nog eenig

2
'‘y >!« verkiezen zou-den. dieper m tc dringen la eene plaats van volllrekte duitternis..
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De vledennuizen zyn wezendlyke viervoetige dieren , zy hebben niets ge-

meen met de vogelen dan de vlugt; maar gelyk de werking van vliegen eene

zeer groote fterkte in het bovenfte gedeelte des lighaams en in de voorfte le-

den onderftelt, zo hebben zy de borft-fpieren veel zwaarer, vleeziger en fter-

ker dan eenige der viervoetige dieren ,
en men kan zeggen , dat zy ook daar

in naar de vogelen gelyken zy verfchillen ’er van in al het overige van haar

maakzel, zo wel uit-als inwendig;, de longen, het hart, de teeldeelen, alle

de andere ingewanden, zyn gelyk aan die der viervoetige dieren, met uit-

zondering van de roede, die neerhangende en afgefcheiden is, het welk by-

zonderlyk tot den menfeh, tot de aapen, en tot ^ vledermuizen behoort: zy

brengen, even als de viervoetige dieren, hunne jongen leevende voort; ein-

delyk zy hebben , even als deze , tanden en borften ; men verzekert , dat zy

niet meer dan twee jongendraagen ,
dat zy dezelve zoogen ,

en zelis vliegen-

de vervoeren.
,

Het is in den zomer, dat zy koppelen en werpen, want des winters zyn

zy verftyfd; de eene bedekken zig met haare vleugelen als met een mantel ,

haaken zig met de agterpooten aan het gewelf haarer onderaardfche wooning

vaft, en blyven dus hangen; de andere plakken zig tegen de muuren, of

verbergen zig in gaten : zy voegen zig altoos in een zeker getal by malKancler,

om zig voor de koude, te beveiligen ; alle brengen zy den winter door zonder

van haare plaats te komen ,
en zonder te eeten , zy worden niet wakker dan

in ie lente , en gaan zig tegen het einde van den herfft op nieuws verbergen.

Zy kunnen beter tegen het vatten dan tegen de koude bellaan ; zy kunnen

verfcheiden dagen zonder eeten doorbrengen , en evenwel behooren zy onder

de vleefcheetende dieren , want zo zy in een keuken of bewaarplaats van het.

vlcefcli kunnen komen, hegten zy zig aan de zyden fpek, die daar ophangen;

ook eeten zy vleefch rauw of gekookt , vcrich of bedorven.

De Natuuronderzoekers , die voor ons gefchreeven hebben , kennen maar

twee foorten van vledeimuizen , de Hr. Daubenton heeft er nog vyf andere

gevonden
, die , zo wel als de twee. eerfte foorten , in ons klimaat natuurlyk

fliuis hoorei! ; zy zyn daar zelfs vry gemeen, vry overvloedig, en het is

zonderling, dat geen Waarneemer haar heeft gade geflaagen: die zeven Ibor-

ten zyn zeer onderfcheiden , zeer verfchillende van raalkanderen , en onthou-

den zelfs zig nooit in dezelfde plaats.
_ . ,

. , ,

De eerfte foort, die bekend is geweeft, is de gemeene,- of de eigenlyk ge-

noemde vledermuis,. waarvan ik fn het begin van dit artikel de benaamingen

heb gegeéven, en waarvan men ook de befchryving en de figuur hier agter

De tweede is de vledermuis met groote ooren ,
welke wy de Oreillar

, of

de groot- oor zullen noemen, die ook door de Natuuronuerzoekeren opge-

merkt, en door de Naaralyftmaakers aangeweezen is (a). De groot-oor.is mis-

(a) yefpertiUo. Aldrovand. Hijl. avlum S7i>
_

yejpertUio aurieuHs qicaternis

,

JoKOiT, oVfWfw pag. 34'

l^ejpercUio vulgaris
, clUficutis duplicibus» Klein de Quadfp p^S' Ö'I.

De groote vledenr.uis van ons laml. Vejpertilio mupini colcris, ptdüits omnibus ppritBiset"

auriadit duplicibus ...... minor. Rj&isseK. Hegtt, animal,

1 3
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fdiien gemeetier dan de gevvoone vledermüis , zy is kleiner van lighaam
,
zy

beeft ook veel korter vleugelen, minder dikken en puntiger fnuit, ooren van

,
eene buitenfpoorige grootte; gelyk uien uit de befchryving en de figuur Ifier

agter geplaatft , zien kan.

De derde foort, welke wy de Nö&üle, van het ltaliaanfche woord Notula,

of de Nagt-vlieger zullen noemen , was niet bekend ;
ondertuffchen is zy in

Fraukryk zeer gemeen , en men ontmoet haar zelfs meer , dan de twee voorgaan-

de foorten; men vindt haar onder de daken, onder de loode gooten van

• groote landhuizen, van kerken, en ook in oude holle boomen: zy is byna
zo groot als de vledermüis, zy heeft korte en breede ooren, rosagtig hair, een

fcherpe en fnydende ftera, die vry gelyk is aan het geluid van. een yzeren

klok; zie verder de befchryving en de bygevoegde figuur.

Wy zullen de vierde foort, die geheel niet bekend was, Serotina noe-

men; zy is kleiner dan de vledermüis en de noétulc; zy heeft ten naallenby

de grootte van den oreillar , maar zy verfchilt ’er van in de ooren , die zy
kort en puntig heeft, en in de kleur van ’t hair ; zy heeft de vleugels zwart,

en het hair van een donkerer bruin : zie de beichryving en de figuur.

Wy zullen de vyfde foort, die ook niet bekend was, Pipijirelle ^

van het italiaanfeh woord pipifirella, ’t welk ook < vledermüis betekent; de pi-

pirtrelle is , op venre na , zo groot niet als de vledermüis of de noftule , nodi
zelfs als dc ferotine of de oreillar ; van alle de vledermuizen is zy de kleinile

en de minft lelyke, fchoon zy de bovenfte lip zeer gezwollen, de oogen«eer
klein, zeer ingezonken, en het voorhoofd zeer ruig, heeft: zie hier agter de

befchryving en de figuur.

De zesde foort, die mede onbekend was, zal Barhaftclle géheeten wor-

den , van het Italiaanfeh woord barbailello , ’t welk al mede vledermüis bete-

kent : dit dier heeft ten naallenby de grootte van den oreillar ; het heeft de

ooren even breed , maar minder lang , de naam van barbaftelle paft haar te

beter, omdat zy eene groote knevel fchynt te hebben, die egter niet dan fchyn

is , en een gevolg van het zwellen der wangen , die eene wrong boven de

lippen maaken ; zy heeft den fnuit zeer kort , den neus zeer plat , en de oogen
bykans in de ooren, zie dc bclchrywiiig en de figuur.

Eindelyk zullen wy eene zevende foort, die geheel niet bekend was. Hoef-

yzer noemen ; zy is zeer treilende door de zonderlinge mismaaktheid van haar

gelaat; rvaarvan dc blykbaarlle en duidelyklle trek een wrong is, in de ge-

daante van een hoefyzer, rondom den neus en op de bovenlle lip; men vindt

‘haar zeer gemeen in “Fraukryk in de muuren en kelders van oude verlaaten

kalleden: daar zyn kleine en groote, maar die voor het overige zo gelyk

zyn in gellalte, dat wy haar geoordeeld hebben van dezellde foort te zyn:

dewyl wy egter veele gezien hebben , zonder eene middelfoort tulTchen de

groote en de, kleine te vinden
,
zo durven wy niet belliflen

, of de ouderdom

; alleen die verfchillen voortbrenge , dan of het eene ftandvallige verfebeiden-

ihdd in dezelfde foort zy ? zie ook de befchryving en de figuuren.
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7-1BESCHRYVING DER VLEDERMUIZEN

BES CHRTFING DER VLED ERMUIZEN.

\ anneer men de vledermuizen by het flauwe licht der fchemering

m heen en weêr ziet vliegen, zou men uit de gedaante haarer vleuge-

w M len haar ligtelyk voor vogelen befchouwen ,
maar ik ben verwon-

derddatdeNatuuronderzoekeren, die haar van naby hebben moeten

wSïneenien, de kenmerken der viervoetige dieren, welken deze dieren heb-

ben Set bemerkt , en zig derivyze vergift hebben, dat zy hen in den nmg

dS’vSen hebben geplafeft: alle de figuuren, die lyy van de vledermuizen

hebben zïlfe in Werken van de Natuurlyke Hiftone ,
vertoonen haar met

Spreide vleugelen: hadt men nooit opgemerkt, dat die vleugels pooten

zyn, wanneer het dier in ruft is, en dat het vier beenen heeft, gelyk andere

\nervoetige dieren ^ laat ons.dan beginnen met de yledermuis te belchryven in

den ftait van ruft f fe- i- voor dat wy haar doen zien mdienttaat,

taarfn to pooten vleugels worden, die ,
haar m .de lugt op-

^^°r)e^beenSi der vledermuizen fchyncn volftrckt verfchillende van die van an--

dere viervoetige dieren, en zy zyn inderdaad op eene zeer zonderlinge wyze

fe igr rS*t: de elleboog (^) is by de k„ie («); de voorarm Q is

leè tos, enftretazigfehuWeh ven boven imr beneden, en-wnegteiea

mar voren, zo verre als de neus van bet dier, mt: het gewngt £) dn^ap

op de aardl, en men ziet in de voorfte voeten i egtaeenen vinger dat de

dhim is, en die zig agterwaards uitftrekt; de knie (7j) is zo verheven als het

Si-ftViS') van het kruis; het been (/i i") bedt een loodregtengting van bo-

venaar bieden, en de vyf vingers van den agterften voet, zyn naar bui-

Sngerigt, .enallen even lang: de arm is. van ageeren naar voren regt uitge-

ftrekt, en de dij ftaat van boven naar bencden.loodregt: de arm is agter den

voorarm, en de dije agter den poot verborgen; zy zyn daarenboven met den .

voorarm en het been ingewikkeld in getronzeldc vhezen , diefden ftaart, eur

bvna het geheele agtcrfto gedeelte .van het hghaara des diers bedekkui.
_

^De verfchillende deden der beenen van de vlederimiis , op zulk cene buiten-

siewoone wvze gerig»-, kondigen geen gemakkelykcn gang aan, o(*. fleept dit

STg merin dat het oSdertuffeben to|t
'

midddvaivzynevierbeen^^^^^^^ denaarde, zonder dat de vier

bdetren het alleeulyk ter

'''onf5Lr«a?ds^ifgaauiifffe
en zet dezelve op een kleinen afftand van de plaats, dtur zy waren , ne'‘*‘-‘r

terzelfder t^'d rigc zig de duim van yöcren voet naar buiten , cn het dier haak

zig met den nagel vaft aan ’t tteunpuik? dat het ontmoet; het ftreivC de.twee.-

agterfte voeten agterwaards uit ,
op eene wyze, dat de vyt vingers vaiiyde-i -

leu voet ©ok agterwaards gerigt zynj het fteunt-op deir balvaii den voet, cian

rt
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ftevigt zig door middel van de nagels der vingeren : dan heft het zyn lighaara

op de voorpooten op , en het brengt zig voorwaards door den arm op den
voorarm te buigen ; die beweeging wordt bevorderd door de uitftrekking der
agterfte pooten, die het lighaam insgelyks voorwaards brengen: om een twee-
den pas te doen brengt de vledennuis de agterfte voeten terzelfder tyd als de
voorfte naar voren

, laatende fteeds de vingers der agterfte voeten naar agte-
ren gerigt : die wyze van gaan , fchoon zwaar , omdat het lighaam op ydereu
ftap weder qp de aarde valt, is zomtydsvry vaardig, wanneer de voeten telkens
een goed fteunpunt ontmoeten

; maar het gebeurt dikwils , dat de duim der
voorfte voeten een lighaam aanvat , dat te rug wykt , als dan doen de agter-

fte voeten , door het wyken van den duim mede uitglydende , eene vrugdoo-

ze pooging ; zo een der voeten op een vaft punt heeft gedraagen
,
en het an-

der niet eveneens houdt , zo doet het dier een valfchen ftap ; insgelyks is het

behulp der agtervoeten xeer onzeker, omdat de nagels naar agteren gerigt

zyn, en het dus maar de bal van den voet alleen is, tot fteunpunt dienen
kan om het lighaam voorwaards te bréngen

, en de voet dikwils agterwaards
glydt, wanneer het been zig uidlrekt om het lighaam voort te werken: ik

heb ook vledermuizen gezien , die de voorfte en de agterfte voeten één voor
één naar voren bragten , gelyk , de andere viervoetige dieren.

Wanneer de vlederrauis zydelings wil gaan , verwydert zy van dezelfde zydc
een haarer voorfte voeten door dien van den anderen af te brengen , en hgt
zig dus op de twee beenen van de eene zyde op : door deze beweeging raakt
het voorlbe gedeelte des Ughaams ter zyde , omdat het op een gelyken afftand

tufichen de twee voorfte voeten nedervalt: om agtei'waards te loopen begint
de vledermuis nret de agterfte beenen agtenvaards te brengen , vervolgens ligt

zy het lighaam op de voorfte beenen op , terwyl de anderen het
, door zig te

buigen, agterwaards trekken; die iaatfte gang is vry gemeen aan zekere vleder-

muizen , die de vingers der agterfte voeten meeft agterwaards gerigt hebben

;

zy hangen zig op door zig met deze vingers vaft te maaken
, en verkiezen die

plaatling om te ruften : ik heb flegts eene enkele foort gezien die dit verkoos

,

de andere blyven op hunne vier pooten , en verzamelen zig by malkanderen
om eene onderlinge warmte te ontvangen en mede te deelen ; dit doen zy in-

zonderheid wanneer zy zig in koude plaatfcn bevinden.

Gelyk de gang der vledermuizen altoos zwaar , en dikwils zeer traag is , zo
verlchilt dezelve weinig van hunnen ftaat van ruft ; ook neemen zy deze bewee-
ging niet dan wanneer zy verdoofd of vermoeid zyn; of wanneer het fterke

hcht haar niet toelaat uit haare afzondering te voorfchyn te komen of de
voorwerpen te bemerken ; maar zodra het licht evenredig is aan de zwakheid
haarer oogen , en de hoedanigheid van de lugt , de gekorvenen

, die haar tot

voedzel verftrekken , in beweeging brengende , haar begunftigt
, dan fpreiden

zy haare lange vleugels uit, zy neemen vlugt, heffen zig in de lugt op, daa-
kn neder , en doorloopen lange afftanden met een vry fnelle vaart.

Wy moeten tot de vlederrauis in haaren ftuat van ruft wederkeren om de
ontwikkeling haarer vleugelen te zien : ik heb reeds gezegd

, (kat men in de
voorfte pooten maar éénen vinger zag ,

die de duim is, daar zyn daarenbo-
>ven vier zeer lange vingers, tegen deu voorarm iiitgeftrekt, met hun einde

by
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t*y den elleboog toegevouwen en in een gefronfeld vlies bewonden : wanneer
de vlederrauis haare vlugt wilneemen verwydertzyhaare vier vingers van mal-
kander, het vlies, dat dezelve omvat, fpaiit zig uit en maakt een vleugel; dat-
zelfde vlies verlengt zig buiten den vierden vinger tot aan het Ughaam des
diers, omvangt den armen de dij, enürekt zig verder tot agter den ftaart uit,
welken het insgelyks omvangt, gelyk ook de vier beenen en de vier vingers
van den voorften voet.

Het vlies van de vledermuis is buigzaam, en heeft zo weinig dikte, dat het
half doorfchynend is ; het is zo fterk , dat men moeite heeft om het te fcheu-
ten : ^qq]; zelve heen ziende bemerkt men daarin eenige bloedvaaten en
fpieragtige vteels , die het fronfelen , wanneer de vleugels toegevouwen zyn

,

en die daar, in dezen ftaat, holten raaaken, op reijen geplaatlb gelyk de raaa-
zen van een net: dit vlies fcheurende, ontrafelt men dc witagtige vezels, die
het weefzel, dat het vlies maakt, aaiiwyzen.
De arm fig. 2 , PI. XFI) , de voorarm (B B ')

, de vier vingers (C C

,

^ P> £ -Ê, FF')', van de voorile voeten, de dij en het been hebben maar
weinig vleefch , en gelyken naar de deelen van een geraamte , in krip bewonden

:

de eerfte vinger (C) is by den tweeden (D) geplaatfl; daar is veel meer af-
ftands tuflchen den tweeden en den derden vinger (£) dan tiilïchen den eer-
llen en den tweeden ; de derde is nog verder af van den vierden (/'’) dan van
dp tvyeeden : de agterlle rand van het vlies maakt aan weerskanten van het
dier vier uitfnydingen , de eerfte (C) tuflchen den tweeden en derden vinger

,

de tweede (^), tuflchen den derden en vierden; de derde (ƒ) tuflchen deii
vierden vinger en het been , en de vierde (/Q tnflbhen het been en den ftaart

waarvan het laattte valfche wervelbeen gedceltelyk van het vlies los
IS : deze regelmaatige uitfnydingen zyn door de tekenaars nagevolgd , en die-
nen tot iieraaden in de kardoezen en andere loofwerken.
Wanneer de vledermuis ophoudt te vliegen en zig op de aarde nederzet , vouwt

zy haare vier voorfte vingers langs den voorarm , en zy fteunt op den duim
(Af M) en op het gewrigt.

^
Het hoofd van dit dier fchynt met het lighaam verward te zyn ; men ziet

er niet van dan den bek en de ooren, die zeer groot zyn; men bemerkt
naiuvelyks de oogen , bykans verborgen in t bair , dat zeer lang is by alle foor-
len van vledermuizen. De Schryvers van de Natumiyke Hifloric , .

die gewag
van deze dieren gemaakt hebben , hebben tot hier toe flegts een of twee foor-
ten gekend in ons klimaat ;

ik heb ’cr egter met gemak veel meer gevonden

,

zodra ik begonnen heb dezelve w:\ar te ueemen ; en in vier jaaren tyds heb ik

het zo verre gebragt, dat ik zeven zeer verfchillende foorten heb verzameld,
waarvan ik reeds de kenmerken heb opgegeeven in eene memorie over de
vledermuizen in de Kcninglyke Akademie der Weetenfehappen voorgeleezen
(«) : de meeften dier kenmerken hangen af van het getal der tanden

, van de
grootte en de gedaante der ooren, en van den bek, en zyn in de volgende
bcfchryving van ydere foort van vledermuis voorgedraagen.

De gemeene Vledermuis.
De vledermuis (^g. i,p/. XVV) beeft een dikken cu verlengden bek, bree-

Mewoiw ds VAcadéme male des Seienees, amée 1759.
VlU. Ded. K
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den neus, zeer grooten mond

, groote ooren, en Meine oogen; het onderft gedeelte
der uit-en inwendige randen van de fchelp van ’t oor maakt van weerskanten
een kwabbetje, en daar is tuflchen deze twee kwabbetjes een uitfpringend lelletje

voor de opening van den iiitwendigen gelioorweg: hetzelve heeft weinig breed-
te maar deszelfs lengte evenaart byna de helft van die van de fchelp oflepel van
’toor ; de vyf vingers der agterfte voeten zyn de eene byna zo lang als ,de andere.
De kruin des hoofds , het bovenft van den hals , de fchouders

, de rug

,

de ftuit en de dijen waren van eene bleeke afchgrauwe kleur ; met eene ligte

fchaduwing van geelagtig : her hair verwyderende zag men eene zwartagtige
kleur , die hetzelve over het grootfte gedeelte van deszelts lengte > van den
wortel af, hadt: de keel, het onderft van den hals, de oxels, de borft, de
huik, en het geheel onderft gedeelte des lighaams, hadt eene witte kleur,
met eenige ligte fchaduwingen van geelagtig gemengd; men zag ook eene
zwartagtige kleur , wanneer men het hair verwyderde , omdat hetzelve evem
als het hair van het bovenft des lighaams, die kleur over het grootft gedeelte
zyner lengte , van den wortel af, hadt.

De lippen en het onderft kaakbeen waren ros ; de neus en de ooren hadden,
eene grauwe kleur naar zeer helder bruin trekkende; het vlies van de vleugels
en van den ftaait, de beenen en de voeten hadden gedeeltelyk diezelfde kleur-
fels , en waren gedeeltelyk zwartagtig : het hair van dit dier was omtrent drie
lynen lang ; de ftaart was , tot aan het einde , in zyn vlies ingewikkeld..

De Oreillar of Groot-oor.

De oogen op dit dier ifig. i , PI. XFll') flaande, ziét men,, dat het geen
beter naam kan hebben , dewyl deszelfs ooren uitermaaten groot zyn ; hunne
lengte is gelyk aan die des geheelcn lighaams van de bafis der ooren af tot
aan den ftaart g-emeeten; zy zyn ook zeer breed, want hunne breedte maakt
meer dan twee derde van hunne lengte: deze ooren zyn dun, byna door-
fchynende, en ten naaftenby van eene eyronde gedaante; zy maaken, op ee-
ïiigen afftand van hunnen voorften rand , een vouw in de lengte en die voor-
V. aards uitfpringt; daar is eenig hair langs deze vouw: daar was een kwabbetje
op den binnenrand , op eenigen afftand van ’t hoofd ; de twee ooren raakten
malkanderen aan- het onderft gedeelte van hunnen binnenrand, en vereenig-
den zig aan malkanderen door een vlies , dat eene lyn hoog was boven ’t voor-
hoofd. Alle de. deden van zulk een uitgellrekt oor moeten zeer zigtbaar zyn;
ook. heeft hetzelve eene uitfpringende. lelie

,
geplaatft voor den gehoorweg \

die zo groot is, dat zy een tweede, oor fchynt te zyn; zy is lang, fmal, en-
puntig aan ’t einde het oor heeft eene zeer merkbaare beweeging

; het vouwt
pn verlaagt zig naar buiten,, zodat deszelfs dnde den fchouder nadert,. en de
beide ooren , in deze plaatüng, ten naaftenby de gedaante van ramshoornen nee-
men; men zietin hun weefzd dwarfche vezels,. op eenigen afftand van malkan*
ueren geplaatft, die rimpels maaken in. dezelfde- rigting, wanneer het oor zig
toevouwu: de oogen zyn klein,, rond,, en voor de ooren geplaatft; de fnuit^
is lang, puntig, en tuffehen de oogen met lang hair bedekt.
De vleugels hebben weinig lengte en zyn van eene bruin-of zwartagtige

kleur :, het ilaart-vlies is my naar evenredigheid,, grooter voorgekomen dan de
vleugels;, het hadt dezailfde kleuren: het hair van ’t bovenft van den bek, van
dendials^van. de fchouderen,en van het lighaam,was eene vermengde. zwaïtr
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agtige en rosagtig grauwe kleur , omdat yder hairtje zwartagtig was van den
wortel af over het grootft gedeelte zyner lengte; daar was eene rosagtige kleur

boven het zwartagtig , en de punt was bnain : het bovenft van het Hoofd , van
den hals , van de fchouderen , en van het lighaara , hadt eene kleur van ver-

mengd zwartagtig en grauw, omdat het hair gedeeltelyk zwartagtig en ge-

deeltelyk grauw was ; maar de zwartagtige fchaduwing van het bovenlb des

lighaams was , eigenlyk gefprooken , niet dan een rosagtig grauw , enhet grauw
van het ondertt des lighaams was ook wat rosagtig : het hair van dit dier was
lang

, het haalde omtrent drie lynen.

De Noéule of Nagi-vlieger.

De nagt-vlieger (//g. i , PL XP'III') is ten minften zo groot als de gemee-

ne vledermuis, maar zy heeft korter beenen, wat min verlengden neus, en min-

der bolrond voorhoofd : de ooren zyn vry wat minder lang , fchoon byna even

breed ; hun einde is gerond ; zy hebben op het onderft gedeelte van den bin-

nenrand , by het oog , een rondagtig kwabbetje en op het onderft gedeelte

van den buitenrand , by den hoek van den mond
,
een ander kwabbetje van

eene zeer onregelmaatige gedaante : daar is , voor de opeuing van den uit-

wendigen gehoorweg eene zeer korte en rundagtige lel : de oogen zyrf zeer

klein en geplaatft beneden de voorlle hoeken der ooren : het hair van dit dier

is twee lynen lang , en heeft eene vaale kleur met bruin gemengd ; het einde

van den bek, de vleugels, het ftaart-vlies, en de voeten zyn van eene zwart-

agtige kleur.

De Serotine.

De fefbtine (^fig. 2 , PI. XHIl) is ten naaftenby van dezelfde grootte als

de hoefyzer , waarvan de afmeetingen in de volgende tafel zyn gemeld ; zy
heeft een verlengden bek; de ooren zyn kort en breed, hunne buitenrand

heeft eene uitftyding, die onder aan het einde gerond is; daar is voor den gc-

hoorweg een zeer korte lel : het hair van de bovenzyde des lighaams is bruin

met vaal gemengd, niet donker; de onderzyde heeft nog bleeker kleuren, geel-

agtig en zeer helder afchgrauw: het vlies der vleugelen en van den ftaart heeft

eene zwartagtige kleur.

De Pipijïrelle.

De pipiftrelle (/rg, i, PI. XIX') is zeer klein ; het hoofd is wél geëvenre-

digd naar het overige des lighaams , en de ooren , of Ichoon groot , zyn het

niet overmaatig : de neus is klein , maar de bovenlip maakt eene zwelling aan

weerskanten van het kaakbeen: de oogen zyn rond, zeer klein, en gezonken

tuflehen de opzetting van de lip en het oor : het voorhoold is bedekt roet vry

lang hair, dat het hoofd dikker maakt; de ooren zyn breed, aan de einden

gerond, en aan de buitenzyde uitgefneeden , terwyl de bimienfle een lut-

fpringenden hoek maakt: daar is van binnen in de lepel van het oor een uit-

springend gedeelte of lel, die zig duidelyk vertoont, en voor de opening van

den buitenften gehoorweg geplaatft is.

Het hair van het bovenft des hoofds en des lighaams is van eene bruine

kleur , met een zweemzel van gcelagtig ; het hair van het onderft des lighaams

heeft meer geelagtig en minder bruin ,
maar wanneer het opgeftreeken is, fchynt

het byna geheel zwartagtig bruin ,
omdat het groottte gedeeltevan yder hairtje deze

K z

i
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kleur heeft, en het einde alleen geelagtig is; de langfte hairtjes zyn van nvc
en eene halve lyn: de neus,, de lippen, de ooren, de beenen, de ftaart, en-

het vlies der beenen en van den ftaart
,
zyn zwartagtig.

De Barbaftelle.

De barbaftelle {fig. PL XIX) heeft lange en breede ooren, die met
het onderft gedeelte van hunnen binnenrand aan malkanderen raaken, zodat
men, dit dier van voren befchouwende , noch voorhoofd noch hoofd verneemt;
de bek is zeer klein , men bemerkt denzelven onder de binnenranden der oo-
ren : de neus maakt een plat knobbeltje en is onmiddelyk boven den mond
geplaatft ; de openingen der neusgaten zyn agter den bovenften rand van dit

knobbeltje ; het neusbeen is ingedrukt , en van hair ontbloot van de neusgaten

af tot aan de ooren; die ruimte is van eene bruin-zwartagdge kleurt daar zyn
van wecrszyde twee kleine vooren , die op ydere opening der neusgaten uit-

loopen , zodat ,
wanneer men den bek van het dier fluit , de voorfte voor van

ydere zyde zig over haare lengte toevouwt , en een buis maakt , waarvan de
rand aan die d^er opening van het neusgat raakt ; de wangen zyn dik en ge-

zwollen , en fchynen op het eerfte aanzien , knevels te zyn , die over de lip*

pen hangen; de oogen z>m zeer klein, rond, en voor de fchelpen der ooren

‘geplaatft: ydere fchelp is dubbeld, omdat ’er eene lel is voor aan de fchelp

in ’t midden , tuflchen het oog , en de opening van den buitenften gchoor-

weg ; die lel heeft omtrent de halve hoogte van de fchelp.

Het hair van de barbaftelle is van eene bruin-zwartagtige kleur over het ge-

beele lighaara, uitgezonderd op de keel, de borft, en den buik, alwaar het
een gemengd grauw en bruin is ; het langfte hair is op den rug , alwaar het
tot vyf lynen haaien kan ; de ftaart fteekt maar weinig uit buiten het vlies

,

dat hem omvangt.

De Hoefyzer.

Het vreemd maakzel van het aangezigt dezes diers geeft hetzelve een zeer

lelyk aanfchouwen ; het Ichynt op den bek het afbeeldzel van een hoefyzer te

hebben , daar het ook zyn naam naar heeft ; ik heb in een geruimen tyd van
deze dieren gcene gevonden dan van eene middel - grootte (_PL XFII^ fig. 2)
tuflchen de pipiftrelle en. de barbaftelle; eindelyk heb ik zommige gezien,

die veel' grooter waren; dewyl zy in zommige opzigten van de eerften, die

ik in grooten getale had waargenomen , verfchilden , zo heb ik de eene en an*-

dere afzonderlyk bcfchreeven , en ik begin met de befchryving der kleine.

De bolronde rand van het vlies, dat de figuur van een hoefyzer maakt,
was boven de bovenfte lip geplaaril ;

yder tuk verlengde zig ter zyden- de-

neusgaten
,, die agter den holronden rand waren ; dit vlies hadt omtrent eene

iyn breedte over zyne gehecle lengte r het middellchot der neusgaten ftrektezig

van weerkanten boven hunne openingen uit ,
zodat hetzelve eene ronde en

holronde bovenzyd'e hadt: op het agterft einde van die zyde verheftte zig
een l'mal en puntig plaatje ; agter hetzelve was- een ander ten naaftenby viei'-

kant , ’t welk met het Imalle één lighaam maakte , en loodregt langs het neus-
been hep

; het hadt omtrent eene lyn hoogte ; uit de bafis van dit tweede plaat-

je kwam een ander driehoekig vlies te voorlchyn, ’t welk zig fchuinfch naar
a-gtereiT uitftrekte ; het hadt twee en een: halve lyn lengte en eene en een hal-

"ïe lyn breedte omlaag^..
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De oogen waren zeer klein en zeer gezonken , zy waren elk tuflchen het
oor, en het driehoekig plaatje, daar van gemeld is, geplaatft: de ooren wa-
ren groot, breed aan de balis, en liepen uit in een punt, die wat buiten-
Waards gekromd was; de binnenrand van het oor was bolrond, de buitenfte
was holrond beneden de punt , en bolrond by de bafis van het oor • hy for-
meerde van voren een groot kwabbetje , maar daar was geen lel.

’ ^

Het hair was zaer zagt, en vier lynen lang; de onderilc zydê des lighaams
hadt eene vuil witte kleur; de bovenkant hadt dezelfde kleur met fchaduwin-
gen van afehgrauw-bruin ; de ooren en het vlies der vleugelen en van den
Haart waren van eene zwartagtige kleur.

Deze dieren bleeven den geheelen dag aan hunne agterfte pooten hangen.,
en hunne vleugelen ingewikkeld , {zk PI. XX, fig. 2 .)
Men heeft ’er gevonden in een kelder van het kafteel van Montbard, die

veel grooter waren {PI. XX, fig. i) dan die, waarvan ik de befchryvingge-
geeyen heb ; zy hadden ten naaltenby dezelfde grootte als de gewoone vleder-
muis en de nagt-vlieger : hunne afmeetingen zyn m de volgende tafel byge-
bragt ; voor het overige verfchilden zy van de kleine niet dan ih eenige fcha-
duwingen van kleur , en in eenige beter ontwikkelde deden in de vliezen die
op den neus, op het neusbeen, en voor op het voorhoofd waren, ongetwyf-
feld omdat deze dieren ouder waren ; het vlies , ’t welk het hoefyzer maakte
hadt anderhalve lyn breedte op de breedfte plaatfen

, het was op ’t midden van
zyn voorften rand uitgefneeden ; het driehoekig plaatje, dat zig fthuinfch naar
agteren uitftrekte, hadt drie lynen lengte, de lengte by de balis was van drie
en eene halve lyn : daar waren op de voorfte zvde van dat plaatje zes hollig-
heden, drie aan weerskanten, op zulk eene wyze geplaatft, dat de twee cer-
fte zig bevonden op eene lyn beneden de punt van den driehoek , en , niet
dan door een zeer dun middelfchot, van malkanderen afgefcheiden wLen:
de beide tweede waren van de eerile en van de beide derde

, insgelyks niet
dan door een zeer dun middelfchot afgefcheiden ; maar daar was een lyn af-
ftands tufichen de beide tweede en tuflchen de beide derde

, die aan de bafis
van den driehoek waren. .

Het hair hadt tot vyf lynen lengte; het onderft gedeelte des lighaams was
van eene grauwe

, met geelagtig gemengde , kleur ; het bovenft des lighaams
was helder afchgrauw en ros gemengd , omdat het hair , over het grootfte deel
zyner lengte helder afchgrauw of grauw en aan het einde rosagtig was ; daar
was ook een bruine ftreep, die zig aan weerskanten van het oor tot tuffehen
de fchouders uitftrekte, en een derde, die zig van tulTchen de fchouders tot
langs den rug verlengde ; die ftreepen wierden veroorzaakt door dat het ein-
de van het hair bruin was.

Een dezer dieren was een wyfje , en hadt binnen korten’ geworpen
, want

haare tepels waren zeer groot ; zy hadden tot twee lynen lengte en eene
lyn breedte ; zy waren zeer dun en geleeken naar de tepeltjes van een runder
pens; zy waren ten getale van vier, twee op bet agterft gedeelte van de borft
een aan weerszyden in ’t midden van een kuiltje zonder hair, ’t welk drie Iv-
nen omtrek hadt; ea twee andere geplaatft voor de fchamelheid , op twee Iv-
sen aifland van. de klink

, en flegts ééne lyn van malkanderen. af.

Ra'
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van verschillende SOORTEN.

Lengte van ’t geheele lighaam in eene reg-

te !yn gemeeten van "^het einde van den

bek tot aan den aars

Met uitgefpreide vleugelen gemeeten . .

Lengte van het hoofd van het einde van den

bek tot aan het agterhoofd . . .

Omtrek van het einde van den bek . . .

Omtrek van den bek onder de oogen geno-

. men • : ,
* j

*

Omtrek van de opemtig des monds . . •

Afftand tulTchen de beide neusgaten . .

Afftand tulTchen het Hnde van den bek on

den voorften hoek v$m ’t oog . . . •

Afdand tulTchen den agterften hoek en t

oor • • • • • *

Lengte van het oog van den eenen hoek

tot den anderen ^ •

Opening van ’t oog . * *

Afïland tulTchen de voorde hoeken der oo-

gen volgens de kromte, van het neusbeen

gemeeten • • •

Dezelfde afftand in eene regte lyn gemee-

ten • • • •

Omtrek van het hoofd tulTchen de oogen

en de ooren genomen

Lengte der ooren , •
.

• *

Breedte van de bafis op de uitwendige

kromte gemeeten . •

Afftand tulTchen de beide ooren omlaag ge-

nomen
Lengte van den hals

Omtrek van den hals •

Omtrek des lighaaras agter de voorfte poo-.

ten dwars door de vleugelen genomen....

Oratrek aan de diklUf plaats genomen . . .

Omtrek by de agterfte pooten gemeeten . .

Lengto-van den ftomp des ftaarts . • •

Omtrek van den Haart aan ’t begin van den

Leugw^van den voorarm van den elleboog

tot aan ’t gewrigt • • •

Breedte van den voorarm by den elleboog.

Dikte van den voorarm terzelfder .plaats.

Lengte van ’t gewrigt van de hand . . •

Dikte van ’t gewrigt . . • •

Lengte van t gewrigt af tot aan temde der

A’ingeren ...

E Gemeene!Oe Groot -OeKn

VXEDERMUIS.

PI. XVI. fig. U A. xrii. fig 1.
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,
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De Nagt-vlieger.
I
De Pipistrelle.

Pt. xyui. fig I. i>/. i/X. fig r.

voeten , duimen. lynen. voeten duimen
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lynen
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AFMEETINGENvanVLEDERMUIZEN De G e m e e n e De Groot OOR.

VAN VERSCHILLENDE SOORTEN. Vledermüis.

vu XFl. fis, I. PI. XFIJ. fig 1.

voeten. duimen

,

lynen. voeten

,

duimen

,

lynes.

Lengte van den -vleugel O. 7. O. o. 4- O.

Breedte aan de breedfte plaats O. • 2. O O. 2. O,

Lengte van den duim der voorfte voeten

tot aan ’t einde des nagels . • . O. O. 4ï- o. o. 5-

Lengte van den eerHen vinger O. «2, o. Oi I. 2.

Lengte van den tweeden vinger O. 3- 8. o. 2. 3-

Lengte van den derden vinger ; O. 3- o. o. 2. o.

Lengte van den vierden vinger . . O. 2. 10. o. I. 9*

Lengte van den nagel des duims van de

voorfte voeten ... O, 0. n- o. o. i;.

Lengte des beens van de knie tot aan de

hiel . . . • o. O. iif- o. o. 9-

Breedte van het bovenft des beens : . • 0. 0. iL ‘ o. o. I.

Dikte .... 0. 0^ n- o. o. s
T*

Breedte ter plaatfc van de hiel o. o. I. o. o. I.

Dikte op dezelfde plaats 0. o. 1. 0. 0. S*

Lengte van de hiel aan liet eind der na-

> gelen . . . . . o. o. 61 . o. o. 5*

Lengte der vingeren van de agterfte voe-

ten . . . . 0. a 4- o. o. 3-

Breedte van den agterften voet . . . o. 0. o. o.

Lengte van de grootfte nagelen 0. 0. 0. o. i|-

Breedte aan de bafis o. 0. ?• o. o. 3-

Ik heb de nagt-vlieger gekoozen, om de befchryving te maaken en de af-

mcetingen van de inwendige deelen der vledermuizen te neemen ,
omdat van

atien die ik dikwils genoeg , en in genoegzaamen getale , liebbe kunnen beko-

men ,
deze lbort de grootlte ,

en bygevolg de gefchrkfte was om ten onder-

vverpe voor de befchryving te dienen : het mannetje woog een once en vier-

en-twintig grein ,
en het wyfje een once en veertig grein j zy hadden beiden

veertien duimen vliigts.
j , „ ,

Het net was tuflehen de maag en de darmen verborgen : de lever flrekte

zig even verre, en zelfs verder aan de linker als aan de regtcrzyde uit; de

maag was aan den Imkerkant geplaatft, en de milt hadt dezelfde plaatüng als

in andere viervoetige dieren.
_ . , . ,

De darmen maalaen cenige groote wendingen m de regterzyde en m de na^

velftreek, en zy waren gcrigt op eene wyze, dat men de deden van de darm*

buis, waar aan mendennaam van twaalfvingerigen , van nugterendarm geeft,

enz, niet onderfcheiden kondc, te meer omdat er geen blindedarm was; de

darmbuis ftrekte zig , zo als zy uit de maag kwam , van de linker naar de reg-

terzyde uit , en zy maakte twee Hagen van een krullyn
, vervolgens vouwde

zy zig weder over , en maakte nogmaals twee krullpi Hagen in tegenflrydige

riating met de vorige, maar op zulk eene wyze, dat dit tweede gedeelte der
^ darm- -
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De Nagt-vlieger. De PlPXSXRELLE. De Barbastelle. De Hoefyzer.

PI. XFIII. fis. I. PI. XIX. flg. I. PI. xrx. flg.

•

2. PU XX. fig. I.

voeten , duimen. lyntn. voeten j duimen. lynen

,

voeten. duimen

,

lynen. voeten. duimen. lynen.
O. 6. 4 - o. 2. II. o. 4 * 7- o. 6. 4*

O. 2. 5- 0. I. 3 - 0. I. 9 - 0. .2. 91 -

O. O. 4 - 0. O. i| 0. o. 2i. o. O. 2.

O. 2. o. O.
5

- o. I. 4 - o. 2. di
o.

3 - I. o. I. 6. o. 2. 7- o. 3 - 4 -

o. 2. 9- o. I. 3 - o. 2# o. 0. 2. 8.

0. 2. I. 0. I. 1. 0. 2. 0. o. 2. 84

0. O. Ï 3 - o. 0.
t

V 0. O. 3V 0. 0. I.

o. O. 8. o. o. 5. o. O. 8. o. O. IH-
o. O. if- o. o. 1. o. O, a

3
* O- o. if-

o. o. I. o. o. I. o. o. a
ï* o. o. %

ï'

o. o. Ij- o. o. I. o. o. 2

T* 0. o. I.

0. 0. D- o. o. !• 0. o. I. o. 0. I.

o. 0. 6. 0. 0. 3h 0. 0. 4 - 0. 0. ö.

o. 0. 3i- 0. 0. ih c. o. 2 . 0. o. 3-

o. o. 2f. o. o. O, o. 0. I|- o. o. 2 k.

o. 0. o. o. a* o. o. I. o. o. Ij-

0. o. 1. o. o. t

o. o. 1 o. o. ï'

darmbuis zig langs de lenden-wervelbcenderen verlengde en op den aars uit-

liep.

Daar was aan weerskanten van den regtendarm by den aars , eene eyronde
klier

, welker grootfte middellyn een en een halve lyn lang was.

Het regter gedeelte //g. i , PI. XXI') van de maag was zeer groot naar
evenredigheid van het linker gedeelte (jS) ; het regter gedeelte was egter wei-
nig verlengd buiten deirhoek , dien het maakte ; daar was eene zwelling (C)
by den portier {D) : men ziet in deze zelfde figuur een gedeelte (A:) van den
flokdarra en het begin (F) van de darmbuis : die buis vermindert allengs

in dikte van de maag af tot aan den aars ; haare rokken waren zo dik
, dat

nieu dezelve byna niet konde uitzetten met ’er lugt in te blaazen.

De lever hadt geen draagband ; zy beftondt uit drie kwabben , de grootfte

bevondt zig gedeeltelyk ter linkcrzyde , en gedeeltelyk agter het midden van
het middelrif

; de tweede kwab was kleiner dan de eerfte , en door ee-
ne diepe fplytiiig in twee deden verdeeld, waar uit het galblaasje te voor-
lehyn kwam

; het linker gedeelte was geheel aan de rcgterzyde , en het ander
gedeelte was byna geheel tulTchen het midden van het middelrif en het regter
gedeelte van de eerlte kwab ; de derde kwab was de klcinfte van allen , zy

FilL Deek L



82 DE NATUURLYKE HISTORIE,
vi/as vaft aan den wortel van de lever, en ftrekte zig tuffcjien de bovenftedee-
'len der twee andere kwabben uit: de lever hadt eene roodagtige kleur zv
woog vier en-twintig en een half grein; het galblaasje was rond, en het’be-
vattede een geelagdg vogt, met een ligt kleurielvan groen, dat omtrent een
half grein woog.
De milt was langagtig en kantzuilig, gelyk in de meelle andere dieren; zy

hadt eene roode kleur , zeer donker van buiten en van binnen ; zy woog wat
meer dan twee greinen,

De regter nier fprong wat meer voorwaards dan de linker; zy hadden eene
onregelmaatige gedaante en lagen weinig diep; het bekken was groot, daar
was een tepel , die zig meer vertoonde dan de andere

, en die van ee-
ne geelagtige kleur was ; de verfchillende zelfllandigheden waren zeer onder-
lcheiden.

De regter long en de linker long waren niet verdeeld in verfcheiden kwab-
ben gelyk in de meefte andere dieren ; daar waren alleenlyk uitfnydingen in
de linker long , zonder eenige klieving ; maar daar waren twee klievingen in
de regter long, die evenwel niet diep genoeg waren om ’er drie kwabben van!
te raaaken toen de longen opgeblaazen waren.

De- tong was zeer dik; het voorfte gedeelte fcheen glad voor ’t oog, maar
men zag met een ligt-vergrootglas daar op kleine knobbeltjes als op fegryn

;

het agterft gedeelte fclieen dubbeld te zyn en eene kleine tong te hebben
die op de groote geplakt was ; men bemerkte 'daarop kleine tepeltjes op den
zoom, die deze verhevenheid maakte: daar waren in ’t midden twee kleine
kelk -klieren, naaft. raalkanderen geplaatft, en de vertooning van, eene over-
icingfche voor.

Het verhemelte was met zes.vooren doorfneeden
,, waarvan de. randen in ’t

midden afgebrooken waren , met uitzondering van den voorflen rand van de
eerfte voor ; zy waren alle wat bolrond van voren : de ftroddap fprong zo
weinig vooruit, dat men denzelven niet onderfcheidde , ten zy men zeer nauw-
keurig toezag ; hy was puntig, aan ’t einde.

Dc agterherffenen, waren byna zo groot als de voorherfienen ; men zag daar
een dik knobbeltje in ’t midden, dwarfch getand, en van andere kleinere
knobbeltjes

, op de zyden en van voren omringd : daar waren geeue boutig-
heden in de kwabben van de voorherfienen ; zy woogcn drie en een^iialf
grein , en de agteiherflenen twee grein en een vierde».

Daar waren maar twee tepeltjes op de boril ; aan weerskanten één.
De zaadballen ( A 5 //g. e en 3 Pi. XKl) waren aan wecrszyden van den

aars geplaatft; en de knobbeltjes (CD) van den opperbal aan weerskanten,
van het begin des Üaarts; die knobbeltjes hadden meer dikte dan de zaadbal-
len , zodat men , het dier. van buiten aaoraakende , . dezelve voor zaadballen
nam de. afvoerende vaatcn QË F ) maalaen over het groofte gedeelte hun-
ner lengte., kkïiue. bogtigheden en zy liepen in het agterft gedeelte van de-
bunenzyde der zaadblaasjcs (G D); die zaadblaasjes waren langagrig en vry
dik naar evenredigheid van her lighaam des diers; de hals van de blaas (IS
wiui omringd van een wrong

, { K, fig, e,cas. vafte. zellilandigheid.
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die my voorkwam de voorftanders te raaaken; de pisbuis was van het een

einde tot het ander van een vry dikke fpier omringd.
^

De roede was niet vaft aan den onderbuik, gelyk in de meefte viervoetige

dieren- zv was geheel uitfpringende tot aan het fchaambeen, gelyk als in den

menfch • met het vel bekleed zynde en in de voorhuid eindigende was zy vier

Ivnenlangvanhetfchaarabeenaftotaan de voorhuid, die een punt maakte; zy

hadt evenwel omtrent vier lynen omtrek in’t midden der lengte van het hoofdje

(b) ’t welk zeer dun was , en geleek naar eene fpeld of ep doorntje , met een

zeer dikken kop; want dit hoofdje (/f, fig. 3) was dik aan de bafis, zeer

klein in al het overige van deszdfs lengte ,
puntig' aan het einde , wu en

fteekend, omdat het dooreen been geformeerd wierdt: men zjet m^de

melde figuuren die de natuurlyke grootte der deelen verwonen, e
, iJ

’

//g. u, L, fig. 3) den regtendarra {N.fig. ^ en M^fg. 3) de klieren

(O P, fig. i en iV, fig. 3) die ter zyde van den aars zyn, en den aars

‘^'^De khnk 4» was rond; daar waren eeuige vertooningen

van een kittelaar by de randen , op eene lyn afflands van de pisbuis : de blaas

(Q') geleek ten naaftenby naar die van het mannetje; de randmi van de ope-

ning der lyfmoeder Iprongen in de fchede uit; de hoornen (C D) hadden wei-

nig lengte ; zy raakten aan de zaadballen ; men ziet in dezelfde figuur ,
die de

natuurlyke grootte vertoont y den aars (jË) en den regtendarm (F ).

duimen

,

7 -

o.

0.

1.

I.

o.

o.

o.

Lengte van de darmbuis van den portier tot aan den aars

Omtrek op de dikfte plaaStfen • . . .

Omtrek op de dunfte plaatfen . ...
Groote omtrek van de maag .....
Kleine omtrek • • • •

.
‘

. 1
' j-

Lengte der kleine kromming van den flokdarm ar tot aan den hoek, dien

het regter gedeelte maakt . . • • . •
,

Lengte van den flokdarm af tot aan den grond van den grooten bhndenzak. o

Omtrek van den flokdarm . . . • •

Omtrek van den portier . . . •

Lengte van de lever . . .

Breedte . . • • • •

Haare grootfte dikte • • • ,
• ‘ '

Lengte van het galblaasje • - • ' ' '

Zyn grootfte. onTtrek -
’ ’ ’

Lengte van de milt
_

• * • *

Breedte van het onderft einde . • • •

Breedte van het bovenft einde . •

Likte in ’t midden .
• ’ '

Lengte der nieren . • •
* * ‘

Breedte . . .
• • •

Dikte .

Lcrtffte van het zenuwagtig middelpunt van de holle ader tot aan de punt. o

Breedte , .
. • '

. , . 1

'

Breedte van het vleezig gedeelte tulTchen-het zenuwagtig middelpunt en

het borftbeen . . • • •

L a

o.

a

lyiKu.

O.

4f*

10.

6.

o*

Ij.

3 -

9..

11.

Q,

2.

if.

1.

4 -

^2*

2 .

2 .

5-

Jh
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Breedte van ydere zyde van ’t zenuwagtig middelpunt
Omtrek van de bafis van ’t hart ...
Hoogte van de punt af tot aan het begin van de longflagade’r ;

Hoogte van de punt af tot aan den longenzak f
Middellyn van de groote flagader van buiten naar buitai geraeeten
Lengte van de tong . . . ,

t>

Lengte van het voorfte gedeelte van het toompje tot'aan ’t einde
Breedte van de tong . . .

Lengte der voorherffenen
Breedte . . ;

'

Dikte . . ,

Lengte der agterherflenen

Breedte
Dikte
Afftand tulTchen den aars en de opening van de voorhuid ;

Aflland tuflchen de randen van de voorhuid en het einde van het h(
Lengte van het hoofdje . .

Omtrek . . . . .
’

^

’

Lengte van de roede, van de fplitzing der fponsagtige lighaamen al

aan de inplanting van de voorhuid ....
Omtrek . . . ,

Lengte der zaadballen •
. . ;

'

^

’

Breedte . . . , ^

*

Dikte . . , ,
'

.

'

Breedte van den opperbal . . - ;

Dikte . . . . ^

’

Lengte der aanvoerende vaaten . . . ,

Groote omtrek van de blaas

Kleine omtrek
_

. . . , ,

‘

Lengte van de pisbuis . . . ,

Lengte der zaadblaasjes , , , .

'

.

Breedte . . . . .

'

Dikte • . . , • . , i

Afftand tuffehen den aars en de klink
Omtrek van de klink . . . , ^

'

Lengte van de fehede . . . . .

*

(Lntrek • . . , . .

Groote omtrek van de blaas

Kleine omtrek
Lengte van de pisbuis . . . . . .

Omtrek •
•_ . . - .

l.engte van den hals en het lighaam van de lyfmoeder
Omtrek .......
I.engte der hoornen van de lyfmoeder . . » .

Omtrek op de dikfte plaatl'en •. ....
Omtrek aan ’t einde van yderen hoorn . ...
Lengte van de kromme lyn die de trompet doorloopt
Lengte der zaadballen • . . . .

i'.reedte .... • • .

Dikte • . . , ,

duimen

,

lyntir;

O. 3-

O. lO.

O. 5-
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. O. 1
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0.
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Daar was boven het agterhoofd des kops van het geraamte van de vleder-

inuis een punt
,
gefonneerd door den famenloop van drie randen , waarvan de

eene zig uitftrekte op de kruin van ’t hoofd, en de andere op de zyden van
het agterhoofdsbeen ; de oogputten eindigden van voren in het jukbeen ; zy
maakten flegts een klein gedeelte uit van eene groote opening , van buiten ge-

flooten door den boog, dien de uitlleekzels van het jukbeen en van het flaap-

been door hunne vereeniging maakten : de eigenlyke neusbeenderen ftrekten

zig veel minder voorwaards uit dan het bovenft kaakbeen , dat ook minder
uitl\)rong dan het onderft.

De tapden waren ten getale van agt-cn dertig, agttien in het bovenft kaak-
been , en twintig in het onderft : daar waren zes fnytanden in het onderft

kaakbeen
, die breed en ten naaftenby aan malkanderen gelyk waren , en flegts

vier in het bovenft, aan weerszyden twee : de twee eerfte ftonden omtrent ee-

ne lyn van malkanderen af; die vier tanden eindigden in een punt ; de fny-

tanden van het onderft kaakbeen waren als in twee kwabben verdeeld , die

hen de gedaante van een hart gaven
:
yder kaakbeen hadt twee hondstanden

;

die van boven waren langer dan de onderfte , en agter gcplaatft , wanneer de
mond geflooten was: de boven bakta-nden waren ten getale van zes aan weers-
kanten; de eerfte hadt flegts eene punt, de tvveïde was zo klein, en ver-

toonde zig zo weinig , dat men hem nauwelyks bemerkte , en dat hy een ydel
boven zig liet tuffcheii den eerilen en den derden tand : die laatfte was zeer

breed aan de bafis, en hadt een lange punt, op zyn voorfte gedeelte ge-

plaatft
; de drie andere tanden hadden elk verfcheiden punten : daar waren

aan weerskanten van het onderft kaakbeen zes tanden verder dan de hondstan-
den ; de drie eerften hadden maar één punt ; de derde was langer dan de eer-
fte en de tweede; de drie laatften hadden verfcheiden punten, maar zy wa-
ren minder breed dan de bovenile ; ook vielen deze , wanneer de mond ge-
flooten was, van buiten over de onderfte tanden heen.

Het doornagtig uitfteekzel van het tweede nek-wervelbcen was breed en
verheven

; men zag ’er niets van op de vyf eerfte wervelbeenderen : daar wa-
ren elf rug-vvervelbeendcren cn elf ribben, zes waare en vyf vallche; de
doornagtige uitlleekzels der eerfte en der laatfte wervelbeenderen waren dui-
delyk

, de andere wervelbeenderen hadden ’cr geen ; het borftbeen beftonde
fiegts uit twee beenderen; het eerfte was het min!tl:uig m;var het breedft; het
hadt twee lange en breede takken , die zig fchuiiifch van buiten en van vo-
ren uitftrekten, en die zig met de fleutclbcenderen cn de eerfte ribbe aan

'veerskanten geledigdcn : de geleding der tweede ribben was tiifichen het eer-

Ee en tweede been van het borftbeen; de derde, vierde, vyflc, cn zesde,
ribben geledigden zig met het midcieifte gedeelte van het tweede been, ’t

Welk zig nog twee lynen verder dan de zesde ribben uitftrekte , cn dat aan
zyn agterft einde breeder was dan aan ’t overige zyner uitgeftrektheid.

Daar waren flegts vyf lenden wervelbeenderen
; hunne uitlleekzels warm

zeer kort; het heiligbeen fcheen te beftaan uit vier valfchc wervelbeenderen,
en daar waren ’er in den ftaaitmaar tien, waar van het laatft de minfte , cn liet

^sde de meefte, lengte liadt; het voorfte gedceke van het heupbeen
L a
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driehoekig; de fchaambeenderen hadden een zeer blykbaar uitfteekzel op de
randen van het bekken onder de knobbelvvyze holligheid; die beenderen raak-
ten malkanderen , om zo te fpreeken , llegts in één punt.

Het fchouderblad {PI. XXII A A , fig. i ) van het geraamte van de nagt-
vlieger, in zyne natuurlyke grootte op de vier beenen gezien, ( en in fig. o,.,

van hetzelfde geraamte
, in ’t klein en met de beenen uitgefpreid gezien ) was

groot en van eenc zonderlinge gedaante , het hadt veel meer breedte dan leng-
te ; het maakte in zekeren zin een lang vierkant

, welks groote zyden (5 C

,

fig. O byna gelykwydig waren met de wervelbeen, kolom : de doorn (D)
was weinig verheven en begon ten naaftenby in ’t midden van de voorite
helft van de groote boven-zyde, welke men als de bafis van het Ichouder-
blad kan befdiomven ; die doorn Itrekte zig fchuinfch en omlaag uit tot den
onderften en voorllen hoek van bet vierkant : het grootft gedeelte {A) van dit

vierkant was dan agter den doorn ; dit gedeelte hadt verfchillende vlakten

,

het was bolrond aan zyne buitenzyde by den kleinen agterften kant (£) van
het vierkant , en het hadt by den doorn eene holrondte

,
geformeerd door eene

voor, die met het eene einde uitliep op den rand van de panswyze holligheid,

en met het ander einde op de bafis van het fchouderblad
, ten naaftenby op

een gelykcn afftand van den doorn en van den bovcnften en agterften hoek
van ’t vierkant: dit vierkant was niet regelmaatig, want het hadt drie ftompe
en geronde hoeken, en fchoon de vierde (F), alwaar de geleding van den
arm plaats hadt, niet ftomp was, zo was dezelve egter niet minder onregel-
maatig ; de binnenzyde van het fchouderblad hadt holronde en bolronde krom-
mingen , die aan de bolronde en holronde krommingen van de buitenzyde be-
antwoordden : de doorn was los van het lighaam des beens by den rand van
de panswyze holligheid , en maakte een tak, die bolrond was van voren, en
in een fchouderbeenshoold uitliep : het fchouderblad hadt een ravenbeks-uit-

Iteckzel, dat zeer lang en weinig krom was.
De fleutelbeenderen (G G, fig, i , en B B, fig. Q) waren lang breed en

van voren over hunne lengte bolrond.

Het armbeeii (//, fig. t,‘ C C, fig. a,Pi. XXIf en A, fig. i , PI. KXIll
waarin de beentjes van den voorften linker poot met den voet eens zo groot
als natuurlyk vertoond worden) was lang, ten naaftenby regt, en over het
grootft gedeelte zyner lengte rolrond; daar was eenc bcenagtige kam in ’t

lang voordoopende , op de onderfte zyde van het voorfte gedeelte , en eene
knobbelagtigheid aan weerskanten van het hoofd, dat geen hals hadt.

Daar was maar één been (//, fig. D D, fig. PI.XXII en B, fig.
I., Pi. XXIIl) in den voorarm; het is my uit deszelfs plaatfing, en uit oes-
zelfs geledingen met het armbeen en met de voorhand, voorgekomen, dat
het aan het 'ib-aalbeen van andere dieren beantwoordde : dit been was zeer
lang

, byna rolrond over zyne geheele uitgeftrektheid
, en weinig bolrond om

hoog aan zyn middelfte agterft gedeelte.
Het dijebeen (/C, fig. i, E E, fig. a, PL XXII en A, fig. 9.^Pl. XXIII

waarin de beenderen van het agterft linkerbeen en den voet eens zo groot als

natuurlyk vertoond worden) was kort, regt, en byna rolrond over zyne ge-
.heele uitgeftrektheid , uitgezonderd aan de beide einden.









^u7‘éa.^

.
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Het fcheenbeen (^L L , fig. i , F F, fig. 2, PL XXII en B, fig. 2,, PL
XXIII') was langer dan' het dijebeen,_regt, en byna rolrond in zyne geheele

lengte, met uitzond^ng der beide einden. ^
Het kuitbeen (il/ M, fig.

G ^ fig. 2,, PI. XXIIen C ^ fig. 2 , PI. XXIU)
was zo dun als een zeer f^e draad ; het hadt evenwel wat meer middellyns

aan zyn onderft dan aan zyn bovenft gedeelte.
, , /•

Ik heb maar drie beentjes in de eerfte ry van de voorhand (iV iV, fig. r

,

H H, fig. 2.^ PI. XXII en C D, fig. i, PL XXlil) gezien; één groot, dat

voor het been van den voorarm geplaatft, en fchuinlch gefchikt was van bo-

ven naar beneden, en van buiten naar binnen, en een klein aan weerszyde

van het groot: daar waren in de tweede ry vier beentjes, ten naaftenby van

dezelfde grootte: de drie eerfte waren elk voor een van de drie eerfte been-

deren van de agterhand ; het vierde beentje van de tweede ry van de voor-

hand was gedeeltelyk voor het vierde beentje van de agterhand , en gedeeite-

lyk voor het vyfde. „„„ r r,, vv'rrT\
De voorvoet (O, fig. i, / /» fig. 2, PL XXII en D fig. 2, PL XXIII)

beftondt uit zeven beentjes gelyk de voorvoet van ^n meiftch ; daar was daar-

enboven een lang en krom been (P , fig- i ^ K K, fig. ^ k B/. XXI I en F, fig,

2 PL XXIII) welk aan het agterft gedeelte van liet hielbeen vaft was , en

een ander ten naaftenby van dezelfde lengte en dezelfde gedaante
, (^, fig,

I LL, fig. a,Pl. XXIU en G , fig. 2, Pl.XXUI) ’t welk aan het eerfte by

deszelfs agterft einde vaft was. _ _
Van vyf beenderen van de agterhand was het eerfte (F

, ftg. i, PL XX III)

alleen geëvenredigd aan de grootte van het dier; de vier andere (^F G Hl)
waren uitermaaten lang; het derde (G} en het vierde (/^) had-den ten naaften-

by eene gelykc lengte, en zy waren langer dan het tweede (F) en het vyfde

( l) die alle beiden even lang waren,

De duim hadt zyne twee regels en een nagel (F), die wel geformeerd was;

ik heb llegts twee regels (F M) in den eerften vinger gezien, maar de drie

anderen hadden elk drie regels (^N OF); de vier vingers hadden geen na-

gels , het einde van hunnen laatften regel verdween in het weefzel van het

vlies der vleugelen.

De beentjes van den agtervoet ( H I, fig. 2 , PL XXIII) en der vingeren

(F F) van de agterfte voeten, waren van eene grootte evenredig inet die

van het dier, en yder vinger hadt een wél gefornieerden nagel, maar die min-

der dik en wat langer was dan die van den duim der voorfte voeten.

Het bekkeneel van den kop van den groot-oor hadt geene becnige graaten»-

de tanden van het bovenft kaakbeen waven ten getale van zeSlien ; te weeten

twee fnytanden aan weerszyde ,
een hondstand, en vyf baktanden , tk eerfte

Ihvtand hadt twee punten ,
en de tand ,

. die z?g agter den hondstand bevondt,

was zeer l-lein: daar waren in het onderft kaakbeen twintig tanden, gelyk in

de vledernniis, ’t welk in alles zes- en dertig tanden maakte; de zes fnytanden

van dit ka-akt^een hadden elk maar twee of drie kwabben; het heiligbeen be-

ftondt uit vier valfche werv^elbeendereii ,
en de ftaart uit negen.

Het hoofd des geraamtes van de. nagt-vliegers, 1,, l^J. XXII) \wzi veel
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minder lang dan dat van de vledermuis; de kruin (R) van den kop was wat
holrond in plaats van bolrond te zyn ; de bek hadt veel meer breedtd dan
lengte : de opening der neusgaten was , naar evenredigheid

, zo breed als de
bek , en bygevolg waren de twee eerfte fnytanden van het bovenlt kaakbeen
meer van malkanderen veuwyderd dan by de gemeene vledermuis; het eerde de-
zer tanden en de vier hondstanden waren ook veel grooter en dikker

, en de
zes onderile fnytanden waren in drie of vier kwabben verdeeld , en om zo te
Ipreeken gefeltonneerd of gekranfd ; dewyl de beide kaakbeenen korter waren
dan by de gemeene vledermuis

, avaren ’er ook minder baktanden van boven en
beneden; daar waren ’er maar vier aan weerszyde van het bovenlt kaakbeen,
en vyf aan ydcre zyde van het onderd ; ik heb geen kleinen tand agter de ho-
vende hondstanden gezien , gelyk in de gemeene vledermuis , en ik heb maar
twee kleine tanden met een enkele punt geteld tuflehen de onderde honds-
tanden en de drie groote baktanden : dus hadt de nagt-vlieger maar twee-en-
dertig tanden , vecttien in het hovend kaakbeen

, en agttien in het onderd

;

daar waren vier valfche wervelbeenderen in het heiligbeen en tien in den daart.

De ferotine hadt aan weerskanten van het bovend kaakbeen twee fnytan-
den

, een hondstand , en vier baktanden ; de eerde der fnytanden was breed
aan ’t einde , maar de tweede was puntig en zeer klein ; de fnytanden van het

onderd kaakbeen waren ten getale van zes , en daar bevonden zig aan weers-
zyde een hondstand en vyf baktanden , het welk in alles twee-en-dertig maakt;
fchoon die van de nagt vlieger ten zelfden getale zyn , zo verfchillen evenwel
de tanden van de ferotine van dezelve in de gedaante van den eerden fnytand
aan weerskanten van het bovend kaakbeen, die aan het einde breed is in dit

dier en puntig in de nagt vlieger.

Het bovend kaakbeen van de pipiftrelle hadt aan weerzyden twee puntige
fnytanden, waarvan de eerde de langde was, een hondstand en vyf baktan-
den , waarvan de eerde maar één punt hadt ; de fnytanden van het onderd
kaakbeen waren ten getale van zes , die elk drie of vier kwabben hadden ; daar
was vervolgens aan weerszyde een hondstand en vyf baktanden , waarvan de
eerde en de tweede maar één punt hadden , en de tweede langer was dan de
eerde ; het heiligbeen hadt vier valfche wervelbeenderen en de daart agt.
Het hoofd van het geraamte van de hoefyzer hadt een beenagtige graat , die

dun en fchcvp was en zig van het voorhoofd tot het agterhoofd uitdrekte
; en

een minder verheven en dwarfclie graat op het agterhoofdsbeen : de bek was
zeer breed, de opening der iicusgaLen hadt veel uitgedrektheid

, en de eigen-

lykc neusbeenderen waren rond cn formeerden eenc dikke bolrondte boven de
opening der neusgaten : daar waren geene fnytanden in het bovend kaakbeen

;

daar wa.ren aan weerszyde een hondstand cn vier bakranden
, waarvan de eer-

de twee punten hadt ,
de twee andere hadden ’er drie : daar waren in het on-

derd kaakbeen maar vier fnytanden
,
die elk drie kwabben maakten ,

een honds-
tand aan weerszyde , die minder dik was dan de hovende

, en vyf baktanden

;

de eerde was de kleinde , hy hadt maar één punt.

Lengte
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BESCHRYVING
VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET,

HETWELK BETREKKING HEEFT TOT DE NATUURLYKE HISTORIE

der' vledermuizen.
No. DCCLXXX. Een gemeens vledermuis.

No. DCCLXXXI. Een groot-oor.

No. DCCLXXXII. Een fiagt-vlieger.

No. DCCLXXXIII. Een ferotine.

No. DCCLXXXIV. Een pipijlrelle.

No. DCCLXXXV. Een barbaftelk,

No. DCCLXXXVI. Eene groote en kleine hoefyzer.
Deze agt dieren zyn in wyngeeft bewaard.

No. DCCLXXXVÏI. Het geraamte van een gemeens vledermuis.

Dit geraamte is twee duim en tien lynen lang , van het einde des onderften
kaakbeens tot aan Iret agterfte einde der heupbeenderen

j de omtrek van den
kop , aan de dikfte plaats genomen

, is van een duim en vyf lynen.
No. DCCXXXVIII. Het geraamte van een groot-oor.

De lengte van dit geraamte is van een duim en zeven lynen, van ’t einde
des onderllen kaakbeens tot aan het agterfte einde der heupbeenderen j de om-
trek van het hoofd, op ^de dikfte plaats gemeeten, is van een duim en eene lyn.

• No. DCCLXXXIX. Het geraamte van een nagt-vlieger.

Dit geraamte is twee duim agt lynen lang van het einde des onderften kaak-
beens tot aan het agterfte einde der heupbeenderen

j de oratrek van het hoofd
is van een duim en zes lynen aan de dikfte plaats.

No. DCCXC. Het tongbeen van een nagt-vlieger.
Dit been beftaat llegts uit ééne bafis en twee hoornen , gelyk dat van de

rot
, van de muis , enz j maar de bafis heeft veel meer kromte , en heeft gee-

ne meerdere dikte dan de takken.

No. DCCXCI. Het roede-been van een nagt-vlieger.

De lengte van dit been is van drie lynen; het onderft einde is zeer dun en
puntig ; het ander einde , dat aan de roede vatt was

, is veel dikker , het heeft
een halve lyn middellyn.

No. DCCXCIl. Het geraamte van eene pipHïrelk.
De lengte van dit geraamte is van een duim zeven lynen van het einde des

onderften kaakbeens tot aan het agterfte einde der heupbeenderen; het hoofd
heeft tien lynen omtreks aan de dikfte plaats gemeeten.

No, DCCXCIII. Het geraamte van eene hoefyzer.
Dit geraamte heeft twee duim vyf lynen lengte van het einde van het on-

üerft kaakbeen, tot aan het einde der heupbeenderen; de omtrek van het
hoofd is van een duim vyf lynen , aan de diltfte plaats genomen.M a
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DE R E L M Ü r S *.

jgjs^^y kennen drie foorten van relnraizen, die, gelyk het niarmeldier, den

1^
geheelen winter flaapen, namelyk de relrauis, de groote hazelmuis,

en de kleine hazelmuis : de relrauis is de grootfte van de drie , de
''

kleine hazelmuis is de kleinfte : verfcheiden' Auteuren hebben de ee-

ne dezer foorten met de twee andere verward , fchoon zy alle drie zeer on-

dcrfcheiden zyn , en men dezelve gevolgelyk met weinige moeite herkennen en

uit malkanderen houden , kan ; de relmuis heeft ten naaftenby de grootte van

een eekhoorn; zy heeft, even^ als deze, den ftaart met lang hair bedekt; de

groote hazelmuis is niet zo groot als de rot, zy heeft den ftaart met zeer kort

hair bedekt , met een pluim van lang hair aan ’t einde ; de kleine hazelmuis is

niet grooter dan de muis, haar ftaart is met langer hair bedekt dan die van.

de groote hazelmuis, maar korter dan die- van de relmuis, met een groote

pluim lang hair aan ’t einde: de groote hazelmuis verfchilt ook van de twee

andere door de zwarte flippen , die zy by de oogen heeft, en de kleine ha-

zelmuis door de blonde kleur van haar hair op den rug : alle drie zyn zy wit

of witagtig onder de keel en den buik ; maar de groote hazelmuis is van eene

fchoene witte , de relmuis flegts van eene witagtige , kleur , terwyl de kleine

hazelmuis eer geelagtig dan wit is in alle de onderfte deden van het lig-

haam : zie hier agter de drie figuuren en de befchryvingen.

Het is oneigenlyk uitgedrukt, dat deze dieren den geheelen winter flaapen

hunne ftaaris niet die van een natmirlyken flaap ; het is eene verftyving
, ee-

ne verdooving der ledemaaten en zintuigen, en die verdooving wordt door.

de verkonding van het bloed voortgebragt : deze dieren hebben zo weinig in-

wendige warmte , dat dezelve die van de lugt , waarin zy leeven
, weinig over-

treft: wanneer de warmte der lugt tien graaden boven ’t vriespunt op dem
thermometer tekent , zo is de warmte dezer dieren ook flegts van tien graa-

dèn: wy hebben den- bol van een kleinen thermometer in hetlighaam van
verfcheiden leevendige relmuizen gehouden , en bevonden, dat hetzelve van-

binnen ten naaftenby even warm was als de lugt-; zomtyds zelfs is de ther-

mometer, fchielyk in het lighaam gedompeld, en op het hart, omzotefpree-

Ken, van het dier gehouden, een halven graad of een graad gevallen, en ter--

wyl dezelve in de lugt op elf hadt geftaan ,
in- het- lighaam van het dier tot:

* De relmuis heet in ’t Gr^ekfch volgeas Gesner ; rolgens de Ta'sikeoners
5

in ’t Latyn Glis; in ’t Italiaanfch Galera, Gitera, Gbiro; in ’t Spaanfeb Liron; in ’t Fran/ch»

Ie Lak-, in’t Hpogdaitfeh SiebenfcblS/er volgens Klein; en Greut m zammigs andere plaatfen>

v.an Duittchland volgens Gesner; in 't Poolfcb Sezurek;. in t Zwitferfch Rell RdlniuJ’s; in ’ti

eud Franfeh Liron, 'kat-

Glis. Gesnf.r, Hijlor. Qiiadrup. pag. 550; Icon. Qnaarup, pag. 109.

Giis. AbDROVANn. llijl. Quadrup. digital, pag. 409-

QlifJupra.elifcuri.ciaereuSf infra ex olbo cinerefcens. aRissOK Regn, ^aim. fag,.jCtu j
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tien gezakt : nu weet men , dat de warmte van den menfch en van de mees-

te dieren , die vleefch en bloed hebben , op alle tyden dertig graaden te bo-

ven gaat ; het is derhalven geen wonder ,
dat deze dieren

j
die in vergelyking

van anderen zo weinig warmte hebben, in een ftaatvan verftyving;of verdoo-

ving vallen, zodra die weinige inwendige warmte door de uitwendige warm-

te der lugt niet meer onderfteund en geholpen wordt , en dat gebeurt wan-

neer de thermometer niet meer dan op tien of elf graaden boven ’t vries-

punt is: dit is de waare oorzaak van de verdooving dezer dieren, eene oor-

zaak, daar men onkundig van was, en die zig egter algemeen uitftrekt tot

alle dieren , die
,
geduurende den winter ,

flaapen ; want wy hebben dezelve

waargenomen in de relmuizen , in de eegels , in de vledermiiizen ; en fchoon

wy geene gelegenheid gehad hebben om dit op het marmeldier te beproeven ,

ben ik egter overtuigd, dat hetzelve een koud bloed heeft, gelyk de andere,

naardien het even als deze, aan denzelfden ftaat van verdooving, geduu*

rende den winter , onderheevig is.

Die verdooving duurt zo lang als de oorzaak aanhoudt , die dezelve

voortbrengt , en eindigt met de koude : eenige graaden warmte boven de tien

of twaalf zyn genoeg om deze dieren weder leevendig te maaken , en zo men
hen, deswunters, in eene zeer warme plaats houdt, vcrttyven zy in ’t ge-

heel niet; zy gaan en komen , zy eeten en flaapen alleenlyk van tyd tot _tyd

,

gelyk alle andere dieren. Wanneer zy de koude voelen, fluiten zy zig in

een, en rollen zig als tot een bal, om minder oppervlakte aan de lugt te

bieden , en een weinig warmte te behouden : het is dus ,
dat men hen des

winters vindt in de holle hoornen en in de gaten der muuren , die op ’t zuiden

ftaan ; zy liggen daar in als ballen , en zonder eenige beweeging , op mofch
en bladen , men vat hen ,

men houdt ben , men rolt hen , zonder dat zy zig

beweegen , zonder dat zy zig uitflrekken ; niets kan hen uit hunne verdoo-

ving doen herkomen , dan eene zagte , en langzaam aangezette , warmte ; zy

fterven, wanneer men hen eensklaps by ’t vuur brengt,- men moet, om hen

te doen leeven , hen napswyze daar toe. doen naderen. Schoon zy in dezen

ttaat zonder eenige beweeging zyn, fchoon zy de. oogen geflooten hebben,

en van alle gebruik der zintuigen beroofd fchynen, voelen zy egter de fmart,

zo die zeer leevendig is ; betkvvetfen, het branden, doet hen eene bewee-

ging van famentrekking. maaken , en een kleinen doffen fchreeuw uitgeeven,

welken zy zelfs verfcheidenmaal herhaalen: de inwendige gevoeligheid blyft

derhalven beftaan, zo wel als de werking van het hart en de longen; het

is evenwel tc vermoeden ,
dat die leevensbeweeging in dezen ftaat van ver-

dooving niet met dezelfde kragt, en hetzelfde vermogen, werken, als in

den gewoonen ftaat ; de omloop heeft waarfchynlyk geen plaats dan in ds

grootfte vaaten, de aderahaaling is zwak en traag, de aflcheidingen zyn zeer

flauw en weinig, en daar hebben geene uitwerpzels plaats: de doorvvaafle-

ming ftaat ook byna ftil, dewyl zy verlcbeiden maanden zonder eeten door-
brengen, het welk niet zoude kunnen gefchieden, zo zy , in dezen tyd van
vaften, naar evenredigheid, zo veel van hunne zelfftandigheid verloeren als

op andere tyden , tvaarin zy dat verlies door het neenien van voedzel herftel-

L^:. zy verliezen ’er egter iets van, dewyl zy
, in al te lange winters ,Jn him-r-

M 3.
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ne gaten fteiven; doch miffchien is het ook niet de langere aanhoirding, maar
de meerdere gcftrengheid , van de koude die hen doet omkomen want zo
men hen voor eene llerke voril bloot legt, fterven zy in korten tyd’ hetgeen
my zou doen denken , dat het niet het al te groot verhes van zelfftandigheid
is , waardoor zy in zwaare winters orakonien , maar dat dit meer aan de al te
ftr^ge koude moet toegefchreeven worden , is , dat zy in den herfll: ten ui-
terften vetzyn, en dat zy het nog zyn, wanneer zy in de lente weder lee-
vendig wórden: die overvloed van vet is een inwendig voedzel, ’t welk ge-
noeg is om hen te onderhouden

, en om te vergoeden wat zy door de uit-
waaflemiug verliezen.

Voor het overige, gelyk de koude de eenige oorzaak van hunne verdoo-
ving is , en zy in dezen Haat niet vallen

, dan wanneer de warmte van de lugt
beneden de tien of twaalf graaden is verminderd, zo gebeurt het dikwils, dat
zy des winters wederom leevendig worden; want daar zyn uuren, dagen, en
zelfs aanhoudende dagen , in dat jaargetyde

, waarin de üiermometer op
twaalf, dertien, veertien, en zelfs meer graaden, boven ’t vriespunt ftaan blyf^
en geduurende dat zagte weder komen de relmuizen uif haare holen te voor-
fchyn, om de leevensmiddelcn te zoeken , of liever, zy eeten den voorraad,
welken zy in den herfft verzameld, en naar heur winter-verblyf gebragt, heb-
ben. Aristoteles heeft gezegd («),en alle de Natuuronderzoekers hebben
het na Arisïoteles gezegd , dat de relmuizen den winter zonder eeten over-
brengen , en dat zy , in dezen tyd zelven van hun vatten , ten uitertten vet
worden, dat de flaap alleen hen meer voede, dan de fpyze andere dieren
voedt; het ftukis niet alleen niet waar, maar de onderftelling zelve van het
Huk is onmogelyk : de relmuis

, vier of vyf maanden in een ftaat van verdoo-
ying doorbrengende, zou niet vet kunnen worden, dan van de lugt, die zy
inademt : laat ons , zo men wil

,
eens toegeeven , en dat is veel te veel toege-

geeven, dat een gedeelte van die lugt tot voedzel overgaat, zal daar uit zulk
eene aanmerkelyke vermeerdering geboren worden ? zal dat

, zo ligte , voed-
zel zelfs genoeg kunnen zyn voor het geduurig verlies , dat door de door-
waaffeming gemaakt wordt? het geen Aristoteles in deze dwaaling heeft kun-
nen doen vallen, is, dat de relmuizen in Griekenland, alwaar de winters ge-
niaatigd zyn , niet aanhoudend flaapen , en dat zy telkens , wanneer zy door
de warmte wakker gemaakt of verleevendigd worden, voedzel, en miffchien
wel wat rykelyk, gebruikende, zeer vet zullen geworden, of liever geblee-
ven , en Joor Arisïoteles , in haaren Haat van verdooving zelve

, zodanig
gevonden, zyn; wat men hier omtrent als waar en zeker kan ter nederftel-
len , is , dat zy op alle tyden vet zyn , en vetter in den herfll dan in den
zomer.

Het vleefch dezer dieren is \n:y gelyk aan dat van het indiaanfeh varkentje;
de relmuizen maakten een gedeelte van de goede lier by de Romeinen uit ; zy
fokten dezelve by menigten. Varro geeft de manier op , hoe men de rel-
muizen in perken kan houden

, en Apicius die , om ’er lekkere ragouts van
niuaken . dat gebruik is niet gevolgd geworden ^ ’tzy datmen een afkeer van

fH/lor. Animl, lib, VIII. cap. 17,
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deze dieren bebbe, omdat zy naar de rotten gelyken, ’t zy, dat hun vleefch

inderdaad niet aangenaam van fmaak zy: ik heb boeren, die het gegeeten

hadden , hoorcn zeggen , dat het n^einig beter is dan dat van de waterrot

;

voor het overige is de relmuis alleen eetbaar ; de groote hazelmuis heeft een

fleg.t vleefch, en dat zeer onaangenaam riekt.

De relmuis gelykt vry wat naar den eekhoorn in zyne gewoonten en leevcns-

wyze; zy onthoudt zig, even als deze, in de boüchen, zy kloutert op de

boomen, en fpringt van tak tot tak; niet zo vaardig evenwel als de eek-

hoorn , die langer van pooten , minder dik van buik , en zo mager als de

relmuis vet , is ; ondertuflchen leeven zy beiden van hetzelfde voedzel ; beu-

ken , hazelnooten , kaftanjes , en andere wilde vrugten , maaken hunne gewoo-

ne fpyze uit: de relmuis eet ook kleine vogeltjes, die zy in hunne nellen

vangt; zy maakt zig geen verblyf van leem boven in de boomen, gelyk d?

eekhoorn , maar zy vervaardigt zig een bed van mos in de holle iiammen ; zy

legert zig ook in de fpleeten van hooge rotfen , en altoos in drooge plaatfen

;

zy vreeft de nattigheid, drinkt weinig , en komt zelden op de aarde neder;

ook verfchilt zy hier in van den eekhoorn, dat deze zig geraaklyk laat tem-

men, daar zy altoos wild blyft.

De relmuizen koppelen tegen het einde van de lente , zy werpen in den

zomer, de dragten zyn gemeenlyk van vier of vyf; zy groeijen fchielyk, en

men verzekert ,
dat zy maar zes jaar leeven : in Italië , -alwaar men nog het

gebruik heeft van haar te eeteri ,
maakt men greppen in de boflehen

, welke

men met mos bekleedt , en met ftroo bedekt , en waarin men beuken werpt;

menverkieft een drooge plaats , onder de befchutting van een rots, die op het

zuiden ftaat; de relmuizen begeeven zig in menigte derwaards, en men vindt

haar aldaar verftyfd tegen het einde van auguilus; dat is de tyd, waarin zy

beft te eeten zym
Deze kleine dieren zyn moedig en verdedigen hun leeven tot het laatfte ui-

terfte ; zy hebben zeer lange en zeer ilerke voortanden , ook byten zy gewel-

dig ; zy vreezen noch het wezeltje , nóch de kleine, roofvogels ; zy ontfnap-

pen aan den vos , die hen niet tot boven in de boomen volgen kan ; hunne

grootfte vyanden zyn de wilde-katten , en de bofch-marters.

De foort dezer dieren is niet heel zeer verfpreid; men vindt hen niet in

zeer koude klimaaten, gelyk Lapland en Zweeden; ,ten minften de noord-

fche Natuuronderzoekers ipreeken ’er niet van ; de foort van relmuis , die zy

aanduiden , is de kleine hazelmuis ,
de kleintte van de drie : ik vermoede ook,

dat men haar niet vindt in de zeer heete landen, dewyl de Reisbefchryvers

*ér geen gewag van maaken : ook zyn ’er weinige of
^

geene relmuizen in de

open landen, gelyk Engeland; zy moeten een gemaatigd klimaat ^hebben, en

een land met boffehen beflaagen:. men vindt haar in Spanie , in brankryk, in

Griekenland, in Italië, in Duitlchland , m Zwitferland, alwaar zy zig in de

boffehen op de heuvels, en niet boven op de hooge bergen, verhouden, ge-

lyk de marmeldieren
, die, fchoon onderheevig om door de koude te veiftyr-

ven^ de fneeuw en yffel egter fcbynen te zoeken.
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BESCHRTFING VAN DE RELMUIS.

relmuis (^Pl. XXIV. fig. i.) heeft veel overeenkomft met den eek-

^1 ^ it
verre lie geilalte des Kghaams beti’efc , en vooral die

van den Haart, die, van het een tot het ander einde, met lang hair
bedekt is ; maar zy verfchilt ’er op eene zeer blykbaare wyze van

door de grauwe kleur , die alleen genoeg is om haar van den eekhoorn te on-
derfcheiden, als welke vaal is, of flegts een ligt zweemzel heeft van grauw,
en zomtyds van bruin met vaal gemengd ; daarenboven is de relmuis wat klei-

ner dan het eekhoorntje : de beide dieren ondertuffchen worden in de bos-
fchen gevonden , beklauteren de boomen , en loopen of Ipringen de een byna
zo vaardig als de ander van tak tot tak : wanneer men hen van naby waar-
neemt, bemerkt men ligtelyk dat de relmuis een minder breeden kop en
bek heeft , dat de oogen kleiner zyn en minder uitfpringen , dat de ooren lan-

ger, dunner, cn byna kaal, de beenen, de voeten, de vingers en de nagels
kleiner, en de hairen van den ftaart minder lang zyn.
De oogen van de relmuis , die ten onderwerpe voor deze befchryving ge-

diend heeft, wareir met zwart geboord; de hovenfte zyde van den bek en
van den kop , en een gedeelte der zyden van den kop , de bovenkant , en de
zyden van den hals en van het lighaara , de fchouders , de buitenkant van den
arm, en van den voorarm, van de dije en van het been, en byna de geheele
ftaart hadden een grauwe kleur , met zwart en «ilverkleur gemengd ; het hair
was afchgrauw , over het midden zyner lengte byna van den wortel af

; het
overig gedeelte hadt eene zeer fchitterende grauwe kleur tot aan de punt ; dit

hadt by de meellen dezer dieren plaats; anderen evenwel hadden aan ’t éinde
zwart boven het grauw ; het midden der bovenzyde van ’t gewrigt der hand en van
deagterhand was zwartagtig

; een gedeelte der zyden van het hoofd , het onder-
fte kaakbeen

, de hals, de bertedenzyde van den hals, de borrt, de oxels, de
binnenkant van den arm en van den voorarm, de voorfte voeten, de buik,
de hezen, de binnenzyde van de dije en van het been , de zyden van den ag-
tervoet, en de vingers der agterfte voeten, hadden eene witte Üeur, op
zommige plaatfen hgtelyk met een zweemzel van grauw gemengd

, en op ee-
nige hairtjes verzilverd ; de zelfde witte kleur was op de onderfte zyde van
den ftaart by zyn begin

, en ilrektc zig langs den ftomp over de helft van
deszelfs lengte uit.

De knevels waren van eene zwarcagtigc kleur en twee duimen lang; het hair
des lighaams hadt vyf of zes lynen lengte ,

en dat van den ftaart omtrent een
duim: de voorfte voeten verfchilden niet van die van den eekhoorn, dan voor
zo verre men ter plaatfe van den duim niets zag dan zeer onvolmaakte over-
bjyizels van nagels : daai'_ waren zes celtagtighcden ontler de agterfte voeten
vier aan het begin der vingeren, en twee meer naar agteren.
De voeten van de relmuis zyn dikker dan die van de rot; het is gemaklyk

,de relmuis van de rot, en van de waterrot, die ten naaftenby van dezelfde

dikte
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«iikte zyn , te onderfcheiden door de gedaante van den ftaart , die zeer ruig

is by de relmuis, en byna kaal in de twee andere dieren.
1

duimen, lynen.’

Lengte des gebeden lighaams, in een regte lyn gemeeten, van het einde

van den bek tot aan den aars •

Lengte des hoofds van het einde van den bek tot aan

Omtrek van bet einde van den bek

Omtrek van den bek, beneden de oogen genomen
Omtrek van de opening des monds . •

Aflland tufTchen de twee neusgaten . . -
,

Afftand tuffehen het einde van den bek en den voorften hoek van t oog. o.

Afliand tuiïchen den agterften hoek en ’t oor . •

Lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen

Opening van het oog . • '
,

' j
AiUand tuffehen de voorfte hoeken der oogen volgens d

het neusbeen gemeeten
Dezelfde afftand in een regte lyn gemeeten

Omtrek van het hoofd tuffehen de oogen en de ooren

Lengte der ooren . . . •

Breedte aan de bafis op de buitenfte kromte gemeeten

Afftand tuffehen de beide ooren om laag genomen

Lengte van den hals • .
‘ „

Omtrek van den hals . . . *

Omtrek des lighaams agter de voorfte pooten genomen

Omtrek aan de dikfte plaats gemeeten

Omtrek voor de agterfte pooten gemeeten

Lengte van den ftomp des ftaarts

Omtrek van den ftaart aan ’t begin van den ftomp

Lengte van den voorarm van den elleboog tot aan ’t gewi

Breedte van den voorarm by den elleboog

Dikte van den voorarm terzelfder plaatfe

Omtrek van ’t gewrigt van de hand

Onitrck van de agterh.and . - •

Lengte van het gewrigt af tot aan het einde der nagelen

Lengte van het been van de knie af tot aan de hiel

Breedte van het bovenft des beens

Dikte • •
.

• • •

Breedte ter plaatfe van de hiel .

Omtrek van den agtervoet
, ,

•
, ,

•
,

Lengte van de hiel af tot aan ’t einde der nagekn

Breedte van den voorften voet

Breedte van den agterften voet

Lengte van de grootfte nagelen

Breedte aan de balis

• • 5- lO.

agterhoofd. I. 7*

• • I. o.

• • I. 8.

• • o. II.

• o.' r.

hoek van ’t oog.> o. 8.

• • o. 5i*

• • o. 3*
o. 2.

kromming van

• • o. 7.

• • o. 5-

• 2. 8.

• • c. 6.

• • • o. 6.

• * o. 7-

• • o. 5’

• • a. I.

• • • 3- o.

* • 4- 2.

^ •
O
0* 4-

• • 4* 9-

I. 4-

gt van de hand. I. o..

• o. 3-

• » 0. 2.

• • o. 7*

0. 6.

• •
0. 8.

• • I. 3*

• o. 4-

•
o. 2j.

• o. 2h
• » o. 8.

» I. I.

• • o. 3-

« • o. 3’i*

• • o. Ik-

• • o.
t

r

De relmuis, die ten oiiderwerpe voor de befchryving der weeke binnen-

deelen gediend heeft, was, van bet einde van den bek tot aan den aars, zes

nu. Dul. N
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duim lang; de ftaart was vier en een half duim lino- i

den ftomp, en vyf duim drie lynen tot aan het einde^yan hi hah-T^®twee oneen zeven gros.
van net üair; hy woog

,.By het openen van den onderbuik vondt men Uvee vette hWnu-
lyn dikte, die aan weerskanten een der ingewanden bedekten* in'^^de^”

kerkant, en de müf aan de linkSde van de^maa?fï ^

de andere dieren met gekloofde voeten
^ ithumfth gengt gelyk in

De ttt'aalfvingerigedarra fti*ekte zig tot in ’t midden van de regterzvde nit^hy youwde zig bmnenwaards, en verlengde zia naar vnrpn nm
enigen met den nugterendann , die zyn omwenteHng^ in de mv^rSk^de zyden nMk et die van den omgebogendaim wLn in de SSe„ ^in den eigenlyk gezegden onderbuik ; vervolgens ftrektp -/i/r a
voormards langs den nvaalfvingerigendami, en*vouwde zfg”|ter deTaaï'*'

Daar was aan weerskanten van den regtendarm T>u riA« 1

1

-

SIÖ «gerigetom hadt zo 4d
grootte verfchilde.

, die , op verfcneiden plaatien
, in.

ker?yde gepïïft^d^^^^
den doOT een diepe fplitfing daar de draagband doorging: 'het kldnftePedS"te van deze kwabbe was gcplaatft vóór dt linker kwfki-S .

““ gedeel-

te, hadt twee kleine Iplytingen; het galblaasje was in Hp p
^^deel-

«rekte zig verder dan de randen va®de kivibbe uit'ïeS?'
be waren ter regterzyde, en de vyfde aanen wonel vafde 1^? bv^^^^^flokdann :. de lever hadt van buiten en van binnen eene rnn,/ I
kleur; zy woog een half gros en dertig greta,

™'l-z'vartagüge.

Het galblaasje was zeer groot en bvna evrond het baiir pp««

t daal L beva? was
groenagtige

rip vf
zyden, zy liep in ’t lang, eh was van eene donker mn.kleur van buiten en van binnen; haar, ojider-ft gedeelte was wat hrppdprdan liet bovenli; zy woog vier greinen.

aan den ^twaSfvinferig^^^^ af tot

k«r, zy waren langagtig, en lïdïen^ïSiTgVS^^^^ K'kcn\ï ïry
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groot, maar daar was maar ééne tepel; de verfcheiden zelfftandighedeti van

het binnenft waren zeer duidelyk te zien.

Het zenuwagtig middelpunt van het middelrif was zeer doorfchynend,

het vleezig gedeelte hadt weinig dikte.
^

De linkerlong hadt maar «ene kwab , en de regterlong hadt er vier ,
waar-

van drie aangeregen waren; de vierde bcvondt zig by de bafis van ’t hart, en

was naar evenredigheid der andere , dikker dan zy gemeenlyk is in de die-

ren die vier kwabben in de regterlong hebben ; de meefte longe-kwabben

van’de relmuis hadden noch fplytingen noch uitfnydingen.

Het hart was weinig verlengd ; de bafis was in ’t midden van de borft , en

de punt liep fchuinfch ter linkerzyde en naar agteren.
_

Het einde van de tong was breed en zeer dun ; het overige hadt meer

dikte ; het voorfte gedeelte was voorzien van bykans onmerkbaare tepel-

tjes , met kleine witte korreltjes doorzaaid , en in ’t midden over de lengte ge-

voord I op het agterft gedeelte waren dikker 'tepeltjes agterwaards gerigt ^
en

drie kleine kelkklieren , hoekswyze gefcliikt ,
eene van agteren en twee van

Voren
Het voorfte gedeelte van ’t verhemelte was doorfneeden door drie breede

vooren , en daar waren ’er vier op het agterft gedeelte tuftchen de baktanden ;

die laatlle vooren waren minder breed dan de eerfte , zy hadden minder ver-

heven randen ,
die bolrond van binnen en in t midden afgebroken waren

])

met uitzondering van den laatften ; de llrotklap was zeer dun.

Daar waren geene bogtigheden op de voorherffenen; de agterherflenen wa-

ren agterwaards geplaatft , en hadden dezelfde figuur als die der meefte ande-

re viervoetige dieren ; de voorherffenen woogen een-en-twintig grein en de

agterherffeuen zeven en een half grein.
• j , ,

De relmuis heeft zo veel overeenkomft met de groote hazelmuis , dat er al-

le reden is om te denken, dat de inwendige deelen der voortteeling van het man-

netje op verfchillende tyden des jaars meerderen of minderen omtrek krygen ,

gelyk ik in de groote hazelmuis heb tvaargenomen ;
dewyl ik geen relmuis heb

gevonden, welker zaadballen, zaadblaasjes , voorftanders, enz, niet zeer

klein waren in vergclyking van de dikte , die deze zelfde deelen hadden in

een groote hazelmuis, die ik in het gimftig jaargetyde ontleed heb, als zyn-

de deze dieven geinuklyker te bekomen dtin dc rclmuizen ^ zo ik hier de

befchryving der teeldeelcn van dc mannetjes relmuis voorby, omdat die' be-

fchr\'ving onvolkomen zoude zyn
,
en vervuld kan worden door de befchry-

‘ ving der teeldeelen van de groote hazelmuis , welke ik gedaan heb naar een

onderwerp, waarin deze deelen in alle hunne grootte waren (a)’, des te meer

omdat de teeldeelen van een mannetjes relmuis my vooigekomen zyn zeer te

gelyken naar die van de groote ha2xlmuis, dezelve met den anderen veigely-

kende toen zy nog niet al den omtrek hadden , dien zy op een anderen tyd

moeiten krygen.

Qi) Zie de befchryving van de hazelmuis, welke op die van de relmuis volgd,

N a
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Het wyfje, ’t welk ten onderwerpe voor de befchryving der teeldeelen o-e*

dicnd heeft , wss vun dezelFde grootte sis het nisnnetje
, wssr nssr de voor*

gaande befchryving is gedaan.
Dit wyfje hadt, even als het mannetje, tien mammem, vyf aan weerszvdeï

twee op de borft , en drie aan den buik.
De kittelaar was zeer weinig zigtbaar, maar men zag onderfcheidenlyk de

dieping vim de voorhuid
; de blaas hadt eene eyronde gedaante , de hoornen

van de lytmoed^er waren zeer lang, regt en hingen aan den onderften rand
van eiK der bladen van den onderbuik vaft ; de zaadballen hadden zo weinig
dikte

, dat men dezelve naiiwelyks onderfcheidde van het vet der bladen i de.
trompetten waren niet gekluwend gelyk die der rotteni

I..engte van de ingewandsbuis van dea portier tot aan den aars
Omtrek op de dikftc plaatfcn ....
Dmtrek op de dunfte plaatfen . . , .

'

(iroote oratrek van de maag . . • .

Kleine omtrek . . . . ,

Lengte der Ideine krommina' van den flokdarm af tot aan den hi

dien het regter gedeelte maakt
Lengte van den flokdarm' tot aan- den grond van den grooten blii

zak . ^

Oratrek van den flokdarm V .

*

Omtrek van den portier
Lengte van de lever . . ...
Breedte . >

.

Haare grootfte dikte .. . . . ;
Lengte van het galblaasje ....
Zyn grootfte middellyn . . . ;

Lengte van de milt . .
’

,
‘

]

Breedte aan het ondereinde . .
'

.

Breedte aan het boven-eiiade . .

Dikte in ’t midden _ .. .

Dikte van ’t alvleefch .. . . .
•

*

Lengte der nieren ‘
.

Breedte . . . .

‘

Dikte . . ....
Lciigte van het zenuwagtig middelpunt van de holle ader lot aar

punt . . ....
Breedte .....
Breedte van het vleezig gedeelte tuflchen het zenuwagtig middel

en het borftbeen . . . .

Breedte aan: weerszyde van het zenuwagtig middelpunt . .

Omtrek van de bafis van ’t hart . . . .

Hoogte van de punt af tot aan den oorfprong van: de long
ader . .

Hoogte van de punt tot aan den longezak ....
Middeilyu vau de groote flagader van buiten naar buiten ge-

’iiecten

Lengte van de tong

voeten, duimen, lynen.

• 3' 4- o.

O. o. 7-
. o. o. 4-

O. 3- o.

O. I. 6;

3ek,-

0. e. 7-
iden-

o. o. S'
o. 0. 3-

o. o. 4-
o. I. o.

o. 1. 6.

0. o. n
0*

0. o. .7-

o. 0. 4-
o. I. o.

o. o. 3-

o. o. 2.

Oi o. H-
o. o. a~

o. o. 6.
o. o. 3ï^
o.
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o.
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. o. 0. 3-
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Lengte van het voorfte gedeelte van het toompje tot aan ’t einde.

Breedte van de tong ...»
Lengte der voorherflenen • • •

Breedte . • . • .

Dikte . . ,
•

.
•

Lengte der agterherflenen ; • - . .

Breedte • • ,

*

• * * * *
•

*

Afftand tulTchen den aars en de opening van de voorhuid .

Afïland.tuflchen de randen van de voorhuid en het einde, van hi

roedenhoofdje .

Lengte van het hoofdje . . . -

Omtrek . . • „
•

Lengte van de roede van de fplitfing der Iponsagtige Iighaamen

aan de inplanting van de voorhuid . • • •

Omtrek , .

•

Afïfcmd tuflchen den aars en de klink • •
,

•

Lengte van de klink . » ^ •

Lengte van de fchede • • • . •

Omtrek aan de dikfte plaats •

Omtrek aan de dunfte plaats . • ’

Groote onttrek van de blaas . .

Kleine omtrek
_

.

Lengte van de pisbuis •

£g?e\'an den hals en het lighaam van de lyfmoeder »-

Omtrek . "
, r ’j

Lengte der hoornen van de lyfmoeder . . •

Oratrek op de dikfte plaatfen • . •

Omtrek op het eindje van yderen hoorn .

Afftand in ceiie regte lyn tuflchen de zaadballen en het einde

Lengte van de kromme lyn die de trompet doorloopt

Lengte der zaadballen .
• • * *

Breedte .
• • • •

Dikte - .
‘ • *

De kop van Het geraamte van de relmuis is minder verlengd en jiaar even-

redigheid breeder dan die van de rot

;

de betC ^ ^oofd heWc
met het voorhoofd en de kruin een laomme pp

gp-icte zvner lengte
veel overeenkomft met dat van de

die zie^van het einde der
w br^eedte, als m ondWtul!chen waren de beenige
neusbeenderen tot het agteihootd

de waterrot, de bek
randen van het agterhoofd n

^ ondevil: kaakbeen waren min-

ïr dff hS bogt hadt meer lengte
;

de eigenlyke.

nltodeïet^wal even als die van de rot, veel verder mtgeftrekt naar-

voren dan het bovenil kaakbeen.
N ï
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IQ% DE N A T U tJ R L Y IC E HISTORIE,
Daar waren twee lange tanden voor in yder kaakbeen; de bovenfte waren

loodregt gelyk in de rot , en de onderfte waren wat meer holrond van boven de
buitenfte zyde dier vier tanden was van eene bleeke oranjekleur: daar w’aren
in yder kaakbeen ftangrmmtens

, gelyk als in het paard , de rot, de waterrot en/ •

dat IS te zeggen eene lange ruimte zonder tanden, tuffehen de voortte tanden
en de baktanden in: die laatfte waren ten getale van vier, aan weerszyde der
beide kaakbeenen

, zy geleeken veel meer naar de baktanden van de rot dan
naar die van de waterrot, fchoon zy wat dikker waren ; daar waren in alles
twintig tanden.

.
Het doomagtig uitfteekzel van het tweede nek-w.ervelb.een hadt de gedaan-

te- van een kam, het was minder verheven dan dat van de rot, en ftrekte zig
meer naar agteren dan naar voren uit: de vyf wervelbeenderen hadden geen
döornagtig uitfteekzel

; de onderfte tak van het fchuinfche uitfteekzel van het
zesde was zeer kort.

Daar waren maar dertien rug-wervelbeenderen en dertien ribben, zeven waara
en zes vallche: dc doornagtige uitfteekzels der agt eerfte wervelbeenderen
waren agterwaards gebogen , die van het negende was regt , en die der vier
andere helden naar voren ; alle deze uitfteekzels hadden weinig lengte : het
borftbeen beftondt uit zes beentjes; de eerfte ribben, een aan weerszyde ge-
ledigden _zig met het voorftc gedeelte van het eerfte beentje ; de geleding der
tweede ribben was tuflehen het eerfte en tweede beentje ; die der derde tus-
fchen het uveede en -derde beentje , en zo vervolgens tot aan de zesde en ze-
vende ribben , welker geleding was tuflehen het vyfde en zesde beentje
De lendenwervelbeenderen waren ten getale van zes ; de doornagtige en

bykoinende uitfteekzels der eerllen laadden minder lengte
, dan die der laatfte •

zy waren alle voorwaards hellende : het heiligbeen beftondt uit drie valfche
wervelbeenderen en de ftaait uit vyf-en-twintig.
De eyronde gaten tvaren naar e\^enredigheid breeder dan die van de rot •

het fchouderblad hadt minder breedte, en de bafis was korter; de voorftc
rand van het armbeen was op het boven gedeelte in plaats van op het middel-
gedeelte tc zyn.: voor het overige is my het geraamte van de relmuis niet
voorgekomen van dat van de rot te verfchiUen dan in de maaten , waarvanmen zal kunnen oordeelen door de volgende tafel te vergelvken met dip dor
maaten van de beenderen van eene rot (Ji).

, II,' duimen, lyneii.

Lengte van den kop van het einde der neusbeenderen tot het agter-
hoofd . . . . , . . I. c.

De grootfle breedte van den kop . . . . . o.' jo'.
Lengte van het onderll kaakbeen van deszei fs voorftc einde tot aan den ag-

* *"

terften rand van het knokkelwyzc uitfteekzel . •
°

Breedte van het onderft kaakbeen ter plaatlê der fnytandcn

A
bovenft kaakbeen ter plaatfe der fnytanden

.'.vfftand tuffehen de oogputten en de opening der neusgaten

Q>) Zie het VII Deel van dit Werk, h\z, 1S4, enz.



BESCHRYVING VAN DE RELMUIS.

Lengte van deze opening , „ . . .

Breedte . • . • ^
• •

Lengte der eigcnlyke neusbeenderen ,• - ' % ‘ i

Breedte aan de breedfte plaats . .. .

Lengte der langfte fnytanden buiten het been . .

Lèngte der langfte baktanden buiten het been .

Lengte der twee voomaame deelen van het tongbeen

Lengte der tweede beenderen •
. .

Lengte der derde beenderen ....
Lengte van het middelbeen van de vork . . . .

Lengte der takken van de vork . .
• .

Lengte van den hals . . . . -

Breedte van het gat des eerften wervelbeens van boven naar beneden.

Lengte van de cehe zyde tot de andere . .. .

Lengte van het gedeelte der wervelbeens-kolom, dat uit de rugwervel*

beenderen beftaat . . . •

Lengte van het lighaara des laatften wervelbeens, dat het langft is.

Lengte der eerfte ribben . . . .

Afftand tuflchen de eerfte ribben aan de breedfte plaats

Lengte van de negende rib, die de langfte is . •

Lengte van de laatfte der valfche ribben . . .

Lengte van het borftbeen ....
Lengte van het eerfte been dat het langft is .. . .

Lengte van het vyfde been dat het kortft is • . .

Lengte van het lighaam van het vyfde lendenwervelbeen dat het langft

Lengte van het heiligbeen

Breedte van het voorde gedeelte

Breedte van bet agterfte gedeelte . ....
Lengte van het twaalfde valfche wervelbeen des ftaarts, dat bet langft

Lengte der eyronde gaten . . - .

Breedte . . .....
Breedte van het bekken . • •

Hoogte ...... . .

Lengte van ’t fchouderblad • . .

Breedte aan de breedfte. plaats ...
Breedte aan de fmalfte plaats . ....
Hoogte van den doorn aan de verhevenfte plaats-

Lcngte der fleutelbeenderen ... . .

Lengte van den fchouder .. ...
Lengte van de ellcpyp

Lengte van den elleboogsknokkel . . • •

Lengte van het ftraalbeen
' - .. . . .

Lengte van de dije . • • • •

Lengte der kniefchyven • .. •

Lengte van het fcheenbeen
Lengte van het kuitbeen ....
Hoogte van de voorhand .

•

Lengte van het hielbeen . . •

Hoogte van het eerfte wig-en fchuitbeen te laraengenomen .. .

Lengte vau het eerfte heen van- de agterhand dat het kortft is
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Lengte van het derde been dat het langft is . . ^
Lengte van het eerfte been van den agtervoet, dat het kortll is*
Lengte van het vierde been dat het langft is . .

.

' * ’

Lengte van den eerften regel des middelften vingers van de voorfte
voeten

Lengte van den tweeden regel
Lengte van den derden
Lengte van den eerfteft regel des vierden vingers van de agterfte v'oe-

Lengte van den tweeden regel . .

'

Lengte van den derden . .

'

. .
-

duimen, lyneii.
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DE GROOTE HAZELMUIS *

e relmuis onthoudt zig in de boflchen , en fchynt onze woonplaat*

^ D * ^*^” *^ fchuwen; de groote hazelmuis integendeel bewoont onze

^ * tuinen, en wordt zoratyds in onze huizen gevonden; de foort der
laatfte is talryker , algemeener verfpreid , en daar zyn weinige tui-

nen, die ’er niet van geplaagd worden: zy neftelen in de gaten der muuren,
zy loopen op de leiboomen , kiezen de befte vrugten uit , en ontginnen die al-
le in den tyd , dat dezelve beginnen te rypen ; zy fchynen de perfikken by
voorkeur te verkiezen , en zo men die wil behouden moet men ’er de groote
hazelmuizen zorgvuldig afweeren : zy klauteren ook op de peerenbooraen , de
aprikoozenboomen , de pruimboomen^ en zo de zoete vrugten haar ontbree-
ken, eeten zy amandelen, hazelnooten, nooten, en zelfs raeelagtige zaaden;
zy brengen dit aUes in groote hoeveelheid naar haare verblyfplaatlen , welke
zy in de aarde maaken., byzonderlyk in tuinen die gefpit, of gefchoffeld en
geharkt worden, want in boomgaarden , alwaar de grond niet geroerd wordt

,

vindt men haar dikwils in oude holle hoornen ; zy maaken zig een bed van
groente, mos, en bladeren: de koude verdooft haar, en de warmte doet
haar herleeven ; men vindt ’er zomtyds agt of tien op dezelfde plaats , alle

verdoofd
, alle in een bal laanigerold . in ’t midden van haaren vooiTaad van

nooten en hazelnooten.

Zy koppelen in de lente, werpen in den zomer, en brengen vyf of zes
jongen ter wereld , die fchielyk groeien , maar die evenwel zelve niet dan in
t volgende jaar teelen: hun vlecfch is niet eetbaar , gelyk dat van de relmuis:
zy hebben zelfs de kwaade lugt van de huiskat , terwyl de relmuis in ’t ge-
heel niet riekt ; zy tvorden zo doorvoed niet , noch krygen die bladen of ka-
gen vet , welken men in de relmuis vindt , en die de geheele malla haarer in-

gewanden omvangen., gelyk men uit de befdiryving van de relmuis en de
groote hazelmuis

, met malkanderen vergeleeken , zien zal : daar zyn hazel-
muizen in alle de gemaatigde gevveften van Europa, en zelfs in Polen en
Pruiiien

, maar zy fchynen in Zweeden of in de Noordelyke landen niet ge-
vonden te worden.

10e groote hazelmuis wordt in ’t FranTch Lént geheeten ; welke naara waarr:h7nlyk komt
van Loim

, of kleine Loir ,
door welk laatfte woord men gezien heeft dat dc relmuis wordt

ü'tgedrukt, en Lerot zegt dan miflchitn zo veel ais kleine relmuis; de groote hazelmuis is

inderdaad kleiner dan de relmuis; ook noemt men de groote htzelmuis witte rot; en gelyk
dezelve gemeener is dan de relmuis, en de naa n van relmuis bekender is dan die van groote
hazelmuis, zo geeft men ook dikwils dtn naaro van relmuis aan de groote hazelmuis; in Bour-
gonje noemt men de groote hazelmuis J'oijien, of VonJïeu\ in ’t I.atyn heet dit dier Sorex Pli-
«*» volgens Gesner; in ’t Hoogduitfeh Ilnjelmavjs; te Damzik noemt men het Grauwert, vol-
gens Klein; in ’t Engelfch tbe greater Domoufe oijlefper, volgens Ray; in ’t Vlaamfch •

Gesker; in ’t Poelich Myj'zorzecbovia , Kqfzatka volgens Rzaezinski.
Mus avellanomm' major. Oësi^er fjiji Quadisip. pag. 735. Jcon. Quadruped. pag. ii<.

wifl/or. Ray SynopJ. Anvmal. Quadntp. pag. 219.
si’jloire de l'Académie royale des Sciences, Tom. III. Part, III. pag. 410.

GUsJupra obfcure cinereus, itfra ex albo cinerajeens, maculd ad oculos nigrd. Brisson. Resn.
.sinmal. pag. 101.

o

UIL Dsd. O



io6 DE NATUURLYKE HISTORIE,

BESCHRTF’ING VAN DE GROOTE HAZELMUIS,

groote hazelmuis (PI. XXF ,fig. i) is kleiner dan de reimuis en
D ^^neverfchillende kleur, maar het onderfcheidend kenmerk van

f gedaante van den ftaart: die van de rel-
mms IS , vanher een- tot het ander einde, met lang hair bedekt

tervvyl de ftaart van de groote hazelmuis over het grootft gedeelte zyner leno-’
te, llegts kort hair heeft, en aan het einde aUeen in een kwasje of pluimpTe
van lang hair uitloopt: de gi-oote hazelmuis- is korter van lighaam en kop
heeft langer ooren , en wat puntiger bek dan de reimuis,

’

De oogen van de groote hazelmuis
, die ten onderwerpe voor deze befchrv-

ving gediend heeft, waren omringd van cene zwarte ftreep of band, die z'ig
van voren tot aan de knevel uitftrekte, en van agteren tot voorby het oor
daar beneden langs loopende , voortging

; daar was ook een weinig zwart bo-
ven het oor tegen het onderfte : het voorhoofd

, en het laager gedeelte wn den
kop naar voren , was van eene vaale kleur ; de kop en het bovenft van den
hals, de fchouderen ,. de buitenzyde van den -arm, en van een gedeelte van
den voorarm, de rug, de ribben des lighaaras, de fnuit, de buitenzyde van
de dije van het been , hadden ook eene vaale kleur

, met afchgrauw en zwart-
agtig bruin gemengd, omdat het hair van eene afchgrauw-bruine kleur was
over het grootfte gedeelte zyner lengte; daar was grauw boven het afch-
grauw

,
en vaal aan de punt ; eenige hairtjes waren van eene afchgrauvv-zwart-

agtige kleur van het een tot het ander einde; die om laag aan de buitenzyde
van het been waren, hadden niet dan deze kleur, maar dezelve ftrekte zig niet
tot op den agtervoet uit gelyk by de reimuis : een gedeelte van de zyden des
hoofds, het onderft kaakbeen, de keel, het onderft en de zyden van den
hals, de borft, de oxcls, het binnen gedeelte van den arm en van den voor-
arm , een gedeelte der buitenzyde van den voorarm

, de buik de liezen het
binnen gedeelte van de dije van het been waren van eene witte kleur

’ met
geelagtige. en afchgrauwe Ichaduwingen vermengd

; want het hair, hadt’over
het grootfte gedeelte zyner lengte eene afchgrauwe kleur en eene witte ofgeel--
agtige kleur aan de punt : de vier voeten waren met kort wit hair gedekt -het
langile hair van het lighaam was van zeven lynen, en de, knevels wareii een
duim en zeven lynen lang.

Lengte des geheclen lighaams in een regte lyn gemeeten van liet einde
van den bok tot aan den aars • • •

. .

Lengte van den kop van het einde van den bek tot aan het agterhoofd
Omtrek van het einde van den bek . . .

(. iratrek van den bek onder de oogen geraeeten ,

Omtrek van. de opening des moiuis
Afiland tulfchen de beide neusgaten
Aüland van het einde van den bek tot aan den voorften hoek’ van ’t’ooo-

duimen, lynes.
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duimEn, lynen.

Afftand tuffchen den agterften hoek en ’t oor . .

Lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen

Opening van het oog . • • •

Afïland tuffchen de voorfte hoeken der oogen, volgens de kromming van

het neusbeen gemeeten . . ....
Dezelfde afftand in een regte lyn gemeeten ....
Onitrek van den kop tuffchen de oogen en de ooren gemeeten

Lengte der ooren ... • • • •

Breedte van de bafis naar de buitenfte kromte gemeeten .

Afftand tuffchen de beide ooren om laag genomen . .

Lengte van den hals . • • • • *

Omtrek van den hals ; . . • • •

Oratrek des lighaams agter de voorfte pooten gemeeten ...
Omtrek op de dikfte plaats • • . -

Omtrek voor de agterfte heenen

Lengte van den ftomp des ftaarts • •

Oratrek van den ftaart aan ’t begin van den ftomp .
_

•
• ,

' ,

Lengte van den voorarm van den elleboog tot aan t gewngt van de hand

Breedte van den voorarm by den elleboog . . • •

Dikte van den voorarm terzelfder plaats . . . •

Omtrek van ’t gewrigt , . . •

Omtrek van de agterhand •

Lengte van ’t gewrigt af tot aan t einde der nagelen

Lengte vah het been van de knie af tot aan de hiel

Breedte van hét bovenft des beens . • • •

Dikte .
, . ,

* ^ *

Breedte ter plaatfe van de hiel . • ^ •

Omtrek van den agtervoet
, . •

,

Lengte van de hiel af tot aan ’t einde der nagelen . . • .

Breedte van den voorften voet . . . . -

Breedte van den agterften voet . . , •

Lengte der grootfte nagelen . ; . •

Breedte aan de bafis . .
• • •

De groote hazelmuis, die ten onderwerpe voor de befcliryving der weeke

binnenlle deelen gediend heeft, was vier en een half dmm lang van het ein-

de van den bek tot aan den aars, en woog een once vyf en een halt gros.

By het openen van den onderbuik zyn ’er geene blaadjes , aan wedeizyde

geplaatfi; ge'^nden ,
gelyk als in de rclniuis, maar bet netvhes llrekte zigtot

fetoamkfeiduu;hetwL ten uiterften dm, “ “ tdS7ezdH^
pLtfing dsln kmuis, maar zy waven dikker: de ^ ver-

fclfillende figuur van die van de rehmus, want zy was dikker en minder ver

lengd; de groote blindezak todt meer diepte, en daat was nnndei affland

tuflehen den flokdarin in den hoek dien het regter gedeelte ma ct.

De lever beilondt uit het zelfde getal kwabben ^ en hadt dezeltde figuur als

die van de relmuis , maar haave kl&ur was van buiten^ en van binnen van een

bleeker rood ; zy woog een half gros en zes-en-twintig ^'einen.

. Jiet galblaasje was veel kleiner dan dat van de relmuis j het hadt dezeltde
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loS DE NATUUR LYKE HISTORIE
gedaante maar zyn kleur was roodagrig, omdat het vogt, daar in bevatminder met groen gekleurd was dan m het galblaasje van de I-elmnk
De milt was verlengd en driehoekig gelyk die vande relrauis, mSrzv hadtm zomimge dieren dezelfde breedte aan ’t een einde als aan ander haarekleur hadt een iterker zweemzel van rood; zy woog vyf greinen.

’ ”

De regtemier fprong niet meer vooruit dan de linker, zy waren breeder dandie van de relmuis; voor het overige gekeken zy dezelve zo wel uit-ak in-wendig, uitgezonderd in de kleur, ^e bleeker rood was.
^

A
gedeelte van het middekif hadt zo weinig dikte, dat het meerdan half doorfchynende was, maar het zenuvvagtig middelpunt was het bvm

geheel ; het hart en de longen gekeken naar die van de relmuis.
^

Het agterft gedeelte van het verhemelte van de groote hazelmuis was flests
doorlnccclcn van drie kleine vooren in plaats van vier, die in de relmuis wi
ren; voor het overige gdeek het verhemelte, de tong, de ftrotklap, de voïï-herpnen en de agterherffenen van de groote hazehnuis naar die zelfde deelen
in de relmuis gezien : de voorherflenen van de groote hazelmuis wooffen
ventten en een half grein , en de agterherflenen vyf.
De groote hazelmuis , die ten onderwerpe voor de befcliryving der teeldee-

len gediend heeft, was vier duim en elf lynen lang van het einde van den
bek tot aan den itaart ; hy was op \ einde van juny gedood.
Schoon dpe groote hazelmuis dik en vet was, hadt zy egter eeen balzak

ook waren de afvoerende bmzen r^A, /g. a 3 PL fo Wt datzy de zaadballen met tot buiten den onderbuik fcheenen te kunnen volV^n
en ik heb gevonden,, dat de knobbeltjes van den opperbal. aan de randg-n van
het bekken vaft hingen.

^‘tiiucii van

Het roeden!,Mfdje (C , e D fig. 3) was dik en hadt eene zonderlinge
gedaante; het liep mt in een bek (£, 2 m 3) anderhalve lyi, lang, die
aan het einde naar omlaag gekromd, en aan het einde van de bovenlte zvde
(C,/g. a) van het hoofdje geplaatft was; men voelde binnen in dezen Lk
een been , dat zig langs het roedenhoofdje uitftrekte, en het einde van denbekwierdt geformeerd door dat van de pisbuis

; het overige van het hoofdk hadteene byna rolronde gedaante; de onderfte zyde (D , fig. 3) wasmetS ron-de en witte kliertjes bedekt^ de voorfte.zyde, die beneden den bek wp.
holrond.

De knobbeltjes van den opperbal (FG, fig. 2efi.5') waren dik en befton
den uit faam gekluwende vaaten., die zo doorfchynende waren als in de rot •

de zaadballen (H /) waren ook zeer dik; maar het is niet in alle jaar<vctvden
of ten minften. niet in alle keftyden van het dier , dat de. inwendiee deelen
voortteelmg zo dikzyn, want ik heb geene dan- deze eenige groote h-;i-/el.
muis gezien, by wie dezelve zo wel geformeerd waren.,
De zaadvaatjes (K L} Iclieencn, naar de kleur te oordeekn nit

ftandigheden te beftaan ; het gedeelte (idf A^)., dat zig digft by de pisbuisbe'vondt, wa^^witugtig, en het ander AJ) hadt eene gedagcige klLr * wan--neer men dezelve epr,van. naby befchouwde, zag men overal hetzelfde’nS-pi , en, om zo te Ipreeken, hetzelfde weefzel„van vaaten: het is myvoorS-Komen^ dat zy, m een gedeelte der zaadvaatjes, geene witte kleurYadS,
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dan omdat zy vol zaadvogt waren ; de voorftanders (O , fig’ ^') waren veel

kleiner in de rot, maar op dezelfde plaats gefchikt.

Daar waren aan de zyden van de pisbuis (J? , fig. 2 en 3) agter de opreg-

tende en verfnellende fpieren iQJ twee geelagtige klieren (/i) van eene ey-

ronde gedaante , welker groote raiddellyn drie lynen en de kleine twee lynen

lengte hadt jzy bevatteden een melkagtig vogt: men ziet daarenboven in deze

twee figuuren , die van natuürlyke grootte zyn , de roede (6') , de doorfnydin-

gen (T, fig. 2) van de wortels der fponsagtige lighaamen ; een gedeelte (F,

fig. 2 en 3) van den regtendarm, den aars (Z) en de blaas (2^).

De groote hazelmuis , die ten onderwerpe voor de befchryving van de wyf-

jes teeldeelen gediend heeft , woog een once drie gros , en hadt ten naaftenby

dezelhie grootte als die , welker afmeetingen in de eerfte tafel van deze be-

fchryving zyn bygebragt: de kittelaar was zeer zigtbaar en de voorhuid zeer

groot , gelyk ook de fchede , naar evenredigheid van het lighaam des diers

;

integendeel was het lighaam van de lyfraoeder zeer klein, haare opening en

haar hals vertoonden zig nanwelyks ; de hoornen waren beide in eene regte

lyn gerigt, en maakten met het lighaam van de lyfmoeder en de fchede een

de trompetten waren aan de zyden der zaadballen, die zeer klein waren,,.

gekluwend.

Lengte der darmbuis van den portier tot aan den aars :

Omtrek op de dikrte plaatfen - ....
Omtrek op de dunde plaatfen . • • •

Groote omtrek van de maag . .

Kleine omtrek . . . • •

Lengte van de. kleine kromming van den flokdarm af tot aan den

hoek , dien het regter gedeelte maakt . . . .

Lengte van den flokdarm af tot op den grond van den grooten blin-

denzak . .

Omtrek van den flokdarm

Omtrek van den portier . . • •

Lengte van de lever

Breedte . . . . •
.

Haare grootfte dikte’ . . , .

Lengte van het galblaasje . . . •

Zyn grootfte omtrek

Lengte van de milt . .
- • •

Breedte aan het onderft einde • .. . •

Breedte aan het bovenfte einde

Dikte in ’t midden . .
• ...

Dikte van het alvleefch . •

Lengte der nieren . • •

Breedte . . • . . •

Lengte van het zenuwagtig middelpunt van de holle ader af tot aar

de punt . . . • • •

Breedte . . . . .

punt en. het borftbeen.

O 3

voeten, duimen, lynen.

2. 9 * 0.

0. 0. 8 .

0. 0. 5*

0. 5 - 3 -

0.

1

4*

0. 0. 4-

0. 0. 5i.
0. 0. 3 -

0. 0. 6.

0. 0. II.

0. I. 4 -

0. 0. 3 -

0. 0. Sï-
0. 0. 2.

0. I. I.

0. 0. 3?»
0. 0. 3i.
O. 0. i;. -

0. 0. k

0. 0. 6 .

0. 0. 4-
0. 0.. 3 -

0. 0. S'-

0.. 0.
)

3 '

0. 0.. 3-
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Breedte van weerszyde van het zenuwagtig middelpunt
Omtrek van de bafis van ’t hart

Hoogte van de punt af tot aan .’t begin van de long-flagader

Hoogte van de punt af tot aan den longezak
Middellyn van de groote flagader van buiten genomen
•Lengte van de tong ...
Lengte van het voorfte gedeelte van het toompje tot aan

’

Breedte,van de tong
,

Lengte der voorherlTenen .
•

.

Breedte . .

Dikte . . . • -

Lengte der agterherflenen , .
"

Breedte . .

Dikte . . . ' .

Afftand tuflTchen den aars en de opening van de voorhuid
Afftand tufichen de randen van de voorhuid en het eind(

roedenhoofdje . . . ,

Xengte van het hoofdje ....
Omtrek . . . .

Lengte van de roede van de fplitfing der fponsagtige ligh:

tot aan de inplanting van de voorhuid
Omtrek • . . .

Lengte van de zaadballen .

Breedte . . .

Dikte . ^ ^

Breedte van den opperbal . ,

Dikte . . ...
Lengte der afvoerende buizen .

Omtrek over het grootft gedeelte haarex uitgeftrektheid .

Groote omtrek van de blaas

Kleine omtrek
Lengte van de pisbuis

Lengte van de zaadblaasjes . . .

Breedte . . .

Dikte . • . • - .

Lengte van de voorftanders , . .
,

Breedte . .
-

Dikte . • ...
Afïland tulTchen den aars en de klink

Lengte vait de klink .

Lengte van de fchede ....
Omtrek aan de dikfte plaats . . •

Omtrek aan de dunlle plaats

Groote omtrek van de blaas .

'Kleine omtrek . ^ .

Lengte van de pisbuis . . . .

Omtrek . . . .

Lengte van den hals en van het'Iighaam der lyfmoeder
Omtrek . . , .

Lengte van de hoornen der lyfmceder ..

Omtrek op de dikfte plaatfen

.Omtrek aan ’t einde van yderen hoorn

voeten. dnimen,lyrftn.
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voeten, duimen,

Afilland in een regte lyn tuflchen de zaadballen en het einde van den

hoorn . . • . . o. o.

Lengte van de kromme lyn, die de trompet doorloopt .. . o. o.

Lengte van de zaadballen . • • o. o.

Breedte . • • • o. o.

Dikte . * • • o. ^ o.

Het geraamte van de groote hazelmuis (PA XXF, fig. z") vergelykende met

dat van de relmuis, heb ik daar niet dan zeer kleine verfchillen in opge-

merkt ;
het zal genoeg zyn daar eenige van by te brengen , zonder in eene

volledige befchryvmg te treeden, of de maaten der beenderen te geeven;men

kan hunne grootte , met betrekking tot die der beenderen van de relmuis be-

oordeelen uit de tafels , waar op de maaten der uitwendige deelen van deze

twee dieren gevonden worden.

De kroonswyze uitfteekzels van het onderft kaakbeen waren wat kleiner dan

in de relmuis; daar waren in den ftaart twintig wervelbeenderen; de agterlte
^

hoek van ’t fchouderblad fprong meer uit dan by de relmuis.

lyncR.

I.

I.

z*

\

j
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DE KLEINE HAZELMUIS *.

e kleine hazelmuis is de minft lelyke van alle rotten ; zy heeft glin-

P -pv W fterende oogen , een ruigen ftaart , en haar hair is van een onder-

M ^ ^ fchfiiden kleur; zy is meer blond dan ros; zy houdt haar verblyf

nooit in de huizen , en wordt, gelyk de relmuis , meeft in de bos-

fchen gevonden, alwaar zy zig in oude holle boomen verbergt: de foort

is
, oj) verre na ,

zo talryk niet als die van de groote hazelmuis ; men vindt

haar bykans altoos alleen in haar hol, en wy hebben veele moeite gehad ora

'er eenige magtig te worden ; zy fchynt evenwel vry gemeen te zyn in Italië

,

en zelfs in de Noordfche klimaaten gevonden te worden, dewyl de Hr. Lin-

NiEus haar begreepen heeft in de lyft (a), welke hy van de Zweedfche die-

ren heeft gegeeven ; daarentegen mag men met grond vermoeden , dat zy ia

Engeland niet gevonden Avordt, want Ray (^), die haar in Italië gezien hadt,

zegt , dat de kleine llaap-rot , die men in Engeland aantreft , niet ros is op
den rug

,
gelyk als die van Italië , en dat zy wel van eene andere foort zou

kunnen zyn : in Frankryk is zy dezelfde als in Italië , en wy hebben gevon-

den , dat Aldrovandus (c) haar wél heeft aangeduid ; maar die Schryver
voegt ’er by, dat ’cr twee foorten in Italië zyn; eene zeldzaame, waarvan
het dier den reuk van muskus heeft , eene andere, die geraceneris, waarvan
het dier geheel zonder reuk is ; en dat men die beide foorten te Boulogne
kleine hazelmuizen noemt , ter oorzaakc van de gelykheid , welke zy , zo wel
in geftalte als in dikte, met malkanderen hebben: wy kennen flegts ééne der

foorten, en die is de tweede, want onze kleine hazelmuis heeft geenc lugt,

noch aangenaarae,, noch onaangenaarae ; haar ontbreeken, even als aan de

groote hazelmuis , die vettige bladen , die de ingewanden van de relmuis om-
vangen ; ook wordt zy zo vet niet als deze , en , fchoon zy geene kwaade
lugt heeft , is zy egter niet goed om te eeten.

De kleine hazelmuis verftyft, of wordt vei'doofd, door den flaap, en legt

zig als een kloot in malkander, gelyk als de relmuis en de groote hazelmuis;

zy verleevendigt ,
even als deze, in aanhoudend zagt weder, en doet ook

een voorraad op van hazclnooren en andere drooge vrugten: zy maakt haar

nefl:

* De kleine hazelmuis wordt in ’t Franrch Mufeardin geheeten van haaren Italiaanfchen

naam Mojca'iiino; men noemt haar ook Ratdor, ot Ritdori, in Öourgonje; en_ in ]t Engelfch

I^urffious of Jlseper; alle welke vier woortlea zo veel ais jl'i^p-rot, ot Jlaap-muis

,

uiedrakken.

Mtts avetlanarum minor. Aunaov. Hiftor. Qtiadrup, iJigit. pag. 440.

Mus avellanarum minor. Ray Synopf. Animal. Qiiadrup. pag. 220.

Mus caudd longd
,
pilojd , corpore rufo ,

gula albicants. LiNiv.®üs.

Glisjupra rufus, infra albicans, Le Cro^ue-noix. Bkisson. Regn, Anim. pag. ,i(52.

(a) Zie Link^i Fauna Suecica, pag. ii.

{!>) Zie Ray Synopf. Aiiimai. Qniadrup. pag. 229 .

{c) Zie All'ROv. Hijlor. Qjuadrup.Digit. pag. 440.
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* neft op deboomen, gelyk de eekhoorn, inaar zy plaatft het gemeenlyk laa-

ger, tuffchen de taldcen van een hazelnootenboom , in een kreupclbofch

,

enz : het nefl: is gemaakt van gras of andere groente , door malkauderen heen

gevlogten , het heeft omtrent zes duimen in den omtrek , en is niet dan van
boven open. Verfcheiden landlieden hebben my verzekerd , dat zy die nellen

in hakhout en heggen gevonden hadden , dat dezelve van bladeren en molch
omvangen zyn , en dat men drie of vier jongen in elk neft aantreft : zy ver-

haten het neft zodra zy groot genoeg zyn , en zoeken eene legerplaats in het

hol of onder den ftam van oude boomen , en het is daar dat zy haare ruft

neeraen, dat zy haaren voorraad opdoen, en dat zy haaren winterflaap vol»

brengen.

riIL Deel.
•

P
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BESCHRYFING FAN DE KLEINE HAZELMUIS.

e kleine hazelmuis (P/, XXVI) is kleiner dan de groote hazelmuis,

^ D S byna in dezelfde evenredigheid als de groote hazelmuis kleiner is

dan de rehnuisj zy is wat diklcer dan de muis, en zy heeft eenbree-
der kop , meer verlengden bek , grooter oogen en korter ooren

; het
voorhoofd is verhevener dan dat van de relmuis en de groote Irazelmuis

, maar
de ooren hebben ten naaftenby dezelfde gedaante , en dezelfde grootte als dié

van de relmuis ; zy zyn van buiten en van binnen met kort hair bedekt : de
ftaart is ook bcUeed inet hair op de zyden gefchikt, gelyk op den Haart van.
de relmuis, maar het is veel korter, want het kan flegtstweelynen in de leng-

te haaien : het hair van den ftaart is genoeg om de kleine, hazelmuis van de

;

veldmuis en de muis te onderfcheiden ; zy zyn alle drie ten naaftenby van de-

zelfde grootte, en zy hebben den ftaart even lang, maar die van de veld-

muis en de muis is kaal ; de kleine hazelmuis heeft den kop , den bek, en de.-

ooren meer verlengd* dan de veldmuis.

De zyden en het onderft van den bek en van den kop
,
dé ooren , de zy-

den van den hals , de fchouders , de buitenzyde van de vier pooten , en de
ftaart met uitzondering alleen van de punt, waren van eene heldere vaale en:

blonde kleur by de kleine hazelmuis, die ten onderwerpe. voor deze befchry-
ving gediend heeft ; het bovenft en de zyden des lighaams en het einde van
den ftaart hadden eene vaale kleur met een zweemzel van bruin : de borft , de
buik, en de binnenzyde der pooten waren, yan eene geelagtige kleur; het

onderft van den hals en de keel
, tot aan ’t einde van ’t onderft kaakbeen

,

hadden wit hair ; het ander hair van ’t overige des lighaams , uitgezonderd dat

van het einde des beks, der ooren, der voeten, en van den ftaart, Wius, over
het grootft gedeelte zyner lengte , van eene afchgrauwe kleur

, en hadt geen;
vaal of geelagrig dan aan de punt; de- lengte van het langfte hair was van.
vier lynen, en de knevels konden een duim en twee lynen haaien.

Men heeft onder op de XXVI Plaat de kleine hazelmuis vertoond in de:

houding die zy llaapende heeft.

. d-jimtn, Jyntw.

-

I.engte van ’t geheele lighaara, in een regte lyn gemeeten, van het

einde van den bek tot aan den aars . . . . a. 8..

I.cngte van den kop, van ’t einde van den bek af tot op het agterhoofd. o. ii.

Otntrek van het einde van den bek . . . o. ii.

O ntrek van den bek onder de oogen gemeeten . • , . i. 2.

Oiatrek van de opening des monos • • . o. 5.

Aftlaud tuftehen de twee neusgaten • • . . o. |?

Afftand tulVchen het einde van den bek en den voorften hoek van ’t oog. o. 4.

Afftand tuflchen den agterften hoek en ’t oor . . . o. 2|.

Lengte van het oog van den cenen hoek tot den anderen . . 0, c*

üpèiiing van het oog . , , o.. il-

t
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Afïland tuflchen de voorde hoeken der oogen volgens de kromming van
het neusbeen gemeeten ....

Dezelfde afl^and in een regte lyn gemeeten
Omtrek van den kop tuflchen de oogen en de ooren gemeeten
Lengte der ooren . . . • .

Breedte van de bafis, op de uitwendige kromming genomen
Afdand tuflchen de twee ooren omlaag gemeeten

Lengte van den hals ....
Omtrek van den hals . ....
Oratrek van ’t lighaam agter de voorflie pooten gemeeten
Omtrek aan de dikfte plaats genomen . . . .

Omtrek voor de agterfte pooten gemeeten
Lengte van den ftomp des flraarts ....
Omtrek van den ftaart aan ’t begin van den ftomp •

_

•

Lengte van den voorarm van den elleboog af tot aan ’t gewrigt van de

band ... .

Breedte van den voorarm by den elleboog . . . •

Dikte van den voorarm ter zelfder plaats . . • •

Omtrek van ’t gewrigt van de hand . . • •

Omtrek van de agterhand . . . . •

Lengte van ’t gewrigt tot aan ’t einde der nagelen

Lengte van het been van de knie tot aan de hiel . . .

Breedte van ’t bovenft des beens . .
•

Dikte . •
.

• • • •

Breedte ter plaatfe van de hiel . . . .

Omtrek van den agtervoet . . ...
Lengte van de hiel tot aan ’t einde der nagelen . • .

Breedte van den voorften voet . . . .

Breedte van den agterften voet

Lengte der grootfte nagelen , . .

Breedte aan de bafis . • • • .

duimen, lyata.

Dezelfde kleine hazelmuis, daar de afmeetingen in de bovenftaande tafel

gemeld, naar genomen zyn, heeft ook ten onderwerpe gediend voor de be-

Ithryving der inwendige weeke deelen.

By het openen van den onderbuik zyn ’er geene vette blaadjes gevonden

gélyk in de groote hazelmuis , en het netvlies was tuflchen de maag en de

darmen verborgen : de ingewanden hadden dezelfde plaatling als die van de

relmuis en de groote hazelmuis de maag en de darmen hadden dezelfde ge-

daante als in de groote hazelmuis.
.

De lever geleek naar die van de relmuis en van de groote hazelmuis; zy

was van buiten en van binnen donker-rood van kleur , gelyk de lever van de

relmuis ; zy woog dertien greinen ; het galblaasje verlchilde niet van dat van

de relmuis ; de milt was verlengd en driehoekig gelyk de milt van de relmuis

en van de groote hazelmuis, zy was van een zwartagtig rood en woog één

grein.

De nieren geleeken meer naar die van de relmuis, dan naar die van de

groote hazelmuis, zo ten aanzien van haare ligging, als van haare gedaante

sn maakzel.
P 2
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^
Het middelrif, hetjhart, de longen, de tong, het verhemelte

, deftrotklan
de voorherflenen en de agterherflenen geleeken naar die zelfde deelen Sn ^
gropte hazelmuis en in de relmuis befchonwd; de voorherflenen wooeen
greinen en de agterherflenen twee en een half grein.

' ^

Tuffchen de teeldeelen, zo raannelyke als vrouwelyke, van de kleine ha-

?nnnïnnnnn"
^ ^ relniu^en en groote hazelmuizen, heb ik geen ve?-
merken: de zaadblaas]es en voorftanders van de mannetjes kleinehazelmuizen waren zeer klem *. derzelver afmeetingen heb ik in de vokende

afel uitgelaaten omdat ik geloofde, dat zy alle haare grootheid niet hadden
die zyin een ander faizoen zouden kunnen verkrygen, even als die van de
groote hazelmuis.

Lengte van de darmbuis van dén portier tot aan den aars * .

Omtrek op de diktle plaatien ....
Omtrek op de dunfte plaatfen .. {.

*

Groote omtrek van de maag .

Kleine omtrek
Lengte der kleine kromming van den flokdarm af tot aan den ht

dien het regter gedeelte maakt
Lengte van den flokdarm af tot op den grond van den grooten

blindenzak . . . . ,

Omtrek van den flokdarm
Omtrek van den portier . ,

Lengte van de lever

Breedte . .

Haare grootfte dikte ;

Lengte van het galblaasje

Deszelfs grootfte middellyn . .
*•

'
*.

Lengte van de milt . . , ; .

*

Breedte van het benedenft einde . . ?

Breedte van bet bovenft einde . .
.*

;

Dikte in ’t midden
Dikte van het alvleefch
Lengte der nieren
Breedte . . . . .

*
.

Dikte . . .

Lengte van het zenuwagtig middelpunt van de holle ader tot aan
punt . . . ...

Breedte . .

Breedte van bet vleczig gedeelte tuffchen het zenuwagtig middelpunt
en het borftbeen .....

Lengte aan weerskanten van het zenuwagtig middelpunt . . ;

f'htitrek van de bafis van ’t hart
Hoogte van,de punt af tot aan den oorfprong der longflagader .

Hoogte van de punt af tot aan den longezak
Middellyn van de groote flagader van buiten naar buiten gemeeten
Lengte van de tong .....
Lengte van het voorfte gedeelte van het toompje af tot aan het

einde

BKsdte van de tong, .. „ . .

voeten

,

duimen
j lyneii.
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Lengte der vcorherflenen . ; . .

Breedte . . ...
Dikte . . . ...
Lengte der agterherlTcnen

Breedte .....
Dikte •

,
•.

Aflland tufTchen den aars en de opcning van de voorhuid , . .

Lengte van het hoofdje .....
Omtrek . . ....
Lengte van de roede van de fplitfmg der fponsagtige lighaamen af

tot aan de inplanting van de voorhuid . . . .

Gmtrek
Lengte der zaadballen ... • •

Breedte . . » .•
. .

Dikte . . : .
• •

Lengte der afvoerende vaaten • ...
Groote omtrek van de blaas

Kleine omtrek . . •

Middellyn tiifichen den aars- en de klink
Lengte van de klink

Lengte van de fchede. . :

Omtrek aan de dikfte plaats

Groote omtrek van de blaas ....
Kleine omtrek . . .

Lengte van den hals en van het lighaam van de lyfmoeder . . •

Omtrek
Lengte der hoornen van de lyfmoeder
Omtrek op de dikfte plaatfen . . . .

Aflland in eene regte lyu tuffchen de zaadballen en het einde van

den hoorn ......
Lengte van de kromme lyn, die de trompet doorloopt

Lengte der zaadballen . . . . .

Breedte . i ...
Dikte • . • • •
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Het geraamte van de kleine hazelmuis, hadt zo veele gelykenismet dat van
de groote hazelmuis , als ’er tuffchen het geraamte van de groote hazelmuis

en dat van de relmuis gevonden is ; ik laat hierom ook de befchryving en de

maaten der beenderen van de kleine hazelmuis , even als die der beenderen

van de groote hazelmuis, agterwege; ik zal alleenlyk aanmerken, dat de

kroonswyzc uitfteekzels van het onderft kaakbeen evenredig kleiner waren dan;

die van de groote hazelmuis: daaj waren in den ftaait drie-en-twintig val-

fche wervelbeenderen ^ de voorfte zyde van t fchouderblad is my bolronder

voorgekomen dan in de groote hazelmuis.

3^35
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BESCHRYVING
VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET,

hetwelk betrekking heeft tot de NATUURLYKE HISTORIE

VAN DE RELMUIS, de GROOTE HAZELMUIS^
EN DE KLEINE HAZELMUIS.

No. DCCXCIV. £e» relmuis.

No. DCCXCV. Een groote hazelmuis.

No. DCCXCVI. Een kleine hazelmuis.

Deze drie diertjes worden in wyngeell bewaard.

No. DCCXCVJI. Drie junge kleine h izelmuizen.

Zy zyn flegts een duim en agt lynen lang van het einde van den Ijek tot

aan den oorfprong van den Haart; heur hair is van eene vaalbruine kleur, het

heldervaal en blond der volwallenen vertoont zig niet dan op zoramige deeleii

des lighaams ; zy zyn , even als de drie vorige , in wyngeeft.

No. IDCCXCVllI. Het geraamte van eene relmuis.

De lengte van dit geraamte is zoven duim negen lynen van het einde der

neusbeenderen tot aan het agterft einde der heupbeenderen; de kop heeft

twee duim vyf lynen omtrek, aan dc dikfte plaats gemeeten.

No. DCCXCIX. Het pngheen van eene relmuis.

Dit been bellaat uit negen Hukken, waarvan de twee eerHe, aan weerszy*

den één, veel langer zyn dan eenige der andere.

No. DCCC. Het roede-been van een relmuis.

Dc lengte van dit beentje is llegts van twee lynen , het einde , ’t welk aan

de fponsagtige lighaamen valt was, heeft anderhalf lyn breedte, de breedte

van ’t ander einde is flegts van eene halve lyn.

No. DCCCl. Het geraamte van een grnote hazelmuis.

Dit geraamte heeft vier duim zes lynen lengte van het einde der neusbeen-

deren tot aan het agterH einde der heupbeenderen : de omtrek van den kop

,

aan de dikHe plaats gemeeten, is van twee duimen.

No. DCCCII. Het tongbeen van eene groote hazelmuis.

Dit been gelykt naar dat van een relmuis.

, No. "DCCCIII. Het roede beentje van een groote hazelmuis.

De lengte van dit beentje is flegts van twee lynen.

No. DCCCIV. Het geraamte van een kleine hazelmuis.

Dit geraamte heeft drie duim vier lynen lengte van het einde der neusbeen-

deren tot aan het agtcrile der heupbeenderen : de kop heeft een duim en
lynen omtrek , aan de dikHe plaats genomen.

No. DCCeV. Het tongbeen van een kleine hazelmuis.

Dit beentje gelykt naar dat van de relmuis en van de groote hazelmuis.

No. DCCeVL Het roede beentje van een kleine hazelmuis.

De lengte van dit beentje is flegts van anderhalve lyn.
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DE GROOTE VELDMUIS
geeven den naam van groote : veldmuis aan eene nieuwe foort van

W veldmuis , die niet dan fints eenige jaaren is bekend geweeft ; geen

% Natuuronderzoeker heeft van dit dier gefprooken , behalven alleen

deiiHr. Brisson , die, liet onder het geflagt der rotten bevattende,

het daarom ook rat de boh , of bofch-rot genaamd heeft : maar gelyk het even

zeer verfchüt van de rot als de veldmuis en de muis , die haare eigen byzon-

dere naamen hebben, zo moet men het billykerwyze ook met een onder-

fcheiden naam aanduiden, en die. van furmulot^ als of men zeide groorc

tnulot

y

of groote veldmuis ons de natuurlykfte voorgekomen, omdat dit

dier inderdaad zo wel in kleur als in wyzen van doen en leeven meer naar de

veldmuis dan naar de rot gelykt j de groote veldmuis is fterker en kwaadaarti-

ger dan de rot ; zy heeft ros hair , een zeer langen en kaaien ftaait , haar rug-

gegraad is gekromd gelyk die van den eekhoorn ,
maar haar lighaam is veel

dikker , en zy heeft knevels gelyk een kat ; het is niet meer dan negen of tien jaaren

geleden (^), dat deze foort van dieren zigin den omtrek.van Parys verfpreid

hebben; men weet niet van waar zy gekomen zyn,.maar zy hebben verbaazend

fterk toegenoomen ,
en men zal zig daar over niet verwonderen , zodra men

weete, dat zy doorgaans twaalf of vyltien jongen werpen, dikwils zeftien,

zeventien , agttien
,

ja zelfs tot negentien : de plaatfen , daar zy het eerft_ ver-

fcheenen zyn , en daar men haar welhaail; heeft opgemerkt , door de vernielin-

gen J die zy aanregteden , zyn Chantilly , Marly-la-Ville , en Verfailles. De Hr.

LE Roy, Opziener van het park ,
heeft de goedheid gehad ons dezelve in ee-

ne goede menigte te zenden , zo wel leevende als doode ; hy heeft ons zelfs

de waarneemingen medegedeeld, welke hy over deze nieuwe foort van die-

ren gemaakt heeft: de mannetjes zyngrooter, üouter, en kwaadaartiger dan

de wyfjes; wanneer men hen vervolgt, en denkt te vatten,, draaijen zy zig

om en byten in den ftok of in de hand , die hen wederllaat ; hunne' beet is

niet flegts geweldig ,
maar zelfs gevaarlyk ; zy wordt fchielyk van eene vry

groote zwelling gevolgd , en de wonde , fchoon klein , heeft langen tyd noo-

dig, eer zy fluiren wil: zy teelen driemaal in ’t jaar, dus brengt één paar

van deze dieren ten minften zes-en-dertig van hunne foort in een jaar tyds

in wezen: de moeders bereiden een bed voor haare jongen; dewyl zommige

der geene , die men ons leevende gezonden hadt, werkelyk droegen, en wy
dezelve in kooijen bewaarden, zo hebben wy de wyfjes, twee of drie dagen

voor dat zy wierpeti, de houten vloer van haars kooy zien knabbelen, daar

eene menigte fpaanders van maaken , en haar dezelve zien uitllrekken
, en

fchikken, om tot een bed voor haare jongen te dienen.

De groote veldmuizen hebben eenige natuurlyke hoedanigheden ,. die haar

* Rat de bots. Mus cauód. lo^gijjimd dilute fulms, infra alhlcaus . . . Mus fylves^ -

InV. Beisson. Rsgn. ^nsmal. pag. 170 . in 't Franfch Sumulot.

(a) Üe. Hr. de. JiurFou heelt dit ia i7S7 J758. gefehreeveo,

.
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eetiigzitis tot de waterrotten fchynen te brengen ; fchoon zy zig overal neder-

liaan , fchynen zy egter de oevers der wateren te verkiezen : de honden maa-

ken ’er'jagt op, gelyk op de waterrotten , dat is te zeggen met eene woede

,

die naar dolheid gelykt: wanneer zy bemerken, dat zy vervolgd worden, en

de keuze hebben om zig in ’t water te Horten, of in een doornenboich in te

dringen, dat op een gelyken afftand van haar af is, verkiezen zy het water,

loopen daar onbefchroomd in , en zwemmen met eene vervvoiivlerlyke geraak-

lykheid; dit doen zy inzonderheid wanneer zy haare holen niet kunnen wedec
' winnen , want zy graaven zig ,

gelyk de veldmuizen
, onderaardlche verbiyf-

plaatfen ,
of zy legeren zig in die der konynen : men kan de groote veldmui-

zen met fretten in haare holen vangen ^
deze vervolgen haar gelyk de kony-

nen ,
en fchynen haar zelfs met meer drift te zoeken.

Deze dieren brengen den zomer in ’t veld door , en fchoon zy zig voor-

naamlyk met vrugten eu koorn voeden , laaten zy egter niet na ook zeer

vleefchvreetende en verflindende te zyn : zy eeten de lampreitjes , de jonge

patrysjes ,
en ander klein gevogelte , en zo zy in een hoenderhok komen , hou-

den zy ’er byna op dezelfde wyze huis als de buntlings , zy brengen ’er veel

meer om hals dan zy eeten kunnen.

Tegen de maand van november verlaaten de moeders , de jongen , en dc

onvolwaflenen , het veld, en begeeven zig troepswyze naar de ichuuren, al-

waar zy zeer groote Ichade doen,( zy byten het llroo Huk, verthnden veel

graan, en befmetten al het overige met haare vuiligheid: de oude mannetjes

blyven in ’t veld ; elk hunner woont afzondetlyk in zyn eigen hol zy doen
daar, gelyk de veldmuizen, geduurende den herfH een voorraad op van ee-

kcls, van beuken, enz: zy vullen hun verblyf tot den rand toe, en Iplyven

zelve op den bodem ; zy verHyven daar niet gelyk de relmuizen , zy komen
’er des winters uit te voorfchyn , inzonderheid by mooy weder : zy , die zig

in' de Ichuuren verhouden , verdryven de muizen en . rotten , men heeft zelfs

opgemevkt, dat de rotten, zedev dat de groote veldmuis zo Herk rondom
Parys vermenigvuldigd is , daar veel minder gemeen zyn , dan zy te voren
waren.

B
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BESCHRTriNG VAN BE GROOTE VELDMUIS.

e groote veldcnuis {PI. XXVII , fig. i) geiykt nasr de rot in de ge-

M n ^ ftalte des lighaaros, maar zy is veel grooterj de rug maakt dikwils

^ ^ een bolronden boog
, die aan den oorfprong van den ftaart begint

,

cn terplaatle der {1'hquderen by den hals eindigt; de kop van dit

dier is lang, het heeft een dunnétï*tj|k enhet onderft kaakbeen zeer kort; de
qoren zyn breed en gerond; de oog^zyn zwart, groot, rond, en zeer uit-

Jpringende: het hair van de groote veldmuis, die ten onderwerpe voor deze
belchryving gediend heeft, hadt verfchillende zwccmzels van bruin , van
vaal, van afchgrauw, en van grauw, maar zo, dat het bovenfl; van den kop
en van den hals, de rug, de lendenen, en het kimis, met bruin, vaal, en
grauw gemengd waren , omdat het eind der hairtjes van eene bruine kleur

was
, omdat ’er vaal op Jiet bruin volgde , en het overig gedeelte van yder

Itiirtje eene afchgrauwe kleur hadt: de zyden-van het hoofd, van den hals, en
van ’tlighaam , hadden eene geelagtige kleur met grauw, en afchgrauw-bruin

,

gemengd; de keel, de borft, en debuik waren vuil wit met een ligt zw'eemzel

van afchgrauw ; het langlte hair konde maar omtrent een duim haaien, en het
grof hair der knevels was tw’ee duim lang ; de voeten w'aren wit en met zeer
kort hair bezet: de ftaart is bedekt met kleine fchubbetjes op de eigen wyze als

die van de rot gefchikt , en daar zyn tullcbcn die fchubbetjes eenige korte hair-
tjes; ik heb tot twee honderd fchubagtige ringen op den ftaart van eene groo-
te veldmuis geteld , fchoon hy maa»- zes duim en drie lynen lengte hadt : de
duim der voorfte voeten is zo kort als die van de rot, de duim der agterfte

voeten is wél geformeerd ; de knobbeltjes van de plant der voeten zyn ook in

kleinen getale, en in dezelfde fchikking als die van de rot.

Lengte van ’t geheele lighaam , in een regte lyn gemeeten van het

efnde van den bek tot aan den aars ....
Lengte van den kop van het einde van den bek tot aan ’t agterhoofd.

Omfrek van den bek aan ’t einde van de onderfte lip gemeeten . . .

Omtrek van de opening des raonds van de eene fplyting der lippen tot aan

de andere . . • • •
.

•

Aflland tuilchen de twee neusgaten . • •

Afftand tuiTchen het einde van den bek en den voorften boek van t oog,

Aflland tuflehen den agterften hoek en ’t oor

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

Opening van ’t oog . • •
.

•
,

•

Afftand tulTchen de voorfte hoeken der oogen, in een regte lyn gemeeten

Omtrek van den kop tufTchen de oogen cn ooren genomj^n

Lengte der ooren . . • • * '

Breedte van de bafis op de uitwendige kromming genomen
Afftand tuflehen de twee ooren , omlaag genomen .

Lengte van den hals . . • - .
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Omtrek van den hals • • . .

Omtrek des lighaams agter de voorfte pooten gemeeten
Omtrek aan de dikfte plaats gemeeten . .

" '

Omtrek voor de agterfte pooten genomen
Lengte van den ftomp des ftaarts

Omtrek van den ftaart aan ’t begin des ftomps
.

*
•

Ecngte van den voorarm van den elleboog af tot aan ’t gewrigt i

Omtrek van den voorarm by den elleboog
Omtrek van ’t gewrigt van de hand
Omtrek van de agterhand , .

’
.

Lengte van het gewrigt af tot aan ’t eind der nagelen
Lengte des beens van de knie tot aan de hiel

Omtrek van het bovenfl: des beens .
'

.

Breedte ter plaatfe van de hiel . .
*

.

'

Omtrek van den agtervoet ....
Lengte van de hiel af tot aan ’t einde der nagelen
Breedte van den voorften voet . . .

,

Breedte van den agterften voet
Lengte der grootfte nagelen . . . .

Breedte aan de bafis ....
vK-iin-n U1U.CU vyi CU ecu nair gros; net net*

vlies was zeer dun , en ftrekte zig tot in ’t midden van den onderbuik uit.
De twaalfvingengedarm ftrekte zig uit in de regterzydeen weeke buikzyde

alwaar hy zig binnenwaards vouwde ; hy verlengde zig naar voren , en
voegde zig vervolgens aan den nugterendarm

, die zyne draaijingen in de na-
velftreek en in de zyden maakte ^ die van den omgebogendarni waren in de
damibeenllreeken en in den eigenlyk gezegden onderbuik ; de omgeboogen-
darm voegde zig in die ftreek aan den blindendarm i de blindedarm ftrekte
zig in de linkerzyde uit, en vouwde zig weiler over in de navelftreek; maar
die plaatóng is niet ftandvaftig , want ik heb hem in andere onderwerpen voor-
waards in ’t midden van den onderbuik ttitgeftrekt gezien: de kronkeldarm
ftrekte zig in de rcgterzyde uit, hy vouwde zig agter de lever onder den
twaalfvmgengendarm

, hy liep agter de maag en voegde zig eindelyk aan den
regtendarrti.

De maag geleek naar die van de rot; de darmen hadden dezelfde gc-
dpnte en dezelfde plaatling ; de lever beftondt uit even veel kwabben als in
dit dier , maar zy hadt eene blepkroode kleur van buiten , en was nog bleeker
van binnen ; zy woog vier gros ,en veertig greinen : daar was geen galblaasje.
De milt ftrekte zig fdiuinlch , van boven naar beneden eii van voren naar- ag-

teren
, in de linkerzyde uit

; zy was verlengd even als die van de rot , en zy
hadt ook drie zyden , twee binnen en eene buiten

; het onderft gedeelte hadt
rte mcefte breedte

, en het midden was fmaller dan het bovenft gedeelte: dit
ingewand hadt van buiten en van binnen eene donker-roode kleur ; het woog
twee en-dertig greinen.

’

l:let alvleeich formeerde flegts kluwentjes van klieren, gelyk als in de rot.
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cn de nieren verfcliilden niet van die van de rot , dan voor zo verre de’ reg-

ter-nier haare geheele lengte .meer voomitilak dan de linker: de nierklieren

hadden dezelfde kleur als die van de rot , maar zy hadden drie lynen lengte

,

twee en eene halve lyn breedte , en eene lyn dikte ; de zelfüandigheid van ’t

binnenft was van eene bleckroode kleur , uitgezonderd in ’t middelpunt , al-

waar de kleur grauw was.

Het zenuwagtig middelpunt van het middelr,if was weinig uitgeftrekt , en
het vleezig gedeelte hadt weinig dikte : de longen geleeken naar die van de
rot : het hart was zeer dik en byna rond ; daar kwamen drie takken uit den
boog van de groote ilagader.

De tong, het verhemelte, de ftrotklap, de voorherflenen , en de agter-

herirenen geleeken naar die zelfde deden in de rot gezien ; de voorherflenen

woogen een half gros en de agterherflenen twaalf grein.

De groote veldmrüs heeft twaalf mammen ,
zes aan weejszyde , drie op de

borll, en drie op den buik; ik heb een wylje gezien, dat ’er maar elf hadt;
de derde van de linkerzyde van de borft ontbrak.

De balzak was zeer dik ; het roedenhoofdje , de roede , de klieren , die in

de voorhuid , ter zyde van het hoofdje , waren , de -zaadballen , de opperbal

,

de afvoerende vaacen, de zaadblaasjes , en de voorftanders , verfchilden niet

van die zelfde deelen, in de rot gezien, dan in de grootte; de klieren in de
voorhuid hadden in de groote veldmuis elf lynen lengte , vier lynen breedte

in het bovenfl: gedeelte, en eene en een halve lyn dikte.

Daar waren tuffchen de voorftanders en de blaas twee celagtige lighaamen

,

r'an eene zeer weeke zelfftandigheid , die door een celagtig weefzel aan de
pisbuis vafthingen ; zy hadden elk tien lynen lengte , vier lynen breedte , en
anderhalve lyn dikte ; zy liepen , aan de zyde van de pisbuis , in een punt
uit , en waren aan het ander einde gerond.

Daar was, aan de buitenzyde van ydere afvoerende buis, by de zaadblaas-

jes , een klein witagtig en gekorreld lighaampje , dat omtrent twee lynen leng-

te , een lyn breedte , en een halve lyn dikte hadt.

Het wyfje , dat ten onderwerpe voor de befchryving der teeldeelen gediend

heeft, was agt en een half duim lang van het einde van den bek tot aan het

begin van den ftaart ; de omtrek van den kop was van drie en een half duim

;

het lighaam hadt vier duim drie lynen omtrek agter dc voorfte pooteii, zes

duimen in ’t midden op de dikfte plaats , en vier duim agt lynen voor de ag-

terfte pooten.

De kittelaar was niet in de Idink, hy was voorwaards geplaatft gelyk die

van ’t wyfje van de rot; de buis, die de voorhuid van de wyfjes groote veld-

muis formeerde , was op drie lynen afftands van de klink ;
eindelyk alle de

teeldeelen, zo wel in als uitwendige ,
verfcliilden in deze twee wyfjes niet dan

in grootte.

Ik heb vier draagende wyfjes van de groote veldmuis geopend ; het dikfte

woog een pond en een once ;
haare lengte van het einde van den bek tot aan

het begin van den ftaart was van negen duim en tien lynen : elk dezer vier

wyfjes hadt twaalf mammen gelyk in de befchryving van het mannetje gezegd
is

; de tepels van het dikfte wyfje hadden tot zes lynen lengte , wanneer men
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dezelve uittrok i dit wyfje droeg elf vrugtiés, *es in den linkerhoorn van de
lyfmoeder en vyf in_ den regterhoorn : het tweede en derde wyfie hadden elk
twaalf vrugtjes by zig , zes in yderen hoorn

, maar ik heb ’er maar tien in het
vierde gevonden , vyf aan weerszyde : een ander wyfje droeg zeven vrugtjes
in den linkerhoorn

, zonder dat ’er een in den regterhoorn ware.
De moederkoek van yder vrugtje was bolrond van buiten , vlak van biu'

nen , en van eene gemengde roodagtige en zwartagtige kleur op de beide zy-
den, in het dikfte wyfje hadt ydere moederkoek zes lynen middellyns en haa-
re grootfte dikte was van anderhalve lyni de navelftreng liep op het middel-
punt van de moederkoek uit en was elf lynen lang; men bemerkte daar de
drie bloedvaaten als roodagtige draadjes : deze vrugtjes hadden een duim leng-
te van de kruin des hoofds tot aan het begin van den ftaart; wanneer zy vyf-
tien lynen lang zyn , zyn zy nog niet. naby den tyd der geboorte..

darm . • . . . .

Otntrek van den twaalfvingerigendarm op de dikltê plaats.’
Omtrek op de dunfte plaatfen , .

Oratrek van den nugterendarm op de dikfte plaatfen ,
’

.
Omtrek op de dunfte plaatfen . . ; .

Oratrek van den omgebogendarm op de dikfte plaatfen
Omtrek op de dunfte plaatfen
I^engtc van den blindendarm • . . ^
Oratrek 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 den kronkeldarm .

.Omtrek by den aars ....
Lengte van den kronkeldarm en den regtendarm te famengenomen
Lengte van de geheele darmbuis, den blindendarm daar niet in

begreepen ....
Groote omtrek van de maag
Kleine omtrek • . .

”

i.engte der kleine kromming van den llokdarm af tot a’an den hoe
dien het regter gedeelte maakt

Lengte van het linker gedeelte van den flokdarm af tot aan den ’gro
van den grooten biindenzak

Omtrek van den llokdarm . . , ,

Omtrek van den portier . .

'

Lengte van de lever. . . ...
Breedte ., . . .

Haare grootfte dikte. .....
Lene;te van de milt
Breedte van het onderft einde
Breedte van het boveiift einde
Breedte in ’t midden .

‘

'
.

'

Dikte . . . /
Dikte, van ’t aivleeich

‘

veeten. dtiinien, lynen..
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BESaiRYVING VAN DE GROOTE VELDMUIS.

Toeten

,

O.

O.

O,

: aan

o.

o.

o.

o..

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

t
o.

o,

o.

o.

o.

Lengte der nieren 4 . . . _

Breedte . . . . .

’

Dikte ... . .

Lengte van het zenuvi^agtig middelpunt van de holle ader af tot

de punt .... . .

Breedte . ’ • °
Breedte van het vleezig. gedeelte tuilchen het zenuwagtig middel-
punt en het borftbeen - . . . . ^

"

Breedte van weerszyde van het zenuwagtig middelpunt

Omtrek van de bafis van ’t hart

Hoogte van de punt af tot aan den oorfprong van de lonflagader.

Hoogte van de punt tot aan den longenzak

Middellyn van de groote flagader van buiten naar buiten gemeeten.
Lengte van de tong . ....
Lengte van derzelver voorfte gedeelte van het toompje tot aan ’t

einde . • . ....
Breedte van de tong . .. ..

Lengte der voorherflenen

Breedte . • • - • .

Dikte . . .

Lengte der agterherfTenen

Breedte « •- •- •- •

Dikte . ' j ü 1 1

Aflland tuffehen den aars en den balzak

Hoogte van den balzak ....
Afftand tulfchen den balzak en de opening van de voorhuid . .

Aflland tuflehen de randen van de voorhuid en het einde van de.

roede . . . . o.

Lengte van het hoofdje - . .. o.

Omtrek • • -• ' • • o.

Lengte van de roede van de fplitfing der fponsagtige lighaamen af tot

aan de inplanting van de voorhuid

Omtrek . • • • • .

Lengte der zaadballen

Breedte . •

Dikte . • •

Breedte van den opperbal

Dikte
Lengte der afvoerende vaaten

Middellyn op het grootft gedeelte hunner uitgeftrektheid

Middellyn by de blaas

Groote oratrek van de blaas -

Kleine omtrek . .
• •

Lengte van de pisbuis

Omtrek . .

•
* *

Lengte der zaadblaasjes * • •

Breedte
Dikte . .

Lengte der voorftanders • * *

Breedte
Dikte
Aflland tuflehen den aars en de klink
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Toeten

,

T enste van de klink • * • •
, o.

duinun,

0.

lyneii.

iJ-

Lengte van de Ichccie 0. 0. 10.

Omtrek' op de dikfte plaats 0. I. 0.

Groote omtrek van de blaas 0. I. 8.

Kleine omtrek . . • • • 0. I. 4.

Lengte van dc pisbuis . . 0. 0. 8.

Omtrek . . . - • • 0. 0.
'

3 -

Lengte van den hals en ’t lighaam van de lyfmoeder 0. 0. 4..

Omtrek . .... 0. 0. 4-

Lengte der hoornen van de lyfmoeder .
. 0. 3 - loj.

Omtrek op dc dikfte plaatfen 0. 0. 3 -

Omtrek op ’t einde van yderen hoorn . .
,

•

Aflland in een regte lyn tulfchen de zaadballen en het einde van

den hoorn • . .
•

.

0. 0.

0. 0. Jj-

Lengte der zaadballen 0. 0.

Breedte . .

‘ 0. 0.

Dikte 0. 0. 1.

Het geraamte van de groote veldmuis (P/. XXFII, fig. 2 ) gelykt byna ge-

'héel naar dat van de rot in het getal, de figuur, en de fcliikking der been-

deren en der tanden, uitgezonderd het getal der beenderen van het borftbeen

en van de valfche wervelbeenderen van den ftaart j ikheb zeven wel onderlcheiden

beentjes geteld in het borllbeen van de grootfte en oudlle groote veldmuizen

,

maar in de andere waren het vyfde en zesde beentje met malkanderen ver-

ward , gelyk als in de rot ; wanneer ’er zeven beentjes in het borftbeen wa-

ren , was ’er ook eene valfthe ribbe meer , want de zesde ribben geledigden

zig tufichen het vyfde en zesde beentje , eri de zevende en agtfle ribben tus-

fchen het zesde en het zevende, beentje, van het borftbeen 5
daar zyn dertig

valfche wervelbeenderen in den ftaart gevonden.

De belbliryving van de rot, in het zevende Deel van ditWerk te vinden, kan

die der beenderen van de groote veldmuis, gelyk ook die der ingewanden,

vervullen ; ook laat ik de tafel der makten van dé beenderen van dit dier ag-

ter , omdat men de verfchillen van grootte , die tuffchen deze beenderen en
die van de rot plaats hebben ,

kan beoordeelen door de tafel der afmeetingen

van de uitwendige deelen van de groote veldmuis te vcrgelyken met die der

zelfde deelen, op de rot gemeeten.

\
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HET MARMELDIER *

an alle hedendaagfche Schryveren , die over de Natunrlykc Hifto-

y 1 rie gefchreeven hebben, IsGesner die, welke, ten opzigte van het
byzonder verHag van zaaken,deze weetenfchap den grootften dienft
gedaan, en dezelve meeft bevorderd , heeft ; hy paarde een iuift oor-

deel, en zuivre bedoelingen, met eene groote geleerdheid^ Aujrovandus is
weinig meer dan zyn Uitlegger, en de Naniuronderzoekers van minder naam
zyn niet dan zyne Uitfchryvers : wy beraaden ons niet om de byzonderhe-
den , raakende het onderwerp der marmeldieren , van hem te ontleenen

; het
waren dieren van zyn land (a) , welken hy beter kende dan wy, fchoon wy ’er
eenigen

, gelyk hy , in huis hebben opgevoed : dewyl dat geen
, 't welk wy

hebben waargenomen, juift overeenkomt met het geen hy daar van zegt, zo
geeft ons dit een billyken grond van vertrouwen , dat al het ovenge

, ’t welk
hy meer heeft waargenomen , even waaragtig en juift is.

Het marmeldier, jong gevangen, is gemaklyker te temmen dan eenig ander
wild dier , en wordt byna zo volkomen tam als onze huisdieren

; het leert lig-

telyk een ftok aanvatten
, gebaarden maaken

, danfen , en aan de ftem vSi
zynen meefter gehoorzaamen ; het heeft, even als de kat, een natuurlyken
afkeer van den hond; zodra het gemeenzaam in huis begint te worden, en
gelooft op zyn meefters hulp te mogen vertrouwen , valt het , in zyne te-
genwoordigheid , degrootfte en fterkfte honden moedig aan, en byt dezelve
geweldig ; fchoon het niet volkomen zo groot is als een haas , is het egter ge-
drongener, en paart veele fterkte met veele lenigheid.

Het marmeldier heeft de vier voortte tanden van het kaakbeen vry lang, en
fterk genoeg om wreedelyk te kwetfen ; het taft egter niemand dan de honden
aan

,
en doet geen menfch kwaad ten zy het getergd worde ; zo men ’er niet

op paft knabbelt het de huisgeraaden
,
de ftoffen , de matten , en doorbooit

zelfs het hout, zo het opgeflóoten is: dewyl het zeer kort van dijen is, en de
vingers der voeten omtrent eveneens heeft als de beer, zo zit het dikwils, en
loopt, gelyk de beer, gemaklyk op de agterfte pooten; het brengt de din-

* Het marmeldier heet in 't Latyn Mus Alpinus Plinüi in ’t italiaanreh Murmont, Mar-
snota. Marmontana, en in zommige llreeken van Italic Far^, volgens Gesner; in ’t Hoog.
duitfeh en in 't Zwitferfch Mwmeltbier, Murmentle, Mijibdlerk

,

volgens Gesner; by de
Grauwbünders Montanüla volgens Gesner; in ’t Poolfch liubak, Soxtiffez, vo'gens RzACZïNt-
*1; in ’t Franfch Mamotte; in ’t oud Franfch Marmontain. Marmotaine, Marmotan.
Mus Aipinus. Gesner Hiji. Qundnip pag. 743- Aaimal. Q^uadrup. pag. log.
Mus Alpinus Fliniij Marmeta kalis. Ray SyntipJ. Aaimal Quaarup. pag. zzi.
Mus catida elahgata , nudd

,
corpore rufo\ Ma'inota. LinnjKus.

Giis
y Marmota kalis; Mus Alpinus Plinii. Klein de Quadrup. pag. StSl

Glis pilis e fujco flavicante mixlis, veflitus; Marmota Alpitta. Bhisson. Regn. Anima}
^
pag. 1 Ö5 .

GEsasR was ees Zwitfer, en waarlyk een dier mannen, die hunne Natie IniQer by.
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gen, die ^hct niet de voorfte pooten heeft aangevat, naar den bek, en eet
overeind gelyk als de eekhoorn ; het loopt fchielyk genoeg in ’t opklimmen

,

maar vry langzaam op de vlakte; het klautert op de boomen, het kruipt tus-
fchen de wanden der rotfen, of tulTchen twee aangrenzende muuren, op , en
het is van het raarmeldier

, zegt men
, dat de Savoyaards geleerd hebben in

de fchoorlleenen op te klauteren , oin dezelve te veegen.
Zy eeten van alles, wat men hun geeft, vleefch, brood, fruiten, wor-

tels , moeskruiden , kool , kevers , Ipringhaanen , enz ; maar zy zyn greetiger
naar melk en boter , dan naar eenig ander voedzel ; fchoon minder dan de
kat geneigd om te fnoepen en te ileelen

,
poogen zy egter in die plaatfen in

te fluipen, daar men de melk bewaart, en zy drinken dezelve in groote me-
nigte al morrelende , dat is te zeggen

, een klein geknor van genoegen maa-
kende , gelyk de katten gewoon zyn , wanneer men haar een goeden brok
naar haar genoegen geeft : voor het overige is de melk het eenigft vogc dat
hun behaagt , zy drinken maar zelden water , en weigeren wyn.
Het marmeldier heeft, ten opzigte van de geftalte des lighaams, een weinig

van den beer, en een weinig van de rot: het is evenwel de arefomys, of
beer-rot , der Ouden niet

,
gelyk zomraige Schryvers , en onder anderen Per-

RAULT
,
gemeend hebben ; het heeft den neus , de lippen , en de gedaatite

van den kop, gelyk als de haas; bet hair en de nagels van den das; de tan-
den van den bdver ; de knevels van de kat , de oogen van de relmuis ;

de
voeten van den beer; een korten ftaart en afgellompie ooren: de kleur van
zyn hair op den rug is ros bruin , dat meer of minder donker valt ; dat hair
is vry ruw, maar dat van den buik is rosagcig, zagt, en gevuld.

Het dier heelt, terwyl het fpeelt, of terwyl mien ’t liefikooit, de ftem en
het gemorrel van een hondje

; maar zodra men het tergt of bang maakt, maakt
het al blaazende zulk een Icherp en doordringend geluid

, dat ’er het trom-
melvlies door beledigd wordt : het bemint de zinlykheid , en loopt

,
gelyk de

kat, agter af om zyne uitvverpzelen te loozen; maar het heeft, even als de
rot, vooral in den zomer, een iterke lugt, die het zeer onaangenaam maakt:
in den herfil; is het zeer vet ; belialven een zeer groot net , heeft het , even
als de relmuis, twee zeer dikke vetbladen; hét is evenwel niec even vet
over alle de deelen van het lighaara ; de rug en de nieren zyn meer dan het
overig gedeelte belaaden met een vall en lievig vet , vry gelyk aan het uiër-
vleefch van de koe; dus zöu het marmeldier vry goed om te eeten zyn, zq
het niet altoos eene zekere lugt hadt , die men niet verbergen kan

, dan door
het met zeer llerke kruiderijen ,

of andere inmengzelen toe te maaken,
Dk dier , ’t welk zig in het gewell van fneeuw en ys vermaakt , ’t welk

men niet dan op de hooglle bergen ^'indt ,
is evenwel meer dan eenig ander

onderhevig om door de koude te verdooven: het is doorgaands op het einde
van feptember of in het begin van odober, dat het zig in zyne afzondering
gpt verbergen, om daar niet dan in april weder uit te voorfdiyn te komen;
die wykplaats of afzondering , is met voorzorg gemaakt

, en met konft gemeu-
bileerd , zy is voor eerft zeer ruim , minder breed dan lang en zeer hoog van
verdieping , waardoor zy een of meer dezer dieren kan bevatten , zonder dat
’er de lugt bederve ; hunne voeten en nagels fchynen gemaakt om de aarde te

krab*
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krabben
, en zy graaven dezelve inderdaad met eene verwonderlyke fnellieid

uit; zy werpen den uitgegraaven grond agter zig naar buiten; het is niet een
gat, een buis, die regt of bogtig voortloopt, het is eene foort van galery in

^ gedaante van eene kapitaale Y gemaakt , waarvan de beide takken elk hun-
ne opening hebben ,

en beiden uicloopen in het voet- of ftamftuk van de Y

,

dat is te zeggen in de galerije, die van agteren digt is, en die eigenlyk de
verblyfplaats uitraaakt : dewyl alles op de Ichuinfte van den berg is uicgegraa-
ven , en het onderfte gedeelte van de Y of de galery aUeen horizontaal ofwa-
terpas ligt , zo is de benedentte tak of opening naar onderen afhellende

; het
is^ in dit laag en fchuins afloopend gedeelte van de wooning , dat zy hunne
uitwerpzelen bergen , waarvan de vogtigheid zig dus van zelve naar buiten
looit ; de bovenlte tak van de Y is hooger dan al het overig gedeelte van ’t

verblyf , en helt naar hetzelve toe ;
dit is hunne poort daar zy door inkomen

,

en uitgaan. De plaats van ’t verblyf is niet flegts bettrooid , maar dik bedekt

met mofch en hooy , zy doen daar des zomers een grooten voorraad van op

;

men verzekert zelfs, dat dit op gemeene koften, of liever met gemeenen
arbeid, verrigt wordt, dat de eene het fyntte gras afbyteu, dat de ande-
re het verzamelen , en dat zy beurtelings voor voertuig dienen om het naar

de legerplaats te brengen; de eene, zegt men, legt zig op den rug, laat

zig met hooy belaften , fpreidt zyne pooten uit , om voor regels te dienen

,

en laat zig vervolgens voortfleepen door de anderen , die dit zonderling

rj'dtuig by den ftaart van het dier trekken , en terzelfder tyd zorg draagen

,

dat de laft niet omwippe ; het is , volgens dit berigt , door de menigvul-
dige vryving , dat zy meeft allen het hair op den rug hebben afgefleeten ; men
zou daar evenwel eene andere reden van kunnen geeveri, te weeten, dat zy
hun verblyf onder den grond houdende , en onophoudelyk bezig met in dci

aarde te graaven , dit alken genoeg is , om hunnen rug te ontblooten : wat hier

ook van wezen moge , het is zeker , dat zy te ftrmen blyven , en dat zy in ’t

gemeen aan hunne wooning arbeiden; zy brengen drie vierde gedeelten van
hun leeven in dezelve door, zy wyken derwaards by ftorm-weder, by regen,

of zodra zy eenig gevaar verneemen; zy komen ’er zelfs niet dan in defchoon-
fte dagen uit te voorfchyn , en gaan ’cr niet verre van daan ; een hunner houdt

,

op een verheven rots gezeten, de r^agc, terwyl de anderen zig verluftigen

met in het gras te fpeelen , of zig bezig houden met hetzelve af te fnyden

om ’er hooy van te raaaken ; en zodra hy , die de rvagt houdt , een menfeh

,

een arend, een hond, enz , verneemt, geeft hy, door een kort geblaas, daar-

van berigt aan de anderen , die daar op naar binnen trekken , en dan van

den fchildwagt, die de laatfte buiten blyft, gevolgd worden.

Zy doen geen voorraad voor den winter op, zy fchynen te voorzien, dat

dezelve hun nutteloos zoude zyn ;
maar de eerfte aannadeiingen van het jaar-

getyde , dat hen moet verdooven ,
voelende , gaan zy aan ’t werken , om de twee

deuren hunner woonplaats te fluiten, en zy doen dat met zo veele zorg en
zo vaft en ftevig, dat men de aarde geraaklyker overal elders dan ter plaat-

fe , alwaar zy die hebben toegemuurd , kan openen ; zy zyn dan zeer vet

,

men vindt ’er onder, die tot twintig ponden toe weegen; zy zyn drie maan-
VlIL Dce!. R
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den daar na nog wél in t vleefch , maar allengs vermindert hunne Ivvigheid
en op ’t einde van den winter zyn zy mager.
Wanneer men hen ontdekt, vindt men hen als een bal te faam gerold en,

in het hooy beftommeld; men neemt hen dus verdoofd weg, zonder dat zv
ergens van weeten ; men kan hen zelfs dooden zonder dat zy het fchynen te
voelen. IVJen verkieft de vetften om te eeten, en de jongden om tam te maa-
ken eene trapswyze opklimmende warmte doet hen herleeven

, gelyk de rel-
muizen, en die, welken men in huis onderhoudt, worden, zo men hen in
zeer warme plaatfeii doet leeven

, niet verdoofd , en zyn zelfs zo leevendig
als op andere tyden: wy zullen, by de verdooving van het marmeldier, niet
herhaalen wat wy onder het artikel van de relinuis gezegd hebben; de ver-
konding des bloeds is daar de eenige oorzaak van , en men hadt al voor ons
waargenomen, dat de omloop in dien tyd der verdooving zeer langzaam ging;
dat alle de affeheidingen zeer traag gefchiedden, en dat hun bloed, door
geene nieuvve chyl aangevuld wordende , byna zonder eenige weiagti'j'heid
was (^). Voor het overige is het niet zeker, dat zy altoos en ftandvalHg ge-
duurende zeven of agt maanden in ’t jaar verdoofd zyn

,
gelyk bykans alle

Schryvers beweeren : hunne holen zyn diep , zy woonen daar in getale by
een , daar moet derhalven in de eerde dagen vry wat warmte blyven en zy
kunnen daar eeten van het gras, dat zy verzameld hebben: de Hr. Alt-
AiANN zegt zelfs in zyne verhandeling over de dieren van Zwitlèrland, dat de
jaagers de marraeldieren drie weeken of een maand in hunne kelders laaten *
voor dat zy hunne ruft gaan ftooren ; en dat zy zig wel wagten van te graa-
yen, terwyl het zagt weder is, of een warme wind waait, dewyl deze dier-
jes als dan wakker \vorden, en dieper op graaven zouden, maar dat men
hunne wykplaatfen m den tyd der grootfte koude openende, hen dennaate
verdoold en bedwelmd vindt

, dat men hen ligtlyk wegneemt : men kan der-
halven zeggen, datzy in aUen opzigte zyn gelyk de relmuizen, en dat, zo
zy langer tyd verdoofd blyven

, de reden daar van is omdat zy in een kh-
maat leeven , waar in de winter langer duurt.

Deze dieren brengen flegts ééns m ’t jaar voort; de gewoone dragten zynmaar vm dne of viei- jongen, hunne groei is vaardig, en hunne leevensduu-nng IS üegts van negen ot tien jaar; dus is de foort noch takyk, noch zei
veripreid

; de Grieken kenden haar niet , of hebben ’er ten minften geen ee-wag van gemaakt : onder de Latynen is Plinius de eerfte. geweeft die dit
dier heeft aangeduid onder den naam van mus Alpinus

,

of Alpifche bergrot •.

en inderdaad ichoon ’er verfcheiden andere fooiten van rotten in de Alpen
gevonden worden, verdient geene egter meer opmerking dan het marmel-
dier; geen der andere houdt haar verblyf op de kruinen der hoogfte bero’env*
de andere blyven in de vlakten

, of wel op de helling der heuvelen en^ der
eerfte bergen, maar geene klimmen zo hoog op als ’t manneldier; daarenbo-
ven komt het nooit van de hoogtens neder, en fchynt byzoiïderlyk aan denkeien tier Alpuche bergen bepaald te zyn , alwaar het zig eene ligging op hetZuiden en Ooften, by voorkeur boven die. van ’t Noorden ofWellen

, Ichynt

{pj Zie TranjuS, PliHa/jpb. No. 3.97.
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te verkiezen ; men vindt hen evenwel ook in de Apenynfche en Pyrene^che

gebergten, en in de hoogfte gebergten van Duitfchland: de Bobak van Poo-

len (c) waaraan de Hr. Brisson en na hem de Arnaut de Noble-

viLLE en Salerne ö) marmot ofmarmeldier gegeeven hebben,

verfchilt van dit dier niet flegts in de kleuren van ’t hair , maar ook door ’t

getal der vingeren , want het heeft vyf vingeren aan de voorfte voeten;

de nagel van den duim komt buiten het vel uit, en men vindt van bin-

nen de twee phalanges of regels van dezen vyfden vinger, die by het mar-

meldier geheel ontbreekt : dus zyn de Bobak of het Poolfch marmeldier , de

Monax of het marmeldier van Kanada , de Cavia of het marmeldier van Baha-

ma , en de Cricet of de Straatsburgfche marmot , alle vier verfchillende foor-

ten van het marmeldier der Alpen.

(c) Zie Au3uariwn Hiji- Nat. Poloni(S , Autb. RzACZYNSKf, pag. 327-

{d) Brisson. Regn. Anim, pag. 165.

(e) Hihoire Naturelle des Animaux, par Mrs. Arnaut de Noeleville SalERM, far.s

1756. Een nuttig Werk, en waarin de byzonderheden met ze veele zorgvuldigheid als oor-

deel verzameld zya.
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^ “ f kleine hazelimSs,
isïs^a! veilchilthet egter in liet maakzel der inwendige deelen van deze

,
d.ei;en meer dan van de rot, de muia, de veldmuisrena

; SerSfchenis hetln de uitwendige gcftalte van deze laatftgcnield’e dieren ,
als van de eerftgenoemde, gantfeh verfcliillende : het manneldier heeft eenige
overeenkomft met den haas en het konyn door den bek, die kort en dik istn d^oor de gedaante van den kop , die verlengd en , ter plaatfe van het voor-
hoofd, geboogd. IS j het voorhoofd evenwel en de kruin des hoofds zvn bree-
der en platter ; de oogen zyn aan de zyden des hoofds geplaatft gelyk die vanden haas ; de bovenlip maakt by het raarmeldier in zekeren zin een haazen
bek, want die lip is gedeeltelyk gefpleeten en rot aan het raiddelfcliot Srneusgaten geboord; maar de ooren zyn geheel verfchillende van die van den
haas en van t konyn

; zy hebben nog minder lengte dan die van de rotten
nauwlyks komen zy buiten ’t hair te voorfchyn, het welk egter maar weinig
lengte heeft op den kop, uitgezonderd aan de wangen, daar het veel langer

dit verfchil van lengte maakt aan weerszyde van den kop den valfclSnfchyn van wangen ; de onderfte hp is veel korter dan de bovenile; de hak
heelt zeer weimg lengte: het lighaam is dik en zeer gevuld; het agterttel kverlaagd en zeer afgenomen; de ftaart heeft dikwils van agteren eeS ri£
ting regt waterpas; hy is met lang hair bekleed: de beenfn zyn kort fnfchynen het nog meer, om*it zy nooit wel uitgefti-ekt zyn, en omdat devoorhand en de voorvoet geheel op de aarde draagen: de voorile voeten zvnwatbinnemvaards gekeerd, en hebben flegts- vier vingers; daar zvn ’er vv£aan de agterlle voeten, die integendeel wat buitenwaards gekeerd zyn; wan-neer het dier ophoudt en ruft kluwent het zig gedeeltelyk in malkande^nde rug maakt een boog, de buik en het begin van den ftaart draSen onden grond, de kop is in de borft gebogen

, de bek raakt de voorftè voetSen de ftaart is ter zyde van het lighaam gevouwen: dikwils verlaat het dtr
deze houding voor een gedeelte, en heft het hoofd op; als dan fchvnt hetpmge flimheid in he^t gelaat te hebben, fclloon zyn groote bek altoos dom-
heid fchynt aan te duiden.

De kruin van ’t hoofd, het bovenft van den hals, de fchoiideren de
iLig, en de wecke buikzyden , van het manneldier

, dat ten onderwerpe voor

vnn
gediciid

, wareii zwart met zweemzels van grauw eiv
\p afchgrauw

, omdat er twee foorteii van hair waren het een laiiffer Up
viger, en zu^art, het ander korter, zagter, en grauSof aftdignulr^^^ne loort van donshair was; aan de zyden des hoofd was het hair eedeeltelvkgTsmv =u gedueltelyk zvvumgrig

; de ooren waren gramv het eMe vanSick , het onderil van het oaderft kaakbeen en vanC Lu, h»-
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BESCHRYVING VAN HET MARMELDIER. 13^

ntn’, het onderft en de zyden van de borft, de buik, de binnenzyde van de^

dije en van ’t been , en de vier voeten , hadden eene roffe kleur •, met zwart

,

grauw, en zelfs alchgrauw, gemengd, omdat het donshair afchgrauw was, en
het ftevig en lang hair zwart ,

grauw ,
en vaal badt ; de fluit , en de buiten-

zyde van de dije en van ’t been waren van eene bruin-rosagtige kleur
; liet

hair van den IHart hadt eene zwarte kleur met bruin-rosagtig
, op zommige

plaatfen, gemengd; dit hair was niet in zyn geheel; het langde hair was boven
de fchouders , en hadt anderhalf duim lengte ; de nagels waren lang

, zeer
puntig en zwartagtig ; daar waren dikke knobbeltjes onder de voeten

, drie
agter de vingers der voorfte voeten, twee onder de voorhand,, het een ter

zyde van het ander, en vyf onder den agtervoet..

Lengte des geheelen ligfiaams in een regte l'yn genieeten van het

einde van den bek tot aan den aars .

Hoogte van het voorftel ....
Hoogte van het agterftel ....
Lengte van den kop van het einde van den bek tot aan het agter-

hoofd . . . . .-

Ointrek van den bek aan bet einde van de onderfte lip genomen.
Bogt van de opening des monds van de eene fplyting der lippen

tot de andere

Afftand tuffchen de twee neusgaten

Aftland tuflchen het einde van den bek en dén voorflen hoek van
’t oog . ......

Afftand tufTchen den agterften hoek van ’t oog en ’t oor- . l
Lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen
Opening van het oog ....
Afftand tuflchen de voorfte hoeken der oogen in een regte Ijm

gemeeten .....
Omtrek van den kop tuffchen de oogen en de ooren genomen .-

.

Lengte der ooren .....
Breedte van de bafis op de uitwendige kromming genieeten . . .

Afftand tuffchen de beide ooren om laag gemeeten
Lengte van den hals ....
Omtrek van den hals .....
Onitrek des lighaams agter de voorfte pooten gemeeten
Omtrek aan de dikfte plaats

Omtrek voor de agterfte pooten
Lengte van den ftomp des ftaarts ... ...
Omrrek van den ftaart aan ’t begin van den ftorap . .

Lengte van den voorarm vaif den elleboog tot aan ’t gewrigt van

de hand ......
Oratrek van den voorarm tot aan den elleboog

Omtrek van ’t gewrigt van de hand .

Omtrek van de agterhand . • • ...
Lengte van ’t gewrigt af rot aan ’t einde der nagelen

Lengte van het been van de knie af tot aan de hiel

Omtrek van het bovenft des beens . - . .

Breedte ter plaatfe van de hiel . • . .

Onitrek vau den agtervoet . •

R 3

voeten', duimen, lyncij.'
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Lengte van de hiel af tot aan ’t einde der nagelen

Breedte van den voorften voet . ,

Breedte van den agterften voet

Breedte der grootlte nagelen

Breedte aan de bafis

•. *

voeten, duimen, lynea=

O. 3- 3-

b. I. 3.
o. I. o.
o.

^ o. 6.

o. Q. 1*,

Het marmeldier, ’t welk voor de befchryving der weeke binnen - deelen

gediend heeft, was anderhalf voet lang van het einde van den bek tot aan den

aars; het woog zes pond; het was een wyfje gelyk alle de marmeldieren

,

welken ik hier te lande gezien beb ; wy hebben nog geen mannetje kunnen

vinden.

Het netvlies ftrekte zig wat meer ter linker dan ter regterzyde uit; bet was

gedeeltelyk agter de maag omgevouwen ; ontwikkeld en uitgellagen zynde was

het groot genoeg om alle de darmen te bedekken , onderftellcnde dat het dier

op den rug lage. Daar waren ook , gelyk als in de groote hazelmuis , twee

netten of panden aan wcerszyde van den onderbuik, die, volgens den Hr.

Perrault , {a) twee andere netvliezen zyn ; zy hadden , even als die , welke

door gemelden Schryver zyn waargenomen , omtrent vyf duim lengte en vier

duim breedte ; maar zy waren niet zeer met vet belaaden ; men zag daar

plaatfen , die alleenlyk door een zeer fyn vlies geformeerd wierden ; het ge-

woone netvlies hadt veel gelykenis met dezelve: ik heb geen vierde netvlies

gezien van het groote afgefcheiden ; wel is waar , dat een gedeelte van dit

laatfte zig voorwaards uitürekte , het grootfte gedeelte van de lever , enz

,

bedekte , en dat ’er vet was aan de inplantingen van het middelrif en van de

dwarle fpieren van den onderbuik.

De twaalfvingerigedarm ftrekte zig in de regterzyde uit , en kromde zig naar

binnen : de nugteredarm maakte zyne omwentelingen ih de navelftreek en de

omgebogendarm in de zyden; de blindedarm was geplaatft in de navelftree-

ken en den eigenlyk gezegden Onderbuik, en agterwaards gerigt; hy vouwde
zig naar de linkerzyde en voorwaards: de kronkeldarm ftrekte zig voorwaards

uit , vouwde zig regts om , en maakte groote omwentelingen in de regterzy-

de en weeke buikzyde; vervolgens liep hy agter de maag, maakte eenige

bogtigheden in de linker weeke buikzyde , en voegde zig eindclyk aan den

legrendarm.

De maag was verlengd en byna geheel aan de linkerzyde gelegen : de dun-

ne darmen hadden ten naaftenby dezelfde dikte over hunne geheele uitge-

ftrektheid; de blindedarm (Jl B C, PL XXIX) was groot en geleek in zyne

gedaante naar dien van de rot : de kronkeldarm was ten naaftenby zo dik als

de blinde aan zyn oorfprong (D), hy verminderde zagtelyk in diltte over de

lengte van drie duimen, en geleek hier in naar den kronkeldarm van de rot,

maar hy vcrfchilde daar van in dit zelfde gedeelte voor zo verre hy geeue

blykbaare fchuinfche vezels hadt: het overige van den kronkeldarm en de

regtedurm hadden ten naaftenby dezelfde dikte ; ik heb geen klieren op den

twaalfvingerigendarm , gelyk als op dien van de rot, gezien.

(«) Mimtire pour fervir a l'HiJlnre Naturelle des Animaux, Part. IH. pag. 35, 3^*
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BESCHRYVING VAN HET MARMELDIER. 135^

Daar waren op den rand van den aars drie openingen op eene zelfde krings-
wyze lyn gefchikt; de randen dier openingen waren wit , en daar was in de
opening zelve eene verdikte fnotterigheid van dezelfde witte kleur en van een
zeer onaangenaamen reuk : elk dier openingen hadt gemeenfcliap met een zak
van omtrent twee lynen dikte , die geformeerd wierdt door een witten kelk
van binnen met dezelfde fnotterigheid bedekt , die zig op de randen van de
opening vertoonde.

De lever hadt vyf kwabben , twee aan de linker en drie aan de regterzyde 1

de bovenfte linker kwab was de kleinfte van allen , en de onderfte de groot-
fte ; de onderile kwab van de regterzyde ftrekte zig een weinig ter linkerzy-
de uit, zy was in drie deelen gefcheiden door twee fphtfingen , de band was
in de linker fpütfing en het galblaasje in de regter : de lever hadt eene rood-
zwartagtigc kleur van buiten , en was byna geheel zwaït van binnen ; zy woog
drie oneen en vyf gros.

Het galblaasje bevattede vyftien greinen gewigt van eene oranjekleurige gal,

deszelfs gedaante was ten naartenby rond.

De milt was kantzuilig , wat breeder aan ’t boven einde dan over het ove-
rige haarer lengte; zy woog een gros en agttien grein; haare kleur was de-
zelfde als die van de lever.

Ik heb maar twee takken in het alvleefdi gezien ; de een ftrekte zig ter

linkerzyde uiten was de korrile; de andere volgde den twaalfvingerigendarm

en was zeer lang; daar waren daarenboven eenige verlengingen, die zig naar
het galblaasje uitllrekten.

.De regter nier fprong omtrent een vierde haarer lengte meer voorwaards uit

dan de linker ; die laatfte was dikker dan de eerlte t zy hadden byna geene
uitdieping; de zelfftandighcden van binnen waren wél onderfcheiden ; daar
waren üegts eenige tepels in het bekken.

Het zenuwagtig middelpunt van het middelrif hadt veel uitgeftrektheid : de
longen bellonden uit vyf kwabben , vier ter regter , en eene ter linkerzyde

;

die laatfle was byna zo groot als de vier andere , die ten naaftenby dezelfde
plaatfing en dezelfde figuur hadden als in de meefte andere dieren.

Het hart was lang , daar kwamen twee takken uit den boog van de groote
flagader.

De tong was zeer dik ; haar voorde gedeelte fcheen , door eene voor over
de lengte , in twee gelyke deelen gefcheiden ; daar waren zulke fyne tepeltjes

op, dat men dezelve nauwelyks bemerkte; onderfcheidenlyker zag men eeni-

ge kleine ronde knobbeltjes, op eenigen afftand van malkanderen geplaatft:

daar waren op het agtertt gedeelte drie kclkswryze klieren
, op een regte dwars

IjTi gefchikt , eene in ’t midden en een van weerskanten.

Daar waren op het verhemelte twaalf of dertien vry onregelraaatige voo-
ren; die van het agterft gedeelte waren in ’t midden haarer lengte afgebro-
ken ; het verhemelte was gedeeltelyk zw'art en gedeeltelyk wit : de flrotklap
was dun , rond

, en tot op de randen gekorreld.

De voorherfienen waren zo breed als lang ; derzelver oppervlakte was glad
ea in plaats van. de gewoone holligheden zag men. daar üegts eenige. kleine
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ptitjes in zy woogen twee gros en twintig grein : de agterherflenen geleekea

naar die van andere dieren, en haar gewigt was van vier en-veertig grein.

Daar waren tien mammen ; vyf aan weerszyde , twee op de borft en drie

op den buik.

Het lighaam en de hoornen van de lyfmoeder en de zaadballen waren aan

de zyden van den onderbuik vaft aan twee netten , waarvan reeds melding ge-

maakt is : zo men den naam van netvlies, daar aan wil geeven , maakten zy

maar één, het welk van de eene zyde tot de andere onder de lendenen liep,

en de nieren en de lyfmoeder ophieidt.

Het hoofdje van den kittelaar was zeer kort dun en hard ; het is my beenag-

tig voorgekomen; de ftomp en de takken ftrekten zig langs de fchede, over

de lengte van veertien lynen, uit: het lighaam van den kittelaar hadt om-

trent eene lyn oratrek, het maakte eenige kleine bogtigheden, die zig vaa

binnen in de fchede als knobbeltjes vertoonden.

De blaas was byna rond, en haare vliezen hadden weinig dikte; de hals en

het lighaam van de lyfmoeder fcheenen verward ; de zaadballen hadden eene

onregelmaatige gedaante; men zag ’er kleine korreltjes op, dat lymphatifche

blaasjes waren.

Y

Lengte der dunne darmen van den portier tot aan den blindendarin.

Omtrek van den twaalfvingerigendarni op de dikfte plaatfen .

Omtrek op de dunfte plaatfen ...
Omtrek van den nugtcrendarni

Omtrek van den omgebogendarm . - • •

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 regtendarm by den kronkeldarm

Omtrek by den aars

Lengte van den kronkel-en den regtendarm te famcngenoinen. . .

Lengte van de geheele darmbuis, den blindendarm daar niet mede

onder begreepen

Groote onttrek van de maag ....
Kleine omtrek .. 1 /, i j j i

’
i

Lengte der kleine kromming van den llokdarm al tot aan den hoek

dien het regter gedeelte maakt .

Lengte van het linker gedeelte van den flokdarm fif tot aan het einde

van den grooten blindenzak ...
Lengte van de lever . . • • •

Breedte . . . • •

Haare grootfte dikte .

Lengte van het galblaasje . • * r

Deszelfs grootfte middcllyn . • • •

Lengte van de milt
_

. • • •

Breedte van het ondereinde . . . ,

Breedte van het boveneinde . • ...
•Bxeedte in ’t midden . . • - •

voelen, duimen, lynea.
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Dikte . : . . : .

Dikte van het alvleefch . . ...
Omtrek van den portier ... : .

Omtrek van den llokdarm .. I .

Lengte der nieren • ‘ •

Breedte • • » • • •

Dikte • • • ...
Lengte van het zenuwagtig middelpunt van de holle ader tot aan
de punt ... ...

Breedte . . . . . .

Breedte van het vleezig gedeelte tuflehen het zenuwagtig midde
punt en het borftbeen . . .

Breedte aan weers^de van het zenuwagtig middelpunt »

Omtrek van de bafis van ’t hart ....
Hoogte van de punt af tot aan den oorfprong der longflagader.

Hoogte van de punt af tot aan den longezak

Middellyn van de groote flagader van buiten genomen
Lengte van de tong . . . • •

Lengte van het voorfte gedeelte van het toompje tot aan ’t einde.

Breedte van de tong ....
Breedte der vooren van ’t verhemelte . .

Hoogte van de randen . ; . .

Lengte der voorherifenen ....
Breedte . • • » •

Dikte . . • . •

Lengte der agterherflenen ....
13reedte . • • .

Dikte . . . . • .

Afïland tuflehen den aars en de klink . .

Lengte van de klink . • . . .

Lengte van de fchede

Omtrek op ile dikfte plaats

Omtrek op de dunde plaats . . . .

Groote omtrek van de blaas

Kleine omtrek . • ...
Lengte van de pisbuis ....
Omtrek . . ...
Lengte van den hals en ’t lighaam van de lyfmoeder
Omtrek . . . ; . •

Lengte der hoornen van de lyfmoeder ....
Omtrek op de dikfte plaatfen . ...
Omtrek aan ’t einde van yderen hoorn

Afftand in een regte lyn tulfchen de zaadballen en het einde van

den hoorn . . • •

Lengte van de kromme lyn die de trompet doorloopt

Lengte der zaadballen

Breedte . . . •

Dikte . .

vin.

eenkonilt met dien van de waterrot,

VUL DeeL

voeten, duimen, lynen.
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hazelmuis en de kleine hazelmuis, zo wel in de voornaame gedaante der been-

deren als in het getal, de figuur en de plaatfing, der tanden: daar is op ’tag-

terhoofd eene dwarfche zeer uitfpringende verhevenheid en twee andere veel

kleiner, op de kruin; zy ftrekkenzigfehuinfchagterwaards uit van de oogput-

ten af, en zy vereenigen zig op ’tagterhoofd tot eene enkele dieop de dwarfche
verhevenheid uitloopt: het voorhoofdsbeen is breed en holrond; het heeft aan
weerskanten een lang en puntig uitftéekzel, ’t welk een gedeelte der randen

van de oogput maakt ; de eigenlyke neusbeenderen zyn lang en breed , hun
voorfte einde is v^at omlaag gebogen en verlengt zig zo verre naar voren als

het bovenft kaakbeei^ daar is geen kaakbeensgat voor de oogput ; het zelve

is boven een klein uitfteekzel , dat aan de zyde des wortels van den eerften

baktand geplaatft is : de bogt der takken van het onderft kaakbeen maakt een

groot uitlleekzel agterwaards gerigt.

Daar zyn voor in yder kaakbeen twee lange fnytanden ; die van boven zyn
wat korter dan de onderfte , alle hebben zy de voorfte zyde van eene oran-

jekleur : het bovenft kaakbeen heeft aan weerskanten vyf baktanden , en het on-

derfte flegts vier, het geen in alles twee-en-twintig tanden maakt; de onderfte

baktanden hebben minder punten dan de bovenfte.

De nekwervelbeenderen hadden byna geene doornagtige uitfteekzels
, uit-

gezonderd het tweede , dat één zeer groot hadt, meer agtenvaards dan voor-

waards hellende : de onderfte tak van het dwarfch uitfteekzel des Zesden wer-

velbeens ftrekte zig agterwaards onder het dwarfch uitfteekzel van het zeven-

de uit.

Daar waren twaalf lenden-wervelbeenderen en twaalf ribben ; zeven waare

en vyf valfche ; het doornagtig uitfteekzel van het eerfte wervelbeen was regt

,

die der agt volgende wervelbeenderen waren agterwaards hellende ; het doom-'

agrig uitfteekzel van het tiende wervelbeen was regt , en die der twee laatften

helden voorwaards, en waren breed en kort: het borftbeen beftondt uit vyf

beenderen , het voorfte gedeelte van het eerfte been was zeer breed en gele-

digde zig met de eerfte ribben , eene aan weerszyde ; de geleding der twee-

de ribben was tuffchen het eerfte en tweede beentje ; die der derde tuflchen

het tweede en derde beentje , en dus vervolgens tot de vyfde , zesde en zeven-

de, ribben, die zig tuflchen het yierde en vyfde beentje van het borftbeen ge-

ledigden.

De lenden-wervelbeenderen waren ten getale van zeven : zy hadden breede

en. korte doornagtige uitfteekzels, het eerfte wervelbeen hadt geene byko-

mende uitfteekzels : die der andere waren fchuinfch naar voren gerigt , en

des te langer als zy zig nader by het heiligbeen bevonden : dit been hadt vyf

valfche wervelbeenderen, en de ftaart twee-en-twintig, die alle zeer kort

waren.
Hef voorfte gedeelte van het heupbeen was Wat buitenwaards gekromd ; het

hadt drie zyden , eene binnen en twee buiten : de eyronde gaten waren groot,

en de goot ha lt veel breedte en diepte.

1 let fdiouderblad geleek byna geheel naar dat van den eekhoorn (h) ; het

(i/Zie het Vil Deel van dit W?rk, biz. i6j.
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was flegts wat breeder ; de lleutelbeendercn hadden minder kromming ,
maai-

de beenderen van den arm en den voorarm , van de dije en van het been

,

verfchilden niet veel van die van den eekhoorn , dan voor zo verre zy , naar
evenredigheid, dikker waren, en dat het Icheenbeen eene bolrondte van vo-
ren over zyne lengte maakte.

De eerfte ry van de voorhand beftondt'uit drie beentjes; het grootfte be-
vondt zig onder het ftraalbeen ; het tweede onder de ellepyp

; en het derde
agter het tweede : daar waren zes beentjes in de tweede ry ; het eerfte w'as
agter het tweede ; miflchien beantwoordt het aan het eerfte beentje van de ag-
terhand der dieren, die vyf vingers hebben; het tweede was gedeeltelyk ag-
ter het derde en gedeeltelyk agter het boveneinde van het eerfte beentje van
de agterhand ; het vierde beentje van de voorhand bevondt zig gedeeltelyk

boven het derde en vyfde beentje van.de voorhand en gedeeltelyk boven liet

eerfte beentje van de agterhand ; het was het kleinft van allen ;
het vyfde

beentje van de voorhand was boven het tweede van de agterhand , en het
zesde beentje van de voorhand ivas gedeeltelyk boven het derde , en gedeelte-

lyk boven het vierde van de agterhand ; daar w'aren maar vier beentjes in de
agterhand.

De voorvoet beftondt uit zeven beentjes, gelyk in de meefte dieren; daar
waren vyf beentjes in den agtervoet; het boveneinde van het vyfde was .uit-

fpringende , agterwaards , en een weinig buitenwaards
, gekromd.

Eengte van den kop van het eind der neusbeenderen tot aan ’t agter-
‘ hoofd '• . ’ . • . ,

De grootfte breedte van den kop . . .
'

.

Lengte van het onderft kaakbeen, van deszelfs voorfte einde tot aan den
agterften rand- van ’t hnokkdwyze uitfteekzel ....

Breedte van het onderft kaakbeen ter plaatl'e der fnytanden
Bredte ter plaatfe van de bogt der takken • . . ,

Afftand tufichen de knokkelwyze uitfteekzels . . ,

Dikte van het veorftc gedeelte van het bovenft kaakbeen
Breedte van dit kaakbeen ter plaatfe van de fnytanden . .

Lengte der bovenfte zyde .....
Afftand tuflehen de oogpurten en de opening der neusgaten
Lengte van deze opening ....
Breedte ‘ . . • . .

Lengte der eigenlyke neusbeenderen ...
Breedte aan de breedlle -plaats ....
Middellyn der oogputten . . .

Lengte der langfte fnytanden- buiten het been

Lengte der diklle baktanden buiten het - been

Breedte . .... . ,

Dikte . * . • * • .

Lengte der twee vonrnaanie deden van het tongbeen

Lengte der tweede beenderen . • . .

Lengte der derde beenderen • • .

Lengte van de vork
Lengte van den hals . .

,
. . .

Lengte van het gat des eerden wervelbeens van boven naar beneden.

duimen, lyneii.

3- 3-

2 . I.

3 . 3 .

O. 5.
]. O.

U. 1!,.

0. 7.

I- 51-

1. 4.

o. 51 -

0. 5ï*

1. 4.
o. 4».

o. lij.

o. 9.
o. 2.

o. 2.

O. Oi,

I. 10.

O. 4.



140 DE NATUURLVKE historie.

Lengte van de eene zyde naar de andere

Breedte van het eerfte wervelbeen op de dwarfche uitfteekzels gemeeten.
Lengte der vyflaatlle wervelbeenderen . ...
Lengte van het gedeelte der wervelbcens-kolom, die uit de rug-wervel-

beenderen beftaat
_

. ....
Hoogte van het doomagtig uitfteekzel van het tweede wervelbeen dat het

langft is ..... .

Hoogte van dat van het twaalfde dat het kortfte is . . .

Lengte des lighaams van het laatfte wervelbeen dat het langft is . • .

Lengte der eerfte ribben .....
Afftand tuflehen de eerfte ribben aan de breedfte plaats

Lengte van de negende rib, die de langfte is . . .

Lengte van de laatfte der valfche ribben

Breedte van de breedfte ribbe .....
Lengte van het borftbeen . .

• • *

Lengte van het eerfte beentje , dat het langft is . . .

Lengte van het vierde beentje , dat het kortft is . . .

Hoogte van het langfte doomagtig uitfteekzel van de lendenwervelbeende-

ren, dat het laatft is . . ...
Lengte van het langft bykomend uitfteekzel, hetwelk dat van het laatfte

wervelbeen is . . ...
Lengte van het lighaara van het vyfde wervelbeen, dat het langft is.

Lengte van het heiligbeen . ....
Breedte van het voorfte gcftcelte . . • .

Breedte van het agterfte gedeelte . •
_

•

Lengte van het agterfte wervelbeen van den ftaart dat het langft is.

Breedte van het voorfte gedeelte van het heupbeen .
.

_

Hoogte van het been van het midden van de Jknokkelwyze holligheid.

Mi^ellyn van die holligheid .....
Lengte van de goot . , . .

Breedte in ’t midden . . . . •

Diepte ... ...
Lengte van de eyronde gaten ....
Breedte . ......
Breedte van het bekken . . . .

Hoogte . • • • '
•

Lengte van het fchouderblad ....
Breedte aan de breedfte plaats . ...
Breedte aan de fmalfte plaats ' '

Hoogte van den doorn aan de verhevenflc plaats •

Lengte der fleutelbeenderen .....
Lengte van den fchouder . . • • •

Omirek aan de kleinftc plaats ....
Omtrek van den kop . . •

.

•

Breedte van het onderfte gedeelte . • •

Lengte van de el lepyp ....
Lengte van de elleboogsknokkel . . •

Lengte van het ftraalbeen .....
] ,en gte van het dijebeen .....
Ouicrek van het hoofd . . ....
•ünitrek van ’t midden des beens . • •
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Breedte van het onderfte einde » .

Lengte van de kniefchyven . . ^
. ,

Breedte • • • • •

Dikte .•••••
Lengte van het fcheenbeen . • » . ;

Breedte van het hoofd - . . , ,

Omtrek van ’t midden des beens 9 • . ,

Breedte van het onderft einde . . .

Lengte van het kuitbeen » • _ • , ,

Omtrek aan de dunde plaats

Breedte van het bovenfte einde . - ; . ;

Breedte van het onderfte einde . - ; .

Hoogte van de voorhand . ; .

Lengte van het hielbeen . ‘ r , • /-

Hoogte van het eerfte wiggebeen en van het ichuitbeen te laraen*

genomen • • ,
*

. j ' j ,
*

, „
Lengte van het vierde beentje van de agterhand, dat het kortftc is.

Lengte van het tweede beentje dat het langft is .

Lengte van het eerfte beentje van den agtervoet, dat het kortfte is . .

Lengte van het vierde beentje, dat het langft is

Lengte van den eerften regel des tweeden vingers der voorftc voeten.

Lengte van den tweeden regel

Lengte van den derden . . .
• . .

Lengte van den vierden regel van den vierden vinger der agterfte voeten.

Lengte van den tweeden regel . • • .

Lengte van den derden • • » •
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DE NATUURLYKE HISTORIE,

BESC'HRYVING
VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET, f

HETWELK BETREKKING HEEFT TOT DE NATUURLYKE HISTORIE

VAN DE GROOTE VELDMUIS EN VAN HET

MARMELDIER.
No. DCCCVII. Een groote veldmuis in svyngeejl.

No. DCCCVIIl. Drie opgezette groote veldmuizen.

Deze drie dieren hebben de verfchillende houdingen die hun de gcwoonlle.

zyn.

No. DCCCIX. Het geraamte van een groote veldmuis.

De lengte van 'dit geraamte is agt duim, van het einde der neusbeenderen

tot aan het agterft einde der heupbeenderen ; de kop heeft twee duim agt ly-

nen omtrek aan de dikfte plaats op de jukbeenige boogen gemeeten.

No. DOCCX. Het tongbeen van een groote veldmuis.

Dit beentje beftaat flegts uit eene bafis en twee takken gelyk dat van de

rot.

No. DCCCXI. Het roedeheentje van een groote veldmuis.

De lengte van dit beentje is van vier lynen.

No. DCCeXH. Een mormeldier van Piemont.

Dit marmeldier is opgezet ; het heeft de gewoone grootte en kleuren van

de dieren van deze foort ; het komt uit het Graaffehap Nice , vier mylen van

Barcelonnette in den omtrek van St. Dalmas , alwaar veel marmeldieren ge-

vonden worden.

No. DCCCXIII. Een marmeldier van Dauphiné.

Het is alleenlyk het opgezette vel met de vier voeten in ’t geheel; de ooren

zyn hart en krom geworden door de werking van ’t vuur
,
en het droogen

in den oven : het fchynt dat dit droogen ,
gevoegd by den zwaveldamp ,

waar-

aan dit vel dikwils is blootgefteld, de kleuren van ’t hair ook veranderd heeft;

want zy zyn zeer bleek; men ziet ’er niets op dan grauw, en zelfs witagtig

grauw, met eenige zweemzels van geelagtigen van bruin; wanneer men even-

wel het hair verwydert , vindt men het vlashair of dons , van eene bruine of

zeer donkere afchgrauwe , kleur ; de ftaart heeft ook zwart met grauw ge-

y
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mengd , ten naaftenby gelyk die van den wolf : dit marmeldier is door den

Hr. Dagieü uit Dauphiné gezonden.

No. DCCCXIV. Het geraamte van een marmeldier.

De lengte van dit geraamte is van één voet , drie duim agt lynen van het

einde der neusbeenderen tot aan ’t agterft einde der heupbeenderen ; de kop
beeft zes en een half duim oratrek , op de dikfte plaats gemeeten.

No. DCCCXV. Het tongbeen van een marmeldier.

Dit been kwam my in ’t eerft voor flegts uit zeven ftukken te beftaan ; drie

aan weerszyde en één in ’t midden, dat het vorkbeen en deszelfs twee takken

bevattede \ doch nader toeziende heb ik evenwel gemeend eenige yoetlpotwen té

bemerken van de geleding der takken van de vork met het middenbeen,
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DE BEER *

is geen dier, ten niinften onder die, welke in ’t algemeen be-

^ X) ^ kend zyn , waar omtrent de Schryvers van de Natuürlyke Hilto-

•w % rie zo veel verfchillen als over den beer ; hunne onzekerheden , en

^0 zelfs hunne tegenfpreekingen over de natuur en de zeden van dit

dier , zyn my voorgekomen Mer uit haaren oorfprong te ueemen , omdat zy
,de foorten niet genoeg onderfcheiden , en zomtyds tot de eene loort brengen

,

’t geen tot de andere behoort: voor eerft moet men den landheer niet verwar-
ren met den zeebeer, gemeenlyk witte beer, yslandfchc beer, geheeten; dit

zyn twee zeer verfchillende dieren , zo wel ten opzigte van de lighaamsgeftal-

te , als ten opzigte van de natuurlyke neigingen en gebruiken ; vervolgens

moet men twee foorten in de landbeeren onderfcheiden, de bruine en de
zwarte (0); dewelke niet dezelfde neigingen, dezelfde natuurlyke lullen,

hebbende
, niet als verfcbeidenhcden van eene en dezelfde lbort befchouwd

kunnen worden , maar twee onderfcheidene en afzonderlyke foorten uitmaa-

ken ; daarenboven zyn ’er ook landbeeren , die wit zyn , en die , fchoon in

kleur naar de zeebeeren gelykende, in al het overige daar zo veel van ver-

fchillen als de andere beeren : men vindt deze witte landbeeren in groot Tar-
tarije (è), in Muskovie, in Lithauwen, en in de andere Noordfche gewes-
ten : het is niet de gellrengheid van het klimaat, die hen des winters doet wit
worden

,
gelyk de hermclynen , en de haazen ; maar die witte beeren worden

wit geboren , en blyvcn op alle tyden wit : men zoude hen dan nog als een
vierde foort moeten befchouwen , zo men ook geene beeren vondt met bruin

en wit hair vermengd , hetwelk een tuflchenfoorc tulfchen den witten , en den
bruinen of zwarten , landheer aanduidt ; bygevolg is de witte landheer niet

'dan eene verlcheidenhcid van de eene of andere dezer foorten.

Men vindt in de Alpifche gebergten den bruinen beer vry gemeen , en den
zwarten beer zeldzaam , die daarentegen in grooten getale in de Noordiche
boffehen van Europa en Amerika gevonden wordt; de bruine is woell enver-
fcheurende ; de zwarte is allgenlyk wild , en weigert volllandig vleefch te ee-

ten;

* Dc Beer heet in ’t Gr/eltfch
;

in ’t Latyn Urfiis; in ’t itaiisanfeh Orfo; in ’t

Spaanfeh 0//« ;
in ’t Franfch Outs; in tHoogduitfdi Baer; in ’t Engelfch

; ia ’t Zweedlcii

Bioemi in ’t Poolf.h IVcwr, JSfiedzwiedz.

Urfus, Gksnkr Hijl. Ouadrup. pa^. 941. Icon. Ousdrup. pag. 65.

Uifus. Rat Syiopf. Aumal. Q^iadrup. pajj. ipu
U'jus caudn ab'upta; Urfusvulgo, LiNKasus.
Urfus. Klein di Qiiadrup. pag. 82.
Ur/'us nigir cauda unicolore .... urfus. Bbüsson, Regn. Animal. pag. 238.
(.^) Men lette op, dat wy hier onder den naam van bruine beeren dezullten begrypen, die

bruin, vaal ros, roodagtig, zyn, en onder dien van zwarte beeren, de zuUten die zwartag*
tig, zo wel als die, welke geheel zwart, zyn.

(b') RélatiM de la grande Tartarie, Amfterd. 1737. 12°. pag. 8.
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ten ; wy kunnen ’er geen netter en verfcher getuigenis van geeven dan dat
van den Hr. du Pratz; zie hier wat hy, in zyne Hiftorie van Louifia-
ne, daarvan (zegt (c). „De beer, (men begrype, dat hiervan den zwarten,
9, en niet van den bruinen , beer gefprooken wordt) vertoont zig des win-
9, ters in Louifiana, omdat de fneeuw, die de landen van ’t Noorden be-
9, dekt , hem belettende zyn voedzel te vinden , en hem noodzaakt de Noord-
9, Iche landen te verlaaten hy leeft van vrugten , onder anderen van eekels
„ en wortels , en zyne lekkertte geregten zyn de honing en de melk

; zo hy
„ die kan bekomen, zou hy zig liever laaten dooden dan daarvan afllaan;
,9 in weerwil van ’t vooroordeel , waarin men is , dat de beer verllindende zy,
99 houde ik , met allen die in deze Pi’ovintie en in de nabuurige ftreeken be-
99 kend zyn, ftaande, dat hy het geenszins is: het is nooit gebeurd, dat deze
9, dieren een menfch hebben verilonden in weerwil van hunne groote menigte
99 en den alleruiterllen honger , die hen zomtyds prangt ; dewyl zy , zelfs in

99 dit geval
, het vleefch van eene flagting , dat zy aantrelfen , niet eeten ; in

99 den tyd toen ik te Natchés woonde, was ’er zulk een ruwe winter in de
9, landen van het Noorden , dat deze dieren in groote menigten afzakten

; zy
,, waren zo gemeen , dat zy malkanderen het voedzel onttrokken en honger
„ deeden lyden ; ook waren zy zeer mager ; die groote honger deedt hen uit

9, de boffchen , die langs de rivier liaan , te voorfchyn komen
, men zag hen

,9 des nagts in de menfchelyke wooningen dringen , op de plaatfen loopen

,

99 die niet wél geflooten waren ; zy vonden ’er vleefch , voor de koelte al-

99 daar geplaatft , maar raakten ’ev niet aan , het waren alleen de graanen , die
99 zy 9 zo zy dezelve bekomen konden

, grectig aten : het zoude zekerlyk in
99 zulk eene gelegenheid , en in zulk eene dringende behoefte

, hebben raoc-
,9 ten zyn , dat zy hunne verflindende woede zouden hebben moeten open-
„ baaren , zo zy iets van die geaartheid gehad hadden , of eenigzins vleefch-

„ vreetende dieren geweeft waren : zy hebben nooit dieren gedood om hen
„ te verllinden, en zo zy eenigzins vlcefchvreetcnde waren, zouden zy gee-
„ ne landen, met fneeuw overdekt, alwaar zy raenfchen en dieren naar wel-
9, gevallen bekomen konden, verlaaten, om in verre alliggende ftreeken vrug-
,9 ten en wortels , een voedzel , ’t welk verflindende dieren ftandvaftig wei-
99 geren te eeten , met moeite te gaan zoeken’. De Hr. du Pratz voegt ’er
in eene noot by, dathy, zedert dat hy het bovenftaande gefchreeven hadt,
met zekei'heid hadt vernomen, dat ’er in de gebergten van Savoye, twee Ibor-
ten van beeren zyn , de eene zwart

,
gelyk die van Louiflanc

, die geen vleefch
eeten , de andere rood , die zo verlcheurende zyn als de wolven ; de Ba-
ron DE LA Hontan zegt (d), dat de beeren van Kanada ten uiterften zwart
maar weinig gevaarlyk zyn ; dat zy nooit de menfehen aantallen

, ten zy men
op hen fchiete , en hen kwetfe : insgelyks zegt hy (e) , dat de roodagtige bee
Ten kwaadaaitig zyn, dat zy de jagers onvervaard komen aanvallen, daar de
zwarten integendeel voor hun vlugten.

par Mr. le Page du Pkatz, Paris 1758. in 120. Tom. II. pag.

(d) De la HoNTajT, yoyases Tom. I. psg' Sé.
(e) Idem, Tom. H. pas. 40.

Deel. T
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WoRMius heeft gefchreeven (ƒ) , dat men drie foorten van beeren in Noor-

wegen kende; de eerfte Brefsdiur ^ die zeer groot,, die niet. geheel zwart,,
maar bruin ,

en die niet zo fchadelyk is als de andere
, leevende alleenlyk. van

kruiden en boombladeren: de tweede foort, lUgiersdiur, is kleiner, zwar-
ter, verfcheurender dan de eerfte, en taft dikwils de paarden en andere, die-
ren aan , vooral in den herfft : de derde , Myrebiorn , die de kleinfte foort van

.

drie is , laat egter niet na fchadelyk te zyn ; deze beer
,
zegt hy , voedt zig

met mieren
, en fchept vermaak in inieren-neften om te wroeten : men heeft

waargenomen ,, voegt hy ’er , zonder bewys , by , dat deze drie foorten on-
derling vermengen, cn tuffehenfoorten met malkanderen voortbrengen; dat

dezulke , die verflindende zyn , de troepen aantaften , dat zy , even als de wol-

ven, alle de heeften van die troepen omhals brengen, en ’er llegts een of.

twee opvreeten, dat zy, fchoon vleefchvrectende , ook wilde vnigtcn eeten,

en dar, wanneer ’er cene groote hoeveelheid forben-vrugten valt, deze dieren

meer te vreezen zyn dan anders, omdat die fcherpe vrugt hun de tanden zo.
zoor maakt, en prikkelt, dat zy dit ongemak, ’t welk hen belet te eeten,,

niet dan door bloed en vet verhelpen kunnen ; maar de meette dier byzonder-
heden, door Wormius bygebragt, komen my zeer twyffelagtig voor, want
daar is geen voorbeeld, dat dieren, welker trek ftandvaftig verfchülende is,

gelyk. in de twee eerfte foorten ,. waarvan de eene niet dan groente en bladen
eeten ,. terwyl de andere zig met vleefch en bloed voeden , zig met malkan-
deren vermengen, en eene.tuffchenfoort voortbrengen; daarenboven het zyn
hier de zwarte beeren , die vleefchvrectende zyn , en de bruine

, die van ge-
waflen leeven , het geen volftrekt ftrydig met de waarheid is : daarenboven

,

de vader Rzaczynski (g) een Pool , en de Hr. Klein van Dantzik
, (Jj) die

van de beeren van hun land gefprooken hebben, maaken flegts van twee
foorten gewag,; van de zwarte en de. bruine of roffe , en onder die laatften

van de grooten en de kleinen ; zy zeggen , dat de zwarte beeren de zeld-

zaamfte, dut de bruine daarentegen zeer gemeen, zyn; dat het de zwarte bec-
ren zyn , die de grootfte vallen , en die de mieren eeten ; en eindelyk , dat de
groote bruine of roffe beeren de fchadelykfte en de vernielendfte zvn : deze
gecuigeniffen , zo wel als die van deu Hr. du Pratz en van den baron de la
Hontan, zyn, gelyfc men ziet, geheel ftrydig met dat van Wormius, ’t

welk ik heb bygebragt : het fchynt inderdaad zeker , dat de roode, roffe, of
bruine beeren ,

die niet flegts in Savoye , maar ook in de hooge gebergten

,

in de groote wouden , en in bykans alle woeftynen van de wereld
, gevonden

worden , de dieren leevende verflinden , en zelfs de allervuilfte flagting plaat-

fen düorwroeten , en het ftinkendft vleefch daar van eeten ; de zwarte beeren
onthouden zig weinig anders dan in de koude landen , maar men vindt bruine
of roffe beeren in de koude en in de geinaatigde_ oorden, en zelfs in de Zui--
delyke geweiten : zy waren gemeen' by de Grieken ; de Romeinen lieten

hen van Lybie (/) komen, om in hunne fchouwfpelen te dienen; men vindt

{f) Zie Mufeum Worm. pag. 318.

{g) ^ctuar. Hijlor. Natural. pag. 32.
f b) De Quadruped. pag. 82.

(») IIerodotüs, SoLiMus, CaisiT. en anderen. Quod frm Uhm dmantur urfi-, zegt
Martiaus.

,
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'hen in China (^),in Japan (/) ,in Arabie en Egypte, en tot in het eiland van
Java (ffz). Aristoteles («) {preekt ook van witte landbeeren , en belchouwt
dat verfchil van kleur als toevallig en voortkomende , zegt hy , van een ge-
brek in de voortteeling : daar zyn derhalven beeren in alle landen ,

die woeft,
bergagtig, of met boflchen beflaagen, zyn; maar men vindt ’er geene in de
wélbevolkte ryken ,

noch in opene en beteelde landen
; daar zyn ’er geene in

Frankryk, even weinig als in Engeland, ten zy mogelyk cenige w'einige in
de minft bezogte gebergten.

De beer is niet alleen wild, maar ook eenzaam; hy ontvlugt, uit der aait,
alle maatfchappy

; Jiy verwydert zig van de plaatfen daar de menfch toegang
toe heeft; hy is niet naar zyn zin dan in die oorden, die nog tot de oude
Natuur behooren ; een oud hol in ongenaakbaare rotfen , cene grot door den
tyd in den ftam van een ouden boom geformeerd , in ’t midden van een digt

bofch , dienen hem tot huisvefting ; hy gaat zig daar alleen verbergen , brengt
’er een gedeelte van den winter, zonder vourraad, door , en komt daar, in ver-

fcheiden wecken , niet uit te voorfchyn : hy is evenwel niet verdoofd noch van
gevoel ontbloot , gelyk de relmuis of het marmeldier , maar gelyk hy natuur-
lyk vet is, en gelyk hy dat ten hoogften is op ’t einde van den herfd, den
tyd , waarop hy zig gaat verbergen , zo ftelt die overvloed van vet hem in

ftaat om die lange onthouding te kunnen doorftaan , en hy komt uit zyn hol
niet te voorfchyn, dan wanneer hy voelt, dat hy uirgehongerd is: men be-

weert, dat het na verloop van omtrent veertig dagen is (o), dat de mannetjes
uit hunne fchuilplaatlen te voorfchyn komen , maar dat de wyfjes daar vier

m:ianden in blyven , omdat zy daar haare jongen wierpen : ik kan bezwaarlyk
gclooven, dat zy daar niet alleen zouden kunnen beilaan, maar zelfs haare
jongen voeden, zonder zelve, geduurend'e zulk een lang bedek van tyd, ee-
nig voedzel te nuttigen ; ik erken , dat zy , tcrwyl zy draagen , ten uiterden
vet zyn , dat zy daarenboven met eene zeer dikke vagt bekleed zynde , den
meeden tyd fiaapende doorbrengende , en zig geheel geene beweeging g«even>
de, zeer weinig door de doorwaallcming verliezen moeten; maar zo het waar
zy, dat de mannetjes na verloop van veertig dagen te voorfchyn komen,
omdat zy gedrongen worden door de behoefte van voedzel te moeten gebrui-
ken

, zo is het niet natuurlyk zig te verbeelden
, dat de wyfjes door diezelfde

behoefte niet nog derkcr gedrongen zouden worden nadat zy geworpen heb-
ben

, en tervvyl zy haare jongen zoogen , door welke dubbelde uitputting zy
nog meer gebrek aan eeten moeten hebben dan de mannetjes , ten zy men wil-
de onderftellen

, dat zy eenigen hunner jongen , met de bekleedzelen
, en al

het verdere overtollige voortbrengzel haarcr werping, opvreeten, iets, het
welk my niet waarfchynlyk voorkomt , in weerwil van het voorbeeld der kat-
ten

, die zoratyds haare jongen opvreeten : voor het overige ipreeken wy hier

(D Hifloire générale des T^oyages, par Mr. l'Abbé Prevót, Tom. III. pag. 492. Htjiohe Na-
turelle du Jpapon par Kaemfer, Tom. I. pag. 109.

(O Strabo Lili. Kl^I. Prosi'hr Alfinus, pag. 233.
(w) Foyage autour du Monde, par lb Gentu., Paris 1725. Tom. III. pag. f5.
(n) Aristotelks de Admirandis . cap. 140. de Génér. Aiiim. lib. V, cap. §,
{0) Idem, Hijioria Anim. lib. VIII. cap. I7-

T a
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alleenlyk van de bruine beeren, waar onder de mannetjes de jonggebooren
beeren inderdaad opvreeten , zo zy hen in hun neft vinden , maar de wytïes
integendeel fchynenhen totwoede toe te beminnen ; zy zyn , nadat zy geworpen
hebben , woefter , en gevaarlyker, dan de mannetjes; zy vegten, en ftellen
zig voor alles bloot om hunne jongen te behouden , die by hunne geboorte
niet lelyk en onzienlyk zyn

, gelyk de Ouden gezegd hebben , en die na hun-
ne geboorte

, ten naaftenby zo fchielyk groeijen als de andere dieren; zy zyn
volmaakt geformeerd (/>) in het lighaam haarer moeder, en zo de vrugt, of
de jonge beeren , in den eerften opflag mismaakt fchynen

, het is omdat de
volwaflen beeren dat insgelyks zyn door hunnen grooten klomp , en door de dik-
te en onevenredigheid des lighaams en der ledemaaten

, en men weet , dat , by
alle foorten van dieren de vrugt, of de jonggeboorne

, minder geëvenredigd
is dan het volwaflen dier.

De beeren zoeken malkander in den herfïï ; het wyfje is , zegt men , drif-
tiger dan het mannetje ; men wil

, dat het zig op den rug nederlegt om zyne
hefkoozingen te ontvangen, dat zy hem nauw omhelft, dat zy hem lang vaft-
houdt, enz, maar het is zekercr, dat zy op de wyze der viervoetige dieren
koppelen : men heeft gevangen beeren zien koppelen en werpen , alleenlyk
heeft men niet waargenomen hoe lang de tyd van het draagen aanhoude ? Aris-
TOTELES zegt (^),dat de dragt hegts dertig dagen duurt; dewyl niemand de-
ze byzonderheid heeft tegengefprooken , en wy geenc gelegenheid gehad heb-
ben dezelve nader te onderzoeken , zo kunnen wy liet noch ontkennen noch
verzekeren; wy zullen alleenlyk aanmerken, dat het ons twylfelagtig voor-
komt; voor eerft omdat de beer een groot dier is, en dc dieren

,

‘iiaamiaate
zy grooterzyn, ook meer tyd noodig hebben om in hetlighaam hunner moeders
geformeerd te worden. Vervolgens omdat de jonge beeren vry langzaam groei-
jen , en de hulp hunner moeders een jaar of twee noodig hebben : wyders om-
dat de beerin llegts weinige jongen werpt, één, twee, drie, vier, en nooit
meer dan vyf ; eene eigentchap , welke zy gemeen heeft met alle de groote
dieren , die niet veel jongen brengen , en dezelve lang draagen : eindclyk
omdat de beer twintig of vyf-en-twintig jaar leeft , en de tyd van de dragt en
den groei doorgaands evenredig zyn met de duuring des leevens: uit deze
overeenkomlteu , die my zeer gegrond vooikomen, zoude ik dan gelooven
dat de tyd van de dragt by de beeren ten rainlien van eenige maanden is;

'

hoe het zy

,

de moeder Ichynt zeer groote zorg voor haave jongen te draagen’
zy bereidt hun, in ‘t diepll van haar hol

, een bed van mos en gras , en zoogt
lien tot dat zy met haar kunnen uitgaan;, zy werpt in den winter, en haare jon-
gen beginnen haar in dc lente te volgen : her mannetje en wyfje woonen niet
te famea , zy hebben elk hunne afzonderlyke wykplaats

, die zelfs vry verre
van malkander af is : zo zy geene rots kunnen vinden om zig te legeren bree-
ken en verzamelen zy hout om zig eene hut te maaken

, welke zy zo digt met
groente en blaaeren overdekken, dat zy ondoordringbaar voor het water is.

(p) In Mufeo lllujlr. Stnatm Bononïtnjls urfulum a ccefo matris utero extractum, omnibus
fuis pambus formitwn, in vaje vitreo adhw Jervamus

,

Aldrovakdus de ^ladrup. digitat^

*
(j) AristIbteles lËJ}. AnUml. Lib. VI. aap. 3p.



VAN DEN BEER.
De ftem van den beer is een geknor , een grof gemorrel , dikwils gemengd

met tandenknarren , ’t welk hy vooral doet hooren , wanneer men hem tergt

;

. hy is zeer vatbaar voor toorn , en zyn toorn heeft altoos iets van woede ,
en

dikwils van grilligheid; fchoon hy zagt, en zelfs gehoorzaam fchynt voor zyn
meefter , wanneer hy getemd is , moet men zig egter altoos van hem wan-
trouwen, hem met omzigtigheid behandelen, en hem vooral niet op het ein-

de van zyn neus flaau , noch aan zyne teeldeelen raaken. Men leert hem om
zig overeind te houden, om poetfen te maaken, om te danfen; hy fchynt
zelfs naar het geluid der inftrumenten te hooren , en de maat ruwelyk te vol-

gen ; maar om hem deze foort van opvoeding te geeven moet men hem jong

vangen, en hem zyn geheele leeven lang onder bedwang houden; de beer, die

oud is , wordt niet tam , en laat zig niet meer bedwingen ; hy is natuurlyk on-

verfaagd of ten minften onverfchillig voor gevaar : de wilde beer gaat niet uit

zyn weg , vlugt niet op ’t gezigt van een menfch ; men wil egter , dat men hem
door het blaazen op een fluit (r)verbaafb, en zodanig verwonderd kan maaken,

dat hy blyft ftaan, en zig op de agterfle pooten ftelc; dit is de tyd, dien men
moet waameemen om hem te fchieten , en die Ichoot moet hem dooden ; want

zo hy alleenlyk gekwetft is , komt hy zig met eene woede op denfcliieter wer-

pen , en , hem met zyne voorfle pooten omvattende , zou hy hem verflikken

(ƒ) zo ’er niet fchielyk ontzet kwame.

Men jaagt en men vangt de beeren op verfcheidencrhande wyzen in Zwee-

den
, in Noorweegen ,

in Poolen , enz ; de minfl gevaarlyke manier , zegt

men, om hen te vangen f^), is hen dronken te maaken door brandewyn te

gieten op den honing , daar zy veel van houden , en dien zy in de boomllam-
men zoeken : in Louiliana en Kanada , alwaar de zwarte beeren zeer gemeen
zyn. en alwaar zy niet neflelen in holen, maar in oude boomen, dieopdenflain

geflorven , en in her hart verrot ,
z^m, vangt men hen door hunne vcrblyfplaatfen in

brand te fteeken (v) : dewyl zy de boomen zeer gcmaklyk beklimmen kunnen

,

zo legeren zy zig zelden gelyks gronds , en zonityds is hun verblyf wel der-

tig of veertig; voeten hoog : zo het eene moeder met liaare jongen is , klimt zy
het eerft af, men doodt haar vóór dat zy op de aarde kome ; de jongen daa-

len vervolgens neder ; men vangt hen met hen een touw om den hals te doen

,

en men leidt hen weg ora hen op te voeden of te eeten , want het vlcefcli van

een jongen beer is lekker en goed; dat van een beerofbeerin is eetbaar, maar
om dat het met een olyagtig vet gemengd is , zo zyn het byna de voeten al-

leen
, welker zelfflandigheid vafler is , die raar een lekker vleefch kan noe-

men.

De becrenjagt is , zonder zeer gevaarljdc te zyn, zeer nuttig, zo men de-

zelve met eenig geluk doet : het vel is de waardigfle van alle ruwe pelterijen

,

en de hoeveelheid olie, welke men van een enkelen beer bekomt, is zeer

aanuierkelyk : men duet ecrlt het vieeieh en vet te faraen kooken , het vet

( r) roya/res de Rkcnard, Tom. L pag- 37 • 38 .

(J ) Idem ibid. Hijl. de ia Louijiane, pW Mr. le Pags du Phatz, Turn. IL pag. Sr.
(tj Vbyag,es de Regward, Tom. I. pag. 53'

(v) Mémoires fur la Lmtiftane, par Dumont. Paris 1753 ,. pag- 73. /u.V. Hijloue de la

Lnuiftane, par M. de. Page du Peatz, Tóm. pag; %j.
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fcheidc zig af, en vervolgens, zegt de Hr.ntjPRATz (u)}; „ zuivert men het

„ door daar, tcrvvyl het gefmolten en zeer heet is, eene goede hoeveelheid

„ zout en water, al fprengende, by te doen, daar komt eene losbarlling, of

,,
ontploffing van, en daar ilygt een diklce rook op, diedekwaade lugtvan’t

,, vet mede voert : zodra de rook ophoudt , en terwyl het vet nog meer dan

„ lauw is, ftort men het in een pot, waar in men het agt of tien dagen liaan

„ laat, na verloop van welken tyd men daar eene heldere olie op ziet dryven,

„ die men ’er met een lepel afneemt : die olie is zo goed als de belle olyvenolie

,

„ en dient voor dezelfde gebruiken onder deze olie heeft men een reuzel , zo

,, wit als de varkensreuzel, maar wat weeker; zy dient voor de keuken, en

„ heeft geenerhanden kwaaden fmaak of reuk”. DeHr. Dumont flemt in zyne

Memories over Louifiana met den Hr. du Pratz overeen., en hy zegt daar-

enboven, dat men van een enkelen beer zomtyds honderd twintig potten van

deze olie of reuzel krygt ; dat de Wilden daar veel in handelen met de Fran-

fchen dat die olie zeer fchoon
,
zeer gezond ,

en zeer goed is dat zy niet

dan by zeer groote koude dik wordt, dat zy, zo dit gebeurt, geheel aan

korrels , en van eene fchitterende blankheid
, is •, en dat men haar dan als boter

op het brood fineert : onze kruideniers houden geen beeren-olie , maar zy ba-
ten uit Savtiyen , uit Zwitlcrland

, of van Kanada , vet of reuzel komen , die

niet gezuiverd Ls. De Schryver van het £)/<?w«//z!/re Commerce zegt zelfs,

dat het beeren-vet, om goed te zyn, grysagtig, taay, en van een llegren

reuk moet wezen , en dat men dat, het welk al te wit is , vervalfcht en met on-

gel vermengd heeft: men gebruikt dit vet als een plaatfelyk middel tegen

breuken , verkouwdheden , enz , en veele lieden verzekeren daar goede uit-

werking van gehad te hebben.

De menigte vet ,
daar de heer mede bezet is , maakt hem zeer ligt in ’t

zwemmen ; ook trekt hy, zonder vermoeijenis
, mecren en rivieren over. „ De

„ beeren van Louifiana , zegt de Hr. Dumont (a) die van eene zeer fchoo-

,, ne zwarte kleur zyn, trekken de rivier in weerwil haarer groote breedte

„ over; zy zyn zeer greetig naar de vrugt der plaqueminiers , zy klimmen op

„ die boomen ,
zetten zig fchreilings op een tak , en terwyl zy zig met den ee-

„ nen poot vafthouden, gebruiken zy den anderen om de takken te buigen

,

„ en de plaqueinines nader by te brengen : ook komen zy zeer dikwüs uit

„ de boifchen te voorfchyn, om in de wooningen te fnuffelen, en de patates

„ en het mays, dat zy vinden, op te ecten”. In den herfft, wanneer zy het

iiiterll hunner vettigheid bereikt hebben , hebben zy byna de kragt niet om te

gaan (y), of ten minden zy kunnen zo fncl niet loopen als een menfeh (z) ;

zy hebben zomtyds tien vingeren dikte («) vet aan de ribben en dijen ,
het

onderd hunner voeten is dik en gezwollen , zo men in het zelve fnydt ,
loopt

daar een wit en melkagtig fap uit
;
dat gedeelte van hun lighaam fchynt te be-

(w) Méitwire fur la Louifiane, Tom. II. pag. 89 > 90.

(k) Ibidem, pag. 76

(y) yoyags du Baron DE la IIomtam, p.ig. 86.

(s) Uiftoire de la Louifiane. pap M. du Pratz, pag. 83.
(a) Extrait d'un ouvrage Danois, citè par Mrs. Arnault de Nobleville & SALRRNEf

Jlifioire Natur. des animaux

,

Paris 1757. Tem. VI. pag. 374.



VAN DEN BEER. *51

ftaan uit kleine kliertjes , die als zo veele tepeltjes zyn , en dit is de reden

,

dat zy des winters , in hunne afzondering , geduurig op hunne pooten zuigen.
De beer heeft zeer goede zintuigen van gezigt, gehoor, en gevoel, fchoon

hy, in evenredigheid van den ointrek zyns lighaams, een zeer klein oog, korter
ooren, esn dikke huid, en een zeer ruige vagt, heeft; hy heeft een uitmunten-
den reuk ,

en miflehien fyner dan eenig ander dier , want de binnen-opper-
vlakte van dit zintuig is zeer verre uitgettrekt ; men telt ’er vier rijen

platte beenagtige laagen , die door drie regt opllaande vlakten van malkanderen
onderfcheiden zyn , hetwelk de oppervlakten , bekwaam om de indrukzels der
reukdeeltjes te ontvangen , verbaazend vermeerdert.

De beer heeft de voor en agter-pooten vleezig, gelyk de menfeh; het hiel-

been is kort en maakt een gedeelte van de plant des voets uit ; daar zyn vyf
groote toonen tegen de hiel overllaande , aan de agtervoeten

;
de beenderen «

van de voorhand zyn in de voorvoeten eveneens ; maar de duim is niet af-

gefcheiden, en de dikfte vinger ftaat, aan deze foort van hand, naar bui-

ten, terwyl hy aan die van den menfeh naar binnen is: de vingers zyn dik,

kort , en tegen roalkanderen gellooten zo aan de handen als aan de voeten ; de
nagels zyn zwart en van eene eenflagcige , zeer harde , zelfilandigheid ; de beer

llaat met zyne.vuUlen, gelyk de menfeh met de zyne doet; maar die ruwe
overeenkomften met den menfeh maaken hem flegts te lelyker , en geeven hem
geene meerderheid boven de andere dieren.

(fc) Stephakus Lpurentinus, Epbem. d'jéUem. Dec. T. Ann. IX en X. pag. 403. aange-
trokkén door de Hren, Arnault de Nobleville en Salerne , Jiiji. Na(. des anjmaux,
Vh pag. 366.
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BESCHRTVING VJN DEN BEER,

beer (P/. XXXf) is bedekt met een lang hair, dat hem onzien-

D * lyk maakt
, omdat het de omtrekken van bykans alle de deelen zyns

^ ^ lighaams verbergt ; men ziet niet onderfcheidenlyk dan den bek en
de voeren

, ondertulTchen bemerkt men ligtdyk dat het lighaam dik
is naar evenredigheid van deszelfs lengte , en dat de beenen kort zyn , omdat
de voortte voeten tot aan de geleding van de hand en den arm , en de agterlle

tot aan ’t midden van de plant , op de aarde draagen : het hoofd heeft eenige
overeenkomften met dat van den wolf in deszelfs gedaante en in de fchninfclie

* plaatfing der oogen ; zy zyn kleiner dan die van dit dier : de neus is breeder

,

de ooren zyn korter en gerond , de bek is verhevener aan ’t einde ; de neus-
gaten zyn grooter , en verfchillend doorboord , want daar is eene fplyting

,

die den buitenften rand doorfnydt; de hals vertoont zig weinig, de llhoft

fchynt verheven , omdat hy met een lang borftelig hair bedekt is ; het kruis is

verlaagd
; de Ihart heeft weinig lengte en de voorde voeten zyn wat binnen-

waards gekeerd.

Daar zyn tegenwoordig te Parys, in bet gebouw, alwaar men het Gemeen
de gevegten van beellen vertoont , drie beeren , die in de kleur van ’t hair

een weinig van malkanderen verfchillen j een van de drie komt uit Savoye

:

men zegt dat hy .vier jaar oud is : hy heeft het bovenft van den bek van eene
donker vaale kleur , den fchoft en het onderlt der vier pooten zwart ofzwart-
2grig » al het overige des lighaams is een inengzel van bleek vaal en afchgrauw-
bruin , omdat het hair eene alchgrauw-bruine kleur heeft over het grootll ge-
deelte zyner lengte en eene bleekvaale kleur aan de punt : de beer , die in de
XXXIPlaat vertoond wordt, hadt ten naaüenby dezelfde zvveemzels van kleur,
fchoon hy jonger was ; wy hebben hem in Bourgonje gekogt , werwaards men
hem uït de Alpen gebragt hadt ; zyn geleider verzekerde ons dat hy geen twee
jaar oud was : de inaaten , in de volgende tafel bygebragt , zyn naar dezen
beer genomen.
De tweede der drie beeren, die voor de gemelde gevegten dienen, komt,

even als de eerfte , uit Savoye ; men denkt dat hy tien jaar oud is ; zyn kleur
is bruin zwartagtig over het geheele lighaam, uitgezonderd den fchoft, het

voortte der fchouderen ,
de oxels en de bortt , die een zweemzel van vaal

hebben.
De derde beer komt uit Zwitfcrland ; men noemt hem vergulden beer, om-

dat hy de fchaduwingen van vaal aan den kop en op ’t lighaam klaarer en lee-

vendiger heeft ; men zegt dat hy agt jaaren oud is.

De beer
, die in de XXXII PÏaat vertoond wordt was geheel wit ,

met
uitzondering van het kraakbeenige van de neus en van de nagelen , die zwart-
agtig waren : de oogen hadden eene afchgrauwe kleur en wierden blauw, wan-
neer het dier zig boos maakte : hy was tennaaftenby van dezelfde grootte als

die v'iin PI. XXXI. fchoon hy in de ttguur-, grooter fchynt.
Al
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Al het hair van den beer is niet ftevig en glanzig aan ’t einde , de langde

hairen zyn ’t alleen , tulTchen welken eene lbort van vlashair gevonden wordt

;

de eerfte zyn drie of vier duim, het ander omtrent twee duim lang.

voeten, duimen, lynen.

Lengte des geheelen lighaaras in eene regte bm gemeeten van het

einde van den bek tot aan den aars . . . 4.

Hoogte van het voordel . . . . 2.

Hoogte van her agterftel ^ . . . . q.

Lengte van den kop van het einde van den bek tot aan ’t agterhoofd. o.

Oratrek van het einde van den bek .... o.

Onttrek van den bek onder de oogen genomen . _
. 1.

Bogt van de opening des monds van de eene fplyting der lippen

tot aan de andere . . • • .0.
Afftand tufTchen de twee neusgaten . • • •

Afftand tuflehen het einde van den bek en den voorden hoek van

't oog . . . •
_

•

Afftand tudchen den agterften hoek van ’t oog en ’t oor . *

Lengte van het oog van den cenen hoek tot den anderen . • .

Opening van het oog . . • *
.

Afftand tufTchen de voorde hoeken der oogen volgens de "krommin

van'het neusbeen gemeeten

Dezelfde afftand in een regte lyn gemeeten

Omtrek van den kop tuflehen de oogen en ooren gemeeten . .

Lanigte der ooren .....
Breedte van de bafis op de uitwendige kromming gemeeten . .

Afftand tufTchen de beide ooren omlaag gemeeten

Lengte van den hals • . .

Omtrek van den hals .....
Omtrek des lighaams agter de voorfte pooten gemeeten . .

Omtrek aan de dikfte plaats gemeeten ....
Omtrek voor de agterfte pooten genomen
Hoogte van den buik boven den grond aan de buikzyden

Dezelfde hoogte onder de borft . . ...
Lengte van den ftomp des ftaarts • .

Omtrek van den ftaart aan ’t begin van den ftomp .
_

Lengte van den voorften arm van den elleboog tot het gewrigt van

de hand .....
Breedte van den voorarm by den elleboog

Dikte van den voorarm ter zelfder plaatle

Omtrek van ’t gewrigt van de hand . _
•

Omtrek van de agterhand • •
. ,

,•
'

Lengte van ’t gewrigt van de hand tot aan t emd dei nage.en .

Lengte van het been van de knie af tot aan de hiel

Breedte van het bovenft des beens • •

Dikte . . • • •

Breedte ter plaatfe van de hiel . • • •

•Omtrek van den agtervoet • ,
'

1

'

Lengte van de hiel af tot aan ’t einde der nagelen

Breedte van den voorften voet • • . •

Breedte van den agterften voet • • • •

Lengte der grootfte nagelen , . . .

Breedte aan de bafis

mi Dui, V

0. '0
0* 0.

0. a. 8.

. I. 8. 6.

0. 4 . 6.

. 0. 6. 0.

0. r>
3*

0. è. 0.

I. 8. 6.

2. 9- 6.

3- 0. 0.

2. 10, 0.

. I. 5- 0.

I. 3* 6 .

0. 3- 0.

0. 5- ö.

0. 11. 0.

0. 5' 0.
0. 4 . 0.

0. 8 . 6.

0. 8. 0.

. 0. 8. 0.

0. 10. 6.

0. 5- 0.

0. 3- 6.

0. 0 6.

0. 8. 6.

0. 9- 6
0. 4- 0.

0. 3-

0. 2. 6.

0. 0. n
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De beer der Alpen , .waar op de maaten der uitwendige deelen genomen ;

zyn, heeft ook.gediend ten onderwerpe voor de befchryving der inwendige
weeke deelen; wy lieten hem dooden in de maand van april; hy woog Ucm-
derd een-en veertig pond ; het was een wyfje.

^

De Hr. Perrault liet het vel van een beer afftroopen, en liet denzelven
.

in dezen gevilden ftaat tekenen en fnyden (a) om de waare gedaante van het
lighaam dezes diers te, doen zien ; wy hebben hem alleen van zyne hairen ont-
bloot, om hem dus zonder hairi^te vertoonen, i , PI. XXXIIF) op een ta-
fel neergelegd : men ziet in deze figuur dat .de kop zo groot niet is. als hy zig
met het hair vertoont ; en dat de ooren en de hals langer zyn ; de Haart CA)
1’choon zeer kort, vertoont zig egter : de borft was zeer nauw; en bygevolg
waren de fdiouders digt by inalkanderen geplaatft; de voorile..pooten waren J

langer dan^de agterfte: de elleboog (.fi) de voorarm (C) het gewrigt van de
hand (D) de knie (£) het been (/’’) en de hiel (G) waren wél gemaakt: de
voorhand en de agterhand (H) hebben eene grootte geëvenredigd aan
die van het dier, maar de vingers zyn zeer kort, de duim is van de andere
vingeren niet onderfcheiden : de palm van de hand was met eene eeltagtig-
heid bekleed (/), dieneer dik, en geplaatft was op het voorfte gedeelte^der
beenderen van de agterhand en op het agterfte gedeelte . van die der voorfte
regels ; dezelve hadt drie en een half duim lengte , twee duim breedte aan de
breedfte plaats, en agt lynen dikte: daar was eene andere eeltagtigheid (A")
in de gedaante van een knobbeltje van omtrent negen lynen middellyn op het
binnenfte gedeelte van de voorhand aan de Iniitenzyde , en eindelyk, vyf an-
dere eeltagtigheden ten naaftenby van dezelfde dikte, eene op elke. van de
laatfte regels der vingeren van onderen./

De voorfte beenen waren veel dikker, vleeziger, en fchcenen veel fterker
dan de agterfte, welker plaatfing daarenboven belemmerd en onvoordeelig
fcheen te. moeten zyn, omdat de voet, die, van de hiel tot aan t einde der vii>
geren , agt en een half duim lengte hadt , niet meer dan- zeven duim op de
aarde draagen kunde : de hiel (G) bleef anderhalf duim of twee duim van den
grond af; daar was onder den agtervoet eene eeltagtigheid (LM) van vyf
duimen lengte , en van drie duimen breedte aan de breedfte plaats ; zy droe>>'

met haare gehcele lengte van de bnitenzyde op de aarde, en was holrond in 1

’t midden van haare binnenzyde. ,•

By het openen van den onderbuik vondt men , onder de. huid , eene foört
van fpek., dat tot een duim dikte hadt, eii dat zeer blank was op den.onder-
buik ," daar was onder de fpieren van den buik vet , dat met vlokjes gelchikt
was; het ftrektc zig uit van het borllbcen tot aan het fchaarabeeu in de ge-
daante van een llreep of. band, die op de witte lyn was, en die. twee of drie
duim breedte, cn een of twee duim dikte hadt; maar degrootftc hoeveelheid i

van dit vet was by het bor-ftbeen ; het hadt cenafchoone witte kleur.
Het netvlies llrekte zig aan de regterzyde tot in ’t midden van den onder-

buik, uit, cn hc.t ging aan de linkerzyde niet verder dan de ribben, het vouw-
de zig tuffehen de darmen, en het was zeer ruim en wyd toen men het hadt

(aj Mtmohf pourferJir-i l'HiJloire NatureUe des ammaux., Part. I, pag. £3. PJ. iX..,
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uitgeftrekt ; het hadt drie lynen dikte op de vetfte plaatfen ,
maar daar bleef

tiog even veel doorfchynende ruimte over , als ’er met vet bedekt was.

De twaalfvingerigedarm vouwde zig binnenwaards op een kleinen afftand

van de maag , en ging ter linkerzyde voort , de nugteredarm maakte zyne om-

wentelingen in ’t midden van den onderbuik en aan de regterzydc ; die van

den omgebogendarm waren aan dezelfde zyde , in den eigenlyk gezegden on-

derbuik en in de linkerzyde, vervolgens verlengde hy zig agter de maag, in

de linker buikzyde , voor dat hy zig aan den regtendarm voegde.

De maag was meer ter linker dan ter regterzyde geplaatll ; zy was klein in

vergelyking van de dikte van het dier; zy geleek naar de maag van den hond

,

inzonderheid in het regter gedeelte; de groote blindezak was byna niets; de

vernauwing welke de portier maakte , was fchuinfch op den darm , zodat de

twaalf\ingerigedarra eene foort van elleboog by den portier aan de zyde der

kleine kromming van de maag maakte;- ik heb noch van buiten noch van bin-

nen aan dit ingewand die vernauwing gezien, daar de Hr.^PeRRAULT in z\ne

befchryviiig vïiii den beer gewag van uiaakt (Z?) • het breedile gedeelte van de

maag in ons onderwerp was ter plaatfe van den flokdarm, gelyk de lli. Pêr.-

RAULT heeft aangenierkt , maar zig ter regterzyde uitftrekkende verminderde

dezelve in dikte , ten naaftenby gelyk de maag van den hond en van andere

dieren ; van binnen maakte zy , ter plaatfe van den portier fig. i , PI.

XXXI aan de zyde van de kleine kromming, twee omgcllagen randen

(B B, CC) en haare vliezen hadden te dezer plaatfe (D D) byna een duim

dikte: byna de geheele helft (Zi) van dit ingewand, aan de regterzyde, was

bekleed met een vlies zo glad als dat van den twaalfvingerigendarm (F): men

zag daarenboven in den twaalfvingerigendarm eene fluwceligheid in de ge-

daante van zeer fyne en zeer lange draadjes , die duidelyk vlotteden op het

water ’t welk men daar op wierp om hen fdioon te maaken : het geheele

linker gedeelte van de maag was onclVen van binnen door vry groote plooijen

(G G G G), die in verfchillende rigtingen elkanderen kruiften-, en eene foort

van onrcgelmaatig net maakten ,
maar zeer verfchillende van dat der muts in

-de herkauwende dieren ; deze vouwen zouden eer naar die van de lebbe ge-

leeken hebben, zo zy meer uitfpringende waren geweeft: men ziet, in dezelf-

de figuur, een gedeelte van den flokdarm (//) en de bovenfle opening (Z)

van de maag.
. ,

Daar was geen blindedarm; de darmbuis was ten naaileiiby van dezelide

dikte over haare geheele lengte, uitgezonderd by den aars alwaar zy meer

De lever geleek naar die van den hond in liet getal en de jilaatiing der kwab-

ben, maar zy verfchilde daarvan in de figuur; haare randen waren minder

gerond en fcherper ; zy hadden maar weinig uitdieping en de bovcnlte regter

kwab was, naar evenredigheid, veel kleiner dan in den hond, zodat zy inden

beer niet veel dikker was dan de bovenfte linker kwab ; het geen my doet

denken , dat de beeren , door den Hr. Perrault ontleed
, van den onzen

verfchilden in de betrekkelyke dikte der kwabben van de lever, dewyl by

Mémeire pourfervir i VUifloire Namelk des animaux, Part. I. pag. 87.

V 2
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dat fle"ts ééne der kwabben veel kleiner was dan de andere , daar ik,

Vr twee even klein gevonden heb ; de lever hadt van buiten eene bleek roode

Ideur, en die van binnen was niet veel donkerer; zy woog twee pond en een

^ De milt was breeder aan de beide einden dan in t midden , en het onderft

einde liep uit in een foort van punt, een weinig naar omlaag en yoorwaards ge-

kromd; dit ingewand was zwartagtig van buiten, en roodbrum vanbinnen.;.

het woog vier en een half once.
_

Het alWfch was van eene zeer onregelmaatige gedaante,, maar men on-

derfcheidde daar twee. voomaame takken aan, waarvan de een zig langs de

kromming van den twaalfvingerigendarra onder.de regternier uitftrekte, en deS zil verlengde tot onder de linkernier; de regter tak was korter en dikr

ker de ander hadt meer lengte en breedte.
_ , , ,

De nieren (fis 2 «« 3 , PI. XXXin beftonden uit verfcheiden gedeeltens in

degXntev&obbdtjes, gelyk die der runderen ; ik heb er omtrent vyf-en-

Sig in ydere nier geteld; terwyl de geheele nier {fig. n) nog omvangen

was in het vlies, dat alle haare knobbeltjes met malkandcren gemeen hadden,

vertoonden zig de meefte wat bolrond aan de buitenfte op^iwlakte van de

Ser even gefyk die der runderen ;
maar nadat ik het vlies, datmet flep de

SSinhaar geheel bedekte, maar dat zig ook tullchen elk d^ gedeeltens,

daar zy uit beftondt, inwikkelde ,
had weggenomen is my de uittvendige

oppe^lakte der knobbeltjes plat voorgekomen 3) gelyk ook de ^’den,

ZÏtZ malkanderen mede raakten ; de regter nier fprong flegts een half duim

meer voor uit dan de Unker; men heeft in de een nier vertoond,

van haare voorfte zyde. gezien, en in de (3 /p
van haare agterfte zyde

^
de

nier-flagader en uitmelkende aders worden m de (2 3 ) onder en

^^HS\“wwtgt^^ml^^^^ het middelrif was gerond; het vleezig ge-

^^D?lmt5as“te?iSato "'aren vier

kwabben aan de regter en twee aan de linkerzyde: de punt van t hart was

ftomp en agterwaards gerigt; de groote flagader verdpde zig in dne takken.

De tone E-eleek veel naar die van den hond, inzonderheid in haare gedaan-

te teneltics enz, maar zy verfchilde daar van door vcricheiden kheren, van

fen ke^Smrinp: dTe op het agterft gedeelte van de tong.geplaatft en byna

pen halven cirkel gelchikt waren, waarvan de bolronde zyde agterwaards

«Sdtr; daa vv?/i.. ’t midden’édne Hier, die dikker was da„ de ande-

re .Stwyaegeplaatli-, dat zy eet. hoek m den .talven kring maakte

irverlienKlic was doorfneeden met tien of twaallvooren, die bolrond van

voren waren; het agterft gedeelte van het verhemeto tiiftchen de baktanden

was knobbelig ; de voo.herlTenen woogen zeven o.,cm één gros en vytaen

gicinen, en de agtciheiflenen.één once vier en een haft gros.

Baar waren z?s maramen; vier op de borft, aan ydere e" de

twee andere voor de fctamelheid, op vyf dtnm atftands «n de khnk.

De lippen van de, klink waren zeer uitfpnngende , en de onderile gyong

liep in een pnne uit XXXillj het hoofdje van den. k ttc *
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was zeer weinig merkbaar, men herkende het niet dan door

7b^ SeVvoorhuid mï^ikte: de fchede (C) was zeer nauw, en Icheen mt

wendig gezwollen ter plaatfe van de openmg van de pisbuis

,

heb ik fezien dat deze opzwelling gemaakt wicrdt door een omgeüagen kring

mze rafd C^^
befta^de uit bobbeltjes, die de fchede van binnen om-

lienen- de Wning van de pisbuis was in den omgellaagOT rand , en was us-

n?et knobbdtjes omvïngen; ik heb een ftilet (G //) m de pisbms (/)

Ifbragt om^ openingV) aan te wyzen : de hals (I) van de lyfmoe-

der kwam meer dan een half duim voorwaards in de fchede uit^nhaare ope-

ninc riK was omringd van knobbeltjes: de hoornen van de ytmoeder maak-

Tnle^n^zlT» aan hunni fpl^üng ,
en SnSinT-

lyn uit-, de zaadballen ™ir rondagt^^
vLTuitea door de afchgrauwe kleur

zelve eemge witagtige knobbeltjes, die van Duucn u

van den zaadbal zigtbaar waren.

Lengte van de darmbuis van dén portier tot aan den aars

Omtrek aan de dikfte plaatfen

Omtrek aan de dunde plaatlen

Groote omtrek van de maag •
•

^

*

LengteS kleine kromming van den flokdarm af tot aan (

nokdam «ö.

grond van den grooten blindenzak

Omtrek van den flokdarm • • • ’

Omtrek van den portier • • • *

Lengte van de lever

Breedte .• •

Haare grootfte dikte
,

.

Lengte van het galblaasje

Zyn grootfte middellyn

Lengte van de milt
_

•

Breedte van het onderfte einde

Breedte van het bovenfte einde •
•

^

*

Dikte in ’t midden
Dikte van het alvleefch • • * '

Lengte van dC'. nieren

Breedte • • ’
,

van de holle ader
Lengte van het zenuwagtig middelpunt

punt • •
*

*

,

van he. viezi6.gnde;ue .uffd,» 1.« zenuwagdg

E«*e%Sfderc“zyde van het zennwagtig middelpunt

Omtrek van de bafis wn ’t hart ^ longflagade
Hoogte van de punt af tot aan t bepn van & &

Hoogte van de nunt af tot aan f
en jonge

; ;

Lengte van de tong

voeten • duimen, lyBe».

• • 33 * 0. 0.

o. 7- 6.

• * o. 3 - 0.

• 2. 6. 0.

• I; 9. 6.

len hoek ,

• O. 6. 6.

aan den-

O. I. 6.

• O. 5’ o.

o. r*
0* 0.

• - • o. 9- 0.

• o. ji. 0.

o. I. 0.

•
* o. 4.. 0.

« o. s. 0.

• -
o. 9. 0.

» 0. 2. 0.

• o. I. 10.

o. I. 3.

0. 0. 8.

o. 3 - 9-

o. 2. I.

o. 0. ri.

tot aan de

• o. 3 - 0.

0. 3 - 0.

middelpunt
o. 2. 0.

• - • o. 4- 0.

• o. 9- 6.

r- . • o. 3 - 10.

• o. 3 - 0.

remeeten. o. c. 9-

* o. 7 -
0-1
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Lengte van het voorfte gedeelte van het toompje af tot aan ’t

einde • • ...
Breedte van de tong . . . . ,

Breedte der vooren van het verhemelte . . . .

Hoogte van de randen . . ...
Lengte der voorherlTenen . ; . . .

Breedte
Dikte .....
Lengte der agtcrherflènen

Breedte .....
Dikte . .

Afftand tuflehen den aars en de klink . . .

Lengte van de klink . . . . .

Lengte van de fchede . .

Omtrek aan de dikfte plaats . . . • .

»Omtrck aan de dunde plaats . . .
.'

Groote omtrek van de blaas ....
Kleine omtrek
Lengte van de pisbuis .

Omtrek .... . .

Lengte van den hals en het lighaam der lyfmoeder . .

Omtrek . . ....
Lengte der hoornen van de lyfmoeder
Omtrek op de dikfte plaatfen ....
Omtrek op het einde van yderen hoorn . ...
Atftand in een regte lyn tuffehen de zaadballen en het einde van

den hoorn . . . .

Lengte van de kromme lyn, die de trompet doorloopt
Lengte der zaadballen . . . . .

Breedte . . . . . . .

Dikte . . . ..

voeten

,

duimen, Ijmen.

P, 3- 0.
O. 2. 6.
O. 0. 3 .

o. 0. 1
'

o. 3-
ó!"

o. 3- 2.

o. I.

o. I, 6.

o. 2. 3-
o. I. 2.

o. 0
S' 0.

o. I. 2.

o. 5- 0.
.0. 3- 6.
0. 2. 0.
i. 3- 0.

iU 0. 0.

0. I. 6.

0. I. 6.

0. .3- 0.

0. 0. 8.

0. 3- 6.

0. 0. 7-
-O. 0. 6.

0. 0. 2.

0. I. 0.

0. 0. 7'

,0 0. 5-
.0. 0. 3-

De kop van ’t geraamte van den beer (P/. heeft veel gelykenis
naar dien van den wagtliond en den wolf," fchoon de bek van den beer naar
evenredigheid breeder , de neusbeenderen meer voorwaards uitgeftrekt en ver-

'

hevener, het v'oorhoofdbreeder ,en de prieraswyze uitftcekzels der flaapbeen-

derengrooter zyn: daar zyn ter plaatfe van den bogt, dien ydertakvan’t on-
derft kaakbeen maakt, twee mtfteekzels agterwaards gerigt; het voorfte is het

Lleinfte en op omtrent een duim afftands van bet agterfte geplaatft; de voor-
hoofds-boezems zyn zeer groot , cn daar is een beenig plaatje vanbyna een
duimbreedte, dat uit het agterhoofdsbeen ukllcckt, en dat zig tuffehen de
voorherffenen en de agterherffenen uïtftrekt.

Het geraamte (^Pl. XXXF') dat ten onderwerpe voor deze befchryving gediend
Ireeft, is zeer groot, gelykmenzienzaluitderaaaten inde volgende tafel byge-
bragt^ daar zyn zes fnytanden en twee hondstanden wan voren in elk der kaakbee-
nen, en vyf baktanden aan weerszyde van het ondcrll kaakbeen: alleen blyven
de drie agterfte baktanden van het bovenfte kaakbeen aan weerszyde over, maar
men ziet daar drie tandkattjes

, ook van weerzyde
, die de plaats van drie

,Wcine baktanden aanwyzen: deze beer hadt dan twaalf baktanden in het bo-
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venft kaakbeen, ’t welk in alles agt-en dertig tanden maakte: het geraamte eg-,

ter van den beer, dien ik ontleed heb , en die ten onderwerpe voor de be-

fcluyving der weeke deelen heeft gediend , heeft llegts vier tanden aan weer-

zyde van het bovenkaakbeen, en men ziet ’er geen voetfpoor van tandkattje,

daar men een grooter getal van tanden uit kan opmaaken ; die beer hadt dan

maar vier -en -dertig tanden: wy weeten, dat hy uit de Alpifche gebergten

kwam; het was een bruine beer. Zo het groot geraamte, dat ik in het Kabi-

net heb gevonden , van een beer van de foort der zwarte beeren van ’t Noor-

den was ,
zoude men een kenmerk te meer hebben om deze twee foorten te

onderfchmden ,
dewyl zy in ’t getal der tanden van malkanderen verfchillen

zouden: de fnytanden dier twee geraamten zyn alle half verfleeten; de honds-

tanden gelyken naar die van den hond en den wolf; de eerfte baktand van het

onderft kaakbeen is zeer klein, en agter den hondstand geplaatll; daar is eene

ledige ruimte tuffehen den eerften en tweeden baktand, die veel dikker is dan

dc ccrilc rnti3.r die flegts eenen wortel heeft ^ de drie l3.3.tlle zyii zeei dik^

vooral op een na de laatfte ; de laatllewan hetbovenft kaakbeen is de groottte

van allen die in het bovenlt en onderft kaakbeen zyn; zy hebben geen punten

gelyk die’ van de baktanden van den hond en den wolf, en zy gelyken daar

*^^HetToorna^ig van het tweede nekwervelbeen verfcliilt niet. van

dat van den hond en den wolf, dan voor zo verre hetzelve meer agterwaards

uitgeftrekt is ,
en het derde wciwelbeen in ’t geheet bedekt : de doomagtige

uitfteekzels van het vierde en vyfde wervelbeen zyn langer dan in den hond

en den wolf, en de dwarfche uitfteekzels van het derde , van het vierde , en

van het vyfde wervelbeen hebben geene takken, die zig voonvaards uitftrek-

kén "elvk als in deze dieren ; maar de dwarfche uitfteekzels van het vierde en van

het vvl'de wervelbeen hebben een onderften tak, die zo lang is als debovenlte.

Daar zyn veertien lendenwervclbeendcren en veertien ribben aan weêrzyde ,

,

necenwaare en vyf valfche; de , doornagnge uitfteekzels der eerfte wervel-'

beenderen zyn regt,en de andere zyn agterwaards gebogen, uitgezonderd het

:

laatfte dat re^t is.: het borftbeen beftondt uit negen beenderen ; de eerfte rib-

ben eene aan weerzyde ,
srelcdigden zig met het voorlle midden gedeelte van t

het eerfte dier beenderen ;
de .geleding der tweede ribben was tuftchen het .

eerfte en tweede; die der derde ribben tuflehen het tweede en derde der been-

deren en dus vervolgens tot de negende ribben, die zig tuflehen hetagtlte:

.e„ g=tr.le™ heb-

bén ten naaftenby dezelfde evenredigheden a>s die \an den hond en den wolf, ,

het voorfte gedeelte van het heupbeen heeft meer breedte, en de goot door

het ongenaamde been geformeerd, is dieper dan in deze dieren , daar vv^en i

vYfvaUchc wervelbeenderen in het heihgheen: ic ftaart was met. geheel in *

het geraamte , waar naar deze beichryving gemaakt is.
, , ,

Het ichouderblad is byna vierkant; de doorn is ten naaftenby als de hoek-;

lyn van dat vierkant geplaatft ;
zy verdeelt het fchouderblad in twee ongelyke ;

deelen; het agterft is het grootft, en heeft een kleinen doorn cp eenigen
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ftaiid van zyn agterften rand'-geplaatft , die in het.onderfte gedeelte uitgefnee-

armbeen was van voren bolrond over de lengte van het onderfte mid-

delgedeelte •, twee graaten of kleine verhevenheden vereenigden zig op deze

böirondie; de eene ftrekte zig uit op het voorfte van laet been tot aan deszelfs

boveneinde; de andere was Ichuinfch, en verdween qp de buitenzyde \am

het bovenil middel-gedeelte van het been.

1de ellepyp was over haarc lengte bolrond naar voren., en het armbeen was

bolrond over zyne binnenzyde, hetzelve onderllellende in een ftaat van voor-

overbuiging te zyn, zo dat .deszelfs onderft gedeelte gelyklynig of evenwydig

ware .met de ellepyp; en het bovenft gedeelte was fchuinfch naar voren van

dit been gerigt.
^

Het dijebeen is zeer lang naar evenredigheid der beenderen van den poot;

daar was een graat op de binnenrand der agterfte zyde ; het fcheenbeen en

het kuitbeen zyn zeer kort.
, , ,

Daar zyn drie beenderen in den eerden ry van de voorhand ; het grootlt

was onder het ftraalbeen , het tweede onder de ellepyp , en het derde buiten

den ry : de tweede ry beflondt uit vier beenderen ;
de drie eerden bevonden

zig elk boven een der drie eerde beenderen van de agterhand , en het vierde

been van de voorhand gedeeltelyk .hoven het vierde en gedeeltelyk boven het

vyfde van de agterhand.

De voorvoet heeft zeven beenderen, even als by de meede dieren ge-

plaatd.

De beenderen van de agterhand en der vingeren van de voorde voeten zyn

ten naadenby zo lang en zo dik als die van den agtervoet en der vingeren van

de agterde voeten.
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DE BEVER *

o verre de menfch zig boven den Natnurfbat verheven heeft, zo ver"

éj Z^h dieren beneden denzetven gedaald;, onderworpen en in

ihavemy gebragt, of als oproerigen behandeld en door het geweld
verfpreid, hebben zy geene maatfchappyen meer, hun vernuft is nut-

teloos geworden , hunne zwakïte konften zyn verdweenen
, ydere foort heeft haare

algemeene hoedanigheden verloren , en allen hebben zy geene andere eigen-

fchappen behouden dan welke zy hoofd voor hoofd bezitten, en die in de eene

volmaakt geworden zyn door bet voorbeeld , de navolging , de opvoeding

;

en in de andere door de vrees en de noodzaaklykheid, daar zyzig in bevinden,

om geduurig voor hunne veiligheid te waaken. Welke uitzigten, welke be-

doelingen, welke ontwerpen, kan men verwagten van flaaven zonder ziel,

of bannelingen zonder raagt ? te kruipen of te vlugten , en altoos op eene

eenzaame wyze te beftaan, niets te ftigcen, niets voort te brengen, niets aan

de nakomelingfchap na te laaten , fteeds in rampen te kwynen , ’/an hunnen

ooriprong te vervallen, of hunne ibnrt tc rekken zonder te vermenigvuldi-

g;en ; in één woord , door de duuring zo veel ,
ja meer , tc verliezen , dan

zy door den tyd verkreegen hadden.

Dus blyveu 'er van hunne verwonderlyke kloekheid geene andere voetfpoo-

ren over dan in die verre af zyude en woefte landen , daar de menfch , eeu-

wen agter malkanderen , geenen toegang toe gehad heeft, daar ydere foort van

dieren hunne natuurlyke talenten in vryheid oeffenen konde , en dezelve in

ruft volmaaken ,
door zig in eene maatfebappy te vereenigen , die door ons

geflagt niet telkens overvallen wierdr: de bévers zyn raogelyk het eepigft

voorbeeld , ’t welk als een gedenkftuk van die foort van verhand in de dieren

beftaat, ’t welk, fchoon in zyn bcginzel oneindig beneden dat van den menfch,

egter gemeene ontwerpen, en betreklyke oogmerken onderftelt; ontwerpen,

die de maatfehappy ten grondllage ,
en het leggen van een dyk , het ftigten

van een vlek, het veftigen van eene foort van Gemeenebeft , ten voorwerpe

hebbende , ook eenige wyze onderllellcn van malkanderen te verftaan en ge-

meenfchaplyk te werken. ... j ••

De bévers , zegt men , zyn onder de viervoetige dieren het geen de bijen

onder de infekten zyn; welk een verlchil ondcrtuiVclieti ! Daar zyn in de Na-

tuur, zo als dezelve tot ons gekomen is, drie lborten vau maatfchappyen,

* De Béver heet iti ’t tJriekfeh K«Sr«{i ia ’t Italiaanfch Bivars, Bevero', in tSp3anfch .Be-

varo', in ’t franfeh Caftor of in ’t Hoo^duitfeh Biber\ ,in c Engelfch Biaver, iu t

Zweedfeh Bae/wr', in ’t Poolfth Bobr.

Caftor, Ge'nee Hilior. Quadrup. pag ZOO- QiiaJrup, pag. 84*

Caftor five Fiber. IIay Synopf, jdnimal. Quadrup. pag. 209.

Caftor caudd ovatd
, plano, fiber. LiNK^üS.

Caftor, Fiber, Klein de (%iadrup. pag. 9^*

Caftor caftanei ciloris, cauad borifontaliter Caftor ftve Fiber. Baissow, Regti. Animal,

pag- 133.

^ a
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dewelke men moet befchouwen vóór dat men dezelve vergelykt: de vrye-
maatfchappy van den menfch, waar van hy, naaft God, alle zyne magt ont-
leent ;

de gedwongen maatfchappy der dieren
,

altoos vlugtende voor die van
den menfch , en eindelyk de gedwongen maatfchappy van eenige kleine dier-
tjes, die, allen in den. zelfden tyd en in dezelfde plaats geboren wordende, ge-
noodzaakt zyn te fanien te blyven. Een individu, op zig zelven alleen geno-
men, zo als het eerll: uit de handen der Natuur te voorfchyn komt, is flegts
een onvrugtbaar wezra,. dat niets vermag, en wiens vernuft zig tot het en-
keld gebruik zyner zintuigen bepaalt’, de menfch zelf, in den louteren Na-
tuur-lfaat, ontbloot van kundigheden

, en van allen onderftand der maatfchap-
py,_brengt niets voort, lligt niets; alle maatfchappy integendeel wordt ,-hoe toe*
vallig , hoe blind

, dezelve wezen moge , noodwendig vrugtbaar , mitS' dat zy
uit wezens van dezelfde natuur beilaa ; door de enkelde noodzaaklykheid van
malkanderen te zoeken of te vermyden zullen zig daar gemcene beweegin*
gen formeeren , welker uitllag dikwils een werk zal zyn , ’t welk het voorko-
men zal hebben van met verftand ontworpen , beleid,, en uitgevoerd te
worden dus zyn het werk der bijen , die , in eene gegeeven plaats ,. gelyk een
korf of den ftam van een hollen boom, elk haar celletje maakeiij. het werk
der vliegen van Cayenne, die niet alleen ook haare cdletjes raaaken , maar
zelfs de korf,, of zo gy wilt, het vertrek, vervaardigen, waarin die celletjes

bevat moeten worden , louter werktuigelyke verrigtingen , die geen vernuft,
geen beraamd ontwerp

, geene algemeene bedoeling , onderftellen ; verrigtin-

gen., die enkel het voortbrengzel zynde van eene natuurlyke noodzaaklyk*^
heid, en het onvermydelyk gevolg van gemeene beweegingen («)., altoos op
dezelfde wyze, in den zelfden, tyd, en op dezelfde plaats, worden uitgevoerd
door eene menigte, die zig niet uitverkiezing in maatfchappy heeft iaarage-
yoegd , maar die door de kragt der natuur by malkanderen geplaatft is : het
is derhalven niet de maatfchappy, het is ’t getal alleen, ’t welk hier. werkt;
het is eene blinde magt, welke men niet kan vergelyken by het. licht, waar-
door alle maatfchappyen beftierd worden : ik fpreek niet van dat zuiver licht

,

van die goddclyke llraal, die niet dan den menfch alleen befchynt en leidt;
de bévers zyn daar gewiflelyk, gelyk. als aUe andere dieren, van beroofd;
maar omdat hunne maatfchappy niet eene gedwongen vereeniging is, maar in-
tegendeel met eene foort van verkiezing wordt aangegaan

, en ten ininften een
algemeenen lamenloop gemeene, bedoelingen in hun, die zig in dezelve begee-
ven, onderflclc,. zo moet men. daar in ten minden een blyk van vernuft er-
kennen , ’t welk , fchoon in zyn beginzel zeer vcrfchüleiide van het menfche.-
lyk verhand , egter uitwerkzekn voortbrengc , die overeenkomft genoeg heb-
ben om dezelve met malkanderen te kunnen vergelyken ,. niet in eene volleo-
mene en magdge maatfchappy, zodanig als die beftaat onder Volkeren, die
fints eene reeks van eeuwen als befchaafde Volkeren hebben geleefd, maar in
de. pas opkomende maatfchappy der Wilden , dewelke, alleen ,. naar billykheid ,

.

met die der dieren kau vergeleeken worden*

(<2]
Zie ds ophelderingen en beiv^zen hier van in het IV DesJ van dit Werk, in de Vew

hajidelmg over de Natuur der Dieren-,
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Laat_ ons dan het voortbrengzel van de eene en de andere dezer maatfchap-
pyen zien ; laat ons zien , tot hoe verre de koniT: van den béver zig uitttrek-
ke, en waar die van den Wilden zig bepaale? Ren tak te breeken om zig daar
een ftok van te maaken ; eene hut te bouwen , dezelve met loof en bladeren te
beleggen om zig voor den regen te beveiligen; mofch of hooy by malkan-
der te haaien , om zig daar een bed van te vervaardigen

; zie daar de verrigtin-
gen, die het dier en de Wilde gemeen heeft; de beeren maaken hutten
de aapen hebben ttokken , verfcheiden andere dieren maaken zig een net zin’
lyk, gcmaklyk, verblyf, dat ondoordringbaar voor ’t water is: een fteen te
vryven of te flypen , om hem fcherp te maaken , zig daar van een byl te ver-
vaardigen, zig van denzelven te bedienen om te fnyden of te hakken, om
het hout van z>m baft te ontblooten , om pylen te punten , om een vat uit te
holen , een dier te villen om zig met zyn vel te kleeden , deszelfs zenuwen te
bezigen om ’er het koord eensboogs van te maaken, die zelfde zenuwen aan ee-
nen harden doorn te hegten om zig van het een en ander als van een naald en
draad te bedienen, dit zyn verrigtingen , die enkelyk tot elk menfch-, op zig
zelven alleen , en hoofd voor lioofd befchouwd , behooren ; verrigtingen wel-
ke de menfch in de volftrektfte eenzaamheid alle kan uitvoeren , zonder van
anderen geholpen te worden , naardien zy het gebruik van de hand alleen on-
derftellen ; maar een grooten boom om te hakken en te vervoeren

; eene groo-
te welgedekte hut te bouwen , eene lange kanoe of fchuit te vervaardigen en
te water te brengen , zyn werkingen , die noodwendig een gemeenen arbeid
en beraamde ontwerpen onderzeilen : die werken zyn ook de eenlge gevolgen
van eene pas opkomende maatfchappy onder wilde Volkjes, gelyk de werken
der bévers de vrugten van eene meer gevorderde maatfchappy onder deze
dieren zyn ; want men moet aanmerken , dat zy niet denken om te bouwen

,

ten zy zy een vry land bewoonen , en eene volkomen ruft genieten : daar zyn
bévers in Languedok, op de eilanden van de Rhone, daar zyn ’er in groo-
teren getale in de Noordlche Provintiën van Europa,, maar gelyk alle de-
ze ftreeken bewoond zyn, of ten minlten veel door menfchen bezogt wor-
den, zo zyn daar de bévers, evenals alle andere dieren, verfpreid, een-
zaam , vlugtende

, of houden zig in een hol verborgen Q>) ; men heeft hen

(V) Mén beweert, dat deze foort van eenzaame bévers ook in den Ithyn zyn, doch zeer
zeldzaam: daarentegen wil men, dat zy in een grooter getal huisvsften, in de rivier de J.ip-

pe, die by Wezel in den Rhyn valt, en omtrent Lipftad veele vyvers maakt; dat zy daar zelfs

nog eenige gebouwen optinineren, niet in die t yvers van de rivier, maar onder de aarde
aan die vyvers; nien vindt ’er ook op de kuilen van Pornmeren, van Denemarken, Swe-
den. enz; gelyk ook deze eenzaame en vlugtende bévers in deNtdeiIanden in de. rivieren, de
Maas, de Waal, den VlTel, enz, te vinden zyn; maar zeldzaam.

Zie hier wat de Hr. van der Haar, Stads Ileetineejier van 's Heftogenbejib
, Lid van de

Maatfcbapi>y te Haarlem, de goedheid heeft gehad, ons meede te deelen, van een béver den
10 mnart 1770, aen de Mars> by buiterj-gtineen hoogwater, gedood;

’

,, Nadat men federt eenige jaaren , zo in .<e Maas, Waal en YlFel , nu en dan een béver' ge-
,, fchooten hatlt , zo heeft iiieu ook telleedi! , een Dorp in de Bommellei waard , een groot uur v'an.

’s HercogenUofch geleegen , mede federt 6 of? Jaaren, na een voorg.ian.'en harden winur
zulk een dier oncaekt, en dikwils van zyne wooning, ineen Ryswaard aan dé Maas gemaakt’

„ eene geheele fchuit met afgebteten en gefchild hout gehaalt, ztn.der dat «en ooit gelégerj-

„ heid hadt u;n ’t dier te dooJen, of deszelfs vernieling, onder ’t jonge bout te verhocueB.
^ 3

S
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daar nimnoer zig zien vereenigen , nimmer iets onderneemen of bouwen ; ter-

wyl in die woelle landen , daar de menlch in maatfchappy niet dan zeer laat
is doorgedrongen , en daar men te voren niets dan eenige voetftappen van den
wilden menfch vondt, overal vereenigde bevers gevonden zyn, die maat-
fchappyen hadden opgeregt, en welker werken men niet konde nalaaten te
bewonderen: wy zullen ons toeleggen, om geene andere dan oordeelkundi-
ge , onwraakbaare

,
getuigen by te brengen , en wy zullen geene andere Huk-

ken voor zeker opgeeven , dan die ,
waarin zy allen overeenfteramen

: mis-
fchien minder dan zommi^n hunner tot verwondering geneigd

, zullen wy
ons het twyHelen, en zelfs het beoordeelen veroorloven, over alles, wat ons
al te moeijelyk te gelooven zal voorkomen.

Allen komen zy hier in overeen , dat de bévers , wel verre van eene blyk-
baarc meerderheid van vernuft boven de andere dieren te hebben, integen-
deel beneden zommigen van dezelve Ichynen te zyn in de hoedanigheden

, die
hun hoofd voor hoofd eigen zyn ; en wy hebben gelegenheid om dit Ihvk te
beveiligen , dewyl wy nog tegenwoordig een jongen leevenden béver heb-
ben die ons van Kanada is toegezonden (c) , en welken wy federt byna een
jaar bewaaren : hetiseenvry zagtaartig, bedaard, redelyk gemeenzaam, dier
een weinig droevig , zelft wat klaagende , zonder geweldige driften , ^nder
fterkc neigingen , zig weinig beweeging geevende

, geene poogingen , voor
wat het wezen moge , aanwendende ; het toont egter een erniïig verlangen
naar zyne vryheid , door de deuren zyner gevangenis van tyd tot tyd af te
knabbelen, maarzonder woede, zonder verhaaiting of drift, en alleen met
oogmerk om daar eene opening in te maakeu , en ’er uit tc komen; voorliet
overige is het vry onverfchillig , zig aan niemand verbindende (cf) , niet zoe-
kende te befchadigen

,
en weinig poogende te behangen : hy fchyut in de be-

treklyke hoedanigheden , die hem nader by den menfth zouden 'brengen , be-
neden den hond te zyn ; hy fchynt noch gemaakt om te dienen

, noch om te
bevoelen

, noch zelfs om omgang met eenige andere foort dan zyne eigen te

hebben; zyn vernuft, in zig zclven beflooten, openbaart zig niet volkomen

,, einddyk ontdekte men, by de tegenwoordice hooge Rivier den lo maart 1770, dat een bé-
,, ver twee voeien boven ’t water op den ftam van eenen Wilgenboom xat, alwaar hy uit

„ een fchuit. met een vuurroer gedood en berwaards gebragt werdt; hy woog 40 ponden
„ was kaftanjebruin, en, van ’t uitterlle vanderiftaart tot aan zyne geele ilagtanden, omtrent
,, 4 voeten lang, vry vet, en fterk geipierd: onder het vel tuiFchen zyne agterfte pooten
„ vondt men twee hiaa'jis ieder ter grootte van een hoendet-ey , met redelyk geele Cnjin-

,, r««m gevuld; weegende beiden 4 oneen: het ovirgcvanzynsingewandenkwamzeerwelover
,, een met de befchryving en afbeelding welke ee H‘‘cn. de Huffow en Dadbenton in hunne
,, Ilifloire Naturelle To>ne VIII pagina 138, Amfterdamiche Editie daarvan geeven. Schoon
„ dit dier aan Nederland niet eigen i'cdynt, en vermoedelyk in den winter met het ys van ei-

„ ders overkomt dryven, blykt het nugthans, dat ze hier vry wel tieren, en gepaard zynde
„ wel ligtelyk zouden kunnen ver menigvuldigen : althans zy verdienen mede eene plaats in dc
„ Natuurlyke Hdiorie van Nederland; bet vel van den béver is vervolgens opgezet, en wordt
„ in het Kabinet van den Prins Erfltadhouder bewaard.

(0 Deze bérer, die jong gevangen is, is my in ’t begin van ’t jaar 1758 toegezonden,
door den Ilr. jje Montbeluard, Kapitein in de ArtUlerie Royale.

(d) De Hr, Klein heeft evenwel gefchreeven. dat hy ’er een rerfcheiden jaaren lang on-
derhouden h.idt, die hem volgde, en hem kwam opzoeken

, g'elyk de honden hunne meefters
gaan opzcektai.
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dan by zyns gelyken^ alleen heeft hy weinig perfoonlyke fchranderheid , nog
minder loosheid of liften , zelfs geen wantrouwen genoeg om plompe ftrikken
te vermyden ; wel verre van andere dieren aan te vallen , weet hy zelfs zi<^

niet wel te verdedigen ; hy verkieft de vlugt boven het gevegt, fchoon hy fd
en met woede kan byten, wanneer hy zig door des jagers hand voelt aan-
gevat: zo men derhalven dit dier in zyn natuurftaat, of liever in zyn ftaat
van eenzaamheid en verftrooijing , befchouwt , fchynt het , wat de inwendige
hoedanigheden betreft, niet boven andere dieren te zyn; het heeft «^eenmeer
geeft dan de hond, geene meerdere fchranderheid dan de olyfan?, geene
meerdere liftigheid dan de vos, enz: het is meer opmerkelyk door het zon-
derlinge van zyn uitwendig maakzel, dan door de fcbynbaare meerderheid,
zyner inwendige hoedanigheden : het is het eenigrt onder de viervoetige die-
ren, dat een platten , eyronden , en met fchubben bedekten, ftaart heeft, waar-
van hy zig als van een roer bedient, om zig in ’t water te ttuuren ; hy is de
eenigfte , die vinnen aan. de agterpooten , en terzelfder tyd gefcheiden vin-
gers aan de voorpooten, heeft; welke laatften hy als handen gebruikt om naar
zyn mond te brengen ; hy is de eenigfte-, die. in de voorfte deden van zyn
lighaam naar de landdieren gelykende, in de agterfte deden terzelfder tyd
naar de waterdieren zweemt : hy maakt de fchaduwing of overgang van de
viervoetige dieren tot de vilTchen , gelyk de vledermuis die der viervoetige
dieren tot de vogelen maakt : maar die zonderlingheden zouden, meer gebre-
ken dan volmaaktheden zyn, zo het dier uit dit maakzel ,’t.welk ons zo vreemd
en grillig toefchynt

,
geene voordeelen wift te haaien , die hetzelve alleen ei-

gen zyn, en die het boven alle andere dieren verheffen.
De bévers beginnen met zig in de maand juny of july te- verzamelen om

zig in maatfehappy te vereenigen ; zy komen in grooten getale , en van ver-
febeiden kanten, famen , en maaken welhaaft eene bende van twee of drid
honderd uit; de plaats der byeenkomft is geraeenlyk de plaats daar zy zig ne-
deiflaan, en dat is altoos. aan de oevers der wateren; zo- het een vlak water
is, en dat altoos op dezelfde hoogte blyft, gelyk in een meir, ontflaan zy
zig van de moeite om een dyk te leggen; maar in ftroomende wateren, en
die onderhevig zyn om te ryzen of te daalen

,
gelyk in de beeken en rivieren,

leggen zy eene hoogte of dyk, om den ftroom te ftuiten, en door die ftuiting
maaken zy eene foort van kom , of poel , waar van her water zig altoos op
dezelfde hoogte houdt : de dyk loopt dwars door de rivier , gelyk een fluis

,

en reikt van den eenen oever tot den anderen ; hy is dikwils tagtig of honderd
voeten lang, en heeft aan zyne bafis tien voeten breedte of dik-te; dit werk-
ftuk komt verbaazend voor , cn fchynt geene evenredigheid te hebben met
de weinige grootte dezer dieren, dcwyl de grootfte bévers maar vyftig of
zeftig pond weegen, en, van het einde van den neus tot aan het begin van
den ftaart, weinig meer dan drie voeten lang zyn; het onderftelt inderdaad
een oneindigen arbeid, maar de vaftheid, waarmede het werk gemaakt wordt
verwondert uog meer dan deszelfs grootte: zy zoeken doorgaans eene weinig
diepe plaats in de rivier om daar hunnen dyk te leggen; zo ’er een «Toote
boom op den oever ftaat die in ’t water kan vallen

, beginnen zy met denzel-
ven neer te, vellen

, om daar het voornaame. ftuk van. hun. werk. van te mia-
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ken: cUe boom is dikwils dikker dan het lighaam van een menfeh; zy zagen,

zv knabbelen , hem aan zynen voet , en zonder eenig ander gereedlchap dan
hunne vier fnytanden , kerven zy hem in vry korten tyd door , en doen hem
overvallen naar die zyde die hun behaagt, dat is te zeggen dwars over de ri-

vier: vervolgens kerven zy de takken van de kruin van dien gevallen boom
af, om denzelven waterpas met den ftroom te leggen, en overal gelyktedoeu
draagen ; die verrigtingen gelchieden in ’t gemeen

; verfcheiden bévers knab-
belen gelykelyk den boom om hem te doen vallen , verfcheiden gaan ook ge-
zaraenlyk de takken daar af fnyden , nadat hy gevallen is anderen doorloo-
pen terzelfder tyd de oevers van de rivier, en hakken mindere boompjes om,
de eenen zo dilc als een been , de andere als eene dij ^ zy fplyten en zagen de-

zelve op eene zekere lengte, om ’er paaien van te maaken; zy brengen die

Hukken hout eerft over land naar den oever der rivier, en vervolgens te wa-
ter naar de plaats van hun gebouw ; zy maaken daar eene foort van geheid-

paal-werk van, dat zy wel vail fluiten, en nog dieper in den grond werken

en Heviger maaken , terwyl zy daar takken tuffehen in vlegten; deze bewer-

king onderflelt , dat ’er v.eele moeijelykheden te overwinnen waren en over-

wonnen zyn ; want om die paaien te fcliikken , en dezelve ten naaflenby

loodregt te Hellen , moeten eenigen het diklte einde met de tanden tegen den
oever van de rivier of tegen den boom , die dwars over dezelvn ligt , ophef-

fen en regt over einde houden , terwyl anderen terzelfder tyd naar den grond
des waters duiken , om daar met hunne voorHe pooten een gat te graaven

,

daar zy de punt van den paal inbrengen , opdat dezelve valt Haan , en zig

regt op houden , moge ; op deze wyze zetten zy verfcheiden ryen paaien , en
naar maate een deel van den troep daar mede bezig is

,
gaat een ander gedeel-

te klei-aarde haaien, die zy met de voeten kneeden, en met den Haart Haan,

om .dezelve des te vallcr te maaken; zy brengen die in hunnen bek, en met
de voorHe pooten , in zulk eene groote hoeveelheid aan , dat zy daar alle de
tuflehenruimten tiiffcben het paalwerk in mede vervullen : dit paalwerk bellaat,

gelyk ik zeide , uit verfcheiden ryen paaien , allen van eene gclyke hoogte en
allen tegen malkanderen aan geplant ; het Hrckt zig van de eene zyde van de
rivier tot de andere uit ; het is overal gevuld en genieizeld : de paaien zyn
loodregt ingeftooken aan den kant daar het rvatcr van daan komt , of aan de
bovenzyde van de rivier ; het geheel werk daarentegen heeft eene opgaande
fchuinHe aan de 'zyde die den lall moet draagen , zodat de dyk

, die tien of

twaalf voet onder aan zyne baiis breed is , boven aan den kruin tot twee of

drie voeten breedte toeloopt ; hy Ireeft dus niet alleen alle de noodige dikte

en Hevigheid , mavm ook de gevoegelyklle gedaante om het water te keeren

,

om het te beletten door te dringen , zyne zwaarte te wederllaan
, en zyne

kragt te breeken.

Boven aan den dyk , dat is te zeggen , aan dat gedeelte , alwaar dezelve
de miiiHe dikte heeft, maaken zy uvee of drie afhellende openingen, die zo
veele verlaaten zyn om het water door te laaten , en welke zy vcrwyden of
vernauwen., naarmaate de rivier ryll of daalt : en zo ’cr door fchielyken , of al

te Herken, toevloed van water, e.enige breuken in hunnen dyk veroorzaakt

wor-
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worden , weeten zy die te herftellen , en begeeven zig ten dien einde ,
zodra

het water gevallen is, op nieuws aan ’t werk.

Het zoude, nadat wy dit berigt wegens den arbeid, -dien zy aan hunne ge-

meene werken belteeden, gegeeven hebben, overtollig zyn van hunne by-

zondere gebouwen te fpreeken, zo men in cene Hirtoric geene rekenichapvan

alle de Hukken, die daar toe behooren, vcrfchuldigd ware, en zo dit eerfte

groot werk , ’t welk zy met zulk een algemeenen yver hebben toegefteld

,

niet ten doelwit hadt om hunne kleine wooningen geraaklyker te maaken. Die

kleine wooningen inderdaad zyn hutten , of liever een foort van huisjes in het

water op een geflooten en vereenigd paalwerk , aan den kant van hunne kom
ofmeir, zo als thans de rivier ten hunnen opzigte byna geworden is, ge-

bouwd ; zy hebben twee uitgangen ,
de eene om zig te lande , de andere om

zig te water , naar buiten te begeeven : de gedaante van dit gebouw is bykans

altoos eyrond of rond j daar zyn ’er grooter en kleiner , van vier of vyf , tot

agt of tien
,
voeten in den omtrek j men vindt er zomtyds ook , die twee or

drie verdiepingen hebben ^ de wanden zyn tot twee voet dik , zy zyn lood-

regt opgeliaald op het geflooten en vol geheid paalwerk, het welk tevens voor

fondament, en voor vloer, van het huis dient: zo het gebouw maar ééne ver-

dieping heeft, loopen de wanden flegts eenigc voeten regt op, waar boven

dezelve eene kromte krygen en een gewelf maaken in de gedaante van het

handvatzel of het oor eener mande j dat gewelf belluit het gebouw , en dient

liet voor bedekzel.

Het zelve is van een ftevig metzelwerk te famengefteld, en van binten en

binnen zinnelyk beftreeken: het is ondoordringbaar voor den flerkften re-

gen, en wederftaat aan de geweldigfle winden •, de wanden zyn met een foort

van ftukadoorfel belegd , zo wel beflaagen , en zo net geflreeken , dat men

daar het werk van den menfeh in vermoeden zoude , de ftaart dient hun voor

truffel om dit pleifler., ’t welk zy met hunne voeten kneeden
,
over te ftry-

ken. n rr , n
Zy gebruiken verfcheidene foorten van werkftoifen, hout, fleenen , enzand-

agtige aarde, die niet onderhevig is zig in het water te ontdoen; het hout,

dat zy gebruiken, is bykans altoos ligt en week; het zyn elzen, populieren,

wilgen, die natuurlyk aan de oevers van ’t waier groeijen, cn die gemakly-

ker te fchillen , te vellen , en te vervoeren zyn , dan hoornen van zwaarer of

harder hout : zo zy een boom aantallen vcxlaaten zy bem niet voor dat hy ge-

veld , gefehild, vervoerd, zy; zy kerven hem altoos op een voet, of ander-

half voet- boven den grond af; zy vi’erken fittende, en behalven het voor-

deel van deze gemaklyke plaatüng, hebben zy nog het vermaak van geduuiig

de fchors en het hout , van welken zy veel werk maaken ,
te knabbelen , want

zy verkiezen den verfchen baft , en het tedere hout boven de mcelle der ge-

woone voedzels ; zy doen daar een ruimen voorraad van op om dien des win-

ters te nuttigen (e) ; zy houden niet van droog hout ;
het is in ’t water , en

(e) De voorrra .1 voar agt of tien bé/ers is van vyF-en-twintig of dertig voeten in ’t vier-

kant, tegen agt of tien voeten in de diepte; zy brengen dat hout niet in hunne hutten voor

dat het klein gekapt en in Haat is om gegeeten te worden ; zy houden meer van het verfche

dan van hst gevlotte hout, en gaan, geduurende den winter, van tyd tot tyd in dc bolTeheti

cecen, Mémoire del'Académie des Sciences, Année 1704. Mémoire de Mr. Sarrasin.

VUL Deel. Y
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byhuline wponingen, dat zy hun niagazyn opregten; ydere. hut heeft ’et
een , dat ^ooter of kleiner wordt aangelegd naar evenredigheid van ’t jretil
der bewoóneren, die daar alleen een gemeen regt op hebben, en nooit hun
ne buureh gaan befteelen : men heeft gehugten van twintig of vyf-en-twintiff
woonmgen gezira ; die groote veilingen zyn evenwel zeldzaam ; en deze foon
van Gemeenebeften zyn . doorgaands minder talryk; zy beftaan veelal flegts
uit tien of twaalf wyken , waarvan elk zyn kwartier, zyn magazyn, zyne af-
zonderlyke wooning, heeft :.zy dulden niet,. dat vreemdelingen zig binnen
aen oratrck van hunnen Haat komen nederzetten : de kleinlle hutten bevatten
twee, vier, zes; en de grootfte agttien, twintig, en zelfs, zegt men, tot der-
tig bévers, altoos in effen getale, en evenveel wyfjes als mannetjes: dus mag
men, fchoon men zelfs vry watafüag op deze rekening toeftaa

, vryelyk Hellen
dat hunne raaatfchappy dikwils beftaat uit honderd vyftig of tvvee honderd
vereende werklieden , die allen eerft gezamenlyk , in één lighaam

, gearbeid -

hebben om het groot gemeen werk te vervaardigen , en vervolgens in gezel-
fchap óm hunne byzondere wooningen te bouwem
Hoe talryk deze maatlchappy moge Weze, daar heerfcht egter een diepe en

ongeftoorde vrede; de gemeenlchaplyke arbeid heeft den band hunner veree-
niging toegetrokken; de gemakken, welken zy zig bezorgd hebben, de over-
vloed van leevensmiddelen , welken zy verzamelen, en met malkanderen nut-
t^en, dienen om dien vrede te onderhouden; hunne gemaatigde begeerten
hunne eenvoudige fmaak, hunne afkeerigheid voor vleefch en bloed

, weeren
zelfs het denkbeeld van roof en oorlog uit hunne maatfchappycn ; zy genieten
alle de voordeelen , welken de menfeh alleenlyk weet te verlangen : vrienden onder -

malkanderen kunnen zy, zo zy eenige vy^anden van buiten hebben, dezelve
vermyden ; zy waarfchouwen malkanderen door een flag met hunnen Haart op
’t water te doen,, die zeer ven-e door alle de gewelven der wooningen klinkt;
elk kleit zyn party, ’t zy van zig in ’t water te Horten, ’t zy van zig bin-

’

nen zyne rauuren te bergen, die niets dan ’t vuur van den hemel of ’t Haal
van den menl’ch, te dugten hebben, en welken geen dier durft openbreeken ^

of omverre werpen.
Deze wyk'plaatfen zyn niet alleen zeer veilig, maar ook zeer ziulyk en zeer

gemaklyk; de vloer is met groente bedekt; kleine takjes van palm-boomen en
Iparren-boomen dienen hun voor tapyt , daar zy nooit eenig vuil op breiwen
noch dulden, dat het 'er op gebragt worde ; het venffer, ’t welk op het^wa-
ter uitziet,, dient hun voor balkon., daar zy, gediiurende het grootH gedeelte
van den dag, de friffehe lugt gaan genieten en het bad gebruiken :'zy houden
zig daar regt op, met het hoofd en de voorile deelcn des lighaams overeinde,,
en alle de agterfle dcelen in 't water : dit veiiHer is wederom niet eene oplet-
tende voorzorg, en overleg gemaakt ; de opening is juiH zo hoog genomen

,

dat dezelve door het ys niet gedopt kan worden, het ivelk in de klimaaten,
daar de bévers bouwen, zomtyds twee of drie voet dik wordt; zy verhagen
dan de rigcliel met de paaien, daar dezelve op was, in de fcbuin'He door te
fnyden, en maaken zig d.us een uitgang tot het water, dat onder het ys is:.
die vloeibaare hoofdHof is hun zo noodzaaklyk, of liever geeft hun zo veel
vermaak, dat zy dezelve niet fchyncn<te kunnen hiifien; zy begeeven zig
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'Zointyds vry verre onder het ys, en dan kan men hen ligtelyk vangen, met
de hut aan te taften, en hen terzelfder tyd op te wagten by een gat, ’t welk
men op eenigen afftand in het ys maakt, 'en alwaar zy verpligt zyn te komen,
om te ademen.
De gewoonte , welke zy hebben , om den ftaart en alle de agterfte deelen

dcslighaams, geduurigin ’t water te houden , fchyntde natuur van hun vleefch
veranderd te hebben; dat der voorfte deelen tot aan de nieren, heeft de hoe-
danigheid, den fmaak, de vaftheid, van het vleefch der land-en lugt-diercn^
dat van de dijen en den Haart heeft den reuk, den fmaak, en alle de hoeda-
nigheden

, van vifch ; die Haart, een voet lang
, een duim ilik, cn vyf of zes

duim breed, is zelfs een uiteinde, een wezendlyk gedeelte, van viich, aan
het lighaani van een viervoetig dier geliegt ; het is ten cenemaal met Ichub-

ben bedekt, en hetvd is gclyk aan dat der groote viflehen: men kan die

fchubben wtgneemen door dezelve met een mes opwaards te fchraapen, en
nadat zy daar af zyn

,
ziet men derzelver indrukzel nog op het vel

,
gelyk in

alle onze viflehen.

Het is in ’t begin van den zomer, dat de bévers zig verzamelen; zy he-
fteeden de maanden van july en auguHus om hunnen dyk en hunne woonin-
gen te maaken ; zy doen hunnen voorraad van balt en hout in de maand van
feptember op ; vervolgens rullen zy van hunnen arbeid

, genieten het leëven,

en fmaaken de huilfelyke vermaaken ; die tyd van ruil en huiflelyk vermaak
is tevens de tyd hunner verliefdheid ; malkanderen kennende, door den om-
gang, door de vermaaken en de nioeijelykheden van een gemeenfchaplykcn
arbeid voor malkanderen ingenomen , voegt yder paar zig niet by enkeld toe-

val te faraen , noch koppelt door eene loutere noodzaaklykheid der Natuur

,

maar bepaalt zig met keus, en vereenigt zig uit Ihiaak; zy brengen den
herfll en den winter te famen door ; met malkanderen voldaan veiiaaten zy
den anderen niet veel ; gelyk zy het te huis naar hunnen zin hebben , komen
^y daar niet uit dan om aangenaarae en nuttige wandelingen te doen ; zy bren-
gen dan verfche fchorfen mede, welke zy boven dezulke verkiezen, die droog
of al te veel met water doortrokken zyn.

De wyfjes zegt men dat vier maanden draagen ; zy werpen op ’t einde

van den winter, en brengen gemeeulyk twee of drie jongen voort; de man-
netjes verlaaten haar ten naaltenby om dezen tyd, zy begeeven zig vcld-

waards, om de aangenaamheden en vmgten van de lente te gaan genieten;

zy keeren van tyd tot tyd tot de wooning re nig , maar zy blyven daar niet

:

de moeders integendeel blyven daar nog gclaiisvell ,
en houden zig bezig

met het zoogen
,
bezorgen , en opvoeden , haarer jongen , die , na verloop

van eenige weeken , in Haat zyn haar te volgen ; zy gaan dan op haare beurt

haare wandelingen doen , zig in de vrye lugt herllellen , vifch en kreeften

zoeken, nieuwe fchorfen eeten, en brengen dus den zomer in ’t water en in

de bolTchen door ; zy verzamelen niet weder dan in den herfH, ten zy de
uverltroomingen hunnen dyk omgekeerd, of hunne hutten vermeld hebben;
want dan komen zy vroegtydig lanien , om die breuken te herüellen.

Daar zyn plaatfen
, daar zy eene byzondere verkiezing voor hebben om ’er

mm verblj’f te vefligen, en alwaar men gezien heeft, dat zy, nadat men hun
y a
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werk verfcheidentnaal verdelgd hadt

, yderen zomer weder kwamen
, om her

©p nieuws te herbouwen, tot dat zy eindelyk door die vervolging vermoeid,,

en door het verlies van verfcheidenen hunner verzwakt , het befluit na-
men, om van verblyfplaats te veranderen, en verre af in de diepfte een-
zaamheid te wyken.

Het is voornaamlyk in den winter dat de jagers hen zoeken , omdat hun*
bont in dat jaargetyde alleen volkomen goed is ; en zo het gebeurt , dat zy

,

• na derzelver veftigingen vernield te hebben , eene groote menigte vangen , zo
herftelt zig de maatfchappy , nu tot een al te klein getal gebra^ , niet langer

;

de weinigen
,
die den dood of der gevangenis ontkomen zyn worden vlugten-

de, hunne vernuftigheid, door de vrees gekluifterd, komt niet meer te voor-

fchyn, zy begraaven zig zelven en alle hunne talenten in een hol-, alwaar,

zy , tot den ftaat van andere dieren verlaagd , een vreesagtig leeven leiden

,

zig niet anders dan met de dringendfte behoeften bezig houden
, geene ande-

re van hunne bekwaamheden te werk fteUen dan die hen alleen en op hun
zelven leevende , betreflèn , en de gezellige hoedanigheden , daar wy ons zo
billyk over verwonderden, onherftelbaar verliezen;

Hoe verwonderlyk inderdaad, hoe verbaazend, de dingen mogen fchynen,-

welken wy wegens de maatfchappy en de gemeene zo wel als byzondere

werken onzer bévers verhaald hebben, diuven wy egter zeggen, dat men aan

derzelver wezendlykheid niet kan twyffelen : alle de berigten op verfchiUende

tyden, door eene groote menigte ooggetuigen, gegeeven (ƒ), komen in alle

de byzonderheden-, welke wy gemeld hebben, overeen; en zo ons verhaal van
dat van zommigen hunner verfchilt , is het alleenlyk in die punten , waar in

het ons is voorgekomen, datzy het verwonderlyke zogten te vergrooten, dat

zy de waarheid' opbliezen, of voorby liepen, ja zomtyds de vvaarichynlykheid

zelve uit het oog verboren ;
want men- heeft zig niet vergenoegd met te zeg-

gen , dat de bévers gezellige zeden
,

en blykbaare bekwaamheden voor de

bouwkunde, hebben, maar men heeft ook verzekerd, dat men hun de algemee-

ne begrippen van Staatkunde- en Regeeringsvovra niet konde weigeren
; dat

zy , nadar hunne maatlchappy eens geformeerd was , de reizigers en vreem-
delingen tot flaven willen te maaken ; dat zy dezelve gebruikten om hunne
aarde aan te brengen, hun bout te lleepcn, enz; dat zy de luijaards on-

der hen, die niet-wüden, en de ouden, die. niet konden , werken, op de-

zelfde wyze behandelden, te weeten, dat zy hen op den rug lagen,, en hen

(ƒ) Zie over de H'‘florie der bé''ers, Ola'is Maovüs in de befchryviiii; der Nóordfche lan-

den; les Vo'j’igfs du liaron de la Montax, Tun. II- P-'S- >SS- snz. WoRMrAffii.M

pag. 3'ïo. l' Hijloire de l' Ameri'iue Jejitentrionale
,
par Hacqueville EE laP.;terie liöiien f}2i,

To:i:. I. pag. 133. Méinoire fur k Calhr, pa'- iMr. SAnsASiN. in cis Memories van de Akade-

mie des Sciences , Année 1704. relation d'wt Fhyage en Acadte par^ Dif.rville Rouïh 1708.

pag,. 126. env. Les nouvelles, dicouvtrtes dans l'Anitrique Jepttntrionale

,

Paris röp?. pag-

133 rmjloire de la- nouvelle France, par Ie P. Gharlevoi.'c , Paris 17 aa- Tem. II. pag.

C)i enz. Lo vo-joge de Robest Lade, tradu-t par Mr. I Abbé Prevost, Tum. II. pag. 225'.

Le grandP’’(iy'tpe au payi des. Uitrens, par 1Ö32. pag. 3i9_ enz. Li gra-id

vey.age de Hudfon par Ellis, Paris 1749. Tom. II- pa-5 * Zi'c ook Gesner, Aloro-
Vü-A'DUS, loNsTON. Klein, enz, op het ariikel IJéver ; Le Traité du Cafler par [eanMarius,
Paris 1746. L' Hlftoire de la Fitginie, traduite de i'Anglois, Orleans 1707, pjg. 406. L'IiiS'

tme lüüiui'elk du. Tere Rzaczynskï,, op het. artikel van Béver, eiiz.

\
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voor voertuig gebruikten , om hunne bouwftoffen voort te fleepen
; dat deze

Republikeinfche dieren nooit dan in oneflenen getale verzamelden ; op dat ’er

in hunne raadsvergaderingen altoos eene befliffende ftem mogte overblyven

;

dat de geheele raaatlchappy een voorzitter hadt ; dat ydere wyk zig een be-
fchikker verkoos; dat zy Icliildwagten plaatilenorahet Gemeenebeft-te bewaa-.
ken ; dat zy vervolgd wordende niet mifteden zig de zaadballen af te byten

,

om aan de greetigheid der jagers te voldoen , en dat zy zig dus verminli aan
hun vertoonden oni genade in hunne oogen te vinden, enz, (g). Zo verre als-

wy af zyn om die fabels te gelooven , of die vergrootingen aan te neemen

,

zo raoeijelyk of onbillyk komt het ons aan den anderen kant voor , duidely-
lyke, rvél beveftigde, en ontwyftelbaare , byzonderheden te verwerpen, of
zelfs te aarzelen om die toe te ftemmen : men heeft de werken der bévers dui-

zendmaal gezien ,
herzien , omgekeerd , verdelgd ; men heeft dezelve gemee-

ten, afgetekend, gegraveerd; eindelyk, het geen alle twylFeling wegneemt,
het geen fterker is dan alle de voorgaande getuigenilfen , is , dat wy nog te-

genwoordig verfche , en werkelyk beftaande, blyken van dit alles hebben,
dat ’er nog tegenwoordig van die zonderlinge werken bellaan , die

, fchoou
minder gemeen dan in de cerfte. tyden der ontdekking van Noord-Amerika

,

nog in genoegzaamen getale egter gevonden worden , dat alle Zendelingen

,

alle Reisbefchryvers , zelfs de allernieuwlle, die in de landen van ’t Noorden'
zyn ingedrongen , verzekeren dezelve ontmoet te hebben.

Allen ftemmen zy overeen in te zeggen, dat men , behalven de bévers
, die

zig in maatfehappy begeeven, allerwegen in het zelfde Idimaat, eenzaarae
bévers aantreft , dewelke, uithoofde hunner gebreken, uit de maatfehappy,
zeggen zy, verwoi-pen , aan geene van derzelver voordeelen deel mogen heb-
ben, en dus noch een huis noch een magazyn bekomen, maar even als de
das onder de aarde in eenig hol hun verblyf houden moeten : men heeft deze
eenzaame bévers zelfs hol-bévers genoemd ; zy zyn ligtelyk te onderfcheiden

;

hunne vagt is morfig , het hair op den rug is door de vryving van den grond
afgefleeten : zy onthouden zig

,
gclyk de anderen

,
gaarne aan den kant des

waters, alwaar zommigen zelfs eene grafc van eenige voeten diepte graaven,

om eene kleine wetering te maaken ,
die tot aan de opemng van hunne ver-

blyfplaats vloeit , welke verblyfplaats zig zonityds tot meer dan honderd voe-

ten in de lengte uitllrekt ,
en fteeds hooger en hooger oploopt , op dat zy ge-

legenheid hebben van te wyken , eit zig voor het overtollige water te beveili-

gen, naarroaate het hunne verblyfplaatfcn inftroomt; maar men vindt ook van

die eenzaame bévers, die vry verre van het water op het 1-and Icevcn
; alle

onze iiuropifche bévers zyn zo genaamde hol-béycrs, diej eenzaam en op zig

zelvcn woonen
, ,en welker vagt op verre na zo fchoon niet is als van de zul-

ken, die eene maatfehappy opregren; allen verfchillen zy in kleur, naar het
klimaat daar zy hun verblyf houden : iu de verft afgelegen Noordfehe landen
zyn zy geheel zwart, en de vagten van dezen zyn de belle; ouder deze zwar-

(g) Zie .'Ei.iANLis en alle de Ou.kn, met uitzondering- van Puniu5, die dit ituk met rede;
ontkennen. Zie ook over de andere byzonderheden: de meeflie Schryveis, weilttn wy inde-
voorga JnJe noot hcfab.n aangetroliksu.
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te bévers worden ’er evenwel zomtyds gevonden, die eene geheel witte oT
witte met grauw gevlekte, en met ros aan den nek en op het kruis vermeng-
de, kleur hebben (è) ; naarmaate men zvg van. het Noorden vcrwydert hd-
deit de kleur op en vermengt zig; in ’t Noordelyk gedeelte van Kanada zyn
zy hoog kaftanjebruin

, in het Zuidelyk gedeelte kallanjebruin , en geel of
llroo-kleurig by de lllinoifen (/'). Men vindt bévers in Amerika van den der-
tigften graad Noorderbreedte tot aan den zeftigften en hooger, en fteeds in
minderen getale, naarmaate men naar ’t Zuiden nadert; het is eveneens in de
oude wereld, zy zyn niet menigvuldig dan in de Noordelykfte landen, en zy
zyn zeer zeldzaam in Frankryk , in Spanje , in Italië

, in Griekenland , en iii

Egypte : de Ouden kenden hen
, het ftondt in den Godsdienft der Magi niet

vry hen te dooden ; zy waren gemeen aan de oevers van de zwarte Zee , men
heeft den béver zelfs Cam's Po/uicus, of den Pontifchen hond, genoemd:
maar

.

waai'fchynlyk hebben deze dieren geene geruftheid genoeg am de oe^
vers van die Zee , dewelke inderdaad van onheugelyke tyden &or de men-
fchen bezogt zyn , gevonden ; dewyl niemand der Ouden van hunne maat-
fchappy of van hunne werken , fpreekt. /Euanus vooral , die zulk een groot
zwak voor het verwonderlyke toont,' en die, geloof ik, de eeifte gefchreeven
heeft

, dat de béver zig de zaadballen afbyt , om die aan den jager ten bes-
ten te geeven , zou niet gcroift hebben van de wonderen hunner Republiek
te gewaagen , de fynheid van hun vernuft eii hunne zonderlinge bekwaamhe-
den in de bouwkunde met weitfehe bcfchryvingen voor te draagen en op te
fmukken. Plinius zelf, Plinius, wiens fiere,, droefaardge, en verheven
geeft , altoos den inenfch veragt

, om de Natuur te verhellen , zou zekerlylc
niet nagelaaten hebben de verrigtingen en werken van Romulus met die van
onze bévers te vergelyken ; het fchyut derhalven zeker, dat geen der Ouden
hunne vernuftige kloekheid in ’t bouwen gekend heeft, en fchoon men in de
laatfte eeuwen bévers in Noorwegen , en in de andere Noord.elykfte landen
van Europa

, gevonden heeft , die in hutten woonden, fchoon het ook waar-
fchynlykis, dat de oude bévers zo wel hutten bouwden als de laarere, dewyl
egter de Romeinen tot zo verre niet waren doorgedrongen , is het niet te ver-
wonderen , dat hunne Scliryvers daar geen gewag van maakeh.

Verfcheiden Auteuren hebben gefchreeven, dat de béver, een water-dier
zynde , op het land , en zonder water , niet leeven konde : dat gevoelen is

niet waar; want de béver, welken wy hebben, in zyne vroege jeugd in Ka-
nada gevangen

,
en vervolgens in hiiis opgevoed , zynde , kende het water

niet, toen men ons denzelvcn heeft overgeleverd, hy vreesde en weigerde daar
in te gaan , maar toen men hem een s ineen bak met water gedompeld

, en voor
de eertte reize met geweld daar in gehouden hadt, bevondt hy zig, na ver-
loog van eenige minuiiten , zo wel, dat hy daar .niet zogt uit te gaan, en,
toen men hem vryheid gaf, keerde hy van zelven zeer dikwils derwaards we-
der; ook wentelde hy zig in den Üyk, en op den natten grond: op zekeren

G) alhts caudd bonzontalüer plana. Brisson. Regn. 4nimaL pag. Ö4. enz.
(i) Mijtoire de la Nouvelle France, par Ie P. CliAKLETOu, Pn-js 1744. Tem. II. pag.enz»

{h) yEuANus Hifi. Aiiiml, Lib. FI, cap, 34.
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dag ontfnapte hy, en klom langs den keldertrap neder in de gewelven der

fteengroeven, die onder den grond van den koninglyken tuin zyn, hy vlug-^

tede vry ven-e weg, de plaffen-waters , die onder in die fteengroeven zyn,

overzwemmende ;
zodra hy egter het licht der flambouwen , welken ik der-

waards deed brengen om hem te zoeken, gewaar • wierdt , kwam hy gewillig

te rug by hen, die hem riepen, en liet zig ligtelyk krygen: hy is gemeen-

zaam zonder liefkoozende te zyn-, hy vraagt hen, die aan tafel zyn, te ee-

ten • zyne verzoeken beftaan in een zagt klaagend gefchreeuw en eenige be-

wee’gingen met de hand, zodra men hem een ftuk geeft, voeit hy het weg] en

verbergt zig om het op zyn gemak op te eeten ; hy flaapt vry dikwils en ruö:

oo den bmk, hy eet van alles, behalven vleefch, ’t welk hy ftandvattig wei-,

ffert ’t zv rauw of gaar; hy knabbelt al wat hy vindt, ftoflen, ineubelen,

hout*, en men is verpligt geweeft ,
de ton ,

waar in hy overgevoeid is , van

binnen met blik te bekleeden. j.-
De bévers verkiezen by voorkeur hun vei-blyf aan de oevers der meiren,

der rivieren, en andere zoete wateren te neemen; men vindt dezelve egter

aan den oever der Zee, maar het is voornaamlyk m de Noordfche Zeen, en

vooral in de Middellandfche Golven, daar groote rivieren in uitloopen, en

welker wateren weinig zout zyn. Zy zyn vyanden van den otter, maaken

daar iagt op, en vergunnen hem niet te verfchpien in de wateren, daar zy

zig onthouden. De vagt van den béver is nog fraaijer en meer gevuld dan die

van den otter: zy beftaat uit twee. fooiten van hair^ het een dat kort maar

zeer gevuld, zo fyn als dons, én ondoordringbaar voor ’t water is, bedekt

onmiddelyk het vel; het ander langer, vafter, glanziger, maar yler,ligt over

dat eerfte bekleedzel, verftrekt hetzelve , om zo te fpreeken , voor overrok ,

beveiligt het voor vuil, voor ttof, voor flyk; dat tweede hair is van weinig

waarde h''t is het eerfte alleen daar men in onze manufaftuuren gebruik van

maakt i’dezwaïtfte vagten zyn gemeenlyk de gevuldfte, en bygevolg de meeft

geachte: die der land-of hol-bévcrs zyn veel minder dan die van bévers, die

wooningen maaken; .de bévers zyn des zomers, even als alle andere vimwoe.

ti"e dieren, aan'’tTuiien onderhevig; dus is de vagt van die, welke m dat

iaWtyde gevangen worden, van weinig, waarde: de vagt der witte bévers

is, wegens derzelver zeldzaa.raheid , in iiooge achting, en de volmaakt zwar-

te zvn^ bvna zo zeldzaam als de natte.
_ , , -

Maar behalven de vagt ,
welke het koftelykft gedeelte is , dat de bëver op-

levert, verfdiaft dit dier ook nog eene ftotfe, daar men m de Geneeskonft

veel gebruik van maakt: die ftof waaraan men den naam van caftonum^i

pp<Tceven is bevat in twee dileke blaasjes, welken de Ouden voor de zaadbal-

llifvan het dier genomen hebben.: wyziülen ’er de belcbryving met van gee-

ven, noch het g^uik van aanwyzen (0, omdat- men dn m alle Apotheelpn

vindt (ffl). De \Vilden haaien, zegt men, eene olie uit den ttaart van den^bé-

fJ) Zie Ie Traité du Cafior .
par Maeius Franciscüs , Paris 1746.. in lao.

ól- Men wil d.,c cie bévers met hunnen voet vogt uit hunne b aasjes weeten te drukVen,

ii;it die vost hunnen eetiuft opwakkert, a*s zy wajgagtig zyn , en dac cU Wijden daar ftrik-

3ien mede ffneeren , daar zy hen in zoeken tü loKken^ zekerer is het, dat de bever zig

daar van bedient ooi zyn vel vet te houden.
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ver, waarvan zy zig, als van een plaatlelyk middel , -tegen verfcheiden kwaa-
ien bedienen: het vlcefch van den béver., fchoon vet en lekker , heeft altoos

een vry onaangenaamen birteren linaak. Men verzekert , dat deszelfs beende-
ren ten uiterften hard zyn , maar wy hebben geene gelegenheid gehad , om
die byzonderheid met zekerheid te ontdekken, devvyl wy allcenlyk een jongen
béver ontleed hebben ; zyne tanden zyn zeer hard , en zo fchei’p , dat zy den
Wilden voor meffen dienen om het hout te fnyden, uit te holen, en te po-
lyften : ook kleeden zy zig met bévervellen , en draagen dezelve des winters
met het hair naar binnen , en op het naakte lyf ; het zyn deze vagten ,

met
het zweet der Wilden dóórtrekken, welken men vette kailoor noemt, waar-
van men zig niet dan voor de ruwfte werken bedient.

De béver gebruikt zyne voorde pooten.als handen, met eene behendigheid
ten mintten zo groot als die van den eekhoorn 4 de vingers dier voorftc voe-
ten zyn wél gefcheiden , wél verdeeld, terwyl die der agterften met een
fterk vlies aan raalkanderen verbonden zyn ; hetzelve verftrekt hem voor vin-

nen , en het zet zig breed uit gelyk dat aan de pooten \Tin de gans , waar naar

de béver in zyn gang op het land ook vry wat gelykt : hy zwemt veel beter

dan hy loopt ; dewyl zyn voorde pooten korter zyn dan zyne agterde , zo gaat

hy altoos met een gedooken kop en een geboogden rug ; hy heeft zeer goe-
de zintuigen, een zeer fynen , en zelfs aandoenlyken , reuk-, hy fchynt noch
de morfigheid , noch de kw.aade lugten , te kunnen verdraagen

;
zo men hem

al te lang opgellooten houdt , en dus noodzaakt zig binnen zto verblyfplaats

van zyne uitwerpzelcn te ontladen
, legt hy dezelve ten minden aan den drem-

pel van de deur zyner gevangenis, en werpt hen, zodra de deur open gaat,

buiten : die gewoonte van zinlykheid is hun natuurlyk eigen , en onze jonge
béver mide nooit dus zyn hokje Ichoon te maak en.

Op den ouderdom van een jaar heeft hy tekenen van ritzigheid gegeeven

,

het welk fchynt aan te duiden, dat hy te dezer tyd het grootde gedeelte van
zyn groei gekreegen hadtj dus kan zyn leeftyd niet,zeer lang zyn, en het is

milTcliien te veel denzelven tot vyftien of twintig jaaren uit te drekken.
Deze béver was zeer klein naar zyn ouderdom; en men kan zig hierover

niet verwonderen, dewyl hy reeds van zyne geboorte af altoos onder dwang
geweed was , en droog , om zo te Ipreeken , was opgevoed

,
geen water ken-

nende , voor dat liy negen maanden bereikt hadt : dus heeft hy zo wel niet

kunnen groeijen of zig ontwikkelen als andere van zyne foort, die in vry-

heid leeven en het water genieten , wcUe element hun byna zo noodzaaklyk
i’chynt als het gebruik van ’t land.

É
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1 ??BESCHRYVING VAN DEN BE’VER.

BESCHRTVING FAN 1> E N B E F E R.

e béver {PI. XXXVI) gelykt naar de waterrot in de gedaante van

^ ^ den kop , uitgezonderd de ooren , die , naar evenredigheid
, korter

^ ^ zyn; het neusbeen is my meer geboogd, en de kruin van ’t hoofd
meer plat , voorgeKomen ; de bek is dik en koit ; het hair is zo zwaar

op den kop, dat het ’er een gedeelte van verbergt, en dat het gedeeltelyk de
oogen bedekt , die \’eel kleiner zyn dan die van de waterrot ; de hals is kort

en fchynt zo dik als Y hoofd , het hghaam heeft , naar evenredigheid , meer
lengte dan dat van het maiiueldier , maar het is even dik , inzonderheid aan ’t

agterfte gedeelte; de pooten zyn zeer kort, vooniaamlyk de voorfte, waarvan
de pooten wat binnenwaards gekeerd zyn ; de agterfte voeten zyn het veel

meer, zodat men dezelve byna niet ziet, terwyl de béver gaat.

De ftaart (PI XXXVJI') heeft een zeer ongemeen maakzel; hy is zeer
breed en gedeeltelyk met hak bekleed

, gedeeltelyk met fchubben bezet ; het
begin (J) van den ftonip des ftaurts van den béver, die ten onderwerpe voor
deze befchryving gediend heeft , was over de lengte van diie duimen van den
aars af met hair bezet

;
dit gedeelte van den ftaart hadt omtrent twee en een

half duim breedte, en anderhalf duim dikte; het overige (li C) hadt eene
gedaante die aan ’t eyronde naderde , fchoon het evenwel in een punt (C)
uitliep : dit ander gedeelte hadt agt duimen lengte , drie duim en agt lynen
breedte in ’t midden , en omtrent agt lynen dikte ; het was aan de bovenzyde

,

op de onderzyde , en aan de randen , met fchubben bezet ; de fchubben van
het bovenfte waren wat bolrond, die van het onderfte hadden eene ligte hol-

rondte , en die der zyden waren kleiner ; de grootfte hadden in het gedeelte

,

dat bloot fcheen , drie en een halve lyn breedte
, en twee lynen lengte ; het

dier draagt zyn ftaart altoos regt op den gezigtcinder uitgeftrekt
; hy is maar

weinig buigzaam , ondertufichen floeg het ’er de aarde zo hard mede , dat

men het geraas van verre hooren kon ; het floeg ook het water ; zwemmende
bediende het ’er zig van als een riem met hem te verhoogen of te verlaagen

,

of fchuinfch over zyne breedte te draaijen.

De voorfte voeten (fig. i , PI- XXXF/Il) zyn zeer klein; zy hadden elk

vyf vingers , welken het dier onder ’t gaan zeer verre van malkanderen af-

hieldt : 'de twee eerfte (J ïï) waren ,
mar evenredigheid , kleiner dan de an-

dere, en hadden lange fmalle en puntige nagels; die der drie andere vingers

(C D E) waren breed en zonder punt; de nagels van den derden en den
vierden vinger hadden zo veel lengte als die van den tvt^eeden

, maar de na-

gel van den vyfden vinger was korter.

De agterfte voeten (fig. 2) waren veel grooter dan de voorfte; zy hadden
ook elk vyf vingers (A li C D B) die veel langer waren, en tuffehen wel-
ken een fterk vlies (F F F F^ was : de derde vinger was de langfte

, maar
hy hadt minder dikte dan de vierde ; de nagels van deze twee vingers waren

FIII. Dul. Z
^
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lang, breed en vierkant, die van den eerften en van den vyfden waren min-
der breed en puntig; de tweede vinger hadt twee nagels, de een gedeeltelyk.

boven en gedeeltelyk ter zyde van de andere ; de bovenfte en buitenlle na-
gel (G) was puntig, de onderfte en binnenfte nagel (^) was breed en rond
aan t einde.

De gang van den bever is log en gedwongen , omdat zyne agtcrile pooten
beter gemaakt zyn om te zwemmen dan om te gaan ; dewyl zy meer lengte-

hebben dan de voorfte en in een grooten voet eindigen , zo fchynt het dier

grooter ftappen te doen met het agterftel dan met het voorftel; en het is in-

derdaad verpligt grooter bcweegingcn te maaken , 'waar door het kruis beurte-
lings ter regter en ter flinkerzyde wordt geworpen , gelyk mar in de endvoge-
len ziet ;

ondertuflchen laat de béver niet na vry fehielyk te gaan , fchoon het
niet is naar evenredigheid van de beweegingen die hy maakt.

Wanneer de béver geftuit wordt , zo heeft hy een zeer geboogden rug en
een verlaagd kruis , zodat het agterftc gedeelte des hghaams op de aarde draa-

gende een tteunpunt maakt , het welk gevoegd by dat der agterfte voeten ,,

die insgelyks op de aarde draagen, tot aan het einde van de hiel, eene zeer
gemaklyke plaatfing aan het dier geeft, om het voorfte gedeelte des lighaams

op te heffen, gelyk de eekhoorns en rotten doen; in deze houding bedient

het dier zig van zyne voorfte pooten als van handen om te voelen, om te

vatten om aan zyn mond te brengen, en ook om zig tegen fteile vlakten op
te houden ; dan is de rug in eene regte lyn , maar wanneer het dier om zo te

fpreeken ,
overeinde is , zonder eenig fteunzel , dan is de rug zeer geboogd,

en het hoofd zeer laag.

De béver heeft tweederleie hair , het een is fteviger en langer dan het au.

der, ’t welk eene foort van dons of vlashair is, zo zagt als zyde, en met
vlokken, even als wol, gefchikt; het hadt zig zelfs op den rug van het dier,

even als vilt , in malkanderen gekluwend : dit vlashah hadt eene afchgrauwe
kleur op den rug en eene grauwe parelkleur op den buik ; overal was de punt bruin
geelagtig ; de lange hairen hadden eene afchgrauwe kleur over omtrent twee
derde deelcn hunner lengte van den wortel af ; het ander derde deel was van.

eene bruine kleur met ros en fchitterend gemengd , het welk verfchillende

fchaduwingen aannam naarmaate men het in verfchillend licht befchouwde
en ’t welk zig altoos op verfchillende deelen des lighaams verfcliillend vertoon-

de : die kleur was een zeer vuurig ros boven op het hoofd en den hals , op
den rug ,

opdezyden des lighaams, en op den ftuit; het hair was fchitterend

,

wanneer men zig voor het dier plaatfte om het te befchouwen, maar het hadt
geen glans en het ros was minder vuurig, wanneer inen agter hetzelve ge-

plaatft was: de borft en de agterfte beenen waren bruin; de zydendeshoofds
hadden eene zeer blceke rofl'e kleur ;

de vier voeten waren bruin ; het grof
hair van de knevels was twee en een half duim lang , het was dik en zwart

:

het fchubagtig gedeelte van den fta-ait hadt eene grauwe kleur.

De béver, die ten onderwerpe voor de voorgaande befchryving gediend
heeft , hadt nog alle zyne grootte niet bereikt , waar toe hy in ’t vervolg zou
gekomen zyn; hierom heb ik de afmeetingen in de volgende tafel gemeld,
gedaan naar een béver van de dierengaardc van Verfailles, die my voor-

/
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Icwam zyn vollen wasdom te hebben ; hy is van eene donkerer kleur dan onze
béver.

Daar is geen twyfFel aan of de Franfcbe l>ièvre is het zelfde dier als onze
béver ; doch fchoon ’er nog bièvres in Languedoc zyn , hebben wy geen der-

zelven kunnen magtig worden om hem met onzen béver tc vergeiyken ; zy
zyn thans zeer zeldzaam; daar is evenwel in ’t Kabinet een voorfte voet en
de lange tand der linkerzyde van het onderft^ kaakbeen van een bièvre van
Gardon : ik heb deze deden vergeleeken niet die , welke daaraan in onzen
béver beantwoordenden ik heb geen verfdiil van figuur bemerkt ; de dubbelde
nagel des tweeden vingurs van den agterften voet, welken ik by voorkeur by-
brenge, omdat het een byzonder kenmerk is, was in den voet van den biè-

vre even als in dien van den béver , en hadt volkomen hetzelfde maakzel ; het

hair ’t welk aan de twee voeten van den bièvre zit, heeft eene minder bruine

kleur dan by den béver en is byna geelagtig ; maar dit hair is raiffehien ont-

kleurd geworden door de werking van ’t vuur, daar het aan blootgefteld ii

geweeft, toen men deze dceleu van den bièvre gedroogd heeft.

voeten, dulrntn-, lyneh.

Lengte des gebeden ligbaams in een regte lyn gemeeten van het
einde van den bek tot aan den ftaai't • . , 3.

Hoogte van het voorftel . . . . 0.

Hoogte van het midden des lighaains . . . i.

Hoogte van het agterftel .... o.

Lengte van den kop van ’t einde van den bek tot aan ’t agterhoofd. o.

Omtrek van het einde van den bek . . .0.
Omtrek van de opening van den mond ... o.

Afiland tulTchen de beide neusgaten ... .0.
Aflland tullchcn het eind van den bek cu den voorilen hoek van ’t

oog . . . . . . o.

Afftand tuffehen den agterften hoek en ’t oor ... o.

Lengte des oogs van den eenen hoek tot den anderen ... o.

Opening van ’t oog ..... o.

Afftand tuflehen de voorfte hoeken der oogen volgens de kromming
van het neusbeen gemeeten . .

* o.

Dezelfde afftand in een regte lyn . ... o.

Lengte der ooren . . • . • . o.

Breedte van de bafis op de uitwendige kromming gemeeten ... o.

Afftand tuftchen de beide ooremom laag genomen . . .0.
Lengte van den hals . • • • - o.

Omtrek van den hals • - • • i*

Omtrek des lighaaras agter de voorfte pooten gemeeten . . . i.

Dezelfde omtrek op de dikfte plaats . . . i.

Dezelfde omtrek voor de agterfte pooten genomen . . 2.

Lengte van den ftaart van den aars tot aan ’t einde . . i.

Lengte van het gedeelte, dat met hair bedekt is . . o.

Lengte van het Ichubbig gedeelte • • . .0.
Omtrek van het gedeelte, dat met hair bedekt is . .1.
Breedte van het ichubbig gedeelte • . . . o.

Lengte van den voorarm van den elleboog af tot aan het gewrigt

van de hand . . - . .0,
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Breedte van den voorarm by den elleboog .
'

.

Dikte terzelfder plaatfe . .
‘

.

Omtrek van ’t gevvrigt van de hand
Omtrek van de agterhand . ...
Lengte van ’t gewrigt van de hand tot aan de nagelen
Lengte des beens van de knie tot aan de hiel

Breedte van het bovenft des beens
Dikte . . .

Breedte ter plaatfe van de hiel

Omtrek van den agtervoèt . . •

Lengte van de hiel tot aan ’t eind der nagelen

Breedte van den voorften voet

Breedte van den agterften voet

Lengte der grootfte nagelen

Breedte ....

voeten , duimen
, lynec.

. O. 2. O.
0. I. 6.

. O, 2. 7-
. O. 2. 6.
. . o. 2. 4.

. o. 4- 8.

. o. 2. ©.

o. I. 2.

. o. I. lo.

. 0. 4' 3-
. o. 4- lO.

. o. I. 41-
. o. 2. 3*

. o. O. 6.

o. O. 4-

De béver, die ten onderwerpe voor de befchryving der inwendige deelen^

en voor die der uitwendige deelen gediend heeft, was een voet, elf duim
vier lynen lang in een regte lyn gemeeten van het einde van den bek tot aan

^n aars ; hy woog zeventien ponden.

By het openen van den buik vondt men het netvlies over de dunne darmen
uitgeftrekt tot in ’t midden van de navelftreek ; een weinig meer verlengd aan

de regter dan aan de linkerzyde ; het was ten uiterften dun.

De lever ftrekte zig byna zo veel ter regter als ter linkerzyde uit
j
de maag

was in den middel bovenbuik , en het eerfte gedeelte van den biindendarm

was in het agterfte gedeelte van de navelltreek, en maakte daar een boog
van de linkfer-naar de regterzyde , waar van de holrondte van agteren was

;

vervolgens verlengde zig de blindedarm linkfeh agter de maag, en vouwde
zig agteiwaards in de linkerzyde tot in de darmbeenftreek.

. De twaalfvingerigedarm was zeer lang ; hy ftrekte zig uit van den portier

tot aan de regterzyde van de lever ; hy verlengde zig agterwaards van het ee-
ne einde tut het andere van dezelfde regterzyde , en vervolgens in de darm-
beenftreek en in den eigenlyk gezegden onderbuik , en hy kwam weder voor-
waards langs de regterzyde van den regtendarm tot aan de maag

, agter wel-

ke hy zig regts af kromde : de twaalhdngèwgedarm hieldt aan den regten vaft

langs de geheele uitgeftrektheid van dit ingewand , door een zeer fraai vlies

;

de nugteredarm maakte zjrae wendingen in den middel bovenbuik, en in het
voorde gedeelte van de regterzyde; die van den omgeboogendarm waren in

de regtfehe darmbeenftreek , en hy vouwde zig linkfeh in de navelftreek voor-
dat hy zig met^ den blindendarm vereenigde : de kronkeldarm maakte eene
dubbelde 'kromming in de gedaante van een romeinfche S in ’t midden van
de linkerzyde , en vervolgens een boog ,

die zig in de linker darmbeenftreek,
in den eigenlyk gezegden onderbuik en in de regter darmbeenftreek agter
den boog van den blindendarm uitftrekte; eindelyk maakte de kronkeldarm
verfcheiden groote omwentelingen tuffehen de twee takken van den twaalfvin-

^
gerigendarm , en op den nugterendarm en den omgeboogendarm

, en hy
vouwde zig binnenwaards voor dat hy zig met den regtendarm vereyiigde.
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De maag ( fig. i, PI. XXXIX) hadt eene zeer bukcngewoone gedaante;

zy liep zeer in k lang ; de groote blindezak (^A') hadt egter niet veel diepte

,

omdat de flokdarm (5) zig in het linkergedeelte (C) van de maag inplantede

;

daar was aan de regterzyde van den flokdarm een zeer groote klier (£)) ; het

regter gedeelte was zeer dun ter plaatfe van de plooy (£) , en het overige (F)
van dit gedeelte , dat zig van de vouw tot aan den portier (G') uitllrekte

,

was aan de regterzyde gezwollen.

De klier (D) die op de kleine kromming van de maag aan de regterzyde

der inplanting van den flokdarm was, hadt veertien lynen lengte, een duim
breedte , en zeven lynen dikte , en beftondt uit verfcheiden kleine klieren

, van

de grootte van een lins; zy bevatteden alle een dik en witagtig vogt, ’t welk

in de maag uitfypelde door vyftien groote openingen, geplaatfl: op drie even-

wydige lynen met de kleine kromming van dit ingewand.

De twaalfvingerigedarra was veel dikker aan zyn oorfprong (AT, fig. i, PI.

XXXIX) dan in al het overige zyner uitgeftrektheid , de dunne darmen had-

den allen ten naaftenby dezeltde dikte, uitgezonderd het laatfte gedeelte (^,

fig. ü ) van den omgeboogendarm , dat zeer dun was : de blindedarm (5 C
3) was zeer lang en liep in een punt uit ; de kronkeldarm hadt eene zeer zon-

derlinge gedaante aan zyn oorfprong (£>; hy fcheen ter wederzyden een ey-

ronden zak te maaken,'die een duim en zeven lynen lang was, en een duim

en twee lynen middellyns hadt; die twee zakken waren aan hunne binnenzy-

de vereenigd, en de verlenging (F) van den kronkeldarm kwam uit de plaats

hunner vereeniging ; daar waren verfcheiden toeknypingen in de uitgellrekt-

heid van dezen darm ,
die allengs in dikte verminderde tot aan den regten-

darm ; die laatfte hadt insgelyks veele vernauwingen , maar hadt minder mid-

dellyns dan de kronkeldarm.

De lever beftondt uit vier kwabben ; de grootfte was in ’t midden, en in

twee , ten naaftenby
,
gelyke gedeelten gefcheiden door eene fplitiing , waarin

het galblaasje en de draagband geplaatft waren : de Hr. Perrault (o) heeft

elk dezer gedeelten voor een afzonderlyke kwab genomen , en dus vyf kwab-

ben geteld in de lever van den béver; maar dewyl deze fplitiing zig op verre

na niet tot den wortel van de lever uitftrekt , zo befchouw ik de twee gedeel-

tens , die hier in aanmerking komen , als een enkelde kwabbe ; daar w'aren

twee kleine kwabbetjes op de agterzyde van deze groote middelkwabbe , het een

boven het galblaasje, en het ander op het regtergedeelte : daar was aan de

linkerzyde een kwab byna even groot als die in t midden ,
en eene andere

,

die de kleinfte van de vier was en die aan den wortel van de lever hieldt, daar

was maar ééne kw’ab aan de regterzyde , maar zy was door eene zeer diepe

fplyting in twee deelcn gefcheiden; de lever hadt vaii buiten en van binnen

eene roodaatig bruine kleur*, zy woog agt oneen en vier gros.

Het galblaasje was groot; het hadt de gedaante van een peer, en bevatte-

de een groenagtig vogt , met een zweemzel van geelagtig , dat twee en een

half gros woog.
De milt Qfig. 3 , PI. XXXIX) was in t lang ; zy hadt weinig middellyns

(fl) Mémoire pur fetvlr « l'HiJlairs Naturelle des Animmx, Part. I, j#ag. 147.
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en was byna rolrond uitgezonderd aan het boveneinde dat breeder was

dan bet overig gedeelte, en geplat ten riaaftenby gelyk de kop van eenflang;

want het gedeelte (i5),dat by het einde was,hadt minder middellyns dan het

overige , en fcheen den hals van de flang te vertoonen ; de milt hadt ten naas-

tenby dezelfde kleur als de lever, zy woog een gros en vier - en - vyftig

grein.
.

Het alvleefch was zeer verlengd en zeerdun; bet ftrekte zig uit van de mut van

de linker- naar de rcgterzyde op de maag en langs den twaalfvingerigendarm tot

aan de eerlle kromming ; het volgde den twaalfvingerigendarm in de regterzy-

de tot aan de regtlche darmbeenftreek , alwaar het zig met den omgebogeu-

darm vouwde ,
en eindelyk in het agterft gedeelte van de navelftrcek weder

opkwam: daar waren eenige kleine takjes evenwydig met zyn hghaam; één

aeter de lever, en zes ter plaatfe van de kromming, die in de darmbcenllreek

was; die zes takken ftrekten zig voorw'aaids uit; het alvleeich ,
afgefcheiden

zvnde,was een voet negen duim lang; dus was het veel langer, naar evenre-

digheid, dan by andere dieren, die in dit Werk reeds befchreeven zyri.

De nieren hadden ten naafienby eene eyronde gedaante; men zag aaar

geene uitfnyding of dieping in, wanneer men haar aan de bovenzyde be-

fchouwde maar a;m de önderzyde was dezelve duidelyk : het voorde geaeel-

te van de linkernier liep in een kleine punt uit , en daar was een kleine goot

,

die zig op de buitenzyde van de punt af uitdrekte.

He nicrklieien waren van eene bruine kleur ; zy lagen voor de binnenz^ de

van ydere nier; zy hadden zes lynen lengte, drie lynen breedte, en twee ly-

nen dikte ; de inwendige zelfdandigheid was van eene grauwe kleur.

Daar waren in de regternier vier kwabben , cii twee iii de linker ; zy waren

alle geplaatd gelyk in de mcede andere dieren ;
het hart was dik , weinig ver-

iengdV en byna rond; daar kwamen drie klcine_ takken uit de bogt van de

groW fiagadcr ; daar bleef nog eene kleine opening in de dagaderbuis , maar

die was zeer klein; ik heb de voetfpooren van een eyrond gat gezien, dat

door een dun en doorl'chynend vlies geflooten \vas, en ik heb bemerkt, dat

dit gat drie en een half lyn middellyn hadt gehad, maar ik heb’er geene ope^

ping in gevonden.
. . , , j- • i

De teng was dik ,
gerond aan t einde , en door een voor ,

die zig langs

het voorile gedeelte uitflrekte, in twee gelyke deelen gefciieiden; daar waren

twee andere vooren evenwydig met die van het midden , maar fmaller en kor-

ter, zy waren elk maar eene lyn van malkanderen af; het voorile gedeelte

was voorzien van byna onmerkbaare tepeltjes , en met ronde V17 dikke korrels

doorzaaid; het agterll gedeelte was gezwollen, en fcheen weder bedekt te

zyn met een kleine tong, die ook van zeer kleine vezeltjes en ronde korrels

voorzien was; de ftrotklap was puntig.
,

„ , . t,

Het verhemelte was voor de baktanden doorfneeden met vier zeer bicede

en diepe vooren ,
welker randen dik waren en in ’t midden liaarer lengte cen

uitfpringenden hoek naar agteren maakten : het overige van ’t verhemelte, tus-

fchen de baktanden, was glad; daar was agter de twee voorile tanden eene

zwarte en driekantige vlak , waarvan de balis tegen de tanden was ; de pui t

verlengde zig in een regte lyn van dezelfde kleur, zy was zeer fmal, en een

1
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lialven duim lang ; zy liep uit in ’t midden van een lyn , die veel korter en
dwarfch was, by den rand der eerfte voor geplaatd: die kleine lyn hadt

flegts een \derde duim lengte , en eindigde aan weerszyde in eene ronde en
zwarte vlak.

De voorherffenen hadden geene holligheden , maar flegts twee kleine groef-
jes , eene op het voorfte gedeelte van yder halfrond

; zy beantwoordden aan
twee knobbelagtigheden van het bekkeneel; de voorherffenen woogen vier-

en een half gros : de agterherffenen hadden uittandingen
, gelyk die der mees-

te dieren , maar zy waren fmaller , zy woogen een en een half gros.

De pisbuis en de aars hadden maar ééne gemeene opening {A,Pl.XL)vm
buiten ; zy was op een gelyken afftand van het agterft gedeelte van het fchaam-
been en van het voorfte eind van het fchubbig gedeelte van den lïaart ge.

plaatft: de voorhuid (j5) maakte een zeer lange fchede, die zig uitftrekte

van de gemeene opening tot onder het fchaambeen ; het hoofdje (C) vaii

de roede (D) was in het voorfte gedeelte van deze fchede, en befloeg flegts

het derde gedeelte zyner lengte ; het middelgedeelte {E) was vaft aan twee
zeer groote zakken (Zi F ') , een aan weerszyde : die zakken waren van een
alchgrauwe kleur ; zy hadden drie duim en drie lynen lengte

, dertien lynen
breedte en vier lynen dikte; zy ftrekten zig elk in eene regte lyn irit; maar
gelyk die lyn wat fchuinlch naar agteren gerigt was , zo maakten de twee zak-

ken ten naaftenby een regten hoek op de plaats hunner vereeniging met de
Ichede door de voorhuid geformeerd ; het einde der zakken was gerond , en
daar w-aren op hunne oppervlakte eenige rimpels van verfchillende bogten

,

die naar zeer platte knobbeltjes geleeken._

Tuflehen deze eerfte zakken en de opening
, die aan de pisbuis en aan den

regtendarm gemeen is , waren twee groote klieren (G H') die zeer verlengd

waren , en tu'ee duim vyf lynen lengte , tien lynen breedte , en zes lynen dikte

,

hadden ; haare rigting was dezelfde als die der twee zakken , daar gewag van
gemaakt is ; zy hadden eene geelagtige kleur en al het voorkomen van faam?

geloopen klieren; haar einde was binnenwaards gekromd, en het gedeelte,

dat aan de voorhuid vaft was , hadt flegts vier lynen middellyn.

Men zag eene voor (J ) ,
die zig van het begin van elk dezer klieren tot in

’t midden van haare agterfte zyde uitftrekte; door het celagtig wecfzel, dat

in deze voor gevonden werdt , te doorbooren , heb ik van elk der groote klie-

ren een gedeelte (^) afgcfcheiden ,
hetwelk een kleine klier van eene eyron-

de gedaante maakte , welker groote middellyn omtrent vyftien , en de Uciiie

vyf, lynen lang was.

De roede (D) hadt eene byna rolronde- gedaante ; daar waren by de fply-

ting (A) der fponsagtige lighaamen twee klieren ( M N) eene aan wcerzyde

van de pisbuis, die my voorkwamen de voorftanders te zyn, en die vier ly-

nen lengte hadden, drie lynen breedte, en twee lynen dikte; zy waren elk

vaft aan een fteeltje van vier lynen lengte , dat op de pisbuis uitliep.

De zaadvaaten (O waren by de blaas geplaatft (^) op dertien lynen af-

ftand van de voorftanders; zy waren in ’t lang, en konden elk een duim in de;

lengte, vyf lynen in de breedte, en drie lynen in de dikte, haaien; meit
bemerkte- daar dikke knobbeltjes op, zy hadden een geelagtige klemv
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De zaadballen (R S) waren zeer klein in evenredigheid van de grootte des

diers; zy hadden de gedaante van een olyf, hunne kleur was geelagdg van bui-

ten en witagtig van binnen; de afvoerende buizen (TV) hadden weinig
lengte , dus hwamen de zaadballen niet buiten den onderbuik : de niiddellyn
der afvoerende buizen was veel grooter by de blaas dan in al het overig ge-
deelte haarer uitgeftrektheid.

Na de voorhuid (A^ PL XLI, alwaarde deelen in hunne natuurlyke groot-
te vertoond wordenj geopend te hebben, van den rand der opening, die zy
gemeen hadt met den regtendarra QB , PI. XLI en X, PI. XZ ) tot aan haare
inplanting QC, PI. XLl^ met de roede (Z)),vond ik aan weerzy’dc , zeven of
agt lynen boven dezen rand, eene kegelwyze holligheid (^ £), die omtrent
drie lynen middellyns aan haare opening , en drie lynen diepte hadt : de grond
dezer holligheid raakte aan het einde der dikke geele en knobbelagtige kliereir

(G //, P/. XL). Deze klieren naar den kant van de voorhuid dryvende,
keerden de wanden der holte zig om op het einde van het hoofdje , en maak-
ten een vaften kegel, die zoveel hoogte en middellyn hadt als de holte, die’erte

voren geweert was; die klieren in deze plaatüng drukkende , zag men een geel-

agtig vogt uitfypelen uit drie kleine openingen op ééne lyn , zeer digt by raal-

kanderen geplaatft: ik heb daar drie llylets ingebragt; het eerfte (FG, PL
XLl) drong in de kleine klier (X, PI. XL en H H., PI. Zü/.) waarvan
door den Hr. Perraült in zyne befchryving van den béver gewag is gemaakt:
het tweede llilet (/ K, Pi XLI) is in de nog kleiner klier (L L) die tot he-
den nog niet was opgemerkt, ingegaan; het derde ftilet QM N') bevondt zig
in de dikfteder drie Idieren (00): men zag van buiten de ontlaftbuizen, daar
de ftilets doorgingen om in ’t midden der klieren te dringen

; die ontlafting-

wegen,en derzelver .opening in de pisbuis, waren zeer zigtbaar , inzonderheid
door de droppels vogt

, die daar uitfypelden terwyl de klieren gedrukt wier-

den : ik ben verwonderd dat men dezelve niet heeft opgemerkt) in den béver,
waarvan de Hr. Perraült de befchryving heeft gegeeven (b\ dewyl die bé-
ver grooter was dan de onze ; want by hadt ten naallenby dezelfde grootte
als de béver in de dierengaarde van Veifaüles , waar naar de maaten, in de voor-
gaande tafel bygebragt, genomen zyn.

Het celagtig weefzd, dat de kleine klieren in elk der groote (/7 L O) aan
malkanderen hieldt, doorfnydendc, heb ik die kleine klieren tot op de diepte

van anderhalf lyn afgefeheiden , en ik heb een zak doorgefneeden
, die een

ydel in ’t midden des lighaams van elke der drie groote klieren maakte : na
dezen zak geopend te hebben, heb ik deszelfs binnen-wanden (G K N) ge-

zien , die door de monden der kleine klieren doorboord waren
; de fnede van

naby onderzoekende , en daar met een pypje op blaazende
, heb ik bemerkt

dat elk der kleine klieren uit andere nog kleiner klieren beftondt, welker
uitwerpbuizon op een gemeene buis uitliepen , waar door de binnenwanden
van den zak .doorboord wierden : ik heb daar eene dikke geelagtige ftofle

en van een lelyken reuk in gevonden ; die ftof heeft vlam gevat by ’t licht

van

(&) Mémoi-re pm fervir i illijloire Naturelle des animaux , Part. 1
, pag. 141 en 144.
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van een kaars, gelyk de Hr. Perrault heeft waargenonjen (c)» zy wierp
vlamniende deeltjes uit , die naar alle kanten flikkerden en Iprongen ;

dezelfde
Itor , neet g^aakt zynde

,
gaf een nog tterker en ftinkerder reuk , die eenige

overeenkoinit hadt niet dien van gebraden zwitfèrfche kaas
De groote zakken van eene afchgrauwe kleur (B F, PI. XL), opgeblazenzy^e, zyn zo gefpannen geworden, dat de rimpels en knobbeltjes die zig

eerft mt\\;endig vertoonden, verdweenen; zy maakten flegts eenige’ zwellin-
hunne oppendakte ongelyk maakten : zy hadden in dezen ftaat C P

eyronde gedaante, waarvan de groote omtrek van zeven eneen half duirn , cn de kleine van vyf en een half duim , was : de opening (O )wn deze zakken
, die in de pisbuis gemeenfehap hadt, was zeer groot; in ’c

rond uirgeflrekt zynde, hadt zy een duim envierlynen middellyns; de vliezen
dier zelfde zakken waren dun ; zy maakten op de binnenwanden (R) dikke
rimpels , die belegd waren met eene kleine laag dikke ftofte van eene donker
grauwe kleur ; die ftof hadt een zeer fterken en zeer onaangenaamen reuk

,

die zulks nog meer wierdt, wanneer men dezelve brandde; zy ging tot koo-
ien over zonder vlammende deeltjes uit te werpen, gelyk de ftof der klieren
daar gewag van gemaakt is.

^

Het hoofdje (5) was rolrond ; daar was een kleine voor in ’t lang op de on-
derfte zyde ; de geheele oppervlakte was bedekt met kleine ftyve tepeipes die
puntig en agterwaards gerigt waren; het bevattede een been, welks voórfte
einde bekleed was met een zwartagtigen champignon, ten naaftenby als in de
aapen ; daar was beneden dien champignon eene groote opening , die de one-
niiig van de pisbuis was. ^

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

Omtrek van den twaalfvingerigendarm op de dikfte plaatfen.’ . .

Omtrek op de duiifte plaatfen ....
Omtrek van den nugterendarm op de dikfte plaatfen
Oratrek op de dunfte .plaatfen . • .

Omtrek van den omgeboogendarm op de dikfte plaatfen
<3mtrek op de dunfte plaatfen ,

'
.

I.engte van den blindendarm . • . .

Omtrek op de dikfte plaats ....
Oratrek op de dunfte plaats . ...
Omtrek van den kronkeldann op de dikfte plaatfen
Oratrek op de dunfte plaatfen ....
Onitrek van den regtendarm by den kronkeldarm
Omtrek van den regtend^nn by den aars

l.engte van den kronkeldarm en den regtendarm te famengenomen
Lengte van de geheele darmbuis , den blindendarm niet mede

begreepen
. . ...

Groote omtrek van de maa
,

• •

,(c) Mmtirt pmirfcrvir i i'HiJieire Naturelle dss Animaux, Part, I, pag. 143 sn 144.
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voeten

o.Kleine omtrek
Lengte der kleine kromming van den flokdarm af tot aan den hoek.

dien het regtergedeelte maakt . ...
Lengte van den flokdarns af tot. aan den grond van den blindenzak
Omtrek van den flokdarm . ,

Omtrek van den portier

Lengte van de lever . . .

Breedte
Haare grootfte dikte . . . . ;

Lengte van het galblaasje ....
Zyn grootflre middellyn
Lengte van de milt . ....
Middellyn van het onderfte einde
Middellym by het bovenft einde . ...
Breedte van het bovenile einde ....
Dikte van het alvleefch. ...
Lengte der nieren . . . .

Breedte ... .

Dikte ...
Lengte van het zenuwagtig middelpunt van de holle ader af tot

aan de punt .... . .

Breedte . . . ...
Breedte van het vleezig gedeelte tuifchen het. zenuwagtig middelpunt

en het borftbeen . . . . .

Breedte van ydere zj'de van het zenuwagtig middelpunt
Omtrek van de bafis van ’t hart . . . .

Hoogte van de punt af tot aan ’t begin van de longflagader .. ;

Hoogte van de punt af tot aan den longenzak
Omtrek van de groote flagader van buiten tot buiten gemeeten .

j^engte van de tong . .

Lengte van het voorfte gedeelte van het toompje af tot aan ’teind
Breedte, van de tong . . .

Breedte der vooren van ’t verhemelte
Hoogte van de randen
Lengte der voorherlTenen
Breedte . . .. ....
Dikte
Lengte der agterherfienen , .

Breedte.

Dikte .. .. .. «. o, ^

Afftand tuflehen de randen van de voorhuid en het einde van
hoofdje

Lengte van ’f hoofdje, . .

Omtrek . . . .

Lengte van de roede van.de fcheiding der fponsagtige lighaamen
tot aan dc inplanting van de voorhuid

Omtrek . . ., . .

Lengte der zaadballen . ...
Breedte . . . • .

Dikte .. ., ... . .

üreedte van den opperhal.
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Dikte . . . . .

Lengte der aanvoerende vaaten . ^
_

Middellyn van het grootft gedeelte van hunne uitgellrektheid

Middellyn by de blaas . • . . ,

Groote omtrek van de blaas . . . .

Kleine omtrek
_

•

Omtrek van de pisbuis ....

voeten , duimen ,
lynen.

O. O. I.

O. 4'

, o. o. f.

o. o. 5.

O. 9. O*

O. o. Ot

o. o. 9.

De kop van het geraamte {Pl. XLII) geleek naar dien van de waterrot in

4e voornaame gedaante , maar iiy verlchüde daar veel van in de byzondere

deelen ; de béver hadt de tepelwyze uititeekzels grooter ; de gehoorbuis mea'

uitfpringende , het voorhoofd en dc eigenlyke neusbeenderen breeder , de ope-

iiingen door de jukbeenige boogen bepaald , fmaller , de boogen zelven bree-

der, de kroonswyze uitllcekzels van het onderft kaakbeen verhevener, enz:

daar was geen gat voor de oogputten , noch uitfteekzels ter plaatie van de

bogt der takken van het onderll kaakbeen , enz.
_ , , ,

•

De béver heeft, gelyk de relmuis, de groote hazelmuis, en de kleine ha-

zelmuis , twintig tanden j te weeten twee lange fnytandeii voor in yder kaak-

been, en vier baktanden aan elke zyde; die tanden zyn my met verfchillend

vóórgekomen van die der drie andere genoemde dieren ,
dan voor zo verre de

ondertte fnytanden minder lang waren met betrekking tot de bpvenfte.^

De doornagtige uitfteekzels der nckwervelbeenderen waren zeer klein , uit-

gezonderd dat van het laatfte wervelbeen , dat lang ,
Imal , en van agteren

fchuinfch gerigt was.

Daar waren vyftien rug-wervelbeenderen , en vyftien ribben ; agt waare en

zeven valibhe ; de doornagtige uitfteekzels der twee eerfte wervelbeenderen

waren kort en regt; dat van het derde hadt veel meer lengte, en was aan ’t

einde agtervvaards gekromd ; de doomagtige uitfteekzels der agt volgende Wer-

velbeenderen waren agterwaards gebogen, en 'die der vier laatfte waren regt;

daar waren vyf beenderen in het borftbeen; de twee eerfte ribben, eene aan

Weerzyde
,
geledigden zig met de zyden van het voorfte einde van het eerfte

been ; de geleding der tweede ribbe was tuüchen het eerfte en tweede been

,

die der derde tuftchen het tweedp en derde been, en zo vervolgens tot de

vyfde, zesde, zevende, en agtfte ribben, die zig met de zyden van het vier-

de been geledigden. ,

De lendenwervelbeendercn waren ten getale van vyf ; zy hadden de doorn

.

agtige nitfteckzels regt cn de bykomcade Ichuinfch voorwaaids gcrigt, te

komende uitfteekzels van het eerfte wervelbeen waren de kortltc , en 01e \ an

het vierde waren dc langfte. j i 1

Het voorfte gedeelte \'an het heupbeen hadt drie holronde zyden, eene bo-

venlle die de breedfte was, en tw'ce oudeilte, w'aarvan de binnenltc dc hol-

jondfte was. ^ , j n •

Het heiligbeen beftondt uit vyf valfche wervelbeenderen , en de ftaait uit

vier en-twintig; de bykomende uitfteekzels der laatfte valfche wervelbeende-

len van het heiligbeen waren langer dan die der eerfte , en daarentegenhad-

Aa a



i88 DE NATÜURLYRE HISTORIE,
den die der valfche wervelbeenderen van den ftaart des te minder lengte en
breedte als zy nader by deszelfs einde geplaatft waren ; de vier laatfte had-
den noch doornagtige noch bykomende nitfteekzels, en het laatfte was byna

Het fchubagtig vel van den ftaart bevattede niet dan een vaft en gedrongen
vet met de valfche wervelbeenderen en met peezen , dje zig aan weerzyden
der doornagtige nitfteekzels uitftrekten., en die. opvolgelyk' op de verfcliillende
valfche wervelbeenderen uitliepen: de fchubben hadden weinig dikte, en tta-
ken maar zeer weinig over malkanderen heen.
De bovenhoek van ’t fchouderblad was gerond, zodat de bovenzyde en de-

bafis ten naaftenby een boog van een doorloopenden cirkel maakten; de doorn
was zeer verheven, en eindigde van voren in- een fchouderbeenshoofd

; daar
was een klein ravenbeks uitfteekzel.

De fleutelbeenderen waren bolrond van binnen , van boven en van onde-
ren platagtig in het gedeelte, ’t welk zig met het fchoudejrblad geledigde, en
veel dikker aan ’t ander einde.

Het armbeen was zeer kort , en zeer breed aan zyn onderfte gedeelte
, om-

dat ’er een fcherpe verhevenheid was op de buitenzyde ; daar was op het bo-
venft middelgedeelte, van de. voorfte zyde een dik uitfteekzel naar buiten ge-
ligc.

De beenderen van den voorarm geleeken naar dié van de waterrot.
Het dijebeen was zeer kort, zeer dik en breed; het hadt een uitfteekzel op

het middelft gedeelte van de buitenzyde.
De beenderen t'an den poot hadden zo veele gelykenis naar die van de wa-

terrot, als ’er gevonden is tuflchen de beenderen van den voorarm van dit
dier en den béver, uitgezonderd dat de verhevenheid van het bovenft en
voorfte gedeelte van het fcheenbeen- minder uitfpringende en minder naar bui-
ten gekromd was ; het kuitbeen hadt van voren op zyn bovenft einde een dik
uitfteekzel fchuins naar buiten en naar beneden gerigt.

Daar waren vier beenderen in de eerfte ry van de voorhand ; het eerfte en
het laatfte waren buiten de ry; het tweede was onder het ftraalbeen, en het
derde onder de ellepyp : de tweede ry beftondt ook uit vier beentjes

; de drie
eerfte waren boven de drie eerfte beentjes van de agterhand , en het vierde
beentje van de voorhand boven bet vierde en \7fde van de agterhand het
was het grootfte van de vier en het tweede was het kleinfte: daar was in de
voorhand een negende beentje geplaatft tuflchen de twee lyen onder het
tweede beentje van de eerfte ry en boven het tweede en derde van de tweede
ry; dit negende been was grooter-dan het tweede van de tweede ry.
De voorvoet beftondt uit zeven beenderen

,
gelyk by de raeefte andere die-

ren; daar was daarenboven een agtfte dat verlengd, en aan de buitenzyde van
het eerfte wiggebeen geplaatft , was.
De beenderen van den agtervoet , en der vingeren van de agterfte voeten

wareii naar evenredigheid , veel langer en dikker dan die van de agterhand en
der vingeren van de vdorfte voeten ; de vierde vinger van den agterften voet
was de diklle.en.de langll:c,.en de. vyfde. was van eene middel-grootte tas-
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fehen die, van den tweeden en den derden vinger ; de eerfte was de kleinfte

van de vyf.

De binnenfte en onderfte nagel van den tweeden vinger was niet vaft aan

het beentje van den. laatften_ regel, het was het einde alleen van hetkraak-
beenige dat verhard en ftevig geworden was als een waare nagel.

Lengte van den kop van ’t einde van de neusbeenderen tot aan ’t ag-
terhoofd . . . ...

De grootfte breedte van den kop ... . .

Lengte van het onderft kaakbeen van zyn voorfte einde tot aan den agter-

ften rand van het knokkelwyze uitllcekzel . ...
Breedte van het onderft kaakbeen ter plaatfe der fnytanden

Breedte ter plaatfe van de bogt der takken

Afftand tuflthen de knokkelwyze uitfteekzels

Dikte van het voorfte gedeelte des bovenften kaakbeens

Breedte van dit kaakbeen ter plaatfe der fnytanden

Afftand tulTchen de oogputten en de opening der neusgaten

Lengte van deze opening ....
Breedte . . . • ...
Lengte der eigenlyke neusbeenderen ....
Breedte aan de breedfte plaats . . •

,

Middellyn der oogputten . . . . .

Lengte der grootfte fnytanden buiten het been

Lengte der grootfte b^tanden buiten het beea
Breedte ......
Xiikte . " . . •

Lengte van de bafis van het tongbeen

Lengte der hoornen • ...
Lengte van den hals • . • ...
Len'^te van het gat des eertten wervelbeens van boven naar beneden.

Lengte van den eenen kant naar den anderen . . .

Breedte .van het.eerfte wervelbeen op de dwarfche uitfteekzels geineeten. i.

Lengte van het doornagtig uitftcekzpl des tweeden wervelbeens . . .

Lengte van het gedeelte der wervelbeenskoloni, die. uit de rug-wervel

beenderen beftaat . . ....
Hoogte van het doornagtig gedeelte van het derde wervelbeen dat het

langft is . . ....
Hoogte van dat der laatfte wervelbeenderen . .

Lengte des lighaams van ’t laatfte wervelbeen, dat het langfté is ... .

Lengte der eerfte ribben ‘ \
Afifand der eerfte ribben aan de breedfte plaats

Lengte van de tiende ribbe, die de langfte is

Lengte van de laatfte der valfche wervelbeenderen

Breedte van de breedfte rib .....
Lengte van het borftbeen ’ n'
Lengte van het vyfde been dat het langfte is

Lengte van het tweede been dat het kortfte is

Hoogte van het langfte doornagtig uitfteekzel der lendenwervelbeenueren

zynde dat van het laatfte ....
Lengte van het langfte bykomende uitfteekzel , t welk dat van het laatfte

wervelbeen is .'
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Lengte van ’t lighaam des derden wervelbeens, dat het langfle is . ^
Lengte van het heiligi*een ...
Breedte van het voorlie gedeelte . . ^
Breedte van het agterfte gedeelte . . . . .

Lengte der eerfte valfche wervelbeenderen van den ftaart, die de lan:
zyn •

. . . . ,

Lengte der bykomenue doornagtige uitfteckzels van het laatfte wervel-
been des ftaarts , die de langfte zyn . . . .

Breedte .... . . ,

Breedte van het voorfte gedeelte des heupbeens
Hoogte des beens van ’t midden der knokkelwyze holte
Middellyn dier holte ... . . •

Lengte van de goot ......
Breedte in ’t midden ...
Diepte ......
Lengte der cyronde gaten . ; ...
Breedte .... ...
Breedte van ’t bekhen ....
Hoogte
Lengte van het fchouderblad . . . »

Breedte aan dt breedfte plaats . ....
Breedte aan de fmalfte plaats .....
Hoogte van den doorn aan de verhevenfte plaats . .

Lengte der flcutclbecnderen ... . .

Lengte des fchouders . ‘ . . . . •

Omtrek aan de kJeinfte plaats - .

hliddellyn van ’t hoofd ... .

Breedte van het onderft gedeelte - . . .

Lengte van de etiepyp . . ,

Lengte van de elleboogsknokkel . • . . ;

Lengte van het ftraalbeen ....
Lengte van het dijebeen . . .

Middellyn van ’t hoofd . . . .

Ointrek van ’t midden des beens . . . .

Breedte van bet onderft einde . .

Lengte der kniefchyven . ...
Breedte . ... . .

Dikte . . • . . ,

Lengte van het fcheenbeen . . . .

Breedte van ’t hoofd • • • .

Omtrek van ’t midden des Tjeens .....
Breedte van het onderft einde . .

Lengte van lier kuitbeen . . . • .

Üratvek .aan de dunrte plaats . - . .
'

.

Breedte aan het bovenft einde . . • , .

Breedte aan het onderfte einde . • . .

Hoogte van de vo..rhand . . • ^
.

Lengte van het hielbeen
_

.

Hoogte van het eerlle wiggebcen en het fchuitbeen te famengenomei
Lengte van het eerfie teen van agterhand? fat ket kortile is . .
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te van het derde been dat het langfte is • .. .

.gte van het eerfte been van den agtervoet, dat het kortfte is . 7

-engte van het vierde been dat het langft is ... .

Lengte van den eerftcn regel des middelften vingers van den voorft(

voet ......
Lengte van den tweeden regel .....
Lengte van den derden ....
'Lengte van den eerften regel van den duim ...
Lengte van den tweeden

Lengte van den eerften regel des vierden vingers der agterflc voeten.

Lengte van den tweeden, regel . ...
Lengte van den derden . . . . •
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igi DE TSATUURLYKE HISTORIE,

BESCHRYVÏNG
VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET,

.EETWELK BETREKKING HEEFT TOT DE NATUURLYKE HISTORIE

VAN DEN BEER en VAN DEN BEVER-

No. DCCCXVI. Een opgezette beer.

* Deze beer is groot en van eene gemengde bruin-rosagtige en zwarte of
zwartagtige kleur over het gehcele lighaam, uitgezonderd den bek, die eene

veel donkerer vaale kleur heeft over zyn bovenile gedeelte dan aan de zy-

den en van onderen ; al het overige des lighaams fchynt zwart of zwartagtig

,

omdat het einde der lange hairen van die kleur is ; het grootlt gedeelte hun-
ner lengte aan de zyde des wortels en van het vlashair is bruin-rosagtig.

No. DCCOXVII. Een voorfte voet van een beer.

No. DCCCXVllI. Een agterjie voet van een beer.

Deze twee voeten zyn van de linkepyde ; zy komen van den beer , die ten

onderwei'pe der rbefcbryving van dit dier gediend heeft j zy zyn in wyngeeft
bewaard.

No. DCCCXIX. De nieren van een heer.

Deze nieren zyn van denzelfdcn beer als de voeten onder de voorgaande
nominers bygebragt

;
zy zyn in w\’ngecft ; een dezer nieren is ontbloot van

iiet bckleedzel , gemeen aan alle de knobbeltjes daar zy uit beftaat.

No. DCCCXX. Het geraamte van een heer.

Dit is het groot geraamte , waarvan gewag gemaakt is in de befchryving der
tanden van den beer, blz. 159, en waarin agt-en-dertig tanden zyn; zyn leng-
te is v'an vier voet agt duim van het einde des bovenllen kaakbeens tot het
agterfte einde der heupbeenderen ; de kop heeft negen duimen omtreks aan
de dikile' plaats.

No. DCCCXXl. Het geraamte van een anderen beer.

Dit geraamte is van den beer, die ten onderwerpe voor de befchryving

van dit dier gediend heeft, en ’t welk maar vier-en-dertig tanden heeft
, gelyk

reeds gemeld is op blz. 1 59 ;
de lengte van dit geraamte is van drie voet v>Ê

duim van het einde des bovenften kaakbeens tot aan het agterfte einde der
iieupbeenderen ; de Jtop heeft een voet en drie lynen omtreks op de diklte

plaats gemeeten.

No. DCCCXXIL Een jonge béver.

Deze béver is maar agt duimen lang van het einde van den ne'us tot aan
„den aars ; de lengte van den Haart is van drie lynen

; het Ichubagtig gedeelte

is maar twee en een half duim lang, en egter vyftienK’uen breed aan de breed-
fte
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fte plaats ; de fchubben zyn zeer onderfcheiden de dubbelde nagel is reeds
wél geformeerd aan den tweeden vinger der agterfte voeten ; het hair is van
eene bruin rosagtige kleur over het geheele lighaam des diers; de fnytanden
hebben nog geen zweemzel van oranje kleur ; dit dier is in wyngeeft

No. DCCCXXIII. Het vel van een viitten béver.
Het bovenft kaakbeen , de ftaart , en een gedeelte der agterfte voeten zyn

vaft aan dit vel , waarvan het hair over het geheele lighaam wit is uitgezon-
derd het bovenft van den hals, van de fchoudereu, van den fnuit, envan den
buik, alwaar een rosagtig zweemzel is.

No. DCCCXXIV. JJe voorfls voet en de agterfte voet van de lin-
kerzyde , en de Jnytand van de regierzyde van het onderfl kaak-
been van een biévra van Gardon.

Van deze drie ftukken is gewag gemaakt in de befchryving van den béver
blz. I79._zy zyn gefchonken door den llr. Abt de Sauva'ges, Lid van de
Koninglyke Maatfehappy van Montpellier.

No. DCCCXXV. Het geraamte van een béver.

Dit geraamte heeft ten onderwerpe gediend voor de befchryving der been-
deren van den béver ; deszelfs lengte is van een voet vier duim, van het einde
der neusbeenderen tot aan het agterfte einde der heupbeenderen; de kop
heeft agt en een half duim omtrek , aan de dikfte plaats op ’t voorhoofd en
op de Icheiding der takken van het onderft kaakbeen genomen.

No. DCCCXXVI. Het tongbeen van een béver.

Dit been is van den béver, die ten onderwerpe gediend heeft voor de be-
fchryving der ingewanden en der beenderen van dit dier; het beftaat flegts
uit drie ftukken; de bafis heeft een tak, die zig voorwaards uitftrekt, en die
zo dik en zo lang is als de twee andere takken, die zig met de twee hoornen
geledigen.

No. DCCCXXVII. Het roede-been van een béver.

De lengte van dit been is van een duim ; het heeft flegts een lyn middel-
lyns over het grootft gedeelte zyner lengte

; het is van denzelfden béver al»
het tongbeen , daar onder het voorgaande No. van gewaagd is.

Vm. Deel. Bb
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DE RATON OF RAKOEN *

verfcheiden Schryvers dit dier onder den naam van coatihth-

I S é' ben voorgeftcld
, hebben wy geoordeeld den naara , welken men

^ bet in Engeland heeft gegeeven , te moeten aanneemen , om alle

dubbelzinnigheid voor te komen
, en het niet te verwarren met

den waaren coar/', waar vanwy in het volgend artykel de befchryving geeven
zullen ; of ook niet met den coati mondi , die ons evenwel flegts eene ver-

fcheidenheid der foort van de coati fchynt te zyn,

De raton , welken wy leevende gehad , en meer dan een jaar bewaard heb-
ben, \vas van de grootte en geftalte als een kleine das; hy is kort en dik van
lighaam , heeft zagt , lang , ruig

,
hair , zwartagtig aan de punt en grauw van

onderen ; zyn kop is als die van den vos , maar de ooren zyn rond en veel

korter; zyne oogen zyn groot, en van eene. gcelagtig groene kleur; een
zwarte band loopt dwars onder de oogen; de fnuit is uitgehaald, de neus
wat opwaards geboogen , de onderfte lip komt minder voor uit dan de boven-
ile; de tanden zyn als die van den hond; zes fny-en twee hondstaiiden bo-
ven en beneden ; de ftaart is ruig , ten rainllen zo lang als \ lighaam , over
de geheele uitgeftrektheid met beurtelingfche zwarte en witte ringen gete-

kend ; de voorfte pooten zyn korter dan de agterfte , en daar zyn vyf vingers

aan alle de voeten , met lievige en fcherpe nagels gewapend ; de agtervoeten

draagen genoeg op de liiel
, om het dier in Haat te Hellen van zig overeind te

rigten
,
en om zyn hghaam in eene geftalte naar voren nederhellende , te kun-

nen houden : het gebruikt zyne voorfte voeten om naar zyn bek te brengen

,

maar dewyl zyne vingers weinig buigzaam zyn ,
zo kan het met ééne hand

,

om zo te Ipreeken, niets aanvatten, het bedient zig van beiden te gelyk, en
voegt dezelve famen , om te neemen wat men hem geeft : fchoon hy groot
en lyvig is, beweegt hy zig egcer zeer vaardig; zyne nagels, zo fcherp als

fpclden , Hellen hem in Haat om gemaklyk op de boomen te klauteren ; hy
klimt lugtig tot boven in den ftam , en loopt tot op het uiterft der takken

;

hy gaar altoos met Iprongen voort, hy huppelt meer dan hy loopt, en zyne
beweegingen , fchoon fchuinfch , zyn alle vaardig en los.

Dit dier behoort tot de Zuidelyke deelen van Amerika ; men vindt het niet

in de oude Wereld, ten minften de Reizigers, die van de dieren van Afrika

en van de Uoft-lndiën gefprooken hebben , maaken ’er geen gewag van ; het

* De naam Rifon komt van ’t Engelfch woord Rattoon, of Rackoon; waarmede men dit

d;er in die taal benoemd beeft,- in zommige Ifreeken van Amerika heet het Mapacb.
Fulpi affmis AMricana Rattom

, feu R^coon

,

Rav SpioliJ. Q^Mdrup. pag. 1 79.
Vulpes Atnericana

,
Mapacb diQa, Anglice Rattom. Cmarlet pag. 15.

Raccoon Sloaxe, Hijioire de la yamaïque, Tom, II. pag. 329.
Urfus cauid elongatd. Linnsos.
Coati Drajilienjiwm- Klein de Quadnip. pag. 72.

Urj'us caudd aunulatim vmsgutiiy Ls Coati. JjatssoN. Regn, Aaimal. pag, 261.
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is otidertuffchen zeer gemeen in het heet klimaat van Amerika, en voonl op

Jamaïka (0), alwaar het zig op de gebergtens onthoudt, en van daar neder-

komt om fuikerriet te eeten : men vindt het niet in Kanada , noch in de ande-

re deelen van dat vafte land ; het is evenwel niet uittermaaten bang voor de

koude ; de Hr. Klein (b) heeft ’er een te Dantzik in ’t leeven gehouden , en

dat,’t welk wy gehad hebben, ivas met de voeten in ’t ys bezet, en hadt een

geheelen nagt op die wyze doorgebragt, zonder dat het daar ongemak van

gehad heeft.

Hy doopte ,
of liever hy doorweekte , alles w-at hy eeten wilde , in ’t wa-

ter j hy wierp zyn brood in zyn waterbak, en haalde het daar niet uit, voor-

dat hy zag , dat het wél dooitrokken was , ten zy hy door den honger ge-

drongen wierdt , want dan nam hy het voedzel droog en zo als men t hem

aanboodt: hy fnuffelde allerwegen, at ook van alles, vleefch, rauw of ge-

. braden , vifch ,
eijeren ,

leevend gevogelte ,
graanen , wortels , enz , hy at

ook allerhande fcorten van gekorvenen ,
en wanneer hy zig in vryheid in een

tuin bevondt, nam hy flakken, kevers, wormen ^ hy beminde de fuiker, de

melk , en andere zagte voedzels , boven alles , behalven vrugten
,
daar hy zo

veel werk niet van maakte als van vleefch , en vooral van vifch j hy zogt zig

te verbergen, om zyne behoefte te doen ; voor het overige was hy gemeenzaam

en zelfs liefkoozende , fpvingende op de lieden , daar hy geneigdheid voor

hadt, fpeelende gaarne en met vry veel bevalligheid, fraay gedofcht, vlug,

en altoos in beweeging ; het is my voorgekomen , dat hy den aart van de

maki voor een grooter-, en de hoedanigheden van den hond in een minder-,

gedeelte vereenigde.

(a) Zie the Natural Hiftory of Jamaïka, by Hans Sloane, Londres 1725. fol. Tom. II.

Bb a

\

/



DE NATUURL YKE HISTORIE,

BESCHRTFING FAN DEN RATON.

ratenƒ />/. XLllI'), die ten onderwerpe van deeze befchryving

^ D ^ gediend heeft
, was ten naaftenby van de dikte van een das , en

£ ^ geftalte des lighaaras vry wat naar dit dier, maar
het verlchildc daar van voor zo verre het den fnuit dun en fpigtig

den vos 5 de neus was wac onigebogen, en de onderlle
lip ftak veel minder vooruit dan de neus : de kop was vaa dezelfde dikte als
die van den vos , en de ooren hadden dezeliUe plaatfing maar zy waren kor-
ter, en aan het einde gerond; de oogen hadden ook dezelfde grootte als die
van den vos, zy waren _van,ecne blauw groenagtige kleur, en daar was op ’t

linker oog een vlak , die het zelve geheel verdonkerde ; de Haart geleek naar
die van de wilde kat, wanthy was lang, hairig, en daar waren, vaaheteen
einde tot aan het ander , ringen op van verfchillende kleuren.
De voorfte pooten waren veel korter dan de agterfte, zodat het dier op

zyne vier pooten ftaande van agteren veel hooger was dan van voren; en in
deze houding was de rug gewelfd of geboogd

; wanneer het ging, zettede het
flegts de punt der voeten op den^ grond

, gelyk de honden ; maar terwyl het
rullede, lleunde het ook op de hiel ; dat nieuwe fteunpunt gaf het ook gemak-
lykheid om zig op de agterfte voeten op te helFen , en om zyn lighaara in ee*
ne fchuinfche en zelfs loodregte houding te onderfteunen ; die houding was
zo gemeenzaam aan dit dier als aan de haazen, aan de rotten, aan de eek-
hoornen, enz, want zo dikvvüs het at nam het zyn voedzel tuffehen de twee
voorfte voeten om het aan zyn mond te brengen

; het kon dat voedzel niet
aanvatten of houden met één voet, zo als wy het zelve in de hand houden
omdat de vingers maar weinig toevouwden; hy hieldt derhalven het ftuk, dat
hy wilde eeten, tuffehen de twee voeten om hoog, hy vreef het terzelfder
tyd, de vingers uitgebreid houdende; wanneer hy water vondt, miftede liv
nooit de voeten daar in te fteeken, zyn brok te laaten vallen, en dien brok
vervolgens te vryven, als of hy dien wüde waffehen, maar ’t was inderdaad
om denzeiven te weeken, want dikwils liet hy dien in ’t water, en wreefhem
niet, dan nadat hy het zelve hadt ingetrokken; hy weekte ook allerhande
liioiten van voedzels, zelfs in het koudfte water; men heeft hem gedimrende
een fterke vorft met zyne twee voeten in ’t ys beklemd gevonden, hetwelk in
de kom, daar men hem zyn water in gaf, was aangevroren terwyl hy ’er zy-
ne voeten inlneldt: wanneer liy do’or honger geperft wierdt, at hy 'alles vvat
hy vondt , zonder het te wryven of in water te weeken.

Ily was zeer vraatig ; wanneer hy zig in vryheid bevondt fnuffelde hy in de
hoeken der muaren eh in de gaten, onder de fteenen en onder de planten,
om gekorvenen te zoeken , gelyk als Ipinnckoppen , Hakken

, enz , en ook
kleine dieren

,
gelyk mollen

, muizen
, Idkvorfchen

, enz ; hy at het vleefdi
der viüchen met meer graagte dan dat der viervoetige dieren en der vogelen ;
iu t algemeen at dit dier 'allerhande, rauw

, gebraden
, en zelfs gezouten. o£







BESCHRYVING van den RATON. 1P7

gekruid
,
yleefch ; fterke kaas egter en moftert ftonden hera tegen ; liy was

zeer greetig naar melk, naar room, fuiker, en alles wat met luiker ingelegd
was ; hy at ook vrugten, maar alleen by gebrek van ’t vleelch van dieren-;
ny dronk dabbende gelyk de honden en optrekkende gelyk de paarden.
Deze raton was zeer gemeenzaam en zelfs zeer licfkoozende; hv kende de

geenen die hem dikwils naderden , en die heir. te eeten gaven , hv fneelde nk
de honden en de katten ; hy hadt veele behendigheid

, was zeer £uw en
klauterde zeer vaardig op de boomen.; hy was overdag in cene byna gedJuri-
ge beweeging, en hyhadt, aan de ketting vaft zynde, een zeer zonderlingen
gang ; hy befchreef een boog van een cirkel treedende met zyne voorde poo-
ten met regt uit maar naar de regterzyde, en wanneer hy, dus gaande zyn
ketting ontmoetede Iprong hy daar met de agterfte pooten over ; vervolgens
kwam hy op dezelfde wyze lingfch af weder te rug , en hy vervolgde dien
gang geheele uuren agter een ; op 't minde geluid , dat hy hoorde zettede hy
zig op zyn agterde pooten, en hy hieldt'zig overeind om te luideren en de
oorzaak yan het gei-aas te ontdekken ; hy hadt veel vernuft en leevendigheid
ik geloof dat deze foort van dieren zig laat temmen gelyk de honden, want
deze raton was zeer gezeglyk , en heeft de lieden , die hem al te plotfelyk
naderden, of die hem zyn prooy ontneemen wilden, niet gebceten

; hy ont-
week zo verre mogelyk ware eer hy zyn ontlading wilde doen

, en overdek-
te zyne uitwerpzelen gelyk de katten.

De kleur van dit dier was grauw met zwart en een zweemzel van vaal ge-
mengd

; en de lippen en de neus v/aren zwart ; daar was een drecp van eene
bruin zwartagtige kleur, die zig van den neus tot boven het voorhoofd uit-
toekte, en eene andere dwarfche dreep, yan dezelfde kleur, die dwarfdi
ging , veel breeder was , en aan weerszyde onder en op de oogen liep , en
zig op het agterd gedeelte van het onderd kaakbeen verlengde ; het hovend
van het voorhoofd,, de kruin, en bet agterd van den kop, het bovend van
den hals, de fchouder, de rug, het kruis, het bovend gedeelte van de zy-
den des lighaams en de buitende zyde van de dije, hadden eene gemengde
l'deur van grauw, zwart, en een ligt zweemzel van vaal. Het hair was van
twee loorten ; het een korter

,
zagter , en menigvuldiger dan het ander

, maak-
te eene foort van vlashak

, van eene afchgrauw-bruine kleur : de lange en
devige hairen waren van eene heldere afchgrauwe Ideur by den wortel; zy
hadden eene wkte of wicagtige kleur boven de afchgrauwe, en hun einde was
zwart , zodat meu , wanneer het hair overeind dondt

, gelyk het doorf’’aands
deedt , het witagtige ouder’ het zwarte , en het zwarte boven het witagtige

,

zag : de zyden van den bek de kin , het bovend der oogen , de zyden van.
den kop, de ooren, de zyden van den hals, de arm, de voorarm, de voor-
de voet, het onderd van de zydyn des lighaams, de agterde poot en agterde
voet, waren van eene witte of witagtige kleur, maar het vlashair dier deelen
was kadanjebruiii

, dat zig op eenige plaatfcii , voornaamiyk agter het bencdenlt
gedeelte van liet oor, op het agterd gedeelte van het onderd kaakbeen ea
op het onderd gedeelte van den poot, vert jonde; het onderd van den hals
de bord, en de buik, waren van eene rosagtige kleur met wit gemengd;
daar waren op de hovende zyde en op de zyden van den- daart dwarfdie
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ftreepen van eene zwarte kleur met ros gemengd , en het einde was van de-

zelfde kleur ; de ftreepen , die by het begin van den ftaart waren , waren fmal-

ler en minder verre van malkanderen af, dan die , aan het einde ; de ruim-

te, welke deze banden of ftreepen fcheidde , hadt eene grauwe en witagtige

kleur.
. .

Het langfte hair van dit dier was op de billen ; het hadt omtrent dne duim

lengte ; de knevels waren wit en twee en een half duim lang ; de kop en de

voeten hadden flegts een zeer kort hair ; dat van het overige des lighaams was

lang en opftaande: de plant der voeten en de nagels hadden eene bruine

kleur.

Lengte des gebeden lighaams, in een regte'lyn gemeeten van het

einde van den bek tot aan den aars ....
Hoogte van het voorftel . ....
Hoogte van het agterftel . .. .

Lengte van den kop van het einde van den bek tot aan t agte

hoofd . . ....
Omtrek van het einde van den bek ....
Omtrek van den bek onder de oogen gemeeten

Omtrek van de opening des monds . . . . ,

Afltand tufldien de beide neusgaten

Aflïand tuffehen het einde van den bek en den voorften hoek va

’t oog . • • .

Afftand tufTchen den agterften hoek en -t oor . . .

Lengte des oogs van den cenen hoek tot den anderen

Opening van het oog ....
Aflbnd tudchen de vonrfte hoeken der oogen volgens ue Krommi

van het neusbeen gemeeten ... . .

Dezelfde afftand in een regte iyn gemeeten ....
Omtrek van den kop tuüchen de oogen en de ooren gemeeten.

Lengte der ooren . . ....
Breedte van de,baGs volgens de uitwendige kromming genieetet

Aflliind tullchcn de ooren omlaag gemeeten ....
Lengte van den hals . ... . .

Onitvek van den hals • ....
Omtrek des lighaams agter de voorde pooten

Omtrek aan de dikfte plaats ....
Omtrek voor de agteifte pooten gemeeten

Lengte van den ftbmp des daarts_ . .

Omtrek van den daart aan ’t begin van den domp
Lengte van den voorarm van den elleboog af tot aan het gewrig

van de hand . ... • •

Breedte van den voorarm by den elleboog • • ‘

Dikte terzelfder plaats . . • •

Omtrek van ’t gewrigt van de hand

Ómtrek van de agterhand . . .

Lengte van ’t gewrigt af tot aan ’t einde der nagelen

Lengte van het been van de knie af tot aan de hiel

llret'ilte vrm het bovend des bcens . • «

Dikte 4 • - •
'
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Breedte ter plaatfe van de hiel . .

Omtrek van den agtervoet

Lengte van de hiel af tot aan ’t einde der nagelen

Breedte van den voorden voet

Breedte van den agterften voet

Lengte der grootlle nagelen

Breedte aan de bafis ...

Tocten, duimen, lynen,

O. I. 2 .

O. 3. 6.

O. 4. 7.

O. I. 3.

o. I. 2.

O. O. 5.

O. o. I.

Deze raton (PI. XLIll') woog vyftien ponden en drie oneen, het netvlies

ftrekte zig tot de fchanielhcid uit en vouwde zig boven de dunne ' darmen
het was zeer dun en bevattede vet op eenige plaatfen , omdat het dier zeer

vet was : de twaalfviiigerigedarm ftrekte zig tot in 'r midden van de regter-

zyde uit ,
alwaar by zig binnenwaards vouwde ; het vervolg van de darmbuis'

maakte zyne omwentelingen in de navelftreek in de zyden , en in de darm-

beenftreeken en den eigenlyk gezegden onderbuik
, vervolgens ftrekte dezelve

zig voorwaards in de regterzyde uit , liep ter linker in den middel bovenbuik

en verlengde zig naar agteren tot den aars.

Van weerzyde van den aars was een klier , die drie en een halve linie middel-

lyns hadt, zy was bedekt met een Ipier, en bevattede een dik vogt, dat eene
geelagtige kleur, en een zeer onaangenaamen reuk, hadt ^ deze klieren open-

den zig met eene zeer breede opening in den aars.

De lever was meer naar de regter dan naar de linkerzyde geplaatft , en de

maag (fig. i ,
XLIF') was geheel ter linkerzyde ; zy was weinig verlengd

en zeer klein naar evenredigheid van de dikte des diers ; de groote blindezak

(A) hadt weinig diepte, en het. gedeelte (B) van het regterdeel, dat zig tus-

fchen den hoek (C) door dit deel geformeerd , en den portier (Z>) hevondt

was byna niets : daar was geen blindedarm
; de wanden der darmbuis waren

hard en dik , en zy hadt ten naaftenby dezelfde dikte, over haare geheele uit-

geftrektheid ,
uitgezonderd het gedeelte , dat in de middelbovenbuik agter de

maag w'as , en ’t welk veel minder dik was dan het overige.

De lever beftondt uit vyf kwabben ; de grootfte was in ’t midden , en was
door twee fplytingen in drie. deelen verdeeld ; de draagband liep door de ce-

ne en het galblaasje tvas in de andere geplaatft: daar was een kwab, wat min-

der groot , ter linker , en eene andere ter regterzyde , ten naaftenby van dezelf-

de dikte als de linker ^ de regterkwab was op verfcheiden plaatfen door verfehillen-

de fplytingen gekliefd : twee kleine kwabbetjes , die milfchien maar één maak-

ten, waren aan den wortel van de regter kwabbe vaft: de lever hadt uit-en

inwendig eene vry leevendige roode kleur; zy woog zes oneen en vier gros..

Het galblaasje was zeer groot, van eene eyronde gedaante, en.byna geheel

met gal gevuld; het bevattede van dit vogt de zwaarte van een gros en twee-

en-veertig greinen ; het zelve Avas van eene oranjekleur.

De milt {fig: 2, PI. KLIV') was langagtig ; zy hadt drie zyden gelyk in de
meefte andere dieren ; haar benedeneinde {A ) was het breedfte gedeelte

; dit

ingewand hadt uit-en inwendig eene zeer bleckc roode kleur ; het woog drie

gios en vier grein.

Het alvleelch was zeer dik ;
het hadt twee taltken , waarvan de kortfte zig
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ter regterzyde langs een gedeelte van den twaalfvingerigendarra uhftrekte ; de

langfte en dikfte tak was op de maag geplaattt en ftrekte zig ter linkerzyde

tuflehen de nier en de milt uit.

De regter nier ftak flegts een vierde fiaarer lengte meer voor uit dan de lin-

ker ", daar was maar eerie tepel in het bekken.
De regter long bcllondt uit vier kwabben en de linker uit twee, die ge-

plaatll, en ten opzigte van de grootte, geëvenredigd waren ,
gelyk in de meelte

andere viervoetige dieren; die kwabben hadden geene uitfnyding: het hart

was byna rond , en in ’t midden van de borft geplaatft ; de punt een weinig

linkfeh gekeerd ; daar kwamen drie takken uit de bogt van de groote üag-

Sder.

De tong wTiS zeer dik in ’t middai en dun aan ’t einde , daar was eene

kleine overlangfche voor in ’t midden van ’t voorfte gedeelte ; dit gedeelte was

bedekt met zeer fyne tepeltjes en met kleine witte korrels doorzaaid ; de te--

peltjes van het agterlle gedeelte waren dik, driehoekig, en agterwaards gc-

rigtj daar waren op dit gedeelte zeven kelkklieren, aan weerzyde, op een

reeks , die fchuinfch van agteren naar voren en van binnen naar buiten was
gerigt ; de ftrotklap was dik en aan de randen gerond ; het verhemelte wnerdt

dwarlch doorfneden met agt vooren , welker bolronde zyde naar voren was.

De agterherffenen waren byna geheel door de herfiënen bedekt ; de laatde

woogen een once en drie greinen
,
en de agterherflënen twee gros en vier-en-

twintig grein.

De oogappel hadt vier lynen middellyns in ’t regter oog , dat gezond was

;

het kryftallyne vogt hadt dezelfde middellyn en drie lynen dikte in ’t midden ;

het was zeer zuiver en zeer doorfchynendc : het kryllallyn van ’t linker oog
was lioornagtig, en tot een middellyn van twee lynen verminderd ; het hing

valt aan het doorfchynend hoormdies
, daar een groote paerel was , ook hadt

het dier al in verfcheiden jaaren met dit oog niet gezien.

Het hoofdje QJ, PI. XLy) van de roede (5) beftondt uit eene -celagtige

zelfllandighcid
,
vry gelykende naar die van het roedenhoofdje der honden

,

fchoon weeker; het zat valt aan een been, welks voorfte einde (C, PI. XLV
en X, PI. %LIV fig. 3) , zig byna bloot vertoonde cn twee knobbeltjes maak-
te vry veel gelykende naar de heupknokkels van een menlch : dit heen ftrekte

zig byna tot aan den wortel van de roede uit , rvant deszcils agterfte einde

(É, fig. 3 ,/’/. XUF) was ilegts zeven lynen verwyderd van de Icheiding deï

Iponsagtige lighaamen af, die zeer wyd waren in deze uitgeftrektheiJ.

Daar waren onder de roede twee peesagtige vry dikke koorden (£), PI.

XLy) die op den aars (£) uitlieuent de blaas (P') geleek in haare gedaante

naar eenoy: de zaadballen (G H) waren byna rond; hunne binnenfte zelf-

Itandigheid hadt cetie geelagtigc kleur , en een as in ’t midden : Ik heb met
een tangetje lange draaden uit deze zelfllandighcid gehaald : de afvoerende
buizen (/ /f ) waren zeer klein over het grootfte gedeelte hunner uitgeftrekt-

heid , maar zy waren integendeel zeer dik over de lengte van omtrent ander-
half duim (Z, M) by de blaas: het fchynt dat dit gedeelte der afvoerende
vaaten de plaats d:-r zaadblaasjes vervult , want het lighaam (^N) dat de pis-

buis
,

ter pkatlë van de inplanting der afvoerende buizen, omvattede, fcheen
voor-
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voorftanders te zyn *, zyne zelfftandigheid was vaft en gepakt , wanneer men
dezelve egter drukte , kwam ’er een dik en geelagrig vogt uit

,
gelyk aan het

zaadvogt van de meefte dieren.

Lengte van de darmbuis van den portier tot aan den aars -

Omtrek op de dikfte plaatfen

Omtrek op de dunde plaatfen .....
Grootc omtrek van de maag . ....
Kleine omtrék . . •

*
, ’r

'

Lengte van de kleine kromming van den flokdarm af tot aan den

hoek, dien het regter gedeelte maakt . .

Lengte van den flokdarm af tot op den gro'oten blindenzak . .

Omtrek van den flokdarm . • - •
'

Omtrek van den portier . • • • •

'Lengte van de lever . . •
^

Breedte • - . .

Haare grootfte dikte • • s

Lengte van het galblaasje . . . .

Dcszelfs grootfte middellyn . . .

Lengte van de milt • • ...
Breedte van het onderft einde . . ...
Breedte van het bovenft einde ....
Dikte in ’t midden . ....
Dikte van het alvleefch • •

Lengte der nieren

Breedte . • • • .

X^iktc • • • • • • •

Lengte van bet zenuwagtig middelpunt van de holle ader tot de

punt • ...•••
BrcccltG • • • • • •

Breedte van het vleezig gedeelte tuflehen het zenuwagtig middel-

punt en het borftbeen .
*. -jj"!

Breedte van weerzyde van bet zenuwagtig middelpunt . .

Omtrek van de baiis van ’t hart

Hoogte van de punt tot aan ’t begin van de longllagader

Hoogte van de punt tot aan den longenzak • •

Middellyn van de groote flagader van buiten tot buiten gemeeten.

Lengte van de tong •
,

• ’
i >. „-'j

Lengte van het voorfte gedeelte van het toompje tot aan t einde-

Breedte van de tong •

Breedte der vooren van ’t verhemelte * • •

Hoogte van de randen .....
Lengte der voorherflenen . . . •

Breedte .
^ ’

Dikte . • • * ’ *

Lengte der agterherlTenen • • •
.

'

Breedte . .
« * • ’

Dikte . • , ,
*

1 1

Afftand tuffehen den aars en den balzak

Hoogte van den balzak • .* • ’

Afftand tulfchen den balzak en de opemng van de voorhuid . .

FJU. Deel. Cc

voelen, duimen, lynen.
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o. O. 6.
o. I. 7.
o. I. o.

af

o, 3- Q..

o. o. lO.
o. I. O.
o. o. 10.

o. 0. 8.

0. o. 2.

o. o. 2

o. 6. O.

o. Q,
t-

o.
.

o- Ij.

o. 7- 9 ‘

o. 6. r»

0 *

o. I. 6.
o. 0. 6.
o. o. 3ï
o. o. 2.

,
in de gedaante

1 den das. maar

Afftand tufTchen de randen van de voorhuid en liet einde van
hoofdje • . . . . ,

Lengte van het hoofdje . . . ...
Onatrek . . . . ....
Lengte van de roede, van de fplyting der fponsagtige lighaamen

tot aan de inplanting van de voorhuid
Omtrek . .

Lengte van de zaadballen '
. . . .

Breedte . . . . . ;

Dikte . . . ...
Breedte van den opperbal . ...
Dikte .... . .

Lengte der afvoerende buizen . ...
Middellyn in het grootfte gedeelte haarer uitgeftrektheid . .

Middellyn by de blaas . . . *

Groote omtrek van de blaas ....
Kleine omtrek .

Lengte van de pisbuis . . . .

Lengte der zaadblaasjes of voorftanders . .
'

.

Breedte . •
*

•

Dikte ...
de raton heeft verhevener voorhoofd, breeder en wat korter fnuit, de oog-
putten zyn grooter, het agterft gedeelte van den kop^ dikker, en de verhe-

venheden van de kruin, en van ’t agterhoofd, minder hoog. Daar was een
lang beenagtig plaatje ,

dat uit het agterhoofdsbeen te voorfchyn kwam
, en

dat zig tuffehen de herflenen en de agterherffenen indrong.

Daar zyn veert^ tanden, twintig in yder kaakbeen, te weeten zes fny-

tanden, twee hondstanden, en twaalf baktanden; deze tanden gelyken veel

naar die van den das , de laatlle der bovenfte baktanden egter is niet de dik-

lie gelyk in dit dier, en de laatlle onderfte byna gelyk met op een na de
laatfte.

Het doornagtig uitftcekzel van het tweede nek-wervelbeen ftrekte zig meer
'naar agteren dan naar voren; de onderlte tak van het dwarfch uitlleekzel van
het zesde wervelbeen was breed en plat.

Daar waren vyftien rug-wervelbeenderen en vyfüen ribben : het agterft ge-
deelte van het borftbeen verkankerd zynde , konde men het getal der waare
ribben en der beenderen van het borftbeen niet meer herkennen: de doornag-
fige uitfteekzels der tien eerfte rugwervelbecnderen helden agterwaards

, die
der twee volgende wervelbeenderen waren regt

,

en eindelyk die der drie
laatfte helden voorwaards; de. eerfte ribben, ééne aan wecrzydc, geledigden
zig met het voorft middelgedeelte van het eerft der borftbeenderen

; de gele-
ding der tweede ribben was tuflehen het eei’fte en het tweede beentje van
het borftbeen

, die der derde ribben tuflehen het ttveede en het derde been-
tje , en dus vervolgens tot de agtfte ribben ,

die zig geledigden met het ze-
vende beentje , waarvan flegts een gedeelte ovctbleef : de laatfte der walfche
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ribben van de regterzyde was veel korter dan de linker , want zy hadt inaar

vyf lynen lengte.

De lenden-wervelbeendercn waren flegts ten getale van vyf, gelyk in den
,

das, maar de doornagtige uitltcekzels hadden meer lengte; de bykomende
waren voorwaards hellende ,

en des te langer naarmaate zy zig digter by het

heiligbeen bevonden.

Dit been beftondt llegts uit drie valfche wervelbeenderen : daar waren agt-

tien in den ftaart ; het negende tiende en elfde waren de langfte : het voorfte

gedeelte van het heupbeen hadt ten naaftenby de gedaante van een lepel ; dc

buitenzvde was zeer holrond.

Het fchouderblad , het armbeen , het been van den voorarm
, het dijebeen

,

en de beenderen van den poot gelceken naar diezelfde deden in het geraamte

van de kat gezien.

Daar waren vier beenderen in de eerde ly van de voorhand , het eerde

was agter het tweede, het vierde agter het derde; het tweede was onder het

draalbcen , en het derde beneden de ellepyp : daar waren vyf beenderen in

de tweede ry ; het eerde bevondt zig boven het eerde been van de agter-

hand , het tvveede gedeeltelyk boven het eerde en gedeeltelyk boven het twee-

de beentje van de agterhand; het derde en vierde been van de voorhand wa-

ren boven het tweede en derde been van de agterhand , en eindelyk het vyf-

de beentje van de voorhand gedeeltelyk boven het vierde en gedeeltelyk bo-

ven het vyfde van de agterhand.

De voorvoet hadt zeven beenderen, gelyk by de meede andere dieren; het,

tweede wiggebeentje was het kleinde van de drie : de beenderen van den ag-

tervoet en der vingeren van de agterde voeten waren grooter dan die van de

agterhand en der vingeren van de voorde voeten ; de nagels hadden , in hunne
gedaante, veel overeenkomd: met die van de kat, zy waren van eene zwart-

agtige klem*.

Lengte van den kop van het einde der neusbeenderen tot aan ’t

agterhoofd ’
. • • • •

De grootde breedte des hoofds . ...
Lengte van het onderft kaakbeen van zyn voorde einde tot aan den

agterden rand van het knokkeUvyze uitdeekzel •

Breedte van het onderft kaakbeen ter plaatie van de hondstanden

Afdand tudchen (je knokkelwyze uitfteekzels
*,

•

Dikte van het voorde gedeelte des bovenden kaakbeens . • .

Breedte van dit kaakbeen ter plaatfe van de Inytanden

Ajfïland tudchen (je oógputten en dc opemng der neusgaten

Lengte van deze opening . • • • •

Breedte . . •
•

"
.

* * *

Middellyn der oogputten
. *

i i

' '
‘

Lengte der langde Inytanden buiten het been , ,

Lengte der langde,hondstanden buiten het been
, . ,

Lengte der langde baktanden buiten het been

Breedte . . ....
Dikte ; . * ü 1

* ’

Lengte der twee voornaame deden van het tongbeen

duimen, lynen.

4- to
0* i'

3- i'

o. 8.

I. lï-
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I. o.
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0. 2,
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Lengte der tweede beenderen . . . . .

Lengte der derde beenderen .... . ...

Lengte van het been van ’t midden der vork . ...
Lengte der takken van de. vork ...
Lengte van den hals ....
Breedte van het gat des eerden wervclbeens, van boven naar beneder
Lengte van de eene zyde naar de andere . .. . .

Breedte van het eerde wervelbeen op de dwarfche uitdcekzels
genomen .

‘
.

Lengte der vyf laatde wervelbeenderen .. .

Lengte van het gedeelte der wervelbeenskolom , die uit de rugwervelbe

deren bedaat ......
Hoogte van het doornagtig uitdeekzel des tweeden wervclbeens, dat

het langd is . . •
•

,

•

Hoogte van dat des dertienden , dat het kortde is . • .

Lengte des lighaams van het laatde wervelbeen, dat het langde is .

Lengte der eerde ribben
Afdand tuflchen de eerde ribben ter breedde plaats

Lengte der negende ribbe die de langde is

Lengte van de laatde der valfche ribben

Breedte van de breedde rib . ....
Hoogte van het langde doornagtig uitdeekzel der lenden-wervelbeen-

deren, zynde dat van op een na het laatde

Lengte van het langde bykomend uitdeekzel, zynde dat van bet laatd

wervelbeen .....
Lengte des lighaams van op een na het laatde wervelbeen, dat het

langde is . ., . • . .

Lengte van het heiligbeen . . ..

Breedte van het voorde gedeelte

Breedte van het agterd gedeelte.

Lengte der l'angde wervelbeenderen van den daart . .

Breedte van het voorde gedeelte van het heupbeen . .._

Hoogte van het been van het middel der knokkelwyze holligheid.

Middellyn- van die holte ... ....
I.engte der eyronde gaten-

Breedte ......'
Breedte van het bekken-

Hoogte
Lengte van het Ichouderblad . . •

Breedte aan de breedde plaats . ..

Breedte aan de fmalde plaats .
'

•

Hoogte van den doorn aan de verhevende plaats-

Lengte van den fchouder . . . . . .

Omtrek aan de kleinde plaats

Middellyn van het hoofd
Breedte van het onderft gedeelte . . •.

Lengte van de ellepyp
Lengte van den elleboogsknokkel
Lengte van het draalbeen
l^cngte van het heupbeen
Middellyn van deszelfs hoofd . . . .

Omtrek van ’t midden des beens

duimen , lynen.
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Breedte van het onderft einde . . • •

Lengte van de kniefchyven • • ...
Breedte • •

Lengte van het fcheenbeen • • *
•

^

Breedte van deszelfs hootd • • .
•

Omtrek van ’t midden des Taeens . • •

Breedte van het onderll einde . •

Lengte van het kuitbeen .

Oratrek aan de dunfte plaatfen j,.

Breedte aan het boveneinde

Breedte aan het ondereinde

Hoogte van de voorhand

h“|Sv”„\eVeSewVb=™
‘

LSevanheteerftebeendesagtervoets, Jthetkortftis • • • •

U"„|S v™n" de?«rten rïgd de'ASelS vingers ier vooifle voeten.

Lengte van den tweeden regel

LeSgEevaSSSeïr^^^^ •
_

•;

LSSSneSerrSIldesvk^^^^^^ vingers der agteiile voeten.

Lengte van den tweeden regel .
• •

Lengte van den derden
,

*
, , -

’

Lengte van den eerften regel van den duim . • •

Lengte van den tweeden regel

ilHimen, lyneii.
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DE COATI OF QUASJE *

erfcheiden Schryvers hebben het dier, ’t-welk hier in aanmerking

S V ^ komt , coati-mondi genaamd ; vvy hebben ’t leevend gehad , en wy
^ ^ hebben, na het met den coati door jHEVETaangeweezen, endoor
*^'*^'*^ Marcgrave befchreeven, vergcleeken te hebben, bemerkt dat het

dat zelfde dier is , 't welk zy enkel coati genaamd hebben , en daar is al-

le waarfchynlykheid der wereld, dat de coati-mondi geen dier van eene an-

dere foort, maar eene enkele vericheid'enheid van deze, is j want Marcgra-
ve , na de befchryving van den coati gegeeven te hebben , zegt nitdrukke-

lyk, dat ’er andere coati’s zyn, die zvvartagtig bruin van kleur vallen, en

welken men in Drafiliën coati - mondi noemt om hen van anderen te onder-

fcheiden j hy erkent derhalven geen ander verfchil tuffchen den coati en den
coati-mondi , dan djt van de kleur des hairs , en derhalven moet men die twee
dieren niet als twee verfchillende foorten , maar alleenlyk als Verlcheidenhcden

in dezelfde foort, befchouwen.
De coati verfchilt ondertuffchen veel van den raton , welken wy in ’t voor-

gaande artikel befchreeven hebben; hy is kleiner, langer van lighaain en
hals ; het hoofd is ook langer , zo wel als de neus , waarvan het bovenil kaak-

been in een foort vaii beweegbaaren varkens-fnuit uitloopt , die een duim of
anderhalf duim buiten het onderft kaakbeen uitileekt; die varkens-fnuit, op-

waards geboogen, by de groote lengte der kaakbeenen gevoegd, doet den bek

zig vertonnen als krom en naar boven ftaande : de coati heeft ook veel klei-

ner oogen dan de raton; gelyk ook korter OQijin, korter, ruwer, en minder

gekamd of geftreeken , hair ; de pooten korter , de voeten langer en meer op
de hiel ruftende ; hy hadt gelyk

,
de raton , een geringden ftaart ( <? ) en vyf

vingers aan alle de voeten.

Zommigen denken dat het das-varken wel de coati zou kunnen zyn , en men
heeft den Taxus fuillus, waart'an Aldrovandus de figuur geeft, tot dit dier

gebragt {py, maar zo men bedenkt, dat het das-zwyn, daar de jagers van

fpreeken, onderfteld wordt in Frankryk, en zelfs in de koudfte geweftenvan

* De Coati heet ook Cu<üi. Singularitis de la France antarSique, por Andre’ Thevet,
Paris issS. pag. 95, pö.ln het Nederduii feil hefcben de Natuuronderzoekers hemden naam
van Quasje gegeeven, die eene verandering van dien van Coati is.

Coati. Marcgrav. Hifi. Nat. lirafil. pag. 228.

Coati-mondi. Hfioire de Vjicadémie , Tom, Hl. Part. H. pag. 17.

Vulpes minor, rofirofuperiori longiufculo, cauda amulatim ex nigro ö* rufo variegata. Barre-
RE, Hijlr de la France EquinoSt. pag. 167.

Urjïis iiajo produSo £ƒ mobili , caudd annulatin variegatd. Le Coati-mondi i queue annelée.

Brisson Regn. Animal, pag. 263.
(fl) Daar zyn ook Coati’s, welker Haart eenkleurig is, maar gelyk zy van de anderen niet

dan door dit eenigll kenmerk verfcbillen, 20 komt ons deze verfcheidenheid niet genoeg
voor om ’er twee foorten van te maaken

, en wy neemen het flegts voor eene veifcheiden •

heid van dezelfde foort.

Qi) BrissOW, Regn. Animal. pag. 263»

I
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ons Europa , t'huis te hooren , dat integendeel de coati niet dan in de Zuide:-

lyke ttreeken van de nieuwe wereld gevonden wordt, zal men dat denkbeeld-,

’t welk daarenboven geheel geen grond heeft, ligtelyk verwerpen (c;-, want de
figuur, door Am)r.ovandus gegeeven , is niet anders dan die van een das,
daar men een varkens-fnuic aan gemaakt heeft: die Schryver zegt niet, dat
hy dit dier naar ’t leeven getekend heeft, en hy voegt ’cr geene befchryving
by; de zeer lange neus en de allczins beweeglykc fnuit zyn genoeg om de
coati van alle andere dieren te doen onderfcheiden ; by kan zig , even als de
beer , zeer gemaklyk overeind houden op zyne agterfte pooten , die voor een
groot gedeelte op de hielen draagen , en dezen hebben zelfs groote eeltagtig-

heden aan de einden, die haar tot naar buiten fchynen te verlengen, en de
ruft der voeten te vergrooten.

De coati is onderhevig om zyn ftaart te eeten, zo dezelve niet is ver-

minkt, is hy langer dan deszelfs geliecl lighaam ; hy houdt dien gemeenlyk
om hoog, buigt hem op allerhande wyzen, en draait hem gemaklyk ginds en
weer : die zonderlinge fmaak van den ftaart op te eeten

, die tegen de natuur
fchynt aan te loopen , is aan den coati egter niet byzonder eigen : de aapen ,
de makis , en eenige andere dieren met lange ftaarten , knabbelen het einde
van hunnen ftaart, eeten ’er hetvleefch en de wervelbeenderen af, en maaken
denzelven allengs een vierde, of een derde, gedeelte korter: men wordt door
deze byzonderheid tot eene algemeene gevolgtrekking geleid , te weeten

, dat
in die zeer verlengde deelen des lighaams

, welker uiteinden bygevolg zeer
verre van de zintuigen , en van het middelpunt des gevoels af zyn

, die zelf-

de gewaarwording zwak, en des te zwakker is, naarmaate het deel dunner
zy ; want zo het eind van den ftaart dezer dieren een zeer gevoelig gedeelte
ware , zou de aandoening van pyn fterker zyn dan die van dezen trek , en zy
zouden hunnen ftaart even zorgvuldig als de andere deelen’ van hun lighaam
bewaaren.

***

Voor het overige is de coati een roofdier
, dat zig met vleefch en bloed

voedt , even als de vos en de huis-marter , dat de kleine dieren en het gevo-
gelte om hals brengt (ri), de eyers opeet, hunne nellen befpiet en over-
valt {e)\ en het is waarlchynlyk wegens deze overeenkomft van imborll, meer
dan wegens de gelykheid met den huis - marter, dat men den coati als eene
foort van kleinen vos (ƒ), befchouwd heeft (g).

(c) Zie het geen over het das-varken gezegd is in het VII Deel van dit Werk; onder het
artikel van den das, biz.

(d) Marcgrav. Hijl. Brajil. pag. 228.

Ce) Singularites dé la Francs AntarBique ,
par Tbr'Jrt , pag. 90.

ïf) Vulpes minor, dfr. Earrere Hifi. Nat. de ia Francs EquinoBiale.

(g) Ik zal hy dit berigt van my zelven, nog eenig bengc van eene andere hand byvoegen :

men vindt in het zevende Deel van Je Zweedfehe Kouinglyke Akademie der- Weetenfebap'
pen eene memorie van den Hr. Li.»NrEvs over de coati-raondi; ik oerdeel bet uittrekzel het
welk He Schryver van cle Bibliotbeque Raijonnée van die Memorie gegeeven heefr, te moeren
niededeelen, zonder evenwel voor de byzonderheden, die daar in voorgedraagen worden te
willen inftaan; dus luidt dat uittrekzel.

’

,, De Hr. Linnaius deelt in eene Memorie de Natuurlyke Hillorie van den coati-raondi me
„ de”. Dit dier wordt eveneens in Zuid-en In Noord-Araerika gevonden ; het gelvkt n^ar
^ den beer m de lengte zyner agterfte beensn, zyn hellenden kop, zya dik hair, unzyua
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Dewyl dit onderftaande uittrekzel zeer gebrekkig van taal, en nog gebrek-

kiger van zaaken is , zal ik bier een omftandiger berigt nit de Verhandelingen

der Koninglyke Zweedlche Akademie der Weetenfehappen , Vil Deel, voor

’t jaar 1746 •. byvoegen.

„ De coati-mondi van den Hr. Linnzeus was ongemeen fcha'p van reuk,

„ doch zwak van gehoor en gezigt ; als ’er iemand by dit dier kwam , die

„ amandelen of rozynen in den zak hadt , will; hetzelve die aanllonds te vin-

„ den , en ze dien pcrlbon te onmeemen ; het at meed alles , wat voorkwam,,

„ brood , vleefch , bry , foupe ,
zelfs kraakbeentjes en ander gebeente , wcl-

„ ke het als vleefch kauwde j doch banket, fuiker, eyeren, en allerhande

„ vrugten waren zyne lekkerny ;
integendeel hadt het geen fmaak in iets daar

azyn in ware ,
verwerpende ook zuurkool en vifch , die het , rauw of ge-

„ kookt ,
niet proeven wilde ;

het dronk weinig , en hurpte niet met de tong

,, maar met den mond , zodat het , indien het vat klein ware , en het den

„ fnoet daar niet waterpas in leggen konde ,
niet in ftaat was, om daar uit te

„ drinken , dewyl de fpitfche neus alsdan in ’t water dook , en het drinken

„ verhinderde : allerleie foorten van pap of bry fchepte het met dc voorpoo-

„ ten , die het hol maakte als een lepel : het hadt veel vermaak om alles , wat

', het te eeten kreeg, als met handen in water te doopen, terwyl het op de

„ agterpooten- zat, en het hieldt de fpys in ’t water neer; ja wanneer iets op

„ den bodem lag ,
haalde het zulks zeer vaardig , tot de kleinfte brokjes toe

,

„ daar uit: het bctallcdc gaarne zyn voedzel, rolde het in de handen om,

en bragt hetzelve ,
niet met ééne , maar met beide handen aan den mond

;

’’
ook fchcen het zeer f^m van gevoel te zyn ; het Hiep van twaalf uurtn

„ ’s nagts tot den volgenden middag, ’t welk te verwonderen is, alzo dit

„ overeenkomt met den tyd, dien de nagt duurt in zyn geboorteland. Des

„ namiddags ging dit dier uit zyn hok en lag zig in de zon neder, vermaa-

,, kende zig, wanneer men he^iets gaf dat rond was, met het in de handen

„ om te rollen; het lag gaarne op den buik, met uitgeftrekte pooten ,
en

niet

oooten • m^ar het is klein en gemeenzaam, en zyn ftasrt is zeer lang
,
en met verfcheiden

”
kieuren’gertreept of gemengd; de Kroonprins van Zweeden hadt een dezer dieren aan den

” Hr 1 iNNfius vereerd, die het vry langen tyd in zyn huis onderhouden heeft ten koüe der

” zoetigheden welke het kon bekomen, en zomtyds van die van zyn balTecour, alwaar decoa-

”
ti-raonJi in weerwil van ’t regt van herbergzaamheid ,

koppen nut een Üag zyner tanden

” we-nam. en ’t bloed tii'.nurpte. Het dier is opmerkelyk door zyne mterfte hardnekkigheid

”
oin^niets tegen zyn zin te willen doen; niettegenftaande zyne kleinheid verdedigde het zig

” met eene oneemeenc rterkte, wanneer men het tegtn zynen dank deedt gaan, en het haak-
*'

te zig tefjen de bcenen diergcenen, welker zakken hy gemeenzaam ging afloopen , en in

” benagnet-nen alles wat hy daar vondt. dat hem leek; die hardnekkigheid heeft haar hulp-

middel- de coati is zeer bang voor varkens hair; de minfte borftel deedt hem loslaaten; een

wagiho-id beet hem o? zekeren dag. toen hy in een nabuungen tuin gevlugt was, dood, en

de Hr. Lir.N«us geeft ’er de' ontleding van, Zyne wyze van loeven was zonderling; hy 11'ep

,, van roidvleruagt tot middag, waakte het overige van den dag, en wandelde geregeld van

„ zes uuren des av<mds tot muldernagt ; welk weder het ook wezen moge; dit is waarfchynlyk

de tyd, welken de Natuur voor deze foort van dieren in hun Vaderland gefchikt heeft ,
om

,, in hunne behoeften te voorzien, om jagt op de vogeien te maaken. en derzelver eyeren

„ te gaan ontdekken, als welke hun voornaanUte voedzel uitmaakten”, mbliotbeque Raifounée,

Tmc XLI, purtie 1. pag. 25.

e:
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niet op zyde ; maar in koud weer ftak het den kop onder de borft , haal-

de de pooten by elkander, en kromde den rug naar boven.

„ Dit dier zet ,
onder ’t loopen ,

de hielen op den grond , met een geboo-

gen rug en den kop nederwaards , kunnende ook een groot end wegs op

de agterpooten alleen gaan gelyk een beer , ’t welk het vooniaaralyk deedt,

wanneer het iets aangenaams rook. Het klom de menfehen by de beenen
op, en doorzogt zeer nauwkeurig alle de zakken, neemende daar uit,

waar het behaagen in hadt , ’t welk men niet beletten kon of ’t gaf zyn on-
genoegen , al knorrende en bytende , te kennen , doende anders niemand* leed j
het klom, gelyk de katten, by boomen

,
paaien , fchuttingen , en alles, op,

doch in ’t afklimmen ging het altoos agter uit ; in zyn geboorteland is het

zulks gewoon, doende dit om de vogelneften op te zoeken, daar het de

eijeren uithaalt, waar in het, na hen eenige maaien in de handen om-
gerold te hebben, eindelyk een gat maakte, en dezelve vervolgens uit-

zoog.

,, Wanneer de hoenderen het te na kwamen, greep het die aan, beet ze

den kop af, en zoog ’er het bloed uit, ontziende zelfs geen pauwen: het

kon evenwel verdraagen , dat kinderen en honden met hem fpeelden , doch
niet dat men hem droeg of van den grond opligtte : ook was het dier zeer

eigenzinnig , wollende
,
wanneer aan het touw , daar het aan vart was

, ge-

trokken werdt, niet voortgaan, en wanneer men het opneemen wilde,

weerde het zig met de tanden en klamven , knorrende als een beer ; men
wift geen raad om het naar zynen zin te dwingen , of iets dat het geroofd

hadt, ’t zy leevende of onbezield, te ontneemen, tot dat men eindelyk be-

vondt , dat het prikken met varkensborllels hem onverdraagelyk was : dit

werdt gevallig ontdekt , terwyl nïcn bezig was met eene kamer te ftoften ,

en federt hieldt men hem , als hy aan de rokzakken of aan eene lade

kwam, den ftoffer voor den neus; waarop het dier aanttonds, als of hem
de vyand naderde, te rug week”.

DdVÏÏL Deeh
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beschrtfing fan den coatl
coati, dien wy leevend gehad hebben (PI XLFII) hadt Roite

^ D » pooten , een Ipigtig lighaam , langen kop , en zeer uitgerekten bek,

^ ^ omdat de neus zig byna een duim verder dan het einde der kaak-

beenen uitftrekte : de lengte en de gedaante van den neus zouden
genoeg zyn om den coati van elk ander dier te onderfcheiden ; hy hadt eene

lbort van Ihuit, wiens bovenft gedeelte een duim lang was, en op zulk eene

\yy7.Q gerigt , dat het met het neusbeen een ftompen hoek maakte
, die zig aan

’t einde van het bovenft kaakbeen bevondt ;
de onderzyde van den fnuit was

Ikgts negen lynen lang , zy vvierdt door de bovenlip geformeerd , en hadt ee-

ne evenwydigc rigting met de bovenzyde ; de voorfte zj^de voegde zig met

een fcherpen hoek by de bovenzyde , en met een ftompen hoek aan de on-

derzyde ; de openingen der neusgaten waren in de voorfte zyde van den fnuit

geplaatft, en daar was op elk der zydelingfche randen eene diepe kloof, die

een gedeelte van de opeiiing van elk der neusgaten maakte; indien men
onderftelt , .dat deze neus, in de gedaante van een varkens fnuit verlengd,

weggenomen werde , zou de bek evenwel nog lang en fpigtig zyn gebleeven

,

gelyk die van den vos ; de coati hadt kleine oogen , ronde en zeer korte oo-

ren ; het onderft gedeelte van den agterften rand was dubbeld gelyk in de

huis-marter, de bofch-marter , en verfcheiden andere dieren.

De ftaart was dik en lang , fchoon hy afgeftompt was geweeft ; de vier voe-

ten geleeken veel naar die van den beer , inzonderheid de agterfte , die met

hunne geheele uitgeftrektheid tot de hiel op de aarde droegen ; daar waren

vyf vingers aan yderen voet, en de nagels waren fterk, en van de kleur van

hoorn.
Het hair van dit dier hadt verfdiillende zweemzels van bruin , zwartagtig

,

grauw ,
geelagtig , en rosagtig , dat van het neusbeen was kort en zwartag-

tig , zommige hairen hadden eene grauwe of rosagtige kleur ; die der ooren

waren ook zeer kort en bruin ; daar was eene grauw-witagtige vlak op eeni-

o-en afftand van het oog; de kruin van den kop, het bovenft van den hals,

de rug ,
het kruis ,

en het bovenft gedeelte van de zyden des lighaams
, wa-

ren met ros en zwart gemengd ,
omdat yder hair eene roffe , of rosagtige

,

kleur hadt over het grootfte deel zyner lengte van den wortel af, en de punt

zwart was ; de rand van de bovenlip ,
het onderft kaakbeen , de keel

, het

onderft en de zyden van den hals , de borft , de buik , de omtrek van den

aars , de oxels ,
de liezen , en het Irinnen -gedeelte der vier pooten waren ros-

agtig , geelagtig , of llegts van eene grauwe kleur , ligtelyk met geel op zom-

mige plaat/cn gemengd : de buiteuzyde van den arm en van den voorarm

hadt eene grauw-afchgrauwe kleur met bruin gemengd
; de buitenzyde van

de dij en van den poot hadt ten naaftenby de zelfde kleuren
, en daarenboven

een zweemzel van geelagtig : de vier voeten waren van eene gemengde zwart-

agtige ,
grauwe en rosagtige kleur : daar was maar weinig hair op den ftaart

,
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men zag daar evenwel fmalle ringen van eene gemengde klevir van grauw en
geelagtig en zeer breede ringen van eene zwarcagtige kleur ; de langlte hairen
waren op den rug , en konden omtrent een duim in de lengte haaien.

Dit dier rolt zig in malkander om te ruften en zig te verwarmen in de
houding zo als het zelve onuer aan de XLFÜ Plaat vertoond wordtWy hebben een anderen coati gezien ( PI. XLFIII')

, die veel grooter was
en omtrent twee voeten lengte hadt van het einde van den bek tot aan het
begin van den ftaart; het voorhoofd , de flaapen des hoofds, de ruimte die
zig uitftrekt van de oogen tot aan den hoek van den mond , het onderft ge-
deelte van_ den voorarm en de voeten waren zwart of zwartagtig

, en daar
was een witte vlak op eenigen afftand van den agterften hoek des oogs ; het
einde van den bek, de lippen, en de keel waren witagtig; al het overige des
lighaaras hadt eene gemengde kleur van bruin en vaal, die donker was op den
kopendebuitenftc.zyde der dijen, en helder op de zyden van denhals, en op de
buitenfte zyde der armen; die verfchillende zweemzcls van bruin en vaal maak-
ten op den ftaart ringèn, die zig weinig vertoonden en fmal waren: het hair
van dit dier was ruw , en langer dan dat van den eerften coati , waar door
zyne ooren zig in de figuur korter vertoonen: de bek was minder verlengd-
kleiner aan het einde , en in een regte lyn gerigt,

’

den aars in een regte lyn gemecteu
Hoogte van het voordel
Hoogte van het agterftel

Lengte van den kop van het einde van den neustc
Oratrek van 't einde van den bek
Omtrek van den bek aan het einde van het ond

meeten ....
Onttrek van den bek onder de oogen genieeten
Omtrelc van de opening des monds
Afftand tuftchen de twee neusgaten

Affland tuftchen den agterften hoek en ’t oor . . \

Lengte van ’t oog van den cenen hoek tot den anderen .

Opening van ’t oog . . . .

Afftand tuftchen de voorfte hoeken der oogen volgens de k

ming van het neusbeen genieeten

DezeUde afftand in eene regte lyn geraceten

Omtrek van den kop tuftchen de oogen en de ooren geine(
Lengte der ooren . •

Breedte van de bafis op de buiten kromming gemceten
Afftand tulTchcn de beide ooren om laag genieeten
Lengte van den hals • . . .

Omtrek van den hals . • • . .

Oratrek des lighaams agter de voorfte pooten gemeeten . .

Dezelfde oratrek aan dc dikfte plaats

Dezelfde omtrek voor de agterfte pooten
Lengte van den ftomp des ftaarts

vpe ten , duimen. lynen.

aan
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Omtrek van den ftaart aan ’t begin van den ftomp

Lengte van den voorarm van den elleboog tot aan ’t gewrigt .

Lengte van den voorarm tot aan den elleboog

Dikte op dezelfde plaats . . . .

Omtrek van ’t gewrigt . .....
Omtrek van de agteniand .

_
.

Lengte van het gewrigt af tot aan ’t einde der nagelen

Lengte van het been van de knie tot aan de hiel

Breedte van het bovenft dc§ beens . .

Dikte . . . • • . . .

Breedte ter plaatfe van de hiel • .
' ,

•

Omtrek van den agtervoet .
.

^

• •

Lengte van de hiel tot aan ’t einde der nagelen

Breedte van den voorden voet .....
Breedte van den agterden voet .....
Lengte van de grootde nagelen

Breedte aan de bafis

voeten. duimen, lynen.
O. 3- 8.,

O. 3- o0-
O. I. 5-
O. 0. ii„
o. 2. lO.

o. 2. 7-
o. 2. I;.

o. 4- 3-
o. I. lo..
o. o. II.
o. I. o.
O; 2. 5-
O. 3- n0'
Oi I. O.
0. o. lO..

C. o.

O.. o. n*-2*

De eerde coati daar wy gewag van gemaakt hebben , en waar op de afinee-

tingen, in de voorgaande tafel gemeld, genomen zyn, heeft ook ten ondetr

werpe gediend voor de befchryving der inwendige deden; hy was twee maan-

den in brandewyn bewaard geweelt.

Daar waren zes mammen ,
drie aan weerzyde ; die van de linkerzyde waren-

alle op den buik; de derde- van de regterzyde was geplaatft op de kraakbeen-

deren der valfche ribben.

Daiir was geen blindedarm: de,. twaalfvingerigedann ftrekte zig van agteren

vérder dan de. nier uit, hy vouwde zig binnenwaards en verlengde zig naar

voren om zig aan den nugterendarra te voegen; de draaijingen van het overi-

ge der darmbuis waren eeril; in de navelftreek en in de zyden; vervolgens

in den eigenlyk gezegden onderbuik en in de dannbeenftreeken ; eindelylc

llrekte zig die'buis voorwaards en liep agter de maag voor dat zy den regten-

darm formeerde.

De maag was dik naar evenredigheid haarer lengte; het regter gedeelte

ftrekte zig weinig verder uit dan den hoek daar door gemaakt , en de groote

blindezak hadt weinig diepte : de middellyn der darmen was ten naaftenby de-

zelfde in. de geheele uitgeftrektheid der darmbuis, uitgezonderd ter plaatfe van .

den regtendarin , die veel dikker was dan het overige; de vliezen van de maag

en van de darmen waren heel dik en fterk.
, j •

De lever ftrekte zig weinig ter linkerzyde uit; zy beltondt uit vyf kwab-

bèn , die in ’t midden was door twee fplytingcn in drie deden verdeeld
; de

draagband ging in de eene,en bet galblaasje, was in de andere , fplklmg ; daar

was maar ééne kwab aan de linkerzyde, en zy was ten naaftenby zo groot als-x

de iniddcllle ; de drie andere bevonden zig aan de regterzyde, de onderlle

Avas de grootfte van de drie ,
die van ’t midden omvattede de nier

, en de der-

de was de kleinfte van allen ; zy zat vaft aan den wortel van de lever , by de

büvenfte opening van de maag ; het galblaasje was groot en hadt de gedaante,

van een peer.
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De milt was verlengd en hadt drie zyden ; haar onderfl: gedeelte was bree-

der dan het bovenft.

Het alvleefch is ray voorgekomen zeer lang te zyn ; het ftrekte zig agter de:

maag van den twaalfvingerigendarm tot aan de milt uit.

De nieren hadden weinig diepte
, zy waren dik; daar waren geen tepeltjes in

’t bekken ; de regtemicr ftak de helft haarer lengte meer voor uit dan de linker.

De linker-long fchcen ilegts uit ééne kwabbe te beftaan , en de regter uit

twee ; ééne groote en ééne kleine ; die laatfte was geplaatft aan den wortel

van de groote by de bafis van ’t hart ; maar daar waren in de groote kwab
twee diepe uitfnydingen , die , zo zy tot den wortel van de long waren door^

gegaan
,
dezelve verdeeld zouden hebben in drie kwabben

, beantwoordende

aan die
,
welke als aangereegen zyn in de regter long van de meefte andere

viervoetige dieren : de linker long hadt ook een groote uitfnyding in ’t mid-

den, die dezelve byna in twee kwabben verdeelde.

Het hart was ter linkerzyde gerigt; het hadt, om zo te fpreeken, tvve

punten , want de grond van elke holligheid van ’t hart maakte ’er een.

Het einde van de tong was dun en gerond ; daar was eene overlangiche
voor in ’t midden van het voorfte gedeelte, die met kleine tepeltjes bedekt en
met witte korrels bezaaid Avas ; de tepeltjes van het agterile gedeelte vertoon-

den zig zeer duidelyk en waren agtervvaards gerigt ; men zag daar van weer-
zyde vyf of zes kelkwyze klieren , gelchikt op een ry welker rigting fchuinfeh.

was van buiten naar binnen en van voren naar agteren.

De llrotklap was groot en verlengd; daar waren in het verhemelte negen
breede dwarfche vooren ,

de randen der eerfte maakten een hoek voorwaards

. over ’t midden hunner lengte ,
de rigting van de randen der andere vooren

was zeer onregelmaatig.

De voorherffenen en de agterheriTenen hadden groeven en tandingen gelyk
im de meefte andere viervoetige dieren.

De klink maakte eene dwarfche kloove ; de kittelaar was zeer merkbaar en
op ’t midden der onderfte lip van de klink geplaatft : het hoofdje eindigde
met een fchyf, die met een rand over deszelfs geheclen omtrek uitftak; daar
waren op de wanden van de ichede knobbeltjes , die , ter plaatle van de ope-
ning der pisbuis , een ring formeerden ; de hoornen van de lyfmoeder waren
in eene regte lyn gerigt; de zaadiiallen hadden eene eyronde gedaante.

Lengte van de darmbuis van den portier tot aan den aars

Omtrek op de dikfte plaatfen

Omtrek op de dunfte plaats •
• _

•

Groote omtrek van de maag • •
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•

Lengte van de kleine kromming van den flokdarm af t
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heid , wat imaller
been-plaatje van het agterhooidsbeen ,

veel togel en darae^ i,„g „iet; het

dat zig
, iipt "tweede nek-wervelbeen ilrekte zig minder naar

doornagug
uif, de onderfte tak der dwarlche uitllcekzcls van het

agtercn dan
een punt naar voren en naar agteren.

zesde wervelbeen f P
^ doornagdg uitfteekzel

g'^^^Sen, gelyk die dertien

fti het doOT^ uitfteekzel van het twaalfde was regt, en die der^dne
eerfte ;

het üoornagut, beenderen in het borll-

laatfte waren voorwaards geb g • ^ langer en puntiger dan in

been; het voorfte zig mft het mid-

den raton; de tw-ee eerfte
, , geleding^ der tweede ribben was tus-

delfte voorfte gedeelte
ribben tuffehen het tweede en

fchen het eertte en meede

i?fo CA^fteVt'nele^^^
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'« gS en in tet maaUel der beenderen en der tanden,

Lenne van den kop van het einde der beenderen van het bovenft kaak-

been tot het agterhoofd . • •
•

^

Le'nftë v?n te'roïStokbeën
tot aan' den agt'crllen rand van het k„

Lengte dier opening

Breedte • ’

jppien vafi het tongbeen
Lenate der twee voornaame deeien vriu

&
^

Lengte der tweede beenderen

Lengte der derde beenderen • '
, •

^

Lengte van het raiddelbeen van de vork

Lengte der takken van de vork • •
*

^ ^

ÖT=va"nt”tSl'dcs cerftffl we«vlboons vanboven „aar beneden.

duimen. lynen.

4- 2.

2. 5’

ok-

3- o.

o. 6.

o. 5b
I. 4-

o. 6\.

o. 5k-

o- 4T
o. 5-

o. 2T
o. oL
o. 41-

2.
o
0'

O. 4ï*



ai6 DE NATUURLYKE HISTORIE,
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^e vos, het over-

verzadigd , of liever opgepropt ,
is
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, | ^ycl van nood .
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de vrugten,de
womiingen’zwerven ^

de bladeren en de wortels der
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ten

, fchoon het een kleinen wilden fmaak heeft en wat har,i
•

jltnagoutiop dezelfde wyze als het fpeenvarkentie donr zuivert
maakt het een on ander op dezelfde wyze eereed

broeijen
, en men

.

Men jaagt hem met honden: wanneer men hem of r ,

kan dryven, is hy welhaaft ten einde omdat W o-
^^^ffteeden fuikerriet

faoo en Wadera/van ha fuik rrièroj S hoo?
fprong, dien hy doa, i„ deze beddiS tekf zfd , f ’ “
Wils kaïrinhaaleii, en meteen link dnLuoo ’ menlch hem dik-
&el voor de houden , en S“v„S“ '""f

*'5'

kruipt en zig hardnekkig verborgen ïiS- ''V "=«r-
daar uit te trekken, vervult dat hol mpt rnry?!-

’j?"’ hem te noodzaaken
zyne benauwdheid door een fmartelvk en kkicv’ i

*" gcib'kt, geeft
. komt niet dan in den uiteXn wod

g=fchree„,v tl kennlnl eï
hydikvals herhaalt, wanneer men hem ontnlft of Kra" fn'ïf""'’

SnVTt^” Oe'
reiden; zy maaken dat bed van bladeren en hnnv^- be.
maal s jaars, ydere dragt, zegt men is van VnW

^ ” twee, of drie,
vei-voeren haare jongen gclvk de katten’ ‘h7p«

met meer dan twee (//)• zy
boorte

; zy brengen hen naar holle boornflammo^f *^T ‘^^^’^elver ge-
tentyd zoogen; de jonge agoStfa^rwe^^^ kSr.
volgen, en hunne kol! te zoeken : diü il de n‘d va «

L°"lutl' rèb"
‘>“'’alven niSlank ‘‘™"

wordt ilToutuLSS S^voSc’n'1„”f"h''™f''” is; het
lyke deden van de nieuwe t’hls te honrfn

^yfonderlyk in de ZuidS
Jirallliën, inGuiane, op s' Domingo en in
klimaat noüdig om te b?ftaan en voort te heff ’ het heeft een heet
leeven, mits dat men ’t voor dc koude bevdkf ’ i

^ Ftankryk
''0^‘^hin den winter; het^Lpadt' z’fIf^ wanne

l\ke ftreeken, en heeft zig niet VeïfoifH in 1 >

^menka tot de Zuide-
gemaatigde, gewdlen; op^dTeWnfcn f «iet in de
welke die IS, ftmr wy de befchryving a^an aff,fr" ‘'So
vaile land van üiuaiic (c) en in Braliliën, ferf^f’tff f , op ’f
zyn, en dat die tweede foort, welke men iomten
valtdan^de eeifte: die, daurff/

S

hleinf
vvy zyn ’er van verzekerd door het ï^etuifnl fn Idff f f
oo/s^&m Siwy leevaud gehad hebben

ij ^667. Tom..II p,g.

t
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geeven, hadt de grootte van een konyn, zyn vel was ruw en van eene brui-
ne , met ros gemengde , kleur ; hy hadt de bovenlip gefpleeten

,
gelyk de

haas , de ftaart was nog korter dan die van het konyn , de ooren zo kort als

•breed, het bovenft kaakbeen buiten het onderft uitfpringende , den fnuit als

.
de relmuis , de tanden als het raarmeldier

, een langen hals , fpigtige pooten

,

vier vingers aan de voorfte voeten, en drie aan de agtcrlle. IVUrcgrave,
en bykans alle de Natuuronderzoekers na hem, hebben gezegd

, dat de agou-
ti zes vingers aan de agterfte voeten heeft: Brisson is de eenigfte, die deze
dwaaling van Marcgrave niet heeft nagefchreeven, zyne befchryving naar
het dier zelf maakende heeft hy, even als wy, maar drie vingers aan de ag-
terfte voeten gezien.

Ëe z
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beschrtving van den agoutl.

agouti (PI. L) is ten raaftehby van dè grootte van een wild ko-

M ^ nyn, en heeft veel overeenlcomft met dit dier, inzonderheid in het

^ D S maakzel van den kop, maar het verfchilt ’er van in ’t hair, en ’t

gelykt ook veel naar ’t Indiaanlch varkentje j het heeft de bovenlip

gefpleeten gelyk de haas en ’t konyn , het heeft het einde van het onderft kaakbeen

meer agtenvaards dan dat van bet bovenll; en twee grootc tanden in yder

kaakbeen gelyk de bévers, de rotten, de Indiaanfche varkentjes, dé haazen, .

dekonvnen, enz: de neus is meer uitfpringende en minder gerond dan die

van het konyn, de ka-uin van den kop is plat ,
en de ooren zyn zeer breed

,

.

zeer kort, en dun gelyk die van de rotten; de agouti heeft het hgha^ ver-

lengd de pooten fpigtig, en den ftaart zeer kort en kaal; daar zyn vier, wel '

blvkbjuare, vingers aan de voorile voeten, en een vyfde ter plaatfe van den

duim die met. het vel overdekt iSj.en die zig niet uitwendig vertoont dan

door den nagel; de agtertte voeten hebben üegts drie. vingers, maar zy zyn

dikker en langer 'dan die dervoorfte voeten; de middelfte vinger is de.lang-

fte die ter zyden zyn allen even lang; de nagels zyn lang, dik, byna rol-

rond en van een grauwe kleur ; de agterfte voeten draagen op de aarde van

het e’ind der nagelen tot aan de hiel; dezelve is daarom ook eeltagtig over

haare geheele uitgeftrektheid gelyk de agterfte voet van den haas en het konyn.

Het einde van den neus, de lippen en het onderfte van het voorfte gedeelte

van het onderft kaakbeen van den agouti, dk ten onderwerpe voor deze be-

fchrvving gediend heeft, waren van hair ontbloot, en daar was maar zeer

weinig op de binnenzyde van den arm en den voorarm , op den onder-

buik de liezen, en de binnenzyde van de dij en den poot: het hair was dik

en hard dat , welk zig ter wederzj'de van den aars bevondt , was van ee-

iie fraaije oranjekleur ; daar. was op ’t onderft kaakbeen hair van een geele

kleur; dat van het onderft der pooten en der voeten was zwart; het hair van

al het overige des lighaaras was van eene afchgrauwe of. bruine kleur by den

wortel; daar was zwart, of bruin-zwartagtig boven het afchgrauw, en geel-

of oranje boven het zwart, en eindclyk was de punt zwart: men zag de alch-

crauwe kleur niet dan door het hair te verwyderen, en de andere kleuren wa-

ren niet gelvkelyk vci-deeld over de verfchülende deelen des lighaams; het

zwart hadt de overhand op het agterhoofd , op de bovenzyde van den hals

,

OP de fdioft , op den Ichouder , op de buitenzyde van den arm-en van den

voorarm , op het agterft gedeelte van den rug tot aan den ftaart ; daar was

meer oranje dan zwart op het bovenft gedeelte van de zyden des hghaams en .

meer geel dan bruin op den buik, want daar was een ftreep van geele kleur,,,

die zig van de borft tot agter den navel ukftrekte.

Het langfte hair was van vier duimen, en was op de bovenzyde van den i

hals 5 en op het agterft gedeelte van den rug; de lengte van het ander hair..
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was van een duim of van anderhalven duim , en daar was liair

,

.. dat veel kon-

ter was, op den kop en op de pooten: de agouti heeft' knevels gelyk andere

dieren; hetborllelig hair van denzelven was zwart en bynavier duim lang ; daar

is ook dergelyk grof hair onder de oogen en onder het onderlt kaakbeen by.

de keel.

voeten , duimen , lynea.

Eengte des geheelen Ifghaarus, in een regte lyn gemeeten van

het einde van den bek tot aan den aars . . . i.

Hoogte van het voordel . . . . . o.
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Breedte van de. bafis naar de uitwendige kromming gemeeten . . o.

Afdand tuflchen de beide ooren. omlaag gemeeten . . or.

Lengte van den hals . . . . . o.

Omtrek van den hals - . ... o.

Oratrek des lighaams agter de voorde pooten genomen . . o.

Omtrek aan de dikde plaats . . . . o.

Otntrek voor de agterde pooten genomen . ... o.

Lengte van den dorap des daarts ... . . o.

Omtrek van den daart aan ’t begin van den donip . . . o.

Lengte van den voorarm van den elleboog tot aan<’t gewrigtvan de *

.

band • • • ... o.

Breedte van den voorarm aan den elleboog . . . o.

Dikte aan dezelfde plaats . . . . . o.

Omtrek van ’t gewrigtvan de hand . . . o.

Omtrek van de agterliand . . . . o.

Lengte van ’t gewrigt der hand tot aan ’t einde der nagelen . . . . o.

Lengte van deii poot van de knie tot aan de hiel . . . o.

Breedte van het Dovend des beens . . . . o-

Breedte ter plaatfe van de hiel :

Omtrek van den agtervoet
_

.

Lenofte van de hiel tot aan ’t eind der nagelen

Breedte van den voorden voet

Ee s.

o.

G.

O.

O.

O.

5-

7-

9 -

3-

3-

5'

a.

0.

1.

o.

o.

0.

a.

1.

7-

I.

I.

I.

I.

5*

7-

lO.

9-

0.

1.

a.

c.

0.

1.

I

I.

3 -

I.

o.

0.

1.

o
O'

o,.

.

-

.

6^

4.

6.

9-*

.
4*

10..

lO.

.

4 *

II.

II.

6.

6 .

5-
lO.

9*

9-

lO.

lOi
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Breedte van den agterften voet
Lengte
Breedte aan de bafis

voeten, duimen, lyneiu

O. O. 8.

O. O. 5.

Deze agouti woog drie pond dertien en een half once
; het netvlies was

met vet belaaden en zeer ruim ; het ftrekte zig tot het fchaarobeen uit : de
maag lag geheel aan de linkcrzyde, en de twaalfvingerigedarm hadt weinig
lengte ; de nugteredarm maakte zyne wendingen in het voorfte gedeelte van
dej naveutreek

, en de omgebogendarm in het agterft gedeelte van die zelfde
Itreek : de blindedarm ftrekte zig fchuinfch van de linker tot de regter weeke
buikzyde; de kronkeldarm volgde dezelfde rigting, en maakte eenige kleine
gcftrengelde omwentelingen die' in de regter weeke buikzyde by het einde
van den blindendarm , aan malkanderen vaft waren ; vervolgens vouwde hy
zig weder op de maag

, en maakte eenige bogtigheden onder de wervel-
beenskolom voor dat hy zig aan den regtendarra voegde.
De gi'oote kromming van de maag was zeer bolrond , en bygevolg bleef

het midden van dit ingewand gefpannen; de groote blindezak hadt veel diep-
te ; het legtergedecltc van de maag, ’t welk zig tulTchen den hoek van ’t
midden van dit gedeelte en den portier bevindt , was zeer kort: de dunne dar-
n:en haddmi allen ten naaftenby dezelfde dikte ; het eerfte gedeelte egter van
den twaalA'ingerigendarm was de dikfte plaats , die ’er in de darmbuis was van
den portier af tot aan den blindendarra: het laatfte gedeelte pl. Ll ')

van den orageboogendarm was het kleinfte: de blindedarm (B C) was zeer
lang en dik naai- evenredigheid

; het begin (ü) van den kronkeldarm hadt
ten naaftenby dezelfde dikte als de blindedarm , over de lengte van twee of
drie diiimen ; vervolgens verminderde deze darm langzaamerhand in dikte tot
in ’t midden zyncr lengte, en wierdt eindelyk weder wat dikker den regten-
darm naderende ; de vliezen van de maag en de darmen waren zeer dun en
zeer zwak.
De lever ftrekte zig zo veel ter linker als ter regterz\rd,e uit ; zy beftondt

uit drie groote kwabben en ééne kleine ; de grootfte van allen was geheel aan
de linkcrzycle , die Vtin t midden hadt wat minder uitgebreidheid ^ de draae-
band en t galblaasje waren in ’t midden van die kwabbe digt by malkander ’

de derde der groote kwabben was de kleinfte , en in haar geheel 'aan de
regterzyde geplaatft; de vierde kwabbbe, die de kleinfte van allen was zat
aan den wortel van de derde en was in twee langagtige deelen gefcheiden

:

de lever hadt uit- en inwendig eene roodagtige kleur; zy woog twee oneen
zeven en een half gros; het galblaasje hadt de figuur van een peer, het be-
vattede eene zeer kleine hoeveelheid verdikte gal.
De rnilr was zeer klein ; haar onderft einde was veel breeder dan het bo-

venlt eiude ; haarc kleur was roodagtig bruin , zo wel lit-als inwendis • zvwoog een half gros en zeven grein.
^ b

»

. Het^alvleefch was verlengd en zeer dun; het ftrekte zig op de maag vande milt at tot aan den twaalfviiigerigendarm uit.
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De nieren hadden weinig diepte ; het bekken was weinig nitgeftrekt, en de
tepeltjes waren door malkanderen verward; de regter nier ftak meer voor uit
dan de linker.

I Iet zenuwagtig middelpunt van het middelrif was zeer dun en zeer groot *

het hart was in ’t midden van de borll geplaatfl;, de punt een weini*^ linkfch
gedraaid; zy was kort en byna rond: de groote flagader verdeelde zf<^ enke-
lyk in de op en nedergaande.

Daar waren vier kvyabben in de regter long en twee in de linker , geplaatft
en van maakzel zo als m den hond en in de meelle andere dieren.
De tong was l^rig, fmal, dik, en met zeer kleine tcpeltj'es bedekt; daar

was eene overlangfche voor over ’t midden van haar voorfte^'gedeelte , en
twee kelkldieren op het agterfte : deze klieren waren weinig verheven en op
een lyn afflands van malkanderen geplaatfl:

; zy hadden omtrent een lyn mid-
dellyns : de llrotklap liep in een punt uit.

Daar waren op het voorfte gedeelte van het verhemelte, tulTchen de voor-
fte tanden en de eerfte baktanden

, twee breede vooren, welker randen zeer
verhevenwaren, want zy hadden eene lyn hoogte: daar waren tuITchen de
drie eerfte baktanden van weerzyde vyf andere

, weinig diepe en zeer fmall^vooren; haare randen maakten twee bolrondheden naar vmen, en waren in
t midden haarer lengte afgebrooken.
De voorherflenen hadden weinig groevingen; haar agterfi: gedeelte was veel

breeder dan het voorfte, en daar waren flegts twee kwabben aan weerzvde-
de agterhertTcncn waren m haar geheel agter de voorherlfenen geplaatfl - zvwaren fmaller en langer dan in de dieren, die in dit Werk reeds befclireeven
zyn ; de voorherflenen woogen drie gros en de agterherflenen vier-en zeftig

Het is my voorgekomen, dat dit dier twaalf tepels hadt; zeven op de
borft , diie aan de regter, en vier aan de linkerzyde, en wf on den huik’
drie aan de regter en twee aan de linkerzyde; maar ik heb my niet kun en
verzekeren, dat alle de knobbeltjes, welken ik voor tepels heb geiiomer
iiuerdaad vyezendlyke tepels waren, of dat ’er nog geene andere vvaren
welken ik met heb kunnen onderfcheiden van de knobbdtjes, die zig aan denwortel van elk hair bevonden

; het Ichynt uit de plaatüng der twadf tepds
daar ik van gewaagd heb , te volgen

, dat ’er nog twee meer hadden moeteiizyn, eene op de regterzyde van de borft en eene op de linkerzyde van den
DU]K«

De agouti hadt geen balzak, daar was maar een lyn afïïands tuifchen den
aars en de opening van de voorhuid, die op eene verhevenheid geplaatft was •

men voelde de roede en hefhoofdje onder het vel langs het fchaambeen zo’
dat zy m den gewoóneu ftaat agterwaards gerigt waren; maar wanneer ’raen
het hooidje dcedt nitkoraen, gelyk in de opregting gebcuit, dun verlemrde
zig bet vel van de bilnaad, en ftrekte zig tot het voorfte gedeelte vm hetfchaambeen uit

, en alsdan rigtede de roede zig voorwaaids.
Het hoofdje { 4 , i

,
W. Z,//, en fig. 2. alwaar liet in zyn natuurlvke

grootte vertoond wordtj) , was van eene roodagtige kleur , het ïiadt eene by-
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na rolronde gedaante, en het was holrond aan ’t einde; de openingvan de pis-

buis (getekend door een flilet PI. LllU fig'
'ï

^ ’van natuurlyke grootte)

was op den grond dier holrondte, en de pisbuis ftrekte zig uit langs de onderfte

zvde van een been waar van men het einde zag op den rand van de holrond-

te van het hoofdjo, en ’t welk men van binnen voelde: daar was een voor,

die zig langs de onderfte zyde van het hooiüje uitttrekte; de ^eheele buiten-

fte oppervlakte was bezet met kleine witte , ftyve , fteekende , en agterwaards

gerigte ,
tepeltjes : daar waren daarenboven aan weerzyde van het honfdjc

een beenagtig plaatje in de gedaante van een vleugel (5, fig. i ,en A fig.

2 PI. Lil en B B, fig.
-i, PI- LIU') elk dezer plaatjes was vyf lynen lang

en drie vierde lyn breed ; zy waren dun jen hunne uiterfte rand eindigde in

‘kleine tanden, gelyk die van een zaag; deze plaatjes zaten met hunne binnen-

zyde aan het hoofdje vaft;-ik heb hen verlaagd gevonden tegen het hoofdje;

ik weet niet of zy zig in de opregting van de roede verheffen; in dit pval

zouden de tanden van htmnen buitenften rand een hinderpaal zyn voor ’t in-

•brengen van het hoofdje in de ichede van het wyfje.

De afv'oerende buizen (C. C, 7%. i , PI. Lil en LUI') waren dun en kort;

ik heb de zaadbaUen iü D, fig.
i , PL .LU) in den onderbuik by de lie-

zen gevonden ; zy waren van eene weeke zclfftandighcid
, en hadden eene

verlengde eyronde figuur; men onderlcheidde de vaatcn van hunne binnenfte

zelfftandigheid, die roodagtig was, en men zag een kleinen as in de rigting

van hunne groote middcllyn ; men
,
zag ook de gekluwepde vaaten , die het

knobbeltje van den ^
opperbal maakten*

De roede i ? LI- Lll en D, fig. i , PI. LUI) 'beftondt uit tw'ee

fponsagtige fighaamen en hadt twee koorden; de blaas fig. i , PL Lll)

was klein en hadt de gedaante van een peer, haare vliezen waren zeer dun

en doorfchynendc.

De voorftanders (G G, fig. \ , PI. Lll en E E, fig. i , PI. LUI) waren

gedeeltelyk klieragtig en .gedeeltclyk vaatagtig; men zag hunne kleine vaaten,

die verfcheiden bogten maakten ; daar kwam een vloeibaar vogt uit , zy had-

den gemeenfehap met de pisbuis fiF, fig. i,Pl. Uil) door eene openhig , ge-

tekend met een llilet G LI.

De zaadblaasjes (H //, ftg. i , PI- Lll en I I, fig. i, Pt. LUI) waren

zeer lan” en beftonden uit vaaten, die anderhalf lyn middellyns hadden; zy

waren niet groote omwendingen gekluwend en liepen uit op een lang fteelcje

(K K, fio. I , PI- LI11)., dat gemeenfehap hadt met de pisbuis _by dc openiii:.

gen der dvoerende vaaten en der voorftanders : de zaadblaasjes bevatteden

eene witte en verdikte ftofle, die in de pisbuis QF) d.oorging door
. eene ope-

ning, door het ftilet L M aangewezen: ik heb uit de pisbuis eene zelf-

•ftandighcid,(/g. 2
,
PI. LUI) gehaald, die my is vóórgekomen van dezelfde

natuur re Z’^m . en die zig daar geiatzoeneerd hadt ; zy brak gelyk hard lym ,

en hadt ’er de^ glinftering van op de gebroken plaats.

Daar waren ep omtrent anderhalf duim aiftands van de voorftanders by den

aars (/, fig. i, PL Lil en N, fig. i, PL Uil), twee klieren (A K, fig. i,

PI. LU en O 0, fig.
PL LUI) , die elk zeven lynen lengte en breedte en

vier
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vier lynen dikte hadden; zy hadden gemeenfchap met de pisbuis door een foort

van voetje (P ^ fig. i , P{. LllV) getekend door een ftilet (^) , en daar fypei-

• de een vloeibaar vogt uit.

Daar was aanweerzyde van den aars nog een kleine zak L^l en

R, fig. I , PI- LUI), die negen lynen lengte , zes lynen breedte
, en vier ly-

nen dikte, hadt; die zakken openden zig in den aars QN, fig. i , PI. LUI)
door eene opening , met een lli'.et S T aangeweezen ; zy bevatteden eene

fnotagtige , kruimelige zelfftandigheid van een zeer flegten reuk en eene geel-

agtige Ideur.

Lengte der dunne darmen van den portier tot aan den blin-

dendarm. . . •
' r

Omtrek van den twaalfvingerigendarm aan de dikfte plaatfen. .

Omtrek aan de dunde plaatfen . ...
Otntrek van den nugtcrendami aan de dikde plaatfen . . . .

Omtrek aan de dunde plaatfen . •

Omtrek van den omgeboogendarm aan de dikde plaatfen . . .

Omtrek aan de dunde plaatfen . ...
Breedte van den blindendarm - . • •

Omtrek aan de dikde plaatfen ...
Omtrek aan de dunde plaatfen . .

Omtrek van den kronkeldarm op de dikde plaatfen

Omtrek op de dunde plaatfen ...»
Omtrek van den regtendarm by den kronkeldarm

Omtrek van den regtendarm by den aars • •

Lengte van den kronkeldarm en den regtendarm te famen ge-

Lengte van de geheele dannbuis , den bhndendarm daar met

onder begreepen . • • • • •

Groote omtrek van de maag
.

• • • •

Kleine omtrek •
, t.' i

j-’ v f
Lengte van de kleine kromming tot aan den hoek, dien het regte

gedeelte maakt . . • • •

Lengte van den flokdarm af tot aan den grond van den grootei

blindenzak . • • • •

Omtrek van den flokdarm , . • • •

Omtrek van den portier . • .

Lengte van de lever . • • '

Breedte • •
.

*

Haare grootfte dikte
_

• •
_

•

Lengte van het galblaasje . • • •

Zyn grootfte middellyn • •

Lengte van de milt • -

Lreedte van het onderfte einde ; , . .

Breedte van het bovenfle einde

Dikte in ’t midden .
• • *

,

Dikte van het alvleefch . • • • •

Lengte der nieren

Breedte . ,
• • • •

ylil. Deel- Ff

voeten

,

éluimen, lyncD.

30. O. o.

. O. I. 9-

O r. 5-

O. I. c.

O. I. I.

O. I. 9-

O. o. lO.

O. 6. o.

o. 4- o.

o. 3. 3-

o. 4- o.

0. I. o.

0. I. 6.

0. I.
rt

a*

ey

D* 6. o.

23- 6. o.

I. 3. o.

o. 8. 6.

:r

0.

n

3. 0.

o. 3. 3.

o. O. 9-

o. I. 3.
o. n

O* 4-

o. 4- 5*

o. o. 7-

0. I. 3.

o. o. 8.

o. I. 10.

o. o. 8.
0. o. 3«*
o. o. 2j.

o. 0. «

o. I. 5-
o. 0. 19.
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Dikte . •
. .

•

Lengte van het zenuwagtig raiddelpiint van de holle ader tot aai

de punt * • ....
Breedte •

.

•

Breedte van het vleczjg gedeelte tuflchen het zenuwagtig middel
punt en het borftbeen ....

Breedte van ydere zyde van het zenuwagtig middelpunt . . .

Omtrek van de bafis van ’t hart

Hoogte van de punt af tot aan het begin van de longflagader.

Hoogte van de punt af tot aan den longenzak

Middellyn van de groote flagader van buiten naar buiten gemee-
ten . . • • • •

Lengte van de tong . . ; . .

Lengte van het voorfte gedeelte van het toompje tot aan ’t

einde . . • • i . .

Breedte van de tong . . . . .

Lengte der voorherilenen ... i *

Breedte ... . •

Dikte . . • • . .

Lengte der agterherflenen ....
Breedte . . . • . •

Dikte . . . . • .

Afftand tuflchen de randen der voorhuid en het einde van ’t

hoofdje ......
I.engte Van het hoofdje .....
Omtrek .....
Lengte van de roede van de fplitfing der fponsagtige lighaamen

af tot aan de inplanting der voorhuid

Omtrek . . • • '
.

Lengte der zaadballen . ; ; - .

Breedte ....
Dikte . . • . .

Breedte van den opperbal . . * .

Dikte ......
Lengte der afvoerende buizen • .

Middellyn . . .

Groote omtrek van de blaas . . . i

Kleine omtrek
_

. . • . » . .

Oratrek van de pisbuis . • *
. •

Lengte der zaadblaasjes . 7 .

Breedte . . . : •

Dikte . . .

Lengte der voorftandets ; . . .

Breedte .

Dikte . .
• ' » . •

voeten, duimen, lynen.

0. o. 7-
n

0. r. 2.

o.
1

I-
si

lo.

L-

O. o. 8.

O. I. 3-

o. 4- 2.

o. I. 7-

o. I. o.

o. o.
.

3-

0. 2. o.

o. 1. o.

o. O. 43.
o. I. 2,

o. I. 01*
o. ó. 9^
ö. o.

l’
o. o. 8.

o. o. 7f-

ö. o. 2.

o. I. I.

o. ó. II.

o. 2. 8.

o. O. lö.

o. I. 6.

o. o. 7*

o. 0. 4-
o. o. I.

o. o. 1
ï*

o. 4- 6.
o. o. T

T*
o. 7- 6.

0. 5* 10.
o. o. 9*
o. 2. 6.
o. O. 7-
o. O. 5*
o. I. 6.

o. O. 8.

o. O. I.

Het geraamte van den agonti (PL LIF), heeft veel overeenkomft met dat

van het indiaanfeh varkentje ; de agouti heeft egter veel breeder voorhoofd

en wat langer bek ; het uittleekzel van de bogt der takken van het onderlt

kaakbeen is veel minder verlengd j daarzyngeeneuitfteekzelsaan weerzyde van

/
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dit kaakbeen op deszelfs buitenzyde onder de baktanden , en het jukbeen
maakt maar zes kleine tandingen op den rand van de oogpnt.
De tanden zyn ten getale van twintig , gelyk die van het Indiaanfch var-

kentje , de fnytanden hebben eene oranjeagtige kleur op hunne buitenlte zy-
de ; de baktanden zyn byna niet getand op hunne binnenzyde

, en hebben
flegts zeer weinig diepe inlhydingen op hunne buitenzyde.

Daar zyn dertien rugwervelbeenderen en dertien ribben , agt waare en vyf
valfche ; het doornagtig uitfteekzel van het eerfte rugwervelbeen was regt

, die
der negen volgende wervelbeenderen waren agterwaards hellende : het doorn-
agtig uitlleelizel van het elfde wervelbeen was regt, en eindclyk die der twee
laatllc waren voonvaards hellende : daar waren zeven beenderen in het borft-
been ; de twee eerfte ribben

, aan weerzydc een
, geledigden zig met het voor-

fte raiddelfte gedeelte van het eerfte beentje; de geleding der tweede ribben
was tuflehen het eerfte en tweede , die van de derde ribben tuflehen het
tweede en derde beentje , en dus vervolgens tot de zevende en agtfte rib'
ben, die zig geledigden tuflehen het zesde en zevende beentje,
De bykomende uitfteekzels der zes lenden-wervelbcenderen hadden, naar

evenredigheid, minder breedte dan in het Indiaanfch varkentje; het heiligbeen
beftondt uit vier valfche wervelbeenderen , en de ftaart uit zeven , waarvan
de laatfte faraengroeijingen hadden, die hen mismaakten; daar was op het
agterft en bovenft gedeelte van yder heup-been een groot uitttéekzel agter-
waards gerigt.

De bovenzyde van het fchouderblad was weinig bolrond naar buiten over
zyne lengte ; de beenderen van den arm , van den voorarm , van de dije

,
en

van het been, verfclnlden niet van die van het Indiaanfch varkentje, dan
voorzo verre zy, naar evenredigheid, langer waren; de kniefchyven had-
den nog meer lengte ten opzigte van die van ’t Indiaanfch varkentje.
Daar waren maar drie beenderen in de eerfte ry van de voorhand; het

eerft dat het grootfte was , bevondt zig onder het ftraalbeeii , het tweede on-
der de ellepyp , en het derde agter het tweede been van de voorhand ; de
tweede ry beftondt uit vier beenderen ; het eerfte bevondt zig geplaatft ge-
deeltelyk boven het eerfte been van de agterhand, eh gedeeltelyk boven het
tweede

; het tweede been van de voorhand boven het tweede been van de
agterhand ; liet derde been van de voorhand gedêeltelyk boven het tweede
been van de agterhand en gedeeltelyk boven het derde

; het vierde been van
de voorhand gedeeltelyk boven het derde van de agterhand, boven het vier-

de, en gedeeltelyk boven het vyfde.

De voorvoet hadt negen beenderen , te weeten een kootbeen , een fchuit-

been , geplaatft tuflehen het kootbeen en twee wiggebeentjes , die vóór de
twee eerfte beenderen van den agtervoet waren, een hielbeen, en een teer-

lingsbeen
,
van voren geplaatft ; het zevende beentje bevondt zig aan de bin-

nenzyde van het voorfte gedeelte van het hielbeen , het agtfte aan de binnen-
zyde van het eerfte wiggebeentje van den agouti , ter plaatfe alwaar het eei-
fte wiggebeentje is der dieren, die ’er drie hebben; en cindelyk was 'het ne-..

gende been van den voorvoet onder het agterft gedeelte van het derde been
van den agtervoet.

Ff 2
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Daar waren vyf beenderen in de agterhand ; het eerfte was , naar evenre-

digheid , veel kleiner dan de andere ; de twee regels van den duim waren ,

naar evenredigheid ,
ook kleiner dan die der andere vingeren ; in ’t algemeen

w'aren alle de beenderen van de agterhand en van de vingeren der voorfte

voeten veel kleiner, dan de drie beenderen van den agtervoet, en die der

drie vingeren van de agterfte voeten.'
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agterhoofd .....
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Lengte van het onderft kaakbeen , van deszelfs voorfte einde , tot aan
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Afftand uinthen het knokkelwyze uitfteekzel

Dikte van het voorfte gedeelte van het bovenft kaakbeen
Breedte van dit kaakbeen ter plaatlè der fnytanden

Lengte van de bovenftc zydc . . *
.

Afftand tuifclien de oogpiitten en de opening dér neusgaten . . .

Lengte dier opening .....
Breedte . .....
Lengte der eigenlykC' neusbeenderen . ...
Breedte aan de breedftc plaats

Middellyn der oogpiitten .....
Lengte der langde fnytanden bui ten ’t been . . . .

Lengte der dikfte baktanden buiten ’t been
Breedte . . ...
Dikte . . .....
Lengte van de twee voornaame deelen van het tongbeen

Lengte der tweede beenderen ... . .

lyêngte der derde beenderen ....
Lengte van ’t middelbeen van de vork . . • •

Lengte der takken van de vork . . . .

Lengte van den hals ....
Breedte van het gat des eerftcn wervelbeens van boven naar beneden.

Lengte van de cene naar de andere zyde

Breedte van het eerfte wervelbeen op het dwarfche uitfteekzel ge-

meeten . •

Lengte van het gedeelte der wervelbeenskolora ,
die uit de rugwervel-

bèendercn be'ftaat . . . . • •

Hoogte van het doornagtig uitfteekzel des derden wervelbeens, dat he

langft is • • • • • •

Hoogte'van dat des elfden , dat het kortfte is ...
Lengte des Jighaams van het laatfte wervelbeen , dat het langfte is.

Lengte der eerfte ribben . . . . • .

Afftand tuflchen de eerfte ribben aan de breedfte plaats

Lengte van de negende rib, die de langfte is . • • •

Lengte van de laatfte der valfche ribben . .

Breedte van de breedfte rib . . . ;

Lengte van het borftbeen ....
Jjengte van deszelis eerfte been 5 dat het langft is • •

duimen, lynen.

3- 6.

1. 9-

I. 10.

o. 4f*
I. 3.

o. 4-
o. 6.

I. 2.

I. 41.
o. 5-

o. 6.

I.

o. 4.

o.

o. 7-

o. 2.

o. 2.

o. 2.

o. 6.

o. 2h
0. H-
o. 4-

ü. 5'
Q. 2.

o. 4'
o. 4ï-

I. o.

4-

t

5*

o. 9-
o. n '

03*

o. 5i.
, o. 9ï-.

o. 7i-
2, 9-

2. I.

O. 2.

o. 3-

o. 10.



BESCHRYVING VAN DEN AGOUTI.

Lengte van het zesde, dat het kortft is . . . ;

Hoogte van het langfte doornagtig uitfteekzel van de lenden-wemlbeen
ren, zynde dat van het vyfde • • . .

Lengte van het langfte bykomend uitfteekzel zynde dat van het laatfte

wervelbeen • • • • • .

Lengte des lighaams van het vierd e n wervdhtn dat het langft is.

Lengte van het heiligbeen . . . . .

Breedte van het voorfte gedeelte . .. ,

Breedte van het agterfte gedeelte ....
Lengte van het eerfte valfche wervelbeen van den ftaart dat het langft is.

Breedte van het voorfte gedeelte van het heupbeen ....
Hoogte van het been van het midden van de knokkel holte ;

Middellyn van deze holte ..... .- .

Lengte van de goot . . . .
"

Breedte in ’t midden • - . . .

Diepte . . • • . .
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Breedte . • • .

Breedte van het bekken
Hoogte ......
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BESCHRYVING
VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET,

HETWELK BETREKKING HEEFT TOT DE NATUURLYKE HISTORIE

' VAN DEN RATON^ DEN COATI EN DEN AGOUTI.

No. DCCCXXVIIL Een pnge raton.

Dit diertje is maar zes duim drie lynen lang van het einde van den bek tot

aan ’t begin van den ftaart , die één duim negen lynen lang is. Schoon hy

,

naar evenredigheid des lighaams , minder lengte heeft dan in den volwaflen

Baat het blykt egter dat dit jonge dier een raton is , zo door de geftalte des

lighaams als de kleur des hairs ; inzonderheid door twee zwarte vlakken die •

onder de oogen zyn ,
en door ringen , beurtelings grauw en bruin , die op

den ftaart zyn.

No. DCCCXXIX. Het vel van een raton.

Het is dat van het dier , dat ten onderwerpe voor onze befchryving ge-

diend heeft.

No. DCCCXXX. Het geraamte van een raton.

Dit geraamte is van het zelfde dier , als het gemelde vel i het is anderhalf

voet lang ,
van het einde des bovenften kaakbeens tot het agterfte gedeelte

der heupbeenderen ; de omtrek van den kop , aan de dikfte plaats gemeeten

,

is van agt duim.

No. DCCCXXXI. Het tongbeen van een raton.

Het beftaat uit negen beentjes ; de tweede zyn van dezelfde lengte als de

takken van de vork, en de derde zyn de kleinfte van allen.

No. DCCCXXXII. Het roedebeen van een raton.

Dit becu fig. io Juiin cn vyf lynen lang volgens zyne

twee krommingen gemeeten , want het is met zyn voorfte einde (^) om laag

,

en met zyn agterfte einde (B) om hoog gekromd j het heeft tien lynen om-

trcks aan de dikfte plaats (C).

No DCCCXXXni. De hmd van een coati. ,

Het is deze, waarvan op blz. sio van dit Deel gewag gemaakt is.
'

No. DCCCXXXIV. Een coati in ivyngeefi.

Deze coati is een wyfje en fchynt van dezelfde lbort te zyn als die , wel-

ke ten onderwerpe voor de befchryving van dit dier gediend heeft (o)

,

het is

ten naaftenby van dezelfde grootte , want het heeft een voet vyf en een half

duim lengte van het einde van den bek tot aan ’t begin van den ftaart i het

(«) Zie blz. 21 1 van dit Deel.
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verfchilt ’er alleenlyk van in eenige fchaduwingen van de kleur des hairs;want

het neusbeen heeft een zwartagtige kleur , en eenige zweemzels van grauw

zonder eenige vertooning van rosagtig : de rand van de bovenfte lip ,
het ou-

derft kaakbeen , de keel , het bovenlt en de zyden van den hals , de borft

,

de buik, de omtrek van den aars, de oxels, de liezen, en de binnenzyde

der vier pooten zyn rosagtig , geelagtig , of flegts van eene grauwe , ligteljjJt

met geel gemengde, kleur, gelyk in het wyfje, dat reeds belchreeven is

maar dit heeft daarenboven nog eene donkere dageraad-en zelfs roodagtige

,

kleur op den hals,, op het voorlle gedeelte van de borft , en op de oxels

;

men ziet geen geelagtig op het binnenft gedeelte van de dije en van den poot

,

noch rosagtig op de vier voeten ; de ftaart van dit wyfje is geknot en ge-

deeltelyk kaal, gelyk die van het ander; het hair dat overgebleeven is, heeft

dezelfde kleuren by deze twee dieren., en zy gelyken malkanderen volmaakt

in figuur en raaakzel van alle de deden des lighaams.

No. DCCCXXXV. Het geraamte van een coatu

Dit geraamte is van den coati, die ten onderwerpe voor de befchryving van
dit dier gediend heeft ; deszelfs lengte is van een voet vier en een half duim

. van het einde des bovenften kaakbeens tot het agterft einde der heupbeende-
ren ; de kop heeft zes duim drie lynen oratreks op de dikfte plaats genomen.

No. DCCCXXXVT. Het tongbeen van een coati.

Het beftaat uit negen beenderen ; de eerfte zyn byna zo lang als de takken
van de vork , en langer dan de tweede beenderen.

No. DCCCXXXVII. Een jonge agouti in wyngeefl.
Dit diertje is maar zeven duimen lang van het einde van den bek tot aan ’t

begin des ftaarts, die maar vier lynen lang is; men bemerkt reeds op \ hair

van dezen jongen agouti de eerfte zweemzels van alle de kleuren van den
volwaffen ftaat.

No. DCCCXXXVIII. Een jonge agouti gedroogd.
Deze agouti is wat kleiner dan de voorgaande , maar hy heeft reeds dezelfde

kleuren.

No. DEOCXXXIX. Het vel van een agouti.

Dit is het vel van den agouti , die ten onderwerpe voor de befchryving van
dit dier gediend heeft.

No. DCCeXL. Het geraamte van een agouti.

Dit geraamte is van ’t zelfde dier als het ftraks gemelde vel ; het is een
voet drie en een half duim lang van het einde der neusbeenderen tot het ag-
terft einde der heupbeenderen ; de omtrek van den kop ,

aan de dikfte plaats
genomen, is van zes duimen.

No. DCCCXLT. Het tongbeen van een agouti.
Het beftaat uit negen beenderen; de eerfte zyn de langfte van allen; de

tweede zyn byna even lang als de derde ; het middelfte been van de vork is

zeer breed , en heeft eene verlenging die zig voorwaards uitftrekt.

No. DCCCXLII.

(h) Zie weder biz. 2n van dit Deel,
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No. DCCCXLII. Het roedeheen van een agouti.

Dit been is negen lynen lang , drie en een half lyn breed aan ’t een einde ,
en flegts anderhalf lyn aan ’t ander einde ; dit breede gedeelte is holrond aan

• zyne onderlle zyde , en bolrond aan de bovenfte.

No. DCCCXLIII. Een geraamte^ dat veel overeenkmfi heeft met
dat van den agouti.

Dit geraamte was in ’t Kabinet onder den naara van Indifche rot; het i®

grooter dan dat van den agouti onder No. DCCCXL gemeld , want het i®

een voet agt en een half duim lang van het einde der neusbeenderen tot aan
het einde der heupbeenderen : voor het overige heb ik in deze twee geraam-
ten, met malkandeien vergeleeken, niet dan al tc geringe verfcheidenheden
opgemerkt, om te vermoeden dat zy van dieren van verfchillende foorten
zyn.

Einde van het agtfie DeU.
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