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BESCHRYVING
DER

DIEREN.
EERSTE AFDEELING.

De ZOOGENDE DIEREN..

XIL H O O F D S T U K-

Befcbryving van 't Gejlagt der Robben , ^üoaar

onder de Zee-Beeren , Zee-Leeuwen , WaU
ruflen , Zee-Kalven en Zee-Honden , begree-:

pen zyn. yangft der ïValrujJen en Zee-Honden.

Gebruik ^an hunne Tanden y Huid en Spek. ^

N de Derde Rang der Zoogende Die- Naams-

ren 5 die Fer(B9 dat is Roofdieren ^ ^^eden.

of liever Verfcheurende Dieren^

genoemd worden 3 geeft men de eer-

fte plaats aan Schepzelen , die weleer geteld

plagten te worden onder de VifTchen , en inder-

daad zo wel in Zee leeven kunnen als op 't

Land , zo dat het eigenclyk Water- en Land-

dieren 5 qf Dieren van beiderley Leven * zyn* «^ f^.

De Latynfche Geilagtnaam Phoca is afkomftig i?ia

van 't Griekfch Woord Pboce ^ 't welk van dp

Ouden gegeven werdt aan de Zee-Koeijen of

i.PïjD^ nsiuK. A Zee.



2 Beschryving
LAFDEEL.Zee-Kalven; gelyk nog heden fommige Dieren

XiL van dit Geflagt op verfcheide plaatfen worden
Hoofd- genoemd. - Immers de Spaanfche Naam is Lobo

fnarim 5 de Italiaanfche Vecchio marino , en de

Genueefche Biio of Bove marino. De verfchil-

lendheid der Naamen van deeze Dieren wordt,

voor 't overige, t'eenemaal door de uitwendige

Lighaamsgeftake veroorzaakt 5 naar dat zy deze

of gene Landdieren meer of min gelyken. De
Hollanders geeven aan de gemeenfte Soort den

naam van Robhen.

Kenmer De hovende Voortanden zyn 5 volgens LiN-

£o"s^LiN.
^^^-^5 ^^^ ^^ g^^^^ gelyk in alle de Dieren, die

i«-/i:ps. tot den Rang der Roofdieren behooren. Zy

"ftaan evenwydig ; de nitwaardfe zyn de groot-

fle. In de Onderkaak heeft het vier Voortan-

dden, die evenwydig zyn, van gelyke grootte,

Diet digt aan elkander , en niet zeer fcherp

:

twee Honds- of Hoektanden , die in de Boven-

kaak van de Snytanden, in de Onderkaak van de

Kiezen af liaan : vyf of zes driepuntige Kiezen

of Agtertanden : geen Ooren uitwendig : de Ag-

terpooten te famen gevoegd.

(Joortew* ^^ ^^^^ Klein heeft de Robben gebragt in

het VyWe Gezin der Hairige Dieren die gevin*

gerd zyn , waar onder hy ook den Otter, Be-

ver, Walrus en Zee-Koe of Manati , betrekt.

De Heer Erisson maakt zynen Vyftienden Rang

van de Rebben alleen. Linn^eüs geeft thans

VM dit Geflagt vier Soorten op, naamelyk,

CO Rob



vanjdeRobbef* 3

(l) Rob ?net Ooren aan den Kop. I* AfdeeI*

XÏI.

Dit Dier wordt van den Heer Steller, inde Hoofd.

Verhandelingen der Akademie van Petersburg5om-
^"^^^^

flandig befchreeven. Het heeft de langce van ne-
«^^ ^ ^

gen-en-zeventig Duimen;de omtrek des Lighaams fi^ia, ^

bedraagt by deSchouders zeftig^by de Staart flegts Zee- Beefé

twintig Duimen. De dikke Huid is met digt zwart

Hair bezet, doch 't zelve heeft, in de Wyfjes , een

Afchgraauwe kleur. De Kop zweemt veel naar

dien van een Beer : de Baard beflaat uit lange

v/itte Borftels , doch die maar dun ftaan. Beide

Kaakebeenen zyn met fpitfe Tanden gewapend,

waar van men 'er twintig telt boven en zeftiei|

onder in den Bek. De Oogen zyn van grootte

als Oflen-Oogen : de Ooren klein , llyf en fpits , J

en hebben inwaards maar een naauwen Ingang,

dien deeze Dieren in 't Water kunnen toeflui-

ten. De Hals is dik, gelyk ook het Lyf boven

aan , doch nederwaards , om de Lenden heen

,

wordt het veel dunner. De Voorpooten zyn -

niet, gelyk in de Zee-Kalven , onder de Huid . . . :

verborgen , maar openbaaren zig , gelyk in an-

dere Viervoetige Dieren , geheelenal ; zy zya

ook met Hair begroeid , doch kaal aan 't end ^

en de Vingers of Toonen , welken het Dier 'er

i^f heeft, zyn met de Huid bedekt, die te ge*

lyk den geheelen Voet omringt , zo dat mea

Van buiten geen Leden noch Vingeren kan on«

der*

(ï) Urfus Marinus* /iÜ» PetropoUt. 2. /inn. 120%



4 B E S C H R T V I N C

I.AFDEEL.devfcheiden, maar de Voet verto3nt zigalseen

XII. ongedaantige Lap of als een Zwemvin : egter

Hoofd* gebruikt het deeze Voeten om te loopen. De
*^^^*

Agterpooten dienen meer tot zwemmen , alsook

in plaats van Handen , dewyl het 'er zig mede

kraauwt gelyk de Honden, Als het loopt ge-

bruikt het alleenlyk de Voorpooten , zettende

zig met het Agterlyf op den Grond en laatende

de Agterpooten nafleepen. Zy ftaan geheel aan

't end van 't Lyf , gelyk in eenige Vv^atervo-

gelen , leggende ook ten deele onder de Huid

verborgen 5 en kunnen derhalven niet uitgeftrekt

worden , doch het Dier kan ieder Poot in 't by-

zonder beweegen. De vyf Toonen zyn veel

langer dan die der Voorpooten , en ieder met een

byzondere Huid bekleed ; zo dat deeze Agter-

pooten de gedaante hebban van Zwemvinnen,

die aan 't end in vyf Lappen zyn verdeeld.

Deeze Dieren zyn voorzien met twee Uijers,

die nevens de Schamelheid leggen.

Levens- De Zee-Beeren hebben hun verblyf aan de
maaier,

j^^^^^^^ ^^^ Kamfchatka , beooften Afie. Zy
zwemmen met veel geweld. De Mannetjes heb-

ben veele Wyfjes y en leeven met dezelven en

de Jongen van beiderley Kunne , troepswyze 5

wel ten getale van honderdtwintig , by-een. Zy
paaren op den Oever , het Wyfje agterover.

Naauwlyks vreezen zy voor een Menfch en by--

ten op den Steen , dien men naar hun fmy t. De
Ouderdom maaktze , door overmaat van Vet-

heid , log^ CQ doet ze leggen blyven. Zy kie-

ïea



VAN DE ROBËÉN. 5

zen een Steen tot hunne Legerftee uit, dien zy i^ afdeel.

niet verlaaten. Men verhaalt , dat zy Kryg xïl.

voeren om hunne Wyven, om hunne Legplaats, ^oofo-
STUK,

om 't geen billyk en regt is. Den een bezwy*

kende, komt hem een ander hulpe bieden, dee-

zen weder een ander , nooit twee tegen een

;

tot dat ze allen in 't Gevegt zyn geweeft. Be-

droefd zynde fchreijcn zy bitter.

(2) Rob meteen Kam vanvoorenaandenKop. n.
Piboca

De Zee-Leeuwen , zegt gemelde Steller , Leonina.

zyn , wat hunne uit- en inwendige geftalte be- Zee-

treft , volkomen gelyk aan de Zee-Beeren , en
"^^"^*

worden 'er alleen in 't volgende van onderfchei-

den. Zy zyn tweemaal zo groot als de Zee-

Beeren ; de kleur van 't Hair is in de Mannetjes

rood , in de Wyfjes bruingeel. Om den Hals

heeft het Mannetje een dikken Krans van ge-

krinkelde Hairen , byna gelyk de Leeuwen >

waar van het Dier zynen Naam gekreegen zal

hebben.

Dit Dier is inzonderheid door den Tocht vaQ

den Heer Anson , Kommandeur van de Vloot

zyner Groot Brittannifche Majefteit, welke in

den jaare 1740 naar de Zuidzee zeilde, bekend

geworden. Het woont naar de Zuid-Pool toe,

zegt de Heer Linn^üs. Men vindt het door

den Kapellaan van gemelden Kommandeur, on-

der

(2) Leo marinus. Anson. lün. loo, Tah, loo,
Jn[on% Reizen. Amfterdam 1749. bladZt 115.

LDe£l, IIStvk. A 3



<J Beschryving
LAfdeel.^^^ de Dieren, aan 't Strand van 't Eiland

.XIL Juan Fermndez 5 't welk beweften de Am^ri-

HpoFö- kaanfche Kuft op omtrent ^4. Graaden Zulder
STU£

Breedte legt, aldus befchreeven.

Levens- Zy gelyken van gedaante naar de Zee. Kalven

manier, of Zee-Honden, maar zyn veel grooter , heb-

bende de langte van twaalf Voeten op 't minfte

en de dikte van omtrent drie Voeten. Men
vindt 'er fomtyds één onder , van twintig Voe-

ten lang en vyf Voeten dik, en deeze groote

zyn de Mannetjes , die, gelyk een Haan met

zyne Hennen , troepswyze leeven , en dikwils

met elkander om den voorrang vegten. De
Huid is met kort glad Hair bedekt ,

gelyk de

Robben , en daar onder zit het Spek zeer dik

,

fomtyds wel ter dikte van een Voet. De Man-

netjes hebben zeker Uitwas aan de Nci^s, dat

.over den Bek heen hangt; doch dit hebben de

Wyfjes Biet. Zy leeven by Zomer in 't Wa-
ter , en koiinen 's Winters aan Land , leggende

by geheele troepen in Slykerige plaatfen. Als

(dan brengen zy Jongen voort, gemeenlyk twee

't eener Dragt , die by de Geboorte reeds

de grootte hebben van een gemeen Zee -Kalf.

Deeze Dieren maaken eenig Geluid , dat naar

liet gnorren van Varkens zweemt, en fomtyds

briefchen zy als de Paarden ; 't welk inzonder-

heid fchynt te gebeuren , wanneer de Wagters,

idie zy uitzetten , hun van eenig naderend ge-

vaar verwittigen. Het Vleefch is eetbaar en

fchynt ^ door gewoonte of gebrek van bcter^

^elfs
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zelfs met fmaak gegeten te kunnen worden : het i, Afdeeu

Spek levert een menigte goede Traan uit, XII

Het Mannetje heeft een Kam aan de Boven- W^®*'^*

lip 5 zegt de Heer LiNNiEus : tv^ee Tanden die

byna uitlteeken in de Onderkaak. Zy zwemmea

by troepen , vegten voor de Wyfjes, houden

Wagt.

(3) Rob met de böve?ifte Hoektanden luiten den in.

Bek uitjieekende. Romaru%.

Walrus.

By de Autheuren , die in 't Latyn gefchree*

ven hebben 5 wordt dit Dierg- mcenlykiï(?i-?M-

rus genoemd 3 welke Naam waarfchyn^yk uit nee

Duitfche Woord Ros , een Paard en Meer ^ de

Zee 5 is famengefteld , en dus betekent een Zee*

Paard. Zo vindt men het ook van RAjrs be-

fchreeven, onder den naam van Zee-Paarde ver-^

keerdelyk Hippopotamus geheeten. De Ruflea

noemen het Morsf; de Engelfchen Morfe of Sea^

Horfe of Sea-Cow ; in de Noorfche Taa. h^ee

het Rosmul of ook Rojlimger en Hav-Hefl^

welk laatfte een Zee-Paard betekent. Gemecnlyk

egter voert het in de Noordfche Landen den

flaam van Valrus^ WalURosJ oï WdkMS\ doch

de Franfcben 5 aan de Kuften van Amerika , noe-

mea

Cs) Rosmarns. Olear. Mus*zi. Tab XXÏILFig.

J. JoNST. Phc. Tab. XLIV. Worm. Mus. 289. Bonan*

Mus.^6^. Fig.27. Morsf. Morfz., Rosaiarus.GESN,

/f^. 211. Wallrofs. Mart. Spicsb.7g. Tab. I. P. f. li.

Equus marinus, feu Hippopotamus falfodiftusi Raj^

Qyadr. ipu



e Beschryving
I. Afdeeu ï^^^ het Vache-Marine ^ of Zee-Koe , en om

XÏI. die reden is het van foinmigen , zo der Ouden
-Hoofd-

^jg ^^^ Hedendaagfchen , met de Manati of
STUK

Zee-Koe der Weftindiën verward geworden;

daar het egter door zyne kromme ver uitftee-

kende Tanden , en door zyne Agterpooten,

duidelyk van onderfcheiden is; zo dat het ook

van fommigen de Zee-Olyphant , of het Beejl

met de groote Tand^ is genoemd geworden.

Rang. By Johnston vindt mende Wah^us^ met de
fchikking.

Robben, in den Rang der Walviflchen gebragt.

De Heer Klein brengt hem in den Rang der

Dieren 5 die Hairig over 't Lyf zyn en gevin-

gerde Pooten hebben , en wel in de Vyfde Fa-

mihe , met vyf Vingeren , doch die met een

Vhes aan een verknogt zyn 3 gelyk Ganze- of

Eende-Pooten. De Heer Brisson brengt hem

met den Olyphant in zynen Derden Rang, on-

der de Dieren die geen Snytanden, doch Hoek*

tanden en Kiezen hebben ; verfchillende de WjiI-

rus , dien hy Odobenus noemt, daar in van den

Olyphant , dat zyne Tanden nederwaards en die

van den Olyphant opwaards gekromd zyn , en

dat de Wah'us geen Snoet heeft. De Afbeel-

ding , welke Johnston ^aar van Tab. XLIV,
onder den naam Rosmarus vetus , gegeven heeft,

zegthr^ is goed, Ik vind geen reden, orr^die,

welke men in een Nederduitfch Werk over dcQ

Walvifch-Vangft (*) vindt , te verwerpen.

Zie

(*) Zorgdrager. Croetil. Fifcbery. p. jp6. Zie

I
- ooi;



VAN DE Robben. 9

Zie hier hoe de Heer Brisson den Walrus [. afdeeu

bcfchryft. Dit Dier , zegt hy, is zeer groot; xil.

het heeft fomtyds de langte van zeftien en eenen Hoofd-
/ STUK.

omtrek van a^t Voeten. Het is met vier korte „ ^

,

Befchry-
Pooten voorzien, aan ieder van welke vyf Vin- vin^ van

gerenzyn, gewapend met Nagelen, en door de ^^isson. •

Huid te famen gevoegd. De agterften zyn ge-

heel naar agteren gedraaid , en fchynen niets an-

ders te zyn dan de Staart van het Dier. De
Kop is groot en platagtig van vooren ; de Snoet

is met flyve dikke Hairen bezet. Het heeft

geen Snytanden , doch twee Hoektanden in de

Bovenkaak, twee Voeten of daar omtrent lang,

nederwaards gekromd , en in beide de Kaaken

agt Kiezen , vier wederzyds. In plaats van

uitwendige Ooren heeft het op ieder zyde van

den Kop een Gat , waar door het hoort. De
Huid, die de dikte van omtrent een Duim

heeft 5 is met kort ftyf Hair bezet , van kleur

uit den bruinen vuilgeel. Het onthoudt zig in

de Noordelyke Landen, •''"" is^Ja-i l

' Dat de Agterpooten van den V^alrus 'niet met Aanmer-

elkander zyn vereenigd is blykbaar; doch ^^^'-aqu^^^^I^

zeiver Vingeren kunnen fomtyds met een Vlies

te famen zyn gevoegd, fomtyds van elkander

^efcheiden ; gel^ic men dit verfchil in de Zeehon-

den waarneemt. De Heer Anderson merkt aan 5

dat de vier Pooten van dit Dier door de Haiit-

burgfche

bok de He^. Hifi., of Tegenw. Staat van alk Folkm

VIL D. bladz. 962. . %

ï. Deil, II Stuk. A 5



ïo Beschryving
ï-A?DEEL.burgfche Zeelieden Vlaaren genoemd wor.

Xü. den 5 en in 't oude Saxilch Flaeran , 't welk
Hoofd- Wieken of Vleugels betekent. Zv dienen het

STUK*
,

. 1 ' ,

zelve niet zo zeer om mede te loopen als

tot het zwemmen , en dewyl alle de Poo»

ten met fcherpe Klaauwen voorzien zyn , kun-

nen de WalrulTen 'er , toe het beklimmen der

Ys-Schotfen , ook gebruik van maaken. In dit

opzigt , egter , wil men dat zy meer dienft van

hunne fterke kromme Slagtanden hebben , waar

van zy zig bedienen als haaken , 't zy om zig

aan 't Ys 5 aan Klippen , of by 't Strand op te

haaien , 't zy om in den Slaap zig daar mede vaft

te houden. Voorts gebruiken zy die Tanden

,

zo men wil 5 om in de Modder op den bodem

der Zee te wroeten, ten einde aldaar een foort

van Schulpvifch op te zoeken , welke hun ge#

woone Voedzel is ; hoewel men zegt , dat zy

ook andere Vifch , ja Kruiden en Zee-Wier,

eeten.

Woon- Ds Heer Linn^üs merkt den Walrus aan,

en Wyk- als een bewooner van de Landen die binnen den

den Wal- Noordpools-Kring begreepen zyn. Ik vind, dat

tas. Jiy ook fomtyds op de Kuften van Noorwegen

gezien wordt (*), en men heeft , weinige jaaren

geleeden, een Jong in de Zuiderzee gevangen.

De voomaamfle Woon- en Wykplaats van die

pier fchynt egter aan de Kuften van Groenland,

Ys.

(•) E.P0NT0PPIDANS, 3Bat.ï|{ftton4goatoe^
jeu. Koppenb. 1754. p. z^^.
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Ysland en Spitsbergen , te zyn , of liever ge-
j^ afdrel*

weeft te zyn ; want men heeft ze van veele xil.

plaatfen, daar zy eertyds menigvuldig waren ,
Hoofi>-

verjaagd. In 't voorfte van de voorgaande Eeuw

gaven de WalrufTen aanleiding tot den Wal-

vifch-Vangft. Deeze Dieren , waar van men de

Tanden eerft aan 't Strand vondt, werden ver-

volgens, om de Tanden alleen, in menigte aan

de Kuften van Moskovie , aön die van 't Bee-

ren-Eiland en elders , gedood; korte jaaren daar-

na, dagt men om van de Romp 't Spek af te

fnyden en Traan daar van te kooken , 't welk

in den Jaare 1605, de eerfte maal, door de

Engelfchen gefchiedde.

De menigte van WalrufTen , die men toen Walrufleii

Gp eenige plaatfen vondt , was byfter groot. Aan^^"^'^'

't Beerén-Eiland werden 'er, in 't Jaar 1608, in

zeven Uuren tyds , meer dan negenhonderd ge-

dood: twee Jaaren daarna op éénen dag vyf-

honderd. Een Man alleen maakte 'er veertig

met zyne Lens af. In korte Jaaren , egter, wier-

den deeze Dieren fchuuw, zy kwamen minder

op 't Land, en werden 'er zelden by zulke

groote Troepen aangetroffen. Men moeft ?eer

behendig zyti , ze van agteren bedotten , om
hun den weg naar 't Water af te fnyden , en

zig ten uiteriten voor hun hoeden; dewyl ze,

in de engte gebragt zynde , zig , op een zeer

Verwoede wyze , tragtten te verweeren. De
dikte en taaiheid van hunne Huid njiaakte, d^ü

men veel moeite hadt om ze met Lenfen dood

li jE>£;kl. XI Stuk» te
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LAFDEEutefleeken, en op de glibberige Ys-fchotfen zya

XIÏ, zy nog moeijelyker te betrappen. Op 't minde
Hoofd- geraas, dat zy hooren, laaten zy zig daar afin

Zee rollen , en men kan ze zelfs met een Ko-

gel niet gemakkelyk treffen. Om die reden,

en dewyl zy zo weinig Spek uitleveren , is de

Walruffen-Vangft allengs in verval geraakt.

, Deeze Dieren brullen of loeijen op gelyke

wyze als de Zee-Leeuwen, en zyn ook van

u niet minder grootte, naamelyk als een Koe of

Paard , ja dikwils veel grooter. Een gemeene

Walrus levert een half Kwarteel Spek uit. De
Slagtanden komen uit het bovenfte Kaakebeen

,

ter plaatfe daar de Walrus een ruigen Baard

: heeft : zy zyji 'er diep ingekaft en ftaan aan

hunne inplanting zo wyd van elkander , dat de

Onderkaak, met zyne punt, daar tuffchen in

fchiet. Hunne figuur is ZeifTenswyze krom naar

PuXL beneden , gelyk men uit de nevensgaande

F^i^ ^* Afbeelding van een Walrus - Kop kan zien ,

die door zyne gedaante veel van de Koppen

der Viervoetige Dieren , welke op 't Land

leeven, verfchilt. Ik vind 'er, gelyk de Heer

Brisson aanmerkt, ook geen blyk in van eeni-

ge Voortanden, die egter, volgens Linn^eüs,

een Kenmerk zyn van dit Geflagt.

Gebruik Deeze Tanden worden ons meed uit Rus-
ei isn-

land toegevoerd, zynde gemeenlyk twee Voe»

ten lang en omtrent drie Ponden zwaar; doch

men vindt 'er ook grooter. Zy gelden by *t ge-

wigt meer dan . Yvoor, en het Pit of Merg i?

dien-
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dienftig tot het vervaardigen van gemarmelde i, afdeeu
Meshegten , die zeer fraay zyn ; gelyk men xiL

van Olvphants-Kiezen Geveften van Houwers Hoofü-

en dergelyken maakt : doch tot Konft-Draaiwerk

zyn de Walrus - Tanden niet zeer bekwaam.

Ook is het voorgeeven , dat men van dezelven

Tanden maaken zou , om die de Menfchen , in

plaats van Natuurlyke , in den Mond te zetten

:

een dwaaling, welke uit de verwarring van dit

Dier met het Zee-Paard , den waaren Hippopota-

mus ^ of met de Zee-Koe der Weft-Indiën 5 ge-

naamd Manatiy fchynt te zyn gefprooten. Om
die reden heb ik zo wel een Hoektand van d^P^g* 2*

Zee-Koe, als een Slagtand van het Zee-Paard, ^^^* 3*

dat ik in 't vervolg befchryven zal , by elkander

hier nevens gevoegd. Van deeze , als veel duur-

zaamer zynde dan die van Walrus , en met een

zeer witte Korft overtoogen , worden de ge-

melde Tanden , ja zelfs geheele ryën Tanden

,

om in den Mond te zetten, gemaakt.

De Huid der Walruffen is zeer grof: men De Huid,

heeft 'er gezien van meer dan een Duim dik en ^^^^f"!^ >

wel vierhonderd Ponden zwaar. De taaiheid

maakt dezelve, nog nat en verfch zynde, tot

Zeelen of Touwen bekwaamer dan tot Leder,

dewyl zy , gelyk de Ofle-Huiden in Kalk ge-

legd om te bereiden , broofch wordt. Men zegt

my , dat dezelve naar Duitfchland gezonden en

aldaar gebruikt wordt in de Bergwerken. Som-

mige deelen des Lighaams zyn, volgens de Op-

i.DïKu jist¥Ko tel-
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Hoofd-
stuk.

PL.XL

'1. Afdeel. telling van Martens, eetbaar; maarANDERsoN

XII. verhaalt, dat hy van een Schipper had verno-

men, hoe eenigen van deszelfs Scheepsvolk,

de Nieren gegeten hebbende van dit Dier , daar

door zeer bedwelmd geworden waren , 't welk

niet overging dan door den tyd en van fchrik-

kelyke Hoofdpyn werdt gevolgd. In de Schaft

is een Been , van gedaante als Fig. 4 is afge-

beeld 5 't welk men , doch zeer oneigen , een

Walrus-Kraan noemt; dewyl het van binnen

geen doorloopende Buis, maar een Spongicufe

zelfilandigheid of Merg heeft. Ik kan daarom

niet geloovenj dat de Schaft geheel van Been

zy , gelyk fommigen verzekeren. Gedroogd

zynde , wordt het Poeijer van dit Been door

de Moskovieten tot afdryving van den Steen ge-

bruikt ; het bevordert ook de Kraam en zet de

Nageboorte af, zo Barthounüs getuigt: ja,

iemand door het dikke Spongieufe end Bier te

laaten opzuigen, is tegen het moeielyk Wa-
teren , zegt hy , dieaftig bevonden (*).

IV.

Phoca

(4) Röh met de Hoektandeii in den Bek beflooten.

Viti^iina. De algemeene Naam van dit Dier, zo in

Rob of Deenemarken als inSweeden, is Zee-Hond ^ en
Zee Hond.^^3 noemt men 't niet alleen by ons, maar zelfs

ook

() Rarior. Cenr. IL Hift. XLIII.

(4) Phoca five Vitulus morinus. Gesn. J^. ^ot»

Aldrov. Phc, 722. JoNST. Pisc. 44. DODART. J^.

Ipi. Tab. ipi. Raj, Quadr. lif. '
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ook aan de Kaap de Goede Hoop ; by de En- 1, Afdeeu

fchen Seal of SeaUBiindt, In 't Sweedfch^ecft XH.

men het den Naam van Siaelt , in 't Noorweegfch Hoofd-

van Kambe^ in 't Groenlandfch van Pufa,

JoHNSTON hadt de Robben mede onder de Kenmcf-

Walviffchen t'huis gcbragt. Klein brengtzein

de zelfde Familie met de WalrufTen, Brisson

maakt zynen Vy f tienden Rang van de Robben

alleen, onder den naam van P/?06'aofZee-Kalf:

tvaar van hy het Kenmerk aldus opgeeft. Het

heeft in de Bovenkaak zes , in de Onderkaak

vier Snytanden : aan ieder Poot vyf genagelde

Vingeren 5 met Vliezen te famen gevoegd: de

Agterpooten zyn agterv^aards uitgeftrekt. Hy
merkt aan , dat dit Dier vier Hoektanden heeft,

gelyk die der Honden , te vï^eeten in ieder Kaak

aan beide zyden één : dat het getal van des-

7elfs Kiezen niet beftendig is. Het is een Dier,

zegt hy 5 van beiderley Leven , doch onthoudt

zig langer in de Zee dan op 't Land.

De Robben woonen in de Earopifche Zee Woon-

zegt LiNNiEiTS, en in de Ooftzee zyn zy me-^^^^^^*

nigvuldig. Ik geloof dat zy niet minder in an-

dere Zce^en zyn: want men vindt inden Reis-

togt van den Heer Anson aangemerkt , dat 'er

groote menigten van deeze Robben aan de Kus-

ten van Zuid-Amerika, zelf in de Zuidzee, ge-

vonden veerden , die het Landvolk daar tot Spy.

ZQ ftrekten. Men vindt 'er, gelyk bekend is,

den Stapel van, om zo te fpreekeo 3 binnen dea
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l.AFDEEL.Noordpools-kring, aan en op den zoom van 'c

XIL Ys, zelfs in Spitsbergen en de Straac-Davis. .

Hoofd. Schoon de Heeren Linn^üs^ Brisson en
STUK
--*,., Klein :, van de Zee-Kalven en Zee-Honden , als

van 't Zee- van een zelfde Dier fpreekcn 5 komt hetmy egter

Kalfen y^Qj. ^ ^^^ ^^r een aanmerkelyk onderfcheid in

Hond. de Lighaamsgeftalte tuflchen dezelven zy. Im-

Pl. XI. mers iedereen , die de Afbeeldingen, hier van

* dezelven gegeven, met elkander vergelykt, zal

dit moeten toeftemmen. Fig. 5, is de Afbeel-

ding, welke de Heer Linn^üs aanhaalt, van

het Zee-Kalf in de Middellandfche Zee gevan-

gen, en door de Leden der Akademie van Pa-

rys uitgegeven : Fig. 6 , is die van een Zee-

Hond , welken de Hooggeleerde Heer Albinus,

in 't Jaar 1 748 5 den 24February, te Leiden, op

de Vertoonplaats der Ontleedkunde, inmynby-

zyn heeft laaten openen. Men kan op deeze

beide Afbeeldingen zo veel ftaat raaaken als op

iets ter Wereld , en behoeft niet te twyfelen

,

of dezelven zyn naar weezentlyke Dieren ge-

tekend.

Verfcbef- ^^ ^^^^^ Linn^eus hadt, in zyne Fauna Sue-

denheden cica , van tweederley Zeehonden gefproken

;

Honden" ^^'^^^ '^^^ ^^ ^^^ ^^ January jongt de ander

in February; de een by Troepen huishoudt, de

ander op zig zelf alleen ; de een grys is de an-

der zwart. Klein zegt, ten dien opzigte, dat

hy nooit zwarte had gezien. De Heer Pon-

TOPPiDANs maakt gewag, dat 'er aan de Kufl

van Noorwegen oude Zee-Honden gevonden

wor^
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\vórden 5 van grootte byna als een Paard > waar I. Afdreg»

van men eenigen Klapmutfen noemt , om dat zy
i^l^'^^

op den Kop een flappc Huid hebben , welke zy stuk.

over de Oogen en Snoet heen kunnen fmyten.

Maar de Heer Parsons , Lid der Koninglyke

Sociëteit van Londen , fpreekt nog van andere

Verfcheidenhedcn , die de langte van den Hals

en 't Lyf , en de geftalte van den Kop betref-

fen, welke hy insgelyks door naauvvkeurige Af-

beeldingen opheldert. Zie hier zyn eigen

Woorden Q^y

3, Sommige Soorten zyn 'er van dit Geflagt Waarree*

5> der Phoca^ die nooit tot meer dan een Voet
J|!^"j^^^^

55 langte groeijen ^ en verder vindt men allerley pAiisowsé

^5 middelfoorten , hunnen vollen v/asdom heb-

55 bende , van deeze grootte af tot aan die van de

„ Manati en Walrus* De Huiden van alle de

55 Soorten hebben kort Hair , en zyn gemen-

5, geld 5 van ftrookoleur en geel af, tot aan het

55 allerdonkerfte bruin en zwart. Somwylen zyn

5, zy regelmaatig gefchakeerd ; fomwylen keur-

5, lyk gefprenkeld ; fomtyds met bruine Wol-

,5 ken op een geelen Grond , gelyk een Schim-

55 mei Paard ; fomtyds, wederom, beflaathet

3, bruin of zwart het grootfte deel der Huid>

5, hebbende minder van het geel ; en , om kore

5, te gaan , zelfs die van de zelfde Soort zyn zo

„ verfcheidelyk gevlakt of gewolkt , als Hon«

„ den van een zelfde tuk. Ook is 't waar^

fchyn*

(*) Philos. TranfaÜ. Vou XLVIL pag. 114.

I. D^XEt. IX Stuk* B
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I.Afdeel.jj fchynlyk, dat^ in weinig bezogte Eilanden ejd

XIL 55 Landftreeken , andere Soorten van deezen
Hoofd ^^^^ zullen zyn v die men nog niet ontdekt

.55 heeft : doch men moet opmerken , dat , wan-

3, neer zig geen ander verfchil , dan de enkele

j5 verandering van kleur, onder haar vertoont;

35 iiasiTielyk in haare grootte, evenredigheden,

3, Tanden of Ledemaaten ; zy niet meer voor

33 verfchillende Soorten te houden zyn , dan

.3, Koeijen die verfcheiderley verdeelingen heb-

3, ben in de Wolken of Vlakken van 't Hair

:'^ '

3, op hunne Huiden."

Verfchei- De Heer Parsons fpreekt vervolgens van de
^e Soorten Verdeelina; , welke door den Heer Linn^.üs
van Rob-
ben, ' voorheen in 't Geflagt der Pboca gemaakt was

,

toen die Natuurkenner hetzelve maar in de twee

Soorten , van Phoca met bedekte en Phoca met

uitjleekende Hoektanden , onderfcheidde (*) , en

. hy fielt van de eerfte Soort , dat is die der Zee-

.Honden 9 de volgende Verfcheidenhede^ voor,

^ welke hy door Afbeeldingen van zodanige Die-

. ren , naar 't leven gemaakt , opheldert ; naa-

melyk.

I. Kleine Zee-Hond , de Palmen der Voorpoo*

ten gevingerd., genageld met ronde Nagelen.

De gewoone Rob , het Zee-Kalf van Char-

LE7 0N en veele andere Autheuren. Men
vindtze aan de Kuften van 't Eiland Wight,

die van Cornwall en byna alle Landen.

2. Klei-
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1. Kleine Zee-Hond, metmï lofizger Hals^ emj-^A^j^^^i.

Kop zweemende mar dien van een Otter
j,
de xil.

Hooi
STÜfti

Voorpooten breed ^ niet gevingerd.
Hoofd-

• De langhalzige Rob van Grew. Men vindt-

ze aan de Kuften van verfcheide Landen.

3. Kleine Zee-Hond , met de Vöorpooten gevin-

gerd^ genageld y den Hals gekneepen^ den

Kop als van een Schildpad.

De Schildpadskoppige Rob. Zy onthoudt zig

aan de Oevers in verfcheide deelen van

Europa.

4. Groote Zeehond 5 mei de Voorpooten ge-

vingerd j genageld ^ het Lyf langer.

De Langlyvige Rob. Men vindtze aan de

Kuften van Cornwall en van 't Eiland

White.

Als eene vyfde Verfcheidenheid ftêlt de Heer

Parfons den Zee-LeeüW van den Heer Anfbn

Voor 5 die van de anderen in 't algemeen, wcU

kcr Agcei'pooten bi'eed zyn alsgewoonlyk, ver*

fchillen zou , doordien zyne Agteipooten in

tweeën zyn gefpleeten: doch het blykt klaar >

dat hy dit Dier verwart met de Majiati ofZee*

Koe der Weftindiën.

Voorts fpreekt hy van de Leerzaamheid der Hunne

Robben of Zee-Hönden, die, gelyk Charle- Leerzaam-

iroN reeds gemeld heeft, van de Viffchers en

Zeelieden, aan de Kuften van Gornwall en'tEi-

land Wight , gevangen zynde , zo tam worderi

gemaakt , dat men Geld kan winnen met de

Aardigheden van deeze Dieren te vertooneo.

lpeüu ïistuk. Ba 53 Wy
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LAfdeel.m Wy hebben 'er tegenwoordig, zegthy, een

X!I. 35 in de Stad [te Londen] , die zeer behendig

Hoofd.
^^ jg^ Hy beantwoordt het roepen van zyn Baas,

33 en neemt deszelfs bevelen in agt: eetuiczy-

35 ne Handen ; klautert uit het Water en ftrekt

3, zig ter voller langte uit y wanneer het hem

3, belaft wordt : dan kruipt hy , op 't gegeven

33 bevel, weder in het Water, en ftrekt, om

5, kort te gaan, zyn Hals uit, om zyn Baas te

3, kuffen, zo dikwils en zo lang, als men het

„ begeert.*'

Zy wor- 't Komt my ook niet onwaarfchynlyk voor,

den foiD' ^^|. deeze Dieren fomtyds aanleiding gegeven
tyds voor
Meermin- hebben om het oude Denkbeeld, dat 'er Meer^

nenofSy fninnen of Syreemfiy dat is Schepzels vanboven

aangezien, ^^^^^h van onderen Vifch, in de Zee gevon-

den worden , in ligtgeloovige Herfenen ftand te

doen houden of te verfterken. In 't Voorja^a:

1755 hadt men in 't Y , omtrent Aftendelft , zo-

danig eene Vertooning , welke veel gerugts maak*

te (^y „ De Syreen uit Brafiüe , die , zo

3, Bartholinüs verhaalt, te Leiden is ontleed

yi geworden door P. Paviüs, komt my ver-

3, dagtvoor, zegt Linn^eüs , wegens de uitftee-

3, kende Ooren en een zo dunnen Hals in een

3, Zoogend Waterdier : ook vindt men dit van

3, de Reizigers niet nader bevestigd." Zou

men niet het zelfde zeggen mogen van dat

Schep-

(*) Zie i^TSederU Jaarboeken. Meyi755, bladz^
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Schepzekje, 't welk in 't Jaar 17585 op dei.AFDEEt.

Kermis van St. Germain , teParys, levendig ver- xil.

toond en afgebeeld was, hebbende de langte Hoofo^
STUK»

van omtrent twee Voeten (*). Immers de Ver-

tooningen van zodanige Schepfelen in de Zee

,

waar van thans wederom met zo veel ophef

wordt gefproken (f) , fchynt t'eenemaal met die

van Robben of Zee-Honden overeen te komen.

In Groenland, of op het Ys in den Noorder- Robben-

Oceaan 5 worden de Zee-Honden , nog Jaar- jl^ê^n in

'jrroen«

lyks, in menigte gedood. De Schepen, dieiawd*

daar op uitgaan , houden zig langs den Zoom

van 't Ys , en , op de dryvcnde Schotfen of in Baai-

jen aan de Ooflkuft van Groenland, vinden zy

fomtyds geheele Schooien. Men heeft weinig

moeite of konft noodig om ze te dooden , indien

men flegts behendig en flerk genoeg van Volk

is , om ze van naby te kunnen belpringen : want

een enkele vSlag, met een Stok, op de Neus, " ^^^

brengt deeze Dieren in onrmigt. De Robben

,

die men tegenwoordig doodt , zyn meeft klein

en jong , leverende met hun dertigen naauwlyks

een Kwarteel Spek uit (4^). Egter worden nog he-

den-

(*) Zie the Cenikm. Magazine^ fox December

1759. p. 560.

(t) In Er. Pontoppidans , 3Sat j|ift. ÖOU
3So?toegen. p. 365.

(t) De Hoornfche Robbeflager, i^ Expeditie ge-
naamd , heeft in de twee Jaaren , dat dit Schip naar
Groenland is geweeft , naamelyk 1759 en 1760,
gevangen ongevaar vyfduizend Robben , 't welk
volgens de Lyften heeft uitgeleverd maar 173 Vaten
Ï.Deex^ Il Stuk, 13 3 of
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I.Afdèel.^^^^'^^S'Sj) aliejaaren, eenigc Schepen uit Noor-

Xïl. wegen op dien.Vangfl uitgezonden, die fomtyds

HoQFD- vvel 5?:cven- of agthonderd Vaten Spek mede te-

rug brengen , devvyl men dikwils, op éénen dag,

twee- of driehonderd Robben magtig wordt (^j.

In de Robbeflagery heeft men opgemerkt
j,

dat deeze Dieren , hoe lomp ook in 't aanzien,

eene byzondere Voorzigtigheid gebruiken , orn,

terwyl zy leggen te flaapen , niet verrafl: te wor-

den. Een van de Troep houdt de Wagt , en

maakt, wanneer hy onraad verneemt, zeker Ge-

luid , dat naar de Stem van een fchorren Hond,

die blaffen wil , gelykt. Ook verzekert men,

dat zy, van het lofle Ys verjaagd zynde en el-

ders een andere Wykplaats moetende zoeken,

in een zo regten koers voprtzweramen , dat men

^e, zelfs op het Kompas, kannazeiien, zonder

gevaar van ze kwyt te raaken.

Vaiigflder Aan de Kuften en Eilanden van de Ooftzee

^ee-Iion- q^ ^]^j^ Noorder Oceaan, ö;ebruikt men andere
den. ^ o

manieren om de Robben of Zee-Honden, die

daar zo gemakkelyk niet te betrappen zyn , mag-

tig te worden, Behalven dat men ze fchiet , zet

men ook Netten uit, om ze te vangen. Weleer

plagt men 'er Honden te hebben , die als op

deeze Dieren ter Jagt gingen , doch dit gefchiedt

nu zelden. Een derde manier , die ook niet veel

in gebruik is, woïdt op Faro genoemd auf Later

te

of Kvvaneelen Spek, en dus zouden negen-en-twinr

tig Robben een Kwarteel Spek geeven, Zorgdraa-
GERfchryft van de 15 of 10 ^en Kwarteel; zo dgi
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te gaan, en wel om dat dit gefchiedt in den tyd L Afdef,l.

wanneer zy paaren. Aldaar zyn, op veele plaat- XIL
Hoo

STDK.
fen 5 in de Rotfen aan de Zee groote Holen. ^^^^^'

als gewelfde Kelders, die van buiten maar een

klein Gat tot een Ingang hebben , daar men met;

een Boot pas in kan vaaren. De Grond van

deeze Holen loopt naar agteren fchuins op , zo

.

dat zy daar drpog zyn , maakende ruime Gewel-

ven , alwaar de Robben of Zee-Honden met el*,

kander huishouden. Om ze te vangen neemt

men twee Booten en een lang Touw met zig;

de eene Boot vaart 'er binnen, de andere blyft

'er buiten, en 'c Volk, dat daar in is, houdt het

Touwvaft, ten einde de ingevaren Boot, wan-

neer die vol Water geflagen v/ordt , gelyk dik^

wils gebeurt, met het Volk daar uit te haaien.

Die in de eerfte Boot zyn vaaren zo diep in

het Hol , tot dat zy fluiten , en fpringen dan op

't drooge ; hebbende brandende Fakkelen by

zig, wegens de duifterheid van het Hol , al«

waar 't hun zelden mifi: eenigeZee-Honden aan

te treffen.

Doch in deeze Vangft wordt een groote voor-

zigtigheid vereifcht. Men houdt de Fakkels , die

zo dik als een Mans Arm zyn, eerft in de Boot

verborgen, op dat de Robben het naakend ge*,

vaar niet zien of zig te Water begeven mogen.

Wan-

2y kleiner ofjonger moeten zyn , diemen tegenwoor*
dig ilaar vindt, dan voor eenigejaareu,

{) Er. PoNTOPPiDANS , als boven, p, 239.
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I.Afdeel. Wanneer men Grond bereikt, fpringt eerft een

XII. Man in 't Water, die eene Knods in de hand

Hoofd- heeft: hem volgt een ander, met de beide bran-
STUK

dende Toortfen , die hy boven zyn Hoofd om

hoog houdt, en een derde agter hem, ook met

een Knods of Knuppel gewapend. Zo dra dee-

ze Dieren het Licht zien, v^illenzy zig te Wa-

ter begeeven , als weetende dat zy daar veilig

zouden zyn , maar de weg is hun afgefneeden.

Dan rigtten zy zig naar den voorden Man , en,

indien het Mannetje hem eerft ontmoet, heeft

hy genoeg werks om zyn Lyf te befchermen.

Het gaat op de Voorpooten overend ftaan ,

met opgefperden Muil , en rukt dikwils dien

Man den Knuppel uit de Handen , tot dat

de ander komt en het Dier in de Nek flaat.

Met het Wyfje , dat voor den Man wykt

,

hebben zy zo veel moeite niet. Als deeze Die-

ren maar regt op den Kop of op de Neus ge-

troffen worden , vallen zy aanftonds in onmagr,

~ .^ en dan fnydt men ze , zonder draalen , den Hals

af. Na dat alle de oude Robben dus afgemaakt

zyn 5 gaat men de Jongen opzoeken , die , in het

bovenfte van het Hol en ver van 't Water leg-

gende , zig geheel ftil houden , tot dat zy op

dergelyke wyze geknuppeld worden en gekeeld.

De gedoode Robben worden aan het Touw ge-

bonden , en van de genen , die daar buiten in de

BpQt zyn a uit het Hol gehaald. Op deeze ma^

nier wordt men fomtyds , in eens , wel vyftig

ftqks magtig, waar van de Ouden zo groot zyn
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als een Os of Koe. Op dergelyke wyzeii wor- L Afdeel.

den zy , aan de Wefter- en Noorder-Eilanden van XIï.

Schotland, ook gevangen. J}!'f^^^
S 1 UK*

Volgens het Berigt van den Heer Anderson,

zouden in het Meir van Baikul^ in Groot-Tar-

tarie, dat een groote Verlaatbak is van de zoe-

te Wateren , die uit verfcheide Rivieren zig

daar in ontladen , ook een menigte van deeze

Dieren zyn. De Heer Heidenreich, die van

Petersburg, door geheel Siberië en Tartarie,

tot aan de Grenzen van China gezonden was,

om overal Mynen op te zoeken en de Myn-

v^erken te herftellcn , hadt hem verzekerd , dat

dit weezentlyk zodanige Robben zyn, als men

vindt in de Ooflzee en den Oceaan ; doch een

weinig kleiner. Het Meir bevroozen zynde,

maakten deeze Dieren hier en daar Openingen

in het Ys , om lugt te fcheppen ; doch de Tar-

taaren en de RufTen, die by dit Meirwoonen^

wiften ze daar uit te haaien met driehaakige

Harpoenen en gebruikten in hunne Lampen

geen andere Olie , dan die van het Spek der

Robben bereid was. Hy onderftelt, dat de

Voorouders van deeze Dieren uit de Ys-Zee , •

langs de Rivier Jenifea^ tot in dit Meir, 't welk

geheel ver Landwaards in legt, gekomen zuU

len zyn.

Omtrent de Lighaamsgeftalte en inwendige Lighaams-

deelen der Robben , zal ik eerft de Befchrv- ^^^^}^^
^ van het

ving doen van het Zee-Kalf in de Middellandfche Zee-Kalf.

Zee gevangen, hier voor Pi.. XI, Fi^, 5, af. i^^*^^*

J»Deei, II Stuk. B J ge-
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LAfdeel. geheeld. De Franfche Akademiften njerken

XIL aan (*), dat hetzelve meer overeenkomt mee

^^r?f^^ de Phoca der Ouden, dan met deZee-Koe der

Weffindiën 5 en inderdaad zyiïe Tanden, die

fcherp als Wolfstanden waren, zonderen het

genoegzaam daar van af. De Kop is ook zo

digt niet tegen de Schouderen aan ,, en de Hals

veel kennelyker, dan in de Afbeeldingen , die

men van de Zee-Koe heeft. De langte was

maar agt-en-twintig Duimen, vati den Muil Jjf

tot aan het end der Agterpooten , die tegen

elkander waren aangevoegd , met een kort

Staartje, 't welk Aristoieles reeds by eea.

Herte- Staartje vergeleeken heeft , tuffchen bei-

den. De Voorpooten waren kort, en met het

Been des Opper- en Onder-Arms beflooten on-

der de Huid, die de Borfl: bedekte, en dus digt

tegen 't Lyf aangevoegd , doch met Nagelen

voorzien. Op zyne harde dikke Huid hadt

het kort Hair, tuffchen grys en vaal, een wei-

Big bleeker aan den Buik , op de Rug met bruin-

i-oode Vlakken van grootte als een Nagel. De

Kop was dik en groot naar
,

't Lyf , met een

breeden Muil en diep ftaande grpote Oogen;

de Oorgaten klein. Aan den Bek hadt het lan-

ge Borftels of Knevels , niet golfswyze bogtig 9

maai- golfswyze uitgerand , gelyk de AfbeeU_

ding, by Letter A, aanwyft.

IiiwcBdi. In de Maag, die langwerpig was, van ge<.

(;*) Ouvrages adoptéz. Tom* U p. ï?U
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daante als een Darm, vondt men een Kluwen lafd^eu

van Zee-Wier 5 ter grootte van een Noot, die xii.

den bovenden Mond verftopte. Haar binnen- stuk,

lle Rok; was geplooid en maakte overlangs ver-

fcheide Rimpels , die in het bovende gedeelte - -'

Golfswyze , doch in 't onderde regt liepen

,

c^ven gelyk in de laatde Maag der herkaauwen-

de Dieren. De Lever hadr zes Lobben, twee

groote naar onderen en naaragteren, twee klei-

ne voorwaards en naar boven. Aan dit Inge^

wand was een Galblaas, De Nieren geleeken

veel naar Kalfsnieren, zynde niet, gelyk die

derBeeren, uit verfcheide kleine Nieren famen-

ged:eld ^ en alleenlyk met ondiepe groefjes

verdeeld', doch menigvuldiger dan de Kalfsnie-

ren ; zo dat de Nier uit veele famengevoegde

Klieren fcheen te bedaan. Ook vondt men 5

behalve het groote Bekken in de holte deir

Nier, nog veele kleine, door derzelver zelfs

-

Handigheid verfpreid. De Long hadt maarééne

Lob , ter wederzyde. Het Hart was rond en
.r^^^-i^tr

plat, met groote Holligheden en zeer kleine -- -

Ooren. Men vondt in de Hol-Ader een derge-

lyke Opening, als in de Menfchelyke Vrugc

het Ovaale Gat genoemd wordt, dienende om >^^

het Bloed uit dezelve pnmiddelyk over te brem

gen in de Slinkcr Hollighcid en dus indeGroo^

te Slagader , '^opd^ïi te pafleeren door de Long,

Dit Gedel heeft het Zee-Kalf ten uiterden noo-

diga om den Oniloop des Bloeds aan den gang

I. Deel, II Stuk, . te
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i. AroEiL. te doen blyven , dewyl het dikwils eenigen tyd

J^^^' onder Water moet vertoeven.
Hoofd- ^ ^ ^

STUK. Men heeft de Beenderen van dit Dier be-

De Been- vonden zeer hard te zyn , inzonderheid die van
eren^enz.,^

Bekkeneel, en geenzins Kraakbeenig, gelyk

Aristoteles en Pliniüs verzekeren. Tuflchen

het Voor- en Agterbrein was een Beentje , ge-

lyk in veele Viervoetige Dieren , doch plat en

puntig , niet rond en dik als in de Zee-Koe

der Weftindiën. De Herfenen waren uit- en in-

wendig als die der Kalveren , doch naar even-

redigheid van 't Hoofd grooter ; 't welk veel

verfchilt van de gefteldheid in de Viflchen , die

gewoonlyk zeer weinig Brein hebben. Het

Kryft^Lllyn van 't Oog was, gelyk in andere

Waterdieren, Klootrond, en de Gezigtzenuw

hadt haaren ingang midden in den bodem , regt

tegen den Oogappel over , doch men vondt in

het Oog die duizenderley kleuren niet , waar

van de Oude Natuurkenners fpreeken.

Befcfiry. De Heer Albinits heeft in den Zee-Hond,
ving van j^j^j. ^q^j- [^ pig^ g afgebeeld, onder anderen
den Zee- , , , , ^^^ -^ .

'

Hond. het volgende opgemerkt (*). De langte was
PL.XI. 2es en een half Voet; de dikte meer dan ge-

^' ' woonlyk, als zynde het Dier bevrugt. Het

hadt geen uitfteekende Oorenof Oorlappen; de

Oogen waren befchermd met dergelyk een Vlies,

als de Viervoetige Dieren in 't algemeen heb-

ben. Aan de Bovenlip hadt het een foort van Kne-

vels,

(*) Annot. Acad. Libr. III. Cap. XV.
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vels, beftaande uit lange Hairen, dieaandezy-i. Afdeel.

den op gelyke wyze uitgerand waren , als wy xn.

in het Zee-Kalfhebben gemeld 5 en als met knoo- ,1.^^.

pen zig vertoonden, 't welkzedeedtglinfleren.

Zes Voortanden hadt het in de Boven- , vier ia

de Onderkaak gehad ; vier Hoektanden veel groo-

ter: de Kiezen zelfs eenigermaate fcherp, en

dus den geheelen Bek zeer bekwaam voor eeqi

Roofdier. De Tong was aan *t Voorend, of

aan de tip, eenigzins ronduitgefneeden, zodat

zy dubbeld kon fchyncn. Uitwendig zag men

zeer weinig van de Armen ofVoorpooten, die,

gelyk van het Zee-Kalf verhaald is , byna ge-

heel onder de Huid verborgen waren , doch door

uitrekking zig als Armen of Elleboogen vertoon-

den 5 waar aan een foort van Handen fcheen te

zyn, met vyf Vingeren, zeer fcherp genageld,

en met een Vlies te famen gevoegd. De
Agterpooten hadden meer de gedaante van een

Viflchen-Staart ; weshalve 't Gemeen zegt, dat

de Zee Hond een dubbelde Staart heeft. De
Palmen , niettemin , waren ook gevingerd en met

Nagelen voorzien , doch niet gewapend ; dewyl

het Dier zig daar van flegts om te zwemmen

,

niet tot aangrypen van iets of tot verdediging

fchynt te kunnen bedienen. De opening van

de Scheede en van den Aars , was uitwendig

gemeen. Agter den Navel openbaarden zig de

kentekenen van twee Uijers. De Huid was hard

doch buigzaam : het Spek drie Duimen dik aau

óhn Buik en nog veel dikker in den Nek- Over

hDEKU II Stuk, 't ge*
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t Afdeel. 't geheele Lyf hadt dit Dier kort Hair , 20 1(^

.
; XII. fen en gl^d, dat het zig byna als Hairloos ver*

stvK^^^' toonde; de kleurwas geelagtig doch met menig-

vuldige bruine Vlakken , en bleeker aan den BuiL

De ongebooren Vrugt , die men in dit Schepzel

vondt^ hadt de langte van een Voet 3 en wa^

iióg byna kaal ; egter reeds met Kneveltjes voor-

zien ; de Pooten duidelyk gevingerd en gena-^

geld.

Levens- De Robben zyn Dieren , die wel éenigen tyd^

mnier der
Jq^j^ niet altyd, onder Water kunnen biyven.

Robben.
, n r -,

Zy flaapen op 't drooge of op 't Ys, alwaar zy

ook paaren en hunne Jongen voortbrengen. Zy

zouden miflchien wel geheel buiten 't Wa-

ter kunnen leeven ; want Redi verhaalt ^ dat hy

een Zee-Kalf . 't welk hem door den Groot-

Hertog van Toskanen gezonden w^as , vier Wec-

ken lang 5 zonder Eeten en buiten 't Water,

gehouden heeft, dat nóg langer zou geleefd

hebben , indien men bet niet ter Öntleedingè

had gebruikt. In 't Slaapen fnofken zy zó

luid, dat zy omtrent een geraias maaken als het

bulken van een Kalf. Hunne Jongen gebaard

hebbende , blyven zy , naar men verhaalt

,

twaalf dagen op 't drooge , en de Moer ge-

leidt ze eindelyk naar 't Water, óm ze allengs;

te leeren zwemmen. Zy brengen een, tweey

of drie Jongen op 't meefte , in eener dragt ter'

Wereld, Haare Spyze fchynt voornaamelyk!

Vifch te zyn , en men wil dat zy haare grooté

Veè^
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Vettigheid verkrygen in Schooien van Ha-i. Afdeei^

ringen. ^^J-
't Gebruik) dat men van deeze Dieren heeft,.stuk.^

is menigvuldig. Aan de Kuften van 't Zuider- Nut ea

deel van Zuid- Amerika , zo wel als in de^^^^^^^*

Noordelyke Landen van onzen Aardkloot , wordt

derzelver Vleefch en Spek van de Wilden niet

alleen , maar ook van Europeaanen en andere

Natiën , gegeten. Oudtyds fchynt het in Enge-

land zelfs geen ongewoone Spyze te zyn ge-

weell ; want men vindt onder den Voorraad

,

die tot de Inhuldiging^Feeften van Biffchoppen

gekogt werdt , ook van BruinvifTchen en Zee-

Kalven melding gemaakt (*). Op de Eilanden

van Schotland worden , nog hedendaags , de

Robben ingezouten 5 en dikwils als Varkens-

Spek gegeten. Ook verzekert men, dat de Olie "^'--"-

of Traan , die gemaakt wordt van 't Spek van

Jonge Robben , welke veel vetter dan de Ouden

zyn, zo goed om te eeten is als Olyven-Olie,

hebbende geen de minfte kwaade Reuk. Voor-

al is deeze Olie zeer bekwaam om in de Lam-

pen te branden. Het Volk , dat aan Straat Da-

vis woont , gebruikt het Robben -Vleefch tot

Spyze ; het Bloed tot een Geneesmiddel ; de

Huid tot Kleederen en omkleeding van hunne

Schuitjes; de Peezen en Darmen in plaats van

Glas , van Zeilen , van Touw om te binden en

van Gaaren om te naaijen ; de Beenderen tot

het

O) Pbilof. TranfaQ. Vol. XLVIL ?• 1 17.
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i. Afdeel.^^^ maaken vaR allerley foort van Werktüigetii

XII. zo in de Huishouding als op de Jagt. Men
Hoofd- heeft zig oudtyds ingebeeld, dat Klootjes, uit

STUK*
de Ribben gedraaid 3 de Pyn der Aambeijen on*

middelyk deeden ophouden , en Kraaien, uit de

Beenderen van een Zee-Kalf , aan 't Gewricht

der Hand gehouden , flilden de vScheele Hoofd-

pyn en Duizeligheid, welk Ongemak aanftonds

wederkwam , als zy 'er af genomen werden (*).

Dat Schoenen , van Robbevel gemaakt , dienftig

zyn om de Voeten voor 't Podagra te bewaaren,

zal mogelyk meer geloof vinden. Het Vleefch

van de Jongen , en Vleefchfop daar van gekookt,

wordt by de Inboorlingen der Schotfche Eilan-

den als een Middel tegen Borftkwaalen gebruikt.

Hun Spek De reden , dat deeze Dieren door de Robbe-

cn Huid. flagers worden opgezogt , is , gelyk ik reeds

aangemerkt heb, eensdeels derzelver Spek, waar

van zo goede Traan gekookt wordt , als van dat

der Walviffchen. Ten anderen de Huid of 't

Vel, dat men hier te Lande meefl, met de rui-

ge zyde buiten, tot het overtrekken van Reis-

Kiften en Koffers bezigt. Ik verneem , dat 'er

een foort van Robbevelletjes uit de Indien in

Engeland wordt aangebragt, die men polyft en

daar mede Meflen-Scheeden , Kokers, Tabaks-

doozen , Orlogie-Kalfcn en andere Werktuigen

of Gereedfchappen , van buiten bekleedt. Dee-

ze Huiden, die middelmaatig twee Voeten lang

zyn

() Bartuol. Rarior. Gent. IL Hift, XU
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iyn en een Voet breed , hebben in 't geheel i. Afdeël^

geen Hair , en zyn op de buitenzyde van de Xü.

Rug als met Paarlen beftrooid : zo dat zy, in
^ö^f"»-

dat opzigt, geheel van die der Zee-Honden ver-

fchillen.

XIII. HOOFDSTUK.
Befchryving van het Geflagt JerHoNDEisr^ waar

mder de Wolf, Vos m meer dergelyke Beefteuy

begreepen zyn. Hunne Kenmerken e?i Eigen-

fchappefi. Menigvuldige Verftheidenbeden. Oor^

zaaken van de Hondsdolheid onderzogt. Wil-

de Ronden in de andere Wereldsdeelen. Vangjl

der Wolven en Vojjen. Aart van de Hy^na

en Jakhalzen.

De Latynfche Naam van den Hond , die tot Naams-

een Geflagtnaam (trekt voor deeze Bees- oorfprongi

ten 3 fchynt veeleer afleidelyk te zyn van den

Griekfchen Naam, dan van 't v^oord Caneie

y

zingen; dat immers op de Honden geen be-

trekking heeft. Het Griekfch, v^aar van Kunos

de Gejiitivus is , komt zeer natuuriyk van een

-Woord 5 dat onder anderen ook de drift tot

Voortplanting betekent ; als waar toe de Hon-

den hunne genegenheid meer betoonen dan

veele andere Beeften ; of 't moed zyn , dat die

Werkwoord van den Hond die betekenis gekree-

gen had. Bezwaarlyker, misfchien, zal men den
I. Deel. Il Stuk, Q qqj-.
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I. Afdrel. oorfprong uitvinden van den Hebreeufchen Naam,

XIII. Kelebj van den Hoogduitfchen , Htmd^ vanden
Hoofd- Spaanfchen , Perro ^ of van den Engelfchen

,

JDog. De Italiaanfche Naam Cane , en de Fran-

fche Chien y zyn buiten twyfel van het Latyn-

fqhe Woord Caiiis afkomftig.

Rang. • De Hond is van den Heer Klein gebragt in zy-

fchikking. nen Tweeden Rang, onder de Dieren dieHairig

over 't Lyf en gevingerd zyn , maakende met de

Katten en alle andere Dieren , die vyf Klaauwea

aan de Pooten hebben , de vierde Familie daar

van uit (*). De Heer Brisson maakt in zynen

Zeflienden Rang , beftaande uit Dieren die zes

Snytanden hebben in ieder Kaak en genagelde

•Vingeren (f), twee Afdeelingen ; waar van dé

ecrfte zodanige Dieren bevat, die de Vingeren

van elkander afgefcheiden hebben; de tweede

zodanigen , welker Vingeren met een Vlies zyn

te famen gevoegd. De Hond, met veele der-

gelyke Beeflen , behoort tot de eerfle Afdee-

ling 5 waar in hy wederom een onderfcheiding

maakt volgens het getal der Vingeren , bren-

gende die Beeften, welke in dat opzigt over-

eenkomen, tot één Geftagt. Das behooren,

•volgens Brisson, tot het Geflagt der Honden

ook die Dieren , welke men gemeenlyk Wol^

-ven en Vollen noemt; als hebbende vyf gena*

(*) Zie de Wgezogte Vefhandel. I. Deel, bladzi

459-

(t) Zie 't I. Stuk deezer Natuurl^ke HiJImie^
bladz. I2 3,
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•gelde Vingers aan de Voor- en vier aan de Ag-
1. Afdêel»

terpooten; doch de Hyosm^ die 'er vier aan de xïll.

Voorpooten en vyf aan de Agterpooten heeft ^ is
Hoofd*

'er van afgezonderd.

De Kenmerken van 't Geflagt der Honden-, Kenaier.

volgens den Heer LiNNiïiüs , zyn deeze. Zy heb- ken vol-

ben in de Bovenkaak zes Snytanden , waar van ^^"^ ^"^^*

de zydelingfe langer zyn en van de anderen af

ftaande; de middelden met puntjes aan de kan-

ten; in de Onderkaak ook zes Snytanden, de

zydelingfe met puntjes : de Hoektanden enkeld,

gekromd : de Kiezen zes of zeven in getal , of

meer dan in de anderen. De Dieren van dit

Geflagt zyn gulzig , verfcheuren al bytende,

klimmen niet by de Boomen op , hebben een

knobbelige Schaft.

Zeven Soorten van dit Geflagt wordendoor Soorten»

LiNN^us opgeteld, waar onder dat Dier, 't

welk men gewoonlyk Hond noemt, met zyne

Verfcheidenheden , de eerfte Soort is ; daar aan

volgen de Wolf, Hy^na, Vos, enz. als Mede*

Soorten van dit zelfde Geflagt.

(i) Hond met de Staart (pver de Jlinkerzyde) i,

opgekruld. Caniu

Dit Merkteken ftrekt niet alleen tot onder-

fcheidinge der Honden van de Wolven, Vos*

fcn en de overige Dieren van dit Geflagt , maar

het

(i) Canis. Gesner. Qtmdr. 91. Aldrov. Diglt^

482. JoNST. Qiiadr. 122. Raj, Quadr. lyó.

IDi-Ei. IIStuü» C 2

Hond»
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I. Afdeel. het onderfcheidt den Hond byna van alle ande-

XIII. re Viervoetige Dieren. Men kan, eenigzins,

,
Hoofd- j^ reden daar van begrypen, als hierinbeftaan-

de 5 dat hy niet met het Lyf regt uitgeftrekt , maar

met de regterzyde voorwaards gekeerd loopt,

waar door noodwendig de Staart over de ande-

re zyde moet omgeboogen worden 5 omdeLugt

geen tegen ftand te bieden: ten minfte, deeze

jreden vind ik daar van gegeven. En, wordt

daar by gezegd (*) , zo 'er een Hond voorkomen

mogt, met de Staart over de regterzyde opge-

kruld y zou men wel eens onderzoeken mogen

,

of dan ook niet de regter Nier , die anders

.hoogft is, laager geplaatft zy dan de flinker.

Verfchei- Onder de Honden komen mifichien meer Ver-
denheden. fcheidenheden voor, dan onder eenige andere

..^. Soort van Dieren. Ik zal hier de voornaamfte

derzelven optellen.

,. (a). Huisbmd. Met regtopftaande Ooren, de

Cams do- Staart van onderen wollig. Hy heeft de groot-

meflicuu ^^ ^^^ ^^^ y^g^

2. (b)- Jagthond, Met hangende Ooren, een o-

fagax. vertallige genagelde Vinger aan de Agter-Schen-

kelen. De Staart is minder opgekruld. Men
noemt hem gemeenlyk Spoorbond ^ wegens zy-

ne bekwaamheid om het Wild op te fpooren.

3. . (c). Windboni. Ter grootte van een Wolf,

grajus. met

(*) LiNN^i Amc^mt. Acad. Vol. IV. fuh tit. Ca-

nis familiaris.

(c) Canis Scoiicus Vcnüticus. Gesn. gf/^^r. 249'#

Aldr. 545.



VAN D E H O N D E N. 37

met een fmalle Snoet ^ een bultige Rug, eeni.AFDEEu

engenBuik, gladde Staart , dunne Pooten. Men XIÏU

noemt hem in 't Franfch Levrier^ in 't Neder- ^^^^^*
STUK*

duitfch Haazewind. Hy is wegens zyne won*

derbaare vlugheid in 't loopen , fchoon niet veel

blaffende , in 't Jaagen , dat met groote haaft

gefchiedt, zeer dienftig.

(d). Wagthond. Ter grootte van een Wolf^ #•

met de Wangen wyd neerhangende, zwaar ge-
^^^^^"^*

fpierd en fterk van Leden. Men vindtze dik-

wils in de Slagthuizen. Zy zyn zeer bekwaarri

om de Kudden voor de Wolven te befchutten.

Men noemtze in 't Franfch Mdtins.

(e). Kndbmdi Met lang gekruld Hair , als 5.

een Schaapen-Vagt. Men noemt hem in 't Franfch ^^^^^^^^^s*

Barbet , en ook wel Engelfche Hond. Hy h
de leerzaamftè en trouwfle van allen , die

gewilligd te Water gaat: weshalve men hem "
".^'

,

ook Waterhond noemt.

(f). Schoothondje. Dit is, om zo te fpreeken, 6,

het dwergje van de Honden, hebbende maar ^^^^i^éuu

de grooke van een Inkhoorn. Men plagt ze

te noemen Spaanfche Schoothondjes en ook wél

Juffrouwen Hondjes , de'wyl de Dames 'er groot ^^t

vermaak in fchepten, om ze, 't zy in den Boe-

zem, of elders, akyd by zigte hebbeil. Men
houdtze door Konft klein, bevogtigende de Rug-

gegraat, terwyl de Beeftjes nog jong zyn, met

Brandewyn , of fcherpe Oliën daar op ftryken-

de>

fd) Canls fagax, Sangiiïnarius. Gesn. Qtmdr.^Si^

VDeel, UStvk» C 3
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I. Afdeel.^s 9 of door ze honger te laaten lyden. De

xm. Franfche naam is Chien de Malte of Bichon.

Hoofd- rg\^ Steendog. Met een opgewipte Neus , han-
STUK

^^^

gende Ooren en 't Lyf aan de zyden uitgezet.

fricator. Zy zyn doorgaans geelagtig van Hair , zwart

van Neus en klein van Geftalte ; ook zagtzin-

niger dan de andere Honden en zeer gemeen.

^ Men noemtze dikwils Mopfen. De Franfche

Naam is Doguin.

8. (h). Dasbond. Met kromme of fcheeve Poo-

vertagus, ^^q ^ \^q^ Lyf \^^g ^^i veeltyds van gemengelde

kleur. De Pooten zyn zeer kort , en om die

reden fluipt deeze Hond gemakkelyker in de

Holen der Daffen, Vofien en Konynen. De
Franfche Naam is BaJJeU In Sweeden noemt

men hem Hanfe.

9. (i). Patryshond. Met een geknotte Staart.

avicula* jjgj. Lighaam is doorgaans gevlakt : de Staart

valt, terwyl het Dier jong is, door verrotting

of uitteering af, zo dat de Hond er niet meer

.. : >^ van behoudt dan een ftompje, naauwlyks vier

Vingerbreedten lang. In 't Franfch heet hy

Chien couchant.

10. (k). Spaanfcbe Hond, Met lange, Wollige,

exsrarius.hangende Ooren. Deeze Soort is by de Groe-

ten zeer bemind, 't Lyf is klein, glad van

Hair en zagt op 't aanraaken. Men noemt hem

in 't Franfch VEfpagneuL

(1) Turk.

.
(V) Canis Pantherinus. Aldr. Digit. $$$•
(k) Aldr. Digit. ^6i.
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(1). Turkfche Hond. Geheel kaal zonder Hairj. afdesu

op 't Lyf. Men noemt deeze Hondjes; die uit XliL

de heete Landen afkomftig zyn, ook Barbary- ^^^/
^*

fche Honden, in 't Franfch Chiens d'Egypte. *^

De kleur is fomtyds gitzwart. /Egypiius,*

Dit zyn de Verfcheidenheden die in de Soort Hunne
der Honden voorkomen , volgens den Heer Afdaaijög

LiNNiEüs. De Heer de Büffon heeft een Ta- Jf" f
^"

riGrusrs-
fel opgegeven van den oorfprong der verfchil- Hond,vol-

lende Raffen onder de Honden, en, zouitden-gensBup*

zelven als uit de nevensgaande Befchryving,^^^*

blykt, dat hy den Herders^Hond aanmerkt als^jj^'

den Stamvader, die alle de Verfcheidenheden

van Honden , welken 'er nu in de Wereld ge-

vonden worden , wel meed door de verande-

ring van Klimaat of Lugtftreek , heeft voortge-

bragt. Van deezen komen drie voornaame Ras-

fen voort , het één regtlynig Zuidwaards , zyn-

de de Dryfbrak, de twee anderen zylings , naa-

melyk Weftwaards de Dog , Ooftwaards de

IFagthond. Van den Dryfbak komen, zylings

,

de andere Brakken en Dasbonden: ook (lammen

daar van af de Spaanfche en Krulbonden. De
Doggen hebben de Steendoggen uitgeleverd en

door vermenging met de Wagthonden, in een

zeer groote verbaftering van het Ras , naar 't

Zuiden , de Bulhonden. De Wagthond geeft

den Windhond en dé Deenen^ gelyk de Dog de

Deentjes. De Yslandfche 5 Laplandfche , Sibe-

rifehe en Wolfshonden , houdt hy voor kleine ver-

anderingen van den eerden Stamvader, de Her^

i^dekl, ustvk, C 4 ders
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LAfdh;rl* dershond 5 Noordwaards: de overigen merkt hy

XIII. aan, als zynde door verfcheiderley vermengin-

HooFD- gQ^ jej. RalTen voortgebragt (*)
STUK

De Heer Daübenton 5 alleenlyk agt ace-

fcheicling vende op den tegenwoordigen (laat, maakt ee-

derRaflen,ne andere onderfcheiding. Hy ftelt, naamelyk,
door Dav ^^|. ^q Wagthonden , Deenen , Haazewinden y

* Herders- en Wolfshonden; Siberifche, Ysland-

fche Honden , Dryfbrakken , .Brakken 5 Dashon-

den 3 Kruihonden 5 Spions, Patryshonden 3

Deen tjes , Turkfche Honden en Doggen , Hoofde

ras/en zyn, die op zig zelve ftand houden. Dan

ftelt hy Hveejlagtige Raflen, die uit de vermen-

ging der Hoofdrasfen fpruiten , naamelyk ; klei-

ne Krulhonden , Spaanfche Schoothondjes,

Leeuwtjes, Stecndoggen, Bulhonden : eindelyk

zodanige, die van tweellagtige Raflen voortko^

men, als Bafterd-Deentjes , Artoifche Honden,

Alicantfche , van Burgos, Calabrifche Honden

,

enz (*),

Gemeene ^^ Menfchen , die zig met tecicn en ver-

Verdee- koopen van Honden geneeren, maaken 'er drie

h"^ h^^
Hoofdfoorten van : te weeten die gladhairig y

lang of ruighairig , en geheel kaal of hairloos

zyn. Onderde eerfte Hoofdfoort ftellenzyde

Engelfche Doggen of Bulhonden , de Deenea

en Haaze^Winden , die alle drie de gi*oot(le,

fterkfte Honden zyn: tot de Doggen behooren

de

(*) Vergelyk de Uitgezogte Verhandel III, Deel,

bU 303, Men kan zig daar van uit de nevensgaan»

de
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de Steendoggen ; tot de Deenen de Deentjes , i afdeeu
Arlekyntjes , Bafterd-Deentjes en Artoifche xill.

Hondjes; tot de Windhonden, die kleiner zyn. Hoofd-

verder de Brakken, enz. Onder de tweede

Hoofdfoort 5 die ruig- of langhairig zyn , wordt

van hun gefteld de Spaanfche of Patrys-Hond

,

.

de Dashond , en verfcheiderley Schoothondjes

,

Leeuwtjes , Siberifehe , groote en kleine Krul-

honden. Geheel kaale of Hairloofe Hondjes

zyn 'er geen andere , dan de 1 urkfche of Bar-

barylche^ bekend.

Onder alle deeze Honden hebben de Siberi- Siberifche-

fche, zo men aanmerkt, de zonderlingfte ge- ^" ^^^^^^'

ftalte. Zy zyn doorgaans geheel wit, of ge-
^^jj^

heel zwart , of geheel grys ; hunne grootte is

middelmaatig ; zy hebben de Oogen taamelyk

klein, de Ooren kort, fcherp en Hoornswys op-

ftaande ; kort Hair op de Ooren , aan den Kop

en de Pooten ; het overige van 't Lyf is be-

dekt met glad Hair, zo zagtalsZyde, omtrent

een half Voet lang. Hunne aart is zeer zagt-

zinnig en ftreelende. De Yslandfche Honden

zyn ook niet g;cmeen. De Onderkoning van

Ysland, Graaf van Rantzau, deedt 'er eenen

prefent aan den Heer de Maupertüis , die daar

van de Aftekening heeft laaten maaken , welke

hier nevens gaat. Hy geleek vry veel naar het ^ r

Deentje en ftondt zeer hoog op zyne Pooten, M
heb-

de Geflflgt-Tafel van de Honden, Plaat XII, eenig
,

nader Denkbeeld vormen,

(t; Zie 'c zelfde Deel , aan 't begin.

' I, Peex. 11 Stuk. C 5
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LAfdeel.'^^^^^^^^ ê^^^ lang Hair, inzonderheid agter

Xin. aan de Voorpooten en op de Staart.

Hoofd- Behalve de gemelde Honden , die altemaat
^^^^'

van natuure of door de afkomfl, opvoedino; en
Wilde

ir o
-

Honden, gewoonte, tamzyn, endenMenfch veeleer be-

in Afrika, fchutten dan befchadigen, is 'er een Ras van

wilde Honden over den Aardbodem verfpreid

,

die zo wel in gedaante als in aart van onze

Honden verfchillen. Deeze wilde Honden heb-

ben, dat zonderling is, in fommige Landen

geen bekwaamheid , zo 't fchynt , om te blaf-

fen , maar zy huilen zo veel te yzelyker. Zo-

danigen zyn 'er , zo wel in Afrika als in Ame-

rika. Van die van Guinee en de Goüdkuft

wordt verzekerd , dat zy zelfs niet byten : zy

zyn zeer leelyk, hebbende geen Hair over 't

geheele Lyf en lange ftyve Doren, alsdeVos-

fen. Aan de Kuft van Congo , Angola en Ben-

guela, loopen deeze Honden by groote Troe-

pen , en doen niet alleen de Leeuwen , Tygers

en andere verfcheurende Dieren , maar zelfs de

Olyphanten den Oorlog aan, zonder de Meii-

fchen eenigzins te befchadigen ; niettegenflaan-

de deeze Dieren van de Inboorlingen, door 't

grootlle deel van Afrika, gevangen worden en

gedood , tot hunne Spyze.

InAmeri- In Amerika vindt men , zo wel als in Afia,

*^ verfcheiderley foort van Honden ; doch 't is

twyfelagtig , of de wilde Honden , die aldaar

2yn , hunne afkómfl: hebben van wilde , dan vaa

tamme Honden , die men in 't wild heeft laaten

loo-
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loopen. De Engelfchen vonden 5 op 't Eiland I,AFiJEfeL#

"^uan Fernandez , geheele Troepen van wilde XIIL
Hoofd

Honden, die men vernam, dat door de Spaan-
^^^^^^

fchen aldaar waren geplant en federt voortge-

teeld. Deeze Honden vielen op hun aan ; zo

dat men in 't algemeen niet van de wilde Hon-

den zeggen kan , dat zy den Menfch niet aan-

randen. Daarentegen vonden eenigen van 't

Scheepsvolk van 't verongelukte Schip de Wa-

ger , in de Noordelyke deelen aan den Ooftkant

van Zuid-Amerika , ver van de Volkplantingen

der Europeaanen , ook geheele Troepen van

wilde Honden , waar van ^y eenige Jongen uit

de Neften namen en die tam maakten , welke

hun als de getrouwfte tamme Honden bybleeven

-CU dienden.

De Groenlanders hebben geen ander Huifclyk In Groen-

Dier dan Honden, die, zo dra zy ze in 'twilde^^"
*

laaten loopen , zeer woeft en wreed worden. De
Honden-Eilanden , waar van ieder niet meer dan

een Myl in den omtrek heeft , voeren dien naam '

'
'

-

van een groote menigte Honden , zo men wil

meer dan vierduizend , welken de Groenlanders ,:^^^

in den Winter daar op onderhouden. Zy voe«

den deeze Honien met een foort van Zee-Mos,

met Mosfelen en dikwils ook met een weinige

Robben-Spek, indien zy zelf dit misfen kun-

nen. Vervolgens vangen en dooden zy dezel-'

ven , gaande 'er op ter Jagt ^ en laaten ze in^

den Wind droogen , of fteeken het Vleefch weg,

't zy in de Sneeuw of onder 't Ys , by Zomer'

'IfDEEj.. II Stuk, ZO
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I. AFDEfeüZO wel als in den Winter, dat zy dan met vee!

XIIL fmaak opeeten. Deeze Honden hebben een zeer

Hoofd. Jangwerpigen Kop en Snoet ; de Ooren hoog op-

ftaande en puntig. Zy kunnen niet blaffen , en

doen niet dan knorren en huilen. Buitendien

zyn zy zeer luy en deugen in 't geheel niet tot

de Jagt.

Een menigte van andere Dieren , die voor

wilde Honden worden opgegeven , in de Werelds-

deelen buiten Europa, gaa ik voorby. Want
van veelen blykt niet, of zy de Kenmerken der

Honden hebben : fommigen behooren waarfchyn-

lyk tot den Veelvraat, Wolf, Vos of andere

Dieren , die uiterlyk veel naar den Hond gely-

ken; en eenigen zyn zo buitenfpoorig groot,

dat het alle geloof te boven gaat ; gelyk de In-

rr^oTT* diaanfche Hond , waar van Nierenberg fpreekt,

die drie Ellen hoog zou zyn, en die in het

Tartarifch Landfchap Thebetb y welke de groot-

te zouden hebben van een Ezel.

Eigen- De Hond is mogelyk, onder alle Dieren, dat

fchappen gene , 't welk , boven en behalve de fraaiheid

der Hou-
jj^yj^er Geflalte, om zyne Hoedanigheden, vaa

de Menfchen in 't algemeen, meeftgeliefkooft

wordt. Inderdaad , hy heeft verfcheide Eigen-

firhappen , die hem tot verwondering en tevens

tot nuttigheid en vermaak kunnen doen flrekken.

Zyne Leerzaamheid is zo groot, dat zydie van

veéle Menfchen overtreft ; zyne Onderdaanig-

heid aan zynen Meefter gaat de verbeelding te

Ijpven , en zyne Getrouwheid is verbaazende,

- Men
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Men ziet dagelyks Honden afgerigt op veeler- 1. Afdeeu

ley Konften en Snaakeryën 5 die byna onmoog- XIII.

. Hoo]
STUK.

lyk voorkomen in een Dier dat natuurlyk op vier
^oofu-

Voeten gaat. Zelfs verzekert Leien rrz een

Hond gezien te hebben 5 die verfcheide Woor-

den fprak 5 't welk denzelven van een Jongen

was geleerd. Hy weet zig volmaakt te fchikken

naar den ftaat waar in hy zig bevindt en naar de

Levenswyze van zyn Meefter , dien hy met alle

magt befchermt, ontziende Vuur noch Staal. De
Vriendfchap en Weldaaden, die men hem bewyft,

vergeldt hy met de grootfte dankbaarheid en

trouwe. Zelfs heeft men gezien, dat een Hond

de dood van zynen Heer jammerlyk betreurde

,

zo by het Lyk als op het Graf. Hierom heb-

ben fommige Luiden van Vermogen , by Uiter-

fte Wille 3 ook voor het Onderhoud van hun

trouwe Beeft en Lieveling gezorgd. De Maho-

methaanen , zelfs , hebben in hunne voornaame

Steden Hospitaalen voor de Honden ^ zo Toür-

NEFORT verhaalt.

Daarentegen hebben veele Honden , weder- Kwaade

om 5 kwaade Eigenfchappen , die hun voor de Hoedanig-

Menfchelyke Maatfchappy gevaarlyk maaken.

Zy zyn gramftoorig, gulzig en wispeltuurig. In-

derdaad , hoe kan men zig verlaaten op een

Dier , dat de Reden niet , of zeer onvolmaakt

gebruikt; dat door dwang en fchrikkelyke Sla-

gen, de hebbelykheid , om den Menfch te die-

nen en te vermaaken, moet werden ingeprent,

en dat dikwils, in Vryheid gelaten, zyn na--

I. Deel, il Siuic, tUUr-
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L Afdeel. tuurlyken 3 wilden 5 wreeden aart, weder aan-

J^ni. neemt: een Dier dat, inzynevervvoedheid, nie-

5TüK^*^^"
mand verfchoont. Ik zwyg van den ftaat van

Dolheid, wanneer het den Menfch door eene be-

fmettende Beet , of door zyn Speekzel ,- ja door

den Adem alleen , zo fommigcn willen, in een
^ onvermydelyk Gevaar brengt, en zo veelen op

een allerfchrikkelykfte wyze, ontydig, heeft in

't Graf geflort. Ik zwyg van de Geilheid, wel-

ke dit Dier op alle Tyden en Plaatfen , zonder

eenige Schaamte , tot aanftoot van al de We-
reld , pleegt ; van de manier , op welke zulks

gefchiedt, en andere omftandigheden.

Nuttig- Groot, niettemin, is de nuttigheid, welke

^gjj
het Menfchelyk Geflagt van de Honden heeft.

Menfch. Hunne fynheid van Reuk, Vlugheid , Behendig-

heid en Sterkte , heeftze van ouds her tot de

Jagt zeer bekwaam gemaakt. Men gebruiktze

niet alleen om het Viervoetig Wild na te fpoo-

ren , te agterhaalen en op te brengen , maar zelfs

tot den Vogelvangft. In fommige deelen van

Noorwegen heeft het Landvolk zyn voornaam-

fte beftaan daar van, en ieder Boer houdt, tot

dien einde, dikwils twaalf, veertien ofzefliea

Honden , daar op afgerigt , ja 'er ontftaan fom-

tyds krakkeelen over derzelver getal. Zy haa-

ien de Vogelen uit holen en gaten in Rotfen en

Klippen, daar geen Menfchen kunnen bykomen,

en brergenze, even als de Patrys en Krulhonden

de Vogelen die in de Lugt of in 't Water ge-

fchoQten zyn > hunne MeeXtcrs toe. In fommi*
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ge deelen van Italië en Duitfchland , worden zy i. Afdeeu

gebruikc om het Aardbrood, dat niets boven xiïï.

den Grond vertoont, op te fnufFelen en uit te Hoofd-
STUK

wroeten. Ook worden de Honden zelfs op den

Vangft der Beeren afgerigt , doch een Leeuw

durven zy niet aantaften. De manier, om ze

de Kudden by elkander te laaten houden, be-

waaren en ophaalen , is in geheel Europa ge-

meen, zelfs in Lapland ten opzigt van de Ren-

dieren. Zeer verwonderlyk is het te zien, hoe

een klein Herdershondje , door zyn geblaf en

fpringen voor de Osfen en Koeijen , deeze Bees-

ten belet in de Moeslanden of Bouw-Akkers te

komen , die dus voor Vernieling befchut wor-

den. De Doggen, Wagt- en Bulhonden, be-

waaren by nagt Huis en Hof voor allen aanval

Men heeft ze fomtyds om verlooren Dingen op

te zoeken, om Brieven te beftellen, en andere

Boodfchappen te verrigten , tot verwondering

gebruikt. Oneindig is de dienft, dien men 'er

in de Huishouding van hebben kan , met het Spit

tedraaijen, Boter te karnen , enz. Zelfs worden

zy door de Tartaaren , in Siberië , voor Rytuigen

gefpannenom die voort te trekken : een gebruik,

(iat ook wel elders plaats heeft.

• Veele andere Bekwaamheden worden 'er van

de Honden verhaalt, die het geloof byna te bo-

ven gaan. In plaatfen, daar de ligtgeloovigheid

heerfcht, merkt men hun Gehuil als het Voor-

teken van cenig Toeval , ja fomtyds van ie-

niands dood aan. Qqder de Tarters wil men
h iJz&Lé XX siuK« daar
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I.AFDEEL.d^^i' uit de aankomfl: van Reizigers of Vrinden

XIII. voorfpellen; de Indiaanen van Peru agten zulks

Hoo . ggjj Voorbode van Aardbeevingen. In de Noord-
STUK. ^ , X 1 1

fche Landen, daar een andere manier van Jaa*

gen plaats heeft dan byons, wordt de Hond

aan 's Jaagers Gordel vaftgemaakt en men doet

hem een Muilband aan, op dat hy niet blaffe,

maar , met een opgeheven Neus, het Wild op-

lugte, naar 't welke hy den Jaager heen leidt*

De Spions of Patryshonden weeten , op de

Reuk of 't Gezigt, den Boom aan te wyzcn,

waar in een Vogel zit, en op 't Land blyvenzy

jftaan , wanneer zy een Patrys ontdekt hebben

,

die zy dan , volgens 't gegeven bevel van den

Jaager, langzaam voort jaagen, en eindelyk ver-

fchrikkende doen opvliegen. Zonderling is ook

de manier, op welke de Eendvogels indeKooi-

jen door een Hondje worden voortgelokt.

Levens- Uit de Tanden van den Hond is ligtelyk op

manier der te maaken , dat het een Verfcheurend ofVleefch-
Honden,

yj-cetend Dier zy ; doch hy eet niet alle Vleefch,

zonder onderfcheid. De Waterhond , by voor-

beeld , zal eenige Vogelen , die een kwaaden

Reuk hebben, niet opbrengen. In Groot Cairo

is een Jaarlykfch Inkomen gefchikt om Vleefch

te koopen voor de Honden, dat men buiten de

Stad fmyt, en waar op zy met de Valken in ge-

meenfchap aazen, ten einde dus , door 't ver-

teeren van de Krengen , de Lugt voor befmetting

te bewaaren. In 't algemeen zyn de Honden op

Vleefch, hoe Hinkend ook , zeer belufti zelfs die in

\ •

de
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éé grootfte weelde worden opgebragt , zullen , I. Af^eeI*

als zy 'er gelegenheid toe krygen, zig daar aan ^^H-

Vergaapen. By gebrek kaauwen zy zelfs dikke stuk*

Beenderen ; want de teere dunne Beendertjesj

en het Kraakbeen , zyn hunne grootfte lekkerny.

Indien zy geen Vleefeh hebben , wordt van hun

Brood en allerley Gebak j of gekookte Spyze,

met Smaak gegeten ; doeh raauwe Wortelen Öf

Kruiden zullen zy niet eeten, dan ziek zynde,

als wanneer zy zeker Gras , dat men Hondsgras

• noemt ^ kaauv/en , 't welk hun tot een Braak-

middel en dikwils tot Geneezing ftrekt. Hunne

drank is Water, in kleine hoeveelheid, dat zy

met de Tong lekken , om dat zy anders hunne

Neusgaten in 't Water moeften houden.

Zonderling is de befehaamdheid van den Hond,

waar van hy , iets kwaads bedreeven of iets ge-

ftoolen hebbende , een kenteken geeft , door de

Staart nederwaards tuiïchen de Beenön te haa-

ien en fpoedig weg te fluipen. In 't doen van

zyn Gevoeg of 't maaken van zyn Water , heeft

deNatuur hem deVoorzigtigheid geleerd,om zulks

te laaten vallen op vSteenen en andere dorre

plaatfen : want alle Planten byna gaan 'ër door

uit 5 gelyk men ziet omtrent de Hokken van

Honden , die aan een Ketting leggen , alwaar bö-

halve 't Varkensgras naanwlyks iets groeit^ De
Infekten en Wormen zelfs raaken deeze Vuilig-

hcid niet aan , welker bedefrvende kragt , vol-

gens de Waarneeming van Lisïer , zo fterk is,

dat Schoenen , waar mede men- 'er in geireeddn

- 1. D^Ei. II Stuk. D heeft ^
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Hoofd
STUK.

Uitzig-

heidder

Honden.

L AFDEEL^heeft, indien zy niet fpoedig gezuiverd worden,

XIII. al waren zy nieuw gewcefl , binnen agt dagen

op die plaats verrot zyn. Ook is het wonder-

lyk, dat zy zydelings aan den Wand, aan Schut-

tingen 5 Boomen of Paaien pisfen , en dit op

plaatfen daar andere Honden gepift hebben. Men

kan naauwlyks begrypen , van waar zy zo veel

Water kunnen loozen , dewyl men hun , in

eene Troep verzameld , elkander menigvul-

digmaalen ziet bezyken. Menfchen , die Laars-

jes draagen van Honden-Leder gemaakt , moe-

ten dit ook dikwils ondergaan.

Een Teef ritzig zynde , loopen de Honden haar

troepswyze na 5 en verzamelen zig voor het

Huis 5 waar in zy beflooten wordt. Dit geeft

dikwils aanleiding tot vegten onder deeze Die-

.ren 5 als wanneer de kleinften , in 't onderfpit

vraakende, van de grooten deerlyk gebeten wor-

den 5 tot dat zy zig met de vlugt redden. Geen

is 'er 5 onder de Troep, die, in zulk een geval,

het arme Dier hulp bewyft , en deszelfs fchreeu-

wen dient alleen om de anderen aan te hitzen.

Het gehuil der Honden , by nagt , wordt , niet

minder dan het lollen der Katten, door deeze

Minnedrift veroorzaakt. De Teef byt, in haa-

. re Ritzigheid , alle Honden , welken zy ont-

moet , zonder dat die haar weder byten , ten

ware zy gefneeden zyn. Zy laat, geduurende

dien tyd , welke doorgaans negen Dagen duurt,

zig dekken van verfcheiderley Honden , die 'er

eenigen tyd aan vall blyven , en het is zeer

nioeie-
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feiöeielyk ze van een te fcheidcn , zonder dati. Afdeel.

ten van beiden 3 inzonderheid de Teef5 zig be- xiii.

Hoofd»
zeere. sruk.

De tyd , welken de Teef draagt ^ is van zes- Voortteé-

tig tot drie-en-zeitig dagen, en, indien zy door ^^^^^"g*

feen grooten Hond gedekt is , brengt zy door-

gaans Jongen voort , die van groöter Ras zyn.

Met ha^re Tanden byt zy de Streng af , zoti-

der gevaar van Blöedftorting 5 en vreet de Nage-

boorte op. De Jongen komen blind ter wereld,

én beginnen niet te zien voor den tienden dag.

In deezen tuffchentyd , en zo lang de Moer te

zoogt, fiokt zy derzelver Vuiligheid en Pis op ^

ten einde het Néft niet bezoedeld worde. Zy
likt de Jongen geduurig en paft 'er zeer zorg-

vuldig op. Hei getal derzelven , die zy t'ee-

tier dragt voortbrengt, is veekyds agt en fom-

w^len tien : doch daar zyn Teeved, die maar

Vyf, drie, óf minder Jongen baaren. Men vindt

^er fomtyds verfcheidenheden onder, die een

diiidelyk Gevolg zyn van hunne vermenging

met meer dan eénen Hond. Als een rüighairi-

ge Teef door een Hond met kort glad Hair

gedekt is , zegt men dat , onder haare Jongen

,

de Teefjes alleen ruighairig zyn, en dat het te-

gendeel gebeurt , wanneer een gladhairige Teef

gedekt is door een Kralhond. De Jongen heb-

ben, ten einde van een Jaar, hun volkomen

grootte, en de Teefjes laaten zig dikwils bin-

nen 't Jaar dekken ; doch op den Ouderdom van

drie of vier Jaaren zyn zy daar toe bekwaamft.

l.DEk.u IXStvk:, D 2 De



\ *' $1 ËESCHRirVlKÖ
t. Afdefx. De Lceftyd van een Hond wordt gerekefid

XIII. op twaalf of vyfden Jaaren ; doch fomcyds is

Hoofd- jj. ^^j twintig of daar boven. Ik vind aan2:e.
STUK. ^

T^
t r j tekend van een Krulhond , die in zyn agtentwin-

tïgfle Jaar ftierf. Vyf Jaaren was hy doof, ftoiii

en bykans ilekeblind geweeft : hy trilde onder

't gaan eri waggeldeals een dronken Menfch: hy

at niet dan Vleöfchnat en Vogten : geduurig lag hy

op een Kuflen aan den Haard , dewyl zyn Mee^-

ter veel liefde voor hem hadt , en hem , tot zyn

laatften adem toe , bezorgen veilde.

Hunne Men kent den Ouderdom der Honden aan de

Stem. geelheid hunner Tanden en defchorheid van hiln

Geluid, dat anders het fchelile is van alle Die-

ren. Men kan hun Geblaf en Gehuil zeer ver

hoorcn , doch het Geblaf fchynt als een navol-

ging te zyn Van de Menfchelyke Stem of een

Geluid 5 dat zy tot affchrikking van de Menfchen

maaiken ; want men vindt niet alleen aangemerkt,

dat de vi^ilde Honden niet blaffen , maar zelfs

dat de taïnme Hondeft , op onbewoonde Eilail-

den gebragt , door den tyd alle bekwaamheid

verliezen om dit Geluid te maaken. Sommigen

hebben zulks toegefchreeven aan de Hitte van 't

Klimaat, doch die is waarfchynlyk de reden niet.

De Laplanders hebben een Geheim , om de ver-

woedde Honden te doen zwygen en befchaamd

de wyk te doen neemen, met de Staart tufTchen

de Beenen: 't welk denkelyk maar in 't onbd-

fchroomd ftyf aankyken beftaat. Een trouwe

Hond huilt fchrikkelyk, wanneer hy zyn Meeê-

ter
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ter hoort fchrecuwen om hulp, of traanenflor-LAPDEEiu

ten. Hy huilc ook dikwils onder 't geluy der XI II.

Klokken of geklank van Speeltuigen; waar uit ^^^^^^^^^^

men opmaakt, dat de Honden geen Liefheb-

bers zyn van 't Mufiek.

De Heer Daübenton merkt de Kenmerken,

die de Heer Linn^eus , en anderen , welken hy

Methodiften noemt , opgegeven hebben van den

Hond, als niet genoegzaam aan, om dit Dier van

alle anderen te onderfcheiden. Hyzegt, datzy

niet allen even zeker zyn en maar een klein ge-

deelte der Befchryvinge van den Hond tiitmaaken

(*). 't Is, inderdaad, een groot verfchil, een

beknopt Samenftel uit te geeven van al de drie.

Ryken der Natuure , of van eenige weinige

Dieren dikke Eoekdeelen te fchryven , wel-

ken , indien men op deeze wyze de geheele

Natuurlyke Hiftorie vervolgen wil, verfcheide

Leeftyden van een Menfch vereifchen en een

geheele Bibliotheek opvullen zullen, eer dat die

Befchryving ten einde is gebragt. Doch de ge-

melde Kenmerken, zo lang 'er geen beter opge-

geven zyn 5 behoudende 5 zal ik,.om 't gedagte

gebrek eenigermaate te gemoet te komen, hier

de Befchryving van de Lighaamsgeftalte , uit

den laatflen Druk van 't Werk vanLiNN^-us,

byvoegen.

Het Hoofd is aan den top gekield. De On- Llgbanms*

der^gelhUe.
'

() Descripiim du Chien. Paris 1758. Odavo»
pag, 102.

i,p££i, II Stuk, D 3



54- Beschryving
LAFDEEL.^^r^^P 5^ ^^" ^^ naakte zydelingfe randen , die

XIIL getand zyn , bedekt. De Knevels zyn in vyf

HooFD-^ of zes ryën gefchikt. De Neusgaten halfmaans-

^ wyze 5 met een buitenwaards omgekromde hol-

te. De Quren hebben den hovenrand van hun-

nen grondfteun terug geboogen ; den agterrand

verdubbeld , den voorften drielobbig. Zeven

Hairige Wratten zyn op het Aangezigt. Agt-

derley Naaden kan men in de Huid onderfchei-

den : die van den Hals , van 't Borftbeen , de

Elleboogfe , die van den Buik , van de Oogen

,

van de Lenden, van de Ooren en van den Aars.

Tien Prammen, waar yan vier aan de Borft.

Pe Pooten half gepalmd.

De Heer Daübenton maakt, ten opzigtvan

•t getal der Pramraen, eene gewigtige Aanmer-

king. 35 Men zege gemeenlyk (dus fpreekt hy)

3, dat dp Honden vyf Prammen wederzyds heb-

15 ben 5 naamelyk vier aan de Borft en zes aaq

35 den Buik : maar 'er zyn groote verfcheiden-

55 heden in het getal der Prammen van deeze

35 Dieren, Onder een- en twintig ftuks van ver-

35 fcheiderley Raffen 5 zo Honden als Teeyen,

55 waar yan ik de Prammen heb geteld, zyn 'er

55 maar agt gevonden 5 die vyf wederzyds had-

35 den ; aan agt anderen waren 'er maar vier ter

35 regter en vier ter flinker zyde ; twee anderen

^5 hadden vyf aan de eene en niet meer dan vier

3, aan de andere zyde ; de twee laatften, ein-

3, delyk , hadden vier Prar^men aan de eene zyde

^3 ^ drie aan d|e andere,"

•t Ge.
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't Geraamte van den Hond , merkt de Heeri. afdeel.

Daübenton aan, heeft, ten opzigt van het fa- xin.

menftel van 't Bekkeneel , meer ovcrecnkomlL^,"^"^^^"

met dat van 't Paard, den Ezel en 't Varken ,
't Geraam^

dan met dat van den Os , den Ram en Bok j^^*

waar in 't Agterhoofdsbeen van de voorde vlak-

te des Hoofds is afgefcheiden , die door de'

Hoornen en 't Voorhoofdsbeen bepaald wordt

;

zo dat het Bekkeneel , op zyde gezien , een

driehoekige gedaante heeft. Dat van den Hond

is langwerpig en heeft van agteren een uitftek,

dat drie dikke Kammen maakt, die met hun ag.

terfte end aan eikanderen gevoegd zyn. De een

loopt voorwaards, over den top van 't Hoofd,

de twee andere zylings tot aan de Beenige Oor-

gaten. De Ooghollen gelyken daar in naar die

van een Varken, dat zy van agteren metgcen

Beenigen Wand geflooten zyn , en 'er ontbreekt

ook een gedeelte vanden Omtrek aan. Alle

de Snytanden van de Bovenkaak hebben onder

aan den voorkant twee kleine groefjes, die den

Tand fchynen te verdeelen in drie ongelykü

deelen, en 'er als wederzyds een klein Tandje

of Puntje aan maaken, daar men den naam van

LoZ?f aan geeft, en om die reden zegt men, in ...,^;,jt

't Latyn , dat de Snytanden van den Hond '' *

QLobati) gelobd of met Lobben zyn ; ten'

'

minde de vier middelde van de Bovenkaak ea

de zylingfe Voortanden van de Onderkaak ; in

de anderen zyn dikwils deeze Groefjes en Punt-

jes niet te vinden. Het Tongbeen bedaat uit

, h Deel. II Stuk. D 4 ^^^
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LAFDEEu^^g^" Stukken ,

gelykin de Stier, Ram, Bok>

XI II. en gelykt veel naar derzelver Tongbeen. De
Hoofd- JJalswervelen komen ook meer met die der her-

kaauwende en eenhocvige Beeften, dan met die

der Varkens overeen ; vooral door het Doornagtig

Uitftek van het tv^eede Wervelbeen , dat voor-^

waards ftrekt , niet op- en agterwaards. Die

Wervelbeen is langer dan de vyf volgende van

den Hals. 't Getal der Rugge-Wervelen is der-?

Uen , dat der Lenden-Wervelen zeven, Onder

het Heiligbeen heeft de Staart , in fommige

Honden , nog wel twintig Wervelen. Het Borft^

been is zeer lang. De Schouderbladen verfchil-

len merkelyk, in gedaante, van die der andere

Viervoetige Dieren. De Palmen der Voorpoo-.

ten beftaan uit vier Vingers en een foort van

Duim , en in de Zooien der Agterpooten is gq^

meenlyk ook iets dat voor een vyfden Vingen

of Duim verftrekt , doch dikwils zeer klein en

onvolmaakt of wanfchapen (*). Men vindt in

beiden de gewoone ryën van Beendertjes de^

Agterhand en Agtervoet, en die der Vingeren;

zo dat die der Voetzooien, in 't Geraamte

»

veel naar die van eens Menfqhen Hand gelyken.

Inwendi- Omtrent de inwendige Lighaams-deelen vau

ge Lig- den Hond, hqeft gemelde Heer het volgende

haams- waargenomen. De Blinde Darm verfchilt , in

zyne gedaante, veel van dien der herkauwende

en

() De Fïeer Daubenton fchynt den Heer Lin-

tüizvs te berispen , dat hy den Hond maar vier

Vingeren of Toonen aan de Agterpooten toefchryft;

dach
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m eenhoevige Dieren. In plaats van regt uit
j^ afdepl,

geftrekt te zyn y als in het Paard en den Ezel , xiïL

of maar een weinig geboogcn , gelyk in de g^^^^^^'

Stier, Ram en Bok ; is hy op tweeplaatfen om-

gekromd en wordt in die plaatzing gehouden

door een Celluleus geweefzel, 't welk hem, zo

aan den Krinkeldarm , al3 aan de bogtcn zejf

,

verbindt en yafl: maakt. In he? Dier , dat tot

de Ontleeding gebruikt werdt, zynde een Wagt-

hond, van drie of vier Jaarenoud, over de twee

Voeten hoog en drie en een vierde Voet lang,

badden alle de Darmen , met elkander , behalve

den Blinden Darm , de langfe van zeventien Voe- . /

ten. De Maag was met haare bultigheid naar

onderen gekeerd , gelyk in den Menfch : haaf

groote omtrek was van twe^ Voeten en vier, de

kleine overdwars, of ^-egt voor en agterwaards
^^

van elf Duimen. De Lever hadt een zeer on-

regelmaatige figuur , en woog ruim vyfentwin^

tig en een half Once, zynde uitwendig blaauw-

agtig, inwendig bruinrood. De Milt was lang-

werpig, geheel rood van kleur, boven breeder

dan onder , en woog ruim veertien Draphmen.

-HetAlvlees was in twee takken verdeeld, waar

van de kortfte zig agter de Maag , de andere

langs den Twaalfvingeren-Darmuitftrekte, maa-.

kende by 't Portier van de Maag een hoek met

elkander. De figuur der Nieren was regulier ^

doch

doch de Heer Brisson doet het zelfde en merkt aan,

dat inen den vyfden Vinger der Agterpoocea allecii'

lyk in de Huishonden vindt.

L Deel. 11 Stuk. D 5
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1 Afdeel.^^^^ ^^ regter lag haare geheele langte hooger

XIIï. dan de flinker. Men vindt in dezelven fomtyds
Hoofd-

^\i^]^q Wormen, die bloedrood zyn, welke de

geheele zelfflandigheid van de Nieruiteeten, zo

dat 'er niets dan de buitenfte Rok overblyft. De
Long was in vier Lobben verdeeld , het Hart in

't midden van de Borft geplaatft , met de punt

agterwaards. De Herfenen woogen drie Oneen

min een Drachme en het Agterbrein drie

Drachmen.

Deeien Thans zullen wy nog dedeelen derVoorttee^

der Voort- ling in dit Dier befchouwen. Doktor Tyson
teeiifig. heeft aangemerkt 5 dat de Mannetjes Dieren , die

Zaadblaasjes hebben ^de Paaring fchielyk volbren-

gen, doch de Hond niet met Zaadblaasjes voor-

zien zynde, zegt hy, fchyntde Natuur, die'É

wederzyds vermaak in de Paaring begunftigt

,

tot dien einde by den Wortel van het Teellid

een taamelyk groot Lighaam geplaatfl te heb-

ben 5 beftaande uit verfcheide Gellecjes en een

menigte van kleine Vaten , 't welk ten tyde

van de Paaring zig uitzet, zodanig, dat het

Teellid daar door belet wordt uit te glippen

,

tot zo lang, dat dit Lighaam , na de uitloozing

van het Zaad , verflapt. Hier mede zal hy de

Voorftaanders of Voorftaande Klier bedoelen

,

die in den Hond veel grooter is dan in andere

Dieren. Voorts heeft dezelve in het Teellid,

of in de vSchaft, een Been, gelyk de Wolf,

Vos , en eenige andere Viervoetige Dieren. Dit

Been legt, vaa agteren, tuflchen de twee Spon-
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gieufe Lighaamen; voorwaards ftrekt het zig I. Afdeei,»

niet uit tot aan het Hoofdje van de Schaft, XIII,

dat twee Knobbels maakt, die dezelve zig als Ji'^ofb-

met Knoopen doen yertoonen. De zwelling van

den agterften van deeze Knobbels , daar de

Voorhuid aan gehegt is , wordt thans , met meer

waarfchynlykheid 5 gehouden voor de oorzaak

van die vaftkleeving. Voor 'c overige is de Hond,

uitwendig
5^
met twee Ballen voorzien , die in eön

Zakje zyn Heflooten , doch men vindtze in zeer

jonge Honden niet zigtbaan

Men heeft weleer getwyfeld of de Teef een

Kittelaar had , doch zeker deel , dat in het voor-

fte van den hals des Lyfmoeders , gelyk een Slak-

kenhoofd, met twee Hoornen uitpuilt, zal bui-

ten twyfel daar voor te houden zyn. De Lyf-

moeder is 3 gelyk die van de Koeijen, Schaa-

pen 5 Geiten en Merriën , verdeeld in twee Ar-

men, die tot aan de Nieren reiken; maar de

Vliezen, welke de Vrugt omkiceden , verfchiU

len zeer veel. Het Vat- en Lamvlies hebben

geen verlanging in de gedaante van Hoornen

;

maar het Pisvlies gelykt , in gedaante, zeer veel

naar dat der herkaauwende Dieren en van de

Zeug. Ieder Vrugt heeft haare drie Vliezen,

waar in zy is beflooten , en een eigen Moer-

koek, die het Vatvlies, zynde het buitenfte

derzelven , als een breede Gordel in 't midden

omvangt. Ook vondt de Heer Daübenton,
toen hy de Hoornen van de Lyfmoeder open-

de, op derzelver binnenfte Oppervlakte dwarfe

I. Deel, II Stuk, BaU-
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I.Afdeel. Banden 5 waar van ieder, in breedte , kleur eq

XIII. zelfftandigheid , overeenkwam met de Mocr-
HooFD i^oek van elke Vrugt.

STUK

Ziekt' d
^^ Honden krygen meer Lighaams-Kwaalen

Honden, ^^^^n andere Dieren ; waarfchynlyk ten dec-

le wegens hunne verkeering onder de Men-

fchen .,
ten deele uit de groote verfcheidenheid

van Voedzel , dat zy dikwils niet dan bedorven

nuttigen , en fomtyds ook uit gebrek van zui-

veren Drank, Het uitvallen van 't Hair en de

Schurftigheid of Kraauwagie zyn zy in heete

Landen zeer onderhevig, wanneer men ze niet

dikwils wafcht en reinigt. Sommigen willen dat

dit ook wel uit het te veel eeten van Vleefch
j,

of uit drinken van Bloed ontflaaf. Doof- ea

blindheid zyn Kwaaien die de oude Honden , in-

zonderheid de Reuen, dikwils overkoqien. Zy

zyn ook fomtyds met den Steen in de Blaas ge-

l^weld , waar aan zy wel eens' fterven. De
Lintworm en andere Worn^en , groeijen zo wel

\ ip hun Gedarmte als in dat van den Menfch

;

't welk, niet oneigen, aan 't drinken van troe-

bel Water toegefchreeven wordt. In den Zomer

worden zy ook zeer geplaagd van Vlooien , die

hun de Rug doen zweeren. Men weet dat zy

de Kinderpokjes krygen kunnen , en in de Zui-

delyke deelen van Amerika zyn de Honden ze-

kere Veneriaale Ziekte onderhevig, daar aan niet

ongelyk , die van de Inwooners de Pefl: genoemd

wordt. Het end van hunne Staart moet zeer

gevoelig zyn , dewyl men door eenige druppe-

len
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1'én Olie van Terpenthyn of dergelyke fcherpe i^ AfdkeL
Vogten daar op te laaten vallen , het Dier by- xiïl.

na uitzinnig maakt van Pyn, 't welk eenige Mi- ^oof"»*

nuuten duurt.

Geen gevaarlyker Ziekte, welke de Honden Hondsdol-

aantaft, is 'er, to voor hun zélf, als voor den ^^ *

Menfch , dan die , welke Hondsdolheid f wordt t R^bks

geheeten. Onder de tamme en Huifelyke Die
^^^^^^^

ren is de Hond wel de voornaamfte ^ die zy o-

verkomt, hoewel de Katten deeze Ziekte ook

krygen kunnen. In fommige Wilde Dieren , gelyk

de Wolf, fchynt zy ook uit een inwendige oor-

zaak te ontdaan; aan anderen wordt zy , gelyk

aan den Menfch, door byten of anders mede

gedeeld. Men heeft zulks , voor eenige Jaaren,

in een Paard gezien , dat om die reden dood ge-

fchooten werdt (*).

Ik zal hier niet fpreeken van de oorzaak dee- Oorzaa-

zer Ziekte in den Hond , die niet gemakkelyk '^^"'

js uit te vorfchen. Plïnitjs en Columella

fchryven , dat men de Staart der Jonge Hon-

den, op 't eind van veertig dagen, af moet fny-

den , om hun voor de Dolheid te behoeden. Zo

dit op de Ondervinding gegrond is, zou meii

denken mogen, dat de Ontlading, daar door

veroorzaakt, diende om de drooge, hitzige na-

tuur van dit Dier , welke iïi de zwart- en dik»

heid van deszelfs Bloed -doorftraalt, te verbete-

ren. Aan gebrek van zuivere Drank en goede

Spy^

() Phikf. TranfaCt^ for. 1750. p. 474,

1« DfiKL. IX SXVK.
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,t Apdïel. Spyze, in een heet of vinnig koud Saizoöa,

XIII. wordt zy doorgaans toegefchreven , en om diel

4tük. ' reden wordt het onvoorzigtig aangemerkt , dee-

ze Dieren , in de Hondsdagen , langs Straat te

laaten loopen. Men ziet egter dat deeze Kwaal

op alle tyden van 't Jaar, dan hier dan daai',

deezen of genen Hond bejegent ,< zonder eeni-

ge blykbaare oorzaak: gelyk in den Jaare 1753,

toen 5 in zo veele Steden van onze Provinciën ^

om die reden verbooden v^^erdt , de Honden los

te laaten loopen. Immers dit Verbod gcfchied-

de in de meeften van die Steden reeds in 't Voor-

jaar, terwyl men in den heeten Zomer van 't

Jaar 1750, noch in die overmaatige Hitte ert

Droogte van de Jaaren 1757 en 17595 noch

in de zwaare Koude van den volgenden Win-

ter, niets buitengewoons dienaangaande verno-

men heeft.

Ëenteke* Deeze Ziekte openbaart zig in de Honden

^eö. aan de volgende Kentekenen. Zy worden droe-

vig , zoeken de eenzaamheid , kruipen weg , heb-

ben afkeer van alle Spyze en Drank 5 zy loopen

als fluimerende met hangende Ooren en Staart,

blaften niet meer, maar knorren en vallen gram-

ftoorig aan op alle Mcnfchen , die zy niet ken-

tien , doch zyn nog gezeglyk aan hunnen

Meefler. Dit is de eerfte trap van Dolheid,

Vv^anneer hunne Beet reeds gevaarlyk moet aan-

gemerkt worden. Vervolgens beginnen zy te

'hygen , de Tong hangt hun uit den Bek al fchui-

mende; zy vergeeten huuuen Meefler, vallen

op
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op hem aan, en byten hem, zo wel als andere j, AfDgEi,

Menfchen en Beeften, die hun ontmoeten, of xiiL

hun aandoen willen: zy loopen nu eens traag ^^^2^^"*

als half flaapende , dan vliegen zy weder voort,

doch onbefuift , zonder een regten koers te hou-

den: de Oogen zyn half geflooten , traanende

en flofBg; de Tongblaauw; zy toonen alle bly-

ken van uitzinnigheid en razerny. Dit is de

tweede trap der Ziekte, en zy kunnen het dus

naauwlyks een Etmaal uithouden of zy derven^

indien men ze niet eer van kant helpt. De
Beet is zo veel moeijelyker te geneezen , hoe

doller het Dier zy en hoe nader aan zyn dood.

In Honden , die aan deeze Ziekte geftorven

waren , heeft men fomtyds Wormen gevonden

in de Nieren , Darmen, Herfenen of dehollig-

heid der Neusgaten. Het fchynt dat zulks , of

de bedorven Spys en Drank , of 't gebrek der^

zelve, aanleiding kan geeven tot den eerften

trap van 't Kwaad, die vervolgens overflaattot

eene zwaare Ontfteeking of Rotkoorts. Men
heeft waargenomen , dat het Dier in deeze

Ziekte nooit zweet; zo dat deokelykdefcher-*

pe deeltjes der Vogten, die door de Huid ont«*

laft moeden worden , in het Lighaam blyven.

, In Menfchen, aan de Watervrees geftorven , vindt

men doorgaans de Werktuigen der Zwelging

niet alleen , maar ook de Maag en 't Gedarm-

te , hier en' daar , met ontdeekiDg of het Vuur

bezet. Daar is veel Galagtig Slym in de Maag.

Het Bloed is in de Slagaderen ongemeen vloei-

i.DErx. ustufv, baar
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I. AFDEEL.baar, doch opgehoopt in het Hart en de Loit-

XIII. gen 5 en daar byna gedold. Alle Spieren, Ingd-

sTüK^^^"
wanden, de Herfene'n en andere vafte Lighaams-

deelen , zyn veel drooger dan gewoonlyk.

Middelen Van de Geneesmiddelen voor deeze droevig

totGenee-gg
j^y^^^i^ ^\q 'gj. zekerlyk zyn, indien meniü

korte dagen dezélven gebruikt , ^al ik niet in 't

breede fpreeken. Zulke Middelen , die het

Vergift door de ongewaafwordelyke Uitwaafe-

ming of Zweeten uitdryven , zyn van een be-

proefden dienft ('^); doch het è:uiveren van de

Wond met Bytende Middelen , eri zelfs met een

Blaarpleifter , moet zo min verzuimd worden

/ als de Dornpeling, dtó in fommige gevallen al-

leen fchynt te voldoen, inzonderheid tot Gé-

neezing van gebeten Beeften. Doch als de

Watervrees zig reeds geopenbaard heeft , fchynt

men zo min van die, als van de onlangs aange-

prezen Merkuriaale nliddelen erl Opiadten (f)

,

zig tot nog toe veel te kuntten belooveit

. Dewyl het fomtyds een groote ongeruflheid

Baart, of de Hond, daar nien van gebeten is,

indien dezelve by toeval of met vöordagt is van

kant geraakt, weezefttlyk dol geweeft zy, of

tiiet , zo is, daar toe eert Middel uitgevonden ($)

,

dat

(*) Zie de NedtrLjaarhoeken van 't Jaar 1752,

bladz. 1207.

(t) Zie de Uitgezogte Verhandelingen^ I. Deel.

bladz. 54^, 551»

(j:) Zie VHiftoir. de VAead. Royale des Scienéés.

Ann. 1723*



Van de H o n d ë n* (5f

dat men den Heelmeefter Petjt te danken heeft. i. ApoEfetd

Men wry ft de Keel , Tanden en het Tandvleefch, XI IL

van den dooden Hond, met een ftuk gekookt
s^^ukI^*

Vleefch , dat men vervolgens cenen leevenden

Hond aanbiedt: indien hy het, al fchreeuwendé

en huilende, weigert , zo (wil men) is de doo-

de dol geweed, behoudens, niettemin 3 zo 'ei:

Bloed ware in de Keel: maar, indien de brok

van hem aangenomen en opgegeten vvordt, be-'

hoeft toen niets te dugten.

De Nuttigheid, welke de Ontleedkunde van Gebruik

den Hond getrokken heeft ^ is groot. Hy heeft ^5" f^^
,. , t . 1 r / ^, ,

hond.
AsELLiü? gediend tot het ontdekken van de Chyl-

voerendé Vaten ; Pecqitetüs in het vinden van de

Chylbuis , die door de Borft loopt ; Harv^^us

om den Omloop van het Bloed aan te toonen

;

LowER en anderen tot de In- en Overtapping^

en tot die Proeve, v/anneer men ziet^ dat hy,

de terugloopende Zenuw gebonden zynde , in

't geheel niet kan blaiten. Ja dit Dier maakt

liet voornaamfte Onderwerp uit van de Vergè-

lykendé Ontleedkunde , en om die reden heeft

de Kond al lang den naam gedragen van Mar^

telaar der Geneeskundigen.

Het Vleefch der Honden wordt van de Euro^- 'c Vleefdh

peaanen , in 't algemeen , niet tot Spyze ge- eetbaar»

bruikt , m.aar wel by de Inboorlingen van an-

dere Wereldsdeelen. De Chincezen maaken dé

Honden vet en Aagten ze gelyk onder ons de

Schaapen. By de Ingezetenen van Senegal en

Guinee, als ook by cenige Natiën van Amerika

1. D£EL. iisiuK. E ea
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I. Afdeel. eö in Groenland , wordt het voor een lekkerny

XIII. gehouden. Ditbewyft, dat men over de Smaa-
HooFD-

j^gj^ j^jgj. Yj^QQ^ twiften , gelyk het Spreekwoord
STUK»

zegt ; waar in zelfs zekere Mode plaats heeft

:

dewyl de Grieken en Romeinen , die eertyds

Honden-Vleefch gebruikten , hetzelve heden-

daags niet zouden proeven willen, Hippocra-

TEs fpreekt 'er , op verfcheide plaatfen zyner

Werken , van , als van een gewoone Spyze

,

doch zwaar om te verteeren ; maar dat der jon-

ge Honden (lelt hy, met de Haazen en Voge-

len , onder de ligft verteerbaare Spyzen.

Jonge Men legt fomwylen levendige jonge Honden
Honden ^p ^^^ Onderbuik , om de Kolykpyn door een

^^. \ ^'
za2;te ftoovende Warmte te doen bedaaren , en

gelegd. °

dikwils niec zonder vrugt. Bartkolïnüs ver-

haalt ons , dat een Hond in dit geval zo dra

niet de Hitte van 's Lyders Lighaam gevoeld

had 5 of hy raakte fterk aan 't braaken , en toen

was het Kolyk aanftonds over. Borelli verze-

kert, dat niets bekwaameris, omdePynenvan

't Podagra te flillen , dan jonge Honden by zulk

een Lyder te laaten flaapen, doch dat die Kwaal

in dezelven ovcrfpruit, tot zulk een trap, dat

zy niet meer loopen kunnen. Een Geneesheer

't Likken van deeze Eeuw beveftigt dit (*). Ook vindt

der Bee- ik een zeer verfch Voorbeeld van die Zaak , in

nen in 't ^^^ Stokholmfchen Heer Aschelin, die, zeer
Podagra. p

(*) Ranoüw , Natuur- en Konft-Kabinet, Juiy en

Aug» 1721. bladz, 5.



Podagreus zynde, van een Schoothondje, datl. Afbeeu

Évne Voeten likte, geneezen werdt, terwyl XIII.

het Hondje de Podagra kreeg en daar aan flierf . ^^^^^^^^

Deeze Heer was 'er twee jaaren vry van, doeb

toen kreeg hy de Kwaal op nieuws , weshalve

hy een anderen Hond nam , door wiens likken

hy weder is herfteld geworden (^). De daag-

lykfe Ondervinding leert , düt het likken der

Honden zeer dienftig is , om de Wonden zo

van hun zelf, als van Menfchen ^ te zuiveren

en fpocdiger té doen geneezen. 't Gebeurt ook

tvel 5 dat deeze Dieren , indien de Wonden vuil

^yn of met eenig Venyn befmet ^ Ongemak daar

Vankrygen. Men vindt verhaald,dat hetophkken '

"^ * -

van 't Speekzel van iemand , die door een Mer-

kuriaal middel aan 't Kwylen was geraakt, een

Hondje deedt fterven. 't Is zonderling , dat dee^

ze Dieren byna geen aandoening hebben van

Slaapmiddelen (f).

In dö Geneeskunde worden, bovendien, de Batfetfi

jonge Hondjes ook gebruikt tot het maaken van vfin }ong^

een Olieöf Balfem, die in de Vv^inkelen der Apo.
^^^"^^"^

thekers van fommige Steden te vinden is, on-

der den naam van ^ofige Honden Balfem^ wor-

dende als een fmeering regende Kneuzingen 3

Zwakheid der Zenuwen , Lammigheid en Len»

denvang, zeer geroemd. Men laat, ten dien

einde, jonge Hondjes kooken in Olyven-Olie

^

tot

() Mioenitat. Academicarum. Vol. ÏV. pÉg. 6\é

(t) ^ie de üitgezogte Verhandelingen. IV* Deel*
bladz. 278,

\,'d^i.u hstuk, e 2



Hoofd
STUK,.

6g B E S C H R Y V I N ö

LAfdeel. tot dat hun Gebeente zig van een fcheidt, ei$

XI n. dan doet men in de Olie, na dat zy doorge-

zeegen is , toppen van Mariolein , w^ilde Thym^

Poley 5 Orégo en St. Jans Kruid> waar mede mea

dezelve y veertien dagenlang, in de Zonnefchyn

zet. De Bruffelfche Apotheek en Lemery be-

veelen , dat men de jonge Honden met Aardwor-

men in de Olie kooke , en die van Londen wil y

dat men by het doorgezeegene zuivere Terpen-

^ thyn en Wyngeeft doe , om het Middel meer

verflerkende te maaken , bekwaamer voor de Ze-

nuwen, tot oploffing van Gezwellen, Kneuzin-

gen, en tot verdryving der Jigtigheden.

Het Vet , Het Vet van den Hond is zeer doordringen-

^^, '^^^""_ ^ 5 ^^ wordt daarom gehouden voor een Wond-

middel, bekwaam tot hecling en zuivering. Men-

geeft bet fomtyds inwendig tegen Borftkwaalen,,

wanneer het dient tot Rypmaaking en om de

loozing der Rachels te bevorderen; doch het

moet verfch bereid zyn^ dewyl het fchielyk

rans wordt, inzonderheid, wanneer het uit een

Hond , door hem te braaden ^ is gehaald. De
Keutels van den Hond , die van ouds in grooc

gebruik waren onder den naam van Album Gics-

cum^ zyn zeerzweetdryvende, verdunnende ea

zuiverende. Men plagtze in te geeven , van eca

half tot vier Scrupels , in een Wonddrank ; doch.

dit Middel is, naar 't mytoefchynt, zoweluic-

de Mode, ten minfte in ons Land, als het uit-

wrendig Gebruik, dat 'er de Heelmeefters v^n

plagten te maaken om de Gezwellen te openen,

de-

ïels, enz.
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óewyl men thans beter en zekerder Bytmidderj^^p^^gj^.

Icn daar toe heeft. In de Roode Loop is dit xüï.

Middel, hoe ook Etïmüller 't zelve aanpryfl, Hoofj^-

STUK
verdagt wegens zyne fcherpheid, zo wel als in

de kwaade Keel; doch uitwendig heeft men

het 5 daar tegen, met veel vrugt in een Pap ge-

bruikt, om de Zwelling te doen verflaan. Men
pryft het thans aan in de Afgaande Koortfen.

Van de Huid der Honden wordt Leder ge* De Huid,

maakt , dat ongemeen zagt is ; zo dat de Da*

mes fomtyds Handfchoenen , daar van , by nagt

aantrekken , tot verzagting van haar Vel Men
maakt ook Kouiën van de Vagt der Krulhon-

den 5 die aan de Podagreuzen veel verligting

geeven , zo wel als die van Honden-Leder ; 'c

welk ook tot geneezing van Zeere Beenen en

van Aderfpatten dieoftig geoordeeld wordt.

(2) Hond met em nederwaards gekromde Staart. IL
Lupus»

Dit Dier heeft zynen Latynfchen Naam mis- Wolf.

fchien van den Griekfchen Lukos ontleend. De
Franfche Naam Loiip , de Italiaanfchc Lupo en

de Spaanfche Loho , zyn van het Latyn afkom-

ftig. De Hebreeuwfche Naam is Zeehj de A-

rabifche Dib , en die van de Wolvin , welke ia

't Latyn Lupa^ in 't Franfch Louve heet, Zee^

bah. In 't Engelfch , Hoog- en Nederduitfch^,

heeft hy den zelfden Naam , die met den Pooi-

Ichen

(2) Lupus, Gesn. Qimdrup. 534. Alpu, Digif.
144. JoNST. Quaclr. 89. Raj. Qi^adr. i/p.

j. Deel. il Stuk. E 3
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h AFDE^EL/^^hen Wilk en Sweedfchen Ulf veel overeen^

XIII. komft heeft,

Hoofd- jQe Heer de Büffon , die alle moeite vrqg-

'

,^ teloos hadc aangewend ^ om een Wolvin te doen
frolf,

dekken van een Reu, en die, insgelyks, in het

laaten paaren van een Teef mee een Vos niet

geflaagd hadc, befluit daar uit , dat de genen

^

die deeze Dieren flegts als wilde Honden aan-

merken , of aan hun allen den genieenen Naara

v^n Hond geeyen , zig bedriegen , doordien zy

de Natuur niet geraadpleegd hebben (*). De

Heer Daübenïon, niettemin 5 erkent, dat de

Wolf en Vos een weezentlyke betrekking of o-

yereenkorrifl: hebben rqet den Hond (f)- Ook

brengt de Heer Brisson de Wolven en Vollen

-pnder het Geflagt der Honden ; waar uit mea

ziet ,. dat de Franfche Jpierbefchryvers in dit

opzigt niet minder van eikcinder verfchiilen ,

dan de Heer de Buffqn, met zyne zonderlin-

ge Denkbeelden , van den Heer Linn^i's. Ook

merkt de Heer K1.EIN aan , dat een Wolf, in-

dien hy een tamme Teef, die loops is, magtig

kan worden , zeer gaarne met dezelve paart

;

•waar door de Stelling van den Heer deBuffo]S[

geheel fchynt te vervallen.

Gedaante. ^^^ Dier gelykt veel naar de zogenaamde

,
Wolfshonden 3 maar in grootte komt het nader

a^n

(*) Zie de Uitgezogte Verbandelivgen. IIÏ Deel,
bladz. 391.

(t) De^tripiiön du Qi^n. Oftavo, Paris 1758. pag,

ÏQ9* ^
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aan den Vv^agthond , waar van het meed door i. Afdeel.

zyne llyf opftaande Hairen om den Hals, zyn xiïL

fcheel 2:ezi^c, en dikke mige Staart, te onder- I'^^^^^^ö-

STUK
fcheiden is. De langte zyns Lighaams , van 't

^

^^^^^^

bovenfte van den Kop tot aan 't begin van den

Staart , is , volgens den Heer Brisson , omtrent

twee Voeten agt Duimen, dat ongevaar drie

Amfterdamfe Voeten bedraagt: de hoogte van

't bovenfte van de Rug tot aan den Grond , als

hy overend flaat, twintig Duimen. De Snoet

is lang doch ftomp , de Ooren zyn opftaande en

kort; zyn Oogen glinfteren in de duifternis.

De kleur van 't Hair is in jonge Wolven ros-

agtig , in oude Wolven geelagtig grys , fom-

tyds met zwart op de Rug gemengeld. In de '

Noordelyke Landen van Europa vindt men 'er

die geheel wit zyn , en aan de Grenzen van Poo-

len en Pruiffen zouden , zo fommigen berig-

ten 5 ook geheel zwarte zyn gevonden.

De Boffchen en WildernilTen , van ons ge- Woon-
heele Vv^erelsdeel , zyn van dit verfcheurende plaats.

Gedierte niet ontbloot. Men heeft 'er egter in

Switzerland en Italië weinigen, en 'tfchyntdaü

zy mecft huisveften in minft bewoonde Land-

ftreeken. Men kan ze ook uitroeijen : v/ant in

't Eiland van Groot Brittannie is , nu agthon-

derd Jaaren , geen Wolf gezien ; uit hoofde dat

zeker Koning de Schatting 5 zyne Onderdaanen

opgelegd 5 met Wolfshuiden betaalen liet. Ia

Vrankryk wordt door de Intendanten der Pro-

vinciën wel een Piftool tot belooning gegeven

,

1. Delu II Stuk, E 4 VOor

':t'
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^2 Beschryving
L Afdeel. voor ieier Wolfskop, die hun opgebragt wordt.

XIIL Tegen 't end van den Swcedfchcn Oorlog
Hoofd- onder Karel den XII. , nu luim veerti|j[ Taar

STUK.
geleeden , is dit Dier eerft gemeen gewerden in

Sweeden , daar het te vooren zeldzaam was (*)•

Ook is het 5 omtrent dien tyd, en waarfchyn-

lyk door 't overtrekken van het Krygsvolk , o-

ver 't Gebergte heen in Noorwegen gekomen

,

daar men te vooren nooit een Wolf gezien had,

en heden is men 'er nergens voor beveiligd

,

dan op de Eilanden ; dewyl het aan die Kuft by?

na nooit zo flerk vrieft, dat zy over 't Ys daar

komen kunnen (f),

Gulzig- De bloote naam van Wolf jaagt den Menfch
^^^' een fchrik aan, hoewel hy inderdaad zo veel

niet te vreezen is als een Beer , Leeuw of Ty-

ger. Hy is byna onverzaadelyk gulzig, flokV

leende , zonder kaauwen , Vleefeh , Huid en Hair,

Beenderen en andere harde Stoften in , die hy

fomtyds onverteerd weder kwyt rcaakt. Hy
gaat by nagt op den roof uit, en om die re-

den werden de Wolven van de Grieken Nagt-^

ionden geheeten. Het is hem met de andere

Roofdieren gemeen , lang Honger te kunnen ver-t

(jiraagen , doch uitgehongerd zynde kan men zig

geen vcrwoeder Dier verbeelden. Hy kan niec

ftlleeu een ongelooflyke veelheid van Spyze in-

flok.

(*) Fauna Suecka, pag. 5.

(i) Er Pontoppidans, ^at i^lft. faOU BO^^
^mih H- Th. pag. 35. \
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flokken , maar hy vermoordt ongelyk meer , en
i afdeel.

laat daar van het grootlte deel , als tot Voor- xill.

raad, leggen. In zyne woede verfchopnthy zelfs Hoofd-

xJe Menichen en vooral de jonge Kinderen niet 5^*^^^^

indien hy dezelven betrappen kan, weshalve de

Laplanders zorgvuldig zyn , om hunne Vrouwen

die hoog Zwanger zyn , en welken dit Dier op

de reuk (chyn t te kennen , daar voor te bewaa-

ren. 't Gebeurt dikwils, dat een Wolf, uit

gebrek van Spyze 5 zelfs Honden aantafl en die

van de Ketting fcheurt , of Paarden van voor

^c Rytuig wegrukt.

Zyn gewoone Spyze zyn Mollen , Rotten

,

Haazen 5 Konynen 5 Varkens, Schaapen en an-

der Vee, doch hy bemint inzonderheid de Bok^

jes , Lammeren , Kalven en jonge Herten of

Rendieren. Hy gebruikt niet alleen geweld maar

lift tot het bekomen van zyne prooy , en in een

Stal geraakt zynde onder 't Wolvee, is de ver^.

nieling, welke hy daaraanregt, byfter groot.

Ook kan men niets , daar hy mede weg loopt

,

uit zyne Klaauwen redden , zo flerk is hy in 't

Gebit en zo ftyf van Nek , fmytende een le-

vendig Lam op zyne Rug, en vliedende daar

mede heen.

Wanneer de Honger hem al te zeer plaagt,

zo eet hy ook Leem , indien hy die kan vinden;

doch dezelve, onverteerbaar zynde, blyftinde

Darmen fteeken, totdatde Wolf weder Vleefch

en Bloed van leevende Menfchen of Beeftea

magtig wordt. Want in dit geval onmot hy

IDeel, 11, Stuk, E 5 metSj|
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LApderl* niets, en in het doorreizen der WildernilTen van

XIII. fommige Landen heeft men byzonder noodig
Hoofd-

^^g nagts goede Wagt te houden, om niet door
'

, een troep raazende Wolven overvallen te wor-

den. In Noorwegen gaat het Volk, om diere-

den, des Winters zelden zonder Schietgeweer

te Kerk.

Vreesag' Onder dit alles egter is de Wolf byfter vrees-
tigheid.

^g^jg ^ ^^ ^^^ ^^g ^^^^ zeggen , dat geen Beeft,

*t welk voor hem ftaan durft, iets te dugten

heeft. In de BofTchen trilt hy van angft en

fchrikt voor allerley foort van Geluid, inzon-

derheid voor dat van Klokken , Trompetten en

Walthoorens, zelfs voor het rinkelen van een

bos Sleutels, Men verhaalt, het gebeurd te zyn,

dat een Vrouwsperfoon met een Wolf en Vos,

by nagt , in eenen zelfden Kuil gevallen ware,

waar in zy allen bleeven , zonder zig te durven

verroeren , tot dat het dag wierdt ; wanneer men

cerft deeze Dieren doodde en toen de Vrouw,

. die half dood was van fghrik , daar uit hielp.

Hy zal zeldzaam een Dier aantaften , dat aan

een Paal of Boom is vaftgebonden , uit vreeze,

zo 't fchynt , dat 'er eenig Menfch omtrent zy.

Indien een Kudde Rendieren, Koeijen of Bok*

ken, zig by elkander houdt, en hem de Hoor-

nen biedt, zo dat hy geen derzelven van agte-

ren kan aantaften, gelyk zyn gewoonte is, zyn

zy buiten gevaar. Ook heeft men gezien dat

één Koe, ja zelfs één Bok^ hem op die wyze

ifwees.

Tot



Tot uitroeijing of vernieling van dit fehaa. i. Afdebl.

delyk Gedierte worden allerwegen verfcheide xiir.

middelen in 'c werk gefield, Men rigt Hon. ^^^""^^^
STUK. ?

den af op de WolvenJagt ; men zet Angels
iviu^gi^j^

en Valftrikken : men ftelt een geladen Snap- tot vernie-

haan by het Lok-Aas, maakende hetzelve met^i^^T der

een Touwtje aan den Haan vaft ; zo dat 4e Wolf, ^
^^"*

dat wegrukkende , den Haan overhaalt en dus

zig zelf doodfchiet. 't Gebeurt ook wel , dat

pien 5 indien men weet dat een Wolf zig in

èen Bofch bevin4t5 hetzelve met Netten om-

ringt 5 en dan een Kring van gewapende Boe-

ren daar om heen flaat , die den Wolf, wan^

ïieer hy, door geraas van Jagthoorens en Hon-

den daar uit gejaagd zynde, in 't Net loopt
j»

aanftonds afmaaken. Somtyds worden Wolfs-

kuilen gedolven , die men van boven met aller-

ley groente bedekt ; doch dan is men genood-

zaakt zulks in de Nabuurfchap bekend te maa-

ken 5 en niettemin is 't wel gebeurd , dat een

Menfch by den Wolf daar in viel. Ook wordt

leen geelagtige Zwam die aan de Pynboomen

groeit 5 of iets anders , onder 't Aas gemengd

,

waar mede men dit Dier tragt te vergiftigen

,

of men brengt het , door middel van zeker toe-

bereid Aas 5 in bedwelmdheid , dat men het in

ilen Slaap kan overvallen en afmaaken (*),

Dit Dier , ondertuffchen , hoe wreedaartig ,,
^ Hunnö

ookflij^heid.

(*) Zie Qnoyi2X,y Hmhoudel^fk IVêordenboeky op
\ Woord Wolf,

!• Deel, H Stuïc»
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L Afdeel. ooJc^ is in zyne jongheid niet ontembaar. Men

XIII. heeft gezien dat pen jonge Wolf vreedzaam mee
Hoofd- ^q ^uishonden omging, met dezelven fpeelde,

' ^ de "Vv^agt hieldt en aan zyns Meefters zyde te

flaafien lag. Doch in dit geval is groote voor*.

2;igtigheid noodig : want de Wolf verandert

' - wel 5 gelyk het Spreekwoord met reden zegt

,

van Hair maar niet van Hoedanigheid. Dok-

tor GAHRLIEB5 Lid van de Keizerlyke Akade-

mie der Natuur-onderzoekeren , verhaalt ons

,

dat een Goudfiiiid vanDantzig, JohanPohlman

genaamd, een jong Wolfje had opgevoed, hou-

dende het langer dan een jaar gekluifterd ia

zynen Tuin , dien hy in de Voorftad hadt. Dit

Dier, groot^r wordende, hieldt zig niet meer

te vrede met de portie , welke hem dagelyks

,

naar gewoonte , wierdt uitgedeeld : nogthans

deedt hy de Ganzen, Endvogels, Paauwen,

Hoenderen en 't ander Gedierte van zyn Mees-

ter , geen kwaad ter wereld : maar hy verzorg-

de zig ten koften van de Nabuuren, Overdag

bleef hy in het Hok ftil l<5ggen : 's nagts hadt

hy de 'behendigheid van zyn Halsband af te

doen, om op den roofte kunnen uitgaan; waar

na hy terug kwam en deedt zig den Halsband

weder aan, De Buuren wierden de dagelykfe ver-

mindering van hun Pluimgediert gewaar , zonder

om deezen Dief te denken ; tot dat zy hem ein-

jdelyk , by nagt waakende , op de daad betrapten.

• Men klaagde 'er over aan den Heer, die het

geleeden nadeel betaalde^ eji den Rooververt-

opr-^
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oordeelde om ontleed te worden
;

't geen wee-
j, Afdeew

zentlyk is gefchied. XlïL

In de andere Wereldsdeelen zyn ook deeze Hoofd-
STUK

óf dergelyke Dieren. In Afrika vindt men 'er,
*

die den Kop en Hals zeer groot hebben , doch^an Afrika

voor 't overige naar de Wolven van Europa en Ameri-

gelyken. De Wolf van Amerika 5^ zegt Cates- ^^^*

BY, is van kleur en geftalte als de Europifche^

doch wat kleiner. Anderen verhaalen, dat het

in Louifiana krielt van Wolven, die niet meer

hoogte hebben dan vyftien Duimen, en veel

minder gevaarlyk zyn ; miflchien , om dat het

hun minder aan Voedzel mankeert. Wanneer

men ze aan den Oever vaneen Rivier bemerkt,

daar de Reizigers tegen den Avond hunne Hut-

ten opflaan, is het een teken, dat de wilde

Oflen zig niet ver van daar onthouden. Dein-

diaanen gebruikten ze als Honden, voor dat

men hun die uit Europa bragt , en zy gelyken

inderdaad zeer naar Honden. Mr. la Page

verhaalt , dat hy in dat Land een grooten zwarten

Wolf en Wolvin gezien hadt , die beiden ge-

fchooten werden ; doch deeze waren 'er , volgena

't berigt der Inboorlingen , zeer zeldzaam.

De Wolven zyn, gelyk de Honden, fomtj^ds Dolheid,

de Dolheid onderhevig, doch met dit verfchil,-

dat zy niettemin eeten en geen fchrik hebben:

voor het Water. Het Venyn van hunne Beet

is niettemin werkzaamer en fcherper , indien

men zulks afleiden mag van de zwaarheid der
Toevallen , daar door veroorzaakt. De Beet

leDcLu IISTüKt vet-
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I.Afdeel. veroorzaakt ^ zo wel als die van een dollen

XIH, Hond, eene Watervrees 5 die doodelyk is , in-

HaoFD-
dieiï men niet intyds bekwaame Middelen daar

STUK.

jj^^j^
tegen gebruikt. Een Wolf , in dien toeftand

uit de BolTchen komende 5 zwerft in de Velden

om, en byt alles wat leven heeft ^ dathy ont-

moet. Niets wederflaat hem , en hy zwemt

zelfs breede Rivieren over (*). Men zag van

zyne verwoedheid onlangs een voorbeeld in

het aantaften van een Officier in Vrankryk, die

na het verfcheuren van zyn Paard op een deer-

lyke wyze van den dollen Wolf gebeten werdt,

zo dat hy 'er het Leven naaiiwlyks af bragt(t).

De Wol- De Autheuren verhaalen ons , dat de Wol-
ven zyn

^^^ ^ j^^g ouder zy worden , hoe gevaarlyker

Beeften. zyn , alzo zy , dan geen Beeften meer betrap-

pen kunnende, den Menfch izoeken te verraffen.

In alle Landen van Europa 5 die taamelyk digé

bewoond zyn , en inzonderheid daar de Vorfteri

of Groeten zig met de Jagt vermaaken , wordt

zo veel zorg tot uitroeijinge van deèze Dieren

aangewend , dat men 'er zelden een oude zal

ontmoeten. Doch de Franfche Jaagers merken

aan, dat de Wolven Trekbeeften zyn, diefom-

tyds van verre komen , als men het minfte zulks

vermoeden zou ; gelyk uit het Bofch van Ar^

dennes ^ het Zwarte Wald ^ en andere groote

WiU

(=^) Zie de Üitgezogte Verhandelingen. I. Deel,

bladz, 544^

(f) Zie d,^n Nedai. PöJIf^ider ^ Aüg,i76o, bladZt

307.
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WildernifTcn. Zy houden zelfs voor zeker j dat i. Afdeei..

'er een Jaar is van Herten , een van wilde Zwy- XI II.

nen en een ander van Wolven, Maar , 't geen ^i^°°^°"
SI UK*

de meefte veelheid van Wolven in een Land ^^^^^

brengt , zyn de Oorlogen ; dewyl zy de Legers

volgen uit hoofde van het Aas , dat zy aan doo*

de Menfchen en Beeften vinden , op plaatfen

daar dezelven gedaan of elkander Slag geleverd

hébben.

Men beweert ook , dat dit Dier in January Psaring

en February het verwoedde zy , dewyl alsdan ^^^Y^^^^"

de Wolvin , geduurende tien of twaalf dagen ,
"^

loops is. Indien 'er verfcheide Wolven in de

zelfde Landdreek zyn , loopen zy alsdan de

Wolvin 3 even als de Reuen een ritzige Teef,

agter na. Men heeft 'er tot twaalf toe geteld,

in ééne troep, die onder wegs zodanig met el-

kander hadden gevogten , dat eenigen gantfch

bebloed waren , en de gekwetden wentelden zig

in Slykerige Poelen, die dus bloedig werden ge-

maakt. Eene Wolvin houdt de Wolven , die haar

volgen , verfcheide dagen aan de loop , zonder dat

zy eeten , drinken of flaapen ; dermaate zyn zy

door geilheid vervoerd. De Wolvin gaat negen

Weeken zwaar ; zelden duurt het langer , en zy

brengt zes of zeven Jongen ter Wereld, nu

meer dan min. De Jaagers merken aan , dat het

getal doorgaans oneven is, hoewel men ook

Neden met agt Jongen gevonden heeft. Om
dezelven te fpyzigen , vreet zy haaren Buik vol

,

en fpuuwt het dan in of by het Ned weder uit.

j.dem; II stvk:» Men
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IiAFDEEL.Men kan haar niet meer verbitteren, dan doof

XIII. de Jongen weg terooven; egter worden die difc-

HooFD. ^j]5 y^j^ andere Wolven opgevreten; zelfs al

j^r^ zynze reeds wat opgefchooten : doch dit is geen

wonder, want de Wolven vallen zelfs op el-»

kander aan. Zy huilen wel Ibmtyds yzelyk,

doch blaffen niet, en als mcnzeflaat, meteen

Kogel treft of vermoordt , maakenze geen Ge-

luid. Hunne Leeftyd is niet langer , dan did

van den Hond , en bereikt , zo men wil , zel-

den meer dan dertien of veertien Jaaren.

Poöten en Om het Spoor van een Wolf te vinden moet
Hals. rnen agt geeven op de Voetftappen , welken hy

in^ 't Zand, lofTe Aarde of natte Kicy maakte

en die merkclyk van de Voetftappen van een

Hond verfchillen. Want de twee middelde Vin-

gers der Voorpooten zyn digt tegen elkander^

aan gevoegd , en de tv^/ee buitenflen wyken 'er

van af. Alle die Vingeren zyn, even als de'

Honden»Pooten , met korte , byna regte , ftompe

Nagelen gewapend ^ welken dit Dier zö min in-

trelvt, als de Hond. Men heeft zig ingebeeld,

dat zyn Hals uit één Been beflond ^ dewyl hy

in 't omkyken zyn geheele Lighaam omwendt

}

doch dit ontftaat daar uit, dat de dwarfe Uit-

ftekken der Rugge- en Lenden-Wervelen door'

een volkomen Scharnier te famen zyn gewricht.

Inwendi- "''^ ^^ Ontieedlng van een Wolf, vondt men

gedeelen. de Borft zeer ruim , met twaalf Ribben weder-

zyds, en het Dolkswys Kraakbeen als een Spa-

tel van gedaante. De Lugtpyp was zeer wvd

aaa
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ian h^ar begin ; de Long verdeeld in twee groó- L AFDrfcU

te Lobben, die weder, ter regter zydeinvier, XIÏL

ter flinker zyde in drie kleine Lobbecjeégefmal- ,i?,^^^^*

deeld waren : het Hart byna geheel rond: het ^.^^

Middelrift hard en dik t de Maag aan den bodem

breed , in 't midden naanw , hebbende haar bin- - ^
^

nenfte Vlies geplooid en als famengefteld uie

verfcheide Koorden. Van boven bevatte dit

Ingewand een geel Vogt , 't welk naar Gal ge-

leek ; op den bodem als geklopte Eijerdoiren;

De Nugteren en Krinkeldarm waren zeer rood |

de Karteldarm fterk uitgezet; de Blinde korten

wyd ; de Endeldarm zeer dik. In het Darn>

fchieil vertoonden zig een menigte Takmaakin-^

gen zo fyn als de fynfl gewerkte Kant, door^

mengd met harde zwartagtige Kliertjes. DeLe*

ver, aan den rand als in riemen gefneeden , hads

eene geelagtig roode kleur, en was in twee groo^:

te Lobben verdeeld ^ die te famen negen klei^;

ne Lobbetjes maakten. De Jaagers geeven voor*-

dat de Ouderdom van de Wolven en VoiTeii^

aan het getal dier Verdeelingen van de LeveD

te kennen zy. De Milt was dun , zeer lang ^"

plat en van eene loodkleur. In de regter Nkt
werden twee dikke hoogroode Wormen gevon^

den , die dezelve byna geheel hadden uitge-

knaagd , doch de flinker was volkomen gezond^ /

rood van zelfftandigheid; De Schaft van die

Dier geleek volkomen naar die van den Hondj

zynde met een Been van binnen voorzien , en

aan den Wortel Kraakbeenig, De Snoeren der

1. Deei, U Stuk, F Zaad-s'
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t. Apdeel. Zaadvaten waren dik en met een doorfchynend

XTiL Vlies bekleed ; de Pisblaas taamelyk groot : de

«tüK.^^'^' Ballen als een kleine Ockernoot.

M^olf. De Wolfis byna geheel nuttig n^zyndood>

Nuttig- en men zou mogen zeggen, dat daar door het

heide Kwaad , 't welk dit Dier geduurende zyn Le-

ven heeft aangeregt , grootelyks vergoed wordt.

Het Vleefch , Hart en dé Lever van den Wolf,

by een of elk in 't byzonder gekookt en met

Boter toegemaakt op de wyze van een Ragout^

is dienftig, zo men wil, tegen de Vallende

Ziekte, Waterzugt, moeielyke Baaring en de

Teering. Sommigen geeven het, gedroogd en

tot Poeijer gemaakt , geduurende eenigen tyd

in , ter gifte van een Scrupel tot een Drachme. In

de Verzameling van de Duitfche Natuur-ondqr-

zoekers vindt men een Waarneeming van Dok-

tor GottliebReüsnerus, die verhaalt, dathy

een Dame van groote Kwaliteit gekend had

,

welke tegen de Miskraamen , die haar verfchei*

de maaien overgekomen waren , te Raad gege-

\ren w^rdt , op 't end ha^rerZwangerheid Wolfs-

vleefch , verfcheidelyk toegemaakt, te gebrui-

ken , 't gene zy met een goeden uitflag in 't

werkftelde, en dus niet alleen behoorlyk inde

Kraam kwam, maar ook van de Opftyging,

aan welke zy te vooren dikwils , met zwaare

Stuiptrekkingen, onderhevig was , verlofl wcrdt

(^). Zyn Darmen, gedroogd en tot poeijer ge-

maakt,

(*) Ephemerid. Natura Curioforum. ToM. I.Aao.

1727, pag.pi.
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maakt 5 worden tegen het Winderig en Graveel- 1. Afdeeu

Kolyk aangeprfeezen. Zyn Vet of Smeer is ^Uh
^

j^eer verwarmende, ontbindende en den Zenu-.sTUK;

wen dienftigi Van het Poeijer der Beenderen JF4?if.

wordt tegen de inwendige Ewetzuuren of Kneu-

zingen 5 in de Wonddranken en dergelyke Mid-

delen 5 gebruik gemaakt.

De Tanden der Wolven , in Zilver gezet, 5^^*^^
enTanden©

gebruikt men fomtyds om de eerfte Tandjeis der

jonge Kindéren te doen uitkomen , met hun

daar op te laaten byten. Van de Huid van dit

Dier maakte oudtyds het Noordfch Krygsvolk

zyne Wapenrokken , verbeeldende zig dus voot

een Houw beveiligd te zyn. Tegenwoordig maakè

men 'er Moffen ^ Wanten en Kamifoolen van j

die zeer warm zyn. Ook worden *er de Schoe-

nen of Muilen der Podagreuzen , en der genen

die koud van Voeten zyn , dikwils mede ge-

voerd : ja rrien verzekert dat de Vlooijen de Reuk

daar van niet verdraagen kunnen ; 't welk deezé

Huid nog van meer waarde maaken zou.

(3) Hond met een rêgte gebandeerde Staart ^ Hj^
de Haken in de Nek overend Jlaande^ de Hy^enaé

• Ooren kaaL

Voornaame Schryvers , zelfs Brisson en

Klein , verwarren dit Dier met de Gulo of

Veel.

(a) Lupus iliïiriniis. BzLLoy. Jquat. 33. Tab. 34^
, JoNsT. Qj^adr. Tab. 57, Gesn. ^^adr. 674. Taxus
Porcinus, five Hysena veterum. K^mph. ^mmih
411. Tab. 407. Fig. 4.

^-

Ir D^EL. il Stuk, F %



8^> B E S C H R Y V I N G

Veelvraat , die niet alleen ten opzigt van zyn
Xt Afdeel*

xill. Lighaamsgeftalte en Eigenichappen , maar ook

Hoofd- j^^n opzigt van zyne Woonplaats 5 van de Hyana.
STUK*

verfchilt* zynde door den Heer Linn^eüs met

de Otters onder het Geflagt der Wezelen t'huis

gebragt. Gesner verzekert , dat dit Dier de

Tzebecrehe en Semelaraboth van de Heilige Schrif-

- tuur zy. Veele fabelen zyn 'er van verhaald

,

die inzonderheid op zyne loosheid en wreed*

heid of vreetzugt betrekking hebben. Men ver-

telde 3 dat hy de Stem derMenfchen nabootfte,

en ze dus verlokkende in het Net kreeg , de-

zeiveh dan verflindende ; jets 't gene dit Dier

weezentlyk ten opzigt van andere Dieren pleegt.

Öf het zo wel in 't Water leeven kan als op 't

Laiid , en daarom den Naam verkreegen heeft

van i^ee-Wolf^ kan ik niet verzekeren*

' Befchry* £)e grootte is als een Varken. Op de rug
^*"^* heeft het regtopftaande Borftels van omtrent

een Span lang , met zwarte toppen* De Oogen

ftaan digter aan den Bek dan gewoonlyk. De

X Ooren zyn kaal. De Staart en Pooten zyn met

zwartagtige Ringen gebandeefd. Over 't Lyf

heeft het . bruine en zwarte Streepen , dwars

loopende , van de Rug naar den Buik. Het

graaft Kuilen in den Grond en onthoudt zig in

derzelver Holte , loerende op zyne Prooy. Ook

haalt het de Lyken uit de Graven en verflindt*

ze. De Woonplaats is in Indie.

Het Dier , 't welk de Heer Brissön onder

deezen naam befchryft , en dat hy zegt in A-»

ftilca
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frika huis te houden, waar van hy ook een by-LArnEEi,.

zonder Geflagt maakt , afgefcheiden van den XIII.

Hond 5 oip dat het vier Vingeren met Nagels g^^^^^^"

aan de Voor- en vyf aan de Agterpooten heeft, i^^na.

is, zegt hy, van gedaante en grootte als een

Wolf; met korte Ooren ; over 't geheele Lyf

met taamelyk lang, zwart Hair bekleed. De
Afbeeldingen , voegt hy 'er by , van de Hy(Bna

by Gesnerus, en van de Zilio Hyc^na^ ^y

JoHNSTON, zouden goed zyn, indien zy geheel

^wart waren , zqnder Vlakken. Wy hebben ge-

zien, dat de Hya^n^ we] duidelyk geftreept is

en gevlakt.

Galenus zegt, dat de Olie ^ waar in de Hysena

gekookt wordt , kragtiger is dan Oleim VulpU

mim tot verdryving van Jigtigheden en koude

Pynen der Lighaamsdeelen. Het Bloed van dit

Dier flrekte den Jaageren tot Drank en , met

een weinig Honig gemengd zynde , werdt bet

op de Bruilofts-Feeften voorgezet,

(4) Hond met een regte Staart^ die aan 't end iv.

wit is, Vulpe$.

De Vos heeft , gelyk de Natuurbefchryvers

aanmerken , een weezentlyke betrekking tot

den Hond ; gelykende niet alleen van Gedaante

veel naar denzelven maar ook een blaffend Ge*

luid maakende ; weshalve hy ^ zo wel door

Bris*

(4) Vulpes. Gesn. Quadr. 966. Alduov. Dmf^
I5>5- JoN5T. Quadr. ga. Raj. ^uadr. 177^

Vos.
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I. Afdéel. Brisson als Linn^eüs, in het Geflagt derHoti-

xïll. den bcgreepen wordt.

«ruK. ^^ Latynfchc Naam Vidpes fchynt eene ver-^

. , Fos. korting te zyn van Volipes^ waar mede de ge*

Naams- zwindheid van dit Dier, in 't loopen, betekend
fcdeiio wordt. De Hoogduitfche Naam is Fuchjs , de

Engelfche fbx, deFranfche Renard^ deSweed-

fche Raef , de Jtaliaanfche Folpe. In 't He-

breeufch werdt dit Dier Schiial genoemd , in 't

Griekfch ^/öpex, 't welk fomraigen afleiden van

het bedriegen der Qogen , om dat de Vos , zo

ras byna als men hem in 't oog gekreegen heeft,

het Gezigt ontglipt.

J^oosheid. Van ouds her is dit Dier aangemerkt als een

Zinnebeeld van behendigheid en lift 3 dewyl hec

daar in de meefte andere Dieren fchynt te over-

treffen. Menfchen , die een ander weeten te

verfchalken, worden looze Voffen genoemd. In-

derdaad, de Ondervinding leert, dat de Ouden

in het verhaalen van de Loosheden , waar van

deeze Dieren, zo tot hunne beveiliging, als tot

het bejaagen van hun Aas , gebruik maaken , de

5saak niet vergroot hebben. De Holen, daarzy

in huisveften, hebben zo veele bogcen en uit-

gangen , dat geen Jaager rqet zyne Honden in

ftaat is, dos den Vos in zyn geweld tekrygen,

Verwonderlyk is het te zien , hoe hy de Hon-?

den om den tuin leidt door zynen krommen loop,

'komende nooit buiten de Bofchjes , alwaar hy

eindelyk middel vindt, om onder de groente

lye^ Qf in deq Qrqnd te krqipen
3. en fteUende dus
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alle de vlugheid der Jagthonden te leur. Ooki.ApDEEt.

weet hy zig, wanneer de Honden gereed zyn xiïl.

om hem te vatten , fomtyds te redden door mid- Hoofd-.

STUK
del van zyn Staart, die hy bepill en dan zyne *

Vervolgers daar mede in de Oogen kwispelt

;

zo dat zy, voor een oogenblik blind wordende >

hem weder kwyt raaken uit het Gezigt.

Het gewoone Voedsel van den Vos is aller- Liftigheid»

ley foort van Gevogelte , dat hy betrappen kan,

gelyk Hoenderen 5 Ganzen, Eendvogels, enz*

ïiy weet dezelven fomtyds zodanig te doen ver-

fchrikken, dat zy van Stok vallen ; dan grypt

hy ze met den Bek in den Hals en ontwykt

door zyne vlugheid 5 met zyne Prooy , degenen

die op 't gerugt zyn toegefchooten , 't zy Men?

fchen of Honden. Hy gaat ook terJageopHaa*

zen , Konynen , en ander Wild , waar van hy

zeer veel vernielt. In 'c vervolgen van dezel-

ven keft hy gelyk een Dashond , en verfchrikc

dus het Beeft, 't welk door een anderen Vos,

die aan de baan of doorgang oppaft , ge-

vangen wordt.. Hy eet ook Mollen , Aardmui-

zen, wilde Katten en Lammeren; Springhaa-

non. Wespen, Kikvorfchen , en allerley foort

van Vifch. Men verhaalt , dat hy ^an de Oe-

vers der Rivieren liftiglyk zit te loeren , tot

dat 'er een Otter komt , om zyne Prooy op te

eeten , dien hy dan , fchielyk opfpringende , doec

verfchrikken ; zo dar de Otter zyn gevangen

Vifch aan den Vos ten buit laat. Op dergely*

ke manier weet hy ook Kraaijen en andei?e

^ UDEkK IIStvic, f 4 Roof-
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I. Afdeel.Roofvogels te verraflen. Zelfs wil men, dat

XIII. hy ^ig fomtyds dood veinft, om het Gedierte ^

Hoofd- 't welk in deezen op hem aanvalt, te betrap*

' pen. Den Wyngaard kan hy ook befchadigen,

doordien Druiven en andere Vrugten zyne

Snoepcry zyn.

Niettegenftaande dit alles is de Voffcn-Jag?

Vangft. niet onverraaakelyk , die, van hoe veel moeite

ook vergezeld , dikwils met Honden onderno-

men wordt, en des Winters., inde vSnceuw,

doorgaans niet kwaalyk uitvalt, 't Is zeer n>oeie?

lyk zyn Sppor te ontdekken , om dat de Voet*

flappen zo weinig van die der Honden verfchil-

len; doch hy zet zyne Hielen zo ftyf niet neer,

noch zo wyd van elkander , ten zy rrien hevig

jaage. De befte tyd tot die Jagt is in 't vroe-

ge Voorjaar , wanneer de BolTchen lugtigft en

de Vagten op haar beft zyn. Men laat de yosr

fen ook wel door Dashondjes met fcheevePoo-

ten , of kleine Spoorhonden , uit hunne Holen

dryven, om van den Jaager gefchooten te wor-

den. Men vangtze ook wel door middel yap

Lok-Aas , en Vallen of Strikken , doch de Yze-

xen Angels zyn beft daar toe, die de gedaante

van Voet.Angels hebben: want de Vos, in eea

Strik of Val gevangen zynde , wendt alle moei-

te aan om die te vernielen , laatende zelfs dikr

wils een van zyne Pooten in de loop , wanneer

iy zig redden kan , door die af te byten of af

te fcheuren. In de Noordfche Landen, daar de

yplTen seer veel fchade toebrengen aan de Kud-

den ^
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éen, wordt 'er fomtyds vergiftig Aas voor ge- Lafdee^^

legd, om deeze Dieren maar van kant te hel- xili.

pen; waar toe niet alleen de zogenaamde Braak- ^I^^ofp-

nooten, maar zelf3 bitter^ Amandelen, dien-
^^^

ftig zyn.

Deeze Dieren zyn aan dergelyke Ziekten al$ Voorts

de Honden onderhevig ; zy paaren op de zelfde ^^^ ^"^^

manier, en, zo men verhaalt, fomtyds rnet

Honden. Zeldzaam kan men een bevrugtWyf*

je magtig worden , om dat die zig nooit ver van

honk begeeven , en op het rbinfte geraas weder

in het Hol kruipen. De Jaagers , die ze heb-

ben opgewroet, verzekeren , dat het diepftem

drie Gaten is verdeeld , het een tot eea Ncft

voor de Jongen , welken zy doorgaans vier te

gelyk werpen ; het andere tot berging van Voor^

raad en het derde voor de Vuiligheden. Het:

Dier toont niet minder drift, dan de Wolvin

^

om haare Jongen te befchermen , die met hun

allen, aan den ingang van het Hol, afwagten,

dac de Moer hun Spyze brengt.

De vermaarde Geneesheer, Th, Bartholi- Ontice-

jiüs , verhaalt een Waarneeming van zyn Zoon , ^^"g»

die digt aan den Wortel van den Staart, vyf

Vingerbreedten van het Stuitbeen , zekere Kliert-

jes gevonden hadt , die een zeer aangenaame

Reuk , als van Violen , uitgaven , en Schwenjc*

FELD zegt, in zyne Hiftorie der Viervoetige

Dieren van Silezie, even 't zelfde. Egterzyn

'er andere Ontleedkundigen geweefl, die deeze

Kliertjes , noch de Borfteli^e Hairtjes , daar m
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J. AFDEEL.geworteld 3 noch dien aangenaamen Reuk, iir

XIII. eene Vos, die in 't voorft van Mey gedood was,

fTüK?^^* geenszins hebben kunnen vinden. Zy wierden

,

/^,. in tegendeel , by de Ontleeding van dit Dier

een fchrikkelyken Stank gewaar, zodanig dat

men 'er mede in de open Lugt moeft gaan ; 't

welk geenszins uit ecnige Verrotting fproot.

Voorts vonden zy de inwendige deelen omtrent

even als die van den Hond gefield.

Gebruik De Olieagtige deelen van den Vos moeten

Genees- ^Y^^^^ ^^ vlugger zyn dan die van den Hond,

kunde, dewyl zyn Pis zo fcherp en ftinkende is. Men
gebruikt 'er het Vleefch en Vet en de Long;

van in de Geneeskunde. Het Vleefch , zo ge-

zoden als gebraden , wordt als verzagtende in

verfcheide Borftkwaalen aangepreezen. Ook

kan men het tot Spyze eeten , en zulks gefchiedt

in de Noordfche Landen meermaalen ; doch het

fmaakt zeer geil en onaangenaam. Het gehee-

le Dier , gevild ?:ynde en ontweid , wordt in

Olie gekookt , volgens het Voorfchrift van ee-

nige Apotheeken; zynde die Olie dan een zeer

goed uitwendig Middel , tegen de verhardingen,

uitdroogingen en uitteeringen der Ledemaaten.

Het Voffen-Vet wordt daar tegen ook gebruikt,

en inzonderheid tegen de Beroerdheid , Lam-

migheid en andere Zenuwkwaaien. Maar de

Long is wel hec meefle vermaard , als een

Middel van byzondere kragt tegen de onge-

makken van de Borft. Schneidkrüs verhaalde,

dat hy een Man , wiens Long van een Mus.

^ V ketkogel
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pr

feetkogel was doorboord, en die, met Bloedige LA fdeex..

Rachels, dikwils brokken van zyn Long opgaf, XliL

daar mede genezen hadt. Men maakt daar g^^^^^^^'

^

van , met verfcheide andere Borftmiddelen en '

y^^^

Honig , die bekende Lobocb de Pulmone Vulpis ,

welke oudcyds in zo veel agting is geweeft.

Men vindt ook aan de Lever, Milt, Gal en 't

Bloed van den Vos, eenige kragten toegefchree-

ven , die weinig opmerking verdienen : doch \

is zeker, dat zyne Vuiligheid of Keutels de

rauwheid wegneemen van het Vel.

De voornaamfte dienft, dien men thans van VerfcheU

deeze Dieren heeft, beftaat in derzelver Vagt,den koleur

waar van het Bont tot Voering in Rokken en^^^"®^*
ten

Winterkleederen gebruikt wordt. Dit Bont is

van zeer verfchillende Waardy, naar de

kleur der Vagten , die gemeenlyk roodagtig of

geelagtig ros zyn , met graauwe Hairen op de

Rug en eenige witte Plekken aan den Buik

getekend. Van zodanige Vagten worden, '%

eene Jaar door 't ander , wel vierduizend te

Bergen in Noorwegen uitgevoerd. Doch daar

zyn nog witte en zwarte, als ook eenige rofle

met een zwart Kruis boven op de Rug , 3>

zelfs blaauwe of blaauwagtige Vagten. Het Vel

der zwarte VofTen is zo koftbaar, dat men voor

ieder zulke Vagt in Moskovie, alwaar 'er de

voornaamfte Luiden Mutfen van plagten te

draagen, wel eens vyftien Dukaaten betaald

heeft.

Sommige Schryvers merken dcezc kleuren cryzeVos
I. Dkkl. II Stuk. aU
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I.AFDEEï:..^ll^^"lyk ^an als Verfcheidenheden , te meerj,

Xlir. om dat de Yslandfche, Sweedfche en LaplancJ.

Hoofd- fche Voffen, zo 't fchynt, in den Winter wit,
STüK

'

*
in den Zomer Afchkleurig blaauw zyn. Cates-

Amerika. JSY geeft de Afbeelding van den Gryzen Vos y

uit Virginie en Caralina , die ook niet van di?

gemeene Europeaanfche verfchilt dan in kleur

,

en die van Louifiana hebben een Zilverglans,

:op een gedeelte van de Vagt. De gekruiftq

Vos^ zegt BRISS0N5 wordt in Poolen, Swee-

den en zelfs aan de Kaap der Goede Hope

,

op 't Zuidend van Afrika, gevonden. Dus

blykt 5 dat in alle de Wereldsdeelen Voffen zyi:^,

die mogelyk weinig anders dan in kleur ver-

fchillen, hoewel de gryze Vos van CATESBYin

holle Boomen huisveft. Linn^eüs hadt te voq-

ten vyf Verfcheidenheden opgeteld in Swee-

den (*); naamelyk de geel roffe, de witfe,

blaauwagtige 5 gekruide en roeftkleurige. Thaqs

befchryft hy den voorgemelden met een wit-

puntige Staart , dat deszelfs Lighaam uit den

geelen ros is : de Ooren regt:. de Kaaken wit:

de Pooten van vooren zwartagtig: en dat hy

onder den Grond in Holen huisveft , die hy

zelf graaft. Vervolgens geeft hy nog deeze

twee als byzondere Soorten op , van 't zelfde

Geflagt.

V^ (5) Hond met een regte Staart , zwart aam

Akpex. 't end.

Dee*
^'

C*} Fauna Suecica, p,6.
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D'eeze, zegt hy , wordt gemeenlyk Feld-Vosi, Aï^deew

geheeten: hy woont in Europa en Afia, de xiiL
^ ^

.^ .,
Hoofd*

eerftgemelde ook in Afrika. stuk.

(6) Hond met een regte Staart^ die aan 't end
yj^

-

van de zelfde kleur is. Lagopus.

Dit is de witte en blaauwagtige Vos, die in

Sweeden Fiall
,

Racka genoemd wordt in den

Winter, als hy wit is, en Blaraf in denZomer^

als hy blaauw is. Men vindt hem in de Lap-

landfche Gebergten en in Siberië. De Pooten

zyn met dik Hair bezet ^ even als die van de

Haazen.

(7) Hond^ de Gulden Wolf genaamd. VIL
Aureüt^

De Befchryving van dit Dier is tot nog toe Jakhals.

zo onvolkomen , dat de Heer Linn^üs geen

Kentekenen hadt om het van de andere foorten

van Honden te onderfcheiden , dan de kleur ^

die donker rood is met een geelen glans ; om
welke reden meèft alle Dierbefchryvers hetzel-

ve genoemd hebben de Gulden Wolf. Immers

de geftalte van 't Lighaam gelykt byzonder

naar die van een Wolf, doch de Staart meefl

naar die van een Vos : de grootte is tulTchen

beiden in. Het onthoudt zig in de Oofterfche

Landen, alwaar het bygeheele Troepen zwerft^

wor*

(7) Lupus Aureus. K^empf. Jfnoenit. 413. Tab.

407. Fig. 3. Raj. Qtiadr. 174. Vulpes Indi^Orien-
tolis. Valent. Muu Tab. 452. Adill. Bell. ///«.

160.

h Deel. II Stuk,
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U Afdeel. wordende van de Perfiaanen , zo K^emphër gè-

XIII. tuigt, Szecbaal^ van de hedendaagfche Grie-

Hoofd* ^^^ Squilachi geheten. Het maakt > zegt men,

7 kh l
8^^^^ ^^ ^^ Muuren der Huizen , om 'er in te

komen, en boort in deBegraafplaatfen, om de

Lyken magtig te worden* Hetfchynt, egter^

dat fommlgen dit Dier verward hebben met de

Hyaena, waar van hetgrootdyksonderfcheiden

is door zyn vreezelyk GehuiU bynagt, 't welk

byzonder naar het kryten van jonge Kinderen

zweemt, wanneer het in een Hok is opgefloo*

ten. In vryhêid zynde is dit Gehuil nóg yze^

lyker , als met het lollen van Katten gemengd^

en dient,, zo 't fchynt, oihelkander toe terqe-

pen; zo dat men deeze Dieren wel voorWilde

Katten gehouden heeft. Het is een der ver-

woedde Roofdieren, zodanig, dat verfcheidc-

ne, in een Trodp eenige Buit bekomen hebben-

de 5 daar over dikwüs elkander verfcheuren.

J^i'^, Dapper zegt , dat de Leeuw een Dier met
voor den

Leeuvvv. zig brengt, 'c welk de Hollanders JakhaUnöe^

men, gelykende naar een Vos, en zeer fcherp

van Reuk. Dit zou den Leeuw dienen tot het

oplugten en vangen van zyne Prooy , die het

vervolgens met denzelven deelde. De Jakhal-

fen zyn door hunne vlugheid, inderdaad, be-

kwaamer , om het Wild te agterhaalen , dan de

Leeuw, maar, als zy 'c gevangen hebben , moe*

ten zy voor zyne Klaauwen zwigten , en kun-

nen 'er niet aankomen , voor dat hy zyn ge-

noegen daar van heeft. Men begrypt ligt, dac
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hun Gehuil hun aan den Leeuw verraadt, eni.AFDSEL*

aanleiding geeft om zig te vervoegen naar de XIIL

plaats 5 daar Buit is. De Kentekenen egter of Hoofd-
^

. STUK.
de Dieren aan de Kaap , die van de Hotten-

f^^^^^^^

totten Tanli of Kenli genoemd worden , waar-

lyk zulke Jakhalzen zyn, ontbreeken ons.

XIV. HOOFDSTUK.
Befcbrycing vm 't Geflagt der Katten, waar

onder de Leeuwen , Tygers , Luipaarden y

Loffen en andere Roofdieren , begreepen zyn.

Ikrzêher Kenmerken en Eigenjchappen. Ver-

Jcheide Soorten van wilde Katten in andere JVe^

reldsdeelen. Nut en gebruik van hunne Vagt en

andere Lighamnsdeelen voor den Menfch.

De Latynfche Naam Felis^ die aan dit Ge- Naams-

flagt van Dieren gegeven wordt , fchynt
^®^^"*

vaneen Griekfch Woord, 'c welk Loosheid be-

tekent, afgeleid te moeten worden. De Neder^

duitfche Naam Kat, is,gelyk dé benaamingen

van dit Dier in de meefte andere Taaien van

Europa, buiten twyfel van 't Woord Catus af-

komftig , 't welk zynen oorfprong van 't Griekfch

Woord Gale , of van 't Hebreeuwfche Cattd'^

zou kunnen hebben.

De Dieren van dit Geflagt zyn niet gulzig; Ken*

zy beklimmen gemakkelyk deBoomen, en loc- ï^^erken.

ren voornaamelyk by nagt; zegt de HeerLiN-

N.^üs. Hunne Kenmerken beftaan, behalve de

.hDB.KL^ Il Stuk, aU
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I.AFDEEL.s'gG"^^^^^ van den Rang der Roof- Dieren, M
XIV. de Voortanden gelyk te hebben van grootte J

HöoFD- ^Q Asjtertanden of Kiezen drie by een ; de
9TUK

Tong Raspswyze met de puntjes naar agteren :

Nagelen aan de Pooten die zy kunneri intrek-

ken en uitfteeken naar believen. Brisson doet

'er by, dat de Nagelen haakswyze krom zyn;

dié Kop, zegt hy , is , in alle de Soorten van diÈ

Geflagt, rond, de Snoet kort, en de Staart in

de meeften zeer lang ; 't welk de gemeene Ken-

merken zyn 5 waar aan men de Katten van dè

Honden onderfcheidt.

Soorten, Van oude tyden Ker hèc^ft rrién een Kattèn-

aartigGeflagt van Dieren gefield, wier Aange-

zigt, om zo te fpreeken, vierkcint is, en die de

Nagelen der Voorpooten in zékere Scheeden

verbergen, gelyk PLiNiuszegt, lleekende de-

^ ^: zeiven niet uit, dan tot het aanvatten van hun-

ne Prooy of om zig te vervveeren ; weshalve

deeze Dieren ook bedrieglyk en niet te betrou-*

wen zyn^ te meer daar hun Gelaat veelal niets

wreeds aanduidt. De hedendaagfche Natuurbe^

fchryvers^ Klein, Brisson en Linn^eus, flem-

men met elkander overeen , dat in dit GeflagÊ

vyf Hoofdfoorten van Dieren , naamelyk de

Leeuwen , Tygers , Luipaarden , LofTen , de

tamme benevens verfcheiderley wilde Katten ^

begreepen zyn.

t, (t) Kat met een zeer lange Staart ^ die eeH

Leo»

Leeuw.
Kwaji

(i) Leo, Gesn. Quadn 572. AldroV. Digit. 2.
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É^üoafi aan 't end beeft 5 bet Lyf ros mn I. AfdeeI^

kleur. ^^^*
HOOED-

De Naam , welken die Dier In alle deelen vM stuk;

Europa voert , is met een weinig verandering ^y^

van den Latynfchen Naam , dié met den Grieks

fchen overeenftemt 5 afkomflig. Dus noemt

men het in *t Italiaanfch Leone ^ in 't Spaanfch

Leon 5 in 't Franfch en Ëngelfch Lion 3 in 't

Sweedfch Leyon^ en in 't Hoogduicfch Leib oi

Lowe. In de Oofierfche Landen , in tegendeel,

heeft het verfcheiderley Naamen ; wordende by

de Perfiaanen Gehad , by de Arabieren Afad en

by de Chaldeen Ariavan geheeten. In 't He*

breeufch veranderde de benaaming van den

Leeuw naar zyn verfchillende Ouderdom : eerft

van de Leeuwin geworpen zynde , werdt het

Welp Gur geheeten ; het Jong , nog zonder

kwaadaartigheid 3 Kepbir; maar ouder wordende

Adecb y wegens het naloopen van zyne Prooy

:

in zyne grootfte wakfcerheid Labhi en oud wor-

dende Schacbatz; zeer oud zynde Laifcb: doch

de gewoone Naam in 't Hebreeufeh is Labbi of

Ariecb.

De Leeuw voert, van ouds her, den Ëerty-* EenytcU

tel van Koning der Dieren^ een benaaming, waat

van de oorfprong voornaamelyk fchynt te be«

lïaan in eenige Eigenfchappen , in welken hy de

onderen overtreft» Zyn Gelaat , waar in de

Grara-

JoNST. Quacir. 72. Dodart. /Idi, i. Tab, i & 7,
Tab. 7. RaJ. Ouad}\ 162.

i#D££x.. U Stuk>» G
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I. AFDERL,Gramfchap, wanneer hy vertoornd is, zig dui*

XIV. delyk openbaart; zyne Gang, die zekere Def-
HooFD-

(^iprheid fchynt uit te drukken ; zyne brullende
Stuk. ^

- V
.

-^

. Stem 3 die de Wouden doet dreuhen en de Men-
Lêtuzv. '-

* . .; Jchen niet alleen, maar alleDieren, een bylte-

^en fchrik aanjaagt ; doch tvel inzonderheid zy-

ne Kragt en . Moedigheid , hebben aanleiding

daar toe kunnen geeven: te meer, dewyl men

in zyn Gedrag iets meende te ontdekken 5 't

welk zv/eemdc naar een Vorftelyke Houding.

Onvert- De ftoutheid , van dit fchrikkelyk Dier , i§

H
^^'^' wereldkundig. Zyne onvertzaagheid is zo groots'

dat hy nooit voor zyne Vyanden 5 't zy Men-

fchen of Beeften , hoe fterk ook in getal en hoe

gewapend , de vlugt neemt , wykende alleenlyk

agterwaards 5 zonder de hielen te laaten zien^

Aan den anderen kant 5 vermydt hy voorzigtig-

lyk het gevaar dat hem dreigt, 't Gebeurde'

eens te Florence , dat zeker Heer een Muil-*

Ezel had, die geheel boosaartig en onbeftuur-

zaam was , zo dat men 'er geen dienfl ter we-

reld van trekken kon. Om die reden befloot hy

dit Beeft aan de woede der Wilde Dieren , in de

Diergaarde van den Groot Hertog , op te ofFe-^"

ren. Een Leeuw, derhalve , werdt uitgelaten

,

öp wiens gezigt de Muil-Ezel jn een hoek van 't

Perk de wyk nam, alwaar hy niet dan van éé-

nen kant kon aangetafl worden , zettende zig,

met den Kop over zyde en het Gat naar deri

Leeuw toe , in portuur. De Koning der Die-

ten 5 even of hy de moeielykheid van den Aan-

val



Vd kende, tradt langzaam toe , en^ terwyl i^LAtumu
tien Muil-Ezel van agteren naderde j floeg de- xiv,

zelve a^ter uit en gaf den Leeuw zulk een ge- Hoofd-
STUK

weldige Schop tegen zynen Muil , dat hem

verfcheide Tanden braken , waar van men dé

ftukken in de Luge zag vliegen. Hier op week

de Leeuw te rug ^ tot in zyn Hok, laatendé deri

Muil-Ezel , tot groote verwondering der Aan.

fchoüweren 5 van 't Slagveld meeden

Van de Edelmoedigheid van dit Dier zyn me-Edelmoë-

migvuldige Voorbeelden. Pater Labat verhaalt ^^S^^^'^*

^er twee 5 die hém door verfcheide Getuigen

beveiligd wareii. Een Jakobyner Oeeftelyke 1,

genaamd Joseph Colombet , zig in Slaaverny

te Meqidnez bevindende, nam met ecti van zy»

ne medgezellen het befluit , om zig door de

vlugt vry te nlaaken : hofiende , dewyl zy het

Land genoegzaam kenden, de Vefting Laratbe^

die aan de Portugeezén behoort op de Barbary-

fche Kuft, te bereiken. Zy vonden middel om
te ontfnappen , en , niet reizende dan by nagt ^

gingen zy oVer dag ruften in de BolTdien , be*

dekkende zig met Bladeren èn Ruigte, tegen 'é

branden van de Zon. Na twee dagen Reizens

kwamen zy aan een Meir , zynde het eenigfté

Water, dat zy federt hün Vertrek gezien had-

den, en 't eerfte Voorwerp , dat hunne Oogen
trof, was een Leeuw , die zig zeer digt by huiï

bevondt, fchynendeden Oever te bewaaren vari

het Meir. Een oogenblik beraads in een ge;.

vaar, dat zo dringend was. , deedt hun de party
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Hoofd-
stuk.

Leewé*

L Afdeel. kiezen om zig op de Kniejen neer te werpen

XIV. voor dien fchrikkelyken Nabuur, en, met eene

droeve jammerkiagt deeden zy hem een verhaal

van hun ongeluk. De Leeuw fcheen van hun-

ne vernedering in 't hart getroiFen : hy onttrok

zig gewiUig op eenigen afftand en Het hun vry

drinken. De ftoutfte draalde niet , om het

Meir te naderen > daar hy zyne Flefch vulde,

terwyl de ander met fmeeken aanhieldt. Ver-

volgens gingen zy in 't gezigt vain den Leeuw

voort, die geen de minfte beweeging maakte ooi

hun leed te doen , en 's anderendaags kwamen

zy gelukkig te Larathe.

Het tweede Avontuur was te Florence ge-

beurd. Een Leeuw van den Groot Hertog , uit

de Diergaarde gebroken zynde, kwam de Stad

in , en vervulde alle Inwooners met verbaavsd^

heid. Onder de Vlugtelingen bevondt zig eea

Vrouw , die haar Kind op den Arm droeg , en

in overmaat van fchrik hetzelve vallen liet. De
Leeuw greep hetzelve en fcheen gereed om
het op te vreeten , wanneer de Moeder , door

de allertederfte beweegingen van de Natuur gc^

noopt , met veragting van alle gevaar , terug

keerde , zig voor de voeten van den Leeuw

nederwierp en om haar Kind badt. De Leeuw

keek haar ftyf aan ; fcheen geraakt door haar

gekryt en traanen , en eindelyk , het Kind ha-

tende leggen , ging hy weg zonder haar of het-

;2:elve in 't minfte te befcbadigen.

Men merkt in 't algemeen aan j dat de Leeuw

zei*
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zelden Dieren kwaad doet , die zig voor hem I. Afdeel.

vernederen , en Pater Laeat berigt ons , uit XIV.

het Verhaal van den vermaarden Reiziger Paül^^Jj^^^^^"

Lucas , dat hy een byzonder ontzag voor de Leeuw.

Vrouwsperfoonen heeft. Te Momejla^ by Tu-

nis 5 zyndc , hadt hy gezien dat de Vrouwluy

van dat Land , zonder andere Wapenen dan

Stokken en Steenen, de Leeuwen vervolgden,

en hun dwongen om de Prooy te verlaaten.

Men verzekert ook, dat dit Dier voor Slangen

zeer bevreesd is, zodanig dat de Mooren hem

door het fungeren met hunnen Tulband fomtyds

weeten af te keeren , dewyl die , losgemaakt

zynde , eenigermaate naar een Slang zweemt.

Indien zy , op de Jagt , een Leeuw ontmoeten^

die hongerig is, kunnen zy zig beft redden met

hun Paard in de loop te laaten , terwyl de Hon-

den, vol fchrik, om hun Lyf hengelen of langs

den Grond kruipen. Vuur , indien zy tyd heb-

ben om het aan te fteeken , ftrekt ook tot ver-

fchrikkinge van den Leeuw; doch 't is een fa^

bel, dat hy voor 't kraaijen der Haanen beeft.

Op Gevogelte en dergelyk klein Gedierte flaac

hy weinig agt.

De Franfchen op 't Fort St. Louis in Afrika,

hadden een fraaije Leeuwin , die zy aan een

Ketting bewaarden , om ze naar Vrankryk over

te zenden. Dit Dier werdt aangetaft door een

Ongemak aan de Kaak , 't v/elk men za gevaar-

Jyk oordeelt voor de Leeuwen , als de Water-

Ifcugt in de Borft voor 't Menfchelyk Gefiagt isf

I.P£EL. 11 Stuk» Q ^ J^i^t
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ïvAfdeel, Niet meer in ftaat zynde om te eeren , werd?

xrv. dit Dier weldra tot een uitcrfte gebragt, en het:

Hoofd- YqI]^ yan 't Fort ^ dat de Leeuwin buiten hope

van herflellin^ ae^tte, nam haar de Keiting af.
Leeuw, ^ o o

en wierp het Lyf in een nabuurig Veld. In deer

zen ftaat was zy , wanneer een Franfch Heer

haar 5 by zyne terugkomft van de Jagc , vondt

leggen , rnet de Oogen geflooten , den Bek

open en reeds voi Mieren. Hy erbarmde zig

pver 't arme Dier, en verbeeldende dat 'er nog

^enig Leven in ware , wiefth hy de Keel met

Water, en deedthet een weinig Melksinzwel-

gen, ,
CSit eenveudige Middel was van wonder-

baare uitwerking : men bragt de Leeuwin we^

4er in 't Fort, en bezorgde haar zo wel, datzy

|)y . trappen haare kragten wederkreeg : maar

zy hadt federt zulk eene genegenheid voor

haaren weldoener , dat zy niets gebruiken wilde

dan uit zyne Handen , en , t'eenemaal genezer^

Eynde, volgde zy hem in 't Eiland overal, met;

^pn Touw aan tien Hals , even als of 't een

Hond ware,

^t Geval begunftigt fomtyds zwakke Dieren

zodanig , dat zy voordeel op den Leeuw behaa?

kn» Terwyl de Heer Brue Direkteur was van

de Franfche Kompagnie te Senegal , werdt op

't Eiland St. Louis een geheele Troep Geiteq

gebragt , die men gekogt hadt van de Mooren*

|n het Fort , nu , bevondt zig een fchoone^

Leeuw, die daar, federt veelejaaren, zorgvuU

dj|g was opgevoed : deszelfs Gezigt verfchriktQ
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'dé Geiten zodanig , dat zy akemaal de vlugt i. Afdeel.

namen , op ééne enkele naa , welke, den Leeuw xiv.

ftoutelyk onder de Oogen kykende , eén ftap ag- ^^^^""^

.

lerwaards deedt, en daar op, met de Hoorens
^^^^^^^

vooruit fteekcnde, naar denzelven toe tradt,

^Peeze Aanval , verfcheide maaien herhaald zyn-

de 5 ontftelde den Leeuw dermaate , dat hy ^

als een Hond, tuffchen de Beenen van denDi-

rekteur weg kroop , om dien Vyand te ontwy-

ken. Men telt ook eenige Dieren op, die niet

fchroomen met den Leeuw te vegten ; geiyk dè

Tyger en 't wilde Zwyn. DeOlyphant, hoe

ontzaglyk door ^ zyne Grootte , wordt dikwils

van hem overweldigd, In 't jaar 1695 vondc

men in een 'Moeras ,' by ikfcrocco , een Leeuw

en Zwyn , beiden ftervende van de Wonden

,

die zy elkander hadden toegebragt: zjmde de

Ruigte daar omftreeks plat getreeden en met

het Bloed van deeze Dieren befprengd.

De natuurlyke Woonplaats van de Leeuwen, Vangft der

die zeer weinig Koude verdraagen kunnen, is
^"^^"^^^'^^

j , j T n 1
.ia Afrika,

onder de verzengde Lugtltreek^ en voornaa-

melyk in Afrika , alwaar men 'er vindt dié

Goudgeel , wit en zv^art zyn , en in Libye

fotnmigen, zo men wil , met een roode Keel,

fiet Lyf blaauw en met zwarte Vlakken ge-

fprenkeld. Men vindt 'er ook eenigen in Afiej

daar zy Afchgraauw zyn, en in Amerika , doch

van kleiner foort. De Mooren graaven , om de

Leeuwen te vangen, Gaten of Groeven, als

Wolfskuilen, die zy met eenige Ruigte over^'

't-'DEEjL, iiSTUif G4 dek»
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ï. Afdeel. dekken, leggende daar op het Lok-aas, 'twelfc

XIV. in een ftuk Vleefch beftaat : het Dier , daar ia

jiTüK.^^""
gevallen zynde 5 wordt met Wei pfpieffen of met

yeuw. Houwers afgemaakt. Wanniper de Negers , aati

de Kuft van Afrika,, een Neft met Leeuwen-

Welpen vinden , zo neemen zy die daar uit

,

pm ze aan de Europeaanen te verfcoopen , en

,

' indien 't gebeurt, dat de Leeuwin hun nazet,

'Sjerpen zy dezelve een Jong toe, w^aar mede

dit Dier heen loopt ; daar zy , middelerwyl

,

^!g met hunne Roof in veiligheid begeeven. Wy
hebben gezien, dat de Leeuwen, zo wd al»

andere Dieren , tembaar zyn.

In Europa ziet men thans weinig Leeuwen ,

^elfs in de Diergaarden van Koningen en Vor-

ilen , om dat zy 'er zeer zelden vermenigvuldig

gen , en ook niet lang leeven ; 't zy wegens

liet bedwang I daar zy zig in bevinden; 't zy

uit hoofde van het ongunftige Kh'maat. Jnhei

Groot Hertoglyke Dieren-Paleis^ te Florence,

plagten 'er verfcheidcne te zyn. Zy kofteq

veel van Onderhoud, want fommigen eetenda-

gelyks agctiep of twintjg Pondpn OlTenvleefch,

Billyk mag men ^ig verwonderen , zo wel , hoe

de Romeinen zqlk epn menigte vp deeze Die-

ren hadden, daar Ctesaïi 'er, tot vierhonderd

te gelyk, in hetAmphitheaterverfchynendeedt:

^Is dat zy met dezelven ^o gemeenzaam waren,

laatende hunne Triomfwagens fomtyds door

|l.ccuwen trekken. Augustus hadt 'er eenigen

89 tam^ dat zy met Haazen fpeeldcn;^ zonder
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desdven kwaad te doen. Het gebruik der Leeu-i.ApDERi^^

wen in de Schouwfpelen , om *er Menfchen of XIV.

^^ndere Dieren tegen ce laiaten kampen , was ^^^f^^^

gemeen. i,,^^^

De Mannetjes Leeuw heeft om den Halslan^ voort-

ge Maanen, die op zyn Bord hangen ^ en zyii teeling,

Kop den zwier gceven vap eens Menfchen

Hoofd. Hoc ouder hy is , hoe langer deeze

Maanen zyn. Het Wyfje , in tegendeel , heeft

zulke Maanen niet , en gelykt eenigermaate

naar een Beer, zynde ook langer van Snoet,

Zy brengt, zo rrien wil, vier of vyf Jongen

t'eener dragt voort, en dezelve kunnen , zegt

men , aanflonds zien. Doch de Waarneernin^

gen, zo wel omtrent dit Siuk, als de manier

van Paaring en den Leeftyd der Leeuwen, wan^

neer zy zig in Vryheid bevinden, ontbreeken

ons. Dit weet men, dat deeze Dieren fnel

kunnen loopen , in het najaagen van hunne \

Prpoy , en dat 'er in Afrika zyn ; die de Groots

te hebben van kleine Paardjes, De Franfche

Akademiften hebben een Leeuw ontleed , die

,

nog zeer jong zynde, reeds de langte hadt vaa

zes en een half Parysfche Voeten, gemeten van

*t end van den Snoet tot aan 't begin van de

Spaart, en de hoogte van vier en een half Voet:

dat is omtrent zeven Amflerdamfche Voeten

lang en niet veel minder dan vyf voeten hoog

:

zo dat dit, gelyk zy aanmerken , een zeer groot

Dier zou geworden zyn.

Het aanmerkelykfte, dat hun in de Ontlee- Inwendi-

LDkel, 11 Stuk, G 5 ding§« dcelen*
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|. Afbebu ding van den Leeuw voorkwani , was de grooü

XIV. te van het Hart 5 't welk de Leeuw, naar even-
HooFD-

j-gjigheid, veel grooter heeft , dan eenig ander

Lteuw Dier. Zyn Herfenen, integendeel, waren by

„^.^ : uitftek klein. Men vondtj dat alle de Ringea

-van de Lugtpyp een geheelen kring uitmaak-

ten 3 uitgenomen twee of drie onder het Strotr-

tenhoofd, aan welken maar zeer weinig onc--

brak , om geheel te zyn. De verbaazende*

grofheid en kragt van Stern, die zig in 't brul-\

len van dit Dier openbaart, fcheen hun toe,

van de wydte en vaftheid van dit Werktuig af^

te hangen. De Tong was , gelyk die der Kat-

ten y bezet met puntjes, naar agteren gekeerd,

doch veel langer en fcherper ; waar aan , zon-

d-er twyfel, de gevaarlykheid van het likken der

Leeuwen toe te fchryven is ; 't welk de gelik-^

te deelen Velleloos maakt. ZJy bevonden , dat

de oogfchynlyke dikte van den Kop en den

Hals 5 in dit Dier, meeft toe te fchryven was aan

de menigte van Vleefch , die deeze deelen dek.

te en aan de grofheid der Kaakbeenderen,

De Nagelen der Pooten hadden geëne Schee-

'

den, om dezelyen, by't intrekken, te kunnen

verbergen; gelyk Pliniüs meldt: waar in de

Leeuw van de overige Dieren van dit Geflagt

vtrfchilt. Niettemin trekt hy zyne Nagelen in
,

'

en wel tuflchen de Vingeren ; zo het hun toe^

fcheen , door rniddel van een byzondere Geleding
^

van 't uitertje Knokkeltje. De Styf heidvan den"

j^-)n^y •* Hals was aan delangte der Graatagtige Uitftefc-
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^en van de Wervelbeen4eren toe te fchryvenyi. aedeei,^

die aan elkander gehegt waren met zulke ftyve xiv.

en harde Banden , als of de geheele Hals maar,^JJ|''^^*

uit één enkel Been beftond. Voorts merkten leew^,

zy ten opzigt van de deelen der Voortteeling

aan, dat de Pisbuis geheel regt liep 5 van da

Blaas af tot aan het end der Roede 3 en de

plaatzing was zodanig , dat de reden blykt,

waarom de Leeuw agter uit zyn Water loc^,

paarende op de wyze der Haazen en Kameelen.

Ib een Leeuwinne vondt men de Lyfmoeders

op gelykè wyze als die der Teeyen^ in twee

lange Hoornen verdeeld.

De Afrikaanen eeten , zo men verzekert , het Gebruik

Vleefch der Leeuwen 5 die zy vangen en doo-

den, 't welk men voorgeeft een gezonde Kofl

te zyn. Men kan van 't wel bekomen der vSpy*

zen 5 zo min als van de Smaakelykheid of On^

fmaakelykheid 5 een vaflen Regel maaken. Het

^lart van dit Dier, gedroogd en tot Poeijerge-. "»

wreeveni wordt, zo wel als deszelfs Bloed,,

tegen de Vallende Ziekte en I)erdendaagfeha

Koorts aangepreezen. Het laatfte, inzonder'^»

beid, agt men Zweetdryvende en Tegengiftig/

Zyn Vet of Smeer is zekerlyk zeer doordrin-

gende en tot verdryving van Koude Gezwellea

dienftig. Do Huid wordt in de Landen, daac

deeze Dieren gemeen zyn, tot Dekens eer

Spreijen der Ledikanten of Slaapfteden ge-

bruikt. Herkules maakte van de Huid eens

Leeuv^, dien hy in zeker W'bud verfcheurd

I. deul, II stvk. hadtj
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X Afdeel. hadt , zyn Praalgev«aad. In Europa dienen

XIV^ de Leeuwshuiden , die 'er koftbaar zyn , fora-

Hoofd-
^^^^ ^^^ Overklecden der Zitbanken in Karos-

Leeww. f^^ > ^^ ^Y ^"^ ^°^ dekzel van het Lyf in Arre-

fleeden. Het Leder, daar zy uitbeftaan, is

taamelyk fterk, en met rosagtig, kort, ftyf

,

een weinig gekruld Hair bezet.

11. (2) Kat met een zeer lange Staart ^ hehbeiide

fgf'^5.
yiakken op 't Lyf die altemaal gejlreept zyn.

De Naam , dien dit Dier in alle hedendaags

fche Taaien van Europa voert, is zekerlyk a&
komflig van den Griekfchen Naam Tigris y dieni

^"* ^- "» de Latynen zonder eenige verandering overge*

nomen hebben. In 't Spaanfch, Italiaanfch en

Franfch, noemt men het Tigra of Tigrcy in 'c

Hoogduitfch , Sweedfch en Engelfch Tiger , en

in 't Nederduitfch Tyger.

Verfchil De Tyger is by de Ouden niet zeer bekend
over dit geweeft , ten minfte niet duidelyk befchreeveny

of men heeft 'er de Luipaarden en dergelyke

Roofdieren mede verward. Het verfchil der

Schryveren beftaat niet alleen in de gedaante der^

Vlakken , die fommigen zeggen rond ce zyn

,

anderen langwerpig ; maar ook in de Grootte.'

Strabo maakt hem zo groot als een Paard en

eens zo groot als de Leeuw. Spmmigen gee-

ven hem een korten Hals, gelyk aan andere

Die.

(2) Tigris. Gesn. Quadrup. 936. Aldr. Digtf.

loj. JoNST. Quadr. 84. JJont. ^ot. 52. Tab. $3*,

Ka]. ^adf\ 165.
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Dieren , die hun Voedzel niet van den Grond i. ApDESLi'

haaien: anderen in tegendeel vertoonen zyn XIV.

Hals vry lang. Daar zyn 'er ookj die, indee- Hoofd-

ze twyfeling, zig verbeelden , dat de Tyger ^*^

maar een groot Soort van Luipaarden zy, en

anderen denken , of de gedaante der Vlakken

ook veranderen zou kunnen. Onder dit alles

fchynt 'er geen reden te zyn , öm dit Dier te

ontkennen , waar van Gesnerus de Afbeel-

ding gegeven en Aldrovandüs de Huid ge-

zien heeft, die met langv^erpige Vlakken 5 als

Striemen van 't geeflelen met Roeden, v^^as

getekend ; gelyk Johnston Tab. LIV. daar van

4e Afbeelding geeft , doch dezelve is , gelyk

die van Bontius , zo de Heer Brisson aaïimerkt,

gebrekkelyk in de gedaante van den Kop.

De meefte Schryvers fpreeken ook van den Eigen-

Tyger als een zeer gemeen Dier , daar onder- ^^'^^PP^^*

tulTchen Plinius verhaalt , dat men te Rome

,

alwaar de Praalzugt en Liefhebbery derKamp-

gevegten een menigte Wilde Dieren deedt ver-

zamelen 5 de Tygers zeer zeldzaam vondt. Hy
zegt, dat Augustus, by de Inwyding van het

Theater van Marcellus, na de Pantherdieren

by honderden vertoond te hebben , eenen Ty-

ger zien liet , die in een Hok beflooten was.

En tot geluk van 't Menfchdom zyn deeze

Dieren niet zeer gemeen op den Aardbodem.

ViRGiLius noemt den Tyger een allerwreedft

en allervlugft Roofdier, en de Berigten det

Hedendaagfchen ieeren ons , dat 'er geen zo

. JL DfiKL. x: Stuk, Ver*
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i. Afd^el. Verfcheurende is , ten opzigt van den Menfchi

XIV. gelyk ook het Mannetje dikvvils zyn eigen Jong
Hoofd- q^ 'j- leven brengt ; waarfchynlyk een voorzorg

^ * der Natuur, op dat dit wreede Roofdier niet te

veel zou voortteelen.

Lighaams. jjq Tyger heeft omtrent de Grootte vaneen
^^ ^ "* Leeuw. Zyn Kop gelykt veel naar die van

een Kat : de Oogen zyn geelagtig en vlammen-

de ; het Gelaat is verraderlyk ; de Tanden zyn

fterk , fcherp en fnydende. Verwonderlyk is

zyne Vlugheid in 't klimmen en fpringen , ter-

tvyl hy altoos op de Pooten neerkomt , gelyk

de Katten , en van de lange , kromme Nage-

lén 5 die hy daar aan heeft , weet hy zig zeer

wel te bedienen tot het vafthouden van zyne

Prooy. Geen Gedierte is veilig voor zyne

Roofzugt: hy taft zelfs Olyphanten aan, en

fcheurt derzelver Tromp fomtyds af. Indieri

hy deeze, of andere groote Dieren^ in de Rug

weet te vatten , zo hebben zy geen ander mid*

del, om zig te fedden, dan zig 't onderft bo*

ven te keeren , ten einde hem door hunne Zwaar-

te te verpletteren of dood te drukken : doch zy-

ne taaiheid maakt, dat hy dikwils weder onder

hun van daan kruipt , en dan , met verdubbe*

ling van v/oede aanvallende, wordt hy 'er ze-

kerlyk meefter van.

. De Heer Klein verhaalt een zonderling Geval,

dat men in de Keurvorftelyke Diergaarde, ^ te

Dresden , met eenen Tyger hadt. 't Was daar

c;ie gewoonte , om , op zekere Dagen., het eene

Dier
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iDier na het andere uit de Bewaarplaats te laa- 1, AFnEEtj

ten 5 om de Hokken te reinigen , en , wanneer XIV.

2:y 5 na dat dit gefchied was, 'er weder in
g^^TUK?^^^

komen waren ^ deedt men de Valdeuren toe*
jy^^er.

Door groöte onagtzaamheid bleef, op zekeren

Dag, een Tyger buiten, en de Oppafler, die

iets in den Tuin te doen hadt, werdtaanftonds

Van denzelven aangevallen. In dit uiterfte ge^

vaar hadt hy moeds genoeg , om den Keel van

't Dier te grypen met zyne flinkerhand , die

hy toekneep , terwyl hy met den regter Arm

hetzelve om *t Lyf vatte , en dus ftyf tegen

zyne Borfl aandrukte , zo dat het zyne Tanden

noch Klaauwen tegen hem gebruiken konde*

In dien gevaarlyken Haat bleef hy ongevaar vier

of vyf Minuuten , tot dat hy eindelyk, op zy-

ne Kragten niet langer betrouwende, het Dier

met al zyn vermogen van zig fliet; 't welk daar

op zig weder naar den Hoek begaf, daar het

verfchoolen was geweeft ^ en hy ^ gelyk men ligtr

begrypenkan, draalde niet, om door de Deur

uit den Tuin te vlugten*

De Woonplaats van den Tyger is in Afia zegt Woon*

LiNN^ATs; men vindt hem in Afia en Afrika,

tLo Brisson meldt, en, volgens deezcn laatften^

zou in Brafil een Dier huisveften , waar aan de

Portugeezen den Eernaam geeven van den Ko^

ninglyken Tyger. Deeze is een van de groot-

ften, zegt hy, hebbende van 't end van den

Bek, tot aan *t begin van de Staart, de langte

van vier Voeten negen Duimen ; de hoogte ia

i.DztL. II stux, om-
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t. Afdeel. omtrent drie Voeten : de Staart derdhalf Voet

XIV. lang en de Kop veertien Duimen. Op de Rug
Hoofd-

jg ^^ yg^j. y^^] ^ ^^j^ j^ Zyden bleek graauw^

«,
' aan den Buikxvit ; over *c geheele Lyfmet lan-

ge zwarte Vlakken geftreepL Dus zoude dan

deeze Soort van Katten in alle Wereldsdeelen ^

buiten Europa , huisveften : doch die van de

Kaap der Goede Hope, welke van Kolbe Wolf-

Tyger en van Brisson Tigre-Barbet genoemd

wordt , om dat hy dik gekruid Hair als de Krul-

of Waterhond heeft, fehynt veeleer tot de Lui*

paarden of Panthers te behoorén»

Tygers i^ ^^ Akemeene Hiflorie der Reizen wordt
in Aiiö

ons verhaald, dat in China de Tygers niet alleen

zeer talryk , maar ook van ongemeene grootte

en by uitftek wreed zyn. 't Is ongeloöflyk hoe

veel Menfchen zy daar doodén en verflinden.

Men meldt , dat zy zig troepswyze houden ,

en dat 'er onder zyh , grooter dan een Kalf

van een Jaar oud. Een Geeftelyke hadt'erzulk

een over een Muur zien fpringen , die een Mans

langte hoog was , neemende een Varken, van om-

trent honderd Ponden zwaar, op zyne Rug,

en gaande daar mede over den Muur heen , naat

een nabuurig Bofch. 't Is te begrypen dat men

in de Dorpen van dat Land , die open leggen

,

in den Winter , wanneer het deeze Dieren aan

Spyze ontbreekt, niet zeer veilig woonen moet;

dewyl men geen andere bcfchutting dan de Muu-

rcn daar tegen heeft , en dus genoodzaakt is , de

Deuren en Venftersaltyd vroeg te fluiten : want

het
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het eenigfte geluk voor deeze Menfchenis, dat I. Afdeei^

de Tygcrs niet, voor 't vallen van den Avond, XIV,

op Roof uitgaan. Hun Gefchreeuw by nagt be-g^^J^'^"^^^""

iieemt dikwüs den Slaap aan de Dorpelingen , j^^^r.

die zig van deeze woedende Dieren omringd en

als belegerd vinden.

Hoe wreed de Tygers ook in Tartarie zyn , Tyger-

Hien merkt aan , dat zy zig zeer verfchrikt too- J^^*^ ^^

nen , wanneer zy vervallen in \ midden van een

troep Jaagers 5 die hun fpits bieden. In plaats

dat een Hertebeefl: zig veel beweeging geeft

,

en alle poogingen aanwendt 5 om 'er tuflchen

door te ontkomen ; gaat de Tyger op zyn Gat

zitten^ en houdt laogduurig het geblaf der Hon-

den en 't gefnor der Pylen , die in zyne Vagt

fmoorenjuit. Wanneer, ekidelyk, zyne grim.

migheid ten top ftygt^ fchiet hy eensklaps met

zulk een vlugheid ^ als of hy maar een fprong

deed , op de Jaagers toe , die met gevelde

Speeren hem ontvangen 5 en in dit gevaarlyke

oogenblik hem zodanig weeten te treffen , dat

""er zelden iemand befchadigd wordt. De Kei-

zerlyke Jaagers zyn hier in zeer behendig , en

de Grooten van -China niet alleen 5 maar ook de

Vorfteo van Tartarie 5 flellen 'er Eer in, op de^

Tyger-Jagt te gaan. Men vermydt , egter

,

zorgvuldig, dit Dier op een enge plaats aan te

tailen : v/ant het fpringt met venvoedheid op
een Man te Paard aan , en verfcheurt of ver-

•^Yorgt hem in een oogenblik ; vlugtende dgiti

weg
^5
zo gezwind ^ dat men het Dier niet kan
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Ï.AFDEEL.^g^erhaalen. Hier uit blykt , dat de aart de?

XÏV. Tygeren ook veel oyereenkomft met dien dey

lIooFo- Katfen heeft.

«,

*

De Tygers zyn , zo wel als de Leeuwen

,

Tyger» j ö j 7

Wreedaar
^^^^^^^'

' ^^^'^ ^^^^ kan 'er nooit op yertrou-

t;fgheid. wen, dewyl zy, by de eerde gelegenheid, bly.

ken geevei; van hunnen wreeden aart. Pater

LabAT verhaalt, dat de Heer Brüe, Direkteur

en Komqandant-Generaal der Kompagnie van

Senegal , een jongen Tyger by zynen Leeuw

opgevoed hebbende , alle rapeite daar toe vrug-

teloos aanwendde. De fchrik voor Siagen al-

leen belette de uitwerkingen der kwaadaartig-

heid van dit Dier. Hy bediende zig van een

Zweep, met een Bel daar aan, om 't zelve te

kaftyden , en , dewyl hy niet fpaarzaam daar in

was, nani de Tyger , zo dra hy 't Geluid van

de Bel hoorde, de vlugt, en fprong, indien de

Deur geflooten was, ten Venfter uit. Lqpez

hadt een jongen Tyger opgevoe4 rnet Geiten-

Melk) en dezelve volg4e hem, als een Hond*

je, naa, doch geen ander Menfch zou dien,

zonder gevaar, hebben kqnnen aanraaken. Ook

vrat die, op zekeren dag, den Hond van zynen

Meefter op : by eene andere gelegenheid ver*

fcheurde hy een koftelyk Paard: des men, uit

vreeze voor erger toevallen, befloot, dit Dier

yan kant te maaken. De Reiziger Philips vet-

. haalt , dat het Volk van Kaap Corfe hem een

:
Jongen Tyger , die getemd was , vereerde.

:Men 4eedf hem eerft in een Houten Hok, da^r
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hy gevoed werdt met Ingewand van Vogvelcüj i.Afdefx.

willende geen ander Voedzel dan Vleefch ge- XI v.

bruiken. De Blanken konden hunne Handtus-
^^l^^^^^

fchen de Traaliën door fteeken en met hem fpee. '
2^^,^^^^

len 5 maar op 't zien van een Neger wierdt hy

verwoed. Philips ftak hem dikwils de Hand

in den Bek en greep zyn Tong, zonder dat hy

hem beet. Doch 't komt my voor 5 dat dit een

l^uipaard zal geweefl zyn.

Gemelde Heer Brue wilde eens de Proef

neemen , hoe een Zwyn zig tegen den Tyger

verweeren zou kunnen. Hy deedt een grooten

Beer vafthopden ^ en alle de andere Varkens

naar 't end van het Eiland , waar op het Foft

St. Louis legt, hebbende doen jaagen , liet hy

den Tyger op dit Varken los. Het Dier fcheen

in 't eerft weinig yreeze te hebben voor den

Tyger; Vvant, na dat het eenige Beeten met

den Bek en Slagen met de Klaauwen van den

Tyger ontvangen hadt^ 'ging het zitten in een

hoek van 't Fort, en geduurende een langen

tyd behaalde 'er de Tyger geen voordeel op.

Eindelyk, egter, werdt de Beer zo digt be-

fprongen, dat hy, verfchrikt zynde, begon te

'gieren, en daarop kwamen alle zyne Makkers

als dol toeloopen , maakende het den Tyger zo
benaauwd , dat hy , om zyn Huid 5 en miflchien

om zyn Leeven te behouden 5 genoodzaakt was
in de Graft van het Fort tefpringen

;, alwaar df
Varkens hem niet volgen durfden.
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1 Afdeel. ^^ ^^ Verzameling van de Roomfch Keltet^

XIV. lyke Akademie derNatuur-Onderzoekeren vindt

HoüFü- ijien de Ontleedkundige Befchryving vaij een

^'^ Tyger , door den Heer Wolfstrigel. De
Qjj^l^g^Darmen waren veel korter dan in den Menfcfi

Icundige en veele andere Dieren , hebbende niet meer
Befchry ^^^ driemaal de langte van het Lyf. In de dik-

^* ke Darmen werden geen Celletjes of Bcurfen

gevonden , waar uit men afleidt , hoe de Tygers

zo veel aan Buikloop onderhevig zyn. Voor 't

overige vondt men de Ingewanden des Buiks

t'eenemaal gelyk aan die der Katten. De Milt

was zo groot niet als die van den Leeuw , en 't

zelfde viel omtrent het Hart aan ce merken.

De Longen vondt men in een groote menigte

kleine Lobbetjes verdeeld en zeer rood van zelf-

Handigheid 5 gelyk de Nieren, Het Agterbrein

was, even als in den Koning der Dieren , van

de Herfenen afgefcheiden door een Beenig Uit-

ftek. Veel uitgeftrektheid hadt die holte , wel^

ke men doorgaans noemt de derde Plolligheid

van het Brein. De Spierea , inzonderheid die

van dêd Slaap des Hoofds , waren zeer fterk , en

voorzien met overvloed van Zenuwen , gelyk

'er ook een menigte zig in de Spieren van de

Staart verfpreidde , die uit zeven-en-twintig

Wervelen beiion dt. Aan het Bekkeneel wer-

den verfcheide Uitpuilingen waargenomen , die

fcheenen te ilrekken tot fterker aanhegting van

de Kaakfpieren. De Oogen ftonden zo ver niet

Van elkander, als in de Leeuw; voor 't overi-
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ge kwamen de Beenderen in gedaante en hard-
j^ Afdeei,

heid veel overeen met die van dit Dier ; de Na- xiv.

gelen waren ook eveneens en de Tanden Zaags- Hoofd»
STUK

wyze 5 als die der Katten.
*

De Negers in Afrika, zegt men^ dat ook het ^"^
*

Vleefch van Tygers eeten. Het Hair der Lip-

pen wordt by hun voor een doodelyk Vergift

gehouden. Om die reden laat de Koning van

Congo de genen 5 die ihem een Tyger-Huid

zonder Knevels brengen ^ zwaar ftrafFen, Men
verhaalt , dat het , onder Spyzen gemengd

zynde , een foort van dolheid veroorzaakt 5

die in de dood eindigt. De Mandaryns in On-

na gebruiken deeze Huiden 5 zonder den Kop

of Staart daar af te doen^ om in openbaare Pleg-

tigheden hunne Draagftoelen toe te dekken , eti

aan 't Hof worden deze] ven 5 in den Winter ^

tot Overkleeden der Zetels gebruikt. Door-

gaans zyn dezelven rosagtig geel 5 met lange brui-

ne of zwarte Streepen. 't Is 5 inderdaad
i,
van het

ailerkoftbaarfte en fraaifte Bont,

(3) Kat met een zeer lange Staart ^ de bovenjle ï^^*

Flakken op 't Lyf rond ^ de oiiderjlen lang-,
P^rdut.

werpig.

Dat Dier , 't welk men gemeenlyk Luipaard

noemt
jj

(3) Panthera , Pardalis , Pardiis , Leopardus*

Gesn. Quadrup» B24. Pardus mas , Panthera feemi-

na. Alp. jEgyptior. 237. Tab. 15. f. 2. Pardalis, Raj,

Quadr, 166. Tigris Mexicana. IIee^n. A/^:v,49n. Tab,

498. Pin. Dafypus* NmREMB. Nat. 153, Tal). 1^3,

hï)tï,u II. Stujc* H 3
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I. AFDEEunoemt, heeft zynen Naam, inmeeft alléTaaletl

XIV. van Europa, van 't famengeftelde Woord Leo-
Hoofd-

p^j-^m ^ 't welk fchynt afkomftig te zyn van dé

Li^/^a d verbeelding der Ouden, dat het uit de vermen-

ging van een Leeaw en Panther-Dier , of mis-

fchien van een Leeuw en Tyger, zou zyn ge-

fprooten. In *t oude Teftament vindt men meer-

maaien van Luipaarden gewag gemaakt ; doch 't

is niet zeker, welk een Soort van deeze Dieren

doör het Woord Naimr , in 't Hebreeufeh en

andere Ooflerfche Taaien , betekend worde , zo

min , als door 't Griekfche Woord Pardalis 5 of

Pardalion: dan alleen dat het een gevlakte fluid

had en zeer verfcheiirende was ^ waar op de

Griekfche Naam , Panther , fchynt te zinfpee-

len. De Heer PerrauLt verbeeldt zig , dat

het Mannetje en Wyfje van den Luipaard in

kleur verfchillen ^ hebbende het Wyfje maar wit

en zwart alleen , het Mannetje nog vaal of ros

daarenboven. Volgens hem zöu de Luipaard

het Mannetje , de Panther het Wyfje zyn ; waar

door het gevoelen van Bochart , dat men door

den Luipaard het Panther.Dier zelf te verdaan

hebbe, wordt opgehelderd.

Woon- ^^ Luipaard is , zo wel als de Leeuw en Ty-

plaaKs. ger , een Dier dat niet dan in de Heete Landen

natuurlyk huisveil. Men vindt het zo wel in

Afrika als in de Ooftindiën , zegt de Heer Brif«

soN, die 'er byvoegt, dat het in gedaante en

grootte zeer veel gelykt naar den Amerikaan-*

fchen Tyger ^ die de vierde Soort is van Lin^

NiEÜS,
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IsAüs; doch daar van in de figuur en fchikkingï, AFnük
der Vlakken op de Huid verfcliilt. Zyn kleur, ^xiv.

zegthy, iswitagtiggeël, gefprenkeld met zwar-

^

Hoofd»
STUK.

te Vlakken 5 die onder aan den Buik langwerpig, ^^^^^^^^.

doch op de Rug rond zyn 5 siltemaal van elkan-

der afgefcheiden* Aan de Voorpooten heeft het

vyf 5 doch aan de Agterpooten vier Klaauweni

KoLBE onderfcheidt de Luipaarden daar in van

de Tygers , dat hunne Vlakken niet volmaakt

ïond zyn , hebbende zekere uitranding , die ze

'doet gelyken naar het Hoefyzer van een Paard.

Ook zyn zy ^ zegt hy, veel kleinder d^n dé

Tygers: doch dewyl hy de Tygers ronde Vlak-

ken toefchryft, zo brengt dit ons in verwarring.

Dapper verhaalt, dat dt Luipaarden kleine ...i-'^r.

Oogen hebben, een wyde Keel, fcherpe Tan^ ^-"^ ^^'

den , ronde Ooren , een langen Hals en Staart^

Hun Lyf i§ aan de Borfl: fmal, aan de Heupen ^^^^"^

breed, mét dikke Billen en Schenkelen, en iri

't algemeen zeer plomp , dewyl men geen Ge-

-wrichten kan :^ien. De Huid is bruingeel , met

wit en zwart gefprenkeld. De Oogen glinfte*

ren \n de Duifternis, als Vuurvlammen, doch

in het Daglicht zyn zy bleek. Het Dier heeft

-weinig Vet , om dat het door de Hitte veel daar

Van verlieft- Zyn Hart is groot naar evenredig-

heid van het Lighaam. Het Wyfje heeft vier

Prammen aan 't midden van den Buik.

Men verhaalt dat de Luipaarden dikwils met. ^^'^^|*

Leeuwen, ook fomtyds met Wolven en zelfs
^^"

fnct Honden paaren. Van 't Haanen-Gekraay,

1. Deel, II Stuk» H 4 '^^Ö
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t AFOEEL,van SUngen en vün Look, zyn zy afkeerig, en

XIV. hebben een natuurlyken weerzin tegen de Hys-
HooFD-

j^a^ Hunne Vyandfchap jegens den Menfcli
STUK»

ZOU zo ver gaan , dat zy op een Af beeldzel

' van denzelven aanvallen en het aan ftukken

fcheuren. Men wil egter , dat zy 5 een genoeg*

?saamen Voorraad hebbende van Beeften , de

Menfchen geen kwaad doen. De verwoeftingen,

die zy onder de Kudden aanregten , zyn afgry-

zelyk j en gaan zelfs die van den Tyger te bo-

ven. Want de Luipaarden willen geen Dier

vreeten , ten zy het door hun zelf gedood is

;

alzo het warme Bloed te zuigen hun grootfte

lekkerny fchynt uit te maaken.

Zeldzaa- De Negers in Afrika zyn derhalve ook >niet

tne Ge^ traag in het vervolgen der Luipaarden. Wan-

der Ne. ^^^^ ^^^ ^^ ^^^ gevangen heeft in een aer

gers. Dorpen , moet dit Dier gebragt worden daar de

Koning zyn Verblyfheeft , en^ dewylnienhet

den Koning der Bosfcben noemt , zo heeft dit

aanleiding gegeven tot een zonderling Gebruik.

De Inwooners van het Koninglyk Dorp trekken

uit, en biedende genen, die het gevangen Dier

'er in willen brengen, een vinnigen tegenftand;

dewyl zy het fchandelyk agten , dat een ander

Koning dan de hunne in de Plaats zou komen.

Hier uit ontftaat een Gevegt van Vuifl- en Stok-

flagen , tot dat er een Afgezondene van den

Vorft verfchynt , die de Brengers binnen leidt.

De Luipaard op de Markt gebragt -zynde, daar

al het Volk vergaderd is , wordt gevild : men

. . ver-
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vereert de Huid en Tanden aan den Koning : i. Afdesl»

het Vleefch, gekookc zynde, wordt rondgedeeld XIV,

ónder 't Gemeen , 't welk dien Dag, als een^^^^^^^^"

plegtigen Feefltyd, met veel verheuging door- ^^^^^^^r^,

brengt. Ondertuffchen eet de Koning zelf niet

daar van : hy maakt ook geen gebruik van de

Huid, maar verkoopt dezelve en de Tanden

fchenkt hy aan zyne Wyven , die ze aan haare

Kleederen , of, onder Koraalen gemengd, om

den Hals hangen.

Het Tyger-en Luipaarden-Vleefch is zeer Gebruik.

blank, murw en fmaakelyk; doch hoe voed-

zaam en fmaakelyk het ook zy, zegt Kolbe^

men vindt veele Europeaanen aan de Kaap , die

't zelve nooit zullen proeven , uit hoofde van

ik weet niet welke fchrikkelyke denkbeelden ^

welken zy zig uit de Verwoedheid deezer Die»

ren gemaakt hebben. De Hotteototten eeteo

't zelve gebraden of gezooden, en dat der Jon-

gen is, naar men verzekert:, zo malfch als

Hoenderen-Vleefch. Volgens Dioscorides gaat

het Vet of Smeer der Luipaarden voor een der

befte BlanketzelSo De Vage is niet minder fraay

en koftbaar dan het Tyger-Bont.

(4) Kat met een lange Staart ^ het Lyf geelagtig, jY^

met zwarte Vlakken getekend^ die rond Z'yn Onca.

döcb hoekig y in 't midden geel Araeri-

kaanfche

DeTyger,

(4) Panlus, five Lynx Brarilienris,Ri\j,gj^^i/r^/>»
,

168. Jaguara* Marcgr, Brafil. 235,

1.DEEL, II Stuk. H J
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Hoofd
STUK.

yimeri-

kaanfthe

LAfdeel, De Brafiliaanen geeven den naam vanjfa^na^

XIV. ra aan een Dier, 't welk de Portugeezcn Onzcti

noemen, en dat, wegens zyne zwarte Vlak-

ken, naar den Los zweemt; doch waar van het,

door de langte van zyn Staart, zó Rajus aan*.

merkt, grootelyks verfchilt. Het geheelc Lig-

haamsgeftel is als dat van een Kat, de Nage-

len zyn halfmaanswyze en zeer fcherp ; de Oo-

gen blaauw en glinfteren in 't donker als Vuun

By Hernandez , die het den Mexikaanfcheii

Tyger noemt , is van dit Dier een goede Af-

beelding , doch de befte in de Hittorie van dé

Akademie der Weetenfchappen van Parys, ert

het fchynt niet te verfchillen van dat Dier, 't

welk by Seba, Tab XXXIL No. 7 en 8, is

afgebeeld , doch dezelve behoorde tot een andec

Wereldsdeel.

De Heer Brissok befchtyft cleezen' Ameri-

kaanfchen Tyger , omftandig. De langte zyns

Lighaams, zegt hy , van 't end van den Snoec

tot aan 't begin van de Staart , is vier Voeten:

die van de Scaart twee en een halve Voet ; die

der Voorpooten , van de Borfl af töt aan 't

end der Vingeren , anderhalven Voet ; der Ag-

terpooten, van den Buik tot aan 't end der Vin-

geren, een Voet en tien Duimen. Zyn Kop

is dik ; de Oogen klein en vlammende ; de

Ooren klein en rond afgefrieeden. Aan de

Voorpooten zyn vyf , aan de Agterpooten vier

Klaauwen. De Knevels aan den Bek gely-

kea volkomen naar die van een Kat. Van bo^

vea
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Vfen is het Lyf gantfch geelagtig , met zwarce
i^ ^p^g^^^^

Vlakken getekend, waar van fommigen zoda- xiv.

nig gefchikt zynj dat zy als eene Roos ver- ^^^^öfö.

beelden. Van onderen is 't Lvf witagtig , ook .
'

,

knet zwarte Vlakken. Het Hair is in volwaffe- /^^^^y^.^^

nen kort 3 in de Jongere langer én een weinig Zj^^fr.

gekruld.

Brisson en Likn^eüs merken dit Dier alleen Jai?t de^

aan, als in de nieuwe Wereld huisveftende
, ^^^J^^^^^^

doch volgens Labat zyn in Afia ook een foort gers.

van Luipaarden, met een by uitftek fraaye

Vagt 5 die hy onder den naam van Onca's be-

fchryft, en pryft wegens hunne Vlugheid. De
Perfiaanen , zegt hy , neeiiien ze , voor of agter

zig , mede op hunne Paarden , tot de Jagt der

Rhee-Bokken, en laaten het Dier, wanneer zy .

zulk een Beeft in 't gezigt hebben^ los, dat

dan hetzelve, dikwils, als in een oogenblikbe- '

fpringt en de Keel afby t. Indien de Rhee-Bok

den Tyger ontfnapt , zo is dit Dier vol fpyt ^

moetende door de Jaagers geftrceld en gevleid

worden , eer zy het weder op hun Paard zetten^.

Men ziet ligt, dat dit het Dier Jaguara niet

zyn kan , 't welk in wreedheid , zo men

wil , den Luipaard overtreft , en de Menlchen

zo wel aantaft als de Bceften: of, de Perfiaanen

moeften een byzondere manier hebben , om het

dien wilden aart te doen afleggen.

De Onza's van Afnka, zegt de zelfde Reizi-

ger, zyn zo leerzaam niet; miffchien om dat

de Negers zig niet toeleggen om ze op de Jagt

IDekl. II. Stuk, af
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I.AFDEEU^f te rigten. Zy hebben de grootte omtrent

XIV. van een Windhond- De Kop is rond , de Kee!

Hoofd- vvyd , en de Bek met fcherpe landen bezet

:

STUK.
^ ^^^^ .^ ,^ Gelaat van deeze Dieren openbaart

kaanfche zig geen de minfte fchyn van Wreedheid , hoe«

Tw*'* wel zy een weinig woefl: zyn van aart. Zy na*

deren de Dorpen en de Perken , daar Lamme-

ren of Schaapen en andere Beeften zig bevin-

den , niet dan by nagt : men heeft nooit ge-

hoord, dat een Onca Mann^^n^ Vrouwen of

Kinderen had aangetaft : buitendien fmaakt

hem alles ; doch het Dier heeft niets goeds dan

de Vagt 5 die keurlyk gevlakt is , met zeer

hooge koleuren.

Zwarte Men wil dat dit de zwarte Tyger zy van

Tyger, Brisson , dien de Brafiliaanen Jaguareta noe*

men , en zo wel in Guajaria als in Brafil huis-

veft: doch het fchynt my toe, dat zy merke-

lyk verfchillen. W^ant die heeft de Grootte \^a

een één-Jaarig Kalf : het Hairis, over't gehee-.

Ie Lyf 5 glimmend zwart, golfswyze gefcha-

duwd, met Vlakken 3 die gitzwart zyn, 'erdoor

verfpreid: gelykeode anders t'eenemaal naar den

Amerikaanfcheo Tyger; zo de Heer Brisson

aantekent.

V. (5) Kat m^t mi lange Staart , de Vtakkm lo*

Vardaïiu ^^^ ^^ '^ Lyfgefireept , de onderjle midagtig.

bic

Cs) Citö-Pnrdas Mexlcanus. Hern. Mexie. 512»
Tab. 512. Cauis4^ardus, five Cauu Americanorum.
Raj. Quadr, 169*

/
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Bit Dier wordt van de Engelfchen , volgens
j, AFos^é

kAjüs 5 de Berg^Kat genoemd , om dat hec in xiv.

gedaante zo veel overeenkomft met een Kat^^^^^^*"^*

heeft. LiNNiEüs hadt 'er in de Diergaarde van Katpard.

den Heer Cliffort één gezien , 't welk hy al-

dus befchryft. De grootte w^as als een Das

;

de kleur van boven bruin , van onderen witag-

tig. Over 't geheele Lyf liepen in de langte

zwarte ftreepen en flippen, maar de Pootenen

het Onderlyf waren alleenlyk met zwarte Hip-

pen , de Zyden met breeder Streepen, wit en

bruin , getekend. Het hadt korte Ooren , met

een gefpleeten rand , zonder Kwaftjes : vyf- en

vier-Vingerige Pooten : een Staart van langte

als de Katten , ringswyze gefprenkeld ofgevlakt:

vier ryën Knevels, in ieder ry drie ofvyf Hai*

ren, wit zynde^ aan den wortel zwart , zolang

als de Kop.

De Kat-Pard onthoudt zig in de Boflchen van

Amerika, zo Brisson verzekert, en Linn^üs

fchryft aan dezelve ook de nieuwe Wereld tot

eene Woonplaats toe. Het fchynt, egter, dat

dit Dier ook in Afrika en Afia gevonden worde;

ja de Turken, voornaamelykinBarbarie, hou-

den het in hunne Huizen als een Kat; ten min-

fte , indien dit het Dier zy , 't welk de Leden

der Akadeiüie van Farys ontleed hebben. Som-

migen hebben gemeend, dat het uit de vermen»

ging van een Luipaard met een Kat, ofvaa de

Panther met een Kater ^ fende geiprooten zyn.
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I. AFI5EEI.. doch de gemelde Akademiften agten dit onwaar-

XIV. fchynlyk.

Hoofd- jje^ Dier , 't welk zy ontleedden, hadt de
STUK.

, langte van twee en een halven, de hoosite van

^^ . . anderhalvcn Voet j een Staart van agt Duimen:

kundige ZO dat het in grootte als een middelfoort v^as

Befchry- tuflcheo den Luipaard en Kater. Het was on-
^^"^* gemeen vet , daar de Luij^aarden volgens Gale^

^üs zeer rrager zyn; doch men vermoedde

,

/ dat het in de Jongheid gelubd ware, dewyl 'er^

behalve de Roede, de voorftaande Klie? en \
Vleezig Uitwas irj den Pisgang, geen deelen

der Voortteeling in gevonden werden. Het was

ros of roodagcig over 't geheele Lyf , maar aan

den Buik, Keel en Pooten, v^itagtig. De Milt

geleek naar een Eikenblad 3 zynde, aan den

rand, op vcrfcheide plaatfen ingekeept. Het

Hart was ronder en minder puntig, dan in veen

Ie andere Roofdieren.

De Kat-Pard is fcherp van Gezigt en by-

zonder vlug in 't befpringen van kleiner Dieren,

gelyk Wezel tjes en dergelyken , die hem tot

Spyze ftrekken , en waar op hy , even gelyk de

,
Katten, zit te loeren. De wyde Muil, fcher^

pe Tanden en Klaauwen , maageen hem tot eeq

zeer vinnig Beeft,

Kaïer.

VI. (6) Kat met een lange Staart^ hebbende zwartag_^

Catus. tige Banden over 't Lyf^ drie in de langte op de

Rug en gejlingerde fireepen op de Zyden.

Dit

(6) Felis Ca«d4 elongat^j^ Auribus «qualibus.

faun»
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Dit is het Dier, dat men gemeenlyk Kater ^l. Afdeei,,

m het Wyfje Kat noemt. Linn^uü hadt het XIV.

te vooren door het Kenmerk , dat de Ooren ge- ^ï]?^^^'

iyk van rand zyn, van de voorgaande Soorten

uit dit Geflagt, en, door delangie der Staart,

van de volgende onderfcheiden. In 't Hebreeufch

wordt de Kat genoemd Qatul ^ en Scbanar of

Schunara^ 'm 't Arabifch Sunar; de Icaliaanfche

Naam is Gatta of GattO:, de Spaanfche Gato^

de HoogdukfthQ Katz^ de Engelfche Cat ^ de

pranfche Chat.

Men kan de Katten in 't algemeen onderfchei- Verfchei-

den in Huiskatten en wilde Katten, welke laat- clenheden,

ften, volgens den Heer Daübenton, het oir-

fprongelyk Ras der eerden zyn. De Huiskat,

ten verfchillen van elkander, en van de wilde

Katten, byna niet, dan in de kleur en langte

van het Hair. Onder de Huiskatten tekent hy

*er eene aan , die de Lippen en de Voetzool

zwart heeft; eene met hoogroode Lippen; de

Spaanfche Katten , die ros zyn , met witte en

Ewarte Vlakken ; de Karthuizer Katte^n , die

blaaüwagtig zyn, en de Kat van Angora, die

het langde Hair van allen heeft (*).

Wilde Katten worden 'er , zo de Heer die ^^^j. ,

BüF- Katten,

Faun, Suec, p. 3. Sy/I. Nat. p. 4. N. &. Felis, vulgo

Catus. Gesn. Quadr. 98. AldPvOV. Quadr. 5Ó5^RAJ•
Quadr. 98. Felis Aldr. Digit. 564. Jojnst. Quadr»

180. Tab. 72.

(*) Zie de Uitgezogte VerhandeUngen. II. Deel»

Bladz. 523 , enz.

L DEfei^ II, Stvk.
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LAfdeel.^^f^o^ aanmerkt, byna onder alle Lugtftree-

XIV. ken gevonden , zonder veel verfchil van gedaan-

HooPD- IQ dan dat zy wat grooter dan de Huiskatten
STUK

zyn. Ook paaren zy dikwils met dezelven , en

de Jongen, daar van voortkomende, zyn ge»

lyk aan de andere Katten. Men kan de wilde

Katten niet gcmakkelyk tam maaken. In de

Zuidelyke deelen van Europa fchynen zy van

fierlyker koleuren te zyn dan in de Noordely-

ke Landen (*).

Eigen- De Kat is een ontrouw Huisgenoot, die men
fcbappen. j^jet dan uit noodzaaklykheid onderhoudt, om

van een ander nog fchadelyker Huisvyand , dien

men niet verjaagen kan , bevryd te zyn. Wei-

nig Menfchen zyn 'er, die de Katten houden

tot hun vermaak ; want , hoe zeer ook tam ge-

maakt, blyft hun zekere kwaadaartigheid by,

en de diefagtigheid is van haare natuur , zo 'c

fchynt , onaffcheidelyk. Met veel loosheid

weeten zy haar llag waar te neemen , en behen-

dig weg te fluipen , wanneer zy op de daad be-

trapt worden ; ontwykende dus de wel verdien-

de ftrafFe en komende dikwils niet voor den

dag , eer men ze roept of lokt. Geheel ver-

fchillende van den Hond , die zig door Slagen

betert, kanten zy zig met verwoedheid daar

tegen aan , en fchynen niet dan grimmiger daar

door te worden , tot gevaar zelfs van den ge-

nen, die ze aanrandt.

Het

f) 'c Zelfde, BlJidg. 535,
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Het Lighaamsgeftel van de Kat fchynt die l Afdeêu

Geaartheid te begunfligeti. Zy is zeer vlug en XIV.

fneU klauterende, zonder eenige vermoeijing, g^^^^^°'

by loodregt ftaande Paaien en Boomen op, en

loopende , zonder gevaar , latigs denfmallen bo-

venkant van Schuttingen. Een Muis ^ Vogeltje

of ander klein Dier, dat zy befpringen kan, is

zo dra naauwlyks van haar gezien of bevindt zig

in haare Klaauwen. Grootelyks dient ook daar

toe de bekwaamheid , die zy hebben om in 't

donker te kunnen zien ; dat haar, in het van*

gen der Rotten en Muizen , een groot voordeel

geeft.

Wat de reden van dit laatfte zy , is niet zo Waarom

gemakkelyk te bepaalen. Men v/eet dat de Kat- ^y in t

ten hunnen Oogappel veel meer kunnen famen-^l^j^^

trekken dan de Menfch en de meefle andere

Dieren ; zo dat die j tegen een fterk Licht of

tegen de Zon gefield zyndc , een naauwe Spleet

wordt ; doch zo dra zy in de Duifternis , of

maar in Schemerlicht zyn , doet de Veerkragc

van het Druivenvlies den Oogappel zeer wyd
en volkomen rond worden. Dit geeft zekerlyk

haar gelegenheid , om in een flaauw Licht klaar

te kunnen zien : want men wordt het zelfde in

ons Menfchen gewaar , en de Nagtvogelen , ge-

lyk de Kat^Uilen en dergelyken , heeft men be-

vonden een zeer wyden Oogappel te hebben 5

omtrent zo groot als 't geheele Hoornvlies:

maar , dewyl de Katten , op plaatfen daar 't ge-

heel donker is , klaar kunnen zien , zo is 't niet

, 1,D££L, Il Stuk, Ï q^^
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L Afdeel. onwaarfchynlyk , dat 'er binnen haare Oogen,

XIV. en wel in hec met Vaatjes doorweven Vlies,

Hoofd- j^t het Glasagtig Vogt omkleedt , zekere Eigen-

fcliap zy 5 bekwaam om Elektrikaal Licht voord

/ te brengen ; waar van men in het wryven on-»

zer Oogen , wanneer die geheel geflooten zyn 5

ook eenig blyk befpeurt. Immers het glinfteren

van de Oogen deezer Dieren, in de duifternisj

vale anders niet gemakkelyk te verklaaren*

En altyd : Men vraagt ook , waarom de Katten en an-

op de ^YQ Dieren van dit Geflasjt, in 't vallen, altyd
Poocen

vaileii.
neerkomen op de Pooten , zelfs fchoon zy in 't

eerfl den Kop om laag hadden? 't Is zeker 5 dat

f
,

2sy zig, eigentlyk gefproken , in de Lugt niet

kunnen omkeeren , zonder eenig Steunpunt:

maar de vreeze , waar in zy zig bevinden , doet

hun de Ruggegraat krom buigen , waar door de

Ingewanden opwaards geperft worden 5 en 3 dat

zy tevens den Kop en Voorpooteo uitilrekken

naar de plaats van waar zy zyn afgevallen , als om
die weder te vinden, doetdeeze deelende wer-

,king van een Hefboom maaken op het Zwaar-

te-Punt des Lighaams; zo dat zy een halven

draay doen in de Lugt , gelyk de Heer Parent

betoogd heeft. De allerfynfte kennis derW^erk-

tuigkunde , zegt die Akademift , zou in zulk

een Geval geen beter middel aan de hand kun-

nen geeven , dan 't gene de Natuur , uit een

louter Hartstogtelyke drift, in dcczen doet ge*

beuren.

Haarbe- De Katten haaten de morligheid, en maaken
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^ig de Pooten niet gaarn nat. Zy Bedekken
j^ Afmm,

haare Vuiligheid zorgvuldig en likken zig ge- xiV.

duuriR het Lyf , de Pooten en Staart , met haa- Hoofd*
*-^ • STUK*

re ruuvve ftekelige Tong. Het Huis, daar zy^ '. ^
11 .

lotntnigë

in opgevoed zyn, willen zy met gaarn verlaa^Dingeü*

ten, en keereti, indien zy niet zeer vergebragt

zyn ^ dikwils daar heen te rug. Het is haar

aangenaam van den Menfch te worden geftrookt^

geftreeld en gevleid; en dan maaken zy een

zagt geluid, dat men by 't fnorren Van iêên

Spinnewiel vergelykt. Het maauwen is haar in

^t byzooder eigen. Behalven de Rotten en Mui-

zen , die haare lekkerfte vSpyze fchynen te zyn^

houden zy veel van Vifch^ Spek en Vkefch,

voornaamelyk van Gevogelte* Zy zoeken en

verkiezen altyd een zagtc Legerftee. De reuk

van den Wortel der Valenana^ zo de wilde als

de Tuinplant, doch vooral die van 't Mariim

Syriacum en van de Nepeta^ welke'om die redcii

Kattekruid genoemd wordt , beminnen zy zoda-

nig ^ dat zy door wryven en ftryken die Krui-

den , indien men ze niet zorgvuldig befchüt 5

in 't kort vernielen, raaakende veelerley grap-

pige Pofluuren , die tot een blyk Itrekken van

het groot vermaak, dat zy daar in fcheppenó

Men kan ze ook niet by de Lyken van Menfehen

betrouwen , dewyl zy die fomtyds befchadigeUé

De Heer GrANGER, Korresponden t der Aka- IndeLf-

demie van Parys , fchreef aan wylen den Heer ^5" Z^^
n 11 TT 1 ,

Meafehea^
Keaümur een zeldzaam Voorval , daar toe be-

trekkclyk , 't welk , kort na zyne aankomfte^

X. Deel. il Stuk. I 2 m
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LAfdeel.^^ Cróö in Egypte gebeurd was. Ecnig jong

XIV. Volk van de Kophtcn , die nu en dan eens met

Hoofd- elkander een Drink-Gelag hielden, willende de

trotsheid fnuiken van één hunner , die zi^ be-

roemde de fterkfle te zyn , beflooren ; hem een

pots te fpeelen , en gaven hem , ten dien einde

,

zonder dat hy 't gewaar wierd , een Vierde-Loots

Opium in. Eenigen tyd daarna wierdt deeze

Jongman raazende en daarop volgde de uitwer-

king , die zy verwagt hadden , dat hy naamelyk

in een diepen Slaap viel, maar, tegen hun oog-

merk , om nooit weder te ontwaaken. Toen

zyne Makkers, 's anderendaags , hem kwamen

bezoeken > om den gek met hem te ileeken,

dat zy hem zo gemakkelyk overwonnen had-

den , ftonden zy verbaasd , het Lighaam zon-

der Pols , het Aangezigt blaauw , den Mond ge,*

flooten , en , om kort te gaan, den Perfoon

zieltoogende te vinden. Men ontboodt ylings

een Priefter, die ook Geneesheer was, en vrug-

teloos de allerkragtigfte Middelen in 't werk

ftelde. De Heer Granger , die ook gehaald

werdt , kwam 'er niet dan na 't overlyden by,

hebbende de Ziekte maar vyftien Uuren ge-

duurd. Hy vondt het Lyk aan de Armen ea

Beenen bedekt met loodverwige Gezwellen , als

Wennen , ter grootte van een jong Kindjes

Hoofd , die onverdraaglyk (lonken, 't Aanmer-

kelykfte was , dat twee- of driehonderd Katten,

uit de nabuurige Huizen , zig in aller yl en

trocpswyze derwaards begaven 5 die men hkl^t

voGi:
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voor vermomde Tovcrhexen ^komende om heti. Afdeel»

Lyk weg te haaien : doch geen Gebeden, het Xiv.

maaken van KruilTen of't fprengen van Wywa-.^TUK.

ter, waren van eenige kragt daar tegen. De

Heer Gxianger en de Priefter mogten zeggen

zo veel zy wilden , dat de Katten door de reuk

van 't Lyk derwaards gelokt waren ; zy konden

de Omftanders niet overtuigen, voor dat men,

de Poort geopend hebbende , de Dieren aan-

flonds op het Lyk zag fpringen en 't zelve zo

gretig gaan likken , dat zy hetzelve waarfchyn-

lyk, indien menze had laaten begaan , geheel

zouden opgevreeten hebben.

De geheele Wereld weet 3 dat de Katten niet Zy willen

beflooten willen zyn. Zy beminnen de Vryheid ^^*^^ ^^^

en een naauwe Gevangenis brengt ze in woede gyn,

en door wanhope tot razerny ; indien zy niet

by uitftek tam zyn. Zy fchynen nergens om
te denken , dan om haare verloffioge uit het be-

dwang. Schoon de Kat , zegt de Heer Lemb-

RY, de gedugtfte, grootfte en onvertzaagdfte

Vervolger is van Rotten en Muizen, Iaat zy ze

doch , in zulk een geval , ongekweld. Ik deed

eens , uit nieuwsgierigheid , een Kat in een Yze-^

ren Kouw , waar in ik ook eenige Muizen liet

loopen : de Kat verroerde zig niet, maar bleef

^

met haar gewoone deftigheid zitten ; en maak-

te geene pooging om op haar prooy aan te val*

len : de Muizen , in tegendeel ^ die in 't eerft

verfchrikt waren geweeft door de tegenwoordig,

heid van hunnen wreeden gemeenen Vyand,

i.D&kL, 11. sivK, 1 3 xikt^
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J.AFDEEu^^^ts dan eene gunftige ?:agtzinnigheid daar

XIV. in befpeurende, begonnen te bcdaaren, zy na-^

Hoofd- derden de Kat, fpeelden 'er mede, javerftout*.
STUK

' ten zig fomtyds om haar te byten. De Kat,

zig weinig kreunende aan die balda^digheden

,

gaf, als om ze te berispen 3 aan ieder Muis een

kleine flag met haar Poot 5 waar door zy eenige

oogenblikken in bedwelmdheid lagen 5 doch daar

na begonnen zy het Spel van nieuws af aan

;

waar over de Kat zig eindelyk verdrietig toon-

de. Men maakte 'er een end van 5 door de Kouw

te openen, en in die Gevegt, 't welk taamelyk

lang van duuring gev/eeft was , hadt geen ^ef

Partyen het leven verlooren,

Gevaar- Sommigen willen dat de Adem der Katten voor

lykheid. den Menfch gevaarlyk zy , en Matthiolüs ver-

zékert, dat dezelve Borftkwaalen kan veroor.^

zaaken, Wat hier van zy , 't is ontwyfelbaar

,

dat rnen beter doet , zig van deeze Dieren nief;

te laaten likken of met de Snoet tegen het Aan-

gezigt wryven ; en vooral dezelven niet te laa-

ten in een Vertrek daar men flaapc : want zy

zyn niet te betrouwen. De Benaauwdheid , waar

in fommige Menfchen raaken, die zig in een

K^tTier bevinden daar een Kat is , zelfs zonder

dezelve gehoord te hebben of gezien ; kan men

t)e?:waarlyk aan de enkele Inbeelding toefchry«

yen, DeHiftorie-Schryversverhaalen, dat Hen,

jiiKde III. , Koning van Vrankryk, zoveel Af.

Jceerigheid hadt van de Katten, dat hy van

Ï4gi}i: v^ya^derde ep in flaauwfe viel a wannee^
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hy 'er een in/t oog kreeg. Zy worden Ibm-L AfDEEU

tyds dol en haar Beet brengt heviger Toevallen XIV.

voort dan die der dolle Honden. -.^.^^^^

Men kan deeze Dieren ^ zo wel als de Hon-
^^g^.^

den, leeren danfen öp de maat v door een Hoe- zaamheid.

pel of over een Stok fpringen , zig dood hou-

den, en andere Konftenaryën meer. Voor ee-

nige Jaaren zag men, op de Kermis van St»

Germain te Parys , een Koncert , dat veel ver-

wondering baarde. Het beftondt, naamelyk,

uit Katten , in een zelfde Gewaad gekleed, en

in Zitbankjes geplaatft, met een Mufiekblad

voor zig: in 't midden was een Aap, die de

maat iloeg , en op dit teken begonnen de Kat-

ten zo yslyk te fchreeuwen en te lollen , dat

zulks , onder 't geluid van eenige Vioolen , de

belachelykfle Harmonie gaf , die men kan ver*'

zinnen. Veele Luiden , zelfs van Aanzien eo. \

Rang, begaven zig derwaards, om eenige oo-

genblikken door dit zeldzaam Maatgezang zig

te vervrolyken,

In Europa worden de Katten in 't Voorjaar De Krol-

krols , doch in de Indien zyn zy het byna het ^^^*

geheele Jaar door. By nagt gaan zy voornaa-

melyk uit krollen , en dan hoort men ze een

Geluid maaken , 't welk veel naar het fchreeu-

wen en kryten van jonge Kinderen zweemt. De
Kat fchynt in geilheid boven den Kater uit te

munten, lokkende denzelven aan door haare'

Stem en Gebaarden. In het Paaren geeft zy
niettemin kentekenen van gevoelige Pyn, 't



i3(f Beschryvïng
I^Afdeel. welk buiten twyfel aan de fcherpe puntjes 5 waar

XIV. mede het Hoofdje der Schaft in de Katers be-

Hoofd- ^q^ jg , en die agterwaards gekeerd ilaan , ge-

lyk aan de Tong, moet toegefchreeven worden.

Zy wordt van den Kater in de Nek vaft ge-

houden 5 dewyl zy hem anders zoude ontwor-

ftelen. Doktor Tyson meende , dat zulks ge-

fphiedde wegens de kortheid van 't Mannelyk

Lid in de Katers en dat het byten in den Nek

aan de Katten die Pyn veroorzaakte. De Ka-

ters worden door 't lubben veel vetter , grooter,

zagtzinaiger > en bekw^amer tot Huisdieren ge-i

maakt

Jonge De Katten vermenigvuldigen fterk. Zy bren-

Katten, g^jj ^ ^gj-gj.
^ gemeenlyk , hier te Lande , geen

vyf of zes Jongen , gelyk Aristoteles zegt

,

maar vier, drie, twee en fomtyds maar één

Jong voort , 't welk overeenkomt met Gesne-

RUS. Men verkieft de Katjes, die in 't Voor-

jaar, boven die in de Herffl: gebooren zyn,

wegens de Vlooijen. De Kat bemint haare

Jongen zeer, zy mag naauwlyks lyden dat de-

zelven aangeraakt worden , en vatze met den

Bek in de Nek, om ze weder in 't Nefl: te

brengen, of op een andere plaats, daar zy de-

7>elven tot veiligheid of fcoeftering verbergt, 'c,

Is egter ook waar , dat zy fomtyds tot die bui-

tenfpoorige wreedheid komt, van haare Jongen

op te vreeten, Gekraamd hebbende fchroomt

zy niet , Honden aan te vallen , en die op de

Rpg te fpring^nj welken zy in een dolle drift

ver-
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vervolgt en met het overend ftaandeHairopde L ArüEEt»

vlugt jaagt. De tyd der Dragt is omtrent ne- Xïv.

gen Weeken en de Jongen zyn negen Dagen
g^^JJ^^^"

blind. Vervolgens toonen zy een groote ge-

neigdheid tot fpeelen ^ en vermaaken door hun-

ne Potferyën niet alleen Kinderen maar zelfs

Bejaarde Lieden.

" Pliniüs ftelt den Leeftyd der Katten op zes Leeftyd%

Jaaren: volgens Gesnerüs komt die, in Swit^

zcrland , doorgaans tot tien Jaaren , en het is

vermoedelyk, dat de genen , die gefneeden zyn,

langer dan de anderen ieeven. Men heeft 'er

zelfs ongefoeedenen gezien van veel hooger Ou-

derdom. Ons wordt verhaald van een Juffrouw,

die een Kat hadt, welke op haar negentiende

Jaar nog gezond en vlug vv^as , en in de Kraam

kwam van één Jong.

Onder de Katten komen dikwils Wanfchep- wan-

zeis voort, 't welk geenszins te verwonderen fcbepzels

is, dewyl zy ook met andere Dieren paaren.^"''^^^
^®

BoYLE verhaalt, dat dit in 't Jaar 1684, te Lon-

den , tuffchen een groote Rot en een Kat voor-

viel, zynde de Jongen, daar van komende , half

Rot half Kat geweeft, die men in de Koning*

lyke Diergaarde heeft opgevoed. In de Ver-

zameling der Keizerlyke Akademie van Duitfch-

land, wordt van Doktor Claudeï^üs verhaald,

dat een Kat , te doen gehad hebbende met een

Inkhooren , drie Katjes en een Inkhoorentje ter

Wereld bragt. Een ander Heer meldt ons,

dat een Kat, welker Jongen verdronken waren,

IDehl, 11. Stuk. I 5 z]g
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LAFDREuzig van een Inkhooren zuigen liet; 't welk

XIV. grootelyks te verwonderen is , dewyl men weet,

ITUK.
" ^^^ ^^ Inkhoofens ook wel van de Katten wor-

den aangetaft ^n gedood, In het Kabinet van

den Koning van Vrankryk, vindt men verfchei-

de jonge Katjes ^ct twee Koppen en andere

wanftaltigheden,

Geüalte Pe Heer DAUBENTONbefchryftde Lighaams-
der Nage-

geftal^e van de Kat , als ook de inwendige dee*

Klaauwen.1^^5 omftandig (*), Ik zal hier alleen nog maar

agt geeven op de Nagelen 5 die in d§ Katten

en Tygqrs zeer kondig gefchikt zyn , om by

gelegenheid tot het gebruik te dienen , 't welk

deeze Dieren zo menigvuldig van hunne Klaau-

wen maaken 5 waar in hun grootfte Vermogen

beflaat. De Natuur heeft op een zonderlinge

wyze gezorgd , om deeze Nagelen voor 't ftomp

worden te bewaaren. Ieder is met een Band

voorzien , die door zyn Veerkragt den Nagel

doet in blyven ; wanneer de Spier , die yan bin^

nen is , niet trekt : dan zit de Nagel in de tqs-

fchenruimte der twee Toonen verborgen, en

komt daar niet van daan, om te krabben of iets

aan te vatten , ten zy de gemelde Spier werke.

Voorts dienen de Uitftrekkers der Vingeren om
de Nagels flyf te houden , en worden door dea

Band geholpen , die als tot een Scheede ftrekt.

De Katten gebruiken in 't loopen zelden de

Na.

() Zie de Uitgezogie f^erhandelingen. !!# Deel.
Bladz. 532,
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Nagelen , gaande veeleer pp het zagte KulTent.L Afdeei,^

je van Vleefch, dat onder aan haare Pooten is. xiv.

Pewyl haare Hiel, gelyk in de Aapen, Leeu-^^JJ^^'^^-

wen 5 Honden , ver af is van 't voorde van

den Voet, kunnen zy gemakkelyk gaan opzit,

ten , gelyk men 'f noemt, In 't drinken flab-

beren zy, gelyk alle de Dieren, wier Onder-

kaak korter is dan de Bovenkaak.

Onder de Jïgyptenaaren was de Kat een voor- De Kat

naame Godheid: men badt ze aan, 't zy in de^^^" Mgod
.. der Egyp»

natuurlyke gedaante, t zy in die van een
^^^5^^^'^^^^

Menfch met het Hoofd van een Kat. Die eein

Kat, 't zy by ongeluk ofmet voordagt , dood-

de , werdt (Ireng geftraft. Indien 'er eene haar

eigen dood ftierf, bedreef men deswegens Rou-

we ; ook werdt het Dier gebalfemd , naar een

gewyde Plaats gebragt en begraven, zelfs met

meer Staatie dan een MenfcK By gelegenheid

van Brand werdt , naar 't verhaal van Hero-

DOTüs, meer zorg voor het behoud der Katten

gedragen , dan voor dat van Huis en Goed ^

en van 't leven der Menfchen. Zo ver gaat de

Bygeloovigheid , dat zy zelfs de Reden geheel

verbant

!

Gesnerüs verhaalt, dat, ten zynen tyde , in
Vjinden

Switzerland Menfchen waren , die, niet de Hui- Menfch "

felyke, maar wilde Katten aten, na dezelven^^^ Spyze

Kop en Staart te hebben afgefneeden ; en ze dan
^

hielden voor een lekkere Spyze. Hy voegt 'er

by , te hebben hooren zeggen , dat in het Nar-

boneefch Gallie zekere Invvooners de Katten tot

I. Deel. II, Stuk- Voe<l-
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I Afdeel.^^^^^^^

gebruikten, na dezelven, gedood zyn-

XIV, de , een of twee Etmaalen in de open Lugt te

Hoofd- hebben laaten hangen, op dat zy malfcher wor-
9TUK.

a r J

den en de fterke reuk verliezen zouden. He-

dendaags vindt men in Vrankryk nogMenfchen,

die wel gevoede en vette Katten , inzonderheid

de Karthuizer-Katten 3 eeten, 't zy gebraaden

of gedoofd 3 zeggende dat derzelver Vleefdi zo

lekker is als dat van Haazen of Konynen. Mea

behoeft zig dan niet te verwonderen , dat dee-

ze Dieren in belegerde Steden , of in andere Ge-

vallen van Hongersnood, den eerften aanftooc

lyden,

Dienfc Haare Huid of Vagt, bereid zynde, wordt

in de Ge- ^Qt Bont gebruikt, en is tot verwarming der
^eeskuu-

-^eden of van het Lighaam, door uitwendige

oplegging dienftig. By \ Gemeene Volk is 't

een gewoone Raad, een Kat levendig, by de

Rug , overlangs door te klooven , en de helft

daar van, nog warm zynde, in de Pleuris op

de pynlyke Zyde te leggen , laatende dezelve

daar op vyftien of agttien Uuren, of zo lang,

tot dat de Reuk voor den Lyder onverdraaglyfc

wordt. Dit is waarlyk een der befte Plaatsmid-

delen , die men zou kunnen bedenken. Ett-

MüLLER verzekert , dat het Afkookzel van eea

levendige Kat in Water, tot dat het Vleefch

van de Beenen afgaat , de Dieren , die Ziekzyn,

geneeft, indien men hun 't zelve Iaat inzwel-

gen. In de Verzamelingen der Duitfche Na-

faur- Onderzoekers vindt men een Waarnee-

ming
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ming van Doktor Ledeliüs , dat een Jong i, Afdeel.

Meisje van een hardnekkige Derdendaagfe Koorts xiV.

verloft werdt, door Melkwey te drinken, waar I'^oo^ö*'

STUK
in men een Kat gewasfchen hadt : welk Middel

haar fterk Zweecen deedt. Het Vet, vooral

van de wilde Kat, is wegens zyne verzagtende,

doordringende en verwarmende kragt, in de Ge-

neeskunde van veel gebruik. Men wryft 'er de

Leden mede, die door verlamming uitgeteerd

zyn, en ftrykt het op de Navel der genen, die

met de Vallende Ziekte geplaagd worden. Le-

MERY berigt ons, dat de Vyt genezen wordt,

door den Vinger verfcheide maaien 's daags te

fteeken in 't Oor van een leevendige Kat, en

t'elkens een Kwartier Uurs daar in te houden.

Haar Bloed geneefl: de Krauwagie en de Vuilig-

heid dient tegen de Pynen van 't Voet-euvel.

Los.

(7) Kat met een zeer korte Staart y die aan 't VIL

end zwart is^ de Ooren aan de tippen met ^J'^^»

een bosje Hair.

Dit Dier heeft van zyn fcherp Gezigt, zo

men wil , den Griekfchen naam van Lynx , dien

het in 't Spaanfch en Engelfch nagenoeg be-

houdt. In 't Hoogduitfch heeft men denzelven

veranderd of nagevolgd in het Woord Lucbs,

'c

(7) Felis cauda truncata , Corpore rufescente ma^
culato. Fauna. Suedca. p?ig. 4. Syf^* Nat. 4. N. /•
ƒ/. IVgoth, 222. Lynx Cervariiis. Gesn. Quadrup»

677. ToüRNEF. //. 2. p. 185. Lynx. Aldrov. Digit^

po. JoNST. Quadr. 82. Tab. LXXL Raj. Quadr. i(J(J,
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LAfdeel/ê welk men in 't Neerduitfch L05 uitfpreëkfi

XIV. Maair in 't Franfch wordt het Loitp Cervieroï

Hoofd- Herten-Wolfgeheten 5 om dat het in de Boffchen

de Herten veel „af breuk doet, en in zyne veH

fcheurende aart veel naar een Wolf gelykt 3

miflchien ook in gedaante.

Verfchei- Men vindt, naamelyk, drie of vierderley Ver^

denheden.fcheidenheden van Loffen , die naar de geftal-

te in Wolfs-, Vos- en Kat-LoiTen, naar de

grootte in Veulen- en Kalf-LolTen onderfcheiden

worden. De kleinfte noemt men ia 't Franfch

CbatCervier: hy is zeldzaamer, en werdtinde

voorige Uitgave van het famenttel derNatuure^

door den Heer Linn^üs, als een byzondere

foort van 't Katten-Geflagt befchreeven , onder

den naam van Kat met een geknotte Staart ^ een

wit gevlakt Ligbaam ; doch thans heeft hy 'er

geene melding van gemaakt*
\

De Heer Perraült geeft zig veel moeite >

om te onderzoeken of dit Dier de Tbos der

Ouden zy, gelyk veele Schryvers van de voor-

gaande Eeuw zig verbeeld hebben : doch

hy vindt de korte Pooten , welken Aristo-

TELEs; de befchroomdheid 5 welke Homerus;

of de menfchlievendheid en andere Eigen-

fchappen die Pliniüs aan de Tbos toefchryft,

geenzins in de Los. Volgens Hermolaüs zou

deeze onder den naam van Chaos door Pli-

Kiüs bedoeld zyn , wanneer hy meldt dat PoM-

pEjus 'er in zyn Schouwburg te Rome vertoon-

de ^ die met Vlakken als een Luipaard getekend

en
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êö aan hem uit Gallie , dat is uit de middelfte
i^ afdeeu

deelep van Europa , gezonden waren ; doch de- xiv.

Wyl deeze Dieren de gedaante van een Wolf Hoofd^
STUK

hadden 5 verbeeldt de Heer Perraült zig, 4at

de Los weezentlyk de Lynx der Ouden zy en

niet de Chaos (*). Ik heb reeds aangemerkt,

dat de geftalte van dit Dier niet minder (dan

zyne grootte en kleur verfchüt 5 en de Afbeel-

ding 5 welke door den Heer Pontoppidans daar

van gegeven wordt (f), zweemt vry veel naar

een Wolf.

De Los is een plaag der Noordelyke deelen Verfcheu-

van den Aardbodem , gelyk de Tygers en Lui- ï'^nde aaru

paarden van de heete Landen. Hy onthoudt

zig niet alleen in Europa maar ook in Afia en

Amerika , woonende in de Boflchen , alwaar hy,

in een Hol of in de ruigte verborgen, te loeren

legt op allerley Beeften en zelfs op Menfchen

,

die hy op een zeer verren afftand kan zien , en

onverhoeds befpringt. De LolTen zyn Teer lek-

ker, eneeten 5 vaneen Schaap of Rhee, dikwils

niet meer dan de Kop en Lever ; zo dat men

een vermoord Beeft vindende , 't welk dus is

toegefteld, met reden mag befluiten, dat een

Los daar om flreeks zy. Somtyds fleept hy ook

zyn Roof weg en begraaft ze, gelyk de Beer.

Hy heeft een byzondere bekwaamheid, om een

Schaapftal te ondermynen, en dus door onder-

aard-

e*) Ouvrage% adoplêz. Tom, L p, up.
(t) 59at ï|!(t. 0011 JSo^toEijen* p. sq.

XDk^l. UStük,
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LAfdeel.^^^^^^'^^ gaten daar in te komen , als wannen

XIV. hy daar zyne Woede den teugel viert, 't Ge-

Hoofd- beurde onlangs in Noorwegen , dat een Bok,
STUK

hec graaven van den Los bemerkende , zo dra

dezelve den Kop door den Grond Hak , eer nog

het Lyf volgen kon , zo geweldig met de Hoor-

nere daar tegen ftiet , dat deze gevaarlyke Vyand

in de Kuil dood bleef.

Tagt der Hoe wreedagtig ook deeze Dieren zyn ; bet

Tartaareu fchynt dat zy getemd kunnen worden , om den
met Los-

j^j^i-jfcb te dienen. Immers Marcus Paulüs de

Venetiaan verhaalt , dat de Groote Gham of

Keizer van Tartarie, onder verfcheide wilde

Dieren, die hy deedt opvoeden, om ze op de

Jagt te gebruiken, ook Luipaarden en Loflea

hadt, benevens zeer groote en fchoone Leeu-

wen , die zyne Jaagers op een Kar of Wagen

voerden naar de plaats der Jagt. Men gebruik-

te dezelven om wilde Zwynen, Beeren, Her-

ten. Bokken, Ezels en Oflen te vangen. Ook

hadt de Keizer dikwils't vermaak, van dezelven

tegen ongetemde Dieren van dien aart te zien

vegten. Dit is niet ongeloofbaar , wanneer men

aanmerkt, dat in een Land, daar deeze Roof-

dieren natuurlyk gevonden worden , de Boflchen

anders niet veilig voor de menfchen te door-»

kruiflen zouden zyn , tot de Jagt.

Zonderling is de behendigheid, welke een

Los, van een Balhond aangetafl wordende , ge-

bruikt , om zig te redden. Hy werpt zig aan-

flondt op de Rug, fteekt de vier Pooten om
boog.
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' höog, en neemt, wanneer de Hond toe wil by- 1. AFOÈËti

ten 3 meenende reeds meefter te zyn , zynen XIV.

flag zo wel waar, dat de Hond het met de dood Hoofde
STUK

bekoopen moet. Zyne Klaauwen zyn ook zeer

krom en fcherp , en de Tanden zeer lang.

Voorts heeft dit Dier, uit- en inwendig , veel van

de geftalte der Katten ^ daar het in 't klimmen

en fpringen insgelyks veel overeenkomfl mede

heeft , dan dat het hooger op de Pooten ftaat*

Zyne Darmen vondt men , gelyk in den Leeuw>

maar driemaal zo lang als 't Lighaam ; 't welk

veel korter is dan in den Menfch en veele an-

dere Dieren* De Slaapfpieren waren by uitflek

dik en fterk* Ik zal alleen nog agt geeven op

het maakzel van het Oog, gelyk hetzelve door

de Franfche Akademiften bevonden werdt ; als

ten opzigt van den Los , wegens zyn fcherp Ge-

zigt , voornaamelyk in aanmerking komende*

De Oogbol hadt een Duim in middellyn, Maakzel

zynde byna Klootrond, uitgenomen het Hoorn- ^^^^^^^^*

vlies , 't welk een weinig puntig uitpuilde, en

overal een halve Linie dik was. Men vondé

het 5 naar gewoonte , aan het harde Vlies ge-

hegt door de onderlinge verdunning van het ui-

terfte deezer twee Vliezen, die beiden op deeze

plaats als een Spiegel-Lyft fchuins gerand , zig

zodanig famenvoegen dat zy met elkander niet

meer dikte hebben dan elk op zig zelve, dewyl

het dunfte van de fchuinte, in het een , op hec

dikfle van het andere legt. Het harde Vlies,

van buiten wit zynde en een weinig zwart vau

/
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1. Afdeel. binnen door de aanraaking van 't Druivenvlies,

XIV, hadt in ^c diepfte van het Oog niet meer dikte

Hoofd-
^^^^ ^^^ ^\]^ Papier. De Regenboog was van

j vooren geel, doorzaaid met een menigte van

roode Lyntjes , afgebroken en ongelyk van groot-

te, zwart van agteren. Het Kryftallyn hadt de

breedte van zeven Liniën overdwars , de dik-

te van vyf 5 waar van drie de voorde en twee de

agterfte verhevenrondheid maakten. Het Glas-

Vogt was zeer helder en doorfchynende. Het

uitbreidzel van 't Druivenvlies , zynde van kleur

' een weinig blaauwagtig wit , werdt van de Ge-

zigtzenuw niet in zyn uiterfte doorboord , ge-

lyk men 't in de meefte Dieren vindt , maar na-

genoeg in 't middelpunt. De Gezigtzenuw

hadt in zyn midden een roode flip , naar 't zwar-

te trekkende.

.Gebruik De Vagt van den Los , inzonderheid de witte

vön de of bleek geele , met zwarte plekken , die men

Tande^"
in Kanada, ja ook in Deenemarken , Noorwe-

gen en Sweeden, doch zeer zeldzaam vindt,

maakt het allerkeurlykfte Bont uit van de Noord-

fthe Landen 5 geldende aldaar agt , tien of twaalf

Ryksdaalders. Uit Siberië komen 'er die by uit-

ftek fraay zyn ; doch die men in Poolen, Pruis-

fen en Duitfchland vindt, zyn zelden zo lierlyk 5

en meeftendeels ros, onregelmaatig getekend of

geheel zonder Vlakken. Men heeft opgemerkt,

dat ieder Hairtjé fomtyds van drie kleuren is;

Ml de langte aan den wortel, naamelyk, grys-

feruin , in 't midden byna ros , en aan het end

wie
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Wit. De Tanden, die zo wit zyn als Yvoor
3 1. Afdeeu

en Elsvvyze fcherp , fomtyds drie Duimen lang, xiv.

zouden tegen de Kramp dienftig zyn, wanneer ^^^^^D'

men ze by zig draagt ; doch fommigen willen ,

*

dat de Nagel van den regter Poot , die voor een

Duim verflrekt, deeze eigenfchap heeft; waar

uit de ydelheid van dit Geneesmiddel blykt.

XV. HOOFDSTUK.
Befcbryvmg van 't Geflagt der Fretten, waar

onder de Ichneumon of Rot van Pharao , twee

Amerikaanfche Stinkdieren^ als ook de Sivet-

en Genet-Katten 5 begreepen zyn^ De Eigen-

fchappen vafi de Mungo of Slangendooder ;

<üan de Chinche door Feuillée befcbreeven. De

Inzameling en 't gebruik van 't Sivet.

MEn moet hier niet denken om dat Dier, Onder-

het welk gemeenlyk Fret genoemd en ge- ^^^^^^^^"S»

bruikt wordt tot denKonynen-Vangd. De Heer

LiNNiEUs begrypt , onder den naam van Fret- ^

TEN ( Viverr(B) , een Geflagt van Dieren , 't welk

door zyne Kenmerken onderfchciden is van de

Wezelen , tot welker Geflagt de Fret van hem

gefl:eld wordt te behooren. By Klein en Bris-/

SON zyn deeze Dieren meefi:al onder de We^
zelen gerekend. Zie hier de Kenmerken , wel*

ken LiNNiEUs aan de Fretten toefchryft.

Zy hebben zes Voortanden , waar van de mid- Kenmer-

I. Deel» 11 Stuk, Ks ' del-^^»*
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I. AFDEEL.delflen korter dan de anderen zyn: meer dan

XV. drie Kiezen of Agter-Tanden. De Tong is

Hoofd- raspsvvyze met de puntjes agterwaards gekeerd

,

daar de Wezels een gladde Tong hebben. De

Viverra Nagelen fteeken uit.

Ichneumon. LiNNiEüS telt vyf Soorten op van dit Geflagt

Rot van^^^
Dieren, naamelyk delchneumenofRot van

Pharao^ twee Amerikaanfche Stinkdieren, de

Sivet- en Genet-Kat. Zy zyn voornaamelyk

door de kleur en de geftake-der Staart van el-

kander onderfcheidea

(i) Frtty welker Staart 'van den Wortel afver-

dikt zynde , allengs weder dun wordt.

De Griekfche Naam Icbneumony v/aar by dit

Dier van ouds bekend is , komt van een Woord

dat op 't fpoor volgen of opfnufFelen betekent;

een Eigenfchap der Fretten in 't algemeen en

van dit Dier in 't byzonder. Men heeft het

ook, wegens het booren met zyne Snoet, 'tzy

in de Aarde of door de ruigte heen , Varken*

aartig genoemd. Aldrovandus geeft het den

bynaam van de Egyptifche Otter^ Alpinüs van

Rot van Pbarao y by welken naam het thans ge-

i
meenlyk bekend ftaat.

De
O) Meles digitis mediis longioribus, lateralibus

aequalibus, Unguibus fubuniforraibus. Hasselq. ƒ//«•

191. Meles Unguibus uniformibus leucophoea. Syfl»

Nait. Ed. VI. MusPharnönis.ALPiN.^g}/'/. u^Tab^
3c Ichneumon. Bellon. ///«, 96.^/5^.44. Ges^, Quadr.

568. Aldr. Quadr. 300. Tab, 301.

Muftela glauca. «Sj;/?. Nat. $• /Immi^. Acad. 2,p.

aopr

V
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' De Heer LiNN^üs hadt den Rot vanPharao l. Afdee;,.

voorheen onder de Daffen betrokken , noemen- J^^^

de denzelven Das, met alle Nagelen van dezelf-sTVK.

de figuur^ afcbgraauw van kleur. Thans brengt Rot van

hy denzelven hier onder de Fretten en voegt
^^''^^^

'er by, als eene Verfcheidenheid milTchien , het

Dier , 't welk Mimgo genoemd wordt of de

Slangendooder ^ dat te vooren door hem geplaatft

was onder de Wezels en Zee-groene Wezel go-

heeten : zynde waarfchynlyk bet zelfde , waar

van de Afbeelding , hier nevensgaande, door
pj^^xiïl

Seba, onder den naam van Ichneumon of Cey-Fig.u

lons Vosje ^ gegeven was.

Het woont in Egypte, zegt hy, en voor- Befchry-

naamelyk in Indie. Men kan het tam maaken. ving van

't Voorhoofd is vlak; de Bovenlip (leekt uit^LiNw^us*

de Ooren zyn rondagtig. Een enkele ry vaa

Knevels ftaat in alle deeze Dieren aan de zyde.

Jingfe randen der Lippen. De Tong is ruuw

:

de Duim van de overige Vingers afgefcheiden

:

de Staart dik aan den Wortel , allengs verdun-

nende , zo lang als 't Lyf, Het heeft een

beursje voor de opening van den Aars , dat in

de Hifte open ftaat. Het Hair is uit wit en

jiwartagtig grys, ringswyze, gemengeld. De
groot-

109. Miistella five Vivef^a, Indis Mangutia.K^MPp*
Amoenit. 5;^4. Tab. 567. Quil, feuQuirpele-GARc,

^rom. 163. Serpenticida five Muncos.RüMPH.^^ri^.

7- p. 69. Tab. 28. Fig, 2, 3» Ichneumon Indicqs.

Edw. Av, 199. Ichneumon, five Vulpecula ZeilaoU
ca. Seb. Mus. 1. p^ 66. Tab. XLÏ. Fig. ï.
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"I. Afdeel.S^^^^^^ is van een Kat : het loopt op de Hie-

XV. 1^'^ • het leeft van kruipende Dieren , Muizen,

Hoofd- Vogels, Eijeren, Kruiden. De Eijeren der
STUK

Krokodillen graaft het op en flurptze uit. 't Is
Rot van j j ci

Pharao. ^^^ ^yand der Slangen.

Befchry- ^^^^ Afbeeldingen , v^elken men van de Ich*

ving van neuraon by de Autheuren vindt, zelfs die van

BRissoN. Gesner 5 JoHNSTON en Alpinus 5 zyn volgens

den Heer Brisson ondeugende. Hy zegt, dat

deszelfs langte is^ van 't end des Beks tot aan

't begin van de Staart , een Voet en negen

Duimen, die van de Staart anderhalven Voet.

Hec Dier ftaat laag op de Pooten , en is over

^t geheele Lyf , uitgenomen aan den Buik, die

geelagtig ros is , bedekt met witagtig en zvvdrt

Hair , dat ftyf is en ruig gelyk 't Hair van een

Wolf. Maar men vindt nog een andere foort,

die alleen in grootte daar van verfchilt, zynde

maar dertien Duimen lang , met een Staart van

negen Duimen, en deeze is, zegt Brisson,

volmaakt met die van Seba overeenkomfing

,

welke aldus befchreeven wordt.

De Hollanders noemen 't zelve het Ceylonfcb

lonfche
Kwasje , en by de Ouden is het Alkafis , by an-

Vosje van deren Suillum geheeten ; fnuivende fterk on-

^^^^* der 't opzoeken van zyn Voedzel , wroeten-

TiL I.
* ^^ ^^ ^^^ Grond, en een fnoet -hebbende byna

gelyk een Varken, hoewel de Kop meefl naar

dien van een Wezel gelykt , met een langen

Hals , ronde Ooren en groote heldere Oogen.

Voor 't overige zweemt het door zyn flekelige
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Vagt, die rosagtig grys of gemengeld is, ^^i^^^j^^^^

door zyn ruige dikke Staart , het Lyf van on- .xv.

deren seel , vrv veel naar een Vos. Men hadt ^Ioo^^jö-

STUK.
het uit Ceylon aan Seba toegebragt, die 't zei- „

'

. J. 1 T^ . . . .
^oi van

ve eenige Maanden 5 aan een Kettingje, in zyn pharao^ ^^

Huis hieldt, daar het alles gewoon was te by-

ten en te verfcheuren , 't geen het van Hout of

Touwwerk kon bykomen. Over dag iliep het

geruft in zyn Hok, daar men het met flaan

naauwlyks in kon krygen; maar tegen de nagt

kwam het buiten, en liep fnuif^lende rond, zo,

ver zyne Ketting reikte. By Boomen en Muu-

re^ kon het, even als een Kat, opklauteren.

Het at zeer gretig Spinnekoppen , Wormen ^

als ook Wortelen van Boomen en Planten , di^

het behendig wift uit den Grond te wroeten.

Het deedt niemand kwaad, doch het bleef al-

tyd fchuuw en de morfigheid van 't zelve , ^Is

ook het geduurig wroeten in den Grond, dee-

den hem eindelyk 't befluit neemen , om het ia

Spiritus , dien men Kilduivel noemt , te fmooren. >

Dewyl de Ichneumon en de Mungo , die men 3Im/go of

Mangutia by de Indiaanen noemt , beiden tem- ^'^^^^geo-

baar zyn en tot Huifelyke Dieren gemaakt kun-
^^^^^^'

nen worden, wanneer men ze, even gelyk de

Katten , nahoudt om het Ongediert te vernielen:

zo zou men haaft mogen denken, ofditCeylon-

fche Kwasje daar van in aart verfchilde. Kol-

BE befchryft een Ichneumon die in de Landen

van de Kaap der Goede Hope zeer gemeen is.

Daar van zweemen^ zegthy, de Tong ^ Tat\«

XfDEEL. II stuk^ K 4 dm
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I.AFDEEL.den en Oogappel, naar die van een Kat, waar

XV. van hy ook de grootte heeft , doch de geftalte

Hoofd-
jg ^ig jj^ y^n de Spitsmuis, zynde het geheele

STUK
't *~j

j.
* Lyf bedekt met lange ftyve Hairen , geftreept

Pbarao. en gevlakt met wit , zwart en geel. Deeze is

een groote Vernielder van Slangen , en zuigt de

Eijeren der Vogelen uit , die hy kan vinden

;

weshalve men hem voor een foort van Fret aan-

giet 5 zegt deeze Schryver.

Zonderling is de behendigheid 5 welke dit Dier

gebruikt , om de Eijeren , die zo groot zyn

,

dat hy ze in den Bek niet vatten kan , aan fluk-

ken te breeken. Hy werpt ze in de Lugt , of

rolt ze langs den Grond ; of, zo hy een Steen

vindt, weet hy ze met de Voorpooten daar te-

gen te kneuzen , houdende middelerwyl met de

Agterpooten den Steen vaft. Men kan 'er me^

de, als met een Hondje fpeelen, doch, indien

hy eenig Aas heeft, blaaft of knort hy als de

Katten , en valt met verwoedheid aan , op den

genen > die hem ftooren wil. Hy weet de Slan-

gen fömtyds by den Kop of in de Nek te vat-

ten, zonder dat zy hem kwaad doen kunnen.

De Brilflang is inzonderheid zyn Doodvyand

,

daar hy in 't Geveg;t van gebeten wordende,

aanftonds een Kruid zoekt, zo men wil, omzig

te geneezen, en dat gekauwd hebbende het Ge*

vegt hervat. De Indiaanen maaken zig wys

,

dat hy een Wortel opzoekt, Mmgos by hun

genaamd, die tegengiftig zoude zyn, en waar

y^nzy hem Mangutia noemen. K^emfer, die

X



VAN DE Fretten. 153

kundige Reiziger, hadt zulk een Diertje, 'cï.Afdeeu

welk tam gemaakt zynde hem vergezelde en o- XV.

veral volgde; hy verhaalt , dit Gevegt ook by- ^^^J^^^^^

gewoond te hebben , doch welk een Kruid of
^^^ ^^^

Wortel het, gekwetft zynde, opzogt, hadt hy Pharaa. .

niet kunnen ontdekken. Het onthoudt zig in de

heete Landen van Afie,

De Ichneumon aaft niet alleen op Kruipende Behendig-

Dieren, maar ook op Vogelen en anderen , wel-*^^^^*

ker gezwindheid hem toevlugt doet neemen tot

behendigheid en lift , om ze magtig te worden.

Hy kruipt, langs den Grond, byna onzigtbaar

voort, en, eenig geraas verneemende, gebruikt

hy de begaafdheid om ver te kunnen fpringen,

waar mede de Natuur hem heeft voorzien , 't

welk hem in ftaat ftelt om Veldhoenders en an-

der Pluimgediert te overweldigen, In dit Ge-

val is hy fchaadelyk , doch zyne vernieling van

Slangen en ander Ongediert maakt dat men de

Ichneumons in Egypte voortteelt en ter Markt

brengt. Zy baaren zo veel Jongen omtrent als

de Honden, en kunnen ook opveelerleyKonft^

jes worden afgerigt. 't Aanmerkelykfte is, dat

de Ichneumon geen Wind verdraagen kan ,

kruipende, als 't hard waait? aanftonds in zyn

Hol.

Indien het Verhaal der oude Schryveren, dat Vernieling

de Ichneumon den flaapende Krokodil doorden derKroko*

gaapendeBek in den Buik kruipt, en dan, des-

2;elfs Ingewanden doorvreetende , dit Ondier

dus vernielt, hedendaags niet voor een Fabel

l»Ds£L. iisii/jt. K 5 ge^
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LAfdeel, gehouJ^^ werd, zou men zig weinig verwonde-

XV. ren over de Goddelyke Eere, die van deEgyp-
HooFD- tenaaren aan dit Diertje plagt beweezen te wor-

^ ' den. De hedendaagfche Schryvers ftaan egter

Pbarao. ^^^ > ^^^ ^^^ Joj^ge Krokodillen dikwils aanvak

en van kant helpt ; 't geen zeer wel te geloo-

ven is , dewyl het groote Honden , ja de Ke-

mels zelfs, durft aantaften. De Eijeren van de

Krokodil zyn des Ichneumons voornaame lek-

kerny , en 't fchynt dat de Natuur hier door

wyslyk zorg gedraagen heeft 5 dat dit Ondier

niet te fterk vermenigvuldigen

IL (2) Fret met een bruine Staart ^ die geel geringd

Mephith. is ^ het Lyf Kajlanje-bruin ^ van onderen
Stinkdier. , .

PL.XIIÏ. ë^^i^&^S^

Fis» z
Dit Dier , waar van de Afbeelding hier ne-

vens gaat 5 mag met regt den naam voeren van

Stinkdier , 't welk het Woord Mephitis betekent

:

want 5 vergramd zynde , geeft het, met een Veeft,

e«n ftank uit, affchuwlyker dan iemand zig kan

verbeelden, 't Is een Amerikaanfch Dier, 't

welk van de Indiaanen X^^i^j/e genoemd wordt,

hebbende de grootte van een Marter. Hernan-

DEz noemt het Vosje , in kleur gelykende naar

gebrand Tiirkfcb Koorn. Seba Ichneumon van

Tzquiepatl of Amerikaanfch Vosje , van die kleur.

' Brisson zegt , dat de Afbeelding, door Seba 'er

van

(2) Yzquiepatl. Hern. Mexic. 332. Seb. 3Ius. h
p. 68. Tab. XLII. Fig. i. Raj. Qitaiir. 181.
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^an gegeven, goed is en befchryft het aldus. L Afdeel.

De langte des Lighaams is omtrent anderhal- ^
XV;^^

ven Voet. Het heeft korte Ooren, het voorde s^uk.

van den Kop is rond, de fnoet langwerpig : 5///^;^^/Vr.

dePootenzynkort, voorzien met lange , krom- Befchry-

me, zwarte Nagelen. Over 't geheele Lyf , ^^"^•

uitgenomen den Buik , die geelagtig is , heeft

het een bekleedzel vanzwartagtigKaftanie-bruin

Hair; zynde de kleur op 't voorfle van den

Kop zo donker niet als op de Rug. De Staart,

die de langte omtrent van het Lighaam heeft ^

is bruin en als met geele Ringen. Men vindt

ze in Nieuw Spanje en te Suriname..

Seba kreeg dit Dier van Suriname , en hieldt Eigen-

het, een geheelen Zomer, in zyne Tuin in 't^c^^PP^^*

leven, daar het aan een Kettingje vaft was ge-

maakt. Het was niet kwaadaartig en beet nie-

mand : men kon het , wanneer men het te ee*

ten gaf, gelyk een Hondje behandelen. Het

groef met zynen Snoet in de Aarde, gebrui-

kende de Voorpooten tot zyn behulp, waarvan

•de Toonen met lange kromme Nagelen gewa^

pend waren. Overdag hieldt het zig fchuil , io

-eeÉ foort van Hol, dat het vöör zig zelve ge»

OTaakt had: het kwam 'er tegen den avond uit

^ti na zig gereinigd te hebben begon het teloo-

'peïi, waarende de geheele nagt , ter regter en

en {linkerhand, zo ver de Ketting het toeliet

^

en fnuffelende met de Neus langs den Grond.

Het hadt geen fmaak in Vleefch , Brood en vee-

Jerley ander Voedzel , maar geele Wortelen ^

I, DEfci, II. Stuk. Rup*
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Ï.AFDEEuRupfen, Spinnekoppen , waren zyne lekkemy,

XV. Men vondt het , in 't laatft van Auguftus , waar-

HooFD^ fchynlyk wegens de Koude, dood in zyn Hc4

leggen,

Iil ^3) Fret met vier n^itagtige Streepen y diee^ven-

Putorim. HJüydig hopen 9 op de Rug,

Ameri-

kaanfche Deeze , die by Brisson de elfde Soort is ia

Bomfem, het Geflagt der Wezelen , wordt van hem ge-

noemd de gejlreepte Bontfem. Hy is omtrent

van grootte als de voorgaande , doch een wei-

nig langer van Snoet, met een ruige Staart. De
Stank en de manier op welke het dien uitgeeft,

is even als in 't andere Stinkdier. Catesby

heeft 'er ecne zeer fraaye Afbeelding van gege-

ven. Men vindt deezen Bontfemdoor'tgehee-

Ie vafte Land van Noord-Amerika,

Een Dier
^^^^^ Feüillf/e fpreekt (*) van 2eker Dier,

genaamd CHncbe genaamd , 't welk hy in Zuid-Amerika

Chincbe. fqhoot, en dat door zyn ongemeenen flank niet

alleen, maar ook in andere opzigten , veelover-

eenkomfl: fchynt te hebben met deeze Stinkdie-

ren. „ Het heeft de grootte, zegt hy, van

„ onze Katten : de Kop is langwerpig, ver-

„ fmallende tot aan 't end van de Bovenkaak

,

5, die voorby de Onderkaakuitfteekt. Deope-

35 ning van den Bek ftrekt zydelings , tot aan

„ den

^2) Putorius Americanus öriatus. Catesb. CaroL

2. p. 62. t. 62. Polcat, Skunk Fiskatca, Kalm. Itin^

s. P. 37B.

, (*) Obfervat. Pbyjiq. Botan. &:c* Tom. I. p, 272.
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5, den uitwendigen hoek der Oogen, die lang i. AFDEÊt/

3, zyn doch zeer toegekneepen 5 wit met een xv.

33 zwarten kring. Het heeft breede Ooren,,^^^^^^^^*
_

55 byna als die van een Menfch 5 met de ran- stinkdier.

a, den der Kraakbeenderen inwaards omgekruld

5^ en de Lelietjes een weinig naar beneden han-

53 gende : zo dat de geheele figuur aanwyft

,

3^ dat het zeer fcherp van Gehoor moet zyn.

^3 Twee witte Streepen ^ haaren oirfprong nee-

5^ mende op den Kop , gaan boven de Ooren

3> heen , van elkander afwykende 5 en eindigen

5> boogswyze aan de zyden van den Buik. De

5, Pooten zyn kort , aan 't end verdeeld in vyf

5> Toonen , die ieder gewapend zyn met een lan-

?^ ge? fcherpe, zwarte Nagel, dienende het

3, Dier om in den Grond te booren. Zyn Rug

53 is verheven , gelyk die van een Varken , en

5, de Buik van onderen geheel plat. De kleur

35 van zyne Vagt is donker grys en hetHairzo

5> lang als dat van onze Katten: de Staart, die

35 de langte van 't Lighaam heeft, verfchilt

5, niets van die van een Vos. Het onthoudt

3, zig in den Grond , gelyk onze Konynen,

,, maar het graaft zyne Holen niet diep.

,5 Na dat ik dit Dier afgetekend had , (ver- Deszelfs

5, volgt Pater Feuillee) keerde ik naar de Tent ^fg^y^^'y-

„ terug , en was 'er nog wel tien Schreeden af,
*

„ wanneer onze Officiers de leelyke Reuk be«

5, merkten , die ik medebragt ; fchoon ik het

„ Dier, orp den affchuwelyken Stank, op de

,, plaats had laaten leggen. Derhalven niet in

I.DfiEiL. II Stuk, j? de
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IAfdeel.^^ de Tent durvende komen, deed ik my Kfee-

XV. 99 deren brengen op een afgelegen plaats aan de
«ooFD- Rivier, alwaar ik my van *t hoofd tot de voe-

«TUK. ^^f -> j

Stinkdier. ^^ ^^^ verfchoonde , hatende de Kleederen , die

,, ik onder 't aftekenen had aan gehad , in

55 't Water fteeken en een etmaal daar in bly-

yy ven, waanneer ik ze , daar uitgehaald zynde,
'

55 in de Zonnefchyn liec droogen; denkende

5, dat zy dus die kwaade Reuk geheel zouden

55 kwyt zyn ; doch 'er bleef nog iets in over

,

55 't geen niet weg ging , dan na dat zy zeven

sy of agt Dagen in de open Lugt gehangea

yy hadden.

Eigen- 5? E^^ Inboorling van het Land, die met ons

fchappen. ^^ de Rivier de la Plata was afgevaren , onder-

yy rigtte my aangaande de hoedanigheden van

yy dit Dier. Hy zeid' ; dat deszelfs leelyke

55 Reuk voortkwam van de Pis, en dat het , om

yy de prooy niet te worden van eenig Roofdier,

yy zo dra het 'er een gewaar wierd5 of daar van

55 vervolgd w^erdt, op zyne Staart pifte, en

yy die dan tot een Kwispel gebruikte , om de

55 Pis in de Lugt te verfpreiden , 't welk maak-

5, te , dat geen ander het durfde aantaften. Hy

yy voegde 'er by, dat het, om in zyn Hol niet

yf verraft te worden, tegen den avond, wan-

yy neer het zig ter ruft begaf, in den ingang van

55 het Hol zyn Water maakte, en dat men,

yy om van deezen Stank Ipoedig verloft te wor-

yy den , alleen maar oud Leder , of iets anders,

,, dat een leelyke Reuk en dikke Rook geeft,

be-;9P
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5:j behoefde te branden. Ik vernam nog, bo-i.AFBEEU

'^, vendien^ dat deeze Dieren zeer gretig zyn XV.

^, naar Gevogelte, 't geen ik my gemakkelyk
^^^J^^^"

..

35 lietwysmaaken;eensdeels,omdateenzoonbe.
^^i^^yi^j.^

^3 woond Land , als dit , 'er anders mede vervuld

5, moeft zyn ; ten anderen , om dat de Vogelen

5, hier niets dan den vlakken grond hebbende om

^y te neftelen , hunne Eijeren en Jongen niet

55 voor deeze Dieren verbergen kunnen.

Hernandez fpreekt van twee zodanige Die-

ren 5 waar van het eene , ook Tsquiepatl ge-

naamd, van het voorgaande alleenlyk verfchilt

door verfcheide witte Streepen op de rug te heb-

ben ; het andere Conepatl geheeten , llegts twee

witte Streepen of Banden heeft , die wederzyds

loopen en zig zelfs tot op de Staart uitftrekken.

(4) Fret met een gebandeerde Staart; de Rug jv.

zwart en wit^ golfswyze geftreept. Zibctha.

Sivet-Kat.

De Heer Klein zegt , dat dit Dier niet tot Pl, XIïL

de Katten behoort , maar veeleer tot de Hon- ^^* ^*

den , naar welken het zo wel door de gedaante

van den Kop en Snoet , als door die der Tan-

den , gelykt. Door de overige geflalte zyns

Lighaams , egter , zweemt het meer naar de

Katten , en daar van zal het , in 't gemeen

,

dien naam hebben. De Heer Brisson telt het

on-

(4) Civetta. Clus. Cur. 57. Aniraal Zibetbicuïn*

RA].Quadr. 178. Dodart. -^t5. 155. Hern. Mexü
catJ. 538, 580, 581. Olear. 3fus. 7. Tab. 6. Fig.

3. Hysna Veteribus, nunc Civeus,BELLON,///^,94»
' 1 DE.BL, II Stuk,



i6o Beschryvino
LAfdeel. onder de Daffen, gelyk de Heer Linn>^üs te

XV. vooren ook gedaan hadt ; doch thans wordt het

Hoofd- y^n deezen onder de Fretten t'huis gebragt.
STUK

'

.
*__ De Lighaamsgeftalte is als volgt. Van 't end

Sivet'Kat. o .

T . , van den Snoet tot aan 't begin van de Staart •

geftalte» heeft dit Dier de langte van ruim twee Voeten.

De Kop is fmal , de Snoet lang , de Oogen

klein , zwart en langwerpig ; de Ooren byna ge-

lyk als die der Katten , maar zo puntig niet én

kleinder : de Pooten kort : voornaamelyk de voor-

Hen 5 die maar vyf Duim lang zyn , met reg-

te, fcherpe, zwarte Nagelen gewapend De
Kop en Pooten zyn met kort Hair bezet, doch

op het Lyf heeft het tweederley foort van Hair,

\ eene kort , zagt en gekruld als Wol , zynde

bruinagtig grys; 't andere veel langer, en ge-

mengeld uit wit , zwart en rosagtig ; waar van

het komt, dat het boven op *t Lyfmet Banden

en Vlakken , van verfcheiderley kleur en groot-

te , gefprenkeld fchynt te zyn. Het end van

de Neus is zwart, de Snoet wit, doch ter v^e-

derzyde van den Kop heeft het een groote zwar-

te Vlak , in welke de Oogen ftaan. De Staart

is ringswyze getekend met eenige zwarte Vlak-

ken , doch aan de bovenkant geheel zwart.

Eigen- De Sivet-Kat is in verfcheide Landfchappen

fchappen. y^^i^ Afrika gemeen. Men vindtze ook in Chi-

na en andere deelen van Afie. Thevenot heeft

'er verfcheidene te Cairo gezien , en hy verze-

kert , dat deszelfs Beet gevaarlyk zy. De Afri-

kaanen vangen deeze Dieren met Strikken of

in
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*f iti Vallen, waar namenzeinYzerenKooijeni.AFDÊtii%

bewaart. Egter is dit Dier niet ontembaar, XV.

gelyk Cardanüs wil : want Sgaliger merkt
^
"^^^^'

^an, dat hy te Rome en Mantua verfcheide ^i- sivet-J^üh

Vet-Katten gezien heeft, die zo tam waren, dat

izy van Menfchen, zonder hinder, opdeSchou*

ders gedragen werden. Bellonius verzekert i

dat een Konfiil van Florence > te Alexandrie , ee*
,

ne Sivet-Kat had^ daar men, -zonder eenig gê*

vaars, mede fpeden kon; ssynde, van Jongs af>

met Vrouwen-Melk opgevoed*

Deeze Dieren kollen veel van Onderhoud j,

doch de Stoffe, die zy uitleveren, is de moeite

waardig; Sommige Menfchen zyn 'er, die de

Koft winnen met dezelveïi te houden , voeden-

de hun met Eijeren en Melk, waar door het SU

vet v^itter wordt dan dat van Afrika en Afie^

alwaar deeze Dieren alleenlyk aazen op

Vleefch of Gevogelte. Dit is gemeenlyk he€

werk van Jooden , zo wel in Holland als tö

Cairo in Egypte. De Portugeezen aan dê Kuft

van Guinee trekken groot voordeel van die Stof-

fe in te zamelen, welke zy in Flefchjes naat

Liflabon en elders zenden, alwaar zy duur ver-

kogt wordt* Bosman verhaalt, dat een jonge

Sivet-Kat , daar te Lande , doorgaans agt o£

negen Schellingen geldt, Doktor Stibbs heeft

aangemerkt , dat dit Dier , langer dan een Maand,
zonder drinken kan leeven, en dat het, mec
Vifch gevoed wordende, meer Sivet geeft. Zy
graaven , gelyk de Konynen , holen in hefAardryk.
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LAfdeel. Iï^ d^ Ontleedkundige Befchryving van diC

XV. Dier, zal ik voornaamelyk agt geeven op die

Hoofd- Deelen , in welken de gemelde StofFe vergaard
STUK
^. *

^, wordt. Zo wel de Mannetjes als de Wvfies
Siifêt Kat. ^ ^

g !<,
hebben , tuflchen het Aarsgat en de Schaamdee*

van 't Si-'len, uitwendig een lange Spleet, die zig inde

^'^^* :Af beelding zeer zigtbaar vertoont, en de Ope-

ning uitmaakt van een Holte , die van binnen be-

kleed is met kort Hair, geevende door twee Ga-

ten, daar men den Vinger kan infteeken, toe-

gangnaar twee Zakken of Beurfen, dat de ei-

^entlyke Ontvang- en Bewaarplaatlen van 't

Sivet zyn. Inwendig vondt men deeze Beur-

fen bekleed met een Huid , die wit en rompe-

lig was , gelyk het Vel van een geplukten Vo-

gel, zynde met een menigte uitpuilingen bezet,

als een foort van Klieren , daar men , door

drukking , de gemelde StofFe uit kan perfen.

Bartholinus heeft , met veel zorgvuldig-

heid , de byzondere Kanaalen gezogt en niec

kunnen vinden, door welken het Sivet naar dee-

ze Beurfen gebragt wordt : doch de Franfche

Akademiften verbeelden zig , dat het geen an-

-dere kunnen zyn dan Slag-aderen , die van de

Onderbuikfe zig derwaards verlpreiden. Zy
meenen , dat de Klieren in de Waanden deezer

Beurfen met eene eigenfchap begaafd zyn , om
de gemelde StofFe af te fcheiden van het Bloed:

doch hier openbaaren zig twee zwaarigheden

;

de eene , dat geen ander Lighaamsdeel van dit

.Dier den byzonderen Reuk heeft ^ die aan het
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Sivet eigen is; de andere, dat de gemelde Va-
j_ j^^^^^^

ten in de Mannetjes zeer groot , doch in de xv.

Wvfies naauwlyks zigtbaar zyn> terwyl deeze, Hoofd^
STUK

2:0 wel als die , Sivet uitleveren : zo dat in de *

gemelde Klieren veeleer zekere bereidende Kragt

om de StoiFe , die haar toegevoerd wordt , deezen

Reuk by te zetten 5 moet onderfteld worden

plaats te hebben (^).

Dapper en Thevenot merken aan 5 dat men ^ Manierom

deeze StoiFe willende uithaalen 5 het Dier met een 't Sivet te

ftok agterwaards dryft, naar een end van zya
bekomen^

Hók ; dan vat men deszelfs Staart, die men tus-

fchen de Traaliën door haalt, en maakt de Ag-

terpooten vaft, fteekende verder twee Planken

ter zyden in, daar het als tulTchen bekneld

wordt, zo dat het zig naauwlyks kan bewee*

gen. Wanneer het Dier, in deeze plaatzing

,

wel verzekerd is, brengt men in de opening

van de Beurs een klein Zilveren of Yvooren

Lepeltje , waar mede de Wanden zagtelyk wor*

den afgefchraapt, zo dat de Klieren, naar 't

fchynt, door deeze Werking haar Vogtontlas*

ten. Zy gefchiedt niet dagelyks , maar om de

drie Dagen, en in fbmmige Saizoenen om den

anderen Dag; leverende, op'tallermeefle, een

half Loot van deeze Stoffe uit. En , om daC

de veelheid zo klein is , wordt dezelve van de

Jooden , die ze vergaaren , gewoonlyk vervalfcht;

't welk

() Menvergelyke, ten dien opzigte, het gene
ik van de Werking der Klieren tot de Affcheidingdec

Vogcen, in het l. Stuk, bladz, 271, gezegd heb.

hVski, iisxvKt L a
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L Afdeel/^ welk zy doen , zo men wil, doot de Beurfen,

XV. van binnen , met Olie te beftryken , zynde dit

Hoofd- miflchien ook wel noodig , dewyl de Wanden an-

^'^^^*
ders, doorhetaffchraapen, teveel lyden zouden.

SmS' a
. j^^ jj^^^ MoRGAGNi zegt , dat dergelyke

Beursjes, als in de Sivet-Kat^ ook gevonden

worden aan 't Fondament van veele andere Die-

ren ; gelyk in de Honden ^ Katten , Voflen,

Wezelen , Bontfems , enz. Zo dat de Heer

Grew zelfs meende , dat dezelvp aan de Vleefch-

vreetende Dieren eigen waren , geevende door-

gaans een aanmerkelyken Reuk of Stank. De
Franfche Akademiften, egter, merken aan, dat

deeze Beurfen of Zakjes in de Sivet-Kat groote-

lyks verfchillende zyn van die in alle andere

Dieren, en daar uit Hellen zy , onder anderen,

vaft, dat het de Hyma der Ouden zy : weshal-

ve men ze ook Hycena Odorifera genoemd y/indL

En het onderfcheid derzelve , in dit ftuk, van

de gemelde Dieren , fchynt nog meer te blyken

uit de Spieren , welken deeze Beurfen of Zak-

ken hebben , zynde door Bartholinus afge-

beeld , maar niet befchreeven , en dienende

waarfchynlyk om deeze StoiFe , wanneer zy te

overvloedig is, uitteperfen. Immers dat de-

zelve , in te groote veelheid vergaard of fcherp

geworden zynde, voor het Dier onverdraaglyk

wordt, leert de Ondervinding: ook weet men^

dat zy het Sivet, in *t wild loopende, vanzelf

loozen , 't welk de Negers , in Afrika , fomtyds

aan Steenen of Boomea vinden , en dan zorg-
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vuldig affchraapen en verzamelen : ja de onM.ApDEELt

lafting daar van , wanneer die op de gewoone XV.

manier gefchiedt, fchynt aan het Dier aange-
^^^^J^^^*^

naam te zyn. Sivet-Kau

Het Sivec is , v^anneer men 't zelve uithaalt^

van dikte als Honig of Boter , wit , trekkende Gebruik,

een weinig naar den graauwen ; doch het ver-

andert allengs van kleur en wordt eindelyk bruin.

Het heeft in 't eerft een zeer flerke Reuk , die

voor veelen onverdraaglyk is en Hoofdpyn ver-

wekt; maar met andere Drogeryën gemengd,

gclyk de Parfumeurs doen , wordt het tot

een zeer aangenaam Reukwerk gemaakt

,

dat meeft tot Welluft dient , en in Italië veel

in gebruik is tegen de Onvrugtbaarheid of en-

kel tot opwekking van de Minnedrift. Men
plagt zig ook te verbeelden , dat het tegen de

Opftyging dienftig zoude zyn , doch de Onder-

vinding leert , hedendaags , dat dergelyke Kwaa-

ien veeleer daar door verwekt, en dat djezel-

ven, in tegendeel, door Hinkende Middelen,

gelyk Bevergeil, verdreeven worden, 't Zou

egter, wel kunnen zyn, dat het door prikke-

ling te veroorzaaken in de Deelen, daar het

aan geftreeken wordt, een geheel andere uit-

king, dan onder de Neus gehouden zynde, te

weeg bragt.

(5) Fret met een gebandeerde Staart y bet Lyf y
Goudgeelagtig zwart , gevlakt. Cenetta.

De Genet Kat,

(S) Genetta feu Ginetta. Raj. Quadr. aoi.BfiLU
Itifi. 76. Gesn. Quadrn 550.

1. D£S&« IIStux^ L 3
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j OPDEEL. ^^ gemeene Naam van dit Dier is by de Duit-

XV. fchers Geitith-KatZy by de Sweeden Desmans^

Hoofd- ^^^^ . hocv^el het met de Kat , in gedaante, wei-
STUK.

"^ ^ ö

Genet'Kat* ^^S
Overeenkomfl; heeft. Linn^eüs hadt het voor*

heen geplaatft onder de Wezelen , gelyk Bris-

soN nog doet , zeggende dat de Afbeeldingen^

die men 'er by Johnston, Aldrovandus ea

Gesnerüs, van vindt, taamelyk goed zyu.

Eefebry- J)q grootte is als een klein Vosje of als een
Ving,

Y^2Lty waar van het de Ooren heeft; doch 't

Lyf is veel dunner, de Snoet zeer fmal en pun-

tig. Het Hair heeft een donkerbruine kleur,

inet een geelen w^eerfehyn , en met zwarte Vlak^

ken doorfpreid , over 't geheele Lyf, De Staart

is met zwarte en witagtige Ringen zeer fierlyk

gebandeerd.

Eigen- De Genet-Kat onthoudt zig in de Oorterfche

(bhappen. Landen, aan de Oevers, zegt LinntEUs. An-

deren willen dat dit Dier uit Spanje afkomftig

zy. 't Is zeker, dat men 'er te Konftantinopö-

len in de Huizen vindt, die tam gemaakt zyn,

en door 't vangen van Muizen en Rotten den

dienft doen van Katten. Men plagt weleer d^

Vagt ook tot Bont te gebruiken,

XVL HOOFD-
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XVI. HOOFD STUK. sillT^ ^

Pefcbryving "oan 't Geflagt J^rWEZELEN; ^aar

onder ^e Otters, Veelvraat, Marter, Bont-

fem. Fret, het Sabeldier, m, zo &gemeene

V^^ezel , als de Hermelyn , begreepen zyn. Eu

genfcbappen en Levensmanier van den Brafiliaan-

fchen o/ Amerikaanfchen Otter : deszelfs Vangjl

op Kamfchatka aan de Oojlkuft van Afie ; be^

reiding en gebruik van zyne Vagt , als ook van

let Bont deezer Dieren in 't algemeen^ en%,

TOt het Gellagt der Wezelen worden door Onder-

de Hedendaagfchen ook verfcheide Die- fcheiding.

ren gebragt, die gemeenlyk andere Naamen

voeren. De Heer Klein telt twaalf Soorten

van Wezelen, de gemeene naamelyk, de witte

of Hermelyn, de Fret, Europifche en Ameri-

kaanfche Bontfem, Marter, Sabeldier,Rotvan '-'^'^*^-^^

Pharao, Javaanfche en Ceylonfche Wezel of

Kwasje, benevens eene zonder Staart, en ee-

ne die gantfch zwart is, hebbende een witte

Staart, uit de Oofterfche Landen. BRissoNbe-

fchryft dertien SoortQü van Wezelen, brengen-

de de Genet-Kat ook tot dit Geflagt. De Heer

LiNNiEüs heeft 'er de Otters en Veelvraat toe

betrokken , gelyk wy aanftonds zien zullen.

De Kenmerken zyn : zes Voortanden te heb- Kenmei:.

ben in ieder Kaak, doch waar van die in de Bo-ken.

venkaak fcherper ea afgefcheiden van deHoek^
J. Deel. Il Stuk, L4 jan*
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I, AFDEEL.tanden , die in de Onderkaak ftomper en digt

XVI. aangeveegd zyn , met twee inwaardfe. De
Hoofd- jong is glad. Brisson voegt 'erby, d^t deeze

STUKf
pjeten aan ieder Poot vyf genagelde Vingers

hebben , allen van elkander afgefcheiden , den

Duim van de andere Vingers afftaande en hoo-

ger gewricht, 't Lyf, zegt hy, is in allen dun

^n dePooten kort; waar byLiNN^us doet, da{

ty loopen met een gekromde Ruggegraat y op

de Boomen klimmen en uit den een in den an-

deren fpringen. Welk laatfte ik egter niet zie,

hoe het op den Otter betrekkelyk zy.

De Soorten van V^ezelen zyn , volgens dee^

l^en Natuurkenner, negen; naamelyk de Otter,

Veelvraat, Marter, Bontfem, Fret, Sabeldier,

Hermelyn, Wezel, enz.

I. (^) J^^^^^ ^^^ ^^ Voetzooien y die gevliesd zyn^

Lutris. llairig , de Staart viermaal korter dan het

BrafiUaan. Lighaam.

Dit Dier is te vooren door den Heer Lin-

NiEUS , met den gemeenen Otter , als een by-

zonder Geflagt onder de Roofdieren geplaatfl:

geweeft en genaamd , Otter met den Duim kort&r

4an de andexe Vingers. De Heer Brisson fchynt

te twyfelen , of de Pooten van deezen wel ge-

vliesd , dat is de Vingers of Toonen met een

Vlies te f^men gevoegd zyn , gelyk in de Eu-

ro^

(ï) Lutra marina. ^éH^ PetrepoU if49,p.257.Lu^
n% ^afiÜQufis. Raj. Qua^r. p. i§7.
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ropifche Otter 5 't welk anderen egter fchynen I. Afdeeu

vart te flellen. Ik vind van hem aangemerkt j
XVI.

dat hy kleiner zy dan de onze, terwyl anderen Hoofd^

verhaalen , dat hy wel eens zo groot is en een
^^'^^^^

zeer lange Staart heeft. Men noemt hem , in

Brafil, Jija ofCarigueibeju^ en onder dien naam

is hy by Johnston , Tab. LX. , afgebeeld. VoK

gens Marcgraviüs is het geheele Lyf zwart

,

doch de Kop bruin en onder aan de Keel heeft

hy een geele Vlak , verfchillende anders weinig

van de onzen. In Noord-Amerika onthoudt zig

een dergelyke Otter en deeze fchynt het te zyn,

dien men ook in Afie vindt , zynde door den

Heer Steller in de Verhandelingen der Aka-

demie van Petersburg , onder den naam van

Zee-Otter , befchreeven , als volgt,

Deeze Dieren fchynen geen Inboorlingen te :

zyn van Afie. De Heidenen van Kamtjchatka ,

zo wel als de Ruflen , zyn al voor langen tyd

in 't denkbeeld geweeft , dat zy van andere

nabuurige Landen derwaards overkwamen , en

men kan daar aan naauwlyks twyfelen , indien

men aanmerkt , dat zy alleen op Schotfen Ys

,

met een Ooften Wind , daar aankomen ; zo dat

men 'er, indien 't een zagte Winter is, zeer wei-

nigen gewaar wordt. Men vangtze op verfchei-

de plaatfen aan de Kufl: , doch alleen daar het

Land van den Oceaan befpoeld wordt , cufTchen

vyftig en zes-en-vyftig Graaden Breedte , en de

Zee , van Lapatka byna tot aan Kaap Kronoski^

heeft 'er zynen naam van.

IDebl. J]^Stu&^ L 5 D$
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l Afdeel. De OtcerVangft gefchiedt aldaar 'e geheek

XVI. Jaar door 5 doch op zeer verfchillende wyzen
Hoofd- ^aar hec Saizoen. In den Winter, voomaame-

*
lyk in de Maanden February , Maart en April

,

Vangftop worden zy zeer overvloedig gevangen, maar

Kami^- met een verbaazende arbeid , een ongelooflyke

féatka. ftoutheid en dikwijs^hiet zonder dat veel Men-

fchen om den Hals raaken. Op hec Ys, dat ia

menigte van de Amerikaanfche Kullen, of van

de tulTchen gelegene Eilanden, naar de Kufl;

van Kamtfchatka^ toe' Kt, en aldaar op elkan«»

der fchuift, begée\5en'zig de Heidenen, die aan

den Oever overal in Strooijen Hutten zitten op

te paffen , met Plankjes onder hunne Voeten ge;

bonden , op dat zy 'er niet door heen zoud^i

zakken. Zy zyn met een Houten Knods en een

Mes gewapend, en gaan dus, 't zy alleen, of

met een Hond op de Jagt, flaande de Ottersj

die hun voorkomen , dood en dezelverji in een^-

ge oogenblikken de Huid afftroopende ; terwyï

zy de Voeten geduurig beweegen, om niet te

verzinken; laatende het Vleefch leggen , indien

zy te ver van den Oever zyn. De Hond 5 mid^

delerwyl, gaat een anderen Otter opzoeken,

die hem ziende zig tragt te verbergen, doch

van den Jaager, die den Hond op 't Spoor volgt,

afgemaakt wordt. Deeze Jagt houdt hun der-

maate bezig, dat zy dikwils zo ver in Zee gaan*

tot hun het vafte Land uit het Gezigt is ge*

raakt ; fomtyds gebeurt dit door Storm ofSneeuw-

Jagt, en zy worden ook wel > met het Ys, vaa

dca
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den Oever afgedreeven , en zwerven eenige Da.
[. afdeei:,,

gen op Gods genade, tot dat hun een andere xvi.

Wind eens wederom, als by geluk, aan den^^^^^^^^^*

Wal brengt. Men kan niet zonder verbaasd-
^^^^^^

heid die ftoute Otter-Jagt van het Vafte Land

befchouwen; terwyl het Ys, met de Golven,

nu opgeheven worde dan weder daalt; zo dat

de Jaagers nu op een Berg , die effen te voo-

ƒen een Dal of Kuil was, loopen, een oogen»

blik daar na wederom als in den Afgrond ver-

zinken. De Plankjes , die zy onder aan hunne

Voeten binden , zyn vyf of zes Voet lang en

agt Duim breed.

. Somwylen , egter , is de Otcervangft gemak-

kélyker, rykelyker en met weinig gevaar: dan,

naamelyk, wanneer, het Ys lang aan den Oever

blyvende, de Otters, onder een Onweersbuy,

zonder hun weeten , en door het geruis der

Boomen misleid, dat zy voor het gedruis der

Golven houden , zig verfcheide Uuren gaans op

\ vafte Land begeeven ; dan kan één Man 'er

fomtyds wel dertig of veertig de nek breeken

,

krygende dus zo w^el het Vleefch als de Vagten

ten buit. Hoe meer en fterker Ys aan de Kus-

ten komt ; hoe rykelyker Vangfl. In de Jaa*

ren 1740, 1741 en 1742, hadt men 'er Ys en

Otters genoeg , doch de zwakheid van het Ys

,

daar geen Jaagers zig op vertrouwen durfden

,

maakte de Jagt fchraal In den Zomer vangt

men ook nog fomtyds , die , toen het Ys weg
dreef , aan de Kuft gebleeven zyn. Men fteekc-

3LDKEL, 11 Stuk, zQ %
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LAfdeel.^^j op 't drooge, met een foort van Lenfen

XVï. dood, of jaagt ze, in Zee, met Schuitjes naa.

Hoofd- »j. y^^ii^ de Otters niet ontkomen kunnen ; de-

wyl zy met zeer vlug zwemmen en het met lang

onder Water kunnen houden : ook worden zy

,

fomtyds, op de Rotfen, in den Slaap dood ge-

flagen. Men vangtze zelfs met Netten, door

middel van een Houten Otter hun daar in lok^

kende, en dan byten zy, uit fpytofwanhope,

zig fomtyds de Voorpooten af; ja, indien een

Mannetje met een Wyfje daar in gevangen

wordt, rukken zy elkander deOogen uit, ver-

fcheurende de Huid en Vagt met de Tanden,

even of zy die voor den Menfch nutteloos maa-

ken wilden

•

Leven
D^^ze Dieren onthouden zig natuurlyk, met

manier, ongelooflyk groote Troepen , op de Eilanden in

den Oceaan, tulTchen Afia en Noord-Amerika

,

alwaar zy paaren en voortteelen. Hun Voed-

zel beftaat in veelerley Schulp- en Schaal-Vis-

VifTchen, die zy, als 't Water met de Ebbe is

afgeloopen, aan de Stranden en op de Ondiep*

. ten of tuffchen de Rotfen , opzoeken en verflin-

den. Zy eeten ook grooter VilTchen , en by

gebrek zelfs Zee-Wier of dergelyke Kruiden.

In den Zomer begeeven zy zig ver op 't Land

langs de Rivieren heen, tot in de Meiren, alzo

zy het zoet Water zeer beminnen : zoekende 9

by heet Weer, hunne verfchuiling Jn de Scha*

duwagtige Valeijen tuffchen de Gebergten ; al-

waar zy zig , gelyk de Aapen , met elkander in

vee-
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veeleifley Spel vermaaken* Ook hebben zy , uit i. Afdeeu

Zee komende, de manier , van zig het Water XVI,

af te fchudden, gelyk de Honden , het Aange-^ Hoofd-

zigt met de Voorpooten te ftryken, als de Kat-
^^^^^^

ten , en hun Hair in order te fchikken ; 't welk

hun zo veel vermaak geeft, dat menze , terwyl

zy dit doen, gcmakkelyk kan om M\s brengen^

In fnelheid van loopen overtreffen zy alle an-

dere Dieren , die zo wel in 't Water als op 't

Land leeven. Op den Kop kan men ze , met

een harden Slag , in eens afmaaken , maar op

de Rug verdraagen zy wel twintig Slagen» 't

Gebeurt , dat men ze , zo men meende, wel

getroffen hebbende, hun eenoogenblik daarna,

als ter fluik , ziet opftaan en ontfnappen. Ook
toonen zy, in veele andere opzigten , hunne

loosheid en Katten-aart. Van de Zee-Leeuwea

en Zee-Beeren worden zy dikwils gevangen en

gedood. Zy zwemmen nu eens voor , dan ag-

ter-over, op zyde, ja regtoverend ftaande, en

fpeelen te gelyk , omhelzende malkander , ge-

lyk de Menfchen , met de Voorpooten. 't Is

zonderling te zien , hoe zy , de Knods ontwee-

ken zynde, den fpot, als 't ware, fteekenmet

den Jaager , door het maaken van veele bela-

chelyke Gebaarden. Ook houden zy dikwils de

eene Poot om hoog, terwyl zy naar een Menfch

kyken , als om de Oogen voor 't fchynzel van

de Zon te befchutten. Zy zyn , inderdaad,

zwak van Gezigt op 't Land, doch zeer fcherp

van Gehoor. Het Geluid, dat zy maaken,

^ Dkei, „ II Stuk, zweemt
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t AFDiEuZweenit naar het gefchrey van jonge Kinderen.

XVI. Zy leeven onder elkander , zo 't fchynt, zeer

sTüK^^"* vreedzaam en genoeglyk.

Otter. De Voortteeling van deeze Otters is niet min-

Paaring der aanmerkelyk. De Heer Steller , die dit

en Voort- alles op 't 5m;2gi"^Eiland , alwaar hy metdezy*
"^' nen Schipbreuk geleeden hadt, naauwkeiirig waar-

genomen heeft ; verzekert dat het Mannetje

niet meer dan één Wyfje heeft, waar byhetzig

altyd houdt , zo op 't Land als in 't Water.

De Wyfjes , zegt hy , draagen haare Jongen

agt of negen Maanden , en geeven ze bykans

een geheel Jaar lang Zog : zo dat men ze zel-

den zonder Jongen ziet. Zy fchynen onver-

fchillig 5 op alle tyden van 't Jaar , te paaren.

De Wyfjes werpen de Jongen altyd op 't Land

:

zy draagenze in den Bek, gelyk de Katten: in

Zee flaapende , houden zy dezelven met de Voor-

pooten 5 gelyk een Moeder haar Kind in de Ar-

men houdt: zy fmyten ze dikwils in 't Water,

om aan 't zwemmen te gewennen : als zy ver-

moeid zyn necmen ze die weder op en kuffen ze

op de Menfchelyke wyze. Somtyds werpen zy ook

de Jongen in de lugt en vangen ze als een Bal

met de Voorpooten , ja fpeelen 'er zo lieftallig

mede , als de allertederfte Moeder met haar

krooft kan doen. 't Is ongelooflyk , welk een

Liefde zy hebben voor de Jongen, Hoe zeer

zy ook van de Jaagers vervolgd worden , 't zy

in de Zee of op 't Land , zy laaten dezelven

nooit uit den Bek vallen , en om die reden ge-

beurt
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beurt het dikwils , dat zy dood geflagen wor- 1. Afdeec,

den , daar zy anders zig zouden hebben kunnen XVL

redden. Hunne Paaring gefchiedt op de zelfde ^^ofd^
STUK»

wyze als die der Menlchen.
^^^^^^

^ De langte van een der grootfte Mannetjes
Ugi^^jji^g.

was , van het uiterfte van den Snoet tot aan het geftakc.

begin van de Staart , omtrent drie Parysfche

Voeten , en die van de Staart ruim één Voet

:

zo dat deeze Dieren omtrent de grootte hebben

van een middelbaaren Hond, den Kop rondag-

tig en als van een Kat , de Neus opgewipt , de

Oogen zwart 5 de Ooren klein en rond. De Hals

is duidelyk van het Lighaam onderfcheiden , ge-

lyk in de Landdieren in 't algemeen ^ waar vaa

zy hoofdzaakelyk verfchillen door de Pooten,

die niet alleen zeer kortzyn, maar ook digt aan

den Aars geplaatft , gelyk in den gewoonen Ot-

ter; egter niet, gelyk in de Robben, onder

't Vel verborgen , maar geheel uitfteekende.

De Voorpooten zyn korter dan de Agterpoo-*

ten , en daarom is het Lyf van vooren laager

,

en de Rug bultig. De Voetzool der eerftge-

melden is wel in vyf Vingeren verdeeld , die

met Nagelen gewapend zyn , en met een Vlies

te famen gevoegd , gelyk die der Otteren , doch

zo digt met Hair begroeid , dat men geen fchei-

ding kan ontdekken. In de Agterpooten open-

baart zig een groot verfchil met de Landdieren^

-alzo dezelven veel breeder , langer en platter

Voetzooien hebben , zweemende zeer naar de

Pooten der Robben. Dqeze Pootea dienen hun,

^ If VtLLt II Stuk, ij2.
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XVI.
Hoofd-

stuk.

Otter.

Het
Vleefch

eetbaar.

i AfDEEL. in \ Water, als een Viirchen Staart, om re

zwemmen, doch in 't loopen^ dat zy niette-

min vlug kunnen doen > zyn dezelven hun geen

klein beletzel. De Sehaft is, in 't Mannetje

>

Beenig, en de Ballen openbaaren zig uitwen-

dig niet veel.

Het Vleefch der volwaffen Otters 5 zegt Stel-

ler , is veel teerder en fmaakelyker dan dat

der Robben. De Wyfjes zyn vetft , en hoe

verder op haar Dragt hoe vetter ^ tegen de na*

tuur der Landdieren. Der Jongen Vleefch is

het allerlekkerfte, en kan niet gemakkelyk van

dat van een Zuiglam onderfcheiden worden , 'c

zy gebraden of gezooden , geevende ook zeer

lekker Vleefchfop. Het Otter-Vleefch was op

^t Benngs-'EAhndL onze voornaamfte Spyze ; ja

een algemeen Geneesmiddel, alzo wy, door 't

zelve te eeten , van 't Scheurbuik verloft werden,

en het bekwam niemand kwaalyk , fchoon wy het

dagelyks zonder Brood , en fomtyds half raauw,

aten. De Lever, 't Hart, de Nieren, verfchiU

len in Smaak het allerminfte niet van die der

Kalveren. De Heidenen , op Kamtfchatka en

de Kurillifche Eilanden , geeven de eerde plaats

aan Arenden- , de tweede aan Ottervleéfch. Zy

eeten de Lever en Nieren raauw 5 welker Smaa-

kelykheid zy roemen. Het Schraapzel van 't

Been dat in de Schaft is, wordt van hun, ge-

lyk ook van de Ruflen , als een bekwaam mid-

del tegen de Koorts gebruikt.

Keurlyke De Vagt, die dat gene in deezen Otter uit-

Vagu maakt»
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maakt ; 't welk gelegenheid geeft om de Schoon- l Afdséw

heid van dit Schepzel te roemen, verfchilt zeer XVI.

naar den Ouderdom en den tyd van 't Jaar. In ^^^^^^'^

veelen is de kleur bruin , gelyk in de geraeene
^^^^^,^

Otters ^ en die worden , zo wel als de genen

die flegts met een korte Wolligheid bekleed

izyn 5 weinig geagt. Men vindt ook geheel wit*

te 5 die als Zilverkleurig zig vertoonen ^ doch

deze zyn zeer zeldzaam j en zo 't fchynt niet al-

leen de oudften , maar ook de fnoodften. Die

lang > dik en zwart Hair hebben , virorden voot

de koftbaarften gehouden : het langfte Hair ziti

op de Rug 3 Staart en in de Zyden ; in veelen

is aan de Kop , Kin en Keel 5 zagt wit Hair on*

der 't zwarte gemengd , 't gene die Deelen fraay

gefprenkeld maakt. Voor dertig jaaren werden

de befte Huiden ^ van de Heidenen in 't Land

van Kamtfchatka , tegen een Mes of Vuurflag

verruild en door de Rufflfche Kooplieden^ voor

vyf, zes, agt of tien Roebels verkogt; maar^

federt de Chineezen 'er op gevallen zyn ^ gel^

den de beften aldaar van vyfentwintig tot dertig

Roebels , in China zeventig of tagtig , en , iu

Rusland gebragt zynde , fomtyds wel honderd

Roebels het ftuk. De Chineezen, naamelyk,ag^

ten deeze Huiden meer dan die der Sabeldie-

ren, Wezelen en Voflen, om dat derzelvet

Bont de Zyden Kleederen, behalve de fraai-»

heid, welke het daar aan geeft, zwaarder maakte
het Lighaam digter doet omvatten en den Wind
meer tegenftand bieden. Zy maaken 'er derhal*

IDtEL. II Stuk, M Y^
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L Afdeel. ve Randen aan , van dit Bont , een Hand breed,

XVI. daarzy hetgeheele Kleed mede omzoomen ; 't

c.!?r^^"* welk ook by de Kalmukfche en Siberifche Vol-
w 1 UK»

Oiter. ^^^^^ ^ J^ ^^^^^ '^y ^^ Riiflen van beiderley Sexe

,

zeer in gebruik i5. In 't Land van Kamtfchatka

v^eet men van geen grooter Sieraad, dan een Kleed

als een Zak famengenaaid van witte Rendieren

Huiden , met Franje van Otter-Vagt gezoomd i

als ook Mutfen en Wanten daar van gemaakto

Bereiding De bereiding der Huiden gefchiedt, by de
derlluU RufTen, op de volgende manier. Men fcheidc

•er 5 wanneer zy afgeilroopt zyn , eerft het Spie-

ren-Vlies met €en Mes af; dan worden ze, zo

flcrk als doenlyk is , uitgerekt : want , behalve

dat dit den Prys vermeerdert , wordt daar door

de Vagt ligter, hoewel zy ten opzigt van 't Hair

in fraaiheid verheft. Men fchikt het Hair ver-

volgens in order, of kamt hetzelve, metBeen-

dertjes uit de Wieken der Meeuwen , en zy

flaapen 'er eenige Weeken naakt op , waar door

de Vagten gladder en mooijer worden. Als de

Kofakken Huiden krj^gen van de Heidenen,

flaan zy dezelven verfcheide maaien , op de

Sneeuw , met Stokken , en , indien het Hair

bruin of van een andere kleur dan zwart iê, weeteu

zy het 5 met een mengzel van Aluin en Empetrum"

Bezien , in Vet van Viflchen dik gekookt, te

kleuren , waar door de Vagt zwarter en gladder

wordt. Dit bedrog kan men ontdekken door een

Hairtje uit te trekken , 't welk aan den Wortel zyn

mtuurlyke kleur nog zal hebben. Van de Hei-

denen
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dënën worden de meefte Vellen, zonder eenigei. Afdeed

toebereiding, aan de Kooplieden geleverd; als XVI.
. Hoor
STUK»wanneer men opgemerkt heeft, dat de kleur
^

Hoofd-

op die wyze minft verandert.

(2) TFezel met de Voetzooien ^ diege^Uesd zyn^ if,

kaaly de Staart half zo lang als 't Ligbaam. ^^^[^^

De Naam 5 dien dit Dier in 't Nederduitfch,

Hüogduitfch en Engelfch voert, zal buiten twy*

fel afkomftig zyn van den Latynfchen Naam

Liitra; even zo wel als de Italiaanfche Lodria

of Lodra 5 de Franfche Loutre en de Spaanfche

Nutria. Het Latynfche Woord is van het

Griekfch louein 5 't welk waffchen , fpoelen 5 be-

tekent 5 dewyl de Otter geduurig te Water

gaat, miflchien af te leiden. Volgens Rajüs

werdt hy, om die reden, van de Grieken Enm
dris geheeten.

De Otter is in alle Landen van Europa j aan Woon-

de Rivieren en Vifchryke Meiren , gemeen ; in pl^^^s^

de Zuidelyke deelen zo wel als in de Noorde-

lyke , alwaar men hem zelfs aan de Zee-Oevers

vindt : zo dat hy zig zo wel in zout als in zoet

Water onthoudt. Wanneer de Jaagers zyn

verblyfplaacs willen opfpooren , letten zy op de

voetftappen zyner Agterpooten , en op de Vui*

ligheden, die met Vifchgraaten zyn doormengde.

Ook

(2) Lutra digitis ^qualibus. Faun. Suec. f o. Lii«

tra. Bell. y/^i^/?/. 31. Tab. 32. Gesn. /f^/Zi^?/. 515*
Aldr. Quadr. 294. Dodart* Aft» 147» Tab* 147^
Raj. Qtdadr. 187,

i.DLEi. Il S fWK, Ma
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I. Afdeel.Ook is hy aan de Holen , die hy in 't doof^

XVL graaven van Dyken en Dammen maakt, zeer

Hoofd, kenbaar; doch deezc Holen loopen dikwils zo
STUK

ver inwaards en zo bogtig, dat men hem daar
Ottcf* ^- ^

in niet kan betrappen. Hy huisvell fom-

tyds in de uitgeholde Stammen van oude Boo.

men , die aan 't Water ftaan , of in de tuffchen-

wydte van groote Steenen , waar uit de genen,

die op 't Otter-fchieten uitgaan , hem weeten te

lokken 3 door op een klein Fluitje blaazende

de Stem van zyns gelyken naar te bootzen.

Schade- De Schade , welke dit Dier aan den Vifch,

lykheid. in de Rivieren of Vyvers toebrengt, is zeer

groot. Vifch is de gewoone Spyze der Otte-

ren niet alleen , maar zy zyn zeer lekker , ee-

tende , als zy de ruimte hebben , flegts het vetfte

en lekkerfte daar van en het overige aan de Meeu-

wen, Kraaijen, Arenden, of andere Roofdie-

ren, ten prooy laatende. Bovendien fleepen

zy ook een menigte Vifch in hunne Holen weg ,

die daar verrot en bederft , en dus niet van de

Otters, dan by gebrek, gegeten wordt. Men
verzekert, datzy, verhongerd zynde , ook wel

op Lammeren aanvallen en die dooden. 't Is

ontwyfelbaar , dat zy het Watergevogelte

niet fpaaren , indien zy hetzelve betrappen

kunnen.

Behendig- De Natuur heeft aan dit Dier een byzondere

behendigheid gegeven , om de Viffchen , die het

al zwemmende onmogelyk zou kunnen iohaalen ,

te vangen. In Vifchryke Rivieren zwemt de

Ot-
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Otter tegen den Stroom van 't Water op , en ï. afdeeu

dus loopt hem zyne Prooy gelyk als in den ^^^'

Mond, zo dat hy zig gemakkelyk kan verzadi- g^u^^^

gen; laatende, 't geen hem nietfmaaktofover- Q^^er.

fchiet 5 maar dryven. In Vyvers en ftilftaande

Wateren verfchrikt hy dikwils de Viffchen,

door een ilag met zyne Staart , die daar op zig

naar den Wal begeevende van hem, op zyn

gemak , gevangen worden. Op die wyze fchroomt

hy niet Villchen, die langer zyn dan hy zelf is,

aan te pakken; wanneer hy dezelven omkeeren-

de tegen zjm Buik drukt, en ze, een Gat in de

Keel bytende, aanftonds weerloos maakt. Zeer

kenbaar is, in zulk een geval, de plaats aan het

geweld , dat 'er gefchiedt , en 't Bloed , 't welk

geplengd wordt ; daar ondertulTchen de Otter,

in die omftandigheid , onder Water naauwlyks

te betrappen is , hoewel hy ook fomtyds in de

Netten en Fuiken, indien dezelven fterk ge-

noeg zyn , vaft loopt en door enkel gebrek van

Lugt verftikt. Honderd gelegenheden zyn 'er

voor hem , om leggende tuflchen 't Riet , of in

gaten aan de kant , of in ruigte en tuflchen Stee-

nen op den Grond van 't Water , al loerende

af te wagten, dat hem zyn Aas vanzelf in han-

den valle. 't Is zeker, dat hy ook Kikvorfehen

en Kreeften eet.

Men heeft zig van deeze behendigheid der Hyistot

Otteren ook wel eens tot voordeel weeteï;i
^^Vangfl^

bedienen. De Jongen, die men tegen dendienflig,

tïerfft fomtyds vindt, of ook wel Ouden, in-
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LAfdeel.^^^^ men ze levendig kan vangen, w^aar toeze^

XVT. kere Yzeren Angels of Valllrikken bekwaan^
Hoofd- ^ryn; voorden tam gemaakt en zodanig opge-

Otter» bragt, dat zy gezeglyk zyn. Men leertze op

zekere manier te Water gaan, Vifch te van-

gen en die t'huis te brengen aan hunnen Mees-

ter ; geevende dan den Kop , of eenig Afval

,

aaa den Otter ten loon. Dit moet al van ouds

in gebruik zyn geweeft in de Noordelyke Lan-

den, en het gefchiedt nog hedendaags in Swee-

den; alwaar de Koks, zo Johnston verhaalt,

gewoon waren, de Otters met een Wenkun

de Vyvers te zenden, om hun Vifqh in de Keu-

ken te brengen (*),

ttghaams- Men heeft tot nog toe geen regte Afbeeldin-

geftalte. gen van een zo gemeen Dier, als de Otter is,

gehad. Of fchoon de Heer Brisson verzekert

,

dat de Figuur, welke daar van in de Verzame-

ling der Franfche Akademie gegeven wordt,

zeer goed zy , vind ik doch van zeker Heer

,

die , nu tien jaaren geleeden , eene Ontleedkun-

dige Verhandeling over drie Wyfjes Otters uit-

gaf, verfcheide misflagen daar in aangetoond (f).

De Tekenaar , zegt hy , heeft dit Dier ver-

toond met een dikken Kop , een vierkanten

Snoet , de Oogcn en Ooren zeer hoog en ver

naar agteren geplaatft, het Lyf overal even

dik,

(*) Zie de Üitgtzogte Verhandelingen. II. Deel,

(t) Mem. de Math. & Pbyfq. oü des Sfavam £-
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dik, de Pooten zeer lang : om kort te gaan, in
i, afdeel.

die Afbeelding fchynt de Staart platagtig en in xvi.

't midden zeer dik, gelyk die van den Bever, Hoofd-
STUK

daar dezelve in tegendeel naar 't end langs hoe ^*

dunner wordt.

De oude Dierbefchryvers hebben ook een te

groote gelykheid gefield van den Otter met

den Bever. Pliniüs en Bellonius zeggen j dat

zy volmaakt overeenkomen , uitgezonderd in de

Staart; daar het zeker is 5 dat 3 behalve het ver-

fchil in de Lighaamsgeftalte 5 de Bever geene

Vliespootcn heeft. De Otter heeft den Kop pj^^ xiV.

veel ronder en meer naar dien van een Bontfem P^ë^ ï*

gelykende^ met een platte Neus: hyiskleinder

dan de Bever, doch veel grooter dan een Kat.

De gewoone langte van het Lyf is drie Voe-

ten 5 en •die van de Staart anderhalven Voet.

De Oogen zyn zeor klein; deOorenkort, rond

en laager geplaatft dan de Oogen : de Pooten

naauwlyks agt of tien Duimen lang. Het ge-

heele Lighaara van boven 5 als ook de Staart

en Schenkels , zyn meer of minder donker Kas-

tanje-bruin; aan de Keel, Borden Buik, is de

Vagt vuil wit of grys.

Ik zal my alleen ophouden met de Ontleed- Ontleed-

kundige Befchryving van den Heer Süe, die l'^iï^^'^^

zeer naauwkeurig fchynt te zyn. De Otter, 5^ '^^^

zegt hy , is een zeer Vleezig Dier en de Been-

deren zyn , naar de andere Deelen te rekenen

,

dunner dan gewoonlyk : ook heeft hy zeer wei-

üig Vet, vooral onder de Huid, Het Wyfje
i.Dffst, iistüx^ M4 heeft
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L Afdefx. ^^^f^ ^'^^^ Prammen, die den geheelen Buik be-

XVL dekken, zynde byna vierkant en uit ontelbaare

Hoofd- Kliertjes faraengefteld , die men zeer duidelyk

kon onderlcheiden. Het Net fcheen de Milt

als tulTchen zyne verdubbeling te bevatten. De
Maag geleek, in haare plaatzing en gedaan-

te 5 naar die van een Menfch ; doch men vondt

ze uitwendig met een menigte van ronde door-
^

fchynende Hippen bezaaid , alwaar van binnen

de Donsrok fcheen te ontbreeken , maakende

dus zekere putjes of holligheden. De Twaalf-

vingeren-Darm was zeer lang , en alle Darmen

waren van Klapvliezen ontbloot , hebbende de

flingeringen der dunne Darmen veel overeen-

komft met die van den Menfch. De Kartel,

darm was maar weinig dikker , en liep geheel

regt tot aan den Endeldarm , die , wegens de

kleinheid van het Bekken , zeer kort was. Men
vondt de Klieren , in dat gedeelte van 't Darm-

fcheil , 't w^elk aan de dunne Darmen gehegt is,

als tot een groote langwerpige Klier famenge-

hoopt, gelyk in veele Viervoetige Dieren. De

Lever beftondt uit zeven Lobben , die , van el-

kander afgefcheiden ^ byna in de Buik zwom-

men , wegens de langte en flapheid haarer Ban-

den. De Galblaas was vry groot, de Milt klein,

het Alvlees tien Duimen lang ^ en derhalve ver-

fcheide maaien famengevouwen of geplooid-

Pu XIV. De Nieren beftonden ieder uit twaalf of der-

^^^* ^* tien geheel afgezonderde deelen , die ieder een

tak kreegen van de Uitmelkende Bloedvaten;, de

Ey.
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Bynieren hadden de grootte en kleur van een i. Afdeel.

middelmaatige Aardbezie. De Pisblaas lag ge- XVI.

heel buiten 't Bekken , dryvende bynagelykde "°ofd-
.

SI U K»

Darmen in de Buik.
Or^er.

In een Mannetjes Otter vondt de Heer de
jy^^i^^

MuRALTO aan het uiterfte van den Endeldarm , der Voore-

binnen de Sluitfpier , twee langwerpige Blaas- ^^^^^^S*

jes 5
gevuld met een Vogt , dat naar rottige

Kaas rook, en van binnen bekleed met een

Huidje, dat een weinig hard is, van roodagtige

kleur ,
gelyk aan 't gene men vindt in de Maag

der Hoenderen. Behalve deeze Kaasagtige wit-

te StofFe is 'er zekere Vogtigheid, welke,

wanneer men de Blaasjes drukte , door verfchei-

de gaatjes uitliep in de holligheid van den En-

deldarm. Die zelfde Blaasjes 't eenemaal afge-

fcheiden van de Sluitfpier, en vervolgens aan

de Lugt bloot gefield zynde om ze tedroogeo,

werdt huLne StofFe, in den tyd van drie Maan-

den , genoegzaam aan het Sivet gelyk, in kleur,

zelfflandigheid en doordringende reuk. Wac
lïu het gebruik der Blaasjes , en van de StofFe

,

daar in vervat zynde , belangt , kan men niets

met zekerheid vaftflellen, dan dat milTchiende

Otter zig daar van bedient, om door het ver-

fpreiden van dezelve de VifTchen aan te lokken

:

aangezien in de Balletjes , die tot lok-aas der

VilTchen bereid worden , de fterk ruikend Stof-

fen 't voornaamfte Ingrediënt zyn. De Pisblaas

geleek naar die van een Kat , zo in gedaante als

in grootte. De Teftikels, die een langwer-

I,DsKi, UStwic, M5 pigö



I. Afdeel,

XVI.
Hoofd-

stuk.

Otter.

Het
Ovaale

Cïat in 't

Hart.

Pl- XIV,
Fig. i.

i85 Beschryvïng
pige figuur hadden , hingen buiten aan den Buik

als in de Honden; hebbende wederzyds veel

Klieragtig wezen. Het Teellid , ter langte van

een kleinen Vinger, fcheen aan 't end verdeeld

te zyn, was omgekromd en met Kraakbeen be-

kleed. Iets dergelyks vondt men in de Kitte-

laar van 't Wyfje , zynde de Schaamdeelen

,

voor 't overige , uitwendig als die der Vrouws-

perfoonen.

De Heer Perrault hadt in 't Hart van den

Otter geen blyk gevonden van een Opening,

die met het Ovaale Gat in de Menfchelyke

Vrugt overeenkomfl: kon hebben ; terwyl men

niettemin zulks in dit Dier, dat dikwils onder

Water duiken moet, verwagten zoude. Om
die reden heeft de Heer Süe met veel oplet-

tendheid het maakzel van het Hart onderzogt,

om te tragten te ontdekken , welk een weg hec

Bloed volge, ten tyde als deeze Dieren onder

Water zyn. Hy vondt niet alleen een klein

Gaatje , dat voor die Opening verftrekte , waar

door hy de flinker Holligheid uit de regter koa

opblaazen; maar nog twee andere Gaatjes,

aan 't end van de bovenfte ïiolader en 't be,

gin van 't regter Oor ; door welke beiden hy

zagtelyk de punt van een ftomp Stylet in 't flin-

ker Oor kon brengen* Voorts was 'er een der-»

de Opening aan den bovenrand van 't regter

Oor, naby het end van de onderfl:e Holader;

zynde het begin van een foort van Boezem,

\vm< een vierde Duims wydj waar in zig alle

KrooQ
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Kroonaderen der regter Holligheid ondaftten
; i. afoeeu

en een Buisje in deezen Boezem gebragt heb- xvl

bende, deedt hy de Lugtviygemakkelykover.^^J^^^^^^

gaan in het flinker Oor.
q^^^^^

„ Eene Waarneeming (zegt hy) 5 die eeni.

5, ge oplettendiieid fchynt te verdienen , is

,

55 dat, naar maate. ik de Lugt door het Ovaa-

5, Ie Gat dreef, fchoon het Oor zig uitzette

,

3, zo wel als de Zak en Long Aders en de flin-

3, ker Holligheid ; die zelfde Lugt niet uitging

5, door de Openingen, welke daar mede ge-

5, meenfchap hadden; en even zo was het met

5, het Ovaale Gat , wanneer ik de Lugt dreef

„ door de andere Openingen. Deeze Waar-

5, neeming doet my gelooven , dat 'er voor ie

„ der van deeze Gaatjes kleine Klapjes zyn

,

5, die de VloeiilofFen beletten uit te gaan , wan-

5, neer zy ingekomen zyn. Onafhanglyk van

5, deeze giffing, ziet men hier uit, dat deNa-

„ tuur meer dan eene Opening bezorgd heeft

5, tot den doorgang van het Bloed van 't eene

„ Oor des Harts in 't ander , volgens de be-

3, hoeften van het Dier, en de verfchillende

5, Omftandigheden, daar het zig in bevindt " (^),

't Is ondertuflchen zonderling , dat de Heer

Steller aanmerkt, hoede Afiatifche, of zo

men wil Brafiiiaanfche Otter , naauwlyks twee

Minuuten onder Water kan blyven , om dat den-

zelven het Ovaale Gat ontbreekt (f). En men

moet

{*) Mem, desSgav. Etrang. Tom. IL p. 204.

(t) Nov. M. dcad, Fetropl, Tom, II. p. 387,390.
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L Afdeel. ï^oet ten uiterften verbaasd flaan , wanneermen

XVI, in een onlangs uicgekomene Befchryving der

Hoofd- Dieren leeft , dat deeze zelfde Otter verfchei-

^ ^' de Uuren agter elkander onder Water kan bly-

ven 5 terwyl hy zig onder eenige ruigte of tus-

fchen Steenen ^ op den bodem der Rivieren

,

fchuil hout tot het beloeren en belaagen van zy.

ne Prooy. Immers, men erkent in 't algemeen,

dat de Otter niet lang onder Water kan leeven 5

en daar omtrent wordt het voorbeeld bygebragt

van een Otter, dien men verftikt vondt in een

Fuik, met een levendige Snoek, welke door

hem was nagejaagd.

Spieren. De Spieren van die Dier zyn , naar evenredig-

heid 5 dikker en fterker dan in anderen : ja men

vindt 'er verfcheide , den Otter in 't byzonder ei-

gen. Niet alleen aan den Hals en Kop , maar zelfs

aan de Schenkelen en Dyën , zyn 'er eenigea

boven 't gewoone getal. Men kan ligt begry-

pen, dat de Natuur deeze fchikking in een

Schepzel, 't welk tot het zwemmen en booren

In den Grond zo veel kragt moet oefenen

,

niet te vergeefs gemaakt heeft.

Gebruik, Het Vleefch van den Otter, hoe onaange-

naam ook van Geur, wanneer hetraauwis,

wordt, gebraden zynde, dikwils in de Kloos-

ters gegeten , om dat hetzelve , onder den

naam van Vifch, in de Vaften doorgaat. Het

is hard, taay en groffappig, zo dat men het met

een Kruidige Saus moet eetbaar maaken. De
Huid of Vagt dient tot MoiFen en ander Bont 5



als ook tot Mutfen. Men heeft 'er federt eeni- L Afoeeiu

ge Jaaren in Noorwegen , alwaar de Otters over- XVI.

vloedig zyn, veel aftreken verzending van ge- ^^,^1^^^^*

had 5 naar Duitfchland en de Nederlanden. In q^i^^^

de Geneeskunde wordt de Lever aangepreezeii

tegen de Roode Loop en andere Buikvloeijin-

gen 5 wanneer dezelve ^ eenige Dagen in fterke

Azyn geftaan hebbende 5 in de Oven gedroogd

is en tot Poeijer gemaakt. De Ballen agt men

tegen de Vallende Ziekte dienftig, hoewel zy

in lang zo kragtig niet zyn als het Bevergeil.

Het Vet flremt, gelyk dat der Viflchen^ in de

Koude niet : het blyft altyd vloeibaar , zynde

derhalve tot het verdryven der Jigtigheden en

't verfterken der Zenuwen bekwaam. Men
luengt het onder de Oploflende Smeeringen , tot

geneezing van de Kwaaien der Gewrichten.

Cs) Wezd met de Voetzooien gejpleeten ^ het hl
Lyf hmin ros ^ op 't midden van de Rug ^''^^^^*

Veelvraat.
zwart.

Dit Dier is 't onregte met de JTjcsm verward

geworden, gelyk van de hedendaagfche Dier»

befchryvers. Klein enBRissoN, nog gefchiedt;

daar het weezentlyk , zo ten opzigt van de

Woonplaats , als van de geftalte en kleur , groo- ^

telyks van dezelve verfchilt. Het heeft zynen

La-

(3) Muftela plantis fiflis , Corpore rufo-^fufco,

medio Dorfi nigro. Faun.Suec.6. Gulo. Ol. Magn»
ScHEFF. Lapp. 339. Racz, Polöfh 33p,

1. Deel. Il Stuk,
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I.AFDEEL.Latynfchen en Nederduitfchen Naam vanzyneti

XVL gulzigen aart , en de gewoone benaaming in de
Hoofd- Noordiche Taaien, Jeroen of Erven ^ geeft het

STUK. ,r, 1

rr , zelfde te kennen.
Veelvraat^

Tj«T.«.«,c De geftalte van 'dit Dier is als een Wolf,

geftalte. doch kleinder en langwerpiger, zo dat het meer

Pl. XIV. naar die van een Dashond zweemt; waar van

^^* 4' i^et in grootte ook weinig verfchilt. Kxein

heeft een Afbeelding daar van uitgegeven,

gemaakt naar een Dier dat in het Koninklyke

Kabinet van Dresden gedroogd te vinden was,

zynde levendig uit Siberië derwaards gebragt.

Dit at dagelyks dertien Ponden Vleefch, en

bleef niet te min onverzadigd. De langte was

twee Voeten, behalve den Kop; de hoogte

ruim anderhalven Voet: de kleur donkerbruin*

Volgens anderen is de kleur zwart, met brui-

ne en geelagtige Vlammen , of bruin met een

rollen Glans ; doch over de Rug loopt een git-

zwarte Streep, zynde de Borft en Buik wit. De

,
Staart heeft de kleur van 't lighaam : de Pooten

, zyn dik , de Klaauwen en Tanden zeer fcherp

;

waar door het zo ftout is , in 't aanranden van

alle Dieren, daar het by kan komen.

Woon- De Veelvraat onthoudt zig op de hooge Ge-
paais.

{^ergten van Lapland en Dalekarlie , endegroo-

te Wildemiffen van 't Noordelyk deel van Eu-

ropa en Afie, zyn in 'c algemeen zyneWoon-

plaats. Men vindt hem ook in Noorwegen,

Sweeden ^ Rusland , Lithauwen , Kourland , ja

ia fommige Boflchen van Duitfchland. Zelfs

wordt
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wordt in 't Berigt, dat de Heer Gmelin vani. a^deiu

zyne Reize door Siberië gegeven heeft, aan- xvi.

gemerkt, dat hy in alle zo heete als koude ^^,^5..

'

Landen van Afie, van de Linie af tot aan den Teelvraaf.

Noordpool 5 te vinden zy. In dat zelfde Werk

wordt omflandig van deszelfs Levensmanier ge-

fproken, en hoe hy de Dieren meeftendeels

met Lift bemagtigt, die hem tot Voedzel zul-

len dienen : onder anderen gaat hy ook , gelyk

de Los 5 in de Mik of op de neerhangende tak-

ken zitten van een Boom , en fpringt de voor-

bygaande Dieren op de Rug, blyvende, indien

zy groot en fterk zyn , gelyk Bokken , Reen en

Herten , daar op zitten , hoe fnel zy ook loopen^

en vreetende middelerwyl daar van met geweld,

tot dat het Beeft onmagtig neervalt.

Het zonderlingfte 5 en waar in dit Dier van Zyna

alle andere Schepzelcn fchynt te verfchillen 5^^.^^^^'^'

is , dat het byna onverzadelyk fchynt te zyn.

Men wil dat het , een Prooy hebbende , die zes-

maal grooter is dan zyn eigen Lighaam, nog-

thans met vreeten niet kan ophouden, voordat

het Vleefch geheel daar af is. Nooit wordt de

Veelvraat verzadigd, voor dat hy niet meer kan

ceten , 't welk gebeurt , wanneer zyn Buik der-

maate is gezwollen , dat 'er , om zo te fpree-

ken , niets meer in kan. Dit zet zyn Lyf uit

als een Ton, en brengt hem in de uiterfte vad-

zigheid , zo dat hy niet Icopen , ja naauwlyks

zig verroeren kan, leggende fomtyds als een

dood Kreng, geheel buiten ftaat om zig tered-

i.D££i, ixsiuK^ den
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LAfdrel.^™ ofte verweefen > en in dit geval v^ordth^

XVI. niet alleen dikwils van de groote Roofdieren

,

Hoofd- ^laar zelfs fomtyds van de Veldmuizen of Roe-
STUK»
^r / ten, aangetafl: en verfcheurd. Het oude denk*
reelvfuat,

beeld 3 dat de Veelvraat in fommige Gevallen,

door zyn Lyf tuiTchen twee digt aan elkander

llaande Boomen te knellen ^ de Verteering helpt

en zig Ontlading maakt , is derhalve zo onwaar-

fchynlyk niet. Olaüs Magnüs verbeeldt zig,

dat dit Dier 5 inzonderheid in Poolen, Rusland,

Tarcarie en Lapland , van de Natuur voortge-

bragtzy, om de Inwooners dier Landen we-

gens hunne Gulzigheid te beftraffen, enCROL-

Lius meent , dat de Geneesheeren van hetzelve

't gebruik der Braak- en Purgeermiddelen ge-

leerd hebben.

Inwendige By de Ontleeding van dit Dier, welke, zo
^^ ^"

• Bartholinus verhaalt (*) , door den Hoogleeraar

Paviüs, in tegenwoordigheid van J. de Laat,

in 't werk gefield werdt , vondt men eene

wonderbaare overeenkomft met het Menfche.

lyk Lighaam , zelfs ten opzigt van den opfchor-

tende Band des Levers, waar in anders de

Beeften altemaal van den Menfch verfchillen;

maar het Kanaal der Darmen was van het be-

gin tot het end even wyd en van de zelfde ge-

daante; 't welk de reden fchynt te zyn, dat de

Veelvraat de half verteerde Spyzen door de en-

kele faraendrukking van zyn Buik kan loozen.

De
(*) Bartholïn. Cent^ IV. Hijl^ 3 c»
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be Vagt van denVeelvraat , die een Glans heeft I. Afdebl^

als Zyde, en zeer zagt is van Hair, maakt een XVI.

zeer koftbaar Bont uit, 't welk den Jaageren^^^^^^^^

de moeite wel betaald zet, die zy zig geeven
, ^^^/^^^^^^

om het zonder Schietgeweer , of ook met een

Boog, door middel van platte Houten Pylén , té

vemieefleren, teneinde de Vagt niet befchadigd

worde. De befte gelegenheid om hem te van-

gen is 5 wanneer hy , zyn Buik vol gevreeteii

hebbende , in onmagt ter aarde legt , of zyii

Lighaam tufTchen twee Boomen ofPaaien knelt ^

om zig daar van te ontlafteri^

(4) Zwarte Wezel ^ onder aan den Hals met I^.

eene ^vitte drielohbige Vlah
^

Dit Dier heeft de geftalte en grootte van deii

Marter ; doch de kleur is zwart en het Hair fty-

ver: de Oorlapjes zyn rond en ruig. Voor de

Oogen heeft het een Afchkleurige plek : Vlak-

. ken midden onder den Hals , doch niet aan de

Keel : vier Prammen agter de Navel.

Het; woont in Brafil, zegt de Heer LiNNiEüsi'

Of het de zwarte Wezel met een geheel witte

ètaart zy , die de twaalfde is van Klein ; dari

de gene , dien Brisson onder den naam van

Vijon befchryft , in Kanada huisveftende , over

't geheele Lyf donker Kaftanie-bruin van kleur i

is my niet gebleeken^

' (5) Wezel met gefpleeten Voetzooien , geelag^ if^

tig Markii

(5) Muftela fulvo-nigricans , Gula paUidai F^^^* Manere
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I. Afdeel. tig bndn over 't Lyf^ aan de Keel bleeh

XVI
Hoofd- ^^ Latynfche Naam van dit Dier is Martës

STUK. of Foyna^ waar van de Franfche, Martre^ Man
Marter.

^^ ^ Fouine of Foine ^ afgeleid moet worden , zo

wel als de Icaliaanfche Martaro of Martarello,

De Hoogduitfche Naam is Marder ^ de Engel-

fche Martin^ de Poolfche Kuna^ de Sweedfchd

Moard; doch in 't Hoogduitfch geeft men het^

naar de Plaatfen daar het zig onthoudt , den

byzonderen naam van Hiiis^ ^ Steen- ^ Bofch-

Marder. Ook zie ik dat door den Heer Brts-

soN deeze laatfle , als een byzondere Soort

,

van den Huis- of Steen-Marter wordt afgefchei-

den 5 daar hy voornaamelyk door de kleur aan

de Keel , die niet wit maar geel is, van ver-

fchilt. De Heer Linn^eus zegt , dat in deeze

ook eene verfcheidenheid is, naar dat dezelve

in de Beuken-^ of Denneboomen huisveft.

Eigen- De Marter is een Europeaanfch Dier, dat zig

fehappen. ^^o wel onthoudt' in oude holle Boomen , van

allerley foort , als in de tufTchenruimten van Sta-

pels Brand- of Timmerhout , en in de gaten of

kloven van oude Gebouwen , opHooy-Zólders^

in Schuuren, naby de Duiven- en Hoenderhok-

ken. Immers daar vindt hy zyn geliefde Aas

;

Gevogelte naamelyk, dat hy op de reukfchynt

te kennen. Hy is een wreede Vyand van Dui-

ven en Hoenderen , waar van hy , in 't Hok

wee-

Suec. 7. Syfi. Nat. 5. N"^. 2. Martes. Gesn. Quadr.

15 1. JoKST. Quadr. ïab. 64. Raj. Quadr, aoQé
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Weetende te komen , dozynen de keel af byt ^
j^ ^FDEFii

zuigende 'er het Bloed uit. Ook- houdt hy veel XVL
vandeEiieren, die hy dikwils , zonder breeken; Hoofü-

STUK»
Van de eene plaats naar de andere overbrengt* ^ .

Zelfs eet hy Muizen en Inkhoörens , indien hy

dezelven betrappen kan $ en fomtyds zekere

Vrugten 5 doch geen Kruid ofBladen van Boomen.

Deeze Dieren flaapen den gehèelen dag i by

nagt loopen zy naar alle kanten 3 om zig van

Leeftogt te voorzien^ Zy zyn voor de Honden

zeer bevreesd, en, als zy van dezelven in een

Bofch overvallen worden , weeten zy zt heel

fchielyk , door in de Boomen te klauteren , te

ontkomen. Men verdryft deeze Huis-vyandeii

door middel van kleine Dashondjes, die ze uit

de holen en gaten jaagen om dan te worden ge^

fchooten. Dit gefchiedt niet alleen om deeze

Roofdieren te vernielen , maar de Jaagers kun-

nen fomtyds van deezen Vangft beftaan , waar toe

het Saizoën op 't end van den Herffl of tegen den

Winter> wanneer de Vagtenkoftbaarfl zyn, waar-

genomen wordt. Men kan ze ook op verfcheide

andere manieren vangen; 't zy ineenfoort van

groote Rotte-Vallen , doende daar in een leven-

dig Kuiken of een ftuk Vleefch tot lok-aas: 't

zy met Knippen of Slagen , of met Yzeren An-

gels, die men zorgvuldig bedekken moet ; de-

wyl deeze Dieren zeer flim zyn. Het gebeurt

dikwils, dat een Marter, met den Voorpoot iii

een Knip vaft geraakt zynde , denzelven afbyt

of affcheurt , om zig te redden. Als jtrien zig

' I. DiCïu II Stuk, Na, mX
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h Afceel.^^^
'^ bewaaren van de Huid niet gelegen Iaat 5 eri

XVL 't vermaak wil hebben van dit Dier met Honden te

Hoofd- laaten vegten , weet het zig zeer lang en dap-

ner te verdedigen : want zyn leven is zeer taay;
MuTteT»

en daar van zal miffchien de Latynfche Naam

Martes afl^omftig zyn.

Hyis De Marters zyn gemakkelyk tam te maakenj
tembaar,

^^nneer men ze van jongs af opvoedt ; doch,

om 'er niet van befchadigd te worden , moeten

hunne fcherpe Hoektanden tot gelyke hoogte

met de Voortanden worden afgevyld* Want an*

ders zyn zy niet te betrouwen 3 en de reuk van

Vleefeh > 't zy gezooden of gebraden , verlokë

hun dermaate , dat zy^ wanneer men ze belet-

ten wil iets daar van te rooven 5 in toorn ont-

lleeken : weshalve 't beft is hun , op dien tyd ,

aan een Kettingje vaft te maakee. Ook loopc

dikwils een tamme Marter , als 't in den Brons-

tyd is, omtrent de Maand van Maart, voor al-

toos weg. Men heeft 'er gezien , die zo tam

waren , dat zy met de Honden fpeelden en zig

van de Menfchen op allerley manieren lieten be-

handelen ; gaande tegen den avond uit in de

BofTchen , tot het opzoeken van hunne prooy.

De Wyfjes brengen doorgaans , in de Maand

April , t'eener dragt vier Jongen voort.

ZynSunk, De Marter houdt veel, gelyk de Otter, van

te dryten op een fchoone plaats. Zyne Vuilig-

heid ruikt flerk naar Moskeljaat, en aandeeze

Reuk kan men dikwils ontdekken , waar zyne

ferblyfplaats is. Bovendien geeft zyn geheele

Lyf
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Lyf een ftank uit, zweemende naar dien van den L Afdeel;

Bontfem , en men vindt aan zyn Fondament ook J^i-

-zekere Blaasjes of Beursjes , die een Vogt be-sruK.

vatten, dat een leelyke Reuk heeft, 't Is om Marter^

deeze reden , dat hy insgelyks geteld wordt on-

der de Stinkdieren.

De Lighaamsgeftalte gelykt naar die van denLigbaanis-

Wezel , de grootte is omtrent als die van een^*^^^^^^*

Kat. Men heeft zyne langte , van 'c end van

den Snoet tot aan 't begin .van de Staart , be-

vonden te zyn een Voet en vyf Duimen ; die

van de Staart elf Duimen. Hy (laat laager op

zyne Pooten, en heeft korter Nagelen of Klaau-

Tven dan een Kat : ook is de Kop veel fpitfer,

en meer naar die van een Vos gelykende ; de

Staart ruighairig ; de Ooren kort, breed en

rond; de Tong lang en glad, bezet met fcher^

pe tepeltjes, doch zagt, naar agteren {trekken-

de. Hy heeft verfcheide lange Knevel-Hairen

aan de zyden van den Bek ^ gelyk de Katten

;

ook glinfteren zyne Oogen in de duifternis , en

by komt , in 't vallen 5 altyd op de Pooten neen

De Voetzool is in vyf genagelde Vingeren , die

allen byna even lang zyn , verdeeld en ten dee-

le van een gefcheiden; zo dat men die balf-gg^

vliesd zou mogen noemen.

By de Ontleeding van den Marter, vondt men luwen-

de Beenderen van den Kop bykans zodanig als^'S^ dee-

die van den Vos : het V^^angebeentje zeer lang

en gekromd. De Tanden waren , in de beide

JCaaken, eveneens als xu den Vos en Wolf: te

J, Deel. il Stuk^ JSf 3
'

^CC-!
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I. Afdeel. weeten 5 zes Snytanden , die taamelyk klein zyn 3

XVL vooral aan de Onderkaak 3 evenwydig of in een
Hoofd-

^^g^^ -^^^ geplaatft , flomp tevens en puntig, Hy

Maner, heeft twee groote Hondstanden 5 die een wei-

ï

" nig zydewaards hellen en vyf Kiezen weder-

zyds. De Gehoorgang is gelyk in den Vos m
Kater. De Schouderbladen zyn zeer breed. De

Parmen werden, gelyk in de Veelvraat, altc-

maal van eene zelfde wydte gevonden , en zon-

der Blinden Darm. De Milt was taamelyk

klein ; het Alvlees witagtig ; de flinker Nier

laager dan de regter geplaatft. Het TeelHd,

dat zyn oorfprqng neemt van de Banden van 't

Schaambeen^ was niet alleen Kraakbeenig, maar

weezentlyk Been , aan 't end gedraaid als een

Boorfret. Somtyds heeft men in een der Nie-

ren van de Marters , die wanftaltig , hard en

Kraakbeenig geworden was, een dikken Worm
gevonden 5 fcharlakenrood , fcherper en als drie-

kantig aan 't eene, ftomper en rondagtig aan 't

andere end ; langer naar evenredigheid dan de

genen , die men in de Nieren der Honden en

VVolven ontmoet,

De Huis-Marter is gemeener in Vrankryk en

in de middelfte deelen van Europa , dan de

Bofch-Marter, die meeft in Kanada, doch ooi?

in de Noordelyke Landen van ons Wereldsdeel,

gevonden wordt. Deeze onthoudt zig in groote

Boffchen, en vangt 'er het Gevogelte , dat op

4e takken te flaapen zit , op gelyke manier als

de Veelvraat. Hy yoert eigentlyk den naam

van
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van Marter 5 en in fommige Landen wordt hy ï.Afdeel

genoemd de Goud-Marter^ wegens den roodgee- xvi.

len glans , die op zyne Vagt affleekt, en dit
^^^^

J^^^^^-

maakt zyn Bont zeer gewild , ja viermaal zo
^^^^^^^^

veel waardig , als dat van den Huis- of Steen- schoone

Marter. Gesnerüs merkt aan , dat een Jaager, Vagt.

die zodanig een Dier komt te vangen , zyn for-

tuin gemaakt heeft, 't Is waar dat hy zig, fom-

tyds 5 ook op of in de oude Eiken onthoudt

;

doch die der Beuken , hoewel kleiner dan der

Denneboomen , geeft de keurlykfte Vagt ^ wel^

ke van alle Bonten het naafte wordt geoordeeld

te komen aan dat der Sabeldieren.

Het Vleefch van den Huis-Marter is goed cm Gebruik.

te eeten , en in de Geneeskunde wordt het

aangepreezen als een dienftig Middel om de

Zenuwen te verfterken , wegens de Olie en 't

vlugge Zout .> die hetzelve bevat. Men kan

het laaten kooken in Olyven-Olie, en bedienen

zig daar van als van de Olie van jonge Honden,

om de Lighaamsdeelen 5 die van Jigtigheden of

Verlammingen aangetaft worden , te beftryken

en te fmeeren. De Drek heeft een oplolfende

kragt, inzonderheid tegen de verhardingen der

Klieren. De Parfumeurs maaken 'er , om dat

dezelve zo fterk naar Muskus ruikt, gebruik vau

in de famenftelling der Reukmiddelen. De Gal,

in Venkelwater ontdaan , wordt aangepreezeu

tot wegneeming van de vlakken der Oogen,

Ï.Deei. II Stuk, N 4 (5)
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ï. AfDEEL.

XVI (^) Wezel met gefpketen Voetzooien ^ het Lyf
Hoofd- zwartagtig geel y de Bek en Oorlapjes wü.^

STUK.

VI. Dit Dier , waar van de Latynfche Naam Pur

Putorim. torius is , en de Franfche Putois ^ heet in 't^ Ita-

Ponuem.
u^^^f^i^ Foetta of Puzolo ^ volgens Aldrovan-

Dus; de Savojaarden noemen hetzelve Paillet^

de Duitfchers lltis of XJlk en Buntzing : in Poo-

len heet het Vydra ; in Bohemen Tchorz ; in

Sweedfch Scania Uier : de Engelfchen noemen

het Polecat of Fitchet ^ de Pikardiers Catharet.

Den eerftgemelden Naam heeft het zekerlyk

van wegen den onverdraaglyken Stank dien het

uitgeeft 5 voortkomende , zo men wil , uit de

blaasjes of beursjes aan 't Fondament, waar in

een Vogt is, dat zeer fterk ruikt.

Eiffen
^^ Bontfem is een Europeaanfch Dier, dat

fphappen. zig in gaten of holen tuffchen opgehoopte Stee-

nen , of ook wel onder aan de Wortels van

Boomen en by de Schoeijingen aan den Water-

kant, onthoudt. Het gaat by nagt op den roof

uit, en fteelt Konynen , Eenden, Hoenders of

ander Gevogelte , derzelver Jongen en Eijeren

zeer gretig verflindende : hoewel het buiten twy-

fel ook Rotten , Muizen en ander klein Onge-

dierte, vernielt. Zelfs maakt het Jagt op Vis-

fchen, tamme en wilde Katten. In de Tuinen

ver-

(6) Mudela flavefcente nigricans , Ore albo,

Collari flavo. Faun. Suec. 8. Syfi. Nat. 5. N^. 3.

Putorius. GESN.Quadr.767. Aldr. W?^. 330. JoNST»

i^aJr. Tab. 64. Raj. Quadr. ip^«
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Vergadert het ook veelerley Vrugten , en in 't i Afdesli

Voorjaar vangt het Kikvorfchen , Slakken en xvï.

Sprinahaanen in de Weiden. In de Boflchen Hoofd-
STUK

graaft het Holen tot zyne verblyfplaats , gelyk
^^^^^.^^

de Konynen , en dewyl het , zo 't fchynt , den

flank van zyn eigen Vuiligheid niet verdraagen

kan, doet het zyn gevoeg in een Kuil, ver van

zyn Hol.

Deeze Dieren worden ten deele wegens de

fchade , die zy aanregten , ten deele wegens

hunne fraaije Vagt, gejaagd en gevangen. Hun-

ne verblyfplaatfen zyn niet moeielyk te vinden,

zo aan den Stank , als aan het Spoor , dat zy in

^t loopen met hunne Staart maaken. Ook heb-

ben zy de manier , van gaten te booren onder

de Haagen en Schuttingen , daar men dan Val-

len en Strikken voor kan zetten : doch het belle

is 5 zodanige Knippen te gebruiken 3 waar in de

Bontfem aanftonds verflikt of verpletterd wordt

;

dewyl hy ^ in een Strik van Touw- of Val van

Houtwerk levendig gevangen zynde , dien met

veel verwoedheid in (lukken byt. Een harde

Slag op den Kop, of op de Neus, isvoorheoi

doodelyk.

' De Bontfem is kleiner dan de Marter , en Lighaams*

zweemt, in geftake, eenigermaate naar een Vos^S^ft^^^^»

Hy heeft een breede ingedrukte Rug , korte

Pooten , fcherpe Tanden en kan zeer vinnig by»

ten. De Ooren zyn kort, breed en rond. De
Snoet gelykt fomtyds naar dien van een Varken,

fomtydsmeqr naardien van een Hond, en deeze
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ï. AFDEEL.2^yn de kleinften. Over 't Lyf heeft het twee-?

XVI. derley foort van Hairen , Ibmmigen kort en

«TüK.^^^^'
geel 3 die den goudgeelen glans aan de Vagt

Montfem. g^ev^ïi y ^^ anderen in het gedeelte naaft aan

den wortel Afchgraauw 5 naar de enden toe

zwartagtig of Kaftaniebruin. Om den Bek is de

kleur wit, en boven deszelfs hoeken heeft hy,

aan 't begin en in 't midden van den Kop , een

geelagtige flreep : de Keel, Pooten en Staart,

zyn zwarter , de Nagelen van boven bruin van

onderen wit. De Staart is omtrent half zo lang

als 't Lyf, dat , in een volwaüen Bontfem -, op

anderhalf Voet gerekend wordt.

Inwendige pe Keel en Maag van dit Dier hebben veel

^^^ ^"* overeenkomfl met die van de Wezeltjes , doch

het verfchilt 'er merkelyk van , zo Rajüs aan-

merkt, ten opzigt der Darmen. Men vindt de-

zelven vier in getal ; waar van de eerfle een EUe

lang is 3 een half Duim breed, taamelyk dun,

plat en egaal : de tweede een vierde Elle lang

en een vierde Duims breed , veel dikker dan de

voorgaande en Klieragtig : de derde anderhalf

Voet lang 3 een half Duim breed en naar 't

midden toe met eene ophooping van Klieren

:

de vierde nagenoeg vyf Duimen lang en naby

het Fondament drie vierden Duims wyd. Men
wil, dat aan het getal der gaatjes, die het on^

der de Staart heeft , de ouderdom te ontdek-

ken zy.

Nut en Het Vleefch van den Bontfem wordt gezegd
gebruik,

eetbaar te zyn ^n v^n goede finaak ^ omtrent als

4at;
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jdat van een wild Zwyn, Pe Vagt is een den. Afoee^

fraaifte van onze inlandfche Bonten. Hec Hair xvl

wordt tot het maaken van fyne Schilders Penfee-^TUK-'^^^*

len gebruikt. Het Bloed , gedroogd zynde en Bomfens^

als een Poeijer ingenomen , wordt dienftig ge-

oordeeld om kwaade Vogten door de Huid uit

IQ dryven. Het Vet is tot verzagting der Py-

pen van 't Nierenwee of Graveel , in een Klys»

teer gemengd zynde , zeer bekwaam; als ook^

door uitwendige fmeering, tegen de Jigtighedea

pn tot verfterking der Zenuwen*

(7) Wezel met gefpleeUn Voetzoolen^ de Oogen yjj^

roódagtig. Furo*

Freu

De Latynfchc Naam 5 Ftiro of Funmculus en

J^iverra , die aan dit Dier gegeven wordt , is

van duifterer oorfprpng dan de Hoogduitfche

Frett 9 Frettel en de Nederduitfche Fret. De
Engelfchen noemen het Ferret ; de Franfcheu

Ftiret; de Spaanfchen iï^r07^ ^ Furam; de Polak-

ken Laska en Lafika Lesna. In 't Griekfch worde

het Ktis of Iktis geheten.

Dit Dier fchynt uit Afrika afkomftig te zyn, Eïgen-

hoewel het in Europa genoegzaam voortteelt^^^^^^^f*^"'

zelfs in Holland en Engeland. Men houdt en

draagt de Fretten gemeenlyk in Hokjes , die

Tnec Werk belegd zyn, doch hetzelve moec

niet naar Pek ruiken. Hun Voedzel is Melk,

Tarwenbrood 3 Vleefch van Vogelen en vaq

Hon-

Cz) Muaela fylveflris , Fiverra.d'm. Raj,
Quadr. 199.

l» Deeu II Stuk,
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I.Afdeel. Honden. Indien men een Wyfje enMamietja

XVI. by elkander zet, paaren zy, en teelen Jongen,

STUK^^^^
die drie-en-dertig dagen oud moeten zyn, zo

Fret. W'^ ^^'» ^^^ ^y duidelyk kunnen zien*

I^ighaams- De Fret k wat kleiner dan deBontfem, doch

geftalce. grooter dan de Wezel. Hy heeft korte ronde

Ooren, witte Nagelen en roodagtige Oogen.

De kleur is geelagtig of vuilwit, doch men

vindt eeiiig verfchil tuffchen het Mannetje en

Wyfje. Het Mannetje heeft een witten Snoet,

zynde over 't geheele Lyf bedekt met geelag-

tige Hairen , waar van de langden aan 't end

Kaftaniebruin zyn. Het Wyfje is kleinderdan

het Mannetje en voor aan den Kop wit van

kleur , verder over 't geheele Lyf geelagtig wit.

De Heer Linn^eus fchynt te twyfelen , of dit

Dier wel van den Bontfem in foort verfchille?

Gebruikt De Fret wordt alleen gebruikt tot den Kony-

nen Vangft; doch hy is zo vreetagrig , dat men

hem den Muil met een Kettingje moet fluiten

om dezelven niet te befchadigen. En, inder-

daad , dit is minder te verwonderen , dewyl hy

(ille Beeflen byna durft aanvallen , voedende zig

meer met Bloed dan Vleefch,

VIII. (8) Wml met de Voetzooien gefpleeten ^ bet

ZibelUna. Lyf donker vaal^ voor op den Kop ^itagtig^

aan de Keel Afchgraauw.

Dit Dier word van fommigen de Ruflifcheof

Sibe.

(8) Muftela Sibellina. Raj, Qj^adr. 201,
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êiberifche Marter genoemd, om dat de Lig-i. Afdeei^i

haamsgeftalte veel naar den Marter gelykt en xvi.

dat het gevonden wordt in de Noordelyke dee-s^^uK.

len van Afie, die thans in 't algemeen den naam Sabeldien

voeren van Siberië^ Anderen noemen het de

Sabel-Wezel 5 Mujlela Sibellina of Sohella; de

Duitlchers Zohel^ de Polakken Sobol^ de Swee-

den Sabheh

Men vindt het ook, doch veel zeldzaamer. Eigen-

in Litthauwen, Lapland, in China en Tartarie/^^^PP^^*

Het leeft van Muizen , Rotten en zelfs van Ink-

hoorens, die het langs de takken der groote

Boomen, tot in de toppen toe, vervolgt, als

wanneer dezelven geen andere uickomft hebben,

dan over te fpringen op de takken van een an-

deren Boomj 't welk het Sabeldier niet kan

doen. Ook verrafl: het, dikvi^ils, niet alleen

kleine, maar zelfs groote Vogels; doch het

ftrekt wederom aan de verfcheurende Dieren en

Roofvogelen ten prooy.

Dit Dier maakt , met de zwarte Voflen en Korthaar

Otters , het koftbaarfte Bont uit van Moskovie.
^^^"

Voor aan den Kop , aan de Keel en by de Oo*

ren, is het witagtigofAfchgraauw, doch verder

is de Vagt , over 't geheele Lyf , donkervaaU

met een roodagtigen glans , en wordt , hoe

bruinder of meer naar Pek gelykende , hoe

keurlyker geagt. Het Hair heeft , hoe fyn en

zagt ook, die byzondere eigenfchap^ dat het^

met de Hand geftreeken wordende, niet leggen

blyft, maar aanftonds weder opryft en zig houdc

J.DfiEL, II STUKt JH
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^06 ËESCHRYVINa
1 AfDEEL. ^^ de voorige geftake. Van deezc Vagten iridé»

XVI, ten jaarlyks eenige duizenden, uit Siberië, aan

Hoofd- het Ruffifch Hof geleverd worden, onder ande-

^SMdier
^"^ Bonten^ tot een Schatting, de.onderhoorige

Tartaaren opgelegd. Ook wil men dat de Staats-

gevangenen,^ die naar dat Land gebannen wor-

den , fomtyds 5 door dergelyke Dieren te van-

gen hun Onderhoud moeten zoeken. Een Rei-

niger verhaalt , dat hy te Petersburg een Tab-

baard van gitzwarte Sabelvellen zag, die door

de Keizerin aan den Turkfchen Keizer tot een

Cïefchenk zoude gezonden worden, meer dan

duizend Ponden Sterlings waardig. Men vangt

deeze Dieren door middel van Vallen of Strik-

ken, of fchietze, wanneer zy indeBoomen zit-

ten, met Pylen uit een Bobg^neemende voor-

al in agt, hunne keurlyke Vagt niet te befcha-

digen*

IX. (9) Wezel met gèfpleetèn Voetzooien ^ de Staart

Brminea. aan 't end z^vart.

Hermyii-

Wezel. De Heer Brisson onderfcheidt de Herme-

lyn of Hermyn van het gemeene Wezeltje;

doch hy ftemt toe, dat dezelve 'er, ingedaan-

te, veel naar gelykt, en 't is moeielyk te on-

derfcheiden , of het byzondere Soorten zyn

,

daa

' fp) Muftela vuïgaris. Ges:^. Qüadr. 149. Aldr,

Üng, 30^. ]omT.Quadt\ Tab. LXXIY. Jkh].Quadr.

Muüela candida five Ermineum. Raj. 0^i77^ir, ip8»

Muftela Alpina candida, Nag^. Helvet. 180.
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dan enkel Verfcheidenheden van eene zelfde I. Apdeeu

Soort. Ook heeft men, al van ouds, de Her- XVI.

melyn aangemerkt als een wit Wezeltje; op^^^g.^

welken Voet ik dezelve alhier ^ volgens het
ff^^^^j^

voetfpoor van LiNNiEüs 5 befchryven zal

De Wezel wordt in 't Hebreeufch Choled of Naams*

CW^^ genoemd, 't welk Tyd betekent ; niet^^^^"*

om dat hy lang leeft, gelykOLEASïERzig ver-

beeld heeft, maar om dat hy fchielyk oud

wordt. De GriekfcheNaam, Gak, wordt vaa

de Melkagtige witheid 5 die de gemeene Wezel

zelfs aan zynen Buik heeft, afgeleid. De La-

tynfche Naam Miijlela fchynt afkomftig te zyn

Van het vangen der Muizen* De Spanjaarden

noemen hem Comadreia; de Italiaanen Donnola

of Ballottulci ; de Franfchen Belette ; de Duit«^

fchers Wiejel, de Engelfchen Weafeloï Weejel.

De Wezekjes onthouden zig in gaten van Eigen-

het Aardryk, in fpleeten van Muuren, Koorn-^^^^PP^^^*

zolders en Beeften-Stallen. Zy leeven van Rot-

ten, Muizen, Mollen en Vledermuizen ; zy

gaan de Hokken berooven , zuigen de Eijeren

der Duiven uit, als ook het Bloed der Hoen-

deren en ander tam Gevogelte, na dat zy de-

zelven om 't leven hebben gebragt. Indien men

de Ouden gelooven mag , durven zy zelfs Haa-

zen aantaften, en booren tot in de Begraaf-

plaatfen om de Oogen der Lyken uit te vree-

ten. Ook durft het Wezeltje met een Kat veg-

ten, en zyn Beet, zegt men, brengt het Vuur

in.de Uijers der Koebeeften. Als de Hennen
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L AFDEEL.d^szelfs geluid hooren, worden ^y van fchrife

XVI. bevangen.

Hoofd- De langte des Lighaams van den Wezel
STUK

'
, is 5 volgens Brisson, van het end van den Bek,

... tot aan 't begin van de Staart , zeven Duimen , die
Lighaams- °

geftalte. van de Staart twee Duimen. Hy heeft kleine

Pl, XIV. zwarte Oogen; de Ooren kort, maar breed en

%• 5» rondagtig : de Pooten zyn niet veel langer dan

een Duim; Over 't geheele Lyf is hy met

kort Hair bedekt, dat roodagtig vaal is op hec

bovenfte gedeelte van het Lighaam , wit onder

aan den Buik.

Inwendige In de Verhandelingen van de Duitfche Na-
deden. tuur-Onderzoekers vindt men de Ontleedkundi-

ge Befchryving van een Wyfjes Wezel, door

den Heer J. de Muralto (^). ,, De Kop ^

5i zegt hy , loopt fcherp uit als die van de

j, Spitsmuis : de Snoet is met Borftels voorzien

'
59 gelyk ook de plaats der Wenkbraauwen : de

3, Tanden zyn als die der Katten : de Ooren

5, rondagtig en in twee Randen verdeeld. Het

5, Lyf is langwerpig : de Staart aan 't end zwart.

'3, De Voorpooten hebben vyf Vingeren, gelyk

5, de Agterpooten : de Oogen zyn bruin. Hec

„ Lighaam, geopend zynde, gaf een leelyke

5, ftinkende Reuk uit; zo dat de Byflaanders

,3 daar door byna in flaauwte vielen. DeBorft:

35 was lang, de Lever hadt zeven Lobben,

„ was bleek van kleur en met een klein Gal-

„ blaas-

(*) Èphem. Natur. Curiófor. Dec, 2. Ann. I. Q%
ferv. XLIX.
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,5 blaasje voorzien : de Lyfmoeder als van een i. Afdeeè.

>, Kat, Men vondt, in 't uiterfte vandeszelfs XVI.

5, Hoornen, twee Klieragtige Ballen, waar in
J^^^^^^'

„ Eijercjcs zigtbaar waren. De langte der Dar-
pfr^^^i^

5, men was anderhalf Elle. Het Diertje hadt

,5 geen Karteldarm. Wederzyds telde men veer-

5, tien Ribben; tien aan het Borftbeengehegt,

55 vier die korter waren. De Ruggegraat be-

55 ftondt uit zes-en-twintig Wervelen, van 't

j, Hoofd tot aan den Aars. De Gezigtzenu-

5, wen liepen van elkander afgefcheiden voort

,

5, tot aan het midden van het Brein. De Ag*

„ ter^Herfenen waren zeer groot. De Mannet-

5, jes (zegt hy) hebben een Becnige Schaft ".

De Mexikaanen eeten de VVezcItjes. Gale- Gebruik*

Nus zegt , dat , wanneer zy gezouten en gedroogd

zyn, hun Vleefch zo goed is als dat van Haa-

zen. In de Geneeskunde zyn 'er oudtydsvee-

Ie Eigenfchappen aan toegefchreeven geweeft.

Het Brein , by voorbeeld , gedroogd zynde eii

tot Poeijer gemaakt, zou goed zyn tegen de

Vallende Ziekte ; de Long tegen Borftkwaalen

;

de Lever om de Duizeling te geneezen en def

Gal om te gebruiken als een Tegengift van

Venynen.

De Wezeltjeè houden door geheel Europa , Verfchei-

in de Weiden en Boflchagiën , huis. Men vindt -^^^^^^®"«

ze ook in de Noordelykc deelen van Aile en 's

Winters worden zy Sneeuw^wit in de hooge

Gebergten ontmoet. MilTchien behoort het Ja-

vaanfche Wezeltje van Seba, dat kleiner is dan
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I. Af DEEL^ de onzen y op den Kop donkerbruin , op de Rug

XV[. rood en onder aan den Buik geel ; toe deeze
Hoofd-

welfde Soort, devvyl de Staart ook in een zwar-
STüKé

te punt uitloopt*

De Her. De Hermelyn of Hermyn-Wezel is wat groo-

^ ^'"*
ter dan het gemeene Wezeltje, en verfchilt van

\ zelve inzonderheid door de kleur van zyne

.Vagt 5 die egcer niet volkomen wit is , maar meer

of min geelagtig op fommige plaatfen, In de

Zomer zelfs is hy op de Rug ros of roodagtig.

Sommigen willen , dat hy dien naam heeft , om

dat *er in Armenië veel van zouden zyn. 't Is

zeker , dat men ze in Vrankryk , Holland ea

Duitfchland , zelden vindt , doch in de Noorde-

lyke Landen^ inzonderheid in Lapland en in Si-

berië 5 zyn zy menigvuldig. Olaüs Magisus

fchryft, dat het Woud Lanzerucca^ de langte

.hebbende van tagtig Mylen , vol is van zulke

witte Diertjes. In Noorwegen wordt de Her-

melyn Lekat of ook Roiskat genoemd , om dat

hy zyne verblyfplaats gaarne neemt in Steenag-

tige holen.

Eigen- Dit Dier muift zo flerk als een Kat, en het

fchsppen. hg^ft de gewoonte 5 van 't gene , dat het vindt,

weg te fleepen, inzonderheid Eijeren, die des-

zelfs grootfle lekkerny zyn. Om die reden gaac

het zelfs , aan den Oever der Zee , by ftil Weer,

naar de Eilandjes zwemmen , alwaar een menig-

te Eijeren van Watervogelen te vinden zyn.

Hoe klein ook zynde , fchroomt het niet , de

grootfle Dieren aan te taften, inzonderheid den

: Elant
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Plantenden Beer 5 die het op de volgende wyze i. AFOEEti

fomtyds om 't leven brengt. Terwyl deeze XVï.

Dieren flaapen, fpringt de Hermelyn hun in 't^^^J^,^^^*

Oor , en byt zig daar in , met zyne fcherpe
^^^^^^^;^,^^

Tandjes , zo vaft , dat het 'er niet afvalt nog

afgefchud kan worden, fchoon het groote Dier

nog zo vinnig aan 't loepen en tieren gaat ; za

dat het eindelyk , geheel afgemat y van eene

Rots te pletteren ftort of op eenige andere wy-

ze fneuvelt. Even zo gaat ook de Hermelyn

fomtyds op een llaapende Arend of anderen

Vogel zitten , die met denzelven opvliegt en zd

lang gebeten wordt, tot dat hy eindelyk, door

Verlies van kragten en Bloed , ter aarde valt.

De Ouden hebben de zindelykheid van het

Hermelyntje zeer geroemd , willende ^ dat hei

eer door Vuur zou gaan dan door Drek of an-

dere Vuiligheid, om zyn fchoone Vagt niet te

bezoedelen. Schielyk verfchrikkende door een

fterk Gefchreeuw of zwaar Geluid , blyft het
'

Uil (laan en wordt door Trekkingen of Stuipen

bevangen, zo dat het den Jaager niet ontkomen

kan. Anderszins wordt het met platte Pylen

gefchooten , of in Vallen gevangen , of ook tus-

fcben twee Steenen , waar van men den eenen

met een klein Houtje zo opzet , dat hy onmid^

delyk nedervalt , wanneer het aan een Touwtje

gebonden Lokaas aangeroerd wordt , en du8

moet de Hermelyn door de zwaare drukking

fterven. Het ftinkt niet minder dan de Mar^

ter , voornaamelyk in den Speeltyd of als hed

!• DüKi. Il Stukij o 2 tit*
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LAFDfeEL.ï"itzig is, 't welk dikwils gebeurt ; want hetzyö

XVL zeer geile Dieren.

Hoofd- Dq Hermelyn wordt wegens de uitmuntende
STUK
^^

*
, fynheid en zuivere witheid van zyn Bont, dat

Jlermelyn. ^ ^ _ . __. . . ^r ^
T^

I k
tot Praalgewaad van Keizers en andere Vorften

Vagté ftrekt , de Konings- Wezel genoemd. Wonder

fraay fteeken de zwarte tippen der vStaarten en

Vlakken aan den Hals , by 't zelve af. Het

wordt zelfs tegenwoordig , gelyk bekend is,

overal van de Vrouwsperfoonen , aan Moffen

en Manteltjes gedragen. In fynheid van Hair

overtreft het dat van den gemeenen Wezel

• grootelyks. Het Noordfche Hermelyn behoudt

beft zyn kleur , en wordt niet zo ligt geelagtig

als hetMoskovifche, weshalve men het ook, te

Petersburg zelfs , rykelyk betaalt.

XVII. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Beeren , waar

onder ook de witte Groenlandfche qfYsland-

fche , het kleine Beertje van de Hudfons-Baay

,

de DafTen en Coati's of HalfvolTen zdt Ameru

ka^ begreepen zyn. Hunne Kenmerken^ J^er-

fcheidenbeden y Eigenfchappen en Gebruik.

Keiimer- 't |^^eflagt der Beeren is, by den Heer Lm-
ken. VJ i^^us , het laatfte van de Roofdieren.

De Kenmerken zyn ; zes Voortanden boven in

den Bek, waar van, om den anderen een, vaa

binnen uitgehold j zes onder , waar van twee

;^yde-
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zydelingfe langer en met puntjes op zyde ^ dei Afdisl*

vokende inwaards ftaande met hunnen Wortel xvii.

, , x^ 1 • TZ' r Hoofd»
Hoektanden enkeld, Kegelvormig. Kiezen vyt^^^y^^

of zes; de eerfte zeer digi aan de Hoektanden

geplaatft. De Tong glad. Een Oogluikend

Vlies. De Neus uitfteekende. De Schaft ge-

vuld met een omgekromd Been. De Heer

Brisson ftelt tot Kenmerken van dit Geüigt,

zes Voortanden in de beide Kaaken , genagelde

Vingeren , die allen van elkander afgefcheiden

zyn en in het loopen de Hielen neer ce zetten.

De Soorten van Beeren zyn, volgens den

Heer Lïnn^us , vier; te weeten, de gemee^

ne Beer, het kleine Beertje van de Hudfons-

,

Baay, de Das, en het Amerikaanfche Dier,

dat Coati-monde genoemd wordt,

(i) Beer met een geknotte Staart* ï.

De Hebreeufche Naam van dit Dier is DoJ , Beer*

de Chaldeeufche Buba^ de Arabifche Dz^l?k. In

't Griekfch heet het , waarfchynlyk om dat het

in de Noorder Landen zig onthoud^t , Arktos

:

in 't Latyn Urfus ^ waar van de Spaanfche en

Italiaanfche Naam Orfo en de Franfehe Ours

afkomftig zyn. De Hoogduitfche Naam is

Baer , de Engelfehe Bear , de Sweedfche Bioern.

In Bohemen noemt men hetzelve Nedwed , in

Poolen Nisdzwiedz of JVew^r,
'

Bee-

CO Urfus cauda abrupta. Faun. Sue<:. 2. Urfus.

Gesn. Qjiadr. 14. Ai.DR. Digit, 117. Jonst. Quadr^
Tab. LV. DoDART. Tab. 67. Raj. QMadr. 171.

Ï.Deel. IIStvk.. - O 3
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I.Afderl. Beeren worden 'er in de Alpen van Switzet^

XVIf, land, het Zwarte Wald^ en andere Bergagtige

$TUK^^' WildernilTen van Europa niet alleen , maar

£^^^ ook van Afie, gevonden ^ doch voornaamelyfc

Eigen- ^^ '^ Noorden, 't Zyn Dieren , die gewoonlyfc

fchsppen, leeven van den Roof van Schaapen , Bokken

,

Herten 5 Koeijen en Paarden, welken zy eerft

het Bloed uitzuigen, fleepende vervolgens de

romp in hun Hol. Zy zyn niet zo verfcheu-

rende of doorbreekende, als een Wolf, en wil-

len ook geen Aas eeten , of zy moeten het zelf

gedood hebben. By gebrek van andere Spyze

eet een Beer ook wel Wortelen, Gras, Kruiden

en allerley Beliënof Vrugren. Honigraacen zyn,

indien hy die bekomen kan , zyne lekkerny.

Wanneer zyn Weg zodanig fteil of door een

Bofch loopt , dat hy zyne Prooy niet kan voort-

fleepen, neemt hy dezelve tuffchen de Voor-

pooten, al was 't een Paard; waar uit zyne

fterkte blykt. Niettemin kunnen de Paarden

,

fomtyds , met de Agterpooten een Beer zoda-

Big afweeren, dat hy onverrigter zaake moet

afdeinzen. Om die reden zal hy ook nooit Os-

fen en Koeijen aantaften , dan van vooren , trag-

tende cjezelven den Muil op te fcheuren. De
Beeren doen een Menfch zelden aan > indien zy

niet van hem beledigd zyn , of ook wanneer zy

zuigende Jongen hebben ; want alsdan is 't zeer

geyaarlyk het Wyfje te ontmoeten. Men wil

dat zy op zwangere Vrouwen zeer verflingerd

?yn 3 uit hoofde van de Vrugt , die dezelven

draa-
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draagen; doch anderszins zal een Beer, zegt i. Afdesl*

men, geen Kinderen zelfs aandoen , laatende XVIL

zig fomtyds van een Vrouwsperfoon met een J;^^^^^-

Stok wegjaagen. Indien hy , in tegendeel , zig
'

^^J^^^

omkeert , en op het Vrouwsperfoon fchyot te

willen aanvallen 5 kan zy (voegt men 'er by) haar

leven redden door haar Pak van vooren op

te ligten.

De Beeren-Vangft is van merkelyk gevaar Beereti*

vergezeld. Als de Boeren in Noorvv^egen daar^^'^^^^^*

op uit gaan, zyn zy geineenlyk met hun twee-

of driën, om elkander te helpen, indien 'er een' <

mis fchieten moge. In 't eerft tragten zy het

Dier door eenige kleine , daar op afgerigte Hou-

den, te vermoeijen, voor welken hy bangft is

;

dewyl dezelven onder zyn Lyf loopen en hem

in 't Gemagt byten : groote Honden vat hy

aandonds aan, en verfcheurtze. Wanneer hem

nu de kleine Honden, eenigen tyd, geplaagd

hebben , zet hy zig ruggelings tegen een Boom

of Rots aan , fchraapt Steenen of Aarde uit den'

Grond , en fmyt die , dan aan de eene dan aan

de andere zyde , om zig heen , ten cmde zig

daar mede tegen die Honden te verwee»

ren. Als dan tragt de Jaager den Beer met ee-

iien of twee Kogels te treffen , en, indien hy

hem in de Borft of by de Ooren raakt, zovak

het Dier dood neer; maar, kwaalyk getroffen

zynde, loopt de Beer verwoed op den Man
aan , die dan zyn Bajonet , gelyk men in Swit-

aerland en Tyrol altoos op den Snaphaan heeft,

1. 0EEL. II Stuk. o 4 of



üïö Bescheyving
LAfdeel. of een grooc Mes, 't welk de Noorfche Boe-

XVII. i'en aan een Koperen Kettingje op hunne Z>^e
Hoofd- draaien 5 moet gebruiken. Indien hy geene Mafc

$TÜK
kers heeft, om hem by teftaan, moet de Boer*

in zulk een Geval, dikwils zyn Leven laaten;

terwyl de Beer hem, door een flag in den Nek,

bet Vel , met Hair en Vleefch , van *t geheele

Hoofd afftroopt. Somtyds vergenoegt de Beer

zig daar mede , dat hy zynen overwonnen Vy-

gnd met de Pooten zo lang klept, tqt dat de^

zelve dood is of door 't in houden van den A-

dem dood fchynt te zyn ; 't welk iemand wel

eens het Leeven heeft doen behouden. Maar,

indien de Boer meeiler wordt, gelyk gemeen-

lyk gefehiedt ; zo trekt hy den Beer de Huid

af 5 en hegt den Kop , als een teken van Dap«

perheid , a^n den Voorgevel van zyn Huis.

Winter- -De Beer heeft, gelyk eenige andere Dieren,

Legerftee. die byzondere Eigenfchap van den Winter flaa-

pende door te brengen. Kort na St. Michiel

bereidt hy , ten dien einde , onder de overhan-

gende top van een Rots , of in eenig Hol , zy.

ne Lcgerftede. Hy maakt van Mos, Boom-

bladeren of andere Ruigte , een taamelyk zagt

Bedde , en flopt den toegang zodanig met Tak-

ken , dat iemand, die 'er niet op afgerigt is , het

- Hol bezwaarlyk kan ontdekken. Daar in brengt

hy, fomtyds, een geheele Week in een zo die-

pen Slaap door, dat men hem naauwlyks met

fchieten en kwetfen wakker kan maaken. Het

wonderlykfte in deezen is, dat hy den geheelen

Wiih
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Winter over, in deeze Legerftee blyft leggen, i Afbeeï^

zonder eenig VoedzeU en niettemin in 't Voor- XVH.

jaar, wanneer hy weder te voorfchyn komt,
J^*^^^^'

het allervecfte bevondtn wordt te zyn. Geduu-' ^*

^ Heer»

rende dien tyd zuigt hy aan zyne Pooten , zo«

danig dat dezelven een wit Schuim van ziggee-.

ven 5 en daar door worden de Klaauwen einde-

lyk zo week en teder , dat hy 'er , in 't Voor-

jaar beginnende uit te gaan, naauwlyks op de

harde Steenen mede loopen kan , zo dat hy als

lam of mank fchynt te gaan; 't welk aan de Jaa-

gers een groot voordeel op hem geefc. Dies*
,

tyds is ook zyn Maag, door het langduurig Vas-

ten , zwak en farnen gekrompen ; doch hy weet

zyn Geneesmiddel in een Mieren-Nefl te vin-

den , dat hy geheel opflokt , zo dat de Mieren

door zyne Ingewanden heen kruipen, om die

dus weder tot de gewoone werking te brengen*

Zo lang de Beer in zyn Winter-Leger blyft,

behoort hy , volgens de Noorfche VVi^icen , aan

den Eigenaar van het Bofch.

Verfcheide Voorbeelden worden 'er verhaald Vernuf.

van de vernuftigheid der Becren, die men ^^ê'^^^^<^*

geenszins zou kunnen gelooven, indien het niet

iedereen bekend was. Op hoe veele Kunftena-

ryën zy door de genen , die m^et gemuilbande

Beeren in geheel Europa omzwerven , om zulks

voor Geld te laaten zien , kunnen worden afge-

rigt. Men zegt dat dit Dier uit een koppel

Koeijen de gene uitzoekt, die een Schelletje

^n den Hals draagt , dezelve het Schelletje af^

Ic D£EL, tl Stuk- O J lUkt
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LAFDEEL.rukt en dat met de Pooten plat trapt. Ook vni

XVII, men dat de Beer, een Schutter overrompel

sTUK^^^'
hebbende, deszelfs geladen Snaphaan affchict.

£een ^^^^^^ hy van een troep Boeren aangerand of

vervolgd wordt, zal hy fomcyds een weerloo-

zen aangrypen, en dien tuffchen de Voorpoo-

ten houden , v^aar door de anderen afgefchrikt

voorden , om op den Beer met fcherp te fchie-

ten. Doodelyk gekwetft zynde, wil men, dat

hy een zwaaren Steen tuffchen de Pooten neemt,

en daar mede , indien hy 't bekomen kan , in

een diep Water fpringt.

Verfchei- In de Noordelyke deelen van Europa zyn
denheden.

^^-^^ verfcheidenheden van Beeren , die niet alleen

in grootte , maar ook in kleur verfchillen. De
grootfte , in Noorwegen , wordt Gras-Beer ge-

noemd ; om dat hy gemeenlyk van Gras en an-

dere Kruiden , als ook van Boombladeren leeft,

houdende zig op in groote Wildernilfen , en

gewoon zynde zig te meften met Nooten en Ei-

kels 5 te^en 't aankomen van den Winter. De
kleur van deezen is niet geheel zwart , maar

bruin of vaal. Een tweede, die zwarter is en

tevens kleinder , wordt Paarden-Beer geheeten,

zynde een zeer verfcheurend Dier , 't welk ook

wel Bladeren en Kruiden of Boomvrugten eet,

maar in den Herfft op de Kudden aanvalt. De
derde en kleinfte noemt men Zilver-Beer , om
dat de toppen der Hairtjes aan 't end blinkend v/it

I

zyn, geevende aan de Vagt eenen Zilverglans.

Ia Poolen, aan de Ruffifche Grenzen, vindc

ptcQ
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men witte, zwarte en bonte Beeren. De groot- ï.üfdui^

fte doen aldaar de meefte fchade. Men heeft XVif.

in 't Waiwoodfchap Pto-.^.o , by 't Steedje ^^^^^^^^^^^

Gksbonie, gezien, dat een ongemeen groote
^^^^^

Beer , boven en behalven veel Rundvee , in

eene reis wel dertig Paarden nedervelde. In x

Jaar 1721 hadden zig, in Polefie, wel tagtig

Beeren te famen gerot, die troepsgewyze op

den roof uitgingen en onbefchryflyke fchada

dceden. De Polakken weecen deeze Dieren

met Netten te vangen en aan den Muil en Poo-

ien zodanig te binden , 'dat zy met gemak in

een Hok gerold en tam gemaakt kunnen wor-

den. In Litthauwen is een zogenaamde Beeren-

Akademie, alwaar deeze Dieren, nog jong

zynde, op allerley Konflcn worden afgerigt.

In Groenland vindt men Beeren, die fpitfer witre

van Kop en dunner van Lyf dan de voorgaan- Beereiiia

den zyn^ hebbende lang wit Plair, zo zagt als,,^^'^^'''^'

Wol 3 met zwarte Pooten en Snoet. Deeze zou

men byna voor Zee-Dieren mogen neemen 5

om dat zy zig mieeft op het Ys onthouden 5 ko«

mende met de Schotfen fomtyds aan de Kuft

van Noorwegen aan , daar men dan met alle

man zig te v^erk ftelt , om dacze Dieren , wel-

ker verfcheurende aart bekend is , af te weeren

en te dooden. Op Ysland is men grootelyks

van dezelven geplaagd , alzo zy 'er fomwylen ^

met een Noordweften Wind aangeland zynde,

alles wat hun voorkomt verfcheurcn , zynde

grooter dan de Yslandfche Paardjes. Het zon-

JLDesl. 11 Stuk. dcr-
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I.. Afderl, derlingfte van deeze Beeren is, dat zy, geduih

XVIï. rende hun verblyf op dit Eiland, maar één foort

Hoofd-
^^^^ Voedzel , zynde het eerfte dat hun voor-

„
' komt , gebruiken. Indien zy eerft op eej>

Menfch aangevallen zyn, maaken zy 't Men.

fchen-Vleefch tot hunne Prooy ; indien hun

eerfl een Beeft ontmoet, gaan zy op den Roof

van Beeften uit; maar geen van beiden vinden-

de, houden zy zig met Gras en Hooy te vre-

de, zonder naderhand Menfchen of Beeften aan

te doen, Deeze Beeren hebben , ten anderen,

een wonderbaar vernuft om in hun Vaderland

terug te keeren op het Ys zelf, waar mede zy

naar 't Eiland zyn gevoerd. Indien zy diep

Landwaards in geraakt zyn , en , op een hoogen

Berg komende , ontdekken dat het Ys van den

Oever afwykt, klirnmen zy fchielyk af, om

het te volgen, en al zwemmende weder te be-

reiken.

Dat de Beeren zeer wel zwemmen kunnen is

bekend, en in deeze witte en andere bruine of

zwarte Beeren , die zig in menigte op de Kus-

ten en Eilanden , van Spitsbergen en Groenland,

onthouden , blykbaar. De witte egter fchynen

de ftoutfte te zyn in 't zwemmen, en in 't op-

fpooren van hun Aas , dat in Robben en Wal-

ruffen , jonge WalviiTchen of allerley andere

Vifch , beftaat , en fomtyds eeten zy zelfs van

de Krengen, diedeWalvifchvangersdryvenlaa-

ten. Het Beeren-Eiland heeft van de menigte

deezer Dieren , die zig by de eerfte ontdekking;

op



VAN DE B E E R E N. ^21

Op hetzelve vertoonden, dien naam verkree-i, afdeêl*

gen. Men vangt ze zelden , om het groot ge- xvil

vaar dat daar in (leekt, laatende liever deeze g^^^^^^"'

Dieren ^ die dan geen Menfch zullen aandoen , ^^^^.

ongemoeid. Wanneer zy zwemmen gebeurt het

egter wel, dat zy hunne Voorpooten op het

boord van een Sloep leggen , 't welk dan het

Volk in groote verbaasdheid brengt : doch dit

gefchiedt meer om wat te ruften, dan om
iemand te beledigen. Immers men verhaalt,

dat een Beer, aan de Kuil van Noorwegen, wel

eens in een Vaartuig klautert, en daar geheel

ordentlyk in zitten blyft, tot dat de Roeijers

hem aan Land brengen : maar gemeenlyk heb-

ben zy de voorzigtigheid van zulk een Beer,

wanneer hy de Pooten op de kant van een

Schuit flaat, die aanftonds met een Byl af te

kappen.
^

Men zegt, dat de Beer zyne Vrugt maar Voon.

ééne Maand draagt, en twee of drie Jongen te ^^^l^^g»

gelyk werpt, die blind en geheel kaal zyn,

gelyk een jonge Muis , ja zeer wanftaltig ; 't

welk niet te verwonderen is , als men aanmerkt*

hoe plomp en grof van Lighaam de volwaflen

Beer zelf zy. De Moer likt ze geduurig , even

als de Kat haare Jongen doet , en , door of onder

dit likken , krygen zy allengs Hair , wordende

ook, als t ware, gefatfoeneerd. Vier Uijers

of Prammen heeft de Moer aan de Borft , daar

zy de Jongen met de Voorpooten tegen aan

ldeei, ustwk. houdt,
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LAi^DEEuboudt, kunnende op de Agterpooten loopenails

XVIL een Menfch.
HooFo-

j_j,^^ plomp de Lip;haams.^eilalte van dit Dier

*^ ook zy, Pliniüs niettemin zegt, dat het, ten

Ligliasifiis*
opzigt van de Armen en Beenen , zo wel als

geMre* de Aap, meer overeenkomft met ons heeft,

dan de andere Dieren; en wel, om dat deeze

fianne Kniejen agterwaards en de Elleboogen

voorwaards gekeerd hebben: doch dit komt

daar uit voort, dat in de Dieren, in 't alge-

meen , de Hielen voor Kniejen en het Hand-

gewricht voor den Elleboog genomen wordt.

Het Been, naamelyk, dat in een Menfch den

Hiel maakt , is in de Beeften zo lang , dat het

voor den Schenkel wordt gehouden , en van de

agt byna ronde Beendertjes , die de Voorhand

famenfcellen , is in de raeefte BeePten het eene

zo lang , dat men het voor een Onder-Arm kan

neemen. De Voor- en Agterpooten , nu , van

den Beer , zweemen meer naar die van den

Menfch, zo om hunne dikte van Vleefch en

grofheid van Gebeente, als om dat het Hiel-

been kort is en een gedeelte uitmaakt van de

Voetzool , die beftaat uit vyf Toonen , doch

zonder dat de Duim van de anderen afgezon-

derd zy ; en met den grootften of dikften van

de Toonen , dien men dan voor den Duim zou

Kiogen neemen ^ niet binnen maar buitenwaards

geplaatfl.

jy^
De Nagelen zyn aan de uiterde ry der Vin-

Klaauwen.gerbeentjes, op gelyke manier als in den

Leeuw,
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^Leeuw^ gehegt, en dit maakt, dat de Beer ^ zo l. Afdeel.

wel als de Koning der Dieren , in 't loopenzy- XVIL

ne Nagelen opgeligt kan houden, ten einde de- ^^^^^^'^^""

zelven niet ftomp mogen flyten. DeezeNage- ^^^^^

len zyn zwart en kleinder , doch van veel vas-

ter zelfflandigheid 5 dan in den Leeuw. Ook

gebruikt de Beer zyne Klaauwen meer , tot het

verfcheuren, dan zyn Bek, alwaar de kleinte

der Tanden en de dikte der Lippen een belet-

zei is, om zig daar van met zo veel voordeel

te bedienen, als de Wolf en andere Roof-

dieren. '

De Grootte van dit Dier is zeer ongelyk. Inwendige

Men heeft 'er een,by Ck/m, de Huid afgetrok-
^^^^^^'

ken , die zes Ellen lang was ^ een andere van

gelyke langte te Braclaw , en de Huid van eea

derden , te Bondargow in Pomerellie gevild ^

hieldt vyf Ellen. Die Beeren , welke door de

Franfche Akademie ontleed zyn geworden, had-

den , van 't end van den Snoet tot aan 't begin

van de Staart, de langte van vyf en een half

Voet ; de Staart was vyf Duim lang. Men vondt

de Huid , die zeer hard op de Rug was , dun en

teder aan den Buik. De Maag was zo groot

niet, als men dezelve dagt te vinden; terwyl

Arisïoteles verzekert , dat de Beer die zeer

groot heeft, gelyk het Varken: maar mogelyk

zal zy in dit Onderwerp , *t welk door uittee-

ring fcheen te zyn geftorven , ingekrompen zyn

geweefl, Zy was als in tweën verdeeld, en

liadt van binnen eenige ongelykheden ^ die haar

dee-
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L Afdeel.^^^^^^ gelyken naar de Maag der herkaauwencte

XVII. Diercn- Voorcs vondc men dat de Darmen,

Hoofd- even gelyk in den Veelvraat , maar een enkel
STUK

Kanaal uitmaakten , niet verfchiilende in kleur

,

zelfftandigheid of wydte ; doch de langte heb-

bende van veertig Voeten : daar men 't Gedarm-

te van den Leeuw maar vyf^en -twintig Voeten

lang bevonden hadt. Door dit middel heeft de

Natuur den Beer in (laat gefield , om , als hy

in beweeging is, de Spyze fchielyk te kunnen

loozen, en, als hy fiaapt, lang te kunnen

Vaften.

De Nieren, Het maakzel der Nieren is grootelyks van 'c

zelve in den Menfch en de meefte andere Die-

ren verfchiilende. Het Vetvlies weg genomen

zynde vindt men een ander Vlies , zeer hard en

dik, zynde niet het eigen Vlies, aan de Zelf-

ftandigheid gehegt, maar een Vlies, dat, ge-

lykerwys een Zak, ruim vyftig kleine ïs[iertjcs

inhoudt : indien men dus zo veele Lighaampjes

' noemen mag ; die wezentlyk van elkander afge-

. fcheiden zyn , met hun eigen Vlies omkleed

,

en in fommige plaatfen famengevoegd dporzeer

fyne Vezels en Vliezen , die by verlanging

voortkomen van dat Vlies , 't welk ze allen als

een Zak omwindt. De gedaante deezer Niert-

jes is buitenwaards breed , veelal zes- , fomtyds

vyf en in eenigen vierkantig ; binnenwaards ver-

fmallende , alwaar ieder , gelyk de Druiven in een

Tros, als met een vSteekje gehegt is aan de

grooter Vaten. De Stammen, naamelyk, van

de
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ie Uitmelkende Ader en Slagader , niet dijvkei^ l AfoeeU

zyndedan een Schryfpen, verdeden zig in twee XVIL

^n vervolgens in andere Takken, alkleinder en
^J;^^^^*-

kleinder , tot dat ieder Niertje 'er een van krygt;
^^^^^

geevende tevens een Pisbuisje uit , 't welk zig

in 't Bekken van de Nier ontlaft. Dus beftaaü

kder Steekje uit drie Vaatjes, onder welken da_

Slagader het middelfte is. De grootte van ieder

Niertje is als een middelmaatige Karfteng of als

een Noot. Hier uit blykt , dat Bartholinus

ongelyk hadt, met d^ Nieren Van een Beer by

die van een Os, van een jonggebooren Kind of

van een Bruinvifch , dien hy in tegenwoordig,

heid van den Koning van Deenemarken ontleed-

de, te vergelyken: want de Nieren zyn, in die

Onderwerpen , alleen met groefjes in de Opper^

vlakte , waar door zy , in den eerften öpilag , naar

Beeren-Nieren gelyken j voorzien; maar by de

Ontleeding wordt men gewaar, dat haare Zelf-

Handigheid niet van een gefcheiden is.

Het Vleefch der Beeren is eetbaar. De In- Gebruik*

diaanen van Noord-Amerika houden 'er veel

van, en maaken Olie van het Vet, die hun tot

ve^lerley gebruiken flrekt. Als men het Vet

fmelt, zo blyft op den bodem van de Pan een^

foort van Reufel , zagter dan de Varkens-Reu-,

fcl , daar zy Saus van bereiden. De Ouden

hebben reeds aangemerkt , dat de Schenkels eeii

lekkere Spyze zyn , en men zegt , dat zy iü

Duitfchland nog tegenwoordig, gezouten en ge-

rookt zynde , op den Tafel van Vorften wof-

jDiEL. ustuk. P deu
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f.AFDEËL^den voorgezet. Als de Keizer van China eéü

XVir, heerlyk Gaftmaal wil aanregten , laat hy veel

STüK^^^'
Mylen ver in Tartarie jaagen , om Beeren te

^^^^ bekomen , zonder welker Vleefch het voornaam-

(le en lekkerfte Geregt daar aan oncbreeken

zoude. Het Vet zelf is in de Geneeskunde een

kragtig Middel , tot het verdryven der Jigtighe-

den, als ook om Kliergezwellen 'te doen ver-

lïaan , en zeere Beenen te doen toeloopen. De
Gal 5 inwendig gebruikt zynde , wordt dienftig

geagt tegen de Vallende Ziekte , Aamborflig-

heid en Geelzu^t. Men bedient 'er zig uitwen-

dig van 5 zegt Scroderus , voor vuile loopende

Zweeren , voor de Kiespyn , de zwakheid van

't Gezigt en meer dergelyke Kwaaien.

De Vagt. De Huid zou , volgens Schwenckfeld , nut-

tig zyn voor de genen , die van een dollen

Hond gebeten zyn j wanneer zy daar op gaan

flaapen. 't Is zeker , dat dezelve een zeer goed

en fraay Dekkleed uitlevert, 't welk van de Rei-

zigers, in de Noordfche Landen , zoopRytui-

gen als in Sleeden , tot befchutting tegen de

Winterkoude wordt gebruikt. Deeze Vagten

zyn zeer groot, de meefle, die men uitLithau*

wen naar Dantzig'brengt , hebben de langte van

gtgt Voeten. Van de Huiden der kleine zwarte

Beeren worden Moffen gemaakt. Zy zyn aan

de Rug zeer dik, dun aan den Buik en taame-

lyk zagt vm Haih

(2> Beer
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LAfMeU
(è) Seer we?: een lange Staart ^ bet Lighaam Roejl^ xvil.

kleurige de Snoet bruin ^ bet Voorhoofi met Hoofi>-

een wüagtige Streep ^ overlangs^ op zyde. ^^^^*

Dit Beertje, dat aandcHudfons-Baayzigönt. i-^^^sh

houdt 3 is maar weinig gfooter dan de gemeene

Wolf3 hebbende in 't aanzien iets van den Beer

en van den Vos. De Oogen zj^n klein en

zwart; de Ooren kort en rond ; de Staart van

middelmaatige langte en zig dunner vertoonen-

.

de aan haar begin dan aan het end j daar zy met

lang Hair bezet is. De Snoet en de vier Poo*

ten zyn zvvart ; het voorfte van deti Kop witag*

tigi> de Keel gantfch wit j al het overige van 't

Lighaam Kaftanie-bruinjjdoch donkerer op de Rug.

dan elders. Het houdt den Kop zeer laag en zet de

Rug ^ opwaards , rond uit ; doeh niettemin komt

de Buik byna aan den Grond ^ dewyl het iii 't

gaan de Voorpooteü krom buigt, In de Be^:

fchryving der Reize naar de Hudlbns-Baay,

wordt een goede Afbeelding daar van gevonden.

Men verhaalt, dat het een Geluid maakt, ge- Ëigéti-

lyk dat van een Hond , die verkoüd is. Men f^liappe^*

heeft 'er groote en kleine: het Hair is lang^ en

zagt als Wol. Zy zwemmen en dompelen zig

lang agtereen in 't Water. Die aan de Kufl

huishouden geneeren ^ig voornaümelyk met

Krengen vanWalvilTchenj die Laudwatirds in woo*

neaj

(2) UrfulusLupo afSnis, Atnericanüs. EDt^. ^¥é
ï. p. 103. Tab. 403,

P 2
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Hoofd-

stuk. '^^

Ilf;

Meles.

Das*

Ü28 - 'S E S CHkVVINO
t -A tien , leeven van alles dat hun eetbaar voorkomté

'

(3) ^^^^' ^^^ ^^ Staart van eenerbande Kleur,

het Lyf %^an hoi}en Afcbgraau^v y van onderen

zwart y een breedefireép in de langte over de

Oogen en Ooren been.

^ Dit Dier wordt in 't Latyn niet alleen Meles

maar ook Taxus genoemd , waar van de Hoog-

dukfche Naam Tacbs of Dacbs afkomftig zal

z^ü* By fommigen heet het Melo, Melotus of

Melofum Animal en Blerelm. De Spanjaarden

noemen het Tafugo^ Texon^dz Icaiiaanen TaJJ^o,

de Fv^nfchen Blaireau öf Taiffon ^ deEngelfchen

Badger ^ Broek of Gray ; de Polakken Jaz^ick^

Borjliky Kot'dziki en Zbtk; de Sweeden Graaf

Zvoyn 5 om dat het naar een Varken gelykt en

Holen in 't Aardryk graaft of delft.

: LiNN^.us hadt te vooren van den Das een by-

zonder Geflagtgeinaakt. Brisson doet hetzelve

thans nog , en geeft wel vier Soorten van Das-

fen op, alzo hy het Amerikaanfch Stinkdier of

Kwasje en de Sivetkat ook tot dit Geflagt be*

txekc. Klein heeft de Das gebragt onder 't Ge-

flagt van de Coati of Halfvoflen , als een zesde

Soort 3 zyndè de zo evengemelde Wolfbeer van

öe Hiidfons-Baay daar van de zevende^

:::Dairen vindt men byna overal in Europa >

yoQrnaamelyk 5, egter , in de Gebergten van

Swk*
(^) Meles ünguibus nnticis longifTlmis. Faun,

'S?/ec, 15. Sy/f. Nat. 6. Mdes. Ges^. rit^adr, 6S6.

Taxus, AtDR. DigfY. ^64,. Jonst. Quy^dr.Tz^.
hXllL Raj. Utiadr. 185.

'tr'}':,: .1

Eigfn-

fchappen.

I
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Switzerland ; doch in Engeland , als ook in
i. Appg^i;^

Sweeden en de Noordelyke Landen, is liet niet xvil.

zeer gemeen. Gaarn onthouden zy zig op Heu- ^
l<^><>ï' 0-

^ ^ o r STUK.
velen, die wat Steenagtig zyn, en met Booracn ,.

bezet , tegen 't Zuiden bloo£ ftaande, Zy maa-

ken Holen in dm Grond , niet alleen tot hunne

veiligheid, maar ook om Levens-onderhoud te

zoeken: want hun gewoone Voedzel beltaat in

Torren, Wormen, Wespen en andere Infek^

ten, gelyk ook in Wortelen van Planten ,. als

mede in Kikvorfchen, Muizen ,^"Konynen, Eenr

den. Hoenderen en ander Gevogelte, dat zy

betrappen kunnen , zelfs Appelen , Peeren en

Druiven , waar mede zy zig mellen in dcg

Herffl. Het Dier flaapt doorgaaos den geheef

len dag, en komt niet dan na Zpnne ondergang

uit zyn Hol, ten zy het door Honger daar toe

gedrongen v^ordt. Het g^at 'er ook niet ver af^

en kruipt 'er , op ftaande voet , v/eder in, als

't het geluid van Jaagers of van {ionden gewaar

wordt: want fchoon het, gelyk men voorgeeft

^

geen Gevoel en niet dan een duider Gezigt mogt

hebben , kan men egter geen fcherp Gehoop

in 't zelve loochenen. De Stern m fyn en hec

kan luid gieren ; blaffende niet gelyk de Hon^

den , maar maakende veeleer , als de Varkens

,

een knorrend Geluid. De Honden kunnen het

naauwlyks beet krygen , om d<it het zo (tyf i?

van Hair , en van het flaan van Menfchen

heeft het , door de dikte van zyn Huid j, weinig

aandoening. Men verhaait , dat het ^ van de Jaa^

-' WDtii^ijSTUK. p 3 gers
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I. Afdeel. gers vervolgd zynde ^ den Kop tuffchcn de Yöot*

xvu. pooten fteekt , en , zig rond maakende als een

«TüK^' Kloot, van Bergen en Rotfen afgaat rollen als

j}^^^ de Beeren. Door Honden , en andere wilde

Dieren , van naby aangerand zynde , keert het

z\g om 5 op de Rug , en verweert zig daar te*

gen met de Tanden en Klaauwen, Maar , laat;

ons een Jaager van den eerften Rang, daarom-

trent hooren fpreeken,

De Daflen , zegt Jacques du FouitLous^,

leeven van allerley Vleefch en eeten zelfs

Krengen, Zy doen de Wildbaanen veel fchade,

inzonderheid aan de Lampreelen of jonge Kony?

tien? in de Holen; want zy booren regt boven

het Neft in, terwyl de Vos maar langs heea

vervolgt. Ik heb ze , voor myn Oogen , klei-

ne Zuigbiggecjes zien neemen, welken zy ge^

Jieel levendig in hunne Gaten fleepcen. 't Is

zeker, dat zy 'er gretiger naar zyn daq naai?

eenig ander Vleefch i wapt , zo men een Var^

kens-Bout boven hijnne Gaten plaatft , zullen

^y nooit nalaaten uit te komen om ?igderwaar4si

te vervoegen. Dat zy allerley foort van Wild,

gelyk Ganzen, Hoenderen en dergelyken , ee-

ten, is my door Ondervinding bekend ; want ik

iieb 'er tam opgevoed , tot aan de vier Ja:'ren

toe. Zy zyn pleizierig en goedaartig, zonder

byten of eenige befchadiging , doende niet dan

fpeelen met de kleine Honden, en het overige

van den tyd flaapende, en, als ik ze riepi

kw^ï^Qn ^y tot my al3 een tjond, my overal

^ i i'

-

. - ., vol-
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volgende daar ik ging. Zy zyn zeer kleums , tArniih.

en, wanneer men ze in een Kamer laat, daar xvil.

Vuur is, zullen zy zo digt aan 't zelve gaan j^^^^^^'^*

leggen 3 dat zy hunne Pooten branden , die zeer Das.
'

moeielyk te geneezen zyn. Zy voeden zig met

Brood, met kleine Beentjes, Kaas, Vrugten,

Rofynen; in één woord; zy eeten van alles wat

men ze maar geeft. Als het Sneeuwt of flegt

Weer maakt, komen zy fomtyds wel in twee

of drie dagen niet uit hunne Holen, 't Is vei>

maakelyk te zien hoe zy, om hun Bed te maa-

ken , Stroo , Bladen en alierley Ruigte , op een

hoop verzamelen , en dan met de vier Pooteu

en den Kop , in één reis , zo veel in hunne

Holen brengen, als een Man in zyn Arm zou

kunnen draagen, Wanneer zy van Dashondjes

vervolgd worden, floppen zy de Openingen

hunner Holen agter zig toe, en, als men zq

twee of driemaal agtereen laat ontrqften, ver-

trekken zy naar een andere plaats.

Deeze Dieren leeven lang , en de Ouderdom Leeftyd,

maaktze fomwylen zo blind, dat zy niet uit

hunne Holen kunnen komen, wordende dan

door anderen met Voedzel voorzien. Zy ^yn

ook zeer taay van leven : want ik heb verfchei^

de maaien de Daflen van goede, fterke Wind-»

honden zien byten, zodanig dat de Darmen

hun uit het Lyf hingen, en niettemin booden

zy nog tegenweer, als niet willende llerven,

,Ook vegten zy veel ftouter tegen de Honden

dan de Yoffen doen , en hunne Beet is zeerge^

. X deeil. iistuk, P 4 vartr-



$132 B E S C H R Y V I NO *

I.AFDEEL.^^^^'y'^5 ja, zo fommigen willen 5 ongeneeslyh

XVIL Een kleine Slag met een Stok, egter, op de

Hoofd- ]>Jeus, brengtze de dood aan,
STUK

.^*

.

Wy wyzen tot het Werk van dien zelfden

Schryver, zodanige Leezers^ die begecrig zyn

te v/ceten 5 hoe men de Daflen met Dashondjes

vangt, welke daar van hunnen naam hebban.

Dit is een Jagt, die eenig vermaak kan geeven ;

hoewel de hedendaagfche Jonkers daar mede

"weinig op hebben , laatende zulks gewillig aan

'de Boeren over. Men kan ze ook rnet Vallen

of rnet toehaalende Strikken vangen , of uit den

-Grond graaven, en in dit geval wordt de

plaats, daar hun Nefc of Ruftplaats is , in het

Hol , de Ketel genoemd. De Jaagers neemen

waar, dat deeze Dieren hunne Vuiligheid , by*

na op gelyke manier als de Katten , bedekken,

door de Aarde met hunne Voorpoocen by een te

fchraapen. Zy voegen 'er by , dat het Wyfje

ongevaar drie Maanden draagt , en in 't voor-

fte van den Winter drie of vier Jongen ter

Wereld brengt. Men verhaalt , dat de VoITen

zig dikwils meefter maakeri van een DalTen-

Hol, door alleenlyk hetzelve met hunnen Drek,

die zeer ftinkt, te bezoedelen.

Verfchei- De meefte hedendaagfchen onderfeheiden twee

é^iihedeu. Soorten van Daffen, waar van de eene door den

Snoet naar een Hond, de andere naar een Var-

ken zweemt. De gemelde Autheur fielt zelfs

een weezentlyk verfchil tuflchendie beiden, zo

iu de geaarth^id als in de kleur van 't Hair dee-
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zer Dieren. Aldrovandüs heeft Afbeeldingen i. Afdeeu

•uito'e^eveil van die twee zogenaamde Soorten. XVIL

Indien zy 'er, inderdaad, beiden gevonden wer-J^^^^^^";

den, zou ten minde die met een Varkens- Snoet ^^^^

veel zeldzaamer dan de andere zyn; en 't is ze-

ker , dat vermaarde Dierbefchryvers die Soort

voor een Verdigtzel houden , terwyl de andere

zeer gemeen is : doch miffchien zal de Coati^

daar ik (traks van fpreeken zal , voor den Zwyn-

'Das te houden zyn.

In den eerften opflag gelykt de Das veel naar Lighaams-*

-een klein Beertje. Zyn Lyf is kort in een ge-^^^^'^^"

drongen, hebbende de langte van omtrent aiv

derhalf Elle of drie Voeten, van 't uiterfte van

,den Snoet tot aan 't end van de Staart; de zwaar*

te van agt- en-twintig Pond. De Rug is zeer

breed, vooral het Gat ; de Hals zeer kort; het

-Hair hard in 't aanraaken en lang, gelykende

eenigermaate naar Varkens-Borftels , en van

.kleur op de Rug grys , van onderen bruin , te.

,
gen den aart van de meefte andere Dieren ; waar ^^.

het van daan komt, dat men aan den Das den -
-^^

naam van Grylaart heeft gegeven. De Kop

. komt zeer naby , in gedaante , aan dien van een

•Vos 5 alzo dezelve zig byna driehoekig ver*

' toont , loopendc aan den Snoet puntig uit. Dè
<Wangen zyn als opgeblazen, door de dikte der

Kaakfpicren, die den Das zo tterk van Gebit

maakt. Over den Kop loopen Streepen, beurt-

Jings zwart en v^^it. De Oogen zyn, naar even-

redigheid van 't Lighaam, klein; de Öoren kort

-j J. Deei. II Stuk. P 5 CU
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LAfdeul.

XVIL
lioOFD-

8TLTK.

Das.

Witte

Das uit

Nieuw-

Jork.

Beurs

aan \ Fon
daraent.

en rond 3 gelyk die van een Rot; deTongmid*

delmaatig, en, gelyk ook de Neus en Tanden,

als die van een Hond. De Voorpooten kort

,

dik en van onderen breed , ieder verdeeld ia

vyf Toonen , met zeer fterke bruine Nagelen ,

door middel van welken de Das zo bekwaam is

tot het graaven van Holen in het Aardryk. De
Scaart is kort en dik, ftomp aan 't end, vaa

onderen plat en met geelagtig Hair bezet. >

De Heer Brisson, die deeze noemt: Das

met Hair uit miilwit en zwart gemengeld ^^be^

kleed zynde , de Kop met wit en zwart , beurtelings,

gebandeerd : befchryft een anderen Das uit Nieuw-

Jork , welken hy in 't Kabinet van den Heer

i?e^z^?^^^r gevonden hadt. Deeze was kleinder,

met korte Pooten en witte Nagelen, verfchil-

lende ook van den anderen in de kleur van *t

Hair, 't welk boven op 't Lyf wit was, van

onderen geelagtig of vuilwit.

Dat gene , *t welk dit Dier allerbyzonderft:

heeft, en 't zelve van deBeeren onderfcheidt

,

is een groote Opening, tuiïbhen de Staart en 't

Fondament , van figuur byna als een ondiep

Zakje of Beurs , van binnen Hairig en waar van

de Wanden , even als in de Sivet-Kat , een

weinigje witte StofFe uitzweeten , welke de kleur

en zelfftandigheid heeft van Kalveren-Hèrfenen

,

die tulTchen de Vingers zyn gewreeven of

gekneusd, Brisson verzekert , dat hy in deeze

StofFe geen aanmerkelyke Reuk ontdekt heeft!,

4och de Heeren db Nobleville en Salernb;:,
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te Oiieans, berigten dat zy in 't ontleeden van i. Afdeeu

een Das, in 't voorfte van den Winter ^ dezel. xviL

:ve zeer fterk en onaangenaam vonden ^ byna ^^ofd-

gelyk die der groene Bladeren van 't groote J^^

speenkruid. Rajus merkt aan , dat de buiten-

&Q oppervlakte van die Beurs , daar wy hier

•van fpreekcn , aan alle zyden met famenge^

ihoopte Klieren is bedekt , en dat , boven-

dien , naby den Aars , twee een weinig groo-

ter Klieren zyn , die eene wyde holte heb-

ben , vervuld met eene foort van fterk ruikende

Boter , waar van zy zig door twee kennelyke
>

Cïaten in den Darm ontladen- Verfcheide Schiy-

vers beweeren , dat het Dier in deeze Beurs

«tyne Snoet fteekt, als het zig gelyk een Kloot

famenrolt , en 's Winters daar uit zyn Voedzel

zuigt 5 gelyk de Beeren van haar Pooten ; 't

welk onderftellen zou^ dat het in den Winter

flaapt: doch men mag daar aan , tenminflewac

de Daffen betreft die in Vrankryk zyn , met re-

den twyfeien ; alzo men ze in 't midden van

den Winter dikwils ziet loopcn. Onder ande-

ren wordt verhaald , dat 'er omtrent Kerstyd

een gevangen zy en gedood , in wiens Maag

men negentien Padden vondt , die nog niet lang

geleeden ingeflokt waren,

-' De Das , dien wy ontleedden, zeggen die
^^

ï^wen-

zelfde Geneesheeren , was üitermaate vet. Zyn|^j^^
^^^

Net maakte een dubbel Gewecfzel, ftmenge-

fteld uit een groot getal Vetagtige Strooken ^

dat alle de Darmen l?edekte/-De Jivfaag was ge-;

- X. D££u II Stuk. lyfc
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L Afdeel. lyk aan die van een Mcnfcb , doch hadt het

XVII. Portier zeer naauw: de Darmen waren in *t

Hoofd ^I^emeen dun , zonder blinden Darm. Men
STUK. ^ '

jj^^
vondt de Lever in «es Lobben verdeeld ; de

Pisblaas van grootte als een Ganfen-Ey ; de

Schaft Beenig en vier Vingerbreedten lang. Ia

een Wyfjes Das vondt de Heer J. de Mural-

To , dat de Hoornen van de Lyfmoeder opwaards

tot aan de Nieren reikten , en in hunnen loop

van de Zaad-Ader en Slagader met een wonder

fraay geweefzel van Vraten omvlogten werden.

Gebruiiw Dit Dier hadt, eer het ontleed werdt, een

gantfch onaangenaame Reuk over zyn geheele

Lyf, maar dezelve verdween, zo dra *er het

Vel was afgeftroopt, ©n het Vleefch met een

zagt Vuur gebraden, waar door het van 't over-

tollige Vet ontbloot werdt , bevondt men mal-

fcher en ten minften zo fraaakelyk, als dat van

een wild Zwyn. Ook is men in Italië en Swit*

zerland gewoon, hetzelve, als een der befte

Geregcen, voor te zetten : doch het moet van

jonge en wel gevoede Daflen zyn. Het belle

Saizoen , om deeze Dieren regt goed te heb-

ben 5 is in den Herfft , als zy zig met Vrugten

en Rofynen meften. Het Hair dient om Pent

feelcn te maaken voor de Schilders. De Zadel-

maakers bezigen de Huid op verfcheide manie-

ren. In de Geneeskunde worde alleen het VeC:

en Bloed gebruikt, waar van het eerfte verzag-;

tende, verwarmende en doordringende wordt

geagt te zyn. Men mengt het ia Klyfteeren

i^. ' te.
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tegen de Graveelpyn , en wryft 'er de Nieren i, Afdséu

mede, om die te doen bedaaren. Het Bloed, XVIU

gedroogd zynde en tot poeijer gemaakt , wordt ,^^<^ï'ö'

ter gifte van een Scrupel tot een half Drachme,

dienftig geoordeeld tegen de Schurftige Huid- .

kwaaien.

(4) Beer met een geringde Stadrt en, een dwar jv,

fe Streep langs ds Oogen heen. Lotm\

Coan»

Dit Dier maakt , met zyne Vcrfcheidenhe- ^ï- XV,

den 5 by den Heer Klein een Geflagt uit, 't
^^^ ^*

tvelk hy in de vierde Familie der Hairige Die-

ren, die gevingerd zyti of van elkander afge*.

fcheiden Toonen aan de Voeten hebben, als

met vyf Vingeren voorzien zynde , plaats geeft,

onder den naam van Halbfiicbs of Hal f-Vos ^

betrekkende daar toe ook de Genet- en Sivet-

Katren , den Das en het kleine Beertje van de

ïIudfons-Baay. Volgens Brïsson zyn 'er drie

CoattSj de eerde by de Indiaanen gemeenlyk v '

Mapacb genaamd, waar van Johnston, Tab.

LXXIV. , een Afbeelding geeft , welke taame-

lyk goed 15, zegt hy, uitgenomen de Poocen»

Deeze wordt alduë van hem befchreeven.

De
C4) ^"rfus Csndc^c eloïignta, Syfl. Nat. 4. M. Stok^ '"-'-'

'lolm. 1747. Tab. IX. Fig. \. Mus Indicus 'aliug*

Gesn. Quadd\ 741. Vulpi aflinis Americans. Raj, ,.A.a'l
ÖTiadr^ I79. Raccon. Kaï.m. Itin. a. p. 228, Coati* ,ü ^^j\

Monde. Margr. i?r^/. 228. ]o^^ré Oitadr. 139.

Wo:^ M. Mvz. 3 r p. Dodart, /16t. 1 8 1 . Tab. 1 8 ! . Maj.

Mhc, 30. Ri»j, Ouadr. 180, Feii» itiontana AmeriCa»
^ rt>. Sf.b, Mu:^, ï.'

p. 68. Tab. XLIL Fif. u
1. DfclU ll^IVK,
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De langte des Lighaams is omtrent als ecii

Kat, doch in dikte overtreft het dezelve zeef

veel. De Kop is breed, de Snoet fcherp, de

Onderkaak veel korter dan de Bovenkaak, De
Oogen zyn klein, de Ooren kort en rond; de

Pooten hebben ieder vyf taamelyk lange Too-

nen, met fcherpe Nagelen gewapend. De
Pooten zyn altemaal kort , doch de agterften

langer dan de voorden. De Voetzool is geheel

kaal of van Hair ontbloot. Het geheele Lyf

,

uitgenomen de vier Pooten, die met kort Hair

bezet zyn , is bekleed met een dikke langhairi-

ge Vagt, waar van de Hairtjes, op de Rug,

grys of Afchgraauw zyn, met zwarte tippen,

doch aan den Buik ros met witagtige tippen*

De Snoet is vuilwit , uitgenomen een zwartej

Band, die, langs en om de Oogen, dwars over

dezelve heen loopt. De Staart is met zware

engeelagtigwit,beurtlings, gebandeerd. (Men

vindt 'er, waar van de geheele Vagt bruin is

,

ook met een geringde Staart.) De Voorpoo-

ten dienen dit Dier tot Handen; 't zyom, ge-

lyk de Honden , het gene dat het eet vafl te

houden; 't zy om het aan den Bek te brengen,

gelykerv/ys de Beeren.

Voorts befchryft de Heer Brisson de Coati*

monde ^ als voornaamelyk van de^ze Coati daar
. .*vsoiT^tir;/K gffulli' •:;:;?¥ ^i^\ .^ -^

(*) De€ze Snoet (laat egter zo krom niet als iti

•de nevensgaande Afbeelding , gelyk de Franfche

- JVkademiltw^n > vit welker Werk dezelve genpmen

I



VAN B E B E E R E N, 239

311 verfchillende , dat dezelve een lang uitftee- j. Afdsel.

kende en beweeglyke Neus heeft , veel gely- XVir.

kende naar een Varkens-Snoec (*). Zodanig ^^^J^^^
een Dier , verhaalt hy , gezien te hebben , 'c ^^^^-^

welke over "t geheele Lyf bruinagtig grys was,

met een Staart van de zelfde kleur ; doch de

andere CocUUmonde heeft, zegt hy, gelykdege-

meene Coati ^ een Staart met zwart en ros ge-

bandeerd ; zynde de Vagt boven op 't Lyf ook

van zodanige kleuren gemengeld , onder aan den

Buik geheel ros. Derhalve fchynen onder de

Coati's , 't welk Amerikaanfche Dieren zyo^

byna gelyke Verfcheidenheden in de figuur van

den Snoet plaats te hebben , als te vooren om-

trent de DalTen zyn opgemerkt,

* De Heer LiNN^Eüs , die een Coati y welke de Eigea-

Sweedlchc Inwooners van Penfylvanie hpan ^^bappen

~T.oemen, levendig van de Koningin van Swee- l^-^^'^^^'u^s^

den tot zyn gebruik ontvangen hadt , geeft ons

de volgende Befchryving van de Eigenfchappen

van dit Dier. Het was ongemeen fcheip van

Reuk , doch zwak van Gehoor en Gezigt. Als

'ér iemand by 't zelve kwam , die ilmandelen of

Rofynen in den Zak hadt, wift het dezelveo aan«

ftonds te vinden , en ze dien Perfoon afhandig

te maaken. Het at meeft alles wat voorkwam;

Brood, Vleefch, Bry, Soupe; zelfs Kraak-

bccntjes en ander Gebeente , doch inzonder-

heid

is, zelf aanmerken , en de Staart is in het leevend-

JJier, zo de Schryvers in *t algemeen verzekeren,
opgeheven.
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LAFDEEL.heid van Vogelen, welken het als Vleefch-

XVIl, kaauwde; doch Banket, Suiker, Eijeren en al-

^ -Hoofd- jerley Vrugten, waren zyne lekkerny. In te-

^"^^^^^

.
gendeel hadt het geen fmaak in iets daar Azya

in ware , verwerpende ook Zuurkool en Vifch,.

dien het , raauw noch gekookt , niet gaan proe-

ven wilde* Het dronk weinig en flurpte niet

met de Tong, maar met den Mond; zo dat.

het, indien het Vat klein ware^ en het 'er den

Snoet niet waterpas in leggen kon, nietinftaat

was om daar uit te drinken ; dewyl de fpitie

Neus alsdan in 't Water dook en het drinken

verhinderde. Allerley foorten van Pap of Bry

fchepte het met de Voorpooten , die het hol

maakte als een Lepel. Het hadt veel vermaak,

om alles ^ wat het te eeten kreeg, als met Han-

den in Water te doopen , terwyl het op de

Ag'-.erpooten zat, en het hieldt de Spyze in 't

Water neer ('^); ja, wanneer iets op den bo-.

dem lag, haalde het zulks zeer vaardig, tot de

kleinfte brokjes toe, daar uit* Zyn Voedzel

betailce het gaarn , rolde het in de Handen om,

en bragt hetzelve ^ niet met eene maar met bei-

den, aan ócn Mond. Ook fcheen het zeer fya

van Gevoel te zyn. . Het fliep van twaalf Uu-

ren 's nagts tot. dea.volgenden Middag, 't welk

(*) Dit zal d$ teden zy^}^ dat deJI^er Linn^eüs;

snn deeze Soort van Be^r den byriDam geeft van Lo

tor ^ dat is WafTcher: ^elylc hy ziiiks ook verklaart ,
met te zeggen : Cihum lavnt : dat'is: Hy fpoelt de

Spyze af j of wafcht diïcelve, ^, ^
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te verwonderen is, alzo dit overeenkomt niet[^
^pj^p^^j^^

den tyd dien de Nagt duurt in zyn Vaderland XVIL

(t> 's Namiddags ging dit Dier uit zyn Hok ^^ofd^

en leid zisf in de Zon neder, vermaakende zig , ^\

.

wanneer men 't Mive iets gaf dat rond was,

met hetzelve in de Handen om te rollen. Het

lag gaarn op den Buik, met uitgeftrekte Poo-

ten en niet op zyde : maar in koud Weer ftak

het den Kop onder de Bord , haaiende de

Pooten by elkander en de Rug opwaards krom-

mende»

Dit Dier zette , onder 't loopen , de Hielen op

den Grond , met een geboogen Rug en den Kop

nederwaards ; kunnende ook, een groot end

wegs , op de Agterpooten alleen gaan , gelyk

een Beer; *t welk het voornaamelyk deedt

,

waanneer het iets aangenaams rook. Biet klom

de Menfchen by de Beenen op , en doorzogt

zeer naauwkeurig alle Zakken, neemende daar

uit het gene waar het behaagen in hadt , 't welk

men niet beletten kon , of het gaf zyn onge-.

noegcn al knorrende en bytende te kennen ^

doende anders niemand leed. Het klom , gelyk

de Katten , by Boomen , Paaien , Schuttingen

en alles op, doch in 't afklimmen ging het al-

toos agter uit. In zyn Land is het zulks ge-

v7oon, doende dit om de Vogelneflen op te

zoe-

(t) Amerika naanielyk, alwaar het eerd Avond
wordt, als het reeds diep in de Nagt is in Europa,
en daar het nog Nagt is, wanneer de Zon by on^
reeds verfcheide Uuren heeft gefcheenen.

UDzgL, IIStvk. Q
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L'AFDERL.zoeken , daar het de Eijeren uithaalt. Du^

XVII. hadt het ook veel vermaak in Eijeren, daaï

Hoofd- ^^^ j^^ dezelven eenige maaien in de Handen

^
*

. ömgerold te hebben , eindelyk een Gat in maak*
*

te , en 'er alles uitflurpte. Wanneer hetzelve

Hoenderen te naa kwamen , greep het die aan
^

beet ze den Kop af en zoog 'er het Bloed uit;

ontziende zelfs geen Paauvven* Het kon ver^

draagen dat Kinderen en Honden met hem

fpeelden, doch niet, dat men hem droeg of van

den Grond opligtte. Ook was het Dier zeer eigen*

zinnig, willende 5 wanneer aan het Touw, daat

het aan vaft was, getrokken wei-dt, nietvoort-^

gaan , en , wanneer men het opnccmen wilde ^

weerde het zig met de Tanden en Klaauwen

,

knorrende als een Beer. Men wift geen raad ^

om het van zyn ftuk af te brengen , of iets

,

dat het geroofd hadt , 't zy levendig of leven-

loos , te ontneemen , tot dat men eindelyk be-

yondt , dat het prikkelen met Varkens-borflcls

hem onverdraaglyk ware. Dit werdt gevallig

ontdekt , terwyl men bezig was een Kamer te

ftofFen en federt hieldt men hem maar, als hy

aan de Rokzakken ofaan een Laade kwam, den

Stoffer voor de Neus; waar op het Dier aan*

ftonds, als of hem de Vyand naderde, te rug

week.

Ligbsams- Na dat deeze Byzonderheden van den Coati,

geftalte. door

tenfcif. 5llö&an&ï, 17 4Ó. p 300.

i



I

éiör den Heer Linn^eüs , in de Verhandelin- r. Atofefc

gen der Koninglyk Sweedfche Akademie waren XMt,

uitgegeven C*)? zo heeft de Heer Roloït c^n^^^^^^^

"

nadere Befchryvitig opgefteld van dit Dier, Omih

welke in de (tukken der Akademie van Berlyn

geplaacfl: is (t> Hy rekent, dat hetzelve t'on-

regte gebragt wordt tot hetGeflagt derBeeren,

als niet alleen in de uitwendige gedaatite, maat

ook ten opzigte der inwendige deelen , groote-

lyks van dezelven verfchiltiendc : Weshalve hy

oordeelt, dat anderen het, met meer reden

^

onder de VolTen geplaatft hebben. Dé Heet

LiNNi^.us , ondertuflchcn , vondt, behalve dé

Merktekenen van dit Geflagt, veel overeen-

komft van den Coati met de Béeren ; zo in de

Geftalte, als in 't overendftaandeHair, hetloo-
^

pen op de Agterpooten , het adngrypën iiiet dé

Voorpoöteo, enz.

Niet weinig twtêr^t ook dit Dier haat den Öe Schift;

Beer, ten Mnzien Van de Schaft i, die hiethierk-

waardigfte in de Goati iis , volgend Linn^üs.

Hy Vondt dit Lid naar de grootte van 't Lig-

haam zeer lang^ öederWaards ki-öm geboogen^

en geheel van Been : het hadt de dikte van eea

Schryfpen , was rond v^n boven , aan 't end

öomp en gefpleeten , gelykende een Koe-Poot, en

hebbende aan den onderkant een dun Buisje, 't

welk niet in 't Been vervat , mair niet een dün-

Ct) ////?. S? Mem. de l'Acad.de BerttHy <* 17^6^
p. 149.

X. Deki, II Stuk. Q 2
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L Afdeel.^^ Huid, die het Been omkleedde , daar aange-

XVII. hegt was. Derhalve moeit di Beenige van de

üüOhD Schaft voor de tv^ce Spongieulc Lighaameri ver-

^V . ftrekt hebben. De Heer Perraült vergelykt

het Been der Schaft van zynen Coati-monde,

by het Dy e^-Been van een Hoen , en het moet

'stölgens de Afbeelding , welke hy daar van geeft,

zb krom niet zyn geweefl als in de Coati van

den Heer Linn^üs. Het was , zegt hy , aan

beide enden dik , en veel langer dan m de an-

dere Dieren , die met een Beenige Schaft zyn

voorzien. Langs hetzelve liepen , tot aan het

Hoofdje toe, twee dikke Aderen, vol van

Bloed. De Heer Roloff vondt in de zyne

,

die een Wyfje was, boven de Scheede een Kit-

telaar ook van Been, bedekt 'met eene Voor-

huid van aanmerkelyke grootte.

De Kop , De Kop van dit Dier (zegt hy) heeft eene
Tanden.

^]j.jehöekige figuur; zynde, ter wederzyde van

den Bek, voorzien met lange , witte, ftyve,

kromme Knevels. De bovenfte Lip fteekt meer

dan anderhalf Duim over de onderde heen.

Tanden heeft het twintig in ieder Kaak, naa-

melyk twaalf Kiezen, zes Snytanden en twee

Hoektanden. Van deeze laatften zyn die inde

Bovenkaak regter dan die in de Onderkaak,

welke men haakswyze gekromd en zeer fcherp

h Oö^'
bevondt te zyn, als Slagtanden, met een drie-

luikend kantige punt als een Els. Het Oogluikend Vlies

Vlies. yxr^s in de Coati , welke door den Heer Roloff
Pl XV.
fL 1.

^^^^^^^"'^ werdt, zeer kennelyk, daar de Heer

Lett. a* LiN-
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LiNNiEUS het in de zyne -,
waarfchynlyk om

i^/i^^j^^^^^

dat die blind was, niet gevonden hadt. Hy xvii.
*

merkt aan , dat hetzelve met twee kleine F^oofd-

Hoorntjcs was voorzien , die het aan den in-
^^^^'

waardfen en uitwaardfen Ooghoek verbonden. ^"^^'^

Naar 't Oog toe was het breeder , naar de Neus

toe fcherper, m'et verfcheide roode Vaatjes ge-

kleurd en zo beweeglyk dat men het gemak!yk

opwaards kon haaien , als wanneer hetzelve 't

gehcele Oog bedekte. De Pooten , zo voor als ^^

agter, waren niet zeer lang; de voorden dunftpooren.

en zwakft, de agterften dikfl en Iterkf^. Onder ^^^« 3> 4»

aan de Voetzooien hadden zy geen Flair , maar

waren van de Nagelen tot aan de Hiel met eene

Huid bekleed, die roodagtig bruin was, mee

verfcheide Voortjes ofStreepen, gelykdeHuid

'in onze Handpalmen. De Vingers of Toonen

geleeken meer naar die van den Menfch dan ia

den Beer, en de gehede geftalte van den Voor-

voet vertoonde zig als een Hand , uitgezonderd

de Nagelen, zynde als met een Duim en Pink

voorzien, en drie middel-Vingeren , omtrent

gelyk van langte. De Franfche Akademiften

vonden in hunnq Coatumondc wel een dergelyke

Huid aan . de Voetzoolen , doch agter aan den

Hiel waren verfcheide uitfteekende Schubbctjes;

die zy vergelyken by een Goudsbloem , wan-

neer dezelve zig tegen den avond fluit. Men
zou haafl: mogen zeggen ^ dat dit Dier Handen

en Voeten heeft als een Menfch.

Het maakzel dqr Darmen was ^ zo dq Heer Rq- De Dar-

%. 5Ö
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LAFDEFL.LOFF zcgt , hct allermerkwaardigfte in zyne

XVII, Coati. Men weet , voegt hy 'er by , door de

nm^^" Vergelykende Ontleedkunde , dat de Vleefch-

Coxi^i
vreetende Dieren niet dan korte Darmen heb-

ben y en dat , in tegendeel , in die van Kruiden

leeven , dit Kanaal veel langer is. In het Dier,

't welk wy thans . befchryven , behoorden de

Darmen yan taamelyke langte te zyn, om dat

het weinig Vleeich nuttigt, en niettemin moeden

de Vuiligheden gemakkelyfc geloosd kunnen

worden. Ten dien einde heeft de Natuur hct^

^elye met een dikken Darm , die zeer kort is

en regt loopt , voorzien , zonder eeiiige Klap-,

vliezen of rimpelagtige vernaauwingen , die in

den Menf^h den uitloop der Vuiligheden tegen^

houden , en daa^- van daan meent hy , dat het

kon^t 5 dat dit Dier zynen Drek niet gefigu-

ireerd , maar Papagtig looft. Het geheele Ka-

naai der dqnne Darmen was , op veele plaatfen,

niet vSlymbeursjes , die zo hy meent het gemis
^

van den blinden Darni en Van 't Wormswyze

aanhangzel in dit Dier , vergoeden kunnen. Het

hadt de langte van meer dan zes en rnet dep

dikken Darm yan orqtrent zeyen Ellen.

Ï3ie Lever, De Lever , van kleur uit bruin en rood ge^

mengd, hadt ook een zonderlinge gedaante Zy
beftondt , naamelyk , uit zes Lobben ^ t'eene-

jBaal van elkander afgefcheideti , waar van de

derde en grootfte^byna in 't midden, een vier-

kant Gat of Venfter hadt , in 't welke zig de

filodeJTR yan 't Galb|laas|e vertoonde 5 doch niet
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nitfteckende buiten de Oppervlakte van deLe»i. afdeel.

ver, zynde in het onderile gedeelte een groef xvil

voor dit Blaasje en inzonderheid voor deszelfs^,^J-*''"^*^'

Hals. De Hol-Ader drong tuflchen de derde q^^^^

en vierde Lob in de zeHïlcindigheid van deLe-,

ver, zodanig egter, dat een Tak derzclveook

de vyfde Lob doorboorde, die een klein by-

'hangzel hadt , dat men voor de zesde Lob kan

neemen^of veeleer voor de Lohulus Spigein ^ te

meer , om dat het kleine Omentum daar aan was

gehegt. De Ingewanden van de Borfl: haddea

niets aanmerkelyks. Het KryllaUyn in 't Oog

was door den Heer LiNNiEUs , zo wel als door

de Franfchen , byna Klootrond gevonden ; waar

uit volgen moet , dat dit Dier kort van Ge^^"^^'*^^^

zigt zy.

Men zegt , dat de Overften der Indiaanen ge^ Gebruik,

bruik maaken van de Slagtanden der Coati , die

zeer fcherpfnydende zyn, om zig Wonden toe

te brengen, welke zeer kennelyke Lidtekens na>

laaten, ten einde dus blyken te geeven van dap^

perheid. De Huiden of Vagten worden in me-

nigte uit Amerika, in 't byzonder uit Virginie

en Penfylvanie, naar Europa overgebragt. De
Bontwerkers, in Duitfchland 5 gebruiken ze, on-

der den naam van Siuppen-Felk , om de Boeren-

Mutfen van binnen te bekleeden. Buitendien

wordt de Staart, die roodagtig is met zwarte

Ringen , in Sweeden dikwils om den Hals gelegd,

vranneer men in den Winter reift, ten einde

^ig yoor de Koude te befchutten,
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XVIIf.

s.'^T''^ XVIIL HOOFDSTUK.
Befchryving njan 't Gellagt der Zwynen of Var-

kens , begrypende zo wel bet tamme als b^t

. wilde en Chineefche Varken ; waar toe ook

het Guineefche 5 bet Amerikaanfche Muskiis-

Zwyn en bet Oojlindifcbe Hoorn- Varken ^ Ba-

byrouffa genaamd ^ hebooren. De Eigenfcbap-

pen 9 Verfcbeidenheden ^ en 't menigvuldig Ge-

bruik der Zwynen ^ zo in de Huisbouding als de

Geneeskunde.

JNaamefl,\17^ komen tot den Vierden Rang der Zoo-

^^ gende Dieien , waar aan de Heer Lïn-

K^.LTs thans den naam geeft van Bejlice ofBce^^

'-^-
'

*

ten. Onder dezelven heeft hy de eerfte plaats

gegeven aan het Zwyn of Varken , 't welk in

*t Hebreeuwfch Cbajïr ^ in 't Griekfch iJ^/5 of

Cboiros genoemd werdt ; in 't Italiaanfch heet

*het PorcOy in 't Spaanfch Pï^erco. De Latynfche

Naam, in 't algemeen, is Sus of Porais; in 't

byzonder werdt het Mannetje, of de Beer,

Verres^ en gefneeden zynde Majalis geheeten;

het Wyfje, of de Zeug, Scropba^ en het Jong

of de Big , Porcellus, By de Franfchen heet het

in 't algemeen Porc , de Beer Verrat en gelhee-

den zynde Cocbon; de Zeug Truye. De En-

gelfchen noemen den Beer Boar , de Zeug S0W9

de Big Pigj en de algemeene Naam is Hog.

/ De algemeens N^am is by de Duitfchers Saw\
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Su, Schwyn of Sch^mn: zy noemen het Man- 1. Afdeel.

netje jEber en gefneeden zynde 5arg ; hetWyf- XVlli.

je Mos of Loosf, en als het gefteeden is Galts ;
Hoofd-

de Big of 't Speenvarken Faerle^ Seuwle en als

dezelve nog zuigt Span Faerle.

De Heer Brisson, by wien het Zwyn of Kenmer

Varken het eenigfte Geflagt uitmaakt in zyne ken*

"Zevende Rang , behelzende zodanige Viervoe- • r

tige Dieren, die Snytanden in de beide Kaaken

en de Hoeven der Pooten in tweeën verdeeld

hebben ; is over de Tanden zeer uitvoerig.

Wanneer derzelver getal , zegt hy , in de beide /

Kaaken gelyk is, zo zyn 'er in ieder Kaak vier

of zes. Als hetzelve ongelyk is , vindt men

altyd de meeden in de Onderkaak. Het groot-

•fte getal der Snytanden gaat nooit het andere

meer dan twee te boven , te weeten aan ieder

zyde van de Kaak één. Deeze Verfcheidenheid

kan niet dienen om de byzondere Soorten in dit

'Geflagt te onderfcheiden , om dat het getal der

Tanden in de Dieren van eene zelfde Soort vcr-

fchilt: ook niet de Sexe, want hy hadt zowel

in de Mannetjes ais Wyfjes van de zelfde Soort,

onverfchillig , alle die Verfcheidenheden ont-

'moet. De Snytanden van de Bovenkaak zyn

famenloopende, die in de Onderkaak, tenminfte

de middelften , leggen fchuins, en fpringen voor-

waards uit. Hoektanden zyn 'er boven twee

.kortere, onder twee langere, die uitfleeken,

zegt LlNNiEUS,

Vier Soorten z^n 'er van dit Geflagt, volgens Soorteo.

I.Peel. 11 Stuk, (^5 dee.
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I.AFDEEL-deezen Autheur; het Zwya naamelyk of ge-

XVfll. meene Varken: het Guineefehe, dat weinig

daar van verfchilt; het Zvvyn van Mexico, dal

de Reuk heeft van Moskeljaat en het Ooftin-

difche Zwyn of H(K)ru-Varken ^ Babyrmjfa ge-

naamd.

HoOFD/
STÜKT.

L

Zeug*

(l) Zwyriy met bet vmrfie van de Rug gebor-^

Jteld ,, de Staart Hairig.

Tot deeze Soort warden ook door den Heer

BuFFON gebragt drie Heeften, die men gemeen*

lyk en zelfs door den Heer Brisson onderfchei*

den vindt; naamelyk het wilde Zwyn , het tam-

me en het Chineefche. Want de uitwendige

tekenen en hebbelykheden heeft de HeerLiN-

T^BJ3s niet genoegzaam geoordeeld , om 'er

byzondere Soorten van te maaken. Van het

wilde Zwyn, by voorbeeld, is buiten twyfel het

tamme afkomftig , en dat het den Snoet wat lan-

ger, de Slagtanden grooter en fcherper, de

Oorcn korter en geen WolHgheid tuffchen de

Borftels heeft, als ook dat de kleur altydgrys-

agtig zwart is ; kan ten deele van de Levens-

wyze en Opvoeding afhangen. Het Chineefche

of Varken van Siam, hoewel de Rugbyna kaal

hebbende en korter Pooten , zo dat de Buik by-

na op den Grond kon^t, verdient ook niet als

eeö

, (i) Sus , Dorfo antice Setofo, Caud^ pilofL

Syji. Nat. Aper, Gësn. Quadr. 146. Aldkov* Bi/ulc^

1013. JoNST, Quadr. 74. Raj, Quadr. Jk6* (^) Sus

Gesn,
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een byzonder Soort aangemerkt te worden : j. Afoeeu

want, zege Buffon, deeze drie Beeftcn, niet xvili.

elkander 2;epaard, brengen Beeften voort , die Hoofd-
^ ^ • STUK.

weder vrugtbaar zyn.

Onder alle Viervoetige Dieren fchynen de Eigen-

Varkens in Beeftagtigheid uit te munten. Be- Tchappeiv

halve een onverzadelyke gulzigheid , die hun

onverfchillig wat voorkomt , zelfs Menfchen-

Drek , doet inzweigen , fchynt de niorfigheid hun

aangebooren , en dit maakt ze tot veragtelyke

Voorwerpen ^ die men fchuuwt aan te raaken ,

en daar men > by Luiden van Fatfoen , niet dan

met befchrobmdheid van fpreekt. Buitendien is

ook de luiheid of traagheid en koppigheid hun

eigen, zo dat men dikwils moeite heeft, om
ze langs den Weg voort te krygen, 't Is be-

kend , hoe onagtzaam zy zig in de flyk omwen-

telen , en in de Zonnefchyn beminnen te flaa-

pen of fluimeren ^ blyvende dikwils tot aan den

Middag in hun Kot. De koude Regenbuijea

doen hun aanftonds Lyfberging zoeken , en by

•t opkomen van een Onweder geeven zy hunne

ongeruftheid te kennen, door gieren, herwaards

en derwaards loopen en 't opneemen van Stroo

;

zo lang 5 tot dat zy zig by elkander ïn eene Schuil-

plaats bevinden. Men ziet ze zelden met elkan-

der fpeelen , gelyk de meefte andere Dieren

,

nog

Grsn, Qriadr. 872. Aldr. Bifulc.g'^7.]o^sT.Quadr,

Tab. XLVII. Raj. Quadr. 93. (c) Sus Chinenfis. 1$^

IVeligottb. 62, //. S(;m. 72.

I* Deel* U Stvk. '



*><2 Beschryving van de

I. Afdeel. ^^ëP^ë 2^y^ds > doen ; maar met geduurig köor-

XVllL ren brengen zy hun leevendoor, zodat het

Hoofd- ^^j^ Spreekwoord geworden is : hy knort als
STUIi. /^ ^ ^

een Varken.

jy Het wroeten in den Grond , om de kofl: te

MToeteninzoeken, is een Eigenfchap, welke die Dierby-
den Grond. 2Qj^(jg^ heeft, zynde daar toe van de Natuur

aan den vSnoet voorzien met een rond Kraak-

beentjé, dat opgeheven en %f gemaakt worde

door twee Spieren , die van den onderden rand

van 't jukbcen afkomen, en zig met twee fter-

ke Peezen in dit Beentje inplanten. Dit wroe-

ten ftrekt hun om de Wortelen te vinden en

magtig te worden , die voor hun een Lekkerny

zyo ; meeval de genen die van den Menfch.

gegeten worden ;
gelyk Karooten , Raapen

,

Aardappelen , Scorzoneeren , Paardebloemen;

doeh ook die van eenige andere Kruiden , gelyk

de Filipendula en Komyn. Men verwondert

zig dikwils , hoe zy in de Boflchen , daar niet

dan V/ortelen van Boomen fchynen te zyn , zo-

danig wroeten mogen ; doch dit gefchiedt om

de Aardbuilen, die geen Steng ofBladen boven

den Grond vertoonen , op te zoeken. Ditwroe*

ten 5 nu , flrekt wel dikwils tot fchadc van de

Landlieden , doch aan den anderen kant wor-

den daar door de onbebouwde Velden als gCi-

ploegd en tot Koornland bekwaam gemaakt.

Op dat zy dit niet in de Akkers of Weidlaa-

jden mogen doen, zyn de Boeren op fommige

plaatfen door de Wetten verpligt, hun Jaarlyks

den
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den Snoee met een Yzeren Ring te voorzien , j^ afdesu

of, denzelven aan 't 'end mee een Els door- xviii.

boord hebbende, een Yzer- ofKoperdraad daar Hoofd-

door te fteeken en dit zodanig om te draaijen , *

dat het 'er niet uit kan gaan ; *t weik de Var-

kens door de Pyn, die het verwekt ^ in twroc

ten verhindert. Thans wordt ons de uitvinding

medegedeeld, om hun dit kragtdaadig en voor

altoos te beletten. Men moet, naamelyk, de

gemelde Peezen omtrent een Duim van 't end

van den Snoet , niet nader , (om liet Kraakbeen

van de Neus ongekwetft te houden j) geheel af-

fcyden ; waar door men ook in eens vry is van

het deerlyk fchreeuwen deezer Beeflen en van

de moeite om ze alle Jaaren den Snoet te door-

booren.

Behalve Wortelen, Raapen en dergelyke Spyze*

Aardvrugten, Gras en Kruiden-, eet hec /Iwyn

ook Wormen en eenige andere Inlëktea , zelfs

Vleefch en Ingewanden van grooter Dieren. In

't byzonder egter is Gras en Koorn , benevens

allerley Boomvrugten , Nooten , Appelen , Pee-

ren , Pruimen , en wat meer van dien aart ge-

vonden wordt ^ zyne gewoone Spyze. De wilde

Zwynen meften zig zelven met de Eikels , die

zy in den Herfft menigvuldig in de BolTchen

vinden. Om het Koorn te befpaaren worden

de tamme , in Dalekarlie , dikwils met Kopeken,

,die van de Pynboomen- Schors bereid zyn, vet

gemaakt. Als de Beukeboom in de Zuidelyke

deelen van Sweeden vrugt draagt^ 'c welk alle

i. DïiKL, II Stuk* Jaa-
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ï. Afdrel. Jaaren niet gefGhiedt, dan worden de Varkens,

XVIIL uit de nabuurige plaatfen , in den Herffl derwaards

.sTUK?^^^
gedreeven, en, tegen den Winter terug gehaald^

zyn dezelven zo vet , als zy te vooren mager

waren; doch het Spek fmelt onder 't kookea

byna weg , hoewel het aan de Pottagie een

aangenaanie Smaak geeft. Van de Eikels en

Karftengen krygen zy vader , van Koorn of Meel,

iTiet Zuur Huy gemengd , het allerlekkerfte Spek

(*). Men kan ze , des noods , ook voeden met

de Bladeren en Takken van Ohne of Ypeboo-

men , gelyk in Noorwegen dikwils uit gebrek

gefchiedt, en dus worden die tot Winterkoft

voor deeze Beeften opgezameld.

Behalve het Meften moeten de Varkens ook

in den Winter gevoed worden, 't welk, als dé

Grond bevroozën en rnet Sneeuw bedekt is , koft-

baar valt ; alzo zy aan Hooy alleen zig niet vol-

doen kunnen. Hierom heeft iemand voorge-*

field de Kattenftaart , een Waterplant , die in

ondiepe Slooten overvloedig groeit , daar toe te

gebruiken^ Dezelve kan door middel van een

Stok 5 die aan 't end met twee doorgeftoken

Spykers, in 't kruis ftaande, is voorzien, be-

kwaamlyk met haare Wortelen worden .uitge*

haald , en j indien men ze dan zodanig bewaart,

dat zy maatig uitdampe en niet rotte , zo zal

dit een lekker Voedzel voor de Varkens zyn

,

waar

(*) LiNN.^! Ammiit^ Academ. Vol. V. p. 4Öp«
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waar by dezelven zig wel bevinden en hunne ï. Afdeeu

kragten behouddn (f).
XVI ïL

Met deeze Beelten wagt men , gelyk met het
s^i^k!^^^'

overige Vee 5 den tyd der volVvaflenheid niet af,

X)m ze vet te maaken : want dit gefchiedt met

de Varkens hoe eer hoe beter. Het Snyden

,

dat altyd de Mefting voorgaat, wordt gev^oon*

lyk verrigt als :zy zes Maanden oud zyn , in 't

Voorjaar of in den Herfft, en nooit in een zeer

heet of koud Saizoen; 't welk de Wonde ge-

vaarlyk of moeielyk te geneezen maaken zon.

Wanneer de Biggen in 't Voorjaar zyn gefnee-

den 5 worden zy in de volgende Herfft gemellv^

'cn het ^ is zeldzaam , dat men ze twee Jaafea

laat leeven. Zy groeijen egrer nog in het twee^

de, derde, vierde, vyfdejaar, gelyk men ziet

ïian de Zeugen en Beeren , die hoe ouder byna 1

hoe zwaarder ea grooter zyn. Men rekent dat

het leven der wilde Zwynen zig tot vyfentwin-

tig of dertig Jaaren uitftrekt. Aristoteles

ftelt twintig Jaaren voor den Leeftyd van de

Varkens in ^t algemeen, en hy voegt 'er by

,

dat de Mannetjes en Wyfjes , beiden , tot de

vyftien Jaaren toe vrugtbaar zyn.

De Zeug is altyd ritzig, en laat zig, zelfs Voort-

bevrugc zynde, befpringen. Zy draagt vier Maan- teeling.

den , en , geduurende dien tyd , moet de Beer

•van haar afgezonderd blyven, om de Vrugtniet

te

Ct) Verhandel, der Kon^ Sixcedfche Akad.Vi , Deel*

I» D'^Ku n Stuk,
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LAFDEEute kwetzen, noch de Jongen, als die ter We*
XVilf. ^eld komen, op te eeten; ^clyk de Zeug zeU

stüK. ^^ fomtyds doet, wanneer zy gebrek aan Voed-

zel heeft. Men laatze in 't begin van 't Jaar

befpringen , op dat de Biggen nog voor den

Winter zouden kunnen groeijen : doch , als men

ze tweeinaalr Tn 't Jaar wil doen Jongen, zo

doet men zulks in November , waanneer de Big*

gen, in Maart ter Wereld komende, nog voor

den Winter bekwaamlyk kunnen worden vet ge* ^

maakt en geflagt. De wilde Zeug werpt maar

eenmaal 's Jaars , en dat gemeenlyk in de Zo*

mer ^ zy laat haare Jongen wel drie of vier,

Maanden zuigen , en houdt ze by zig , tot dat

ze twee of drie Jaaren oud zyn. De tamme

Zeug laat men haare Jongen niet meer dan twee

Maanden zoogen ; zelfs worden de Biggen , als zy

drie Weeken oud zyn , reeds met de Moer in

't Land gejaagd, om ze aan 't Gras eeten te

gewennen ; vyf Weeken daar na worden ze van

de Moer afgenornen, en met Huy en Zemelen

gevoed , om ze naderhand te meften , of met

Melk tot Speenvarkens gemaakt.

De botheid der Varkens blykt nog te meer,

dewyl de Biggen naauwlyks hunne Moer ken-

pen, prammende aan de eerfte Zeug, die hun

voorkomt: doch in de wilde Zwynen fchynt,

ï^iilTchien uit noodzaake, een grooter drift te

^z^n van de Jongen naar de Moer en de Ouden

zyn ook daaromtrent oplettender. In den

Bronstyd zoekt het Mannetje en volgt het Wyf-
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|fc, blyvende doorgaans dertig dagen, met haar, i. afdeeu

in het digtfte der Boffehagiën. Het is diestyds xvili,

woefter dan ooit, en wordt zelfs verwoed in-^^^^^^^ö-

dien een ander Mannetje zyne plaats inneemen

wil , wanneer zy met elkander vegten en zig

fomtyds doodelyk kwetzen. Men hoort ze, in.

zulk een Geval, yzelyk gieren , dat anders de

Beer zelden doet, maar de Zeug meermaalen,

en, alszy verraft worden of fchielyk verfchrik-

ken 3 fnuiven zy zo geweldig , dat men het op

- een grooten afftand hooren kan.

Zodanige wilde Zwynen , die niet övér de Zwyöeii»

drie Jaaren oud zyn , worden by de JaagersJ^gt*

Beejlen van Kompagnie genoemd; alzo zy, toe

dien tyd toe , zig niet van eikanderen afzon-

deren , volgende altemaal hunne gemeene Moer,

Zy fcheiden zig niet van één > voor dat zy fterfc

genoeg zyn, om de Wolven tegenftand te bie-

den. Indien zy dus Troepswyze aangevallen

worden , ftaan zy elkander getrouwelyk bys,"

iiiaakende een ronden Kring 5 met het Lyf te-

gen elkander, de Koppen vooruit, en befluiten

de jongfte Jongen daar binnen. Men jaagtze

fomtyds met magt van Volk^ 't vi^elk een Klop-

Jagt genoemd wordt , om dat men ze ^ een Bofch

rondom bezet hebbende , door groot geraas daar

uit doet te voorfehyn komen , in welk geval he&

fomtyds wel een Man het leeven koft. Dcï

wilde Zwynen-Jagt met Honden is ook niet

zonder gevaar , en fchadelyk wanneer men eeö

ouden Beer aantreft , die weinig deugt en d%-

X. Deei. II Stuk. R wil^
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LAfdeel.wüs verfcheide Honden dood byt of verfcheutti

XVilI. Hierom zyn de Wagt- en Bulhonden beft tot

Hoofd-
^^q^q j^g^. dje tegen den Winter tydig is; hoe-

wel men ze in den Zomer , of in 't Voorjaar,

beter kan verralTen; 't geen in dénagt , by hel-

dere Maanefchyn , bekwaamlykft gefchiedt.

Verfcheide Merktekenen zyn 'er ^ om de

Grootte en Ouderdom van het Zwyn , zonder

dat men het nog gezien heeft , eenigermaate te

ontdekken. De wydce der Spooren die zy maa-

ken 5 der Gaten die zy graaven ; de grootte van

den Drek, dien zy loozen, en der Voetftappen^

die zy in de Aarde drukken ; geeven daar een

blyk van. Het gebeurt fomtyds , dat zulk een

Zwyn 5 na zig in de Vuiligheid gewenteld te

hebben , tegen een Boom fchuurt y en daar aan

merktekenen van zyn Lighaams-groottc laat.

Ook verfchillen de wilde van de tamme Zwynen

hier in 3 dat deeze laatften hunne Agtcrpooten

niet in het Spoor der Voorpooten zetten , en

hunne Voetftappen zyn niet vlak ^ als die van het

v/ildeZwyn, maar hol. Dit volgt , in *t graaven

met zyn Snoet , doorgaans de Vooren , die 'er in

de Akkers zyn ; het tamme maakt zyne Gaten

hier en daar, zelfs dwars over de Vooren heen.

Ook zyn 'er Kenmerken , om de Mannetjes der

wilde Zwynen , aan het Spoor , van de V^yfjes te

onderfcheiden ; dewyl de Zeug Ipitfer Hoeven

heeft 5 zettende de Agterpooten zo wyd niet van

elkander , als de Beer.

• Zo dra een wild Zwyn gedood is, fnyden de

Jaa-

r
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jiaagers hetzelve zorgvuldig de Ballen af , die j, AFÖEEfc

een zo fterke Reuk hebben, dat, indien men ze XVIII.

'er flests vyf of zes Uuren aan laat blyven, al
^^^^^föi

het Vleërch daar door befmet wordt. In een

'oud Zwyn deugt niets dan de Kop , daar in te-

gendeel hét Vleefch, der Jongen Ónder 't Jaar,

niet alleen lekker is , maar zelfs fyn van fmaafc

De Ouden plagtén de Biggen der wilde Zwynen^

levendig gevangen zynde , tfe fnyden , en lieten

^e dan weder iti 't Bofch loopen , wanneer zy

veel beter wierdeii dan de tarrime die memop

k Hok meft.

Deeze Soort Van Diëten , fchöbn overvloe-

dig in Europa , Aftika en Afie , wordt van na-

tüure niet gevonden in de nieuwe Wereld. Dé
Spanjaarden hebben ze derwaards overgebragt

en zy zyn 'et vermenigvuldigd niet alleen ^

maar zelfs wild geworden op veele plaatfen* Dé
Chineezen voeden een menigte Varkens op^

om dat het Vleefch en Spek derzelven hun zeer

wel fmaakt. De Turken ^ in tegendeel , en alle

die de Leere van Mahometh aalnkleeven , heb-

ben 'er 5 gelyk de Jooden volgens de Wefc van

Mofcs , een afkeer van , ja durven ze niet aan-

raaken , als onreine Dieren zynde. De Negere

brengen, tot hün Onderhoud, ook een menig-

te Varkens op , die iti de hëete Landen meeft=^

al zvvart zyn , als minder ontaard van den na-

tuurlyken wilden flaat, en in tegendeel het aU

lermeeft in de koude Landen ; gelyk men aan

l.Otci. 11 Stuk. Il 2 d^
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LAfdeel.^^ Ooren, welken de tamme en witte Varkens

XVIII. zeer lang hebben, duidelykfl: befpeurt.

Hoofd- Jq het Lighaam van een Varken (zegt de
STUK,

Hqqy Daubenton) openbaart zig niet minder

gehalte.
'
wanftalligheid , dan plompheid in zyne bedry-

ven en driften. De ïfals is zo kort en dik , dat

de Kop byna aan de Schouderen raakt , en het

houdt denzelven altyd naar om laag , terwyl

,

door de kortheid der Voorpooten , zyn geheele

Lyf als naar de Aarde duikt. De beweegingen,

die het maakt, ontbeeren de deftigheid, welke

'er is in den gang van veele andere Dieren, en

het loopt al fpringende, wegens de llyfheid zy-

ner Beenen. In zyne grootfte woede heeft het

een gedwongen houding, en maakt een flegte

figuur om zig te verweeren , daar het naauw-

lyks iets dan zyne Slagtanden toe heeft , zon-

der welken zyn Gelaat by uitftek fchraal is,

ontbeerende alle fraaiheid.

Het tamme Varken heeft den Kop langwer-

pig, het end van den Snoet dun , naar de groot-

te van het Hoofd te rekenen , en het agterfte

gedeelte van 't Bekkeneel zeer verheven ; de

Oogen klein , de Ooren breed , den Hals dik en

kort , het Lyf grof, het Gat afloopende , de

Staart dun en vanmiddelmaatigelangte, de Bee-

nen korten regt, inzonderheid de Voorpooten."

Het wilde Varken heeft den Kop langer , hec

onderde gedeelte van 't Voorhoofd meer ge-

boogen ; de Slagtanden grooter en fcherper dan

die der andere Varkens : de Staart is kort en

regt
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fegt. In het Chineefche of Siamfche Varken is i.afoeel,

de Kop ook langer, de Snoet dikker; de Oo- XVlü.

gen zvn zo klein noch de Ooren zo groot niet; Hoofp-
^ ^ STUK,

de Hals en Voorpooten korter; de Hoeven

grooter, de Staart langer dan die van het tam-

me Varken en zonder eenige kromte. Het

Voorhoofd is bultig en de Rug ingezakt , om-

trent even zo 3 als in het wilde Zwyn. De Oo-

ren zyn in de tamme Varkens voorvvaards ge-

ftrekt , niet opwaards gelyk in de twee anderen;

welk verfchil zig reeds in de Jongen , die nog

geen Jaar oud zyn , openbaart. De Staart kruk

in de Speenvarkens niet op , voor dat zy zes

Weeken of daar omtrent bereiken* In de tam-

me Varkens i* het Lyf ook langer dan in de

Wilde en de Chineefche. Deeze laatften wor-»

den in Europa dikwils opgevoed en gemeft,

hoewel zy kleinder zyn , wegens de lekkerheid '

en blankheid van hun Vleefch : zy paaren en

teelen voort met de Varkens van het gewoo-

ne Ras.

Elen wild Zwyn, dat tweehonderd-zeven-en '^WHde

vyftig Ponden woog , en welks langte , geme.
^^"^^^

ten in een regte lyn van den Muil af tot aan

den oorfprong van de Staart, vyf Voeten agc

Duimen was , en de omtrek , dwars over het

dikfte van het Lighaam heen , vier Voeten twee

Duimen; hadt den Snoet en de Ooren zwart

,

het overige van den Kop uit wit , geel en zwart,

gemengeld. De Keel was roodagtig. Op de

Rug hadt het Borftels van drie en een halfDuim
iDiBL. ustwk, R 3 lang 5
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hAvuKEhM^S ? welker kleur, van den wortel af tot oyeif

XVIir, de helft der langte, zwart was^ verder vuilwit

Hoofd ^n aan de punt roodagtig bruin, ter langte van
^

' y* ongevaar een half Duim. Dceze Borftds lagen

agterwaards over en bedekten elkander, zoda-

nig dat men niet meer dan de brqine kleur van

hunne uiterfle tippen gewaar wierd. Het Hair,

op de zyden van 't Lyf en aan den Buik , hadt

maar de langte van omtrent drie Duimen , eu

was van de zelfde kleur als de Borftels op de

Rug, maar, hoewel ook agtcrover leggende

,

vertoonde zig deszelfs witte kleur zo wel als de

bruine , om dat het veel dunner flondt. In de

Oxel§ en Lieffchen, aan den binnenkant der

Dyën en by het Gemagt, wasji^t Hair rood-

agtig ; hoewel het , naauwkeurig piiderzogt zyn-.

de, bevonden werdt, alleen maar rood te zyn

aan de tippen. Het end van de Staart en het

onderde der Beenen, was geheel zwart. De
Staart yan een wilde Zeug liep. ^it in Borftels

van zeven Duimen lang,

'tChi- Een Varken yan Siam? welks langte, geme-

peefche ten in een regte lyti van den Muil tot aan 't

y%x\m,
j3egin van de Staart , drie Voeten was en ne-

gendhalf Duim , hadt langs de Nek en Rug

Borftels van zes Duimen la,ng , daar die op den

top van 't Hoofd , en aan de Billen , maar van

twee of drie Duimen waren en de overigen

flegts een of twee Duimen. De Lippen, de

JCop aan de zyden , de Keel , de Borft , Buik

en de hinnenlc^nt der Beeneq ^ hadden weinig

Hair
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'Hair en fcheenen zelfs, op eenige pl^atfen
, j^ ^^^^^^^

geheel kaal te zyn. Alle de Borflels waren zwart xviii.

van kleur, maar men vondt 'er witte tufichen H^ofo-

de Oogen en geelagtigen, gelyk die van de^^''^^*

meefte tamme Varkens, op de Lippen, aan 't

end van de Staart en aan de Pooten. Nog

verfchilc dit Varken van onze tamme Europe-

aanfche daar in , dat zyn Jong , ter Vv^ereld ko-

iiiende, reeds de zelfde kleur heeft , dien het in

de volwailenheid behoudt: terwyl de Biggen

der tamme Varkens eerfl: blank of wit Hair

hebben, dat naderhand geel wordt aan de

tippen.

Het Zwyn is in den rang der Dieren met ge* De

fpleeten Hoeven geplaatft geweeft, om dat het Ploten.

iTiaar twee Toonen heeft, die op den Grond

raaken , aan ieder Poot ; dat de uiterfte ry der

Vingerbeentjes omwonden is met eene Hoorn-

agtige zelfftandigheid en dat de Pooten , in den

eerden opflag, veel gelyken naar die van den

vStier, Ram, Bok, enz. Zo dra men egterde

Huid heeft weg genomen, vindt men ze zeer

verfchillende : want daar zyn vier Beendertjes

in de Agterhand en Agcervoet, en vier Vin*

gers , waar van ieder beflaat uit drie regelmaa-

tige ryën. De twee middelfte Vingers zyn lan-

ger dan de anderen , en hebben ieder een Schoen,

die op de Aarde ruft; de twee anderen zyn veel

korter , en hebben ieder een dergelyk Hoorn

,

doch 't zelve is hooger geplaatft , daarnaamelyk

vJe Spooren der OITen , Bokken , Rammen, zyn.*

h Deel. II Stui^, R 4 IJiCf
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ï. Afdefx Hi^i* zou men de Natuur, volgens de aan-

XVilL merking van den Heer de Büffon , haaft van

fjUK. overtolligheid kunnen befchuldigen ; dewyl het

Varken 5 hoe zeer in volkomenheid van 'tmaak-

zel zyner Pooten de Dieren, die veel fraaijer

zyn van Lighaamsgeftel , overtreffende, geen

het minfte gebruik van deeze Vingeren heeft,

om ijsts aan te grypen ; doch wy v/eeien het

oogmerk van den Schepper niet, en mifTchien

doen zy grooter dienil, dan men zig verbeeldt.

OiidertulTchen is 't zonderling, dat m fommige

Landen dikwils een Ras gevonden wordt van

tamme Varkens , die altyd maar ééne Hoef of

ongefpleeten Pooten hebhen; 't w^elk Aristo-

LES reeds aangemerkt heeft , in Pilyrie , P^onie en

elders, voor te komen, en LiNNiEus zegt, dat

men zulks omtrent Upfal in Sweeden niet on-

gewoon is.

Kwaaien. Dit Beeft is, uit hoofde van zync Vetheid

en Morfigheid, eenige Kwaaien onderhevig.

Van Schurft loopen de vetden meed gevaar

,

indien men niet zorgvuldig de Hokken fchoon

houdt , en het Spek van zulk een Varken kan

,

wanneer het gegeten wordt , veel nadeel doen.

Luizen gaan hier mede , gelyk in de Menfchen,

dikwils gepaard. Het gemeenlle Ongemak, dat

hun overkomt, is hec gene men Gortigheid

noemt, als wanneer het Spek niet deugt, zyn-

de vol van kleine harde Korreltjes. Deeze Ziek^

m , waar omtrent de Koopers ligt zouden kun-

peii bedrQQgen worden > ontdekt men door 't
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opligten van de Tong; als wanneer dezelve zig
j, afderl.

van onderen , 't zy door Kliergczwellen of klei- xVilï.

ne zwarte flippen ^ duidelyk openbaart. Ook ^^^^^ö-

kan men zig van hunne Ongezondheid verze-

kerd houden , indien de Borftels 5 uit de Rug ge-

trokken , aan den wortel bloedig zyn , of wan-

neer zy op de Agterpooten niet kunnen Haan,

Om de Gortigheid van een Varken te genee-

zen, is het Spiesglas, hun ingegeven , van veel

dienft. Het wilde Zwyn is van deeze Ziekte

bevrydv

De Ingewanden van het Varken gelyken , zo Inwendf-

men gcmeenlyk zegt 5 onder alle Dieren l^et^^
^^^^'

meefte naar die van den Menfch , en derzelver

gefteldheid is zo bekend, dat ik my niet op zal

houden , met die te befchryven. Alleen zal ik

agt geeven op de deelen der Voort teeling in de

Zeug, die wegens 't groot getal van Jongen

,

w^elken zy in ééne reis ter Wereld brengt , mer-

kelyk van de andere Beeften zouden moeten

fchynen te verfchillen. De Lyfmoeder^ egter^

heeft maar twee Hoornen , of maakt een figuur

gelyk de Karteldarm , waar in de Vrugten agter

elkander geplaacft zyn, en het Vatvlies om*

vangt , gelyk in de andere Dieren , het Pisvlies

en de Vrugten , die onmiddelyk zyn vervat in

een zeer dun en doorfchynend Vlies , geheel

van 't Lamvlics afgezonderd , doch met gaten

doorboord voor den Mond , het Aarsgat en de

Schaamdeelen. Ook gaat door hetzelve de Na-

velftreng heen , die in de Vrugten van een Zeug,

1, DEti, n sti;i^' R 5 wel-
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I.Afdeel. welke door den Heer Daueenton ontleed werdt,

XVIIï. de langce hadt van zes Duimen. Men kon ia

Hoofd-
^Q^zéiwer Lyfmoeder naauwlyks iets , dat naar

STUK»
eene Moerkoek geleek, ontdekken, dan alleen

>.

dat men op de Oppervlakte van het buitenftc

Vlies eenige donker roode Puifljesvond, v^eek

van zelfdandigheid , die , zo gemelde Heer zig

verbeeldt, daarvoor kunnen verftrekken.

Gebruik Oi;eindig is het gebruik , dat men in de Huis-

*" ^^ houding maakt van deeze Beeften. De Speen-

din£
^^ varkens worden , als zy gevuld zyn en aan 't

Spit gebraden , voor een groote lekkerny ge-

houden. Niet minder fmaaklyk zyn dq Kinne-

bakken cxi Tong , gezouten en gerookt ; de

Schouders gebraden, de Pootjes gezooden en

de Krapjes gedoofd. By de Romeinen was het

gebraden Buikftuk van eene Zeug , kort na dat

dezelve gejongd hadt , met de Uijers daar aan,

genaamd Sumen,, inzo veel agting, dat 'er geen

Maaltyd zonder 't zelve werdt toegeregt. Op
de Viiha waren zy zo verflingerd, dat zy,

naar 't Verhaal van Plütarchüs, de Zeugen,

door dezelven op den Buik te fpringen en te

fchoppen , deeden miskraamen , ten einde dat

Lighaamsdeel zeer uitgezwollen te bekomen (*).

Byna alle Ingewanden , zelfs de Long , kunnen,

gehakt , en met verfcheide Kruideryën gemengd

?ynde, tot Spyze worden opgedifcht. Van de

Dar-

{*> In zulk een betekenis moet men het zeggen

Te^ftaan van Horatiüs : ml Fulvd pulchriui ampld.
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parmen, mee Varkens-Vleefch geflopt, maakt l AFDEEt.

men Worflen 5 mee Bloed en Lever Beulingen. XVlïL

De Hammen worden , door 't Zouten en de Rookj, I^^o?^,.

zodanig toebereid, dacveelen van 't Landvolk,

in 't Noorden en in Duitfchland , dezelven raauw

kunnen ceten. Men houdt de'Spaanfche, Weflr

phaalfche en de Pomnierfche of die van Lubek^

voor de beften,

Het Vleefch der Varkens is v^el duurder dan

dat van Oflen en Schaapen , doch hetzelve eii

het Spek maakt een Spyze uit 5 v^-elke voor zwak-

ke Maagen en voor zodanige Menfchen, die

zig weinig beweegen , gantfch onvoordeelig is;

voornaamelyk , indien zy 'er veel Waterige drank

op gebruiken. In meeft alle Ziekten wordt het

gebruik van Spek, door de Génecsheeren , met

veel reden verbooden , en in veelerley Onge-

makken , gelyk Schurft, loopcnde Zweereoj,

Puiften en zqlken, die naar de Verfterving of

de Kanker hellen , vooral in Veneriaale Kwaa-

ien , is het ten uiterfte nadeelig. De Heelmees-

ters befpeuren in de behandeling der Wonden ^

dat de Patiënt Spek gegeten heeft , aan den aart;

van de Etter, die daar door fcherp en ftinken»

de wordt. Men twyfelt of het Scheurbuik, dar

in de Noordfche Landen zodanig heerfcht , niet

veel af hangc van *t eeten van gezouten en ge-

rookt Varkens-Vleefch en Spek. In de Oo6^^

terfche Landen fchynt de Melaatfchheid daar

door fomtyds veroorzaakt te worden, en dit,

meent men, is de voornaame reden, dat zulks^

I. Deel. U Stuk.
,

Uail
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Hoofd
STUK.

In de

Genees-

kunde.

h Afdeel. ^^" ^^ Ifraëliten verbooden werdr. Ondeftus-

XVIir. fchen vat hec Vleefch veel beter Zout en Sal-

• peter, en is, gezouten zynde , duurzaamcr dan

eenig ander Vleefch.

Veel deelen , niettemin , van 't Varken , zyn

by de Geneeskundigen in gebruik. De Reuzel

maakt het voornaamfte lighaani uit van veele

Zalven ; zynde op zig zelve , door uitwendige

Smeering , bekwaam tot verzagting en wegnce-

ming der Pynlykheden, zo in^ als uitwendig,

inzonderheid die der Nieren en Gewrichten. De
Gal wordt van Dioscorides tegen de Pyn in de

Ooren aangepreezen , als ook, om de groeijing

van 't Hair te beletten. De Melk gebruikt men

in de doofheid en het ruifchen der Ooren, dik-

wils niet zonder Vrugt. De Varkens-Stront

,

genaamd Succerda ^ is een Middel, daar het Ge-

meene Volk veel werks van maakt, tegen de

Bloedvloeijingen. Gantfch verfch of nog roo^

kende voorde Neus gehouden, belet zy het

bloeden op een kragtdaadige wyze. De Boe-,

ren gebruiken het Middelrift, met groot voor-

deel, in de Beenbreuken en Kneuzingen, flaan-

de_ hetzelve als een Pleifter , die zeer verzag,

tende is , daar om heen.

Het wilde 2wyn levert dergelyke Genees-

middelen uit/ en, jbng zynde, is het Vleefch

veel gezonder dan dat der tamme Varkens, wor»

dende, zo wehals^de Kop, voor een groote lek-

kerny gehouden. Men fchryft ook aan de Pis

,

Wanneer dezelve, met een weinig Olie , eeni-

gea
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gen tyd in de Blaas is in den Schoorfteen opge* i, Afdeel*

hangen geweeft, en de dikte van Honig heeft XVIIL

gekreegen, een byzondere kragt toe, tegen de Hoofd ^

Wormen der Kinderen, wanneer dezelve op

den Navel geftreeken wordt. De Slagtanden ^

die halfmaanswyze krom zyn , driekantig en zeer

fcherp ; welken men , in de Onderkaak , wel agt

of negen Duimen van een Paryfchen Voet lang

gevonden heeft, flaan van ouds te boek als een

voornaam Middel tegen 't Bloedfpuwen, de

Pleuris en andere Ontfteekingen ; dewyl zy,

door hunne Lymagtige deelen , de fcherpheid

der Vogten temperen. Van de Huid maakt men

Zeeven , en het Hair dient tot Schuijers , Bor-

ftels. Stoffers en Schilders-Kwaften.

(2) Zwyn met bet agterjle van de Rug gebor-

field y de Staart ter langte van de Pooien j Porcuu

een blaasje aan de Navel. Guineefch

Varken.

Dit Beeft verfchilt in Lighaamsgeftalte naauw-

lyks van onze tamme Varkens; doch het heeft

de Ooren zeer lang, uitloopende in eenefcher-

pe punt , en de Staart , die geheel kaal is , hangt

byna tot op den Grond. Men vindt aan 't zel-

ve in *t geheel geen Borftels, maar hetgeheele

Lyf is, met kort Hair, ros van kleur en glanzig

zynde , bedekt. Op de Rug , egter , digt aan de

Staart,

(2) Sus Dorfo poflice Setofo , Caud^Iongitudine
Pedum, Umbilico Cydifero. S f̂t. Nat. Poreus Gai-

neënfis. Raj. Quadn 96.
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I^ y^POE^L. Staart , en omtrent den Hals, heeft het langer

I
XVIII, Hair , dat zig Borfleh'g vertoont. Men vinde

* Hoofd- deeze Zwynen in Guinéa en Brafil. DeAfbeel-

ding, welke by Johnston Tab. XLVI. daar

van gegeven wordt , zegt Brisson is goed.

IIL (3) Zwyn met etn Beursje óp de Rugy zonder

tajaca. Staart.

Muskus-

Ewyn. Veelerley Naamën heeft dit Beeft in de Ame-

rikaanfche Taal. In Brafil heet het Tajacu of

Cuaigtiara ; in Me3cico Coyamatl óf Quaucoya^

matl', dat Muskus-Zwyn betekent. Johnston

heeft 'er een Afbeelding van gegeven ^ ondet

den naam van Zainus of Tajacu y die , gelyk de

Afbeeldingen van Piso, Marcgrave en Nje-

iiEMBERG 5 goed zou zyn , indien 'er geen

Staart aan Wcis getekend. De Frdnfchen van

Guajana noenien het Cochon noir , dat is zwart

Varken. De gemeene Naam is Mexikaans Var-

ken ; fchoon het zig ook in andere deelen van

Zuid-Amerika onthoudt.

g. .^ Deeze Deeften loopen tröepswyzc en houdeil

fchappen. huis in de Gebergten en BolTchen 5 leevende ^

gelyk de Varkens, van Wortels, Eikelen ent

Vrugten. Men verhaalt , dat zy allerley foort

Van Slangen, als ook de Venynige Padden

i

den Oorlog aandoen. Zo dra zy een van deeze

Die-

(3) Sus Dorfo cyftifero , Cauda nnlla. 6>/7. Nat.

iTajacu. Pis. Ind. 98. Tnjacu , five Aper Mexicanus

tóofchiferus. Tyson, Jet. N. I53- Raj. Quadr. 97

-

Cuai-
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Dieren vinden, vatten zy hetzelve met de Voor- 1. Afdeel.

pooten, flaan de Tanden in den Kop en zetten xviii.

'er hunne Nagels in. Wanneer het een Slang
^^JJ^^^^^'''

is of Adder, weeten zy hetzelve de Huid, zeer

knaphandig , van den Kop tot aan de Staart toe,

af te ftroopen , en eeten het Vleefch ; gaande

vervolgens , zo men wil , den Wortel opzoeken

van een Boom, die hun totTegengift zou ftrek-

ken van allerley Venyn, 't welke het moge

hebben ingezoogen. Rajüs, egcer, en veelé '

anderen 3 twyfelen aan dit fluk. Men fchryft,

dat deeze Dieren zig als by geheele Legers ver-

zamelen , en zig dus, onder eenen Overllen öf

Veldheer , tegen de Tygeris en andere Roofdie-

ren verdedigen. Laat heeft , zo Rüisch ver-

haalt , 'er een gehad , 't welk hy tam gemaakt

hadten zes Maanden hieldt, voedende het met

dunne Spyze even als de gewoone Varkens.

Het Lighaam is kleinder dan dat der tamme LighüamÉ-

Varkens in Europa. Dat gene^ waar van Ra-S^^^^^s*

jüs fpreekt, hadt van deti top des Hoofds af

tot aan de plaats 5 daar gemeenlyk de Staart is

in de Dieren , de langte van twee Voeten. De
Onderkaak Hak verder uic dan de Bovenkaakt

De Hals was kort en dik, enhetHair uit zwart

en wit gemengeld , even als over 't geheele

Lyf , dat bezet was met Borftels, dikker en

grooter dan die der Varkens, doch zo groot

niet

Cuaignara. Marcgr. Braf. 229. Barth. Cent. IL
Obf. ^6. Quavlifa cogmaci Quapizoil. HE.Kü.Mexw.

617. Tab. 63.

J.DiKi. IIStvk,
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LAFDEEL.niet als van den Egel Aan den Buik was helS

XVIIl. Beeft geheel kaal, doch aan de zydcn hadt het
Hoofd-

^^^^ j j^j^. ^^^ j^q^ ^^^q^ ^^^^ 'i- midden van de
STUK*

Rug hoe langer vvierdc ; zo dac eenige Borftels

aldaar vyf Vingerbreedten lang waren^ Op 'c

midden van den Kop , tuflchen de Ooren , hads

het een bosje ftyf Hair, ten grootflen deele

zware De Ooren waren derdhalf Duim lang i

regtopftaande en puntig. Het hadt klein€ Oo-

gen 5 en verder vv^aren de Snoet en Bek , Poo-

ten en Hoeven , als die van onze tamme Var-

kens: de Agterpooren met Nagelen voorzien,

langer dan ze anders by de Dieren zyn, met in

twee-en gefpleeten Klaauwen. Het hadi geen

Staart, en zulks is minder te verwonderen,

merkt deeze Schryver aan ; dewyl 'er in hee

Geflagt der Aapen ook zyn , die geen Staart

,

en anderen die een lange Staart hebben^

Hêt Verfcheide Schryvers merken aan , dat de Ta-

Beursjeopjacu een Bultje op 't midden van de Rug heeft,

^ ^^' zeer leelyk ruikende , 't welk men , zo dra het

Beeft gedood is , daar af moet fnyden
', dewyl,

wanneer dit niet gefchiedde, in minder dan een

half Uur tyd^ het Vleefch , door zynen Stank

,

niet eetbaar zoude zyn , daar het anders veel

fmaakelyker en gezonder is dan dat van onze

Meft.Varkens , komende veel overeen met dat

der wilde Zwynen. Brïsson verzekert ook dat

het Beursje op de Rug, 't welk waarfchynlyk

in dat Bultje zal begreepen zyn , een dun Vogt

inhoudt van zeer onaangenaame Reuk. De Heer*
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Tyson , die een Ontleedkundige Befehryving van L AröEfefer

dit Zwyn aan 't licht gegeven heeft, verzekert XVUL^^

in tegendeel, dat het Vogt, in ditBeursjever-^^^J^^
'

vat, naar Moskdjaat rook. Men weet dat de

Reuk, in verlchéide Stoffen j ligtelyk verandert^

Sommigen zyn 'er , die dit Gat op de Rug, 'c

welk zo wyd is dat men 'er den Pink in kan ftee-

ken, eeri Navel noemen, en willen, dat heti

Zwyn daar door Adem haalt ^ om langer en iheb

Ier te kunnen loopeü*

By de Ontleeding van dit Dier, vérhialtBAR^

THOLiNUs , werdt op 't midden van de Rug i

uitwendig, of boven de Ruggegraat naby dö

Lenden-Wervelen j een Prammetje gevonden^

hebbende den omtrek byna van een Gouden Du^

kaat , dat de Ontleeder zig vo^beeldde gefchikè

te zyn om de Biggetjes daar aan te laaten rui-

gen ; alzo 'er Klieren onder lagen , en taame-^

lyk groote Aders derwaards liepen, terwylaarl

den Buik de Tepels geen Klieren hadden , noch

met genoegzaame Vaten tot affcheiding van hed

Zog fcheenen voorzien te zyn* Zelfs gaf die

Prammetje^ zo de Laat aantekent, fomtydë

een Vogt uit, naar Melk geiykende: doch by

naauwkeurige ondervraaging van de genen , die

it\ Brafil lang gewoond hadden , verftondt nien^

dat dit vermoeden ongegrond v^as ; alzd heC

Botü zyne Jongen uit de Tepels, die hcÈ aaö

den Buik heeft, zoogt.

De Lever, zegt hy, van de Tajadu, ivórdt tï^^^^^-"

niet döof een Opfchortende Bandgehoüdêil^jJ^^^

h Dtki. Il Stuk* ê < tóSgr



i74 Beschryving van de

LAFDfiEumaar is met een enkel Vlies aan de Wervel-

XVI j|[* beenderen gehegt. Zy heefc geene Galblaas.

- Hoofd- -q^ jyjjij- ^ ^\q naauwlyks de dikte van een Pink
STUK»

heeft 5 is twee Handpalmen breed. De Maag

is met twee Aanhangzels , als Hoornen , voor-

zien, het eene boven, het ander onder aan de-

'
^

zelve. De dunne Darmen waren aan de regter

zyde , om hoog ; de dikke , aan de flinker zy-

de 5 omlaaggeplaatft; hebbende, met elkander

5

de langte van vierendertig Voeten. Het Hare

is een Handbreed af van 't Middelrift. De Long

is in zeven Lobben verdeeld, vv^aar van drie ter

wederzyde, de zevende omtrent de punt van

't Hart, als gemeen zynde aan de beide deelen.

Volgens den Heer Linn^us is het Lighaani

Afchgraauw , met een geelen Band om de Schou-

ders en een zwart Kruis boven de Neus: de

Pooten zyn zwart. Het heeft een witte Vlak

boven de voorfte Kniejen : korte zwarte over-

endftaande Borflcls tuflchen de Ooren , die kort

zyn, niet op de Rug: een Bultje aan dezyden

van den Bek en boven de Neus. Boven de Bil-

len is een Klier, die een Vogt affcheidt, dat

zeer welriekende is.

IY, (4) Zwyn met twee Slagtanden op het Voorhoofd.

rloorr

Varkeiu

Hoorn* ^"^^^ reden wordt dit Beeft Hoorn- Varken of

(4) Sus Dentibos duobus Caninis fronci innaiis.

53[/?. Nat, Babyroulla. Bont. Jav, 61. Baiitij. Cenr.

2. Obf. 96. Grew, Mus. Tab. I. ^lv^. Mus i.p.80.

Tab. L, Fig, 1,. Raj, Quadr» p(J,
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gehoornd Varken genoemd , welke naam aan 't
j^ AföeëL»

zelve veel beter voegt dan dieven Zwyn^Hert, xvuh
of Hert-Zwm, gdvk het eigentlyk zou moe- Hoofö«

^ ^
, , . STUK»

ten zyn , indien men deeze benaamuig op eene

behoorlyke wyze gebruiken wilde. Want het

gelykt het allerminfle niet naar een Hert, dan

wegens de Tanden op 't hovende Kaakebeen

,

die ondertuffchen zeer weinig overeenkomfl:

hebben met de Hoornen van een Hert. Men-

zoude ook , wel is waar 5 niet zeggen kunnen ,

dat het volkomen naar een Zwyn gelykt; doch'

het vèrfchil is zo geringd dat men geen reden'

heeft 5 om het van de Zv/ynen af té zonderen*

De Indiaanfche Naam, Babyroiisfa, betekent

niet meer, dan een Zwyn of Varken, dat iets

heeft voM het Hert,

Volgens het Verhaal van ValentYn, door Ligliaümi*

wien dit Beeft befchreeven wordt, zou hetzel- ^^^^^^^*

ve zig nergens anders dan op 't Eiland Bouro^

een der Molukkes , beweften Amboiüa ; op de

Ooftkult van Celebes en daaromftreeks , ont-'

houden. Het moet 'er vry gemeen zyn, de- .

wyl Seba getuigt , wel vyftig zodanige Koppert

of Bekkeneelen gezien te hebben^ die om d&

zeldzaamheid uit Ooftindie in Holland worden

overgebragt. Het gelykt in kleur naar de tam-

me Varkens 5 doch is wel zo blank; het Lyf
[

grof en vet; de Kop langwerpig en fmal, metf ^

een langen Snoet 5 tot het wroeten in de Aardo

bekwaam. De Ooren (laan regt op , zyn klein

en puntig ; de Oogen zyn klein* In de Boven-
* I.Dlfi. il Stuk. S 2 kaak
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LAfdefl. Raak heeft het twee Slagtanden, of tweegroo-

XVfH. te omgekromde Tanden, die zodanig ftc^an , dat

Hoofd- j^ Punten reiken tot aan de Neusbeenderties •
5TÜK. "^

onder de Oogen ; 't welk voornaamelyk in dee-

ze Dieren plaats heeft j als zy oud worden, en

hun dan Pyn veroorzaakt* Decze Tanden ko-

men met de Wortels byna tot aan de Oog-

hollen toe* Die van de Onderkaak zyn ook

lang , gekromd en in 't voorfte gedeelte ge-

plaatft. Pooten heeft het, gelyk de Europeaan-

fche Varkens , met gefpleeten Hoeven ; de Bee-

nen zyn lang en dun ; de Staart is groot , ge-

kruid , en eindigt met een Kwaft.

Gebruik Sommigen hebben beweerd ^ dat deeze Tan-

cier Slag- dcn Hoornen waren, doch de zelfftandigheid

tanden of
^^^^^ 2;enoegzaam aan , dat het niets anders zvn

Hoornen.
, rr^ ^ ^^ /- , -i • , ,

dan Tanden. Meer verlchil is er over den

dicnft, welken het Beefl 'er van heeft. Hec

komt my niet waarfchynlyk voor, datdezelven

'er tot enkel fieraad aan zouden gegeven zyn

;

noch ook , om zig by nagt daar mede op te

hangen aan den tak van een Boom , ten einde

in veiligheid voor de Tygers en andere Roof-

dieren te kunnen flaapen: maar veeleer, dat het

dezelven tot zyne verweering gebruikt; en mis«

fchien ook om de Vrugten van eenige Boo-

men af te fcheuren : terwyl het andere Tanden
^ om te byten en te kaauwen heeft.

De Indiaancn agten het Vleefch van dit Hoorn-

Varken het befte der wilde Dieren , en fraaa*

kelyker zelfs dau dat van ' 't gewoone wilde

Zwyn.
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Zwyn. Het Lighaam is met Hair bedekt;» datj. AFDEst.

zeer zagt is op 't aanraaken, kort en als Lam- XVIIJ.

meren-Wol; doch boven op de Rug is het Bor- ^[^^^^^

flelig en hard. Wat gebruik men daar van maake,

vind ik niet aangetekend.

XIX. HOOFDSTUK-
Befchrymng van 't Geflagt ^^r Armadillen, of

Schildvarkentjes 3 onderfcheiden in zes Soorten^

naar dat 23? > tujjchen bimne Schilden , met een^

drie , vi^r , zes ^ zeven of negen Gordels ^ z'^^n

omringd.

DE Spaanfche Naam deezer Beeften , dien ik Naam.

hier met een Nederduitfchen uitgang be-

houden zal , is Armadillo , byna overeenkomen-

de met het Latynfche Woord Cataphracius , 'c

w^elk een Man, van hoofd tot teen geharnaft

,

plagt te betekenen. Immers dit Beeft heeft

over 't geheele Lyf een Beenig bekleedzel, ^

op verfcheiderley v^yzen in Schilden en Banden

verdeeld, doch in de meeften zodanig, dat het

voorfte en agterfte van het Lighaani geheel be-

dekt en als beflooten zyn in een holle Schulp

,

terwyl om den Middel eenige platte Gordels loo.

pen van de zelfde StojfFe , die door een Vlies zyn ?^ \

te famen gevoegd. De Portugeezen noemen het

Encuhertadoy de Italiaanen Bardato^ de Brafiliaanen

Tatu. LiNNJEüs geeft 'er den Geflagtnaam aan

i.DEEi. n stviu S 3 vaa



278 BeSCHRYVÏNG van DE'

I.AFDERL.van Dafypus, 't welk een Dier met ruige of

XIX. ftekelige Pootcn betekent. Somtyds worden zy

Hoofd- j^^t den Nederduitfchen Naam van Schüdvar^

kens beftempeld, doch dezelve is, om dat zy in

grootte of gcdalte weinig naar een Varken ge-

lyken, niet zeer eigen.

Kenmer- . De Kenmerken der Armadillen zyn, volgens

^^"* LiNNiEüs 5 dat zy het Lighaam t^eenemaal be-

kleed hebben met eepe Beenige Schulp, die

door Gordels is van een gefcheiden. Omtrent

de Tanden maakt hy geen bepaaling , willende

dat de genen , die gelegenheid hebben om dee^

te Beeften te zien , naar dezelven , en naar 't

verfchil der Sexe 3 onderzoeken zullen. De
Heer Brisson ftek als een vaft Kenmerk van dit

Geflagt , dat zy geen Voortanden of Snytan-

den , noch Hoek- of Hondstanden , en niec dan

Kiezen of Maaltanden hebben. Hy voegt 'er

by 5 dat alle hunne Tanden Cylindrifch zyn;

doch in de Afbeelding van den Kop eener Ar-

madil, door hem gegeven, zou hetmy, uit de

plaatzing en figuur van deeze Tanden , voorko-

men, dat dezelven eer voor Hoektanden te hou.
^^' den waren: in welk ^eval de Armadil dan ook

tot deezen Rang van Dieren behoort , daar zy

anders , zo het Kiezen zyn ^ van afgezonderd

moefte worden.

Soorten. Van deeze Beeften worden door den Heer

Brisson zeven Soorten opgeteld , en maar vyf

door den Heer Klein. Linn^us heeft 'er zes

,

welken hy naar 't .getal der Banden of Gor-

j dds
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dels om het Lighaam onderfcheidt , als volgt, j *

(l^ 'Armadü met het Schild in drieën verdeeld, r?^^^*

de Pooten vyf-Vingeng. stuk.

De Heer Linn^us brengt thans tot deeze
jj^^icinBus

Soort, als eene Verfcheidenheid^ ook die, wel- Armadii

ke hy te vooren by den naam van Armadil met ^^^^ ^^^^

^een enkeld Schild, daar van afgezonderd hadc.

Deeze iaatfte wordt van de Engelfchen gemeen-

lyk de Armadil met een Wezelskop geheten*

Brisson noemt ze, Armadil met een enkeld

Schild en met agttien Banden, zeggende, dat

van het Schild , 't welk het voorfte des Lig-

haams bedekt, tot aan de Staart toe, de ge-

heele Schulp verdeeld is in zo veele Banden;

waar van de voorftcn , die de breedften zyn

,

uit vierkante, de agterfle en fmalfte uit vier-

kante en ronde Schubben, ondereen gemengd,

beftaan. Zo zyn ook de Schubben, die het

voorfte Schild bedekken, vierkant, even als die

van de Staart, welke fcherp uitloopt.

Van de e^rfte, die by Seba Tatu of Afri- Ligbaaras,

kaaniche Armadil geheten en afgebeeld wordt 3 ^[^^^^^f" ^

is de Lighaamsgeftalte als volgt. De langte ,/7/o^/j^

van het uiterfte Van den Bek tot aan het be-

gin van de Staart 3 omtrent tien Duimen ; de

Staart

(i) Darypnsteg:minetripartito, Pedibuspentadac--

tylis. 53!/?. Nat. Tatu s. Armadillo Africanus. Seb.

Mm. L p. 47. Tab. XXX. fig. 3, 4. (>) Dafypus
Gingulo fimplici. S^jl. Nat. Tatu Muftdinus* RaJ,
Quaclr. 235. Grew. Mus» 19. Tab. I.

I. De£l, II Stu k, S 4
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I.AFDEEL. Staart zeven Duimen. Ieder Poot is verdeeld

XIX, in vyf Vingeren, waar van de drie middelftea

Hoofd-
^^^ Voorpooten grootft, met flerke Nagelen

gewapend. De Ooren zyn lang, rond aan 't

end. TulTcheil de twee groote Schilden ?:ya

twaalf fmalle Banden , te famen gevoegd dooï

een dikke Vliesagtige Huid eft bedekt met Ruits*

xvyte Schubben , waar Van die de twee grootö

Schilden bedekken 3 een vier-, vyf-ofzeskantige

figuur hebben , doch altyd onregelmaatig ofon^

gelfk van zyden, Het Beeft onthoudt zig ia

Afrika,

II. C^) -^^^^dü met drie Gordels en vyf-Vingerig^

fri^inauu Pooten.

Met drie

Gordels. Dit is een 2èer mooy JBeeflje , doof veelé
Pl XVI

p^
* 'Autheuren, gelyk men hier onder ziet, be^

fchreeven en afgebeeld. Seba, die dit ook ge-

had heeft, geeft 'er twee Figuureii van. De
Afbeelding van 't zelve by Johnston, Tab,

LXIII. , zou 5 volgens den Heer Brisson , goed

tyn ; doch men ziet klaar, dat dezelve ten op-r

^igt v^n de Schubbeij en Banden ver van 't Ie-,

ven afwykt»

De
(^) Dafypus Cingulis trfbus , pedibus petitadaéty-*

lis. 6yfi. Nat. Tatou s. Armadillo.REDJ. Exp. 9i.J[,

pè. Tatii s. Armadillo Orientalis, Seb. Mus. L p.()2é

Tab. XXXVI Ü. Fig. 2, 3. Tatu apara. Marcgr,
Brai. 232, Pis. Brafil. ioo.KA].Quadr.2^^.ht'
inadilJo s. Tatou genus alterum. Clus. Exot. \o%
Armadillo. Grew. Mus. \j 0|.ear. Muu 8. Tab. Vl^
Fig. 4.
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De langte des Lighaaras, van 't end van den
j^^^^^^^^^

Snoec tot aan 't end van de Staart, zegt hy, is ^ix,

omtrent een Voet. De Pooten zyn , volgens Huofd-

Marcgrave en Ray , in vyf , volgens Seba

jn vier Vingeren ofToonen verdeeld, waarvan

drie lang en vooruitfteekende , de vierde agter*

waards geftrekt is^ als een Spoor, Tuflcben

de twee Schilden zyn drie Gordels, met vier-

hoekige Schubben; doch voor 't overige zyn

de Schubben altemaal zeshoekig, zo wd op de

Staart als op 't Lyf, en vertoonen zig al^ Roo-

zen, De Ooren zyn klein , rond en kaal ; de

Staart is platagtig van boven en onderen , be^

ftaande maar uit één Lid. Ondet aan den Buik

heeft het een harde Huid, digt bezet met lang

ruig Hair, gelyk de Beenen. Het woont in

Ooftindie niet alleen, maar ook in Bra(il en.

Guajana; zo Brisson aantekent,

(3) Armadil met vier Gordels om 't Lyf. lïL

0/jadrê*

Van deeze Soort kan men wejnig zeegen fcmclus.

alzo men 'er niets meer van weet, dan dat ^^^ ^^^^

CoLUxMNA de Beenige .Schulp heeft befchreeven

en afgebeeld; die, gelyk het bekleedzel vande.

meefte anderen, uit twee Schilden bcftaat^

waar tuflchen vier fmalle Gordels zyn. Het

Beeftje is over 't: geheeleLyfbedekt met Schub*

ben van zes- , vyf, vierhoekige en eenige an-

dere figuurcn. Gemelde Schryver geeft htt

den

C3) Dafypus Cin^uIiV quatuor. Syfi, Nat. Chelo-
Öisciis. Col. 4qiiatiL II. p. i^. Tab. ï6.

l. Di^KU II Stuk., ^ J
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I, Afdeel.^^i^ Naam van Schildpadgelykend Varkentje of

XIX. Sehildpad-Egel , een uitheemfch Dier. Ondet
Hoofd ^e hedendaagfchen is niet bekend , waar hec

zig onthoude.

^^* (4) ^rmadil met zes Gordels en vyf-Fïngerige
Zexcinc.

PöO^m.
tus.

Met zes Dit is de gewoone Amerikaanfche Armadil

,

Gorde s.
^j^ ^^ ^^ meefte Autheuren voorkomt, worden-

de van Brisson de Mexikaanfche geheten. Dee-

ze allen , zegt hy , behalven Aldrovandüs ,

hebben 'er Figuuren van gegeven , met meer

dan zes Gordels tulTchen de twee groote Schil-

den 3 waar in zy mistaflen. De Engelfchen noe-

men het groote getraliede Egel ^ de Inwooners

van Nieuw Spanje Chirquinchum y zo Nierem-

BERG aantekent. Hernandez geeft dit Diertje

den Naam van Ayotocbtli of Dafypus Cucurhitü

nusy by anderen Tatou of Armadillo genaamd,

De Pooten zyn ieder in vyf Vingeren, met

rondagtige Nagelen aan 't end gewapend zynde,

verdeeld : de Snoet i$ fcherp , de Oogen zyn

klein , de Ooren kaal en kort. TulTchen de

twee Schilden vindt men zes Gordels , bedekt

met driehoekige Schubben , doch op de Schil-

den zyn dezelven van onregelmaatige en on-

bepaalde figuur. De Staart, aan haaren oor-

fprong dik, wordt allengs naar het end toe

dun-

'X4) Dafypus Cinguh's fenis , Pedibus pentadac-

tylis. M/5. J(J. Frid, 7. Dafypus Cingulis fex. S^li.

J^atur. Tatu s. Armadillo primus. Raj. Quadr. 233.

Tatu s. Tatu pera. Marcgr, Bras. 231. Armadillos^

Tatou. Clüs, Exof. 230.



A R M A D IL L E N. 283

dunner, en loopt fpits uit. De woonplaats is inj. afdeeu

Zuid-Amerika. XIX.
HOOFD-

(5) Armadil met zeven Gordels ^ de p^oorpootensTüK,.

vier- de Agterpooten vyf- Vingerig. V.

Septem^

Deeze Armadil , als in 't Kabinet van de K-^^^^^^^^^-

kademie te Stokholm zynde, is door den Heer^^^^^j^^"

LiNN^us naauwkeurig onderzogt en befchree-

ven. De Kop is Eyvormig , glad , met ontel-

baare Naaden die Netswyze door elkander loe-

pen 5 verdeeld ; de Snoet uitfteekende : de

Neusgaten Halfmaanswyze , de Ooren Eyvorm-

agtig 5 met Tepelagtige flippen bedekt. De
Beenige Schulp, die het Lighaam omkleedt, is

in twee Stukken van een gefcheiden door zeven

fmalle Gordels , die midden om 't Lyf loopen

,

zynde overdwars getekend met puntig ovaale

merken. De Schulpen, die het voor- en agter-

Lyf bedekken , hebben verhevene rondagtige

Hippen. De Schaft (leekt uit, en is van onde-

ren gekield. De Staart , met een groot getal

Ringen gebandeerd , is kaal en een weinig kor-

ter dan het Lyf. Aan de Voorpooten zyn vier

Toonen , de twee binnenflen langer, de twee

buitenften korter; aan de Agterpooten vyf, waar

van de zydelingfe korter. Alle de Toonen heb-

ben groote, llerke Nagelen, doch die der Voor-

pooten zyn zeer fpits en fcherp als een Els.

De
, (5) Dafypus Cingulis feptetiis , Palmis tetradac-

tylis , Plantis peiitadaétylis. Amceru Acad. Vol. !• p*
s8i. Dnfypus Cingulls feptem. ix'?« Nat^

1. DiiEL. tl Stuk.
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L Afdeel. ^^ H^^^ Brtsson befchryft , als zyne vyfde

XIX. Soort, een Brafiliaanfche Armadil mee agt Gor-

Hoofd- dels, die de Portugeczen , zegthy, Verdaddro^
STUK»

de Inwooners van Guajana Tatou KabaJJou noe-

Gordêls. ^^"- Van deeze heeft, zo hy verhaalt, John-

sïON 5 Tab. LXXIV. , een goede Afbeelding

gegeven , onder den Naam van Armadillo feu

AiatocbtlL Hier toe betrekt hy de zeven-Gor-

delige Armadil van Linn^eüs ; niettegenftaande

*cr Autheuren zyn , die meer dan agt Gordels

aan deeze geeven. Misfchien heeft men in 't

maaken der Afbeeldingen zo zeer niet gelet op

't getal van deeze Gordels ; misfchien is het een

fpeeling der Natuur. Linn^eus vraagt dan met

reden , of deeze Vyfde Soort , met zeven Gor-

dels, genoegzaam van de volgende onderfchei-

denzy?

VI. (6) Armadil met negen Gordels ^ de Foorpooten

cwiius^^^'
'^^^^' ^^ Agterpooten "oyf-Vingerig.

Met negen Deeze Armadil , die van Seba de Amei-ikaan-

Pl. XVl.fche genoemd wordt en afgebeeld , verfchilt

Fig^ 3» van de eerfte Soorten merkelyk door de langte

van de Staart en de grootte der Ooren , die zo

wel als 't Lyf met Schubben zyn bedekt. De
lang*

(6) Dafypus Cingulis novem , Palinis tetradaéty-

lis, Plaiuis pentadaftylis. Mus. -^</. />7V. 6. Dafypus

Cingulis novem. Syjï. A^/. Tatou s.ArmadillusAme-

ricanus. Seb. Mus. I. p. 45. Tab. XXIX. Fig. i. ea
Tab. LIII. Fig. 6. Tatue Brafilienfibus. Marcgr.
Braftl* 231. Raj. Quiadr. %Z%. Q) Dafypus. Heaw^
ilfcxic. 314.
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langte van het Lyf was anderhalve, die van de
j^y^p^jg^j^

Staart een Voet, en van den Kop vier Duimen* xix.

Voor 't overige komt de Befchryving met de ,^ï^^^''^°''

voorgaande Soort nagenoeg overeen.

Uit dit alles blykt , dat men den Heer LiN«

NiEüs geheel ten onregte toefchryft 5 op te tel-

len zes Soorten van Armadillen ; te 'weeten met

een Schild mn i Jliik , mn 3 , van 4, mn 6^

van 7 en van 9 ftukken. Dit ftrydt niet alleen

tegen de Afbeeldingen van deeze Beeften, en

tegen de aanwyzing van Brisson , die aan alle

Soorten , behalven de eerde , twee Schilden toe-

fchryft; maar tegen de duidelyke Woorden van

LiNNiEüs zelf , die niet van Schilden in zo veel

Stukken verdeeld ^ maar van Gordels y in verfchil-

lend getal , tusfchen de Schilden , fpreekt ; behal-

ve in de Eerfte Soort , daar wel het Bekleedzel

in drieën verdeeld is , doch aan welke hy niette.,

min den Naam geeft van Ufiicinctus 5 om dat 'er

een Stuk, ak een enkele Gordel, tusfchen de

twee Schilden loopt. Zo men agt geeft op de

Befchryving van Brisson , zou deeze eerfte

Soort moeten gezegd worden , niet een Schild

van één ^ maar van negentien ftukken te hebben

;

•t welk inderdaad wat veel verfchilt.

De Schilden met dcrzelver Gordels ^ door Eigeiu

cenc Vliezige Huid te famen gevoegd , dienen f^^^^P^.^^^

als zo veele Geledingen aan dit Beeft, om overien.

elkander te fchuiven , en zig rond te maaken

gelyk een Kloot, op de wyze der Egels of Pis-

fcbedden ; verbergende zyn Kop , Pooten en

hl>M. IIStwk,
^

Buika
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Hoofd
STUK,

Leeven
manier.

L AFDEEL.Buik5 zodanig , dat het kan gefchopt, getree»

XIX. den en geflagen worden , zonder nadeel. Du$'

heeft de: Natuur hetzelve, zonder eenige be-

kwaamheid tot verweering tegen Roofdieren,

de behendigheid gegeven om derzelver Tanden

te óntfnappen; daar het anders een lekker beet-

je voor zoude zyn, want het is zeer malfch van

Vleefch. Sommigen , zegt men, zyn Venynig

,

anderen niet ; en dit zoude aan het getal der

Gordels onderfcheiden kunnen worden ; zynde

die metagt onfcHadelyk , met zes fchadelyk. De
Adders^ wil men, dat het in Vrede mede leeft,

houdende zyn Verblyf met die Dieren in een

zelfde Hol.

. Men vindt de Armadil ook de Kalabas-agtige

Konyn genoemd, en dit, eensdeels om de ge-

daante , welke dit Beeft aanneemt , anderdeels

om de diepe Holen, die het in ^tAardryk graaft,

waar toe het zyne lange fterke Klaauwen ge-

bruiken kan, De langte, die het in ééne nagt

doorboort, gaat de verbeelding te boven; zo

dat men het in een Hok , daar de Grond bloot

is, te vergeefs zou tragten te bewaaren* Het

aaft op Mieren , gelyk de Mieren-Eeters ; doch

de manier, op welke het dezelven magtig wordt,

is nog zeldzaamer; naamelyk door middelvan

zyn Staart , die het aan den Bek brengt. Voorts

eeten de Armadillen, Wormen, Infekten en

Vifchjes, als ook zekere Vrugten en Befïën i

onthoudende zig veelal op Moeraflige plaatfen.

Gêbniik.' Hoe kan men zeggen, dat dePootenvandee-

ze
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te Beeftjes naakt zyn , terwyl de dikke Huid aLl. Afdeel.

daar met zulke lange grove Hairen bezet is, XIX,

en zo ruig 5 dat de Armadil deswegens den Ge-g^^^^°~

flagtnaam van Dafyptis of Ruigpoot voert: ge-

lylc men er ook tuflTchen de Schubben vindt

,

over 't Lyf: maar miflchien zal men de Afbeel-

ding van een Hairloos Jong tot de Befchryving

gebruikt hebben. Het Vleefch ^ der genen die on-

fchadelyk zyn , levert aan de Indiaanen een zeer

.

fmaakelyke Spyze uit. Van de Schilden maa-

ken zy een dergelyk gebruik als van de Schulp

der Schildpadden 5 en zy dienen hun, om door

een foort van Wichelaary, als 't ware, denge-

nen 5 die iets geftoolen of ontvreemd heeft , te

ontdekken en te ftraffen. Van dezelve tot Poei*

jer gemaakt, een Vierde Loots in genomen,

verbeeldt men zig in Amerika , dat door eene

Zweetdryvende kragt tot geneezinge der Venus-

Ziekte zoude flrekken.

XX. HOOFDSTUK.

Befchryving van 't Geflagt der Egelen^ bun

verfcbil van de Stekel-Varkens, hunne Eigen^

fcbappen ^ uit- en inwendige Ligbaamsdeelen ^

en gebruik in de Geneeskunde.

T^ En voornaame hoedanigheid , waar in de

-^ Egels overeenkomen met het Stekel-Var-

ken, en van de meefte andere Dieren verfchil-

I.DEEL, XI Stuk, Iciï
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LAfdeel leiij heeft fommigen, gelyk den Heer Klein ^

XX. die de verdeeling zyner Rangen alleenlyk naar

HTü^^^^"
^^^ S^^^' ^^^^ Klaauvven maakt, deeze onder el-

kander doen verwarren» Brisson egtcr onder-

fcheidtzc , op het voetfpoor van den Heer Lm.
NiEUs 5 wel degelyk ; maakende van ieder een by-

zondere Afdeeling, in zynen Twaalfden Rangs

die zodanige Dieren bevat, welke, met gena-

gelde Vingeren aan de Pooten voorzien zyndej

twee Snytanden boven en twee onder in den

Mond hebben : en zyn voornaame Kenmerk is ^

dat de Egel met Honds- of Hoektanden voor^

zien is , welken het Stekel-Varken niet heeft.

De Heer Linn^eüs heeft den Egel in deezeo

Vierden Rang der Zoogende Dieren, onder de

B^jïfiS of Beeften, geplaatft, en het Stekel»Var^

ken in den Vyfden Rang, onder de Glires of

Rotten*

Naamen. De Latynfche Naam van den Egel i^ Eru

naceus o? HemiaceiiSj fomtyds ook wel Herix^

of Echinus naar het Griekfch , in welke TaÈl

men hem , wegens zyne Dpornagtige Stekels

,

ook ylcanthion genoemd vindt. By de ïtaliaanen

wordt hy Riccio of Rizo; by de Spanjaard.ea

'Erizo; by de Pörtugeezen Otirizo of Oricö Cd^

chèro, etï by de Franfchen Herijjon geheten;

welke Naamen altemaal , met rrieer of min ver-

andering 5 van den Latynfchen Herix afkomftig

zyn. De Engelfchen noemen hem Urchin of

Bedge~Bog, de Duitfchers Jgel^Eigel, Ehchét;

de
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de Sweeden Igelkotty en de Hollanders fomtydsl. Afpe^.*

Yzervarken. ^X.

Het Kenmerk der Egelenis, dat zy twee^xuK^'^'^'^'

Voortanden hebben 5 evenwydig, omtrent bei- Ketimer-

telswyze , langer en van de anderen afflaande ;
^^"»

de bovenften verft : overal twee Hoektanden

,

die voorwaards hellen , klein zynde : drie of vier

fcherpe Kiezen of Maaltanden , met puntjes op

zyde: het Lighaam bekleed met Stekels.

Van dit Geflagt geeft de Heer LiNN^ïiiüs r.

thans maar ééne Soort op ; naamelyk , den ge- ^^^^^^^us

woonen of Europifchen Egel (i) , dien hy te E^u^^fj*

vooren den Egel met Om^en genoemd , en van den fcbe Egel.

Amerikaanfchen Egel met kleinder Ooren , by^^' ^^Hv

Seba afgebeeld (*)5 onderfcheiden hadt, zyn- ** *

de dit Geflagt te vooren van hem in den Rang

der Roofdieren , Fem , gebragt geweeft*

De Egel onthoudt zig byna overal in Europa, Eigen-

doch in eenige Landen is hy gemeener dan in fchappefi,

anderen. Dus merkt de Heer Linn^us aan,

dat hy menigvuldig gevonden worde in Goth*

land, zeldzaamer in Sweden, en byna niet in de

Nortlandfche Provinciën. Het is een vreesagtig

doch tevens flim Beeft, Wanneer hy , vervolgd

wor^

CO Erinaceus. Faun. Suec. 16. Sjfl. Nat. 5*^. //
Oo^h. 264. Echinus five Erinaceus lerreftris. GE«rf,

Qtiadr. 368. Aldr. Qjtadr. 459. Jonst. g//^ir. 1 19,
Tab. LX VIII. Raj. Quadr. 231. Seb. Mus. I. p.fg.
Tab. XLIX, Fig. 1,2.
(3 Erinaceus fubauriculatus. 5x^. iK?/. VI. Echl^

sus Americanus alb«9; Seb. Fig. 3.

I. Deeu IïStvk» T
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'i. AfdeeuW^^^-^^^ ^^^^ Menfchen , Honden of andere

. 'XX. Dieren 5 geen kans ziet om te ontvlugten , haalt

Hoofd- hy zyn Kop en Poocen in > maakt zig Klootrond

"' ' en zêt zyne Stekels of fcherpe Pennen over-

endj, zodanig, dat men hem naauwlyks aan kan

taften zonder zig te befchadigen, Dikwils houdt

' hy zig 5 in dit geval , zo ftil , dat men geen leeven

in hem befpeurt , en hem voor dood leggen Iaat.

Een ander gebruik is 'er , ^t welk hy van zyne

Pennen weet te maaken. Hy rolt zig 5 op den

Grond, onder Boomen , zo dat 'er Vrugten

r in zyne Pennen blyven fteeken, diehy dus naar

zyn Hol brengt. Doorgaans gaat hy by nagt

uit, kunnende op de Boomen klauteren, om de

'Vrugten daar af te plukken , eetende ook Wor-

stelen en Kruiden niet alleen, maar zelfs Mui-

zen en misfchien ander Ongedierte. Ten tyde

. • van den Wyn-Oogll , en in den Herfft , is hy

- . . vet. Zyn gewoone Verblyfplaats is in Kreupel-

bofch of Ruigte onder de Haagen en in Wyn-

gaarden; zynde , wanneer men hem in een Tuin

'geplaatft heeft, zeermoeielyk weder te vinden.

:Den Winter brengt hy door in zyn Hol ,. dat is

ie zeggen in de hoUigheid van een Boom , on-

der drooge Bladen of Mos , waar van hy zig een

Neft of Legerftee maakt en flaapt daar in gelyk

de Mol ; kunnende lang zonder eeten zyn , en

fchynende door 't llaapen vet te worden. Men
verhaalt , dat de Egel fomtyds in het Hol vaa

een Beer ki'uipt en denBecr zo laftig valt met zyne

fcher-
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fcherpe Pennen j dat dezelve genoodzaakt wordt i. Afdeel*

Jte verhuizen. XX.

Sommige Menfchen voeden, uitpleizier,een^^^^^^^^-

Egel in hun huis op ^ ^t welk zy gemakkelyk

doen kunnen , dewyl hy met zyne Tanden of

'Klaauwen niemand nadeel doet en bykans alle -r^

eetbaare Spyze nuttigt , zelfs Wyn en Mellc. - ^-^

RaJUS merkt aan, dat hy een Geluid geeft als
-"

het fcryten van een Kind, wanneer men hem op

jde Pooten trapt; doch anderen hebben , by het

t>penenyan zulk een Beeft, waargenomen, dat

het, aan een Tafel vaft genageld zynde , geen

iiet minfte Geluid gaf , rpidden in de flerke

,poogingen , welken het maakte cm zig los te

worftelen. Men heeft ook verhaald, dat Vuur

•of Water in ftaat was om den Egel, als hy zig

•tot een ronde Kloot gemaakt heeft , het Lyf
weder te doen uitrekken : daar men thans hef

^gendeel heeft bevonden. Met heet Water

gefprengd en voor 't Vuur gproofterd zyndéj»

kromp hy langs hoe digter in een, en, hoezeer

-hy ook gepynigd werdt , alles was vrugtelpos,

tot dat men hem met Handen , die met dikke

Handfchoenen gewapend waren , los maakte*

Jlierom is het gantfch onwaarfchynlyk , dat dit

Beeft, door het piffen van den Vos op zyh in

een gekrompen Lighaam , • verftikken zou , ge-

.lyk : Gesnerus verhaalt. Ten anderen weet

.men ,• dat hetzelve zeer taay van Leven- -is«

^Sg^oDERUs heeft opgemerkt , dat in een Egel

,

• dien hy levendig ontleedde, het Bloed, 't welk

1. Deei.» II Stuk. T 2 ^

UiC
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I.Apdrel.u^^^ de Vaten liep, koud, Wateragtig en bleek

XX. was , s^ynde ook de Ingewanden koud , zo wei

Hoofd- ^\^ '^ Hart, dat drie Uuren lang bleef kloppen

,

STUK '
*^

toen de Borft geopend ware , niettegenftaande

de aanraaking van de uitwendige Lugt*

Voort' De Autheuren verhaalen wel , dat de Egels

teeliog. elkander om-armen en Buik tegen Buikpaaren;

doch zy berigten ons niet , hoe veel Dagen of

Maanden het Wyfje draage , noch hoe veel

Jongen zy ter wereld brengc in ieder Dragt.

Sommigen hebben beweerd, dat hetzelve, ter

voller Dragt zynde gekomen , uit fchrik voor de

Stekels , waar mede de Vrugt bezet was , niet

baarde , en dat dit haar duur kwam te (laan

,

alzo de Vrugt langs hoe harder en ftekeliger

wierdt. Dit heeft een Spreekwoord ter baan

gebragt (*) , 't welk men toepafl: op de genen , die

een Zaak, wegens befchroomdheid , uitftellen

tot hunne Schade. Niettemin is 't zeer onwaar»

fchynlyk , dat dit het Geval met de Egels zy;

dewyl men thans verzekerd is , dat de Pennen der

Jongen , eer die ter wereld komen , veel te zagt

zyn om de Moer te kunnen befchadigen.

Sommige Schryvers willen dat 'er kleine en

groote Egels zyn , leidende dit onderfcheid af,

't zy van de grootte van dit Beeft óf van de

langte zyner Pennen, Ook weet men, dat 'er van

Egels met een Varkens-Snoet en met een Hon-

den-Snoet , als van byzondere Dieren , gefprö-

keo

(*) Ecbinm parfum differu <
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ken wordt. Rajus zegt , dac men in Engeland l. Afdepx.

niet vindt dan de iaatfte Soort , en twyfelt , of XX.

de andere wel ergens zy: nogthans houden vee-
g^Jj^^^'

]en die met den V^kens- Snoet voor de ge-

meende 5 en de eenigde , die bekwaam is om te

worden gegeten ; doch *6 verfchil tuffchen die

beide figuuren van Snoet is zo groot niet , dac

men niet vermoeden kan , of de een heeft den

Snoetj van een zelfde Beeft by dien van een

Varken, de ander by dien van een Hond, kua*

nen vergelyken.

De Heer Brisson geeft ons de volgende Be- Lighaams-

fdiryving van de Lighaamsgeflalte van den ge- geftalte.

meenen of Europeaanfche Egel. De langte,

zegt hy , was , van het uiterfte van den Snoet

tot aan het begin van de Staart , negen Dui-

tpen; die van den Kop , van de Neusgaten tot

aan het Agterhoofd, twee en een half Duim;

van de Staart een Duim. Het Beeft heeft

kleine uitpuilende Oogen ; de Ooren rond,

breed en overend ftaande ; de Neusgaten getand

als de Kam van een Haan. Aan ieder Poot heeft

de Egel vyf Tooncn , met Nagelen gewapend ^

zynde de Duim korter dan de andere Vingers.

Het bovenfte deel van 't Lyf , de top van 't

Hoofd , naamelyk , de Rug en Zyden , vindt

men bezet met puntige Stekels, die fcherp zya

en ftyf , uit bruin en wit gemengeld; de groot-

ften omtrent anderhalf Duim lang : doch de

Kop , uitgenomen de top alleen , de Keel

,

Buik, Pooten en Staart 5 is bekleed met bruia

X Daei. II STuit T 3 ©f
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t ArbEk. of witagtig Hair. Snytanden zyti 'er , in iedec

XX. Kaak, twee langere om hoog , van cLkander af.

Hoofd, ftaande» onder twee, diebyna aan elkander raa-

keri. Hondstanden in de Bovenkaak vier we-

defzyds, klein 3 en by paaren afgezonderd ; in

de Onderkaak wederzyds 'drie, aan elkander raa-

kende én fchuins naar vooren hellende. Vier

Kiei^eh , waar van de agterfté kleinder dan de

drie anderen. In *t geheel is 't getal der Tan-

den zes-en-dertig.

©ntfèed- Verfcheide Ontleedkundigen -hebben de in-

kundlge vs^endige deeleri v&n den Egel onderzogt. By
e c iry- gj^^g^ji-^g yjj^^j. j^gj^ j^^j. ^^^ yyf Qf ^^s Be-

fehryvingen. Wy zullen ons alleen ophouden

ïnet die , welke de Leden van de Koninglyk

Franfche Akademie der Weetenfchappen geeven

Van twee Egels , door hun ontleed , een Man-

hetje en Wyfje. Onder de Huid vonden zy

èien ïlerke Spier > die buiten twyfeï dienen

zal om dit Beeft zig rond te doen famentrek-

kedi De Darmen waren altemaal van gelyke

grootte en dikte , zonder Blinden Darm

;

hebbende met elkander delangte van vier Voe-

ten. In het Darmfcheil vertoonden zig de Melk-

adertjes zeer wit en duidelyk ; de Ontvangplaats

van de Chyl was wyd en vol. Het Galblaasje

waS blaauw van kleur, en Eirond ^zynde ge^

pkatft in 't midden der twee bövenfte en groot-

ïtè Lobben V^h de zeven, daar de Levef in

was Verdeeld. De Nieren waren een Duim lang,

^aö Oiyf kleur; de regter meer naar den Kop
- toe
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-toe dan de flinker- De V/aterWaas vondt
j^ Avmtu

men klcin^ ,XX, /

In 't byzonder hebben deeze Ontleedkundigen Hoofd-

selet OD de ^eftalte der Teeldeelen ; te meer
,

'

dewyl 5 zo Aristoteles wil., ,,de^ Egel onder
^7^^^:^^^^^

alle Viervoetige Dieren , die een volkomen en ling,

levendig Jong ter wereld brengen , het eenigfte

zy 5 't welk de Ballen binnen 't Lyf beflooten

draagt, gelyk de Vogelen. Men vondt ze dus,

hebbende een zeer grooten Opperbal , nietafge-

fclieiden van den Bal, gelyk in het Stekelvar-

ken, maar in de geheele langte aan den Bal ge-

hegt. Deeze Opperbal,, grooter dan de .Bal,

ontfing. de Voorbereidende Zaadvaten, in vier

takken verdeeld, welke daar afzoiiderlyk wer-

den ingeplant,- van het .onderde tot aan de helft

der langte, en de Afvoerende Zaadvaten.. kwa^,

men tot het bovenfte van dep- Opperbal uit..

De Bal en zyne Zaadvaten w;aren aangehegteii

als opgehangen in den.Buifc, door. middel van

qen Band dien men een Opfchortende Spier zou

mogen noemen ; als Vleezig . fchynende . na-.

by den Bal en met veele Vaten doorweven
*^

breidende zig zydewaard^.uit,, op^de wyze der -/.nV;^»^ •

breede Banden van de Lyfmocder j. zo dat zy. n'.mja m
naar de V\^ieken van .eea Vledermuis e:eleeken^. ^^tnui

Aan de zyden van de Blaas .yondt me^ grootè **

Klieragtige Beurfen , geel van kleur ^ en' de Vopr-,

ftaanders, een weinig laager, waren ook zeer

groot. De Heer du Vex^ney heeft ia het

Wyfje , langs de Scheede heen ,. verfcheideKlie-

i.DtF.L. iiswK, T 4 . ren
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LApDEEL.t^n zien legged. Ook merkt hy aan, dat het

Xk. Hart geen Hartzakje heeft , dat van het Mid^
1^^^*"^' dclfchot van dt^ Borfl: afgefcheiden zy.

'

Hec'oóff.
^^ inwendige gefteldheid van den OogboU

In den Egel, is zeer zeldzaam. Men vondt,

hiamelyk. Van de drieVogteb, die in de Men-

fchen tn de meefte Viervoetige Dieren zyn,

alleenlyk het Kryftallyn, zonder eenig blyk van

\ Waterige of Glasagtige Vogt. Het Netvlies

ïaakte onmiddelyk aan het Kryftallyn , en was

•^r als aangeplakt op den bodem van het Oog

,

gelyk het Hoornvlies hetzelve bedekte en daar

èan raakte van vooren. Het Druivenvlies was

overal zwart, zonder Netswys Geweefzel; en

blaakte ook geen plooy van vooren, om den

Regenboog te formeeren: zodanig dat het Oog,

Wanneer de Oogleden open ftonden , niets dan

iwart vertoonde. De middellyn van den Oog-

bol was maar twee Liniën of een zesde Duims,

én hadc een Oogluikend Vlies. De Neusgaten

iyn 5 aan den uitwendigen Rand , met een Vlies*

ègtig Vleezig Byhangzel 5 dat gekruld is, voor-

dien*

Siberifche De Heer Bètssoir geeft Vier Soorten van E*

en Ameri- g^^ ^p ^ ^^ar van de eerde onze inlandfche isj

fe^eU
^^^^ geheel Europa gemeen ; de tweede een Sü

berifcbe Egel , door Seba afgebeeld en befchree-

Ven (*) , die korte platte Ooren heeft en de Ste-

kels

(*) iErinaceus ISibièricus. Seö. Vol. I. p. :^p.

Tab. XLIX. Het Mannetje />^. s» en het Wyr/e
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keïs of Pennen donker rood, met de toppen i.afdeel,

of punten Goudgeel , ja als verguld , op de Rug ; xx.

aan den Buik alleen met Wollig ïfeir, dat ook Hoofd-
STUK

een Goudgeelen glans heeft , bekleed. De der-

de, dien hy Egel met hangende Ooren noemt,

is het Malakfe Stekelvarken, waar van ik na-

derhand zal fpreeken. De vierde, eindelyk,

de Amerikaanfche witte Egel van Seba , daar ik

voorheen reeds melding van heb gemaakt, en

dien hy noemt Egel zonder Ooren ^ om dat de

Ooren uitwendig naauwlyks zigtbaar zyn (f).

Deeze was te vooren, door den Heer Linn^us,

onder den naam van Erinaceiis fubauriculatics ,

voorgefleld geweeft*

De Ouden plagten zig van de Huid derEgè- Gebruik,

len als tot Borftels te bedienen, om de Klee-

deren fchooü te maaken. Het Vleefch van

-deeze Beefteo wordt aangemerkt (toppende en

Aardagtig te zyn , en moèielyk verteerbaar s

geevende ook zeer weinig Voedzel. In de In-

dien egter , daar de Egels blank zyn van Vleefch,,

v/ordt hetzelve van de Indiaanen veel gegeten,

die dit Vleefch zo fmaakelyk agten als gemefte

Hoenderen. Dewyl zy van Mieren Eijeren ^

Kruiden en Wortelen , leeven , zo eeten dé

Spanjaarden ze in de Vaften.

Het ontbreekt ons niet aan Autheuren, dietn de Ge-

zonderlinge Eigenfchappen , in de Geneeskun-^^^^'^^^^^
, de.
de,

(t) Erinnceiis Americanus albus. Seb. Vol. I. p,

78. Tab. XLIX- Fig. 3.

I Deel, II Stuk. T J
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I. Afdeel.^^ 5 toefdiryven aan den Egel Zyn Vleefch

XX. zou , door eene opdroogende Eigenfchap y dien.

Hoofd-
fl^jg ^yn voor de Watcrzugt en tot verhocding

van een Miskraam. PLiNius tekent aan , dat

,

indien dit Beeft zig bepift heeft , eer hec ge-

dood werdt , de genen , die van deszelfs Vleefch

nuttigen ^ in pynlyk Wateren vervallen ; daar

het , anders , tegen dit Ongemak dienftig zoude

zyn. Het maakt , zegt men , dat de Kinderen

niet in 't Bed piflen , door zyne famentrekkende

kragt. Daarentegen melden anderen 5 dat een

Afkookzel van dit Vleefch een zeer fterk Pis-

dryvend Middel zy. De Afch van een verbran-

den Egel 5 wederom , wordt door Ettmüller

tegen het onwillig afloopen van 't Water aange-

preezen. Men mengt drie deelen daar van met

één deel der Asfche van de Strot van een Haan^

en geeft daar van een vierde Loots met Vleefch-

nat in. Somiyds worden 'er, in de Voorfchrif-

ten , ook andere famentrekkende Middelen by-

gevoegd 5 en dan is het tegen zulk een Onge-

mak 5 dat na een moeielyke Verlosfing volgt

,

zeer dienffig. De Gal belet het Hair te groei-

jen , zo men wil , en verteert de Wratten

•

De Milt, gebraden en tot Poeijer gemaakt, zou

voor de Miltzugtigen , en de Lever voor de

Kwaaien der Nieren,- een zeer kragtig Genees-

middel zya*

XXL SOOFJP-

i
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XXL

XXL H O O F D S T UK. ^^^^^^^

STÜM.

Befchryving van 't Geflagt der Mollen ^ zo de >

Europifche, zwarte ^ witte en bonte ^ als de

roode Amerikaanfche en de Goudkleurige van j^

Siberië. Hciare Eigenfchappen y in en uitwen-

dige Lighaamsdeelen en 'gebruik in de Geneesh ;t..Hi^'ïiil

. kimde. '
:.' ,;^

'

DE Mol Voert , in 't Hebreeufchj den Naam Naam.

van Haphor - Eberoth ^ die volmaaktelylc

haare vooroaame Ëigenfchap , van Gaten in den

'Grond te graaven , uitdrukt. In 'c Griekfch

heet zy Aspalax en Skaïops, De Spaanfchè

Naam Topo en de Franfche Taupe.j zyn beiden

afkomftig van den Lat^nifchen Naam Talpa ^

dien 'er de Italiaanennog aan geeven. DeSwit-

zers noemen haar Schaer of &baeTmus ^de Duit-

fchers MaulwurJ^; de Sweeden Midhad en de

Smolanders Surck^ volgens den Heer Liisfn^üs.

De Engelfche Naam Mole' of Moldwrap^ komt

liyna met den Nederduicfchen overeen.

De Kenmerken van dit Geilagt zyn 3 volgens Keomer*

dipn zelfden Natuürkenner, zes Vportanden bo-^^^^^*

ven en agt onder in den Bek: een gföoteHoek-'

tand en vier kleine; de Kiezen of Agtertanden

Itherp. ËRis soN voegt 'er Ipy ; genagelde Vin-

geren en de Zooien der Vobrpooten met debin-

ïienzyde buitenwaards gekeerd. Alle de Soor-

ip van dit Geflagt, ztgti]y,ieevcn onder den

i. Deei. U Stuk, GrOfld
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L Afdesl. ^^^^^ in Groeven of Ritten, die zy graaven.

XXL Soorten van Mollen telt *er Klein vier op,

HooFD« Brisson zes, Linn^eüs maar twee, naamelyk
&TL7K

de Europifche en Afiatifche.

Europm. (O ^^^ ^^^ ^^^ Staart y de Pooien vyf-Vin*

Europi- g^Tig.

fcheMo!.

Eigen- Dit Beeft wordt door geheel Europa gevon-

fchappen, den, doch in Landen, daar de Grond fteenag-

tig is , zeldzaamer dan in andere, die weekzyn

yan Grond. Dus is hetzelve, zo ik thans ver-

haald vind, in Noorwegen byna geheel onbe-

kend : daar in tegendeel in TheflTalie, zo John-

STON ons berigt, de Mollen zo menigvuldig

|)lagten te zyn, dat door haare ondergraavin-

gen een Steedje zou geruïneerd zyn geworden.

Hoe onwaarfchynlyk dit zy (f) 5 *c is zeker,

dat dit Beeft een ongelooflyke fchade kan toe»

brengen aan de Akkers , Weiden , Moeshoven

en Bloemperken, weshalve men het de Pejlder

Tuinen mag noemen.

De Aarde fqhynt het Element te zyn van de

Mol, daar zy in leeft en haar Voedzel zoekt,

gelyk de VifFchen in het Water, en buiten *t

welke zy naaüwlyks leeven kan. Hierom heb*

ben fommigen haar, doch t'önregt, onder de

Krui.

(i) Talpa Caudara, l^edibus pentadactylis. Syfi.

Nat. X. Talpa Caudata. Syfl. Pfat. VI. Talpa. Gesn.

Quadr. 931. Aldrov. Digit. j^^ulkA}.Quadrup.^z6^

Seb. Mus. Lp. 68. Tab. XLI. Fig. i , 4.

(;^) Men kan egter nièê zeggen, dat diconmoge<*

lyk
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Kruipende Dieren geteld , anderen onder de Wor- 1, Afdeel.

men of Infekten. Haar Voedzel beftaat voor- XXI.

naamelyk in Wormen, doch zy eet ook wel^^^^^^

Wortelen van ibmmige Kruiden , en , zo men

zig verbeeldt, by gebrek ook Aarde; gelyk^n

bevonden heeft, fluitende een Mol, met niets

dan Aarde by zig, in een Vat, waar van zy eg-

ter, eindelyk, uitteerende ftierf.

De Heer Bradley zegt, in zynen 'Almamcb

der Landlieden y dat men in de Maand Pecem-

ber de Mollen vinden zal in haare Neften, maa-

kende Heuveltjes, famengefteld uit Bladeren,

Kaf, Mos en Aarde, die veel grooter zyn dan

de gewoone Molhoopen. Hy mogt *er by ge-

voegd hebben , dat men ze dan flaapende aan.

treft: want het is zeker, dat deeze Dieren te

tellen zyn onder de genen, die den Winter

flaapende doorbrengen, zondereeten ; gelykde

Beer, Das , Egel en Vledermuis. Deeze Nes-

ten maaken zy doorgaans op warme drooge

plaatfen ; hoewel anders de Mollen voor 't Wa^
ter ook niet fchuuw zyn , zwemmende zeer

vaardig door de Slooten heen. Alberïus zegt,

bevonden te hebben , dat de Mollen ook Pad-

den en Kikvorfchen eeten: want, op zekeren

dag, zag hy dat een Pad aan den eenen Pooc

vaft.

lyk 2y. Immers ik vind van geloofwaardige Schry-

vers verhaald , dnt in Switzerland een gedeelte van
een Stad , aan een Meir flaande , door de uithollin*

gen, die de Karpers allengs in den Oever gemaakt
hadden, in ^t Water 2y geftort.

|,Dt£l, 11 Stvc.
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LAfdeel. vaftgehouden werdt door een Mol, en uit al

vXXI. haar magt fchreeuwde; zo 't fchynt wegens de

*ttnr^^" Pyn , welke haar het byten van de Mol veroor-

zaakte: doch hy merkt aan 5 dat dcKikvorfchen

en Padden ook - doode Mollen eeten , wanneer

hun die voorkomen. Zy worden van de Egels,

WezeltjeSy Voffen eneenige Roofvogelen, ook

verflonden; de Katten en fommige Honden

,

vangen ze en byten ze dood, doph zonderde-

zeiven op te eeten, teu zy de Hongersnood

hun daar toe dwinge.

't Is doorgaans 's morgens en tegen den avond

dat de Mol in den Grond wroet en voornaame-

lyk na dat het geregend heeft; waarfchynlyk

om dat de Wormen als dan in bevveegingzyn.

. Als het Aardryk door de Hitte en Droogte te

.zeer verfchroeid is , en zo hard geworden,

dat dit Dier hetzelve niet bekwaamlyk om-

wroeten kan , ziet men het fomtyds uit zyne

Gaten komen. Wy denken niet, met fommige

Schryvers, dat het zulks doen moet om te paa-

.ren, maar veeleer om het Voedz^l, dat het in

zulk een gelegenheid niet meer onder den Grond

bekomen kan, daar boven te zoeken. Doch

^fommigen willen, dat het Mannetje in den

Bronstyd boven den Grond verfchynt om een

anderen, die op zyn Wyfje loert, weg tejaa-

gen» In dit geval raaken zy fomtyds in Gevegt,

f en zyn alsdan voor Menfchen en Beeften zeer

gemakkelyk te betrappen.

Manier Dewyl de Molhoopen niet alleen een Tuin «i

I^nd
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Land grootelyks ontfieren, maar hec gezaaide
|^ ^^^^^^^

en geplante aldaar vernielen, zo wordt veel xxf.

moeite aangewend omze te vangen , en de ma- Hoofd»

nieren daar toe zyn veelerley. Men beloercze,
r. , . , om ze ce

•als zy aan 't wroeten zyn, en fpitze uit den^^^g^^j/

Grond ; doch daar toe wordt veel behendigheid

en e-en byzondere vlugheid vereifcht; dewylde

minfte bev/eeging in het Aardryk hun met wroe-

ten doet ophouden/ Verlcheide foorten van Val-

len zyn 'er uitgedagt , die men in de Ritten zet,

\ welk , naar den eifch gefchiedeode , zelden mift.

Door Water in de Ritten te laaten loopen ; door

Zwaveldamp ; door Vuiligheid van Menfchen of

Beelten , en andere dingen die zeer (linken , ia

den Grond te graaven , kunnen zy ook verdree-

ven worden , voor een tyd. Elders vindt men

nog andere Hulpmiddelen tegen dit Ongedierte

aangetekend (*) ; doch thans wordt hec volgeui-

de als onfeilbaar voorgefleld.

5, Geteld hebbende hoe veel Molhoopen'er Middel

„ in een Tuin zyn , neemt men zo veel Noo- oa^ ^^e te

„ ten 5 waar van de Doppen zyn afgedaan , en
^^^"^^^

^, kookt die een of andei'half Uur lang, met

5, en benevens een braave Hand vol Scheer-

t, lingkruid {Cicuta) in Waten Dan fteekt

5, men in ieder Molhoop zulk een Nool. De
„ Mollen, die 'er Liefhebbers van zyn; eeten

59 deeze Nooten, en fterven 'ervan, zodat

5, men-

() Zie Chömel, Huhbouddik JVoofdenb^ek^

op Mol.
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LAfdeel 35 iTienze den volgenden ogtend dood vindt voqr

XX!. 55 haare Gaten " (*). Of zodanige Nootenbe-

Hoüpd ^er daar toe zyn dan de Lupinen, die men al

van over lang als doodelyk voor de Mollen aan-

gemerkt heeft; zou de Ondervinding moeten

leeren,

Begraa. ^^ ^^^ ^^ '^^^ Onderwerp geweeft van eep

ving van zonderling Verfchynzel, 't welk, voor dat het

de Mol.
JJ^ onlangs , door uitvinding van de oorzaak

,

werdt verklaard , aanleiding gaf om zig groo*

telyks te "verwonderen. Immers, daar de Kren-

gen van meeft alle Dieren op den Grond leggen

blyven , tot dat zy opgegeten worden of ver-

rotten 5 zag men dat van de Mql , agteloos weg

gefmeeten zynde, heel fchielyk verdwynen, of

ten halve, zo 't fcheen, weder inde Aarde

kruipen. Eindelyk werdt ontdekt, dat 'er ze-

kere Torren zyn, thans om die reden Doö^gma-

vers genaamd, die dit Werk verrigten, en,

hoe veel kleinder zy ook zyn dan dit Beeft,

heeft de Natuur hun begaafd met eene behen-

digheid, om dit ftuk zodanig te overleggen

,

dat één zulk Torretje in ftaat zy een geheelc.

Mol te begraaven. En zulks fchynt tegefchie-

den, om ongeftoord met hun Gezin dit Kreng

op te kunnen eeteq (f).

Ver^

J^tntït p. 217.

(t) Zie de Uitgezogte Ferbandelingen. I. Deeu
BIftdz. 44 , enz.
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Verfcheide beroemde Ontleedkundigen hébben i. AFiteiU

de uit- en inwendige Lighaamsdeelen van de Mol XXI.

befchreeven. Ik zal, om niet al te breedvoe-^^J^^^^

tig te zyn in dit (luk, eerft de Lighaamsgeftal-

te opgeeven volgens den Heer Brisson en dan

kortelyk mededeelen hét voornaamfte van de

nieuwe Ontdekkingen, welken de Heer Gaü-

TIER, in zyne Waarneemingen omtrent de Natuun

lyke Hiftorie , ons aangaande dit Beeft verrneldti

De langte is, van 't uiterfte van den Snoet Lighaaöl-

tot aan 't begin van de Staart, ongevaar vyf?^" -

Duimen ; die van den Kop , van 't uiterfte vaa

de Neus tot aan het Agterhoofd , anderhalveii

Duim. Het heeft een zeer korte Staart; da

Oogen van grootte als Geerft-Zaad, zwart en

onder 't Hair verfchoolen; de Neus vierLynen

buiten de Bovenkaak uitfteekende: db Pooten

zyn zeer kort, de voorften breeder dan deag^'

terften , en bekwaam om in de Aarde te wroe-

ten: vyf Vingeren aan ieder Poot, diemetfter»

ke Nagelen gewapend zyn , voornaamelyk in

de Agterpooten. Over 't geheele Lyf is dit

Beeft beklised riiet kort digt Hair j» zq zagt als

Zyde en zwart van kleun

Veelen der Hedendaagfehen hebben zig , in y

^

navolging der Ouden, verbeeld ^ dat deezeOogeöi

Beeften geheel niet konden zien ; waar van het

Spreekwoord, zo blind ah een Moly zekerlyk

zynen oorfprong heeft. De Qntleedkundigeii:

pgter bevonden , al vroeg , dat de Mollen met

Oogen zyn, voorzien, doch die], om dit Zinsiug

I. DKEi. n srvK, V ypa#
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ï: Afdeel. ^^^^
kwetziïig in het wroeten onder den Grond

XXI. t^ befchutten , als geheel onder 'c Hair verbor-

Hoofd- gen waren. Derham hadt veel moeite om zig:

^^^*
te verzekeren of het weezendyk Oogen waren,

doch eindelyk ontdekte hy, met bühulp van 't

Mikroskoop , dat de Oog^n, hoe klein ook,

een Kryftallyn en Glasagtig Vogt hebben , ge-

lyk Galenüs reeds gezegd hadt. Ook verbeeldt

by zig 5 dat het Beeft dezelven intrekken en

uitbrengen kan , gelyk de Slakken de hunne

,

om 'er by gelegenheid zig van te bedienen;

want onder den Grond kan het 'er geen gebruik

van hebben. Zie hier hoe de Heer Gaütieii

d'eeze Oogen befchryft (^y

. Zy hebben omtrent de grootte van een Mos-

taard-Zaadje; en zyn omwonden met eien zwart

Vlies. De Opening van de Regenboog en \

Kryftallyn is by uitftek klein. De Gezigtzenuw,

die zy hebben , is dun en zeer lang , om dat de

Öogen ver af ftaan van de Herfenen : zy gaat

van den Oogbol onder de Slaapfpier door , en

dringt door een klein Gaatje , dat onder deeze

Spier is, in het Bekkeneel. Het Oogftaat in geeii

Beenige Holte , gelyk dat der andere Dieren >

.
;

maar is van vooren met de Bekleedzelen , zy-

delings met de Slaapfpier , aan den onderkant

met de Peezen der Voorhoofdfpieren , van ag^

teren met de Ringfpier omgeven, en Straalswy-

Zé met Hair omringd , 't welk het Beeft kart

doen

- (*) Obfervatkm fur ruijloire Naturelle.



doen uitfpreiden ^ om des noods te kunnen i. ArDi-ac

zien. >^^^1

Hec weinig gebruik dat de Mollen van hun J^^^'^^

Gezigt maaken , fchynt eenigermaate vergoed
q^^^^^

te worden door de fynheid van hun Gehoor en en Reuki

ReuL De Heer Gaütier merkt hét inwendig

Geftel haarer Ooren aan , als bekwaam zynde

om de aandoeningen der Lugt diep in den Grond

te ontvangen. De GehoorgateH, zegt hy^ zyn

wyd en löopen regt door naar de Herfenen ^

zynde van twee Beenige Hukken gemaakt. Hy
heeft 5 met een Mikroskoop , twee Hamers eü

twee Aambeelden daar in waargenomen, ik

vind egter, dat Sghelhammer en andeten dil

Zintuig 5 in de Mollen , vry veel overëènkomfï

ftellen te hebben met dat der andere Viervoeti-

ge Dieren , zonder dat zy van deeze verdubbe-

ling gewag maaken. De Reukzenüwcn zyri

grooter dan eenige aridere in dit Beeft, 't welk

de Neus zeer lang en beweeglyk heeft , van ge-

daante als een VdrkeDS-Snoet , ft^ekende ver

buiten de Kaaken uiti

In de Ontleedirig van: de Mo! vöndt rrieh de

Huid zeer dik eü taay , moeielyk öm door te

fnyden en naauwlyks van het Vleezig Vlies ^

dat daar oiider legt 5 af te zonderen^ De Maag

was zeer groot; de Darmen overal v^n de^elf-;

de gedaante en wydte j dan dat dé Endeldarm^

aan 't Fondament, zig een weinig uitzéttec De
Lever befloeg éen groot gedeejte van de hol'*

ligheid des Büiks^ zynde in vérföhejde Lobbci

•I, Deei.. II Stuk, V é ?ej>-
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308 Beschryving
I. AFDEEL.verdeeld, De Mik geleek zeer naar die v^n

een Hond ; de Nieren waren van figuur als in een

Menfch , doch niet grooter dan een Boon : het

Hart hadt volmaakt de gedaante van een Kegel

:

de Longen waren met een Spongieufe zelfftan-

digheid bedekt. Severini heeft opgemerkt ^

dait de Herfenen van een Mol groot zyn en on-

detfcheidelyk.

Ik zal voornaamelyk agt geeven op de deelen

der Voortteeling , waar van men hier een Toe-

flel vindt, die te verwonderen is in een, naar

den uiterlyken fchyn , zo veragtelyk Beeftje :

doch milTchien was 'er die noodig , om de Paa-

ring onder den Grond , en zonder die bewee-

gingen, welken andere Dieren daar toe gebrui-

ken 3 te kunnen verrigten. Zy hebben de Schaft

byfter lang, ja langer j zo men meent, dünee^

nig ander Schepzel : want dezelve is byna half

zo lang als 't geheele Lyf* Behalve de gewoo-

ne Balletjes , die inwendig onder de Huid ge-

plaatft waren , vondt de Heer Gaütier de Zaad.

blaasjes , die van de Pisblaas waren afgezon-^

derd , ieder vergezeld met twee vreemde Lig-

haamen , welken gemeenfchap hadden met el-

kander en zig , het eene in de Afvoerende Buis,

het andere in de Zaadblaasjes , ontlaftten. Dee-

ze Toeftel fchynt > volgens de Befchryving,

veel naar die in den Egel , alwaar men ook

twee zodanige Lighaamen aan de zyden van

de Pisblaas vindt, te gelyken. In de Balletjes,

die platagtig en van figuur als Eyerneften zyn,

on4-
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entJekte hy geelagtige Greintjes, te.fam^n ge-
|^ afdeïl.

hoopt door middel van eene zeer Spongieufe xxi,

zclfdandigheid.
stS!''''''

Dewyl de Mol een groote kragt noodig heeft, DeSpie-

om de Aarde , die fomtyds hard is door de droog- ren en

' te, om te wroeten , zo heeft de Natuur haar,
^^'-'^"^•^

tot dit einde , met bekwaame Hulpmiddelen

voorzien. Haar Gebeente is vaft , met diepe

Gcwrichtsholügheden en hooge Knobbeltjes

voorzien. Om de Borflfpier meer Vermoogen

te geeven , fteekt het Borftbeen fcherp voor-

waards uit , gelyk in de Vogelen; het boven-

end komt niet onder de Sleutelheendereq , als

in den Menfch , maar veel hooger , en g^eft

€en tweede Borftfpier af, welker (trekking regc

ftrydig is met die van de cerfle. De tegenge-

stelde werking van deeze Spieren wordt gehol-

pen door de groote Rugge-Spier , die niet aU

leen gewoonlyker wyze, maar verdubbeld is met

een andere Spier. Deeze twee , beiden tegen

het agcerfte gedeelte der onechte Ribben aan-

leggende, en zig aan de enden famenvoegende

,

maaken een dikke Spier uit , die in 't vt)orfte

van het Opper-Armsbeen ingeplant worde, Dit

Been is zeer kort en dik , hebbende byna de

gedaante van een DohbeKteen , in de uicgehol-

de hoeken gewricht met de naafle Beenderen.

In de Geneeskunde plagt men de Afch van Gebruik:

een verbrande Mol dienftig te oordeelen tegen

Jigt en Schurftige Huidkwaaien , 't zy invven«

dig of uitwendig. Een levendige Mol ^ in de

1. Prili, I1STV4, V3 H;iöd
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l. Afbrsl Hand gefi noord , ging voor een beproefd Koorts ^

XXL niiddel, en Ettmüller verzekert, dat de en-

s^J^^^^^ kelc oplegging der Hand , waar rncde iemand

dus een Mol heeft doen verflikken ? in ftaat zy

om de Kanker te geneezen. Scroderus v^il,

dat het Hart > gedroogd zynde en tot Poeijer

gemaakt , bekwaam zy om de Breuken te ge-

neezen; de Lever tegen Opftyging en de Pynen

der Kraamvrouwen. Het Bloed is in veel ag-

ting geweeft orn het Hair te doen groeijen

,

verfch op een (tuk Papier of Linnen Lap ge-

ilreeken en gedroogd, die men vervolgens nat

iiiaaken en op het deel leggen raoefte. Het

Vet , in tegendeel , mee dat van Vledermuizen

gemengd , zou het overtollige Hair doen uit-

vallen. Van de Huid werden Mutsjes of Bon-

netten gemaakt voor jonge Kinderen , om de-

selven voor Stuipen te behoeden. Van ouds

plagt men 'er zelfs Kleederen mede te voeren,

5^0 Agricola verhaalt.

Verfchei» gehalve de gewoooe Mol, die zwartagtig is

,

mnma^h.
^^^^^ foratyds, in ons Land, ook een witte

gevoridcn , by Seba afgebeeld , en eene , die

Klein de Oojlfriefcbe noemt, zynde een weinig

grooter , m over 't geheele Lyf als gemarmeld

met Witte Vlakken op een zwarten Grond. De
Heer Brisson houdt dezelven voor enkele Ver-

fcheidenheden : doqh de roode Amerikaanfche

Mol van Seba, die egter niet volkonien rood^

maar rosagcig is , zou, behalve de kleur, indien

de Tekenaar zig niet vergift heeft , pok iü de
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figuur der Pooten verfchillen, waar van de voor- L Afdeed
ften maar drie- , de agterften vier-Vingerig zyn. xxL
Dg Fimnifcbe Mol behoort , volgens LiNNiEiis, ^'

tot het naaflvolgende Geflagt. Van de Siheri-

fche alleen 5 als geen Staart hebbende, maakt hy

een hyzondere wSoorc.

(2) Mol zonder Staart 5 de Voorpooten drie-- IF,

^ ^ Siberifche

Deeze verfchilt in het getal der Vingeren o ^^^'..,.t.

van de gemeene Mol , en komt daar omtrent 5 ml ^^

dat zonderling is, met de zo even gemelde

Amerikaanfche overeen. Brisson noemt haar

de vergulde Mol van Siberië ; om dat zy over 't

Lyf een groenagtig Goudgeelen glans heeft;

doch men vindt 'er ook Vlakken in van rood en

andere kleuren. De Neus is korter dan in on-

ze Mollen en de Soort zo klein, dat het Beeft

naaüwlyks een Kop fchynt te hebben. Seba

geeft de Afbeelding van het Mannetje enWy f.

]e , zynde het laatfte , dat op de Rug leggen-

de vertoond wordt , aan den Kop en Snoet be«

dekt met korter en bleek geel Hair; maar aan

den Buik met fierlyke kleuren gemarmeld. De
Neusgaten ftaan v/yd open: de Tanden, inde

Boven- en Onderkaak , zyn fcherp als die der

Rotten; uitv^endig vertoonen zig geen Prarti-

men r

(a) Talpa ecaudata, palmis tridaclylls. SjfKNai,

X. Talpa Sibirica verficolor. $m. Muu L p%% £ï*

Tab.XXXIl. Fig,4, 5*

I. D&ti, II Stuk, V 4



^tt BEiSCHRtVING VAN DIS

' t.AFDEEL.nlen, die waarfchynlyk voor den dag zuHcnko

XXI, men, wanneer het Dier gejongd heeft. M"lïn

^^^^P' Vindt het in Siberië.
SfüKi

XXIL H O O F D S T U-K.

§efchryving mn 't Gcflagt der Spitsmuizen ,

^aar onder de zwarte Virginifche 'Mol is he-

greepefi,

DEn Naarn van Sorex, dien ik elders S/aop-

rot vertaald vind, heeft Klein gebruikt

0m vyf Geflagterf van Knaagende Pieren, te

weetendeninkhoorn, Rot, Muis, MoJenVlc-

^ermuis, te bevatten. Ivlen plagt hem voor-

heen te geeven aan de gemeene Aard- of Veld-

huizen , waar van de Franfche Naam Souris zal

^fkomftig zyn. LiNNiEUs begrypt 'er een Ge-

flagt van Dieren onder, waar van de Kenmer-

Icen zyn: twee Voortanden, die in tweeën ge-

l^leeten zyn, in de Boyenkaak; vipr in deÓn-

^erkaak, de twee middelden kqrter dan de an-

deren : wpderzyds verfcheide Hoektanden. Hy
tefchryft 'er thans drie Soorten van ; naamelyk

de SpitsiBuis , de gekanode en die zig aan 'c

Water onthoudt.

h (ï) Spitsmuis met de Staart langer dan 't Lyf.
jtraneu$. ^
Spitsmuis. ^^00-

fL. XVII.
i^j^ sofg^ C2iuA% Corpore longiore. S^fl. Nat.X.

^'^•3' Sprex» Fmn. Succ. 53. Mus Araneus, Gesn. Quaiir.
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Gfoötelyks verfchillende zyn de Naamen 5 j. afdeeu
tvelken dit Dier in byzondere Taaien , van Eu- xxil.

ropa zelfs • voert. In 't Hebreeufch noemt men Hoofd-
STUE

*t zelve Kaanafa, in 'c Griekfch Mugake^ in 't

Latyn is de gewoone Naam Mufaramus ^ waar

van de Franfchen het Miifaraigm afgeleid heb-

ben, dat de Graauwbunders volgen in hun Mw
ferding. De Italiaanen noemen het Toparagno

j,

de Spanjaarden Ratto Peqmnno of Murganbo y de

Svvitzers Mutzet, de Duitfchers Spitsmaufs. De
Engelfchen geeven 'er den Naam aan van Sbrew,

Shre^^^Moufe of Hardy-Shrew.

De reden van deeze benaamingen zal ten dee- Eigen-

Ie van de figuur des Lighaams , waar door het fchtppen^

naar etnMüis gelykt, ten deele van de vlugheid

en manier van in den Grond te booren , afge-

leid moeten worden. Het is ookaanzynen Stank

te onderfcheideri 5 èn fchynt Vergiftig te zyn.

Men heeft veel moeite om het te vangen; het

doet aan de Wyngaarden, en de Aard- of Boom-

vrugten in 't algemeen, veel fehade. Men vindt

het door geheel Europa , zo wel in de Noorde-

lyke Landen, als in Italië, daar, volgens Ges-

ï?ERUS , de Beet van dit Diertje Venynig zou

zyn, en Dioscorides meldt, dat hetzelve ge-

opend en op de Beet gelegd , tot Geneezing

daar van ftrekt.

Rajüs onderfcheidt het van de Muizen : dat

het

J'41. Aldrov* Dfgif^ 441. Tab. 442* Jomr. Q^mdr.
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LAFDEEubet kleiner zy; dat het den Snoet langer en als

XXII. van een Varken heeft ; aan de Vingeren der
Hoofd ^ Pooten , die vyf in getal zyn :^ aan de Oogen,

die klein zyn en zwart : aan de kortheid der

Ooren ; de zwarte kleur ; de lange witte Nage-

len en de fcherpe Tatiden, die niet van deKie-

zen af ftaan.

Llghaams- De langte des Lighaams is, volgens dqn Heer
geftaite, Jrisson , van 't end van den Snoet tot aan 't

begin van de Staart, derdhalf Duim, die van

den Kop drie vierden, en van de Staart vyf

vierden Duims^ doch volgens Linn^eüs is de

-^ Staart langer dan 't Lyf. De Neus fleekt ver

over de Onderkaak heen en is zeer fpits ; waar

van het Spitsmuis genoemd wordt. De Oogen

zyn klein en zwart , de Ooren en Pooten kort,

ieder met vyf Vingeren. Boven op het Lyf is

de kleur bruinros, van ondefenwitagtig, gelyk

ook die der Pooten. In ieder Kaak ftaan twee

puntige Snytanden , de bovenften ingekeept en

baakig, de onderden voorwaards uitfteekende,

een weinig krom naar 't end toe ; behalve wel-

ken het Diertje drie Hondstanden wederzyds

heeft, aan de Bovenkaak, en twee aan de On-

derkaak, zynde, daarenboven, met vier Kiezen

aan beide zyden boven, en drie onder in den

Mond, voorzien: zo dat het getal der Tanden

in 't geheel agt-en-twintig is. .

Seba fpreekt van een Ooftindifche Spitsmuis,

S&ntis genaamd, dien hy afbeeldt, en Brisson

befchryft een Amerikaanfchen , welke wafgroo-
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ter fchynt te zyn, als de langce hebbende van
j^ ^pj^^^.^

omtrent vyf Vingeren; bruin van kleur, met xXïL
drie zwarte Banden ofStreepenjlangsheen , op Hoofö-

de Rug. Deeze onthoudt zig 3 zegt hy, in^^*^^"

BrafiL

(2) SpitsmiMS met gekamde Neusgaten > de Staart II*

korter dan het Lighaojfn. Criftatut^

Gekamde

De gedaante is als een Mol , de kleur zwart, Spitsmuis,

die van de Pootjes Snecuwv^it. Het Diertje

heeft geen Ooren , maar een zeer langen Snoet.

De Staart is omtrent kaal, de helft korter dan

het Lyf en van de zelfde kleur. De Neusgaten

zyn omringd met Hairtjes , die Straalswyze in

\ rond daarorq heen ftaan , van tien tot yyftien

in getal, maakendé een foor t van Kam of Kuif,

doch naakt gelyk in den Egel. Het onthoudi:

Eig, volgens den Heer Kalm, in Penfylvanie.

(3) Spitsmuis met gepalmde Agterpooten ^ de lïL

p^oorpooten en Staart , die Jzorter dan 't Li^- ^quaucm,
. . Water*
haam IS, wt. Spitsmuis.

Pl. XVIL
Dit is de zwarte Virginifche Mol van Seba,/?/^^ .^

welke , volgens den zelfden Reiziger , , in Noord-

Aitierika doorgaans gevonden wordt ; zynde van

lyighaamsgeftalte als de voorgaande; maarAfch-

oii) elf, nim o^ e-^vIoTirrpo^ .^raauw
^

(2) Sorex Naribus criftètis*,' C$3}(ilfGori>öre tr^-

viore. S^fl.Nat. X.

(3) Sorex Plaiitis palmatis , ?almfs , Cnud^que
Corpore breviore, albis. .9y//. Nai. X* ^^^^ Muu
I. p. 51. Tab. XXXIL Fig, 3- • '
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LAFOEEL.graauw of bruin van kleur: de Staart viermaal

XXI ï. korter dan het Lyf, Brisson zegt, dat het
HooFP-

jj^jj. jg glimmend zwart, gemengd met hoog

purper, gelyk men dit Dier in *t Werk van Se-

BA gekleurd vindt.

XXIII. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Philanders , zo

die met een Zak of Beurs aan den Buik , welke

Buidel-Rotten, als de genen die enkel Bofch-

Rotten genoemd worden; meejlal Amerikaan^

^
fcbe Dieren.

Naam. T^E reden * waarom de Naam van Pbiïander^

-*-^ die eene byzonder genegenheid van het

Wyfje jegens het Mannetje fchynt uit te druk-

ken , aan dit Geflagt van Dieren gegeven zy

,

vind ik zo min verklaard, als de betekenis van

't Woord Didelpbis, waar mede de Heer Lin-

NiEüS ze thans befterapelt. Want zo dit laatfte

betrekking heeft op den Zak, dien het Wyfje

als een tweede Lyfmoeder aan den Buik draagt,

om haare Jongen te bergen , zo is deeze be-

naaraing zekerlyk niet op alle foorten van dit

Geflagt toepaflelyk, zo min als die van Buidel-

Rot. Hierom heb ik den eerfl:gemelden Naam,

in navolging van den Heer Brisson, vcrkoozen

$e behouden.

IS;entt«r- Peeze Authew maakt zyocn Agttienden of
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Matften Rang der Viervoetige Dieren , van dit j. Afdeed

Geflagt alleen, als hebbende tien Voortanden in XXIII.

de Bovenkaak , waar van de twee middelftén ^^o^d-
STUK

grootft, en agt in deOnderkaak, met genageld

de Vingers aan de Pöoten ; 't welk hy iti geene

andere Dieren votidt. Van foilimige Soorten

egter merkt hy aan j dat de fchikking en 't ge-

tal der Tanden niet door hem onderzdgt, noch

door de Schryvers , die 'er van fpreéken , op-

gegeven zy. Volgens Linn-^us hebben zy tien

Voortanden , boven , en van de agt , onder in - .

dèti Mond , zyn de twee middelfte zeer kort

:

benevens lange Hoektanden 5 en Kiezen of Ag-

tertanden 3 die Zaagswyze getand zyn. De
Tong is als met een ry Van kleine Hairtjes be-

zet. Zy hebben een Staart , die zeer lang is j

als de Rotten, zegt Brisson, en Pooten als de

Aapen , loopende ook , gelyk die , op de Hie-

len. De Nagelen hunner Pooten zyn fcherp.

Het een en andere lydt egter uitzondering ; de-

wyl 'er eene Soort is met een kort Staartje, en

eene met ftompe Nagelen.

Negen Soorten van Philanders worden doöt Soorten,

den laatftgemelden Heer befchreeven. Lin*

NiEüs geeft 'er maar vyf op , als volgt.

(i) Phüander met agt Prammm in een Zak

aan den Buik. Marfu^

O) Didelphis Mammis 0^0 intra Abdomen.p^"*^^*'
^w^«, ^cad. L p. 27p. Syfi. NaKX.Muu/1d.Frid^^^^'

10.
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h Afde£l. Deeze is 't , die men met reden BuideURot kaö

XXIIL noemen ; alzo het Wyfjc een wyden Zak aan
Hoofd- ^^^ g^j|^ draagt, waar in zy de Tepels heeft*

én haare Jongen , die geheel kaal ter wereld ko-

men, tegen Ongemakken en Gevaar verbergt.

, DeNaamen, die in de vreemde Taaien aan dit

Dier gegeven woorden , vindt men hier onder

aangetekend. Seba noemt het Ae grootjle Oojt-^

indifcbe PhUander^ die te Amboina Coes-Coes ge-

heten wordt. Men zou hem derhalve de Am^

hoimefche noemen mogen , gelyk de Heer Bris-

soN doet : want Seba heeft nog een Ooftindi-

fche afgebeeld y die maar een weinig kleinder is

en in kleur eenigermaate van deeze verfchilt^

wordende by de Indiaanen Pelandor-Aroe ge-

noemd, zo Valentyn ons meldt (^).

De Zak ^^ Heer Gaütiër, die eenPhilandef gekree-

onder aan gen hadt van den Kapitein van een Hollandfch

den Buik.g^^j^jp^
dat uit de Weftindiën kwam , heeft den-

zelven ontleed , en geeft de volgende Bèfchry*

ving van den Zak, dien het Wyfje onder aan

den Buik draagt. Het is, zegthy, alseenfoorc

van Mouw, groot genoeg om den Vuift in. te

lieeken., waar mede dit Dier van de Natuur

be.

ïo. Pbilander niaxiinus Orientalis. Seö. Mus, L p.

64. Tab. XXXIX. Opoffum. Tyson. Aéï. 290. p. i5()5o

Carigue. Laat. Amer, 55i.Carig«eijaBrafilienfibusw

Marcgr. Bra%. 222. Pis. Brm, 323. Jonst. Quadri

136. Tab. LXÜL Maricacaca. Pis. Bra$. 323. Raj^
Quarh\ 182. Tiaquatzien. Hkrnand. Mexic. 3^6.

() 4m. Mus. 1. p. 6i. Tab. XXXVIII. Fig. ï.



'P H I L A N D È R Sw 2W

begaafd fchynt te zyn om de Jongen, die geheel LAfdeel*

Hairloös en blind ter Wereld komen , te befchac- XklIL

ten. De Moer bezorgtze zelf, verlaat ze niet ,, Jf,^^^^^

troeteltze onophoudelyk , en bergtze in deezea

Zak, om ze door de Warmte van haarIJgbaam

tekoefteren, draagende dezelven overal metzig;

zynde in deeze draagbaare Wieg de Tepels zo-

danig geplaatft , dat de Jongen die zeer geiraL

kelyk vatten kunnen, om te zuigen. Deeze

Moer> een Voorbeeld van tederheid, laat de

Jongen nu en dan eens daar uit komen, vooal

waanneer het regent , om ze waflchen ; vervol*

gens droogtze dezelven met dePootenaf, lite-

ze en doet ze weder in den Zak gaan. Somtyds

zet zy de Jongen , als 't mooy Weer is , in de

Zonnefchyn , en , als derzelver Oogen opengaaï,

tragt zy hun alle vermaak aan te doen , danièii^

de en fpeelende met hun en hun loopen Icereii-

de. Zo dra de Jongen fterk genoeg zyn, oib

zelf de Koft te zoeken , jaagt zy dej^elveü als

't ware van zig, doch volgt hun van verren mm.

ze , op 't minfte gevaar dat hun genaakt of dreigt,)

weder in den Zak te bergen , en op een veilige

plaats te brengen. Men heeft een Moer gevoïi*

den , die drie dagen was dood geweefl: , aan wel-

ker Buik de Jongen nog levendig hingen en

zoogen-

Zo lang hetWyfje aan de Opvoeding van haar £*>eu,

Krooft bezig is, houdt zy zig niet met het Man- fc!i%>pem

netje op , dat geduurende dien tyd in de Vel-

den en Boflfchen herom zwerft en zyn vermaak

1, DiiKL. II Stuk. BeCaiSt
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L Afdeel.^^^"^^ ^^ menigte van Potfcryën en Aape-Kuii.

XXIIJ. ren , die dceze Dieren eigen zyn. Zy zitten

Hoofd- veel op hun Gat, en maaken dan duizenderley

' ' Grimmatfcn. Ook klauteren zy verwonderlyk

vlug by de Boomen op , eetende van fommigen

niet alleen de Vrugtcn , maar ook de Bladeren

CT\ Schors ; weshalven het zeer moeielyk is de-

zelven in Europa op te voeden , dewyl men het

Voedzel , dat zy verl^iezen, hun niet geeven

kan. LiNN^us zegt, dat zy ook Suikerriet en

Vogeltjes eeten.

LigbaaiBs- De langte des Lighaams , van het Agterhoofd

geftalte» tot aan 't begin van de Staart , is omtrent der-

tien Duimen : die van den Kop , van 't Agter-

hebfd tot aan 't end van den Snoet , vier en eeu

half Duim. De Staart is t'eenèmaal met Ruit-

agcige Schubben bedekt en zeer lang ; de Snoet

loopt fpits uit 5 met lange Knevels als de Kat-

ten. De Ooren zyn breed en hoog opftaande.

Op de Rug heeft het Dier lang Borflelagtig

Ilair 5 bruinrood van kleur ; aan de Zyden is

het Hair korter en helderer : aan den Buik wit-

agtjg 5 een weinig naar het geele trekkende. Bo-

ven ieder Oog heeft hpt een donker bruine

Vlak, De andere Ooftindifchc is van onderen

t geel, met een geele Vlak boven ieder Oog.

1 LiNNJ£Us , die deeze Soort uit Amerika gc-

kreegen hadt , befchryft de Lighaams -geftalte

aiduSi Het Lyf is als een Das , de grootte van

een groote Kat. Het heeft een Kegelagtigea

Snoet , gelyk een Varken ; die gekield is , raef

een
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feen zeer lange gaaping , als een Vos. De Neus- 1, Afdeeïu

gaten zyn loodregt, halfmaanswyze. Vyf ryën XXIIL

^yn 'er van lange Knevels, agt Borftels agter de J^^^'
hoeken van den Bek, vyf onder aan de Keel. De

Ooren zyn rond uidoopende, zwart, met witte

tippen. De Beenen zwart, glad^ met kort Hair

bezet. De Staart kaaU zo lang als 't Lyf i,
door

rimpels als in banden verdeeld en bekwaam om

aan te vatten. De Palmen der Pooten als Han*

den, met vyfronde, kaaleVingeren, vangely-

ke grootte , met boogswyze famengedrukte Na-^

gelen : de Duim geheel (lomp.

(2) Philander met de Staart by den wortel Hau lï*

ng, hangende Ooren en vier Prammen.
p^ xvilh

Deeze wordt in 't byzonder Van den Heer ^^' ^*

LiNNiEUs Philander genoemd. De Portugee-

zen noemen hem Cachorro do matto , 't welk

Bojch-Rot betekent. Immers dit I3ier , dat ia'

Amerika , en inzonderheid in Brafil huisveft^

geiykt veel naar een Rot ; doch Linn^us merkc

aan , dat de Afbeelding van Seba den Snoet te

rond heeft en de Duimen der Agterpooten met

fcherpe Nagelen ; 't welk in den zynen geen

plaats hadt.

De langte des Lighaams is, van \ Agterhoofd

tot aan 't begin van de Staart, veertien Dui-

men i

(2) Didelphis GaudA bafi pilofit , Auriculls peo-

dulis, Mammis quatemis. Syfl, ISIat. X. TlaquazJit

(eu Tai-jbi Brafilienfibus. Seb. Muu L p« -^T. Tafe^

XXXVI. %. 4.

I. DEfiL. il Stuk, X



^2Z Beschrtving van- nfe

r. Afdehl. men, Hec heeft den Bek fpi^s ; de Oogen zwart

XX' H. en uitpuilende; de Ooren rond , kaal, glad eu
• Hoofd-

^^q^, j^^. Knevels als een Kat. De Staart 5 die
STUK,

zeer lang is, vindt men, tot een derde deel der

langte , van den wortel af , met witte Hairtjes

bekleed, die zwarte tippen hebben ; voor 't ove-

rige met kleine Schubbetjes bedekt. Over 't Lyf

heeft het witagtig Hair met zwarte punten ; waar

van het wit glimmende is , en het zwart zeer af

fteekt op de Rug , doch allermeeft aan de Beenen.

De Prammen van dit Dier zyn eigentlyk twee

in getal, met vier Tepels, doch niet in een Zak

of Beurs beflooten , maar tuflchen de Agterpoo--

ten bloot uitpuilende. Het Vleefch zegt John-

STON , ftinkt zeer , doch wórdt niettemin tot

Spyze gebruikt.

III. (3) Philander met de halve Staart Hairig , de

Opofum. plaats der IVenkbraaiiwen Ueeker ^ twee Pram-
Pl XVllI. ^

. ^. j -D 'u
r.. men m een Lar^ aan den Bmk.
^tg. 2.

Van deezen maakt de Heer Brisson zync

eerde Soort , tot welke hy betrekt de Afbeel-

dingen van de Carigmija ^ by Johnston Tab.

LXIII , hoewel hy erkent dat dezelve niet

deugt, en die van de Semivulpay by den zelf-

den Autheur, Tab. LVIII; dat, gelyk die vaa

Gesnerüs en Aldrovandüs, volgens hem een

Dier

(3) Didelpbis, Caudè femipilofil, fuperciliorum

regione paliidiore , Marnmis binis. Syfi^ Nat. X.
Didelphis Marnmis intraAbdomen.Ó3[/?.Av?/.yL Phi-

lander, Opoflum five Carigueija, $^q. Mus. L pag,

56. Tab. XXXVI. F/ig-. 1, 2.
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JDier is, 't welk men dus nergens vindc: einde- i.Afdeel/

lyk ook de Tlaquatzin v^n Joiinston , Tab. XXIII.

LXXIII, welke Afbeelding, zo hy zegt, goed ^^^^"^

ZOU zyn , indien het Hair korter ware. De Fi-

guuren , zo van het Mannetje en Wyfje als van

het Jong , by Seba, Pl. XXXVI, zegt hy ^

dat allerbefl; zyn ; doch uit de Befchryving ziee

men ligtelyk , dat de Staart in de eerftgemeh

de Tab. LXIII, van Johnston, beter isgete^

kend ; alzo zy zig in die van Seba geheet

ruig vertoont.

De Braiïliaanen , dan, noemen dit Dier Ca- Naam.

ngueija^ de Mexicaanen Tlaquatzin >, de Portu-

geezen Ropozay de Guajaners ^oz/ar^', de En-

gelfchen Pojjum en de Franfchen in Guajana

Puant of Stinkdier. Ook heet het Jupatiima by

fommigen , volgens Rajüs , en men wil dat het de

Maiiicöu van Pater pEüiLLéE zy. LiKNiSüs

hadt het te vooren , met de eerfte foort van dit

Geflagt , onder den naam van Didelfhis , ^i^elkQ

de Prammen in den Buik draagt , .begreepen.

Het Wyfje van deezen Philander, naame- Geüalre.

lyk, heeft onder aan den Buik een dcrgelyke

Beurs of Zak, als de eerftgemelde, waar van

zy door het getal der Prammen verfchilt , zyn- ^

de de Nagels der Duimen van de Agterpootea

in deeze ook ftomp. De langte des Lighaams

is maar agt Duimen , die van den Kop drie

Duimen , van de Staart één Voet. De Voor-

pooten zyn drie Duimen lang , de -Agterpooten

ruim vier Duimen. Hy heeft een zeer fpitzen

1. Deel. JI Stuk. X 2 SnOCt ;



524. Beschryvikgvan öe

Hoofd
STUK,

Eigen-

fchappen.

r.AFDEEL. Snoet; de Bovenkaak fteckt een weinig over

XXIII. de Onderkaak heen; de Oogen zyn klein 3 rond

en glinfterende ; de Ooren lang, breed, zeer

glad en zagt ^ dun en als doorfchynende , (taan-

de regt overend als Voflen-Ooren : Knevels van

een Kat 5 uit zwarte Borftels beftaande , gely-

kerwys 'er ook aan de Wangen en boven de

Oogen zyn. De Staart is ten deele met Hair

bezet, en naar 't end toe met Schubben^ zeer

leelyk , gelyk een Rotte-Staart. Boven op het

Lyf is d e kleur bruinrood , doch om den Bek

,

aan de Keel , Buik en Beenen geel , en boven ie-

der Oog vindt men een geelagtige Vlak.

Deeze Philander is het , waar van men ver-

haalt, dat hy zig met zynen Staart, die om
een Tak ftrengelende , aan de Boomen ophangt,

om de Roofdieren te ontkomen. Het Wyfje

doet zulks zelfs met de Jongen in den Zak of

't Beursje, dat zy aan den Buik heeft, van

v/elk de Opening zig niet anders als een naauwe

Spleet vertoont, zynde 't zelve ook niet groo-

ter dan dat het een middelmaatigen Oranje-Ap-

pel bevatten zoude kunnen ; des de Jongen , die

ten getale van drie of vier daar in kruipen en vcr-

hoolen zitten , zeer klein moeten zyn , wan-

neer ze ter Wereld komen , gelyk men aanmerkt,

IV. (4) Philander met de halve Staart Rairig en

Murina. zes Tepels.

PL.XV1IU- Van
P^g* Z^ (^4) Didelphis Caud^ remlpilof^, Mammis feni«,

Syfl. Nat, X. Mus fylveilris Americanus, Seb. Mtè&»

1. p. 48. Tab. XXXI.
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Van deezen, die by de Brafiliaanen M^rmo/a j^ Afdeeu

genoemd worde ^ en by Aldrovandus Scalopes ^ xxill.

is het Mannetje en Wyfje door Seba afge- Hoofd^

beeld, doch met eenegeheelkaale Staart. Bris-

SON5 by wien hy de Vyfde Soort is^ noemt

hem de Amerikaanfcbe Fhilander. Anderen noe-

men hem de wiide of Bofch-Rot van Amerika.

Hy heeft de grootte omtrent Van een Rot

;

een puntigen Snoet met lange Knevels; groote

zwarte Oogen; breede hangende Ooren, maar

dunnetjes met Hair bezet. De Staart is zeer

lang, aan 't end flangswyze omgedraaid. Het

bovenfle van het Lyf en de omtrek der Oogea

is bruinrood ; de Buik en 't Voorhoofd helder

of bleekgeel; de Beenen kaal en witagtig.

LiNN^üs merkt aan, dat zyne Nagelen ai tQ->

maal fcherp zyn, uitgenomen die aan de Dui-

men der Agterpooten, even als die der voor-

gaande Soorten, Dit Diertje , zegt hy , worde

:i^o wel in Afia als in Amerika gevonden,

(5) Pbüander met de Staart aan den wortel v.

Hairig en langer dan 't Lyf ^ de Vmgeren.Dorfigera.

der Voorpooten jiomp genageld, Pl.XVIIL

Seba heeft van deezenAmerikaanfchen Bofch-

Rot 5 dien Brisson in 't byzonder de Surinaani.

fche noemt, verfcheide Afbeeldingen gegeven.

Zy
(5) Didelphis Caud4 bafi pilofa Corpore longio--

re, Digitis nianuum mudcis. Syfi. Nat. Musfykes*
tris Americaua. Seb. Mu%. \. p.*^49. Tab XXXI. Figi

4, 5. & p. 90. Tab. LXXXIV. Fig. 4,
' '^
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ï- Afdeel. Zy fchynt van alle andere Soorten van dit Ge-

XXni. flagt te verfchillen in de zonderlinge eigenfchap,

<^Z^^^^ van haare Jongen op de Rug te draagen , die

,

ZO dra zy geftoord en vervolgd worden, ofee-

nig gerugt verneemen, de Moer op 't Lyf

fpringen , en de Staarten om haare Staart flren-

gelen ; zo dat zy zig dus vaft houden , terwyl

de Moer met hun de vlugt neemt , hebbende

de Staart niet regt uit lleekende, maar omge-

flagen over 't Lyf en aan 't end gekruld. Ver-

der is my aangaande de Levensmanier van dit

Diertje, of het getal zyner Prammen , zo v^el

als den Heer Linn^.us , die 't zelve niet ge-

zien heeft, niets gebleeken.

Brisson tekent aan , dat het in grootte en

gedaante met den voorgaanden Bofch-Rot over-

eenkomt : dat de Oogen glinfterende zyn , de

Ooren kaal en ftyf ; dat het aan de Bovenlip

Knevels heeft , gelyk de overigen ; en boven

ieder Oog als twee Varkens- Borftels, die zig in

onze Afbeelding zeer duidelyk vertoonen. In

't Mannetje is de Staart met bruine Vlakken j

doch dit vindt men in 't Wyfje niet. Boven

op is 't Lyf rosagtig Appelbloeizel , van ondc-

ren en aan den Kop bleekgeel , in den omtrek

der Oogen donkerbrnin. De Nagels van alle

Vingers der Voorpooten , gelyk ook die der

Duimen van de Agterpooten , zyn kort en ftomp.

Verfchei- Behalve deeze befchryft Brisson cenenjifri-

denheden. kaanfchen Philander of Bofch-Rot, zynde bydé

Autheuren onder den naam van Coyopollin of
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BayopoUn voorgeiïéïd y weinig van onzeVierdej. Afdfeju

^oort, 't zy in geftalte^ 't zy in kleur verfchil xxfll.

lende* Zynen Agtften noemt hy de Philander ^«^^ö-

^et dm grooten Kop , om dat dezelve voornaa-

melyk daar in van de anderen verfchil t. Ein-

dclyk fpreekt hy van een Pvjiander meteenkor*

te' dikke Staart >, zynde de eenigfte m dit op--

^igt, dewyl ée anderen akemaal de Staart zo

lang of langer hebben dan het Lyf. Deez.c,

i^egt hy , komt anders , in grootte en geftalte \

xnet den Surinaamfchen overeen. Van deeze

Örie zyn ook de Afbeeldingen in het Werk vajx

Seba te vinden.

'1^3,*^'

XXIV- H o o F D S T U K-

Befcbryvmg "can den Rhinoceros 5 zo den Een-*

hoornigen , als den Tweehoornigen^; <waar in

het Gefcbil over bet getal der Hoornen opgebeL

derd ^ordt. De Eigenfcbappen van dit Dier^

deszelfs Gevegt met de Olypbanten, Manier

om hem te ^vangen. Zyn ^üerwoedbeid ^ Jterkte^

enz.

DE Heer Linn^hs maakt zynen Vyfdea

Rang van zodanige Zoogende Diereiiy

die twee Voortanden boven en twee cndef ia

den Mond hebben 5 van de Kiezen afftaande;

en geene Hoek- of Hondstanden. Onder dezel-

ven geeft hy de eerilt? plaats aan den RUmce^
'

l, O-BEi, Il Stuk. X 4 W j



3^8 BeSGHRYVING van DIN

hAtm^hJos^ een Dier , 't welk fommigen gedagt heh-

XXÏV. ben dat met het Hebreeufche Woord Rem of

Hoofd. Rehem betekend werdt, waar vaq in de Neder^

' duitfche Overzetting des Bybels E^enhoom ge-

niaakt is , fchoon de Vulgata het, in de Boe^

ken van Molès en Job, Rhinoceros^ in dePfaU

Haen en Jefaias Unicornis vertaald heeft, Wan^

neer nu in het vyfde Boek van Mofes en in den

twee-en-twintigften Pfahn van meer dan één

Hoorn 5 of van de Hoornen des Eenhoorns ger

fproken wordt , zo verftaat Hiehonymus dit

van den Rhinoceros met twee Hoornen, t'Is

waar, dat veele Hoornen verkeerdelyk gehou-

den zyn voor den Hoorn van zulk een Dier,

als men onder den naam van Eenhoorn afgCr

beeld en befchreeven vindt ; doch met ftoute

kaaken te verzekeren , dat het nergens in de

gantfcbe Wereld bejlaat ; korqt my ^eer onbe-

zonnen voor. Immers nu twaalf Jaar geleeden

werdt de Befchryving uitgegeven van een Qe-

raamte, dat by Quedlinghnrg in 't jaar 1663 is

uit den Grond gegraven , hebbende op 't Voor-

hoofd een Hoorn van vyf EUen lang. In 'c

vervolg zal ik gelegenheid hebben om de Hiflo-

rie van den Eenhoorn nader te onderzoeken en

raisfchien met de Afbeelding van een dergelyk

Dier, dat men voor weinig Jaaren in Afrika ge^

fchooten heeft, op te helderen.

Ifaam, De Naam Rhinoceros is zuiver Griekfch , en

betekent een Dier dat een Gehoornde Neus

tiQ^ft 5 w^^halve 4^ ^I)uitfchers hem Nci/ehorn
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noemen of Neushoorn , doch men zoude dani.AFDEsu

Hoornmus moeten zeggeü^, volgens de Eigen- XXIV.

fchap van onze TaaL Sommigen noemen hem
J^^^"^^

^

iin 't Latyn Naricomis ^ en in 't Franfch Porte-

Corne; een zeer gepafte benaaming. De Per-

fiaanen , zegt men , heeten dit Dier Elkerkedom,

de Indiaanen Sandn-Benamet eo Gohela ^ de Ja-

vaaners Abana of Noemba ^ de Hottentotten aan

de Kaap T^^i'te en Nabba. In de Europeaan-

fche Taaien geeft men 't zelve meeftal den

Griekfchen Naam.

De Kenmerken , waar door het van de ove- Ke nm©f

*

rige Dieren van deezen Rang onderfcheiden *^^^*

wordt 5 beftaan volgens Linn^eüs in den Hoorn ,

dien het op de Neus draagt. Brisson voegt 'er

by, dat het drie Hoeven aan ieder Poot heeft,

en hy meldt , dat de twee Voortanden zeer ver

van elkander af ftaan. Hy merkt ook aan , dat

het voorfte deel van ieder Kaak eenigermaate

plat is 3 of liever als vierkant afgefneeden , zyn-'

de de Snytanden alle om zo te fpreeken in den

hoek, die van den voorkant en de zyde gemaakt

wordt 5 geplaatft. Twaalf Kiezen zyn 'er 5 zegt

hy, in ieder Kaak, ter wederzyde zes.

(i) RhinocerGs met een enhkn Kegelmrmigm t*

Hoorn. Unkcrnis.

Sorn* Eenhoor-*

nige.
(i) Rbinoceros Cornu unico Conico. Syft. Nat.

X. Rbinoceros. Jonst. Qiiadr. 9^. Tab. XXXVII L
Bont. Jav. 50. tab. 51. Berger. Orau 1746. Tab» ï*

Gesn. Qu/idrup. 842. Aldp,. Bifidc. 878.

J. Deel. II Stuk, X 5 i
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33^ Beschryvïng vAir deh

hAvmtu Sommigen willen dat 'er Rhinoceroffen in

XXIV. Egypte zyn , doch de Reizigers in 't algemeen
Hoofd- verzekeren ons van het tegendeel, 't Isonder-

Woon- tuffchen zeker, dat men 'er vindt in Afrika, in

plaats. Abyffinie, Ethiopië en in de Ooftindiën; ja,

om kort te gaan in alle Landen daar Olyphan-

ten zyn. De Jefuit, Pater dü Halde, ver*

haak, dat 'er in de Provintie van Quangfi^ m
China, ook gevonden worden; maar zy komen

pienigvuldigft voor in de Landen van den Groo-

ten Mogol , in 't Ryk van Bengale en daarom.

^.^ r: ftreeks, als mede op de Eilanden Borneo, Su-

matra en Java. Wy gelooven niet, dat 'er in

Amerika zyn. De Portugeefche Paters Jefui*

ten, die lang vertoefd hebben in Abyflinie,

verzekeren , dat de Ingezetenen aldaar ze tam

maaken en tot den arbeid gebruiken als de Oly-

phanten.

In Europa zyn deeze Dieren niet minder

vreemd dan die, en worden alleenlyk nu en

dan eens, om de zeldzaamheid, rond gevoerd

of vertoond. Plinius verzekert , dat de groo..

te PoMPEjüs 'er de eerfte maal een te Romeiit

het Schouwburg bragt, 't welk egter naderhand

meermaalen is gefchied. Het Romeinfche Volk,

naamelyk^ hadt veel vermaak in deeze Dieren

te befchouwen ; inzonderheid , wanneer zy met

Olyphanten, Stieren, Beeren,ofmetdeScher.

mers zelf, aan 't Vegten waren. Augustus

gaf de Burgeren van Rome dikwils zodanige Ver-

tooningen, en Martiaws getuigt , dat men

geea

I
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geen Dier met meer onvertzaagdheid of ver-
j^ AfdkeLo

woeder zag in het Perk ; hy verzekert , dat de XXIV.

Rhinoceros een Stier met zyn Hoorn opnam en Hoofo-
STUK»

in de Lngt fmeet als een Kaatsbal (*). Men
zag naderhand fomwylen nog Rhinoceroffen te

Rome, maar, met het verval van dat doorlugti-

ge Gemeenebeft 5 verminderde de luft om zulke

Dieren te ontbieden, en men vernam 'er 5 ver»

jfcbeide Eeuwen lang , niets van in Europa , tot

dat de Portugeezen en Spanjaarden hunne Zee-

vaart met kragt begonnen te dryven. In 't

vóórft der Zeftiende Eeuw deedt Koning

Emanuel , te LiJBabon , een Rhinoceros tegen

een Olyphant vegten; dat een zeldzaam en on-

gehoord Schouvyfpel was, federt den tyd der

Romeinen. Vervolgens heeft men 'er , van tyd

tot tyd, een enkelen in Europa gebragc, die

dan door deeze en gene Landen rond gevoerd

en voor Geld vertoond werdt» Dus zag men

,

nu zes en-zeventig Jaar geleeden, een in En-

geland , die groot was van flatuur , een Mannet-

je ; maar in Vrankryk fchynt 'er geen geweeft

te zyn voor het Wyfje, dat aldaar inde Jaaren

1748 en 1749, op de Kermis van St. Germaio,

te kyken was. Een Hollandfch Kapitein hadc

dezelve overgebragt uit de Pravincie Acham

,

in 't Ryk des Indifchen Konings van Ava ; en '

na dat dit Dier in de Nederlanden was ver-

toond, werdt het door Duitfchland gevoerd en

kwam
(*) Qtt^ntus erat Comu , cui Pila Taur-m eraê.

%-DF-aL. II Stuk.



33^ Beschryvingvan den

I.AFDEEL.kw^^ dus eindelyk in Vrankryk, hebbende te

XXIV. Parys nog eenige Jaaren geleefd.

Hoofd- j^^ Rhinoceros is niet minder gulziö; dan de
STUK.

t> o "

y
' Olyphant. Zyn Oppaflers verzekerden, dat dit

*Dier dagelyks zedig Pond Hooy en twintig Pond

Brood gebruikte, en veertien Emmeren Waters

dronk. Hy hieldt ook veel van Bier en Wyn ^

en liet geduldig toe , dac men hem Tabaksrook

in de Neus en Bek blies. Het gewoone Voed-

zei van deeze Dieren beftaat in Gras , Hooy

,

Stroo, Riet, benevens allerley Groente en

Vrugten; ja byna alles, wat men ze geeft,

wordt van hun gretig ingeflokt, uitgenomen

Vleefch en Vifch. Meeft fchynen zy te houden

van harde ftekelagtige Ruigte. Men kan niet

zonder verwondering zien, hoe onbefchroomd

zy de Doornen affcheeren en Doornagtige Hees-

ters, die men fchroomt aan teraaken, kaauwea

endoorzweigen; terwyl hunne Smaak, fchoon

'er de Bek bloedig van wordt, daar door fchynt

te worden opgewekt, even als in ons door de

prikkeling van Zout, Peper en andere Spece-

ryën. Een vermaard Reiziger zegt, dat zy de

zagte zappige Kruiden laatenftaan, om zulke

fteekende Ruigte op te zoeken , en dat 'er in de

V Landen by de Kaap een Heefter groeit naar den

Geneverboom zweemende , welken men om die

reden noemt het Boompje van den Rhinoceros,

Gevegt Plinius verzekert , dat 'er tuflchen dit Dier

met den ^n den Olyphant een natuurlyke Vyandfchap
^yp aiït-

pi^^^g heeft j d^t de Rhiaoceros zynen Hoom
tQ.
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tegen Rotsfteenen flypt , wanneer hy zig tot
i. afdeeü

het Vegten gereed maakt, en dat hy , den Oly- XXIV.

t3hant zullende aantallen , hem zynen Hoorn ^^ofd-
^ ^ STUK.
tragt in den Buik te fteeken , alwaar hy fchynt

te weeten dat de Huid teerder is. Verfcheide

oude en hedendaagfche Schryvers fpreeken vaii

het Gevegt tufTchen deeze twee Dieren ^ enbe-

rigten ons, dat de Olyphant, höe behendig hy

ook de treffing van deezen Hoorn tragt te ver-

myden , veeltyds in 't onderfpit raakt. Men
kan 'er niet aan twyfelen , of zulks valt in de

Landen, daar deeze Dieren zyn , dikwilsvoor;

dewyl de Reizigers, die in 't binnenfte van

Afrika en in de Oofterfche Landen geweeft

zyn, ons verzekeren, dat men daar dikwilsOly-

phanten vindt leggen , die den doodfteek ge-

kreegen hebben van zulk een Dier. 't Is twy-

felbaar, of dit Gevegt niet veeleer gefchiede,

om elkander de Weiden te betwiften ; dewyl

het zeer gulzige Dieren zyn , die van eenerley

Voedzel byna leeven ; dan uit een ingebooren

haat. En , wat het flypen van den Hoorn be-

langt 5 daar de Ouden gewag van maaken : dit

is een natuurlykc eigenfchap van dit Dier, 't

welk zynen Hoorn tegen Steen , Hout en ande-

re harde dingen wryft , zo dat die grootelyks

daar door affly t ; gelyk ik zelf in den Rhinoce-

ros , dien men voor eenige Jaaren in Holland

kyken liet, klaar gezien heb. Omtrent deszelfs

gulzigheid werdt my toen verhaald , dat hy een

Jongen, die wat digt by hem in 't Vaartuig

I, Deei, il Stuk, Itondt^,
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LAFDEEL.fton<ic, den Hoed afrukte, en dien in een oó-

XXIV. genblik opvrat.

HooFo- ^jgj. ininder moeielyk zyn deeze Dieren , die

j
*

, in grootte en fterkte onder de Viervoetigea

Rbino- hunne weergaa niet hebben buiten den Olyphant,

cerolTen. levendig te vangen en zelfs zeer bezwaarlyk te

doodeh. Schoon wy niet gelooven kunnen , 't

geen Alkazüin, de Arabier, vertelt; dat de

Rhinoceros alle Dieren , verfcheidc Mylcn in 't

ronde om zyne Verblyfplaats, doet verhuizen;

zo is het nogthans zeker, dat de meeden met

fchrik voor hem bevangen zyn. De Inwooners

van die Plaatfen , daar hy zig onthoudt, ver-

haalen , dat men zig van de Jongen , die nog

zuigen , met weinig moeite meefter maakt en de

Ouden Ibmtyds met magt van Pylen doodt. On-

dertulTchen is dit ituk, aangemerkt de dikte en

hardheid der Huid van dit Dier, gantfeh onwaar-

fchynlyk. Eenige Oudvaders berigten ons , dat

men den Rhinoceros door hem een jonge Maagd,

met blooten Boezem, voor te flellen, geheel

weerloos maakt : 't welk inderdaad geen geloof

verdient. Sommige Schryvers verzekeren , dat de

Indiaanen , terwyl'het Wyfje haar Jong de pram

geeft, haar aantaden en afmaaken; een Jagt

die verzeld gaat met veel gevaar, dewyl dit

Dier daar door in de miterfte verwoedheid raakt,

en dan alles wat het in zyn weg ontmoet , 't

zy Menfchen of Paarden , als een Vloo verplet-

tert, om de uitdrukking van Bontius te gebrui-

ken. De Jagt van 't Mauaetje is ia langzo ge-

va^ir-
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vaarlyk nieto Op de plaatfen daar de Rhinoce- 1^ Afdëes^

rollen veel komen, bouwen de Indiaanen een XXÏV,

fterke Hut, die zy met Takken van Boomenen Hoofd^
STUK.

Bladeren of andere Ruigte toedekken; zettende

daar in een Wyfje , dat reeds tam gernaakt is, ea

de Voordeur open laatende : dus wordt het Man-

aetje daar in gelokt , 't welk zy dan dooden of

levendig vaft houden, naar 't hun goeddunkt. •

Deeze manier heeft veel overeenkomft met die^

op welke men zig in Kraaien van de Olyphan-

ten meefter maakt (^).

In de Algemecne Hiflorie der Reizen wordt

verhaald , dat het Volk van Bamba een byzon-

dere bekwaamheid heeft om de Rhinoceroflen

te vangen. Hunne manier beftaat in het maa-

ken van breede Graften , die van onderen naau-

wer toeloopen, op plaatfen, daar deeze Die-

ren hun Pad hebben : zy dekken die Graften

of Kuilen toe met Takken van Boomen en Ruig-

te ; zo dat de Rhinoceroflen daar in vallen en

'er niet uitkomen kunnen. De Hottentotten doea

byna het zelfde. Dewyl naamelyk , deeze Die-

ren altoos den zelfden Loopbaan houden , om
naar Rivieren te gaan , zo is hun Pad aan hot

diepe fpoor gemakkelyk te kennen, door hunne

overftallige zwaarte. De Hottentotten graaven

in dit Pad een Graft van zeven tot agt Voeten

diep, en omtrent vier Voeten breed, zetteifde

in 't midden een fpitfe Paal. Zy dekken dien

Kuii

(*) Zie 't I. Stuk, bhdz. 43 !•
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I.AFDEEL.Kuil zeer konftig toe, zo dat een Menfch zig'

XXIV. zelfs daar in bedriegen zoude, en het mift niet

Hoofd- Qf (Jj^ j)ier valt 'er in^ wordende door de feher-
STUK*

pe punt van dien Paal zodanig getroiFen en vaft

gehouden , dat de Jaagcrs , die niet ver van daar

zig verfchuilen, tyd hebben, om 't zelve met

hunne Slagzwaarden of Meflen af te maaken.

Scerkte. De Rhinoceros is zeer fyn van Reuk en ont-

dekt van verre reeds de Menfchen en Dieren y

die bovenswinds van hem af zyn. Met den

Hoorn , dien hy op de Neus heeft, kan hy Boo*

men ontwortelen en groote Steenen opligten

,

fmytende deï:elven tot een grooten afftand over

^ig heen : in één woord j hy vernielt alles , waar

op zyn Hoorn eenigzins vat heeft. Wanneer

hy^ vertoornd zynde^ niets ontmoet, öp'twel-

ike hy zyn Gramfehap koelen kan , graaft hy i

gelyk de Oflen , met zynen Hoorn in den

Groiid , maakt 'er Kuilen in , en fmyt de Aarde

over zyn Kop heen^ Zeldzaam is het , dat hy

een Menfeh aantaft, en in dit geval neemt hy

denzelven, even als een dolle Bul of Stier, by

den Middel, werpende hem zo hoog in de

jLugt^ dat zulk een Menfch door 't geweld van

den Val verpletterd wordt. Doch 't is gemak-

kelyk hem te ontvlugten; dev;yl hy wel fnel

loopt i maar zig niet vaardig orfi kan draaijen en

niet dan regt voor zig uit kykt; zo dat men

flegts eeii weinig ter zyde behoeft te wyken^

wanneer hy op den afftand van agt of tien Schree-

den is genaderd. . .

VoL
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Volgens BoNTius doet de Rhinocercs nie- L AFdEEt*

taand leed, dan getergd zynde, maar in zyne
^^^^

\Voede fpaart hy Menfch noeh Beeft, en fmyt^^^^^''^^*

alles, wat hem in den weg ftaat^ onder voet. verwoed*

Mariialis hadc reeds een dergelyk getuigenisheid.

van de genen ^ die hy te Rome befchouwd hadt>

gegeven. Tot bckragtiging daar van ftrekt het

Geval , dat voor weinige Jaaren den Heer Theo-

DORUs Jemmin, Sekretaris te Batavia i over-

kwam, die, in gezelfehap van twee andere

Heeren, op een toer te Paard gegaan zynde

door het Bofch , op eene Moeraffige plaats een

Rhinoceros ontmoette met haar Jong; want het

was een Wyfje* Het Dier, hun gezien heb-

bende , ftondt op , en ging langzaam naar het

Bofch , dryvende het Jong voor zig heen , dat

van tyd toe tyd al huppelende xigophieldt. Eea

der Heeren hadt de onvoorzigcigheid, om de

Rhinoceros digt van agteren te volgen , en haar

eenjge Sneeden toe te brengen met zyn Jagt*

mes, die wegens de dikte en hardheid van de

Huid niet doordrongen j, zo dat zig op de Rug

en aan de Billen van het Dier maar éenige v/it-

te Screepen vertoondeui De Rhinoceros ver-

droeg dit zeer geduldig , doch , haar Jong in de

Struiken verborgen hebbende^ keerde zy zig

eensklaps tegen den Heer om , met een afgry-

zelyk gebrul: zy vatte en verfcheurde zyne

Laarzen ^ die by geluk maar van Katoen wa-

ren ; anders was het met hem gedaan gewecft

Het Paard , voorzigtiger dan zyn Medfter , wend»

1» Dsw, Il Stuk, Y ' de
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I. AFDEEL.de zig om en vlugtte; de Rhinoceros vervölg-

XXIV. de 't zelve uit al haarmagt, enfmeet, meteen

fchrikkelyk gedruilch, Boomen en alies wat iii

den weg ftondt^ om verre. Eindciyk kwam

onze Jonker op de plaats daar hy zyn Gezel-

fchap hadt gelaten , en toen verliet het Dier

hem aanftonds en taftte de anderen aan, die,

om deszelfs woede te ontvlugten j zig verfchoo^

len agter twee dikke Boomen , naauwlyks tv/ee

Voeten van elkander ftaande. 'c Was hun ge-

luk dat het Dier, in zyne verwoedheid , tus-

fchen die twee Boomen tragtte door te drin-

gen , welken het als een Riet deedt flingeren

;

doch dewyl het niet magtig was om derzelver

Stammen te breeken, hadden middelerwyl de

gemelde Heeren gelegenheid, om met hunne

Piltoolen het Dier in den Kop te treffen , en

,

geholpen zynde door eenige Slaaven , die , om
Hout voor hunne Meefters te hakken, in het

Bofch gezonden waren, maakten zy hetzelve

verder met Stokken en Bylen af.

Eenige Arabifche Autheuren zeggen , dat de

Wyfjes Rhinoceros haar Jong verfcheide Jaa-

ren draagt, dat zy geen Jongen krygt danvyf*

tig Jaaren oud zynde en zevenhonderd Jaaren

leeft. Die genen , welke nu ruim twaalf Jaa-

ren geleeden zulk een Dier te Parys lieten ky-

ken , verzekerden , dat het vyfentwintig Jaaren

noodig heeft om tot VoiwaiTenheid te komen

,

en dat het den Ouderdom van anderhalf honderd

Jaar bereikt. Zy voegden 'er by, dat het Dier ^

Voort-

teeliiig.
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't welk zy vertoonden, naauwlyks tien Jaareii l Afoeèl.

oud zynde, veel grooter zoude worden, daar XXIV.

het reeds de langte van tien en de hoogte van ^^'\^^^^'

ruim vyf Voeten hadt, zyndé drie eii een half

Voet dik* zo dat hy, nog vyftien Jaar moe-

tende groeijen, veel grooter dan een Olyphanc

zou worden 3 't geen niet te gelooven is. Wy
denken, derhalve, dat zyn Leeftyd veel kor-

ter zy ; te meer om dat dit Dier veel overeen-

komft fchynt te hebben met de Stieren, zelfs

ten opzigt van de brullende Stem^ Het Wyfjé

heeft een Uijer en daar aan twee Tepels: zy

heeft geen Zog, dan wanneer zy gezöogen

wordt , en dit maakt , dat men anders haar Uijers

naauwlyks vindeü kan* De Teeldeelen vanhet

Mannetje zyn gelyk in den OlyphantenEemel^

en verfchillen grootelyks van die in \ Paard ea

' den Hond , no PlIniüs verzekert. De Heer

EdwardS geeft ons een Afbeelding van de

Schaft, volgens welke die aan 't end cmtrenl

gefatfoeneerd zou zyn als een Lely.

De gemelde Bontiüs , die in Ooflindie hon-- Gröoi ce.

derden van deeze Dieren^ 't zy in Stallen be-

fiootcn öf in de Boilchen weidende gezien heefr5

zegt dat de Rhinoceros zo zwaar van Lighaamis

als een Olyphant Vcin middelbaare grootte, hoewel

hy zig veel kleiiider vertoont , wegens de kortheid

van zyne Pooten. Wy hebben gezien , dat 'eü

in de grootte der Olyphanten een merkelyk ver-^

fchil is , en miffchien heeft dit ook in de RhU
• noceronen plaats, 't Is zeker, dat de genen 1

XDhüi, 11 Stuk. Y 3 4\i$
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LAFnRRL.die men de laatfte Jaarcn in Europa heeft gehad,

XXIV. zo byftcr groot niet waren Die ^ waar van de

Hoofd-
fj^^j. E^wARDs de Afbeelding geeft, zynde in

't Jaar 1752 levendig te Londen gewecll: ^ hadt

nog geen zes Voeten hoogte 5 en de langte

was veertien Voeten, van den Snoet af tot aan

't end van de Staart.

Geftalte. De Geftalte gelykt veel naar die van een

zwaaren ouden Bul , behalve dat de Pooten veel

korter en dikker zyn. Ook is de Kop naar

evenredigheid dikker en de Snoet langer , om-

trent als die van een Varken ; want dit Dier

kan zyn Bovenlip naar believen uitfteeken , om
iets aan te vatten, en dan vertoont zig de Snoet

eenigerraaate als een Arends Bek^ De Onder-

kaak , waar over die Lip heen hangt , is (lomp

en zeer breed. De Oogen zyn klein, naar re-

den van den Kop, en ftaan ver van 't Voor-

hoofd, tfaar de Neusgaten toe, die plomp zyn

en wyd , een half Voet van elkander. Het

heeft de Ooren by uitflek groot , en breed aan

't end , als Ezels-Ooren , kunnende dezelvcn

,

gelyk de Paarden, opzetten en naar alle kanten

rigten. Sommigen , gelyk Bontiüs , fchryven

,

dat de Tong zeer ruuw zy en zo fcherp als

een Vyl ; anderen , dac dezelve zo zagt zy als

Zyde : miflchien zal de Ouderdom en Levens-

wyze, of ook de Grootte en Landftreek, daar

jn eenig verfchil maaken. Het zelfde zal om-

trent de Kleur, welke fommigen zwartagtig

graauw.
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graauw, ,anderen Miiisvaal en eenigen zelfs LAfdeel.

geelagtig ftellen^ aan te merken zyn. XXiV,

Veelen hebben zia; een wonderbaar denkbeeld ^
'^^^^

van die Dier geformeerd uic de Afbeeldingen, oe Schil-

welke de oude Schryvers daar van gegeven had- den en

den; vertoonende altemaal hetzelve, als of het Schubben

op een fierlyke wyz:e met Rondalicn geharnaft
^^^^^

en met Schubben veriierd ware. De figuur

,

die in 't Werk van Kolbe zelfs gevonden

wordt, zo wel als die van Johnston, heeft dit

gebrek. Naderhand heeft men, op 't gezag van

BoNTiüs 5 alle oneffenheden van de Huid byna

verworpen, maakende diealleenlyk hieren daar

gerimpeld en geplooid : doch uit de nieuwe Af-

beelding van Edwards en die van Parsons

blykc, dat men onlangs het Lyf veel te plomp

en den Hoorn te (lomp vertoond heeft: zynde

van de Schilden en Schubben geen kleine bly*

ken daar op te vinden, Wie weet, of de rim-

pelagtigheid door Ouderdom geen aanleiding ge-

geven heeft , tot die zo zeer verwprpen Af-

beeldingen; te meer, dewyl men thans erkent,

dat de Huid met dergelyke korrelen bezet is,

als in de Robbevell^n, daar de Meffen-Schee*

den mede overtrokken worden, Chardin zegt

ook, dat hei; Lyf, behalve den Kop en Hals,

met kleine Knobbeltjes of Wr^tagtige Uitwas^

fen bedekt is.

De Heer x'Advocat geeft ons in zyne Ver-

handeling over den Rhinoceros , dien hy in 't

jaar 1749 te Parys befchouwde, een zeer juifte
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fVAFDERL,befchryving van de uitwendige gedaante. De
XXIV. Huid, die zeer dik is, (Irekp zig drie Voeceq
Hoofd-

^j^.
^ ^^^^ ^^ Ooren tot aan het begin van de

Rug : aldaar maakt zy een verdubbeling > die

over de Rug heen aan beide zyden nederwaards

gaat ; zo dat dit gedeelte , met de kreukG!3 die in

de Nek zyn gepaard, eenigermaate naar een

Kap gelykt welke de Monniken op deRugdraa-

gen : 't geen de reden is ; dat de Portugeezen

dit Dier boertende genoemd hebben , de In-:

diaanfcbe Monnik. Dit gedeelte van de Huid

hangt over 't hovende der Voorpooten , tot aan

de Kniejen, even of het omgeflagei'i Laarzen

waren. Onder aan den Hals is een dergelyk

ftuk Vel, zeer dik, omtrent een Vpet lang en

taamelyk zweemende naar het onderde van den

Halsband van een Os, die voor een Kar ge-

fpannen v/ordt. Agter de eerfte verdubbeling ,

welke van vStrabo by een Draagband vergelee^

ken worde, (trekt de Huid zfg, meteenigene-

derwaards loopende rimpels, tot aan het Gat,

alwaar zy weder eene verdubbeling maakt , die

^eer hard is, gelyk dit geheele ftuk Huid, 't

v/elk byzonder n^ar een Dekkleed van een Paard

gelykt, hebbende op de Rug de langte van vier

Voeten, *Een Voet agterlyker dan deeze Beu-

ling, die van Strabo ook een Draagband ge-

heetei> wordt , neemt de Staart haaren oor-

ïprong, hebbende de langte van drie Voeten.;

doch zy is, ter langte van agt Duimen , of tot

aan het Fondament toe? gehegt aan 't Lighaam
•

'

'
- van
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.van het Dier- Het Gat is piet twee dikke Beu-|^ A^vmu
lingen omringd^ die wederzyds aan 't end van xxfV,

hèt middelftuk, bovep op de Rug, beginnen ^ Hoofd-

en zig met de Staart 3 by het Fondament, ver-

eenigen: zo dat het Gat, van agteren gezien,

door de Staart in twee deelen fchyot te zyn ge-

fcheiden, maakende ieder een halyen Cirkel,

van omtrent drie Voeten omtreks. De Agter-

pooten zyn ook, een weinig boven deKniejen,

met dergelyk eene verdubbeling, als deomflag

van een Laars , omzoomd. Het middelftuk van

de Rug hangt wederzyds als een Zadel af, even

of het los ware , en tuflchen de Reulingeo j

welken hetzelve aldaar, ter dikte van drie of

vier Duimen, maakt, is de Buik van onderen

met een dunne zagteHuid , ter breedte van twee

Voeten, bekleed; 't welk met de §gt Voeten

der breedte van het middelftuk , over de Rug

heen leggende, eeneo Omtrek van tien Voe-

ten, overdwars gemeten, beflaat.

Men ziet hier uit, wat reden de Heer LiN.

NiEUS gehad heeft om de gedaante der Huid van.

den Rhinoceros dus kortelyk te befchryvcn.

Zy is kcial^ met ckvarfe Kreuken: i. die agter 't

Hoofd; 2. die der Scboideren; 3. die oin denBidk

^oor de Billen ; 4. die d^r J)yen , over de Billen

been. Deeze Kreuken zyn de Beulingen, of

verdubbelingen, waar van ik zo even fprak,

onder welken men de Hand kan fteeken. BüU

ten twyfel heeft de Natuur, door deeze zon^

derlinge fchikkinge, gezorgd voor de bewee»



344 BeSCHRTVING van BEUf

Hoofd

Hoorn.

I. AFDEEL.gin^^n van die Dier, 'c welk zulk een dikks

XXIV. harde Huid noodig hebbende, tot befchutting

van zyn log Lighaam voor uitwendige beledi-

gingen , anders zig niet zou hebben kannen bc-

weegen. De Poocen hebben drie Hoeven ,

waar van de middelfle Hoornagtig is en (lomp

,

de twee andere zyn Klaauwen. Het is over 't

geheele Lighaarn kaal, uitgezonderd de Ooren

en de Staart. De Knobbeltjes van de Huid

,

die naar Roksknoopen gelyken , zyn op 't Ag^

terlyf grootft en hardlt

Deeze Soort van Rhinoceros draagt op den

Snoet een Kegelagtigen , agterwaards gekrom-

den Hoorn , die altyd blyft , en vaft van zelf-

ftandigheid is, zegt LiNNiEüs. In 't algemceq

zegt men , dat hy een Hoorn op de Neus heeft,

waar van de Naam afkomftig is; doch dit komt

op 't zelfde uit, dewyl de Neus een gedeelte

is van den Snoet. Deeze Hoorn is niet enkel

aan de Huid gehegt, gelyk fommigen der Ou-

den fchryven, maar ftaat op een uitftck van

het Kaakebeen vaft geworteld, zo Parsons ons

berigt. In het Wyfje, dat te Parys was, hadt

hy de langte van negen Duimen ; doch in de

Mannetjes Rhinoceroffen is hy fömtyds wel van

twee Voeten of langer. Men kan van deszelfs

langte niet oordeelen uit den Hoorn , dien de

Rhinoceroffen , welken men in Europa brengt , op

de Neus hebben: dewyl dezelve, doordien zy

zo naauw bepaald zyn , en 'er geduurig mede

aan Steenen of Hout; wryven j zeer veel afflyt

:

doQh
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Öoch men ontdekt klaar, dat dezelve zeer dik[. afdeeu

zy aan den Wortel en Yzerhard , loopende XXIV.

fpits naar boven. Bontïus merkt aan , dat deeze HooFa-
^ STUK.»

Hoornen fomtyds zwart , fomtyds wit , fom-

tyds Afchgraauw en van verfchillende grootte

z\'ïn, naar den Ouderdom van het Dier. Ik heb

'er thans drie in handen, waar van twce^^rood-

agtig bruin , de derde groenagtig wit. Een der^

z-elven is omtrent twee Voeten lang, zeer krom

en fpits , weegende negen Pond.

Veel fabelen zyn 'er, door de Oofterfche

Schryvers , van ^ deezèn Hoorn verbreid gewor-

den. De Arabiers verhaalen, dat zig, wanneer

hy midden door gezaagd wordt , de Afbeelding

van een Menfch en eenige Beeften daar in ver«

toont; weshalve de Vorftcn van Alle dezelve

tot Sieraad gebruikten aan hunne Draagbanden

en Throonen. Zy voegen 'er by, dat de In^

diaanfche Koningen zig aan Tafel altyd vari

Meshegten , daar van gemaakt , bedienden , en

die zeer duur betaalden , om dat de Koorn , op

de nadering van eenig Venyn, altyd begon te

zweeten. Onder de Romeinen plagt dezelve

Qpk in veel agting te zyn ; dewyl men zulke

Hoornen, van binnen uitgehold , als Kruidhoo-

rens gebruikte , tot bewaaring van welriekeqde

Oliën en koftbaare Balfems in de Badftooven

,

ten einde die uit derzelver Bek of dunne End

op 't Lighaam te laaten druipen. Hedendaags

zyn dee^e Hoornen in de Indien nog zeer ge-

wild, doch worden v/einig in Europa overge-

3. DxEU tl Stuk. Y 5 bragt,
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LAFDEEL.bragt 5 om dat men daar meer agting heefr

XXIV, voor 't Elpebeen.
Hoofd- Kolbe verhaak , dat veele Perfoonen aan de

STUK.
Kaap Koppen hadden van zulke Hoornen ge-

maakt, die men fraay met Goud of Zilver

deedt beflaan, en dezelven gebruikte om te

ontdekken , of 'er in den Wyn ook Vergift

gemengd ware ; dewyl dan de Koppen borften,

als zodanige Drank 'er ingegooten werdt. Waar-

fchynlyk zal men aldaar thans reeds geneezen

zyn van dat misverftand, aangaande de tegen-

giftige kragt dee^er Hoornen , 't welk voortyds

ook derraaate in Europa heeft geheerfcht , dat

nienze zeer veel waardig agtte. Paus Klemens

de VIL vereerde 'er een, als iets kollbaars ,aan

den Koning van Vrankryk, en Paulüs Jovius

verhaalt, dat, toen de Franfchen het Paleis

van den Groot Hertog van Toskanen plunder-

den, zy een Schat meenden ontdekt te hebben,

door een Rhinoceros^Hoorn te vinden. Heden-

daags is dit vooroordeel in Europa verbannen,

en men houdt deeze Hoornen alleenlyk als Ra-

riteiten in de Kabinetten na.

IL (sO Rbi'^oceros met twee Beitelswyze Hoornen.

Bicornis, *

Twee- Daar de Ouden veelal fchynen te fpreeken

hoornige, vaneen Eenhoornigen Rhinoceros , zyn'ervee-

len onder de Hedendaagfchen , die zig verbeeU

den

,

(2) Rhinoceros Connbus duobus CuneiformJ-

bus- S:jft. Nat. X.
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d-en, dat deeze Dieren altyd twee Hoornen
j^^pj^^p^^^

hebben. Pausanias , €gter, was ook al van dit xXiV.

denkbeeld, zeL^sende: Ik heb ook de JEtbiopifche Hoofd--
'

STUK
Stieren gezien ^ die mefi Rhimcerojjen noemt ^ om^

dat zy op 't end van de Neus een Hoorn hebben ^ en

%mt booger nog eenen kleinder ^ doch op de Kop is

"negeen (^y Martialis gewaagt ook van een

dubbelden Hoorn, en 'er worde een Gedenk-

penning -van Domitianus bygebragt ^ daar meu

't zelve dus afgebeeld ziet. In de Kabinetten

,

hier en daar , worden dubbele Hoornen vertoond:-

gelyk in dat van vSloane , nu in 't Brittifch Mut

feum , volgens Parsons , twee te vinden zyn ,

aan één fluk Huid vaft. waar van de Ian2;fte

vyfentwintig Duim hoog is, In de Befchryviog

van 't Deenfche Kabinet, door Oliger Jaco-

B.ï'XTs, is een dubbele Hoorn , de een twee

Voeten, de ander een Voet lang; in dat

van Petersburg vindt men ook een dubbelen

Hoorn ea andere Schryvers raaakeo 'er gewag

•é^an: ja Labat meldt, dat de echte Rhinocero^

drie Floornen heeft 5 een boven de Neusgaten,

een ander op 't Voorhoofd en een derden op de

Rug.

TerwyU ondertulTchen , de Rhinoceroflen 5
Voorbeeld

die men zo hier te Lande als elders Ie vendii^ü^!^^^^^^"*

gezien heeft, rmar één Hoorn hadden, en dat Hoornen.

op

r*) ndi' etiani jEthloptcos Tauros » qtim ex re ipfa

Rhinoceroies vocant , quocl illh e Nare extreme Cor-,

ni{ prominet , gp pa^ido fupcrim alterurn non fam
ni/:^j2um ; tn Cepïte nuilurn prorfuu
"'1. "DllKL* USfüK»
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I.AFDEEL.op de Neus; zo heeft de Heer Linn^üs, op

XXIV. hec zien van een Bekkeneel 5 met twee piatag-

HooFi> tige Hoornen, 't een boven 't ander, biereen
STUK.

byzondere Soort van gemaakt, die hy erkent

duifter te zyn , hoewel door 'c getuigenis der

Schryveren , zo oude als hedendaagfchc , beves-

tigd. Zulke dubbele Hoornen zyn in de Ko-

ninglyke Gaandery te Dresden gekomen in 'l

Jaar i739> paar 't gene de Heer Klein ver-

haalt, dat hem in een Brief van wylen den

Hofraad von Heucher berigt zy: die hem

daar omtrent dus Ichreef. „ Zy itaan zo digt aan

^y een , dat zy elkander raaken en zitten zo vafl

5, aan 't Vel, dat ik geen vermoeden kan heb •

j, ben op eenig bedrog daar omtrent , als of zy

5, 'er aan gelymd of op eenige andere manier

,5 aan vaft gemaakt waren. De voorfte Hoorn

s, gelykc naar een ronden Kegel , de agterfte is

„ naar de Rug gekromd, en loopt, over de

„ geheele langte, uit in een fcherpen kant of

„ Sneede ; zo dat het Dier , wanneer het de

, beide Hoornen ergens ingeflagen heeft , met

3, den agteriten fnyden en opfcheuren kan."

Zyn Opvolger in het Opzigt over de Koningly-

ke Rariteiten-Kamer, deHeer Bergraad Eilen-

-m^Q:, hadt hem daar van verzekering gegeven

en gemeld : dat dezelven , op een dik ftuk Le-

der, derdhalf Duim van elkander flonden; dat

de voorfte Hoorn , in een regte lyn gemeten

de hoogte had van 15I en aan den Wortel ee-

jDen omtrek van 2qJ Duimj daar de agterfte

maar
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ïlnaar pf Duim hoog was , met eenen omcrek
[^ afdeel,

van ^2 Duimen. Sedert hadt de Heer Klein xxï\^

te Danrzig een dergelyken dubbelden Hoorn ^^'^«^o-
'

gekreegen; zynde de voorfte i6, de agterfte

lif Paryfiche Duimen hoog, en de omcrek in

beiden 19 Duimen. Ieder hadc van onderen

een holh'gheid, omtrent twee Duimen diep:

waar uit hy befluit , dat zy op dergelyke uic-

puilingen van 't Bekkeneel moeten gezeten heb*

ben, als Bontiüs zegt; maar niet, gelykKoL-

BE getuigt, zodanig met hec Been van de Bo-

venkaak of van de Neus vereenigd, dat' men

ze niet kon krygen , dan met een ftuk Beens

daar aan.
^

Hier uit blykt dan , dat 'er tweehoornige

Rhinoceroffen zyn, en dewyl de Indiaanfche,

hier te Lande gebragt, alleeolyk voorkomen

met één Hoorn , zo willen wy liever met den

Heer Parsons befluiten , dat 'er in Afrika een

Soort 23^ met twee Hoornen op de Neus , dan dat

wy met fommigen zouden denken , of ook het

Memnetje tweehoornig ware , bet Wyfje eenhoor-

nig. Immers de Ridder Sloane is reeds van

denkbeeld geweeft, dat de Afrikaanfche Rhi-

noceros en de Afiatifche in Soort verfchillen

;

en de Heer Klein brengt, ten dien opzigte

,

onder anderen het getuigenis by van den Heer

BiEBERiNG , zynen Bloedverwant, die, eenJge

Jaaren aan de Kaap gewoond hebbende ^ einde-

lyk weder te Dantzig was te rug gekomen en

hem mondeling had verzekerd : dat by in Afri-

1, drki. II sxvK. Jca
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LAfderl. ka geen auclcre RhinocerolTen , dan met twee

XXIV. Hoornen, had gezien, welken hy hem , ten op.

Hoofd-
2:igt van dé gedalte, zo dtiidelyk befchreef^

dac het alle geloof verdiende* Hy voegde 'er

by, 5, dat de Earopéers aldaar dee-ze Dieren

55 niet om der Hoornen wille vervolgden, alzo

55 die weinig in agting waren ; maar wegens de

5, fchade j die door dezelven aan de VVeidlandeu

,55 toegebragt werdc , en dat zy van zulk een

^, Dier , als zy 'er zig meefter van hadden ge-

3, maakt, zelden iets mede 't huis bragten , dan

,5 een ftuk van de Huid, Vr^aar van alsdanPaar^

„ de-Zv/eepen vervaardigd werden, die naby

,, kwamen aan de Engelfchen; hoedanig eenen

„ hy 'er hadt. Indien het jonge Lieden zyn,

„ zegt hy, brengen de jaagers fomtyds wel

„ een of twee Hoornen van de Jagt met zig

,

3, en hegten dezelven , als een teken van dap-

„ perheid , aan hunne Wöonlng. Hy hadt al-

daar nooit van eenhoornige RhinöcerofTen hoo-*

ren fpreeken. Anderen wederom geeven berigt

,

dat 'er in Afrika zoo wel met één Hoorn zyn

als met twee Hoornen , en waarom zou in dee*

ze Dieren geen dergelyk verfchil plaats kunnen

hebben als in de Olyphanten, die men zonder

en met Slagtanden ontmoet ; des het my niet

onwaarichynlyk voorkomt , dat die beide Soor-

ten onder elkander gevonden worden ; te meer

,

dewyl LiNNi^xis de Woonplaats van den Twee-

hoornigen ook in de Indien fielt.

Gebruik. Wy hebben reeds van de tegengiftige ktagt

,

die
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die aan deeze Hoornen plagt toegefchreeven te ^ Afdf;eu

v/orden, gewag gemaakt. Men maakte zig ook XXIV,

wys , dat de Wyn ^ die eenigen tyd geltaan hadc ^^'^«fo-

in Koppen, daar van gedraaid, dienffig ware

tot Bloedzuivering en tegen de Peft. Waar-

fchynlyk zal het geraspte zaagzel of affchaaf-

zei derzelven, tegen Stuiptrekkingen en Flaauw-

tens , van niet meer kragc zyn ^an Hertshoorn.

Aaa het Bloed, •gedroogd zynde en tot oen

Poeijer gemaakt , zyn ook wonderbaare uit-

werkingen 5 in 't geneezen van Kolyk , het dem-

pen der Bloedvioeijingen en 't verwekken der

Maandftonden 5 toegefchreeven geweefl:; twee

geheel ftrydige zaaken , zo Redi te regt aan-

merkt. En wie zal daar van , in het heelcn van

inwendige Kwetzuuren, meer dienft verwagten

dan van Bokkenbloed. De Indiaanen en Hot-

tentotten eecen het Vleefch, doch het is zo

taay, naar men getuige, dat 'er wel Yzeren

Tanden noodig zyn om het te vermaalen. Kol-

BE niettemin verzekert , dat hy het met iiiiaak

gegeten had ; doch dan moet het zekerlyk van

een Jong Beeft geweeft zyn. De Huid is zo

hard , dat de Indiaanen daar van Harnaffcn en

Schilden maaken , die zeer ligt en handelbaar

zyn en waar op de Pylen affluiten. Pliniüs

verzekert , dat men , ten zynen tyde , het befte

Lycium in Lederzakken, daar van gemaakt, te

Rome bragt.

Zeker Duitfcher, die eenigen tyd in 't Stook- Zoiir van

huis van de HoUandfche Ooftindifche Kompag- ^^"^*^i-

noceros. .

I. Deel. II Siiuc. me.
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LAFDF.EL.^i^3 ^^ Batavia 5 gediend hadt, verzekerde uit dt^^

XXIV. Huid van dit Dier een Zout gehaald tehebbenj

Hoofd- ^^ar mede hy zeer fchooneKuurenhadt gedaan*

Iets dergelyks mooglyk zal het Zout zyn, 't

welk men voor eenige Jaaren in Duicfchland

den naam gaf van 't waare vajie Loogzout uit den

Rhinoceros, en dat de Autheur voorgaf gehaald

te hebben uit de Pis van zulk een Dier, waar

van hy de Geleider en Mee%r was* De voor-

naame Scheikundige, de Heer Marcgravius

te Berlyn, dit Zout naar de Konft onderzoe

kende , bevondt 'er geen de minfte Loogzoutige

natuur in , maar veeleer eene Zuure Vitriooli-

fche eigenfchap 3 waar uit hy opmaakte, dat dk

Zout geenszins uit de Pis van dit Dier bereid

kon zyn; ten ware men vaftftellen wilde ^ dat

Aluin en Vitriool , met eenige deeltjes Koper

beladen , een vaft Loogzout maaken , en dat

Zouten van zodanigen aart plaats kunnen heb-

ben in 't Lighaam van den Rhinoceros (^y

XXV. HOOFDSTUK.
Befcbrymng van 't Geflagt^er Stekel-Varkens,

zo de Afrikaanfche, als die van Amerika en de

Ooftindifche , in 't byzonder dat van Malakka,

waar in de kojlbaare Steen , genaamd Pedro del

Porco , ^vordt gevonden.

De

(*) Mem, de FAcad.deBerlin, Tom.XIL p. 145*
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E Geflagtnaam, Hyfirix, geeft aanleiding L Afdseu

toe den bynaam van Varkens; gelyk men XXV.

ook ziet dat de Spanjaarden en Italiaanen^ met g^^)^j^^/^'

hun Puerco espifi en Porco fpinofo , de Latyn- Naam.

fche Woorden Poreus fpinojus ^ dat eigentlyk

een Stekelig of met Doornen gewapend Varkea

betekent, nabootzen. De Franfchen noemen

het, om die reden, Porc epic , de Engelfchen

Pvrcupine en de Duitfchers Dornfcbweyn o^Sta-

chelfchweyfiy de Sweeden Pfgg-Sijym. Wygee-

ven 'er den Naam van Stekelvarken aan.

Klein verwart deeze Dieren, gelyk wy te Kenmer-

vooren aangemerkt hebben, met de Egelen. ^"*

LiNN^üs brengtze in deezen Rang 't huis , en

onderfcheidtze door de volgende Kenmerken.

De Voortanden zyn twee, zegt hy, fchuinsaf-

gefneeden , volgens Rajüs ; de Kiezen agt in

getal. Het Lyf is met fcherpe Pennen bedekt.

Brisson voegt 'er by, dat het Dier genagelde

Vingeren heeft, geen Hondstanden , en zegt, dat

de Voortanden , in alle de Soorten van dit Ge-

flagt , tegen elkander aan ftaan , en een fcherpe

Sneede hebben , als een Mes.

De Stekelvarkens zyn in ons Wereldsdeel ^^orteo^

vreemd, wordende in Afia en Amerika gevon-

den. LiNN^Ais geeft 'er vyf Soorcen van op,

Brisson zes, niettegenftaande hy 'er hec Ma-
lakfe Stekelvarken, dat den koftbaaren Sceea

geeft , Pedro del Porco genaamd , van uit-

zondere.

I.Dmll. II Stuk. Z (i)
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I. Aföbel

XXV.
HOÜFD-

STüfu; j:

-;-[.:

crijlata*

Gekuifd

Stekel

Varken.

(i) Stekel' f^arken met de Voorpooten "uier- dt

Jgterpooten vyf-Viiigerig^ een Kuif op den

Kop 5 de Staart kort.

Men zou dit ook het Afrikaanfcbe StekeU

Varken noemen kunnen, aangezien het zig,

volgers den HeerBRissoN, zo wel in Afrika , als

op de Eilanden Sumatra en Java^ in de Ood-

indiën , onthoudt. Het heeft , zo hy aante-

kent, de langte van twee en een halven Voet,

van den Snoet tot aan het Fondament : de Poo-

ten zyn zeer kort; de voorften maar vyf Dui*

men van den Buik tot aan den Grond , de ag-

eerden zes Duimen. De Kop is vyf Duim lang;

deBovenh'p gefpleeten als die van een Haas;

de Oogen klein , de Ooren als die van een

Menfch. Het heeft byna geen Staart. Een der

Vingeren van de Voorpooten is zo klein , dat

zig niets daar van dan de Nagel uitwendig ver-

toont. De Rug en Zyden zyn bedekt meibree-

de Pennen, aan de punten fcherp, van ver-

fcheiderley langte en dikte, bont of uit wit eu

bruinagtig zwart gemengeld van kleur. Men
vindt 'er ook die geheel en al wit zyn. Som-

migen zyn van zes tot twaalfDuimen , anderen

vyf-

Cf) flydrix Palmis tetradaélylis Plantis pencadac-

tylis, Capice criftato, Caudd abbreviarè.^y/. Nat,

X. Hyilrix. GfisN. Quadriip. 563. Aldrov. Digit.

471. JoN'sT. 0/^^^r. ïip. Tab, LXVIII Dodart.

A&. 233. Raj. Qiiadr^ 206. Hyllrix Orientalis crls-»

tauii Seb* Mus. 1. ^,'^29' Tab. L. Fig. i.



StÈKÈtVARKÈNJS. 355

tieti Duimen lang en geheel buigzaam. Op het l. Ai^DEit.

ageerde van den Kop en in de Nek heeft dit XX v.

Dier een foort van Pluim of Kuif^ uit zeer fy-STUK^^^^

ne 5 lange , buigzaame Stekels beftaande $ naar

Varkens^Borilels gelykende en fomrnigen een

Voet lang y ten deele wit , ten deele grys of

graauwagtig. Met dergelyk Borfteüg Hair is de

'Borll en Buik bekleed ^ en daar van zal de

Griekfche: Naam ^ welke zo veei zegt dls^Hyos

thrix^ of Varkens- Hair, afkomflig zyrii

Vv^anneer her Stekelvarken getergd en toor-

iiig gemaakt wordt, blaaft het zyn Lighaamop

in verbictering ; het zet de Pennen overénd ea

kan 'er fomcyds 5 zo nlen wi!^ eenigen uitfchie-

ten door de llcrke Spanning van zyn Hui.k Zei-

den 5 egcer 5 zullen déeze Dieren iemand door

byten of fkeeken befchadigen, tdn zy men ze

zelf kwetft of in een gröoien trap beledigt 5 en

dit gefchiedt inzonderheid door hunne Pennen të

drukken; 't geen zy., zö 't fchynt^ niet ver-

draagen kunnen^ Seba verbeeldt zig^ dat dit

moat veroorzaakt worden door de prikkelinf^^

welke hun het aanraaken der Pennen veroor^^

zaakt^ doende de Gal door 'c gehèele Lighaam

'Zig verl|)reiden j alzo zy de Galblaas ^ecr groot

hebben;

, Volgens joEsoJSr vindt men aan de Gcmbrd Afri=-
'

Stekelvarkens, die het Gevogelte van dat Land o''^"^^''^'

niet mmdet nadeel doen daii de Sivetkatien. Eè- Vackeii,

nige weinigen zyn 'er ook aan de Goudküfl^

doch zeet groot, hebbende de hoogte van oxür

l Deeu n Stuk. X 2 treOÊ
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LAFDEEL.^^^^t^wee en een halven Voet, en zo fcherp

XXV. van Tanden , dat 'er geen Houtwerk tegen be-

HooFD- ftaan kan. Bosman hadt 'er een geflooten in
STUK

een Ton , waar in hy het oordeelde wel bewaard

te zyn ; doch 's anderendaags bevondt hy , dat

hetzelve , in den tyd van ééne nagt , byna door

de Planken, ter plaatfe daar zy dikil waren,

was heen geboord. Dit Dier , zegt hy , is zo

flout, dat het de gevaarlykfte Slangen durft aan-

taften , en fchiet in gramfchap eenige van zyne

Pennen uit , met zo groote kragt , dat zy een

Dier kwetzen kunnen. Barbot verzekert , daar

en tegen , dat de Stekelvarkens aan de Goud-

kuft zeer gemeen zyn , en dat zy de Slangen

voornaamelyk den Oorlog aandoen , die voor

hunne Stekels ligt kwetsbaar zyn. Men zegt,

dat zy ook Vrugten en Druiven eeten ; doch de

helft van 't jaar al flaapende onder den Grond

doorbrengen , gelyk de Egels ; geduurende wel-

ken tyd hunne Pennen uitvallen en zy weder

nieuwe krygen. Op Madagaskar zyn zy menig-

vuldig en zeer groot, wordende hun Vleefch

van den Landaart aldaar, zo wel als van de

Negers, gegeten.

Wy vinden thans dit uitwerpen der Pen-

* nen voor een Verdigtzel uitgemaakt (*); doch

*

'^

' de genen , die dit doen , berigten ons niet

,

welk gebruik dit Dier dan hebbe van zyne kor-

te

(2) De Dierlyke Tfereld ter hefchouwinge open ge^

%ct. Amfterd, 1761. p. 7p.
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te, ronde , flyve en zeer fpitfe Stekels, welke i. afdefx*

onder deszelfs lange, breede, flappe Pennen XXV-

verhoolen riteen, en 't voornaamfte Werktuig H^>^pö-

STUK»
fchynen te zyn, dat hettox zyne verweeringe

bezigt. Deeze Pennen vonden de Franfche Aka-

demiften dat zeer gemakkelyk uit te rukken

waren, en zo vaft niet in de Huid gehegt, als

de lange Pennen: waar door zy meenden dat

het Derigt van dit uitfchieten der Pennen bc-

kragtigd werde (*). De Poëet 'Claudianüs

doelt daar op, wanneer hy zegt: dat het Ste-

kelvarken zelf de Boog, Koker enPyl is, van

welke het zig tegen de Jaagers bedient.

In het Ontleeden van zes zodanige Stekel var- inwendige

kens, ontdekten zy onder de Huid, behalve het

Spieren-Vlies , dat een zeer flerke Huidfpier

maakte, wederzyds nog vier andere Spieren,

dienende om de Huid op verfchillende plaatfen

te bevveegen. Deeze Spieren kwamen van de

Tuflchenribbige af, en haare Peezen werden in-

geplant in de Huid , die de Ribben en de Zy-

den des Lighaams bekleedt. De Maag was in

drie ongelyke Zakken verdeeld , en de twaalf-

vingeren-Darm fcheen ec5h vierden Zak uit te

maaken; doch de Nugteren en Krinkeldarm

waren zeer naauw in vergelyking met den Kar-

teldarm , die in een zeer grooten Blinden Darm
uitliep , met drie Banden tot een menigte van

Celletjes famengetrokken , even als in den

Menrc|i^

(*) Ouvrages adoptéz,^ Tom. I. p. 237.

1. Deel. II Stuk. Z 3
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LApDHEuMenfch. Een grooc verfchil, inderdaad, met

XXV. het Gedarmte van dea JEgel en veele andere

Hoofd. Dieren.

In een yan deeze Stekelvarkens vonden onza

Ontleedkundigen een zeldzaame fpeeling de,r

Natuur I twee Milten naamelyk, beiden hoog-

rood 9 w^ar van de kleinfte aan de flinkerzyde

van de Maag gehegt v/as , door middel van die

Galvaten welken het Korte f^at maaken. De
Nieren fcheenen vvederzyds dubbeld te zyn , als

hebbende eene Bynier, van grootte als een der,

de van de Nien Aartig was de zelfftandigheid

deczer Bynieren, als menzedoorgefneedenhad,

geflreept , met Straalen , loopende naar 't mid-

delpunt ; omtrent gelyk in de kleine Herfenen

van den Menfch, De Zaadhallen ^ in de Mannet-

^ jes, vondt men zeer klein en fmai; de Opper»,

ballen zeer groot en geheel van de Ballen af-

gezonderd: ook zonderling Koraalswyze ver-

deeld, in drie takken. Aan 't end van de Schaft

werdt Qcn Beentje gevonden , yan een Duim

lang.

©eOogen. Ik zal hier nog op de Oogen , welker maak-

zei niet minder zeldzaam v/as, agt geeven. De
Oogbol , ongeyaar een derde Duims dik , was

byna klootrond ; en hadt van yooren een uit-

puiling als een halve Bol , welke het Hoorn-

vlies maakte. Het Kryilallyn was ook, in een

der Onderwerpen , byna Klootrond , pet een

foort van Pit of Kern , hard als Kraakbeen j

dPph niet minder ^ooiTchynende d^n {iet overi-

ge
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ge van dit Lighaam. Dit hardere gedeelte was la FDiEti»

niet Klootrond gelyk het Kryltallyn, maar plat- XXV,

asftis: , als een Vererrootglaasje, De Geziatze- ^»^öfo-
STUÜ»

nuw ging van agtercn in het midden van den

Oogbol 3 en haar uitbreiding 5 die het Netvlies

maakt , witagtig zynde , zo veriooiide zig de

Appel van hec Oog minder bruin 5 dan de Re-

genboog, die, dewyl het Druivenvlies roodag-

tig is, de Oogen van het Stekelvarken, als het

zeer toornig gemaakt wordt 5 gelyk Vuur doen

vlammen.

. (2) Stekelvarken met H)ier--Vingenge Pcoten^ de n. "

Staart lang en aanvathaar ^ ten halve kaal, PrehenfiHs.

• Dit Dier woont in Afia en Zuid- Amerika ^v^ï^'f^^^ van

zeöit Linn.ï:us. De Heer Biusson, by wien het!.
^^'"^"

^ ^ Spaoie.
ook de tvv^eede Soort is , noemt hetzelve 't Ste-

kelvarken van Nieuw Spanje , en ondcrfcheidt

het van \ voorige daar in , dat de fcherpe Ste-

kels zig duidelyk vertoonen , terwyl dezelvcn

in het voorgaande als onder de lange zagte Pen-

nen verborgen zyn. De Afbeeldingen , by Her.

NANDEz en NiEREMBERG 5 zegt hv 5 zyn taa-

melyk goed.

Het heeft de grootte omtrent van een mid-

delmaatigen Hond. Over 't geheele Lyf , uit»

ge.

(2) Hydrix Pedibus tetradaiflylis , Cnudaeloiiga»

tè. prebenfili feminuda. Sy/1, Nat, X. F^yftrix. Bont.
"^av, 54. Cuandu Brafilienlibus. Marcgr. i5r^5,233.

Pis. Amertc.^9* Raj, Quadr. 208. Höitztlacuauiii,

Hern, Mexic. 322.

X. DËbL, ix Sïwt, * Z 4
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I.AFDEEL.gezonderd de Buik en Pooten, is het bedekt

XXV. met zeer fcherpe Prikkels, drie Duimen lang,

Hoofd- ^^^^ ^^j^ ^iXtm uit wit en geel gemengeld met

zwarte punten. Onder deeze Prikkels, behal-

ven aan den Kop , zyn eenige zwarte Hairen

,

eindigende met een weinig wit, op 'taanraaken

zagt. De Staart is kort en dik: zy heeft geen

Stekels van de helft der langte tot aan het end;

zynde dat gedeelte alleenlyk bedekt met zwart

Hair , zo wel als de Buik en Pooten.

III. (3) Stekelvarken met vier-Vingerige Voor- en

s I

^[ "^yf-^^^&^^^S^ Agterpooten^ de Staart lang

varken van ^^ ^^ "^^^S"
billeen Stekelig.

fons-Baay, ^^^ wordt van Brisson het Stekelvarken van

Pl.XIX, de HiidfmS'Baay geheten, doch Edwards noemt
ng. I. hetzelve , miiTchien met meer reden , het Ste^

keharken van Kanada , dewyl het in geheel

Noord-Amerika gevonden wordt ; weshalve Ca-

TESBY aan 't zelve ook den naam van 't NoordsA^

merikaanjche geeft* In grootte en geftake zweemt

het veel naar den Bever , maar de Kop is lang-

werpig als die van een Haas. Het heeft een

platte Neus, die 't eenemaal bedekt is met kort

Hair; de Ooren zo kort, dat zy zig naauwlyks

buiten de Vagt vertoonen : de Beenen kort , de

Nagelen lang en fcherp ; de Staart van middel.

jRiatige langte , naar 't end dun uitloopende,

aan

C3) Hyftrix Palmis tetrada(5tyHs , Plantis penta-

^adtylis, Cauüa elongard, Dorfo foio fpiiiofo. Syfl*

Nat. X# Hyftrix Caoadenfis. Edw* Av. 5a. T, 53»
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aan 't Lyf taamelyk dik. 't Geheele Lighaam [. Afdeel.

is met donkerbruin Hair bezet , vry zagt op XXV.

't aanraaken , vier Duimen lang , doch kor-
jyuk?^^*

ter omtrent den Kop en naby de Pooten » een

weinig langer op den Kop. Onder dit Hair

zyn , boven op den Kop , langs de Rug en

Staart 5 witte Stekels verborgen , met zwarte

punten en zeer fcherp , de langden van omtrent

drie Duimen. Onder het zwarte Hair zyn eeni-

ge Borftels gemengd , van veel meer langte

,

aan 't end vuilwit; waar door de Vagt zig, op

cenige plaatfen , een weinig grysagtig vertoont.

De Heer Brisson befchryft , als zyne Vierde AmerU

Soort, een Stekelvarken 5 waar aan hy den By- kaaufch

naam van het Amerikaanfcbe geeft, fchynende ^^^'^^^'

van de twee voorgaanden inzonderheid te ver-

fchillen door de Staart , welke het zeer lang en

dun heeft, de eene helft, naar 't end toe,

zonder Stekels. De Portugeezen , zegt hy

,

noemen dit Dier Ourico Cacheiro . de Inwooners

van Guajana Gouandou^ en het fchynt de Ciian-

du der Brafiliaanen te zyn , waar van Jonston ,

Tab. LX, de Afbeelding heeft, met de by-

voeging van Eyfer - Vereken. By bes Mar-
CHAïs wordt het de Stekelige Katgéheetm. Dit

zal buiten tv/yfel in de Tweede Soort ook be-

greepeo zyn. Zie hier de Befchryving.

De langte is , van 't Agcerhoofd tot aan \

begin van de Staart, één Voet, die van de

Staart omtrent anderhalven Voet, van de Voor-

. pooten ongevaar vier Duimen , van de Agter-

I. Deel» II Stuk, Z 5 pOO-
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I.AFDEEL.poot^n ^cn weinig meer. De Kop is klein, <lc

XXV. Snoet langwerpig; 't heeft ronde uitpuilende

Hoofd- Oogen , die als een kole Vuurs glimmen ; klei-

*™^*
ne Ooren, byna verborgen onder de Stekels;

wyde Neusgaten ; Pooten gclyk de Aapen

,

doch aan ieder maar vier Vingeren, zonder

Duim. 't Geheele Lyf, uitgenomen de Poo-

ten, is bedekt met Stekels , drie of vier Dui-

men lang , van den Wortel af geel tot omtrent

de helft der langte , verder zwart of rosagtig

bruin 5 eindigende met eene v/itte punt, die

zeer fcherp is. Aan den Kop en Beenen zyu

de Stekels zo lang iiiet: rondom de Neus-

gaten zyn Hairige borftels, van drie of vier

Duimen, die 'er Knevels aan geeven, gclyk de

Katten hebben. De Staart is ter halver langte

met Stekels , doch voor 'c overige flegts dun-

netjes met Hair bezet.

Eene Verfcheidenheid , die alleen in grootte

van deeze verfchilt , maakt de Vyfde Soort by

den lieer Brtsson uit , waar van Bontiüs , pag.

54 , een goede Afbeelding heeft gegeven , zo

hy zegt. Ook meldt de Heer* le Page dü

Pratz, die geheel Noord-Amerika door-gereisd

heeft , dat in Louifiana zeer groote Yzervar-

kens zyn ; men ziet 'er veelen naar de Illinoifen

toe , vyf Mylen van Zee , langs de Rivier van

St. Louis heen. Volgens den Heer Sarrazin ,

Geneesheer te Queheck^ wiens Aanmerkingen

over dit Dier door wylen den Heer Reaümür

i
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aan 'c algemeen zyn medegedeeld C-^), begin-, i afdeeu
lien zy zeldzaam te zyn io Kanada, daar zy xx^^
2:ig ophouden in de Qntocgaoglvkfte BolTchen, Hoofd-

verkiezende de Gebergten voor heCj vlakke

Land.

Met Beeren en andere Roofdieren raaken dcezc Levens-

Stekelvarkens dikwüs in 't Gevegt , doch wee- ^iianier.

ten veeltyds hunnen Vyand te ontkomen, door

op een Boom te klauteren , of zig te verber-

gen , 't zy in holle vScammen , of in de kloven

en gaten der Steenrotfen. Hunne Woonplaats

is gemeenlyk in Holen, die zy maaken onder

de Wortels van groote Boomen , welker Schors

en Vrugt tot Voedzel van deeze Dieren flrekt,

Zy houdiCn veel van die der Pyn- of Denneboo-

men en dergelyken. 's Winters ecten zy ook

Sneeuw 9 en drinken 's Zomers Water, maar

verm^^den wel zorgvuldig zig daar in te begceven

,

Men heeft 'er gevonden van agttieo of twintig

Ponden zwaan De Jaagers , zo Wilden als

Franfchen, beweeren, dat dit Dier van twaalf

toe vyftien Jaaren leeft. Volgens hun zyn de

Mannetjes in den Looptyd, die plaats hecfcia

de Maand September, doldriftig en verfcheu-

ren elkander fomtyds uit nydigheid. Het Wyf-
je werpt gemcenlyk haare Jongen in de Maand^

'

April : zo dat zy omtrent zeven Maanden

draagt, brengende maar één Jong te gelyk

voort

(*) Memotr, de rAcadem, de$ Sciences , de TAa
1727. pag. 3553.

I, Desi.. U Stuk.
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I Afdeel.^^^^^
^° zoogende hetzelve omtrent een

*

XXV. Maand lang.

Hoofd- j^^ Wilden van Kanada vangen en dooden de
STUK»

.

j^
Stekelvarkens niet alleen om het Vleefch, datzy

van de ^^^^ fmaakelyk vinden 5 maar inzonderheid wc
Vagt. gens de Vagt , die door haare dikte en zwaarte

tot belemmering van deeze Dieren ftrekt ; zo dat

zy gemakkelyk in te haaien zyn; als wanneer

men ze , met éénen flag op den Kop of Neus,

doet fneuvelen. Men vindt 'er zevenderley

foort van Hair aan; zwart, naamelyk, dat hec

langde is; wit, dan de Stekels zyn; de derde

foort zyn de eerft uitfchietende Stekels; de

vierde is ros gekruld , dik ftaande op den Kop;

de vyfde een weinig rofler, borftelig aan dezy-

den van de Staart; de zesde foort, omtrent de

Teeldeelen en onder de Staart , zynde zwart en

liard: de zevende vaal, naar 't witte trek-

kende en zagt, aan de Keel, den Buik en tus-

fchen de Beenen. Met ftrooken van deeze

Huid verderen de Indiaanen Koffertjes die van

een zeer fyne en effene Boomfchors gemaakt

zyn , of met Geitenvellen overtoogen ; als ook

Kabinetten en ander Werk. De witte Stekels

of Pennen fchilderen zy zwart, rood en geel

,

en borduuren of befteeken daar mede de Lede-

ren Armbanden en de Riemen, welken hunne

Vrouwen om 't Lyf draagen. Deeze Borduur-

sels Haan dikwils zeer fraay, zegt de Heer

Reaümur , en hebben 't voordcel van duur-

2:aamer te zyn dan onze Borduurzels van Zyde,

-3^
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ja zelfs dan de met Goud- erf Zilverdraad door- 1. Afderl»

weven Linten en Galonnen. XXV.
HOOFD-

(4) Stekelvarken met vyf - Fingerige Pooteny^T^^*

een lans,e Staart ^ de Stekels knodswyze. ^^
'^*

De Heer Brisson, by wien deeze de Zesde 9.".^""*

^ ^ o , , , .
taalfch Ste-

en laatfte Soorc van Stekelvarkens is , noemt kelvarkeii.

hetzelve het Oojlindifche en onderfcheidt het

by den naam van Stekelvarken met de aUerlang-

fte Staart 9 rondom rhet Doornen bezet ^ aan 't end

als een Kwajt uitgefpreid. Hy befchryft het als

volgt.

Het Lighaam is dik en kort, de Kop dik;

de Bovenlip als in een Haas gefpleeten; de

Oogen groot en glinfterende; de Ooren klein

en rond , van binnen geheel kaal ; de Knevels .

lang en zeer fcherp. Aan ieder Poot heeft het

Dier vyf Vingeren , met dikke fcherpe Nage-

len gewapend, 't Geheele Lyf is , tot aan het

uiterfte der Pooten, bedekt met zeer dunne

fcherpe Prikkels <> waar van de genen , die on-

der aan den Buik ftaan , verfcheiderley kleuren

afkaatzen , naar de byzondere opvalling van het

Licht. Het heeft een zeer lange Staart , rond-

om met Stekels bezet, waar van de genen, die

aan 't end ftaan , op een zonderlinge wyze als

geheel uit Knoopswyze Geledingen fchynen fa-

men«

(4) Hyflrix Pedifaus pentadaélylis , Caud^ elotu

gat^, aculeis clavatk. Sy/l. Nat. X. Poreus aculea.

lus five Hyflrix Orienwiis. Seb. Muu I. p. 84. Tab,
Lil. Fig. u
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LAfdefl. mcngevoegd te zyn. Deeze Scekels, niet van

XXV. gelyke langte of dikte , maakeii te famen als

Hoofd-
^^^ ^^^^,^ ^^^^ Koorn-Air uit.

STUK.

Da froaiie
^^^^ befchryft de Staart van dit Dier , weU

Staart. ke zo wonderlyk fraay is , omftandig , als volgt.

Dc7.elve heeft eene aanmerkelykb breedte 5

doch wordt van 't Lyf af allengs fmaller ; zyu-

de met Stekelig Hair bezet ^ dat op eene

gantfch aartige wyze in een dikke Koorn-Air

uitloopt. In den eerden opilag ziet men een

fyn Hairtje, dat een ander Hairtje, *t welk

langer en dikker is, inneemt; byna gelyk de

Ryllkoorntjes , in hunne dopjes beflooten , ge-

fchikt zyn* Deeze Hairtjes , té famen ge^

voegdj niaiken eenbondeltje, dat doorfchynen*

de is en een glans geeft, dien men Zilverkleurig

zou mogen noemen. De Oppervlakte van de

Huid is met zwart gefprenkeld*

De vermaarde Bontiüs fpreekt , in zyn Werk
over de Geneeskunde der Indiaanen , van deeze

Soort van Stekelvarken ; welke de Reizigers

verzekeren in den Golf van Cajeli^ naby het

Eiland Celebes , gezien te hebben, Zy zeggen ,

dat het fomcyds in de Galblaas een Steen heeft j

die daar in groeit en van de Portugeezen Pedro

de Ouerco geheeten wordt, zynde van de zelf-

de kleur en niet minder van kragten dan de

w^aare Pedro dsl Forco.

(5)
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(5) Stekelmrken met vyf-Vingerige Pooten enuA^m^u

een korte Staart. XXV.
HOOFD-

Dit is hec Dier , 't welk dien vermaarden stuk.

Steen, het allerkoftbaarfte Geneesmiddel , uit- V.

levert. Men vindt 'er de regte Afbeeldingen ^^'^^^«*

van by Seba, Tab. LI. Fig. i & 2. Het huis- Malakfe

vefl op de Eilanden Java , Sumarra, doch in-ScekeJ-

zondcrheid op Malakka,
^Pl XIX.

De Heer Brisson brengt dit Dier onder de/r^^/^.

Egelen t'huis, als wanneer het Hoek- of Honds-

tanden zou moeten hebben, die hy als een Ken-

merk opgeeft van dac Geflagt. De lacgte des

Lighaams is , van 't end van den Snoet af toe

aan den Aars , ongevaar agt Duimen ; die van

den Kop , van de Neusgaten tot aan het Agter-

hoofd 5 dcrdhalf Duim. De Oogen zyn groot

en glinfterende^ de Ooren byna kaal , en neer-

hangende 5 aan ieder Poot heeft het vyf Vinge-

ren 5 met korte Nagelen. Het bovenfte van hec

Lyf is bezet met regte Pennen , die zo fcherp

zyn als Elfen , van verfchiilende langte > te wee*

ten van een Duim tot een half Voet, van kleur

ten deele wit en zwart , ten deele wit en ros-

^gtig gemengeld. De tuflchenruinite van de

Stekels is gevuld met fyne lange Borftels ; de

Kop bedekt met kort Hair ; dat aan den Buik

,

Beenen en Pooten , is fyn , kort , ftekelig , dik

en ros.

De
(5) Hy(lrixPedibuspentada(5tylis, Csudèabbrevisi-

ta. Sy/I. Nat. X. Poreus aculeacus five Hyflrix Ma-
4accenfis. Seb. Mii%. p. 81. Tab. LI. Fig, !•

1. D££i. II Stuk*
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368 Beschryving van ds

I. Afdeel. De meefle Soorten van Stekelvarkens fchynen

XXV. de eigenfchap te hebben, dat in hunne Gal-

Hoofd-
j^j^^^g ^ gelyk in die der Menlchen ook fomcyds

p.
* gebeurt, Steentjes groeijcn. Deeze Steentjes

genaamd zyn van meer of minder grootte , van die van een

Pedro del Hazelnoot af tot aan die van een Ockernooc,

roodagtig van kleur , en , als zy uit de Indien

tot ons overgebragt worden , konftig met een

klein Vliesie of Huidje bedekt, 't welk men

^er, door ze een weinig tyds in warm Water te

leggen, gemakkelyk af kan fcheiden. Men on-

derfcheidtze thans gemeenlyk in Malakfe en

Ceylonfe. De Malakfe , die voor den bes-

ten gehouden wordt en fomtyds wel duizend

Guldens plagt te gelden, om dat men ze maar

zeldzaam en niet in alle Stekelvarkens om-

trent Malakka vindt; was bleek groenagtig van

kleur : uit andere plaatfen van Ooftindie komen

'er, die bruiner zyn, gelyk de Ceylonfe, of

roodagtig. Men koopt ze in Gouden bandjes

gemonteerd, en voorzien met een Gouden Ket-

tingje ; welke toeftel tot het gebruik dient.

Want zulk een Steen , eenigen tyd gehangen of

eenige reizen gedompeld zynde in een Glaasje

Water of Wyn , deelt daar aan eenige bitter-

heid mede , verliezende t'elkens een weinig vaa

zyne zwaarte en kragt. De Leidfe Hoogleeraar

en Geneesheer Deckers hadt zulk een Steen

,

en nam voor ieder Aftrekzel , dat hy daar van

aan zyne Patiënten fleet, twee Dukatonnen: zo

.dac
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Öat die Steen hem veel Wind heeft aangebragt. I. Afde&

Men houdt denzelven Voor een groot Hart- ^^^^

Herkend eh Tegengiftig Middel , 't welk fom-
g^^^j^^

tyds zyne werking alleen dóet met de onzigt^ 2yn Kragb

baare Doorwaafeming te bevorderen, fomtyds

bok door 't Wateren en de Stonden; Tégen aU

lerley foolt van Koortfen, doch inzonderheid

de haaftige en die in welken eenige Kvvaadaar-

tigheid fchynt te heerfchen , of die met Pokjes,

Mazelen, Peperkoornen en ander Uitilag, ver-

gezeld gaan, wordt 'het Aftrekzel van deezen

Steen fomtyds ingegeven. Hy werdt in allever-

ftoppingen en verzwakkingen der Ingewanden

aangepreezen als een zeer kragtdaadig , en , ik

mag zeggen , wonderbaar Middel ; ja , wanneer

de kragten der Natuur fcheenen te bezwyken in

den Menfch , is de Pedro del Porco dikwils de

laatfte töevlugt geweeft.

XXVL HOOFDSTUK.
Éejchryving mn 't Geflagt der Haazen, waci/r

onder de Konynen begreepen zyn^ met haarè ,

Verjcbeidenhedm j naamelyk die 'u^;^ Angora ^

n)an de Kaap en het Brafiliaanfche , Tapeti

genaamd. Jagt der Haazen. Konynen-^Vangji.

De wonderbaare Vrugtbaarheid en andere Eü
genfcbappen deezer Dieren.

TPvE Heer Brisson , die ^yneii Twaalfdeii
J-^ Rang maakt van Dieren met genagelde'

!• Deel. II Siuk» Aa Via-
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L Afdeel. Vingers aan de Pooten , die twee Voortanden

XXVf. boven en twee onder in de Bek hebhen , ftelt

Hoofd- ^^^^ in drie Afdeelingen ; waar van de Eerfte
STUK

zodanigen bevat die geen Hondstanden hebben,

met een Stekeh'g Lighaam : de Tweede zodani-

gen met het Lighaam zonder Stekels ; de Derde

die Hondstanden hebben , 't zy met of zonder

Stekels. Het Stekelvarken is het eenigfte Ge-.

flagt van de Eerfte Afdeeh'ng; de Spitsmuis en

Egel zyn de eenigften van dt Derde: de Twee-

de bevat by hem zes Geflagten van Dieren ; te

weeten de Bevers , Haazen , Konynen , Inkhoo-

rens. Rotten en Muizen. Van deeze laatften

,

die door den Heer LiNNiSUs in deeze zyne Vyf-

de Rang tot vier Geflagten zyn gebragt 3 m.oet

ik nog fpreeken.

Naam. De Haas voert in 't H^ebreeufch den Naam

van Arnehet y in 't Griekfch wordt hy Lagoos

geheten, in 't hx'dbïïch Ernab y in 't Perfiaanfch

Kargos. De Spaanfche, Portugeefche , Italiaan-

fche en Franfche Naam , Liehre , Lehre ^ Lepra^

Liévre y is buiten twyfel van den Latynfchen ,

Lepus 3 af komftig. In Engeland en Sweeden noemt

men dit Dier Hare^ in 't Hoogduitfch H^/^ ^ in

't Poolfch Zajac y in Brafilie TJjobiti of Tapeti,

en in Noord-Amerika Sotitanda.

Kenmer- De Kenmerken zyn, mee Voortanden in de

ken. ge]^ ^ ^je bovenften verdubbeld , de binnenften

kleinder. Men kan 'er byvoegen , dat het een

korte of byna geen Staart heeft.

Soorten. Vier Soorten geeft Linnaüs
. op van dit Ge.

flagt.
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1

fiagt, waar van de eerfte is de gemeene Haas, LAfdeeu

de tweede het Konyn 5 de derde een Kaapfe XXVL
Hoor"

SÏÜK.
Soort 5 de vierde het Brafiliaanfche Konyn; ^^^^^

BiassoN heeft 3 behalve de geröeene vaale, éen

Witte en zwarte Haas , doch die zyn als enkele

Verfcheidenheden aan te merken,

(i) Haas met een kort Staartje 3 de Ooren aan ï.

de tippen zwart. ^, -^/f^^

De Haas is een izëer bekend Dief. Men ^^^^*

vindt het onder allerley Lugcftreeken verfpreid

,

zo wel in 't Noorden als in 't Zuiden van Eu-

ropa en Afie ; doch die der heete Landen , Ita-

lië, Spanje en Barbarie, zyn veel kleiner, daa

die van Poolen , Sweeden en Moskovie ;
gelyk

Arïstoteles reeds heeft aangemerkt ,' dat die

van Egypte kleiner dan die van Griekenland v/a-

ren. In fommige Eilanden van ie Middelland-

fche Zee zyn zy zo menigvuldig geweeit, daü,

Delos deswégens door de oude Grieken Lagid

geheten werdt. Die der Gebergten zyn gemeen-

lyk grooter en zwaarlyviger dan die der vlakke

Landen, en verfchillen ook daar van in kleur

^

zynde bruiner op het Lyf en meer wit hebben-

de onder aan den Hals ; daar die der vlakkö

Landen byna geheel vaal zyn. In de Noorden

lykitó

(i) Lepns Cauda abbfeviata, Aoribiis apice ni-

gris. Syfi. Nat.X. Lepus Cauda abruptd, Pupillis

atris. Syft, Nat^ VI. Faun Suecic, 8. Lepus. Gesn^
Oiuidi\ Aldr. Digi:. 247. Jükst. Quadr.TdbiLXVé
Raj. Quadr. 204*

1, Deel, II StvA. h^L 1



21^ Beschryving
I.AFDEEL.'y'^ft^ deelen van Europa zyn zy den grootfteil

XXVI. tyd van 't Jaar wit, en neemen in de Zomer-
HooFD- Maanden alleen hunne rofle kleur aan ; hoewel

STUK
'er fommigen akyd wie blyven , en door Ou-

derdom worden zy altemaal min of meer wit.

In Lapland heeft dit plaats , alwaar de Haazea

^ overvloediger zyn dan in de Ooftelyke deelen

van Europa. Men vindt 'er weinigen of geenen

in Zuid-Amerika , fchoon 'er in Virginie en Ka-

nada, zelfs in de Landen aan deHudfons-Baay,

gevonden worden. Deeze Haazen van Noord-

Amerika zyn , volgens het Berigt van de Reizi-

gers, niet alleen veel grooter, maar hebben ook

blank Vleefch , dat anders fmaakt dan 't Vleefch

van onze Haazen: zy voegen 'er by, dat der-

zelver Hair niet uitvalt en een zeer fraay Bont

uitlevert. In uitermaate heete Landen , gelyk

aan de Pdvier van Senegal, in Gambia en aan

de Kuft van Guinee , als ook in fommige Lan-

den , die onder de verzengde Lugtftreek in A-

frika en Amerika gelegen zyn , vindt men ook

Dieren, welken de Reizigers genomen hebben

voor Haazen, doch het zyn veeleer Konynen,

of Dieren die naar dezelven zweemen. De Ko-

nyn, naamelyk, is uit de heetc Landen afkom-

llig en niet te vinden in de Noordelyke Gewes-

ten , daar de Haazen zo tierig en grooter zyn

dan elders.

Eigen- ^^ Ha^s is een zeer fchuuw Dier en zo vrees-

fchappen. agtig , dat zy niet dan met half toegelooken of

2elfs geheel open Oogen flaapen , wordende door

hcc

é
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het minfle gerugt wakker gemaakt; welke flui-i, Afdeeï^

niering men in Kinderen gewoonlyk een Haaze- XXV ï.

Slaapje noemt. By dag houden zy zig fchuil^^,^^^'^^'^

en komen zelden te voorfehyn dan in de nagt

,

wanneer men ze, by heldere Maanefchyn, ziet

loopen en met elkander fpeelen ; doch het min-

fte geraas doet hun vol fchrik de vlugt neemen.

In 't loopen munten zy in foelheid boven de

meefte Dieren uit, en hebben een zonderlinge

manier van kromme Paden te maaken , wykende

zelfs agterwaards. Hun loopen is een loort van

Galoppeeren, uit zeer fchielyke Sprongen be-

ftaande, en zy maaken in 'c loopen geen ge-

raas, om dac hunne Pooten, zelfs van onderen,

met Hair overtoogen zyn. Hun Gehoor is zeer

fcherp en de Ooren , die naar reden van het

Lyf zeer groot en lang zyn, dienen hun, in 't

loopen , ais tot beftuuring van hunnen koers.

D.e xkortheid van hunne Voorpooten maakt, dac

zy' gemïikkelyker by een Berg op, dan daar af

kunnen komen , en dit vergroot de moeielyk.^.

heid in hun te vervolgen , zo voor Dieren als

voor Menfchen.

In 't algemeen ontbreekt het den Haas niet Loosheid,

aan vernuft of flimheid om zyne Vyanden te

ontfnappen. „ Ik heb (zegt de vermaarde Jaa-

55 ger Dü FouiLLoux,) een Haas gezien, die

55 zo loos was , dat hy zo dra 't geluid van den

5, Hoorn niet gewaar wierd, al was het een

5, Kwartier gaans van hem af, ofhy ging zwem-

„Imen in een Meir, verbergende zig in 'tmid-

Aa 3 ^ ^5 den -
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LAfdefloj den daar van tuffchen de Biezen. Ik heb

XXVL 3, een Haas wel twee Uuren voor een Hond

$TV^^^^^ 55 zien loopen ^ die eindelyk een anderen Haas

55 op joeg en zig te ruften leide in des^eifs Le^

55 ger. Anderen heb ik gezien, die twee of

55 drie Meiren overzwommen , waar van het

55 minfte tagtig Schreeden breed was. Ik heb

/ 55 'er anderen gezien , die 5 na dat zy wel twee

55 Uuren lang fterk gejaagd waren, onder de

55 Deur van een Schaapeftal in floopen en zig

55 by het Vee verborgen hielden. Op gelyke

55 manier h^b ik gezien, dat een Haas 5 die

55 door de Honden vervolgd werdt 5 zig verfchool

55 onder een troep Wolvee , welke in 't Land

55 ging weiden, en dezelve niet verlaaten wil-

5, de. Ik heb gezien dat anderen 5 als zy de

55 Honden hoorden loopen, zig in den Grond

35 verborgen, 't Is my voorgekomen , dat een

55 Haas , langs een Haag nagezet wordende

,

j, langs de andere zyde terugkeerde ; zo dat de

55 dikte van de Haag alleen maar cuflchen hem

55 en de Honden was. Ook heb ik 'er een ge-

35 jaagd5 die , na een half Uur geloopen te heb-

35 ben 3 op een ouden Muur klom 5 van zes

3, Voeten hoog 5 en zig te ruften leide in een

'jV Kachel-Gat, dat met Klimop bedekt was.

3. Anderen heb ik gezien , die een Riviertje 3

3, van ongevaar agt Schreeden breed , opdelang-

3, te van tweehonderd Schreeden ten minfte

35 twintig maaien voor my overzwommen."

Jagt der P^ Haazen-Jagt is 3 volgens Aldrovandus ,

Kaaien. eeq
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een ding dat wonderbaaflyk den Geeft vermaakt? i^A^mnh
te meer, om dat dezelve bevryd is van die ge- ixVL
vaaren , waar mede de Jagt van Beeren ^ Wol- ^ioofd-

ven en van Herten zelfs, vergezeld gaat. Jag-

quEs DU FoüiLLOux merkt aan, dat hetdeplei^

zierigite Jagt zy van allen; om dat de allergroof:-

fte Perfonagiën , die gewoon zyn op hun gemak

te leeven , dezelve alle Uuren van den dag kun-

nen bywoonen, zonder zig veel te vermoeijea;

laatende hunne Honden voor zig heen loópen,

welker flimheid zy kunnen zien , en befchoii-

wen, hoe dezelven van den Haas, die nog flim-

mer is , worden om den tuin geleid. Ook (laat

deeze Jagc , in Duitfchlaiid^ niet dan aan den

Adel vry , tervvyl het Gemeene Volk flegts op

Roofdieren jaagen mag ; zynde op fommige

plaatfen de doodftraf , op anderen die van 't uit-

fteeken der Oogen, daar voor gedeld. In Vrank-

ryk werdC) dooreen Koninglyke Ordonnantie van

't jaar 1720 , het Jaagen en ViÜchen aan aile

Militairen zonder onderfcheid verfooodeii , en

wel aan de Officieren op verbeurte van hun

Emplooy 5 aan de Soldaaten op ftraffe der Ga-

leijen Q^).

Wylen zyne Doorlugtige Hoogheid heeftjOrdonnan-

kort na zyne Verheffinge tot hét Stadhouder* ^^^^^ n^ de

fchapj in verfcheide Provintiën der Nederlanden
'^'^^^'^^^''^^

nieuwe Ordonnantien uitgegeven, inzonderheid ien. '

die-

(*) Supplem. au Didtionn. Millt. a Paris 17^6, p.
139- .

1. Dlel. II Stuk^ A a 4
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l^^jDgp,^^ dienende om de verdere vernieling van het

XXVf, Wild voor te komen. Dus werdc , in Septem^

^^<^^>fö- ber 1747 reeds, de Jagt in de Klingen vaa

Holland , dat is in de Graaflykheids Wildernis-

fen , omftreeks den Haage , aan alle Perfoonen,

zo Edel als Onedel , den tyd van vyf jaaren

lang , geheel verbooden ; welke Ordonnantie

naderhand, in 1752 en 1757 , t'elkens is ver-

nieuwd geworden. In de Provintie van Utrecht

werdt alle Jagt, hoe genaamd, en hoedanig ook,

voor een Jaar tyds belet: zo ook in Gelderland

en Zutphen. De Sraaten van Holland droegen

den Prins, in 't jaar 1749» deVryeJagt op in 't

Gooyland , en de Scaaten van Vriesland omtrent

het Prinfelyk Luflhuis 't Oranje-Woud, als ook

op het oude en nieuwe Bild ; zonder dat iemand

anders daar Jaagen mogte» Voorts zyn , in de

byzondere Provintiën , nieuwe Reglementen

op het ftuk van de Jagt gemaakt ; waar by be^

paald werdt, welke Perfoonen tot de Jagt be-

voegd waren , en hocdanigerwyze dezelve zou-

de mogen gefchieden. In Holland, Utrecht,

Vriesland en Gelderland , werdt het Plakkaat

daar omtrent reeds in den Jaare 1750 uitgegeven,

doch in de twee laatften merkelyk veranderd en

uitgebreid in 't volgende Jaar. In die van Gro-

ningen werdt door een Reglement van de Prin^

celTe Gouvernante, in 't jaar 1752 , vaftge^

fteld , welke Perfoonen tot de Jagt gekwalifi-

ceerd waren; gelyk ook d^ar omtrent
j^

in 't Jaar

l]53 3 binnen die yan Utrecht en Gelderland

eenK
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eenige verandering plaats greep. En devvyl de
{^ Afdeel,

Jagt der Voffen in het Reglement voor de Pro- XXVI.

vintie Vriesland ook was bepaald , zo werdt in ï^^^^pö-

STUK.
den jaare 1756 de belooning, die op het van-

gen van Vollen en ander fchadelyk Ongedierte

voormaals aldaar gefteld was , merkelyk ver-

hoogd (*).

Volgens de Ordonnantie van den 3 Auguflusïn Holland

1750, op de Houcveftery en Jagt, in Holland
J^"J^^^^^^

-

en Weflfriesland , is hec aan niemand in 't al-

gemeen geoorlofd te Jaagen , of Havikken en

andere Vogels te laaten vliegen, anders dan

volgens de Plakkaaten, op een Boete van twin-

tig Pond , ieder van veertig Grooten , en ver-

beurte der Honden en Vogelen ; doch daar van

zyn uitgezonderd die van de Riddenchap, Ma-

giftraaten , Leden en Minifiers der Hooge Ver-

gaderingen, enz. Deeze mogen alleenlyk ter

Jagt gaan met drie Windhonden en twee

Spions , of met vier Windhonden en één Spion^

tweemaal ter Weeke , eens Ooft en eens Weft,

en telkens niet meer vangen dan tweeHaazen en

twee koppels Konynen , op een boete van twintig

Pond en nog zo veel daar boven voor ieder Haas en

tien Pond voor ieder Konyn, De genen , die tot

de Jagt bevoegd zyn , moeten daar van een Akt

te hebben , die behoorlyk is geregiftreerd : zy

pogen op Konynen jaagen , na den 2j July;

op

(*) Zie de Ncderlancifcbe Jaarboeken van 1756,
bladz. 401 , en voorts op de gemelde Jaaren«

J Deel. Il Stuk. A a J
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L AFDEiL.op Haas en met den V^ogel na den i Septem-

XXV [. ber, tot het einde van November toe. Geen

STUK. ' Haa^ mag gevangen worden dan ter loop; niec

met Havikken of andere Vogelen , enz. ( *).

Middel De Haazen-Vangft is het regte Middel om
om de de Honden op allerley foorten van Jagt af te rig-

dasr op af
^^^' ^^ Herfft agc men den bekwaamden tyd,

terigcen. om jonge Honden daar toe öp te brengen, niet

alleen wegens de gemaatigdheid van 't Saizoen,

maar ook om dat de jonge Haazen zot zyn en hun-

ne loosheden nog niet weeten in 't werk teftel-

len, maar zig verfcheide maaien laaten opftoo-

ten voor de Honden , die daar in veel vermaak

fcheppen en dus beter worden afgerigt, dan

gefchieden zou, indien de Haazen vlugtcen en

zig van hun verwyderden. 'c Is zeker dat de

Haazen flerker reuk geeven , en beter nage-

jaagd worden van de Honden , wanneer zy op

't groene Koorn aazen , dan in eenig ander Sai-

zoen ; nogthans zyn 'er , aan welken de Natuur

een fterker reuk gegeven heeft dan aan a lie-

ren , en die meer begeerd worden van de Hon-

den ; gelyk de groote Bofch-Haazen en die

Schurft zyn , welken zig naby het \^'ater ont~

houden. Maar de kleine roode Haazen , die van

geftaite als Konynen zyn , hebben zo veel

reuk niet , en worden van de Spoorbonden zo

zeer niet opgezogt als de andere Haazen. Die

in de Duinvelden of Heuveltjes, op een wel-

rie^

(*) Zie de zelfde van *t jaar 1750, bladz. 1077*
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riekend Kruidje , wilde Thym genaamd , graa-
j^ Afdeeu

zen, zyn gemeeolyk fteike Haazen en loopen XXVL
zeer lans:. Men bevindt ook, dat fommigen Hoofd-

STUK»
fnooder dan de anderen zyn ; inzonderheid de

Wyfjes : wanc deeze maaken hunne fluippaden

korter en menigvuldiger dan de Mannetjes ; 't

gene de Honden niet behaagt: alzo het hua

laftig valt zig zo dikmnls om te wenden, te

meer daar een vlugge , wakkere Hond van een

Beeft houdt dat voor hem vlagt, om uit ai zy-

ne magt te loopen.

Als een Jaager zyne Honden langs den Weg Het Spoor

ziet in verbvftering raaken, moet hy af gaan yf^^"
zitten en zelf het Spoor opzoeken van den

Haas. Dit valt niet moeielyk ; w^ant de Loo-

pers zyn Jcherp, en gelyk de punt van een Mes

gefatlbeneerd , fteekende de kleine Nageltjes

regt nederwaards in den Grond, waar van de

kuiltjes in 't ronde daar om heen ftaan, loo«

pende altyd puntig uit. Dit komt daar van

daan, dat de Haas in 't vlugten zyne Klaauwen

niet opent gelyk de Bontfèois en andere Stink-

dieren , maar altoos zyiien Poot geflooccn houdt.

Zekere Landen en Saizoenen zyn 'er ook , daar

de Honden de lugt niet kunnen krygen van

den Haas
;
gelyk in den Winter en op plaatfen

daar de Grond vettig is en zwaar; want dew7i

de Loopers rondom Hairig zyn, neeraen zy de

vette Aard met zig , en dus blyft 'er niets

over , waar aan de de reuk zig kan hegten:

even zo is 't, wanneer 'er in 't geheel geen Ge*

bcom-.
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L Afderl. boomte flaat , of dat de Haas langs de Wegen
XXVI. loopt , of in de Morgendaauw. Zekere Jaar-

STüK. getydea zyn 'er onbekwaam toe , gelyk het

Voorjaar , dewyl alsdan de geur der Bloemen

aan de Honden hunne Reuk beneemt. Boven-

dien moec men zig wel wagten , van dé Hon-

den ter Jagt te voeren, als het Aardryk hard

be^^roozen is : want zy zouden alsdan de Poo-

ten kwetzen en de Nagels kwytraaken; terwyl

de Haas , door de ruigheid zyner Pooten , daar

van geen nadeel heeft, loopende zelfs op dien

tyd beter dan anders.

Voorttee- Daar de Haazen-Vangrt zo gemeen is in Vrank-

üng. ryk en dagelyks tot vermaak der Luiden van

Adel ftrekt , terwyl men 'er , in de Dlftrik-

ten , die hier toe gcfchikt zyn , fomwylen vier

of vyf honderd op ééne Jagt doodt; zo verwoon-

dert zig de Heer de Buffon , met reden , over

de fterke Voortteeling van deeze Dieren. Im-

mers men bevindt , dat , indien vier Haazen in

een beflooten Plaats gezet worden , op de wyze

der Ouden , dezelven in 't kort een geheele

Diergaarde of Warande met Wild voorzien.

Hierom zullen zy buiten twyfel mis hebben,

die zig verbeelden , dat dit Dier maar eens

of tweemaal in 't Jaar jonge. Men ftelt den

Bronstyd gemeenlyk in January , February en

Maart, doch gemelde Heer verzekert, dat zy

op alle tyden van 't Jaar paaren , en dat het

Wyfje zo dra niet gejongd heeft , of het laat

?;ig weder dekken. Zelfs bevrugt zynde laat zy

die
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dit toe; en door de byzondere gefteldheid deri.ApoEEt.

Teeldeelen kan 'er een Overbevrugting plaats xxvi.

hebben, zo hy aanmerkt. „ Want de Scheede ^öofd-

^ ^ , ^ , ^ STUK.
5, en het Lighaam der Lyfmoeder (zegt hy) zyn

3) aan één, zonder dat de Lyfmoeder een Mond

iy of Hals heeft gelyk in de andere Dieren

;

55 maar de Hoornen van de Lyfmoeder hebben

55 elk eene Opening 5 die met een rand in de

55 Scheede uitfteekt en zig uitzet in het werpen

55 der Jongen: zo dat deeze twee Hoornen twee

55 byzondere Lyfmoeders zyn 5 van elkander

55 gefcheiden 5 die de eene onafhanglyk van de

55 andere kunnen werken : invoegen dat de Wyf-

55 jes 5 in deeze Soort van Dieren 5 op verfchil*

55 lende tyden kannen ontvangen en kraamen

35 door middel van deeze twee byzondere Lyf-

55 moeders 5 en by gevolg moeten de Overbc*-

55 vrugtingqn zo gemeen zyn in deeze 5 als zy

55 zeldzaam zyn in de Dieren 5 wien zulk een

55 tweevoudig Werktuig ontbreekt".

55 Deeze Wyfjes kunnen dan (vervolgt hy)

55 op alle tyden ritzig zyn en bevrugt te ge-

55 lyk 5 en 5 't geen genoegzaam bewyfl , dat zy

55 niet minder geil dan vrugtbaar zyn 5 is een

55 andere byzonderheid in haar LighaamsgefteL

55 Te weeten , zy hebben het Hoofdje van de

55 Kittelaar uitfteekende en byna zo groot als

55 dat van de Roede is in het Mannetje , en

,

55 dewyl de Spleet zig naauwlyks vertoont; ge-

55 lyk ook de Mannetjes 5 in de Jongheid 5 uit-

,5 wendig geen Zakje noch Balletjes hebben

;

J, DtiL. II Stuk, ,5 Zo
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I, Afdeel.

XXVI.
Hoofd-

stuk.

Jonge

Haazen.

Leerzanm

heid*

35 ZO is het dikwils zeer moeielyk de wSe^ie t^

,9 onderfcheiden» Om die reden heeft men ge-*

55 zegd, dat 'er onder de Haazen veel Herma-^

35 phrodieten waren ; dar de Mannetjes zo wel

5, Jongen voortbragten als de Wyfjes; datfom-

3, migen beurt om beurt Mannetjes waren en

5, Wyfjes , en dat zy 'er beurclings het werk

55 van verrigtten. Inderdaad deeze Wyfjes,

35 dikwils ritziger dan de, Mannetjes, dekken

55 dezelven eer zy daar van gedekt worden 5

55 en zy gelyken , buitendien , zo zeer in die

55 Lighaamsdeelen naar elkander 5 datineojzon-

55 der naauwkeurige befchouwing , ligtelyk het

25 Mannetje voor het \¥yfje en het Wyfje voor

55 het Mannetje neemen kan " (*).

De Jaagers merken aan 5 dat , van de hon-

derd Wyfjes Haazen die men vangt, wel negen*

en-negentig bevrugt zyn. Men meent ook ont-

dekt te hebben, dat het getal der Wyfjes Haa^

zen veel grooter zy dan dat der Mannetjes. Ge^

meenlyk werpen zy twee 5 doch fomtyds ook

wel drie 5 vier of vyf Jongen 5 die zy twintig

Dagen de pram geeven , waar na de Jongen zelf

de koft moeten zoeken , maakende hun E.eger

omtrent zeftig of tagtig Schreeden van dat der

Moer af; zo dat men 5 een Jong op zekere

plaats vindende, byna verzekerd kan zyn , niet ver

van daar een oftwee Ouden aan te zullen treffen»

De Leeftyd van deeze Dieren is zeven ofagt

Jaa*

(*) Hifloire Naturelle du Liévre. Paris, 1758.
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Jaaren ; op 't hoogfte tien. Zy geeven geen Ge-
j^ afdeel.

luid , dan , wanneer menze met geweld aangrypt , XXVI.

Dvni2t of kwetft, en dan is 'rgeenfyn Gepiep, Hoof

maar een taamelyk zwaare Klank , gelykende

naar dien van eens Menfchen Stem. Zy zyn zo

wild niet, of men kan ze temmen en een foort

van Opvoeding geeven , ja zelfs opzitten en an-

dere potzeryën leeren , gelyk de Honden; doch

zy zullen altoos weg fluipen, indien men ze

niet naauw bewaart: zo dat het te verwonderea

is, hoe ScALiGER getuigen kon, dat zyn Groot-

vader van Moeders kant eenen Haas hadt, die

zo tam ware , dat hy met de Honden ter Jagc

ging, en dikwils t'huis kwam met een bebloe-

de Bek. Ook verhaalt Paüllini , dat de Gouver-

neur van een Stad , genaamd Altorff , een Haas

opvoedde, die zo zagtzinnig en gemeenzaam

was , dat hy als een Hond de Huisbedienden

volgde, met de Honden en Katten Ipeelde,

door de Venfteren keek naar 't geen om laag

paffeerde, en met de Gaden aan Tafel zat,

eetende van alles wat men hem toediende en

gaande properlyk piffen in een Tinnen Water-

pot; maar 't Geval willende, dat men vergeten

had een Pot te zetten op de gewoone plaats,

zo fprong hy op Tafel en maakte zyn Water in

een Tinnen Zoutvat. Honger hebbende vraag-

de hy om Eeten , door met de Pooten te klop-

pen. Men hadt hem een Halsband met, Bellen

om gedaan , door welker gerammel hy de groot-

fte Honden op de vlugt joeg. Cm kort te gaan,

L.Deel. 11 Stuk* hy'
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LAFDERu^y ^^^^ ^^ ^^^^^ ^^^ '^y Voedzel gebruikte uit

XXVL de Handen der Bedienden, en zig ftrookenlieE

Hoofd- gelyk een Kat of Hond^
^^"^**

De Haazen ceten zeer gaarn Melkfappige
V^osdzcl

'Planten, gelyk wilde Suikerey, Salade, Paarde.

bloemen. Kooien veelerley ander Kruid, Gras

en Klaver , doch inzonderheid het Groen van 't

opfchietende Koorn , 't zy Tarw of ander Graan.

By gebrek van die Spyze, nuttigen zy, in den

Winter , als de Aarde een langen tyd met

Sneeuw bedekt blyft , de Schors van veelerley

Boomen en Heefters ; zo dat zy in de Boom-

kweekeryëa groote fchade doen kunnen, ver-

kiezende boven alles de tedere Bafl van 't jon-

ge Houtgewas , en in de nieuw aangelegde Pian-

tagiën , van Hakhout of ander Geboomte , is de

verwoefting, die zy aanregten, fomtydsi niet

klein. Zy beminnen <]e Veldzuuring , zegt men,

boven alle Kruiden , en men wil dat zy, onder

de Sneeuw , ook op Muizen aazen j gelyk de

Katten.

Ligbaams. De Haas verfehilt , in zyne Lighaamsgeflaï-

geftaite. ^^^ y^^ alle andere Dieren , zelfs van de Hon-

den en Katten , Wolven en Voflen , daar hy nog

eenige overeenkomfl: mede heeft. Zyn Kop is

langwerpig , fmal , en , van 't end van den Snoet

af tot aan de Ooren, boogswyze rond. De
Snoet is dik, en de Neusgaten vertoonen zig

als een tweede Bek, omtrent een derde Duims

boven de gaaping der Lippen. De Bovenlip is

in 't midden uitgeraud en byna geheel verdeeld

door
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ÖoÖr een taamelyk breéde Sleuve , die zig tot i. AfdesU

aan de indmkking vanhetmiddelfchotderNeus- XX VI.

gaten uitftrèkt, en hier Van komt het dat
"^^^stuÉ?^^'

zodanige Menfcheh, inzonderheid Kiiideten ^

ivien de Bovenlip 3 't zy van natuure of by toe*

Val, gefpleeteü is, een Haazemmd zegt te heb*

ben; of eigener j in 't Höogduitfch en Engelfch|

een Haazèlip. De Oogen zyn groot , eirond etl

puilen uit> zynde orntrent in 't midden van 't

bovenfte deel der zyden Van den Kop géplaatft.

Ter wéderzyde Van den Bek heeft hy Knevels,

üit Bölrftclhairen beftaandfe , Vï^aar van de grootr

ilen vier Duimen en daar boven lang zyn,^

zwart aan den Wortel, voor 't overige wit,

doch dè kleihften geheel zwart. Men vindt ook

èenige zulke Börftelige Hairen Voörby de

openingen der Neiisgateo , boven en öiider de

Oogeii. De Ooren ilrekken zig agterivaard^

üit en fchyfien aan deiï wortel eikanderen te raa-

ken , maar hunne punten ftaan wat verder vaii

ëen i vooral in de Wyfjes , welken de Jaagers

aan dit teken kennen. Zy hebbéniwartc tippen 4

die deèze kleui* inde Winter, als de Haazéii
'

Sneejiwwit zyn , behouden , doch de Staart blyft

ielfs in de Zomer wit; Het Lighaam is lang

én byna oVeral even dik : dé Staart , hoe kort

öok zynde, kromt zigopwaardè: de Voorpoo-

ten zytt kort eti dun , inzonderheid de voorftent

naar onderen toe : dat gédedté van de Agter-

pooten , 't welk met den Schenkel in de Menfch

overeenkomt , is naar evenredigheid niét dikker;

1. debl. 11 Stuk. Bb maar



Hoofd-
stuk.

586 Beschryving
LAFDEEL.maar de cigentlyke Voet of het onderde der

XXVK Agterpooten , daar dit Dier op ruft, toont door

zyne dikte, zo wel als het Ruggevleeich of de

Lenden, de kragt aan, die de Haas in 't loopen

oefent , en de Agterpooten , door hunne langte

,

hoe geniakkelyk hy zyne vSprongen voorwaards

uit kan doen. /. aii de Agterpooten zyn vier

,

aan de Voorpootcn vyf Vingeren, en ieder Vin-

ger loopt uit in een Nagel van middelmaatige

grootte, verborgen onder 't Hair: want al dé

Pooten zyn geheel met Hair omkleed, en op 't

agterfte der Voetzooien, zo voor als agter,

vindt men bosjes Hair als Penfeelen , die zig tot

aan den Hiel uitftrekken.

Gefternde De meefte jonge Haazen hebben op de top

Haazen. y^^y '(- Hoofd eenige witte Hairen , die aldaar

een foort van Ster hiaaken. Deeze verdwynt

doorgaans by de eerfte ruijing, maaropfommi-

gen blyft dezelve zonder te verdwynen , zelfs

in den hoogften Ouderdom. Dus verzekert de

Heer Daubeinïon , dat hy een ouden Haas ge*

zien heeft, die ze hadt , en ónder de tagtig,

welken 'er op eenen zelfden dag in 't Park van

Verfailles gedood werden , vondt men een oud

Vi^yfje , dat gefternd was Q^y

Hunne wSommigeii hebben den Haas geteld onder de
Herkaau- hcrkaauwende Dieren, en zy gronden zig op de

Heilige Schriftuur , alwaar men in de Boeken

van Mofes zulks gemeld vindt. Ondertuflchen

weet

() Bcfcript. du Lïévre
, paf, 31,

wing.
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iveet men 5 dacde Haas maar ééne Maag heeft^i. Afderu

en dat het maakzel van de Maag en het Ge- XXVL

darmte in dezelve zeer verfchilt van de ge~
hoorD-

^ ' .STUK.

dagte Dieren. De Blinde Darm is in dezelven

klein , en zeer grooE in de Haas , v^aar uit men

Jigt begrypt , hoe hy van Gras en Kruid alleen

kan leeven , gelyk het Paard en de Ezel , die

óok maar ééne Maag hebben , en derhalve niet

kunnen herkaauwm, zegt de Heer de Euffon.

Want 3 hoe zal men zig wys maaken , dat de

Spyzen uit den Blinden Darm, die zo ver af is,

weder in den Bek zouden kunnen komen, ge-

lyk zy doen m^oeften , om de Herkaauvv'ing te

ondergaan? Miffchien is 't Gevoelen vvaarfchyn-

lyker, dat de Blinde Darm hier de plaats be-

kleedt van een laatfte Maag 3 waar ii) de ChyL ^

maaking gefchiedc. Immers den uiterlyken fchyn

van H-erkaauwing heeft de Haas en het Konyn

volkomen^.

Beiialve de danmerkelyke byzonderheid lo de Vlkzeïi

dtelen der Voortteeling, is het Pisvliis van den J;-'^
^-^

Haas ook, door zyne figuur en plaatzing, zeer

verfchillende van het Pisvlies in het Vee en de

Moerkoek ook geheel anders. Om de Bekleed-

zelen van de Vrugt in dit Dier te beichryven^

zegt de Heer Daubsnton, opende ik een be-

vrugt Wyfje, dat my van Verfallles uk 's Kd-

nings Tuin 3 den ï8 AuguHus, was gezonden.

't Zelve hadt in de flinker Hoorn van de Lyf-

moeder drie Vrugten , v^-elken ik 'er uirhanlde,

zonder dat hunne Vliezen kleefden aan de Wan-
1. Dekl. II Stuk. Bb 2 den

Vrugu



388 Beschryvino
I. Afoeel. den van den Hoorn. Ieder Vrugt was geheel

XXVI. omwonden met het Vatvlies en naby den Buik
Hqofd-

j^^jj. (jezelve een Moerkoek , omtrent van fiöfuur
STUK. ^

als in de Menfch. Men vondt aan den Wand
van den Hoorn eenige zelfftandigheid, welke

fcheen aan te wyzen, dat de Moerkoek aldaar

was aangehegt geweeft. Vervolgens, de Vrugc

gehaald zynde uit het Lamvlies , ontdekte zig

duidelyk, dat hetPisvlies, door middel van de

Navelftreng , gemeenfchap had met de Vrugt.

Wan- Een Jaager heeft twee levendige Jongen ge-

fchepzels. haald uit de Buik van eene Haas , die reeds

verfcheide Uuren was dood geweeft, en dezel-

ven opgevoed met Koeijemelk. Wanfchepzels

zyn onder deeze Dieren niet ongewoon. In 't

jaar 1583 werdt op een Jagt, by Turkenheim,

een monftreufe Haas gevangen met een dubbeld

Lighaam en agt Pöoten , doch een enkelen Kop

met drie Ooren. Een dergelyken vondt men by

Ulm, in den jaare 1621 , in zekere Hof, ge-

lyk Reiseliüs verzekert. Lemery bragt eens,

in de Vergadering van de Koninglyke Akademie

der Weetenfchappen te Parys ^ een dergelyk

Wanfchepzel , dat geleefd en geloopen hadt

,

zynde door een Jaager gevangen (*). Meer-

maaien heeft men Haazen gezien , met twee

Koppen aan één Lyf ; en de Berigten , dat 'er

gehoornde Haazen zouden gevonden zyn , kun*

nen niet geheel voor valfch worden gefleeten.

Aan

() Hiftoire de VAcad, daScUncei^ del'An. 1700.
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Aan de Mahomethaanen is, zo wel als aan de ^ Afdp.eu

Jooden volgens de Wet van Mofes, het ecten XXVL
van 't Vleefch der Haazen , niet minder dan dat Hcofd^

der Varkens of Zwynen , ongeoorlofd. De '

Grieken en Romeinen , in tegendeel , maakten

'er zo veel werks van als wy ; gelyk men onder

anderen kan opmaaken uit het zeggen van den

Poëet Marïialis (*). Inderdaad , hy wordt

by de Grooten zeer geagt en op de pragtigrte

Maakyden dikwils voorgezet ; maar moet op

verfcheide manieren zyn toebereid , om regt

fmaakelyk te worden. Men verkieft zodanige

Haazen , die jong en wel gevoed zyn ; want

deeze hebben malfch Vleefch ; daar dat der ge-

nen , die over 't jaar oud zyn , reeds taay be-

gint te worden : de al te oude Haazen zyn

zwaar om te yerteeren en droog ; weshalve men

ze voor jonge , fterke Luiden ^ en die vet zyn

,

beter agt, dan voor de genen , die zwartgallig

zyn van Temperament Men braadt en ftooft

een Haas, na dat hy gelardeerd is of gevuld , en

kookt 'er een Ragout van , of maakt van zyn

Vleefch, Pafteijen, Struif 3 enz, (f).

Aan verfcheide Lighaamsdeelen van dit Dier In de Ge-

is, vanouds, in de Geneeskunde een aanmerke- ^^^^^^^2*

de,
lyke kragt toegefchreeven , doch men gebruikt

hedendaags daar van flegts het Hair , zegt Hoff-

MANN , en de Kooten : het Hair tot het doen

op.
(*) fnfer Quadrupedes gloria prima Lepm*

(t) Zie Chomel, Huisboudel^k ifVoordenboek ^ op
Haas.

1.DKEL. iistvk. Bb 3



390 Beschryv'ing
L Afdeel. ophouden van Bloedvloeijingen 5 de Kooten te*

XXVI. gen den Steen en in eene moeielyke Kraam (*).
Hoofd-

j-)^ berugto Smeering van Galknüs , om het Bloed

in de opening van een Slagader te (tempen , is

famengeftcld uit gelyke deelen. Aloë, Wierook,

Myrrhe en gebrand Haazen-Hair. Men calci-

neerr hetzelve in een digc gellooten Pot , en

geeft hec inwendig , om de Pis af te dryven ,

van tv^aalf Greinen tot een half Drachme. Het

Hart, de Lever, Long en 't Bloed, gedroogd

en tot poeijer gewreeven zynde , wil men dat

het Graveel afzetten en tegen de Vallende Ziek-

te dicnftig zyn. Aan de Ballen en Nieren wordt

inzonderheid die kragt toegefchreeven.

in Duitfchland is, door Doktor Lebenwald,

een zonderlinge Waarneeming gedaan, omtrent

de kragt van de Blaas om den Steen in 's Men-

fchen Lighaam te vergruizen. Hy verhaak, dat

een Duitfch Baron , van zyne kennis , verfchei-

de maaien Steentjes had geloosd door de Schaft;

maar eindelyk kwam 'er een , dat in de door-

gang zitten bleef, en , welke middelen ook aan-

wend werden , niet was voort te krygen ; zo

dat men eindelyk , wegens de Opftcpping van

het Water , befloot tot eene infnyding in de

Schaft. De Heelmeefter, eindelyk, gaarn dee-

ze Operatie vermyden willende , bedagt , dat

lïïen de verfche Blaas van een Haas zou nee-

men,

(*) Gasp. Iïoffiviann , Je Medicam. öffidnal. Pa*

uL p. 20.
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men, nicc de Pis die 'er in mogt zyn, en caLLApDEFx,

cineeren dezelve in een digte Poe. Vervolgens, XXVI,

een Steekwiek aan 't end met Olie bevogtigd^^.^!^^^^^^^"

hebbende , werdt dezelve in die Afch geiloken,

en toen in de Schaft gebragt , tot aan den Steen,

die daar op aanftonds in ftukken brak , en met

een menigte Waters geloosd werdt (^). De
Autheur laat de verklaaring van een zo wonder-

baare uitwerking aan de Natuurkundigen over.

(2) Haas vtet een korte Staart^ de Ooren kaal. IT.

Cumcti!f4s^

De Latynfche Naam 3 Cuniculus ^ heeft buiten Konyn.

twyfel aanleiding gegeven tot den Spaanfchen

Conelo en den Italiaanfchen Coniglio; waarmede

de Hoogduitfche Kunigle of Kunlm^ de Sweed-

fche Kanin en de Engelfche Cony , zo wel als

de Nederduitfche , veel overeenkomft heeft.

Men plagt het in 't Franfch ook Connil of Coti-

nin y het Wyfje Counifie en 't Jong Counilleau

te noemen : doch de gewoone Naam in 't En-

gelfch is Rahbet y in 't Franfch Lapin^ welke

laatfte waarfchynlyk van Lepiis of Leptifadus zal

af te leiden zyn. Het Wyfje heet in 't Franfch

Hafe 5 de Jongen noemt men Lapereaux , in 't

La.

(*) EpbemeriJ. Nat* Quriafor. Dec. IL Ann. 3.

pag. 160.

(2) Lepus Caiida abbreviatè, Auriculis iiudatis.

Syfl. Nat* X. Lepus Cauda abrupte, Pupillis rubris.

Syjï. Nat. VL Lepus Gauda breviflira^ , Pupillis ru-

bris. Faun, Suec. 8. Cuniculus, Gesn. Quadr. 72,
Ai.DRov. Diglt.z^2* jomr. Qf^adr^ Tab.LXV. Raj:.

Ouaclr, 1205.

X»Deel 11 Stuk, B b 4
r^



292 Beschryving.
I. Afdeel; Latyn Laurices , in 't Nederduitfch Lampreekn.

XXVI. Inderdaad , hec Konyn verfchik zo weinig

sTüK?^^ van een Haas, dat men niet gemakkelyk de by-

liomn. zpndere Kenmerken da^r van kan opgeeyen.

Kenmer- Het heeft zo wel als die by uitmuntendheid de

|en. twee Voortanden > het Kenmerk van deezen

Rang van Dieren , uit welken Rajus het Haa-

zen-Geflagt C^) opmaakte $ daar hy de Stekel-

varkens, Inkhoprens , Rotten en Muizen, on-

der begreep. Te vooren hadt de Heer Linn^^ü^

't Konyn door de kleur der Oogappelen , die in

de Haazen zwart , in 't zelve rood waren , on-

derfcheiden ; doch nu doet hy zulks door de

kaalheid der Ooren , w^ar in buiten kyf het

Konyn uitmunt. De Heer Brisson , die onze

Konynen mede in 't Geflagt der Haazen be-

grypt, geeft den Naarn van Konyn aan dcrgely-

ke Dieren, met korte of byna geen Ooren , die

van LiNNi^us gebragt zyn in 't Muizen- Geflagt^

Zodanig een Dier zal het \yaarfchynlyk zyn

,

't welk Salornon bedoelt , wanneer hy zegt ; dat

de Konynen in em Rotsjleen nejlekn (f) : en dus

zal het Woord Sapban , 't welk daar gebruikt

wordt, veeleer een foort van Marmeldier of an-

dere Bergrot , die men in de Oofterfche Landeq

vindt, betekenen, dan ons Konyn.

Woon* De Konynen zyn uit de warme Geweften

W^^^' Qorfprqnglyk , en het fghynt dat Griekenland en

Span-

je*) Genus Lepprinum. Raj. Synops. QuaJrup.

(f) Proverbia of Spreuken Salomons* Kap* XXX»
y.m .2(5.
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Spanje eertyds de eenigfte deden van Europa i. Afdeel.

waren, daar men ze vondt ; ja in 't laatftge- XXVL

melde Ryk plagten zy als een der grootfte
g^JJ^^^°'

Landplaagen aangemerkt te worden 5 zodanig dat ^^^^^^

^er zelfs 5 ten tyde yan Keizer Auguftus , een

geheele Stad door dit Gedierte zou vernield

zyn. Hun getal is op de Balearifche Eilanden,

alwaar men in 't geheel geen Haazen vindt, nog

zeer groot. Men heeft ze, buiten twyfel, van

daar naar de gemaatigde Geweften , gelyk Ita^

lie, Vrankryk en Duitfchland, oyergebragt, al-

waar zy allengs tot Inboorlingen zyn geworden.

In Engeland en de Nederlanden hebben vj \ al

van over lang , de Zandige Heuvelen , en Dui-

nen aan de Zee-Kufl: 5 tot hunne Woonplaats (^y ^

In de Noprdelyke deelen van Europa , en in

Sweeden zelfs , worden zy niet dan in Hokken

gehouden en zyn 'er zo menigvuldig niet. Zy

beminnen in tegendeel de heete Landen; want

men vindt 'er in de Zuidelyke deelen van Afia

en Afrika, gelyk aan den Golf van Perfie, in

Libye, Senegal en Guinee; ja op de Franfche

Eilanden van Arnerika heeft men 'er overge-

^ bragt

,

(*) Wanneer en hoe zy daar gekomen zyn, blykt

my niet; maar ik vind, dat zy'er» nu omtrent hou- ,,

derd jaaren geleeden, zo menigvuldig waren, datby

de Staaten van Holland een Befluit genomen werdt,

om ze op veele plaatzen uit te roeijen ; waarfchyn-

lyk wegens bet nadeel , dat zy , door het verlluiven

van het Zand over de aangelegene Landeryën , toe-

bragten. Ook is hun getal aldaar, federt eenige jaa-

ren , raerkelyk afgenomen.

I. D£EU XI Stuk. Bb 5
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394. Beschryving
I. Afdeel.^^^S^ » ^^^ ^^^^^ ^^'^'*' ^^^ tieren en vermenig-

XXVL vuldigen.

Hoofd-
^^ Konvn is flerker van natuur en ftouter dan

ruK. ^

Konvu ^^ ^^^^^ > verbitterd zynde vegt het zeer dap-

Eigen- P^^' ^^ langduurig; doch voor den Vos fchroomt

fchappen. het niet minder dan het Schaap voor den Wolf.

Het heeft byna geen oppaffing noodig , graa-

vende yoor zig eene Woonplaats in het Zand

,

dtiar het zig op den dag doorgaans verborgen

houdt 5 komende 's morgens ^ tegen den middag

en 's avonds , daar uit om zyn Voedzel te zoe<»

^en. Het eet Gras , Graan en Kruiden ofWor-

telen en Vrugten des Aardryks , gelyk de Haas

,

herkaauwer^de ook naar oogcnfchyn. Zonder-

ling is het geraas , dat dit Dier in 't loopen

^ met zyn agterfte Pooten op Houtwerk of óp

den Grond maakt. Het drinkt byna niets en

heeft een afkeer van 't Water. By eene Over-

ftrooming van de Loire in Vrankryk , waar

door een verbaazende menigte van Wild ver-

dronk 3 heeft men opgemerkt , dat veele Kony-

nen in de Boomen geklommen waren, alwaar

zy zig met de Schqrs geneerd hadden , tot dat

het Water weder van 't Land geloopen was.

Konynen- ]y[en houdt de Konynen fomtyds in Dier-

gaarden, die men dan Konynen- JVoud noemt;

moetende een verheven Grond zyn , aan de

Ooft- of Zqidzy4e van een Heuvel of Duin

,

droog en middelmaatig ligt , beft Aarde en

Zand ondereen gemengd, op dat hunne PJolen

niet inftorten mogen. Moeraffige plaatfen zyn

'er
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*cr geheel onbekwaam toe. Hoe grooter zulk L Afdeel.

een Woud zy, hoe beterde Konyncn 'er in XXVL
voort willen. Men rekent dat één of ander- ^!^^^^^'

half morgen Lands , wel voorzien zynde 5 jaar-
/^^^^^^^

lyks over de tweehonderd dozynen uitlevert.

Men plant 'er de Konynen in 5 door maar ee-

nige vi^einige Rammelaars te doen by de Wyf-

jes, want veele Mannetjes zyn het bederf daar

van : drie tot de honderd Wyfjes js genoeg-

zaam. Men kan 'er ook Hok Konynen toe ge-

bruiken , die doorgaans KoöLeeters genoen^d

worden ^ om dat Koolsbladen derzciver voor-

naam^e kofl zyn. In het VVoud kan men , in-

dien het wat vol Konynen is 5 eenige Haver en

Gerft zaaijen tot hun VoedzeL Men kan 'er

ook 's Winters Hooy in brengen , en 't is eene

aardigheid te zien hoe deeze Dieren , die anders

zo fchuuw zyn , zig op 't gefluit van een Op-

pafler, aan wien zy zyn gewend , by troepen

naar hem toe begeeven.

De nabyheid der Konynen-Wouden of Dui-

nen is voor de Wyngaardèn en Koorn-Akkers

zeer nadeelig ; dev/yl zy grooie Liefhebbers

zyn van 't opfchietende Graiangev^as en van de

botten of jonge takjes der Wynftokken. Als

het Aardryk, in den Winter, met Sneeuw be-

dekt is 5 eeten zy zelfs 5 indien zy gebrek aan

Hooy hebben ^ de Wortelen en Schors van 't

Geboomte. Op de Duinen (trekt hun het Helrn

en veelerley drooge ruikende Planten, daar op

groeijende , anders tot Voedzel. Men dient

I, DF.EU II Stuk, hua
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Hoofd
STUK.

Kanyn.

I.Afdeel, hun, om dit nadeel te verhoeden, van genoeg-

XXVI. zaam Hooy te voorzien ; want zy doen geen

Voorraad tegen den Winter op. Sommigen nee-

men , om hunne Wyngaarden voor dit Gedierte

te befchutten , dunne drooge Wilgetakjes , die

zy met het eene end in gefmolten Zwavel doo*

pen , en dan zes Voeten van elkander > rondom

het geheele ftuk Lands, met het andere end

in den Grond planten. Als zy deeze takjes in

brand gedoken hebben , wordt daar door zulk

een Zwayelftank verfpreid, dat de Konynen een

afkeer krygen van zig derwaards te begeeven.

Men is genoodzaakt dit om de vier dagen té

herhaalen, dewyl die Stank zo lang op het Land

blyft : maar als de Konynen zeer menigvuldig

of zeer hongerig zyn , is dit Middel van wei-

nig dienfl.

Drie Manieren zyn 'er in gebruik tot den

Konynen-Vangft : want men jaagtze wel zelden

met Honden , om dat zy aanftonds ia hunne

Holen kruipen , maar men fchietze met een Snap-

haan, of laatze door Fretten uit de Holen jaa-

gen en dan van Honden vatten of in Netten

loopen, die rondom den Ingang van het Hol ge-

fpannen zyn, een Zak genaamd. Ook kan men

ze, zo wel als de Haazen, met Jagtnetten van-

gen , die gelyk de Patrysnetten zyn en gefield

worden op een Weg of Pad van een Bofch, daar

men weet, dat het Wild zyn Loopbaan heeft.

Zulke Strikken , als waar mede men Haazen

yaqgt , zyn 'er ook bekwaam toe, en dit is,

wan«

Konynen
Vangtl.
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wanneer zy in Tuinen of Plantagiën komen , een !• Afdeel.

zeer goed Middel (*)* Men kanze ook^ zo wel ^XVI.

als de Haazen, met Valken , Havikken, Kat-gjüK.^^^'

Uilen en dergelyke Roofvogelen vangen ; maar Konijn»

dit is 5 om de verdere vernieling van het Wild

voor te komen , in de gemelde Ordonnantie van

't jaar 17505 volftrekt verbooden , zelfs in de

Waranden; en de Duinmeijers mogen voormid-

dernagt geene Konynen met lange Netten afzet-

ten : ook geene Haazen , Konynen of ander

Wild 5 met Honden , Strikken of Roers , van

kant helpen : zynde de Huisluiden verpligt de

Honden , die , 's nagts en by ontyden , van zelf

de Konynen gaan opdelven 5 uit de Duinen te

houden, enz. (f).

Dewyl de Haazen en Konynen uitwendig zo Panriog

zeer naar elkander gelyken , zou men verwa|^«
aerKony

,
_

.

^ Dea mee
ten mogen , dat deeze Dieren met elkander andere

paarden : te meer, dewyl de Heer REAUMüR^^^i*^"-

gewag maakt van een Rammelaar die zulks met

een Hoen deedt (i^) 5 ^^ de Jaagers verzekeren^

dat de Mannetjes Haazen dikwils de Wyfjes

Konynen dekken. De Heer de Buffon heeft

omtrent dit (luk verfcheide Proeven in 't vi^erk

gefield , voedende Rammelaars met Wyfjes Haa-

zen en Mannetjes Haazen met Konynen op

,

zon-

() Zie Chompx JVoordtnhoek ^ op Haas en Ko-
KYN.

(t) Zie de Nederlandjcbe ''jaarboeken van 't Jaar

1750, MdJz. 1077.

(^) rAj t de faire eclorre /e$ Pouleis , &c.
i.DEKx.. llSrux,
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.1 Afdeel. zonder dat hier uit iets voortkwam. Een jonge

XXVL Haas en Konyn , van verfchillende Sexe , doch

«TUK, byna even oud , hebben naauwlyks drie Maan-

EGfiyn. den met elkander geleefd , of zy vogten ge^

duurig met elkander, 't geen niet eindigde dan

met de dood van den Haas. Van twee ouder

Flaazenj welken hy ieder by een Konyn gezoc

had 5 viel den eenen 't zelfde te beurt en de an-

der, die zeer ritzig en zeer fterk was, niet op.

houdende de Konyn te plaagen ^ door dezelve

te wnllen fpeelen , deedt dezelve eindelyk door

kwetzing of al te vuurige omhelzing ftervcn.

De Proeven , met drie of vier andere Konynen

en Haazen , hebben , fchoon men meermaalen

een weezentlyke Panriog gewaar wierd , ook

niets voortgebragt (*). OndertuflTchen heeft

men^ zo de Geneesheeren de Nobleville en

Saler:^e verhaalen, te Orleans gezien , dat een

Konyn , van een Kater gelpeeld zyndc , Jongen

wierp 5 die ten deele naar een Konyn geleeken,

ten deele naar een Kat ; hunne kleur Vv^as als die

der gcwoone Konynen ^ maar zy waren gemeen-

zaamer, beminnende de Melk zeerren eetende,

voor 't overige , al wat de Konynen eeten (f).

Voorttee- ^^ ^^ Geilheid van het Konyn niet kleinder

ling. dan die van den Haas , zyne Vrugtbaarheid is

zekerlyk gr0je>ter. Wy gelooven wel niet, dat

van een enkel Paar , op een Eilandje gezett

zya-

(*) Hfflofre Naturelle du Lapln.

(t) i^'* Naturelle cles /Inimaux, Tom. V, psg, i ^^»
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,
i?.ynde, ten einde van het Jaar zesduizend zou- 1. afdeel.

den voortgekomen zyn : doch 't is ontwyfel- XX VI.

baar, dat dit Gedierte, indien 'er niets van ge- ^,y[^^^''^^'

vangen of vernield werdt , in 't kort to zeer Kon'jn'

vermenigvuldigen zoude, dat het een Land on-

bewoonbaar maakte ;
gelyk men leefi: , dac het

noodlot der Balearifche Eilanden eens geweeft

zy. Niet alleen paart het Konyn meermaalen

en brengt een grooter getal van Jongen voort,

dan de Haas , maar het heeft ook meer midde-

len om zyne Vyanden te ontfnappen. Het ont-

trekt zig gemakkelyk de Oogen van den Menfch;

de Gaten die het in den Grond graaft, daar het

zig over dag in onthoudt en zyne Jongen werpt,

befchuttcn het voor den aanval van Wolven

,

Volfen en Roofvogelen. Het woont 'er met

zyn Gezin in veilighcicn het brengt 'er zyne

Jongen op , tot den Ouderdom van omtrent

twee Maanden, en doetze niet uit hunne fchuil-

plaats komen , voor dat zy de zwakheden der

tedcrfte jongheid gepaiïecrd zyn, wanneer de

jonge Haazen meer te lyden hebben, dan ge-

iduurende hun gantfche Levensloop.

Van de Hok-Konyncn weet men, dat zy by

uitftek vrugtbaar zyn. Op den Ouderdom van

vyf of zes Maanden laaten zy zig reeds Spec-

iën, en brengen, na een Dragt van dertig Da-

gen of daaroraftrecks , fomtyds agt of tien Jon*

gen voort 5 die zy doorgaans een-en-twintig

Dagen lang zuigen laaten, en zyn, kort na dac
*

zy gejongd hebben , Vvx^der in ftaat cm gefpeeld

ï/Dkêl. 11 ^lui., te
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1 Aföeel.^^ worden. Het Wyfje heeft, zo wel als de

XXVI. Haas , een dubbele Lyfmoeder ; nogthans zyn de

STUK^^*^* Overbevrugtingen in de Konynen , zo 't fchynr,

Konyn^ zeldzaamer dan in dé Haazen.

Zorgvul- *t Is aanmerkelyk , met welk eene zorgvul*

digheid digheid het Konyn een Neft maakt voor haare

TonLiii
Jongen van haar Hair , plukkende ^ig het Lyf

van onderen geheel kaal ^ op dat zy zagt leg-

gen mogen , en verlaateiide hun in de eerfté

Dagen naauwlyks ^ dan zo lang zy hun Voedzel

zoekt. De wilde Kcfnyncn gebruiken nog

daarenboven de vóorzigtigheid ^ om daar toe een

pieuw Hol te maaken , 't welk niét regt maar

met verfcheide bogten loopt, om zé icverber-

gen , niet alleen voor de Bontfems , DafFéri eii

Egels , dié naar de jonge Konynen zeer gretig

zyn , maar zelfs voor den Rammelaar of Man-

netjes-Konyn , van wien de Jongen , als hy ze

vindt , opgegeten worden. Het Wyfje doet dit

ook fomtyds , als zy te oud is om de Jongen zog

te geeven of uit gebrek van 'c noodige Voedzel,

en dikwilè , wanneer de Jongen te vroeg door ie-

mand zyn behandeld. Anders flopt zy den Ingang

van 't gemelde Hol zorgvuldig met Aarde, die

met haar Pis is nat gemaakt : maar , wanneer dé

Jongen aan den ingang van 't Hol beginnen te

komen, en Kruiden, Gras of Hooy te eeten,-

die de Moer hun aanbiedt , zo fchynt dé Vaar

hun te kennen , hy neemtze tulTchen de Poo-

ten, (Irykt hun Hair glad , liktze de Oogen,

en dus heeft de een na den ander deel aan zyne

zjr-
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èorgen ; terwyl tevens de Moer hem zeer lief- i^^pj^^p^^

kooft, wordende dikwils weinige Dagen daarna xxvi.

Weder bevrugt. _„ .^

Een van myne Nabuuren , zegt de Heer de

BüFFON 5 die geduurende veele Jaaren zyn plei-

zier genomen heeft mee het aankwecken van

Konynen, deelde my deeze aanmerkingen me^

de. 55 Ik begon (zegt hy) met een Rammelaar

i, en Voedfter alleen : de éerite was geheej wit^

5, de andere geheel vaal , en onder derzelvef

3, Nakomelingfchap, die zeer talryk was, vondt

55 men veel meer vaale dan anderen , een taa*

3i mölyk groot getal witte en gerhéngdde, ed

55 éenige zwarte. Als het Wyfje fpeels is, ver-

5, laat haar het Mannetje naauv^lyks, zyndeza

35 riczig van aart, dat ikze , in minder dan een

5, Uur tyds , vyf- of :^esmaal heb tien Paaren.

55 Om daar toe te kortied , gdat het VVyfjemet

55 h^ar Buik leggen öp ddn vlakken Grond , dé

,3 vier Pooten uicgeflrekt, en rtiaakt eenig Ge-

5^ luid , 't welk veeleer een teken fchynt te zyn

5, van vernlaak dan van pyn. Hunne manier

5, Van Paaren gèlykt byzonder naar die der Kac-^

3^ ten, met dit verfchil egter, dat hetMannet-

,, je het Wyfje niet zo ftyf vafthoudt in de

„ fiek. De Vaderlykh^id word onder déeze

,5 Dieren zeer ontzien. Ik oofdeel dus, uic

„ de groote agting welke allé myne Konynen

3, gehad hebben voor hunnen eerften Vadei-,

5, dien het my gemakkelyk w-as te kennen aan

3, lyhG witheid 3 en die het eenlgfte Mannetje?

J, Dküi. a Stuk» Ce m is«
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XXVL
Hoofd-

stuk.

Konyn»

I. Afdeel, 3) 1^5 dat ik van deeze kleur behouden heb f

„ hoe zeer ook de Familie vermenigvuldigen

55 mogt 5 de genen ^ die op hunne beurt Va-

35 ders wierden , waren altyd aan hem. onderge-

55 fchikt : wanneer zy met elkander vogten , 't

55 zy om de Wyfje$ of om het Voedzel , liep

55 de Grootvader , op 't hooren van het rumoer5

55 aanftonds toe 5 en, zo dra men hem gewaar

55 wierd 5 kwam alles in ftilte ; ja 5 zo hy 'er

55 een op de daad betrapte 5 werdt die onmid-

^ delyk5 ais tot een Spiegel der anderen, ge-

55 (traft. Een ander bewys van zyn Gezag o-

55 ver de geheele Nakomelingfchap is, dat ik,

55 ze alle aangewent hebbende op 't geluid van

55 een Fluitje weder in 't Hokte komen, hoe

55 ver heen zy ook waren 5 wanneer ik dit Seiiï

53 gaf altoos den Grootvader zig aan hun hoofd

55 zag ftellen 5 die 5 fchöon dus eerft aangeko-

^ 55 men zynde, ze allen agter elkander in heü

55 Hok liet gaan 5 kora^ende zelf het allerlaatfte

55 binnen. Ik voedde ze met Zemelen , Hooy

55 en Jeneverboom ; waar van zy meer dan een

^5 Vragt op de Week behoefden 5 eetende daar

5, van niec alleen de Befiën en Bladen, maat

55 ook de dunne Takjes en Schors , zo dat 'er

55 niets overbleef dan het dikke Hout. Dit

55 Voedzel gaf hün Geur en hun Vleefch wa$

55 ten minfte zo goed als dat der wilde Ko-

55 nynen.'''

Het Lub- Deeze Dieren leeven agt of negen Jaaren,

ben der en zyn , dewyl zy het grootfte deel van hun
Konynen.

j^^^
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Leven zonder veel beweeging doorbrengen 5 1. Afdeed

doorgaans vetter dan de Haazen, waar van hün XXVL
Vleefch ook in kteur en fmaak verfehilt^ zynde Hoofde

STUK,
dat der Lampreelen zeer lekker , doch dat der ^, .^

Ouden altyd droog en hard» Men heeft het

tniddel uitgevonden om de Mannetjes , die an^

ders ver zo goed niet als de Wyfjes zyn ^ S^o

Veel beter te m^aken als een Kapoen een Hoen

overtreft : door lubben naanielyk. Niets is ge«

makkelyker: men moet alleen de Balletjes af»

fnyden 5 rnet een Mes, dat zeer fcherp isj

en , ria de Wonde geftreeken te hebben met öu-*

de Reufel 3 het Könyn in de Warande laaten

loopen, zonder dezelve toe tenaaijen; alzo die

Wond vaardig van zelf geneeft. Men behoeft

ook geen byzondere tyd van 't jaar tot dezelve

uit te kiezen. Bradley raadt in zyn Almanak .

der Landlieden aan 5 dat men de Jonge Lampree-

len 5 die Mannetjes zyn , altyd lübbe , waar

door ze vetter en grooter Worden.

De Lighaamsgeftalte vën het Kohyn l^tveemt, Oeicletif

%o uit' als inwendig, dermaate naai* dié van den^^"^^^^

Haas 5 dat ik niet noödig oordeel , een byzon-
^^^'

dere befehryvinge daar van te doen. Alleen zal

ilc agt geeven op de kleur van het Ëair , waaf

in de tamme ofHok-Konynen , van de wilden of

Düin-Konynen , verfchillén. Deeze laatflen heb-

ben een kleur gemengd uit wit, zivart éii gryè',

\ welk dezelven zig vaal doet vertoonen , ge-

lyk de algemeerie kleur der Haazen is , die eg-

tór doorgaans wat rofler zyn. Dit is onder de
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I. Afdeel. tamme Konynen ook de licerfchende kleuf, én^

XXVT. fchoon de ouden wit zyn , zv/art, blaauw of
Hoofd-

^^^^^^ zonder eenig vaal ; zullen 'er doorgaand

Mmyn ^^^^^ ^^ Jongen eenigen van die natuurlyke

kleur zyn. Zeldzaam is hec , dat men 'er , on-

der dezelven , meer vindt dan twee of drie ^

die in kleur naar de Ouden gelyken; terwyl de

vaale Konynen , fchoon tam zynde , zeer zelden

Jongen voortbrengen > die wit zyn 5 of zwart ^

of bont.

Verfchei- De Heer dè Büffon merkt aan , dat de roo-

denheden. ^^ {^j^^^j. ^^^ Oogappelen , waar van Liis^NiEüs-

tc vooren fprak , alleen maar in de witte Hok-

Konynen plaats heeft. Men weet dat de tam^

me 5 behalve eenig roodagtig Hair aan de Voet-

zooien der Agterpooten , volgens de aanmerking

van Daube^nton ; altyü grooter en vetter dan

de Duin.Konynen zyn. Buiten de gemelde

geeft hy nog tv^ee Verfcheidenheden op , onder

de Konynen ; als voor eerlt de gene die Rkhe

geheeten wordt , en welke Brisson uit het Ka-

binet van den Heer Reaümur befchryft , ver-

fchillende van de anderen alleen in de kleur vaiï

't Hair. Volgens DAUBENTaN is dezelve, over

't geheele Lyf , op een fierlyke wyze gete-

kend met wit en Arduinagtig blaauw , doch

fomtyds ook met bruine en zwartagtige ftree-

peri ; zodanig dat die mengeling van wit , en

blaauw of zwart , op het eene deel des Lig-

haams van die op 't ^dere verfehilt ; terwyl

doch het onderfte der Voorpooten en de kwa(t-

jes

I
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J€s aan de Agterpooten , tot den Hiel toe, vaal i.afdeel.

zyjn van kleur, even als in de wilde Konynen, xxvi-

't Konyn van Angora verfchilt van de Koiiy- Hoofd-
STUK

nen in 't algemeen , door de fynte en langte van

^yn Hair , 't welk golvende (laat en zelfs ge- v^n Ango-

kruid of gefrifeerd is , als Wol. Ten tyde van ra.

de Ruijing loopt dit Hair in een , en maakt Klu-

wens , die op de Aarde neerhangen , als of 't

een vyfde Poot ware ; zypde als Vilt te famen

gepakt. 55 Ik heb (zegt Daujbenton) op 't gat

3, van zulk eenc Konyn, die door my ontleed

55 werdt, eene laag gezien van dit Vilt, welke

55 meer dan een Duim dik was : het Hair van

55 dit Dier hadt twee of drie Duimen langte

,

5, zynde aan de tippen rosagtig., voor 't overige

5, wit , of bleek blaauw. Dit Konyn hadt zwart-

95 agtige Ooren en roodagtig Hair aan de Pop-

55 ten. De kleuren der Konynen van Angora

^5 veranderen even gelyk die der tamme of Hok*

5, Konynen.'*

Plinius fchryft , dat men onder de Romei- Gebruik,

nen de gewoonte had, om van de Jongen, 'tzy

nog ongebooren of zuigende, zonder de Inge-

wanden daar uit te haaien, zeer lekkere Gereg-

ten toe te maaken. Hedendaags worden de Ko-

nyncn , die z,eer jong zyn , te flymagtig geoor-

deeld; en de Ouden zyn te droog van Vleefch:

weshalve menze van middelbaarenOuderdom ver-

kielt. Het Vleefch deezer Dieren is maiïcher

dan dat der Haazen , zeer voedzaam en gemak-
kelyk verteerbaar , doch in de Winter beter

i.D£EL. iistuk. Cc 3 dan
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t AFDEEt.dan by Zomer, en dat der Duin-Konynen befti

XXVI. want die in Hokken gehouden worden , hebben,
Hoofd-

g^j^j^ BoiLEAü zeer gecftig zegt , den Smaak van
SI UK*

Komn ^^ ^^^^- ' ^^^^ rn^^Q menze voedt. Somtyds

worden zy gefloofd , doch meeft gebraden , en

ook wel , gelardeerd zynde , als de Haazen toe-

gemaakt.

^ De Vel- De Velletjes der Konynen , bereid zynde, Ie-

latjes. 'veren een zeer zagt en onkoftbaar Bont uit, om
Kleederen te voeren. Van het Hair maakt men,

wanneer 'er meer of min Bever onder gemengd

IS , thans veel Mannen Hoeden : gelyk ook de

Heer LiNN^EUs verhaalt, dat van het korte wit-

te Hair, 't welk als Dons op het Lyf der Haa-

ien zit, in Sweeden met de Naald een StofFe

gemaakt wordt, die men Vilt noemt, en welke

met regt den Naam zou mogen draagen vap

Vlooijenetten : dewyl de Inwooners van Dale-

Icarlie in gemeen gebruik hebbqn 5 een Lap

daar van, onder 'c Hembd, op hun bloote Lig.

haam te draagen, waar in de Vlooijen kruipen
3^

die dus gemakkelyk te vangen zyn (^).

fiee Vet. Men geeft wel voor , dat de Afch van een

verbrand Konyn de Ontfteeking van de Keel ge«.

heeft; doch het Vet of Smeer is thans byna al-

leen, en niet dan zeldzaam, onderde Genees-

kundigen in gebruik : want hoewel het zeer

kragtig tot oplosfing van harde Khergezwellen,,

^n tot verzagtin^ qf ontbinding der Sappen in

(*) Faun. Sueck. p, 8.
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de Verftyving der Gewrichten, geoordeeld wordt LAfdeeu

te zyn : kan deeze Eigenfchap doch niet ont- XXVI,

kend worden in de meefte Vetten der Dieren. „ï^^^"

Cri^ Haas , fuet de Staart zo lang als de Kop en ^^^*

^^^
, ^ Capen/Is.

roode Fooien. Kaapfche.

Deeze wordt aan de Kaap der Goede Hope

gevonden. Hy graaft gelyk de Konynen holen

in het Aardryk. De Aftekening van dit Dier

is door den Heer Dr. J. Burmannus 3 Pfö-

fejjor Botanices te Amfterdam , aan den Heer

LiNNyEüs toegezonden.

(4) Haas zonder Staart. IV.

Brafiliefu
Dit Brafiliaanfche Konyn voert den naam van r^^^

Tapeti 5 of Thabiti ^ en is , volgens den Heer Brafiliaan-

Brisson 5 by Johnston taamelyk wel onder den ^^^^*

Naam van Cavia Cobaya afgebeeld ; uitgenomen,

dat het daar een klein Staartje heeft , welk ge-

brek men ook in de Figuuren van Marcgrave

en Piso vindt. Men noemt het in Vrankryk

Porcelet des Indes^ of het Indiaanfch Varkentje,

om dat het als een Varken knort; anderen noe-

men het Rot'Konyn.

Het gelykt in grootte en geflalte zeer naar de

Haazen of wilde Konynen , zynde ook van de

zelf-

(3) Lepus Cauda longitiidine Capitis, Pedibus
rubris. Syfi. Nat. X.

(4) Lepus Cand^ nnlla. Syjl. Nat. VI. X. Cuni-
culus Brafilienfis, Tapeii didus. Maucgr. BtafiL 223»
Raj. Quadr. 205.

i, \>ï.^i.. II Stuk.. Cc 4



4o8 Beschryvinc
L Afdefl. zelfde kleur , maar een weinig bruiner; op *%

XXvr. Voorhoofd rood ; mn den Keel , Borft en Buik

,

sTüK°^°" witagtig. Sommigen hebben rondom den Hal3

een witten kring, Hec Lyf is kort en dik, aan

den Bek liaan Knevels ; de Voorpooten zyn mee

vier 5 de Agterpooten met drie Klaauwen voor*

zien.

Sommigen verhaalcn , dat dit Diertje jankt

gelyk de Honden , inzonderheid by nagt , 'c

welk de Indiaanen voor een kwaad Voorteken

houden. Ook fchynen 'er onder deeze Varken-

tjes voor te komen , die een Staart hebben , en

dergelyken vindt men in Siberië met een zeer

lange Suart , welker Bont veel geagt wordt,

Zy zyn eei) lekkqr beetje voor de wilde Bees-

ten en Roofvogelen, wordende daarom in Bra-

fil zelden gevangen. Men kan ze cetcn als eeq

Speenvarkentje , phjkkende alleenlyk het Hair

uit , zonder te villen, In Europa wordt het

fomtyds voor pleizier gehouden als een Huis-

kat; dewyl het geen kwaad doet , de Mqizen

vangt en met de Kinderen fpeelf.

endere In* Veifchei^e Dieren van dergelykegeftalte, die

diaanfche in de Ooft- en Weftindiën voorkomen , en van de
j^ooynen.

p^j-j-^geezen onder den algemeenen naam vanRat^

tos de Matto of Bofchrotten begreepen worden,

voeren aldaar den naam van Cavia , en zyn dus met

den Bynaam van Camhayay Acuth Aperea^ enz, van

de Autheuren aangetekend.DeHeer Klein maakt

*cr een byzonder GeHagt van , onder den naam

yan Jfterba/e, Afurkanin; waar in hy pok

het
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het Stekelvarken van de Hadfons-Baay betrekt* f. Afdeel.

J3e Heer Baissoi^ heeft 'er onder den naam van xxvi,

irö7ï3??zinsgelyks een Geflagt van geformeerd , 't
H^^f»-

welk 5 door korte of geen Ooren te hebben , al-

leenlyk van het H"i^a2;m-Gellagt5 vvaar in onze

Konynen , die van Angora , de Kaap en het ge-

melde BrafiHaanfche begreepen zyn , verfchilt.

'

Dus heeft hy agt Soorten van zulke Konynen,

die, volgens den Heer Linn^^-xts tot het Miiu

^sm-Geflagt behooren ^ gejyk v/y vervolgens

zien zullen.

XXVII. HOOFDSTUK.
Befchryving van den Bever. Zyn zonderlinge

hekwaambeid om zig een Woonplaats ce bou-

wen en van Voorraad te voorzien. De ver-

fcbeide Manieren om die Dieren te vangen in

Kanada en in 't Noorden. De Bet^rfen van het

bevergeil ; desz^elfs Eigenfcbappen en GebndL

De Muskus-Rot <, als ook behoorende tot ket Ge-

Jlagt der Beveren,

DE Latynfche Naam , Capr , is zuiver Naam.
Griekfch en wordt dikwils pok in de he-

dendaagfche Taaien, aan dit Dier gegeven
; ge*

lyk men dus fomtyds in 't Nederduitfch van

Kajlooren fpreekt. Maar nog een andere Naam
is 'er in gebruik^ te weeten Fiber ^ die van de

z^gtheid van het Hair in de Vagt deezer Die-

ren afgeleid wordt , en daar van zal , buiten

1. DiEi. II stük. Cc 5 twy*



4ï<3 Beschryving
I. Afdbsl. tv7yfel , de gewoone Naam in de verfcheide Taa-

XXVn. len vm EurQpa, afkomftig zyn. Dus noemc

Hoofd- ^-^q^ ]^q^ jq »j^ Italiaanfch Bivaro of Bevero ^ in

't Spaanfch Bewro , ia 't Franfch Biévre , in 't

Hüogduitfch Biber^ in 't Engelfgh j5^OT^r en in

't Neerduitfch B^ver.

Kenmer^ De Kenmerken , behalven die van deezen

ken. Rang in 't algemeen , zyn ; dat hy de bovenfte

Voortanden geknot heeft , . met een dwarfen

hoek uitgehold ; de onderften met de Punt

dwar?. Te weeten> de bovenlte twee zyn half-

rond van boven en fcherp als een Beitel, en

loopen fchuins af , van binnen buitenwaards

,

fluitende niet op , maar fchuivende binnen de

onderden , die langer zyn. De Staart vertoont

^ig als plat gedrukt.

Soorten. Twee Soorten van dit Geflagt worden door

den Heer LiNNiï:üs opgegeven > waar van de

een de gewoone Bever is, de andere de Mus-

kus-Rot. Brisson heeft van ieder nog cene

Verfcheidenheid, als eene byzondere Soort be-

fchreeven.

I. (i) Bever met een Ovaale platte Staart.

Fiber»

Bever. Deeze Dieren vindt men aan de Oevers der

Rivieren en Meiren , byng over den geheelen

Aard.

(i) Caftor Cauda OvatS plana. Sy/l. Nat. VI. X.
Faun. Suedc. p. 9. Caftor. Gesn. Pifc. 185. Rond.
Pifc. 236. JoNST. Quadr. p. 102. Tab. LXVIII.
DoDART. A£t, 131. Raj. Quadr. ao^, hi^nVi. Quadr

706. Fiber. Bellon. Jiquau 30.
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Aardbodem , zelfs in de Zuidelyke deelen van l Afdeel*

Europa , in Afrika en de Indien ; doch nergens XWIL
menigvuldi^er dan in 't Noorden , inzonderheid ^^^^^^^

in Kanada. Zy leeven zo wel in 't Water

als op 't Land , en houden meeft van dil-

le , zagt vloeijendc Stroomen ; aan welken zy

zig eene Wooning bouwen raet zulk een won-

derbaar beleid en konft, dat dit Huk alleen ham

onderfcheidt van byna alle andere Dieren. Eg-

ter is 't ook waar 5 dat zy zulks niet dan uic

noodzaaklykheid doen : want in Duitfehland en

Vrankryk houden zy dikwils , gelyk de Otters ,

in Holen huis, die 'er aan den Oever der Ri-

vieren en Meiren in menigte zyn. Ik zal hier

kortelyk verhaalen , wat men in de Verhande-

lingen van de Koninglyk Sweedfche Akademie

der Weetenfchappen van deeze zonderlinge Ei-

genfchappen gemeld vindt (^Q.

De Bever is tot zyn Winterverblyfeen Woo^Zonderlfn-

ning benoodigd, daar hy voor de Koude bevei-S^ Bouw»

ligd en tevens van Voedzel niet alleen , maar

óok altyd van Water voorzien zy. Om die

reden maakt hy den aanleg aan den fteilen Oe-

ver van een Rivier, daar de Bodem flibberigis,

gelyk aan den uitloop van Beeken uit BofTcha-

giën. E.en plaats uitgekoozen hebbende, gaat

hy met zyn gczelfchap aan 't vellen van Boo-

men tot hun gebruik, waar van zy de Stam-

men

C*) ©et Uon. ^sr^tocb. SCliiö. Süfiö^nöü

$iuf tra?^ 3ti|)r 1756. VoL XVIII. p 196.
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LAri>vF.L ^^^" ^^^ himne fcherpe Tanden afknaagcn

XXVlf, toe dat de Boom om ver vale; doende dit aU

Hoofd,
^y^ ^q^ voorzigtigheid , om door den Val niet

verpletterd te worden; en fpringende daaroni,

als de Boom om ver valt, weg; terwyl zy dit,

niettemin , zo gezwind verrigten , dat een Po-

pelier, van een vierendeel Elle dik, binnen een

Kwartier Uurs ter neder legt, Dikwils gebeurt

het , dat de Boom door andere Boomen verhin*

derd wordt te vallen, en alsdan tragten de Be-

vers ook die Boomen te vellen , of de Takken

daar af te byten , zo ver zy reiken kunnen

;

maar, indien zy geftoord worden, of niet tot

hun oogmerk komen , zo dat de Boom midde^

lerwyl droog wordt, laaten zy hem dus half

geveld leggen ; hoedanigen men 'er in de Bos»

fchen dikwii3 vjndt.

Wanneer een Boom geveld is, moet hy klein

gemaakt worden , om hem naar de Woonplaats

te kunnen brengen. Ten dien einde kaauwenzy

hem in (tukken van vyf vierendeel Elle lang

;

of, zo de Boom zeer dik is, byten zy 'er kor-

te Stukken af, 't welk zy, met hunne lange,

flerke Tanden, zodanig dpen kunnen, als of

die flukken 'er met een Byl waren afgekloofd,

Somwylen laaten zy dit Hout de Rivier afdry-

ven , tot aan hunne Woonplaats ; fomwylen

fleepen zy het langs de Aarde voort ; waar toe

de eene Bever op de Rug gaat leggen , met de

Pooten uitgeftrekt; de anderen ftapelen hem

vol Hout en dan wordt hy by de Tanden en Poo-

ten
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fëil voortgetrokken. Men wil , dat het Mannet-
j^ ArDEet.

je zyn Wyfje op die wyze als eene Sleede ge- xxvii.

bruikt, en, wanneer 'er veele Bevers in eene '^ootói'

Wooning zyn , zouden zy de oude Wyven daar

toe bezigen; 't welk men daar uit befluit, omdac

die altyd Hairloos op de Rug gevonden worden.

Eer de Bevers tot den aanleg van hunne

Wooning treeden, maaken zy een Dam, ge-

bruikende daar toe dikwils een Boom, die

dwars in een Bogt van de Rivier is gedree-

ven , of brengen 'er zelf een op een bekwaa-

me plaats , daar zy andere ftukken Houts , in

het Water , fchuins tegen op zetten en die

vervolgens met Modder en Slyk toedekken ,

leggende dan weder Hout daar op; zo dat het

een Dyk wordt, van vier of vyf Ellen dik,

die volkomen Waterdigt is en altoos duurc.

Een weinig boven of binnen dien Dam , al-

waar de Bodem van de Rivier eerft diep is

uitgegraven, wordt een andere Dam of Dyk iii

*c ronde gemaakt , waar binnen zy de Grond-

veften leggen van hun Gebouw t dat uit Paaien

beftaat, die zy digt tegen elkander in den Grond

weeten te zetten , beftrykende en vullende de

tuffchenruimten met een mengzel uit Kley ca

drooge Bladeren ; ten welken einde hunne platte

breede Staart hun voor Troffel dient. Het be-

ftaat uit verfcheide Verdiepingen , waar van de

eene doorgaans onder Water , de tweede met

het Water gelyk , en de derde geheel droog is

;

zynde van boven mee eea Gewelf uit llukkea

1 DiïL. II Stuk. HoutS
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I. Afdsel. Houts beftaandc ^ die op dergelyke manief bé*

XXVII. (Ireeken zyn , overdekt. Alles is zo gelyk eö

MooFö- j^onftig gefabriceerd, dat men dikwils van dee*

ze Wooningen ^ wanneer zy tegen den Oevef

aan leggen , niets ontdekken kan.

De Bevers woonen 'er in , öp de volgende

wyze. Het Mannetje en Wyfje heeft ééne Le-

gerftee, daar zy, met het Lighaani boven Wa-
ter 5 op een droog Bedd^ van Riet of Biesgras

leggen , terwyl de Staart hangt iii een Water-

flootje, daar altyd eenige brokken Houts in

dryven moeten, waar van zy de Schors eeten;

liefft van den Popelier of Lyfterbefiën-Boomé

Als 'er eehige verandering fcomt in de hoogte'

van het Water, ib dat het hun ontbreekt of

over den Dyk heen loopt , #eeten zy het in te

laaten of af te dammen, en maakendüs,datzy

nimmer gebrek hebben aan dit voor hun aller-

noodigft Element. Ten dien einde maaken zy

nog andere Dammeö en Dyken, daar boven eii

' beneden, in de Rivier, die dikwils derzelver

Bedde zocjanig verdoppen , dat het nevens leg-

gende laage Land akemaal onder loopt ^ waar

door het Höutgewaè verrot of in de Winter

dood vriefi.

Zulke Woóningèn é:yn met Takken van Boo-

iTien enBaderèn, waarzyFlab, Graszooden cd

Aarde , ter hoogte van vyf of zes Ellen boveii

op ftapélen , met Wanden van twee Voeten

dik, zo ftevig gebouwd , dat verfcheidé Manluy

een dergelyke Bevers-Hut in eenige dagen niet

ver-
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vei-nielen kunnen. Ook heeft men 'er op plaat- 1. Afdeeu

fen, daar zy van onheiiglyké tyd(^n af geweeft XXVIL

zyn , en zo groot als een geheel Boerenhuis. 3^^^^^^"

Somtyds , doch zelden , is de Hut voor één

Paar Bevers , fomtyds woonen 'er wel zes Paar

by elkander , en men vindt aangetekend , dat

,

in Kanada , twintig of dertig in ééne Woo-

tiing waren. Gemeenlyket egter is 't, datver^

fcheide Wooningen, door middel van Loop-^

graven of onderaardfche Gangen, met elkan*

der gemeenfchap hebben , en op die wyze , vei"- ^

zekert men, dat fomtyds wel viei'honderd Be-*

Vers by een gevonden zyn^

Zodanige Bevers , die in eeü verheven Grond

aan den Oever van het Water huisveften , wor-

den Land-Kajlooren geheeten , en hunne Bouw^

konft is ook niet te veragten. Zy maaken den

aanleg van hunne Wooning met een Gat , dat

van vooren min of meer in 't Water uitkomt

;

zo dat zy , fchoon het Ys dik wordt , altyd van

onder 't zelve Water kunnen bekomen. Dit

Hol heeft niet meer breedte , dan om 'er door

te paflfeeren ; maar , ter diepte van vyf of zes-

Voeten , daar binnen , maaken zy een Kom van

drie of vier Voeten wyd , om zig t'allen tydé

te kunnen baaden. Vervolgend booren zy Loop-

graven in den Grond, die zig by Verdiepingen

langs hoe meer verheffen, om, wanneer het'

Water hoog wordt, op 't drooge te kunnen

zyn ; alwaar deeze Bevers zig een Bed maakeiï

van Gras of Biezen , en 's Winters een Leger^

I. DiEt. II Stuk ftee
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ti Afdeel. ^^^^* van Spaanderen. Somcyds heeft men zodéi

XXVII. nige Loopgraven oncdckc, van over de honderd

Hoofd- Voeten lang.

, ^ *

,

Deeze Woönini>en , inzonderheid van de zul-
c Opdoen ^

van Voor-k^i^> die in de Noordclyke Landen huisveften^

raad tegen zyn doorgaans in Auguftus en September vol-

^'^ ^"" tooid y wanneer het de tyd is , om zie; van Voed-

zei tegen den Winter te voorzien , en men

befluit het vroeger of laater aankomen van den

Vorit, uit de werkzaamheid deezer Dieren. Zy
kappen een menigte groen , meed Popelen- en

Wilgen- Hout 5 in flukken van bekwaame groot-

te , en brengen die , op de voorgemelde wyze ^

naar hunne Hutten toe; alwaar zy dezelven diep

m 't Water leggen , om van het Ys niet ver-

hinderd te worden. Vervolgens blyven zy den

geheelen Winter daar binnen , haaiende van tyd

tot tyd {tukken Houts op , daar zy de Baft af^

kaauwen , en het Hout ten deele gebruiken tot

Spaanderen voor hunne Legerllecj of ook om
dezelve en de Dammen hier en daar, als'tnoo^

dig is i te herilellcn. Wanneer het vroeg in 'c

Voorjaar zagt Weer wordt en hun Voedzel be-

gint te ontbreeken, gaan zy wederom groen

Hout in de Boffchen haaien ; doch, zo het lang

beflooten Water en zeer (lerk vriezende blyfc»

behelpen zy zig met het zagtfte Hout te eeten.

Aan het uiterfle van den Oever, daar de Hut

is, heeft de Bever maar een enkel Pad, dac

onder Water loopt : verder opwaards heeft hy

wel tien Paden, die hy ruim en fchoon houdt.

Zyn
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Zyn meeften arbeid verrigt hy by nagt , hou- 1. Afdreu

dende over dag zig (lil , uitgenomen op zeer XXVH.

eenzaame plaatfen , daar hem geen Menfchen^^^^l'^^^
^

ftooren ; alzo hy daar by dag uitgaat en werkt,

doende ook altyd zyn Gevoeg buiten zyn Woo-

ning, In 't zwemmen en onder Wacer duiken

,

plompt hy zeer fterk , met zyne lange breede

en ftyve Staart ; houdende zig de eerfte maal,

dat hy onder gedooken is, vry lang onder, doch

vervolgens maar aan de oppervlakte van het

Water.

Uit de gemelde Manier van Huishouding is Manier

ligtelyk op te maaken , dat deeze Dieren niet^^^^iete

gemakkelyk te betrappen zyn. Men kanze^^"^^
'

Schieten, of met Netten en Strikken of in Val-

len vangen , of in de Byten dood flaan. Hec

Schieten is zeer verdrietig , om dat men 'er zo

lang op loeren moet , en niet verzekerd kan zyn,

van 'er meer dan één te zullen treffen. Met MetNet^

Netten is de gewoonlykfte manier , waar toe ^^°*

men 'er heeft met zeer wyde Maazen , in ieder

van welken een Strik is van Paardehair. Aan

het Net zyn Oogen van Touw , waar door een an-

der fterk Touw loopt , dat wederzyds op den Oe-

ver is vaftgemaakt aan Stokken , met een Schel-

let] e daar aan ; welks Geluid den OppafTer te ken-

nen geeft , dat een Dier in 't Net gevangen is

,

't welk dan te famen fchuift. 't Is wel ge-

beurd , dat men vier Bevers te gelyk met zulk

een Net ving. In den Zomer , v/anneer 't in

Sweeden en Noorwegen de tyd is van de Bever-

I. Deel» 11 Stvk, Dd Jagt
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I. APDEELi Jagt om 'er het Bevergeil van te krygen, rrou

xxvii. den zulke Netten fomtyds ftilletjes voor de Ga-

fiTüK^^^' ten gezet , daar zy zig onthouden , en, wan-

neer men deeze Dieren uit hunne Wooningen dry-

ven kan ^ dezelven dikwils daar in gevangen.

Öoor mid' De oude Bevers zyn veel llimmcr en gevaar-

del van ïylcer om aan te doen , dan de Jongen. Men
^^^ ^"' gebruikt Honden , die op deeze Jagt afgerigt

zyn 5 en in de Holen kruipen y om de Bevers

daar uit te jaagen, of door het rinkelen hunner

Bellen de plaats aanvvyzen , alwaar men in den'

Grond moet graaven , ten einde de Bevers ^ ter-

-
' ^^yl zy ze aan de Staart gCvat hebben- , mes

een weerhaakig Spiesyzer 5 dat aan een langen

Stok is 3 daar uit te haaien. Alvoorens egter móet

de opening van het Hol, in 't Water, meteen

Net, gelyk gezegd is ^ geflooten zyn , en men

behoort fterk te zyn van Volk: alzo 'er anderen

clan den Oever en in 't midden der Rivier moe-

ten ftaan , met dergelyke Spieffen , om de Bé-

^ers, wanneer zy bezyden 't Net om, daar o-

ver heen of onder door iluipen , te fteeken

:

doch daar toe wordt een byzondere vlugheid en

kragt vereifdht. 't Gebeurt ook wel, dat men,

om deéze Dieren magtig te worden , dezelven met

Rook uit hunne Wooningén genoodzaakt is te

dryven. Dikwils worden Honden, enMenfchen

zelfs, deerlyk van hun gekwetfl.

In Kanada , daar de Bever-Jagt in 't midden

van den Winter gefchiedt , om dat de Vagten

dan beft zyn ; gebtuikt men gemeenlyk een

füort

Met
Vallen.

I
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looit van Vallen. De Jaagers wèeten , dat dee- L AfdeeL

Ee Dieren op vcifch Hout bèlüft zyii , en liren- XXViK

gen derhaP/c eeriige ftükken by de Bevet-Hut- J^^^^^^^ö^

ten, zettende daar by een Veil, gelyk xvaar me-

de men fonltyds Bolitfems en dergèlylce Diertni

Vangt. Zy Iteeken eenigé Stokken diep in defi

Grond, waai' op zy eeü Dwarshout lieggen , dat

2eer zwaar is , en door middel van een dün Tak^

je, als een Tongetje , opgehouden wordt, an»

derhalf Voet hoog ; verpletterende den Bever i

'die 't zelve afbyt, onveroiydelyk. Zymaaken

daar ook Gaten in het Ys.-, wanneet 't zelve eën

Voec dik is , die zy vullen met Lifchdoddetfi

om van de Bevers niet gezien te worden ; flaaii^

de hnn , • wanneer zy -et den Kop door fteeken

om Lugt te fcheppen, met èèn By] dood. Ooi:

haaien zy ze fomtyds, by de Staart oF by eeil

Agtcrpoot, levendig op 't Ys; en vangenze an^

ders ook wel op de gemelde manier, mtt Neu
ten te zetten vöor de Wööningen deezer Die*

ren , en die dan op te rooden of te vernielen;

Eén andere , niet onaartige manier , is iri Met eeri

Sweeden daar toe gebruikelyk. Men maakt ^"^^^'^

van Pynboomen-Takken , daar de Baft ïiiet af-

gefchild is , een foort van Fuik , twee en een

Vierde Ellen lang , en in 't vierkant een Vieren--

deel va^n eêii EUe breed , doch aan beide enden

even wyd. Aan 't agterfte End zet men eeil

Roofter van Yzeren Staaven, die wel vaft moe-

ten gemaakt zyn aan 't vierkante Raam ? watf

Tiicde de Takken aan elkander zyn verbonden |

'1.DEEL 11 Stuk. Dd 2 eÖ
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$TUK.

I.Afdeel. en zulke Raamen dienen 'er, om de ftevigheid,

XXVII. drie of vier te zyn , in de langce van de Fuik,
^HooFD-

jQ^f^ zonder Roofter. Aan 't voorde end maakt

men, 'tzy van Takken, ofvaneen zwart Plank»

je 5 een Valdeur , die door middel van een Steen

,

welke daaraan gebonden is, wordt digc gehou-

den. Men gebruikt om dit Deurtje open te

zetten een Teen, die midden aan den rand van

*c zelve vaft is , en die men agter om het end

van de Fuik heen haalt , brengende dezelve van

onderen naar 't midden toe , alwaar zy tuITchen

de Takken door gaat , en in de Fuik , aan de

eene zyde, gebonden wordt. By den Yzeren

Roofter hangt men in de Fuik een Bofchje

groene Popelier-Knoppcn. Deeze Fuik laat men

met Steenen zinken in de Sloot van den Bever,

inzonderheid in 't Voorjaar, en plaatft dezelve

zodanig , dat de Valdeur onbelemmerd kan ne-

derflaan. 's Winters kan menze met de beide

Enden , door middel van Touwen en Dwars-

hotiten , aan 't Ys ophangen , op dat zy regc

llaa. Als de Bever 'er in kruipt , gelyk hy

om Voedzel te bekomen gaarn doet , zo is hem

de Teen in den weg, die hy af byt en dus ge*

vangen wordt ; tragtende wel voorwaards te ont-

komen , maar , daar breekt hy zyne Tanden op

het Yzer, en verftikt eerlang, door gebrek van

Lugt.

Nog verfcheide andere Manieren zyn 'er, oni

de Bevers magtig te worden. Men vindtze fom*

tyds wel in de Netten , die om Vifch te vangen

zyn
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zyn iiicgezer, of in Aalkorven ; men kan ze met
i, afdeeu

een Elger fteeken , of met Yzeren tlaaken uit XXVII.

de Holen haaien , en 't is ook wel gebeurd , dat ^««p»-
' ^ STUK.

'er een in de Zak van een Treknet werdt ge-

vangen. Voor eenige Jaaren betrapte men 'er,

in de Aalkorf van den Biflchop te Sabra , een

,

die in zyne Maag veel Vifch hadt; waar uit is

op te maaken , dat deeze Dieren ook wel Vifch

eeten , hoewel hunne gewoone Spyze niet is

dan Hout, Schors, Bladen, Gras en Kruid.

Omtrent de Lighaamsgeftalte van den Bever, Ligha^ms-

zal ik de befchryving opgeeven van den Heer g^^^^lte.

Brïsson , volgens wien de langte , van het ui-

terfte van den Snoet tot aan 't begin van de

Staart , twee- en een half Voet is ; de omtrek

even zo veel. De Staart , die horizontaal plat

is , heeft de langte van elf Duimen , in 't mid-

den de breedte van drie Duimen , en loopt aan

't end ovaal uit. De Kop is rond, en, van 't

Agterhoofd tot aan de Neusgaten , vyf en een

half Duim lang. De Oogen zyn klein en zwart-

agtig ; de Ooren kort , rond , van buiten Hai-

rig , van binnen omtrent kaal; de Staart kort

en dik; de Beenen kort. Aan ieder Poot heeft

hy vyf Vingeren , die in de voorden geheel van

elkander afgezonderd zyn , in de agterften met

een fterk Vlies te famen gevoegd. De Voet-

zooien der Voorpooten zyn kleiner , met lange

fcherpe Nagelen gewapend , daar de Nagelen

der Agterpooten breed zyn en (lomp. 't Ge-

heele Lyf , uitgenomen de Staart , die t'eenemaal

I. Dsau II Stuk, Dd 3 bC-
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i: AFDF.FL.t>edfekt is met Schubben, waar tuffchcn eejiige;

xxviL Hairtjes, zeer dun gezaaid, zig bevinden , hceFc

sruK?^^' een dikke Vagt van zeer zagt Hair, dat in fom-

migen donkerer , in anderen bleeker Kaftanie-

bruin is van kleur. Men vindt fommigc , die,

geheel zwart zyn , in 't Noorden , en 3 hoe kou-

der Land zy^ bewoonen 3 hoe donkerer zy van

kleur zyiio

Witte Deeze Bever wordt in Languedok gevonden

,

Bever. 2:egt de Heer Brisson , en in de Noordelyke

declen van Europa en Amerika: maar hy be-

fchryft uit het Kabinet van Reaümür nog een

Bever, die van den anderen alleen door de kleur

verfchilt, zynde over 't geheele Lyf wit, doch

op 't bovenfte van den Hals , of in de Nek , ge-

tekend metf^een groote vaale Vlak, waaronder,

een weinig ros gemengd is , en met een derge-

lyke, doch kleiner Vlak, agter op het Gat;

hebbende ook verfchcide rosagtig geele Hairen

rondom den w^ortel van de Staart. Deeze

woont 5 zegt hy , in Noorwegen en Kanada.

Vooniee- In Kanada vindt men Kaftooren die vier Voe-

^^§• ten lang zyn , en van veertig tot zeftig Ponden

weegen. Hunne Leeftyd oordeek men niet ba-,

ven de vyftien of twintig Jaaren ^e ftrekken*

De Wyfjes hebben vier Pramn^en, twee, ge-

lyk in 't Vrouwelyk Geflagt , pp de groote

Borftfpier geplaatft, de twee anderen aan den

Hals, vier Vingerbreedten hoQger. Men ver-

zekert dat zy vier Maanden draagen , en tot vyf,

zes of agt Jongen, op eenmaal voortbrengen; hoe-

•
* wel
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^vd men 'er nooit meer dan vier by vindt. Deé- 1, Afdeel;

^e VVaarneemingen zyn door den Heer Sarra- XXVI!.

ZIN 5 Doktor in dienft van den Koning van ^^öofd-
' ° STUK.

Vrankryk te Quebek, medegedeeld, en men

fchynt 'er uit te mogen bcfluiten^ dat die Kas^

tooren merkelyk' verfchillen van de Europeaan-

fchen 5 welke in Duitfchland , Ooftenryk en

Hongarie , gemeenlyk Bevers genoemd worden*

Te Metz lieeft men 'er een ontleed , die de

Staart naar evenredigheid veel kleiner hadt dan

de Kanadafchc Bevers.

De Franfche Akademiften , die een Bever 5 Het Flair

welke omftrceks de Rivier van St. Lam'ens ge-;^^'^^^

vangen v/as 5 geopend hebben 5 zeggen , dat de-*

zelve uitwendig naar een Otter geleek , maar

,

dat hy grooter en dikker ware. Zy zyn om-

ftandig in de befchryving van de Vagt , v/elkq

uit twee foorten van Hair beftondt, die zo wel

in langte als in kleur verfchildcn. Het grootfte

hadt de langte van anderhalf Duim of daar om-

trent 5 en de dikte van Hoofdhair, zyode van

kleur bruin, een weinig donker doch zeer glan-

zig, en van zulk een digte zelfftandlgheid, dat

men 'er, wanneer men het overdwars afgefnee-

den hadt , zelfs met een Vergrootglas geene

holiigheid in ontdekken kon. Het kortile was

maar een Duim lang ^ doch ftondt veel digter

dan het andere : het fcheen ook fyner te zyn

,

en was zo zagt , als men zig het allérfynfte- ^

Dons kan verbeelden. De mengeling van dee-t

z€ twee zo verfchillende foorten van Hair vindt

i.oeel. II Stuk. Dd4 mca

V.
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I.AFDEEL.men in veele andere Dieren, zelfs in de Haas

XXVII. en 't Konyn ; maar in de Bever, Otter en 't

Hooi
STUK*

^^^^"
wilde Zwyn , is dezelve aanmerkelykft , en

fchynt hun ook noodiger te zyn: want deeze,

zig genoodzaakt vindende in de Modder te krui-

pen, hadden, behalve het korte Hair , 't welk

de Natuur hun gegeven heeft om ze voor de

Koude te befchutten , ander lang Hair noodig

om de Slyk te beletten , van door te dringen tot

aan de Huid.

DePooten Het maakzel der Pooten en Staart is zeer

^n Staart, buitengewoon. De Agterpooten , naamelyk,

zyn met een Vlies famengevoegd , als die van

een Gans, en de voorden, in tegendeel , met

afgefcheiden Vingeren ; zo dat zy zeer naar

Handen gelyken , niet minder dan de Voor-

pooten der Aapen. Pliniüs, derhalven, heeft

zig vergift , wanneer hy fchryft , dat 'er geen

verfchil tuffchen den Bever en Otter is , dan ia

de Staart alleen. De Staart heeft geen overeen-

komft met het Lighaam, zynde bedekt met

Schubben, die door een Vliesje te famen ge-

voegd worden gevonden : zy zyn van dikte als

Parkement , een agtfte Duims op 't hoogfte lang

,

meeft al ongeregeld zeskantig , en van kleur uit

den blaauwen bleek bruin. Als men de Bever-

Vellen touwt, zyn de Schubben reeds van de

Staart af, maar haare figuur blyft'er ingedrukt,

en dat gedeelte van de Huid, daar zy gezeten

hebben , is geheel wit. De Staart doorfnyden-

de , vondt meü ze vet en zeer naar de Staart

der
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der groote Viiïchen gelykende. Haare gedaan-
[. Afdeel.

te was zonderling, aan 't Lyf vier Duimen, XXVII.

in 't midden vyf Duimen breed en loopende tï^^o^»-

STUK.
rond uit aan 't end; ter langte van omtrent elf

Duimen in 't geheel : zo dat dezelve een foort

van Ovaal maakte : zynde voorts platagtig ; aan

den Wortel tv^ee Duimen , in 't midden een

Duim en aan 't end omtrent een half Duim

dik. De omtrek van de Staart , aan de kanten,

was taamelyk dik , doch afgerond en dunner

dan langs heen en in het midden.

Deeze Oncleedkundigen zogten naauwkeurig De Beur-

de Vergaarplaats op van die vermaarde Stoffe,2en van'c

welke den Bever van alle andere Dieren onder-
^^^^^ê^^^*

fcheidt. Men heeft zig weleer verbeeld , dat

het de Ballen van den Bever waren, daar hec

Bevergeil in opgeflooten is, en de Ouden heb-

ben wonderlyke fabelen daar van verbreid. De
Huid weggenomen zynde , ontdekten zy tuffchen

het Fondament of de gemeene Opening , daar

de Bever zyn Water en Vuiligheid beiden looft,

en het Schaambeen , vier groote Beurzen , waar

van twee in 't midden en hooger dan de twee

anderen geplaatft waren ; vertoonende zig , met

hun beiden , in de gedaante van een Hart , waar

van het opperfte omtrent een Duim beneden

het Schaambeen was , en de zyden , na zig ia

't ronde uitgebreid te hebben, famenliepen in

het bovenfte gedeelte van de gemeene Opening.

De grootfte breedte van deeze twee Beurzen , te

famen genomen , was een weinig meer dan twee

1. deeu ustvk. Dd 5 Dui-
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|. Afdeil. Duimen 5 en de langte w^s, van het opperfte

xxviï. van ieder tot aan die Opening, ook onurenÊ

«TUK.
^ twee Duimen. Uitwendig fcheenen zy Alth.

graauw te zyn van kleur , en waren met veele

witagtige ftreepen getekend 9 omtrent op gely-

kc manier als de Aardbuilen. De buitenfte Rok,

die zonder rimpels was , fcheen zyne kleur te

ontleenen van den binncnften , welken men

Afchgraauw vondt en Vleezig, hebbende van

binnen verfcheide plooijen , tuffchen welken zig

de overblyfzels vertoonden van eene grysagti^

ge StofFe, die eene ftinkende Reuk hadt en 'er

zo vaft was aangehegt , dat zy 'er niede vcree-
'

nigd fcheen te zyn. Deeze plooijen ftrekten

zig in beide de Beurzen uit , die met elkander

gemeenfchap hadden door middel van een Gat

,

meer dan een Duim wyd , en niet dan aan den

Bodem van één gefcheiden waren. Beneden

deeze tv^ee eerftcn waren de twee andere Beur-

zen 3 eene ter regter , de andere ter flinker zyde,

hebbende ieder de gedaante van eene een wei-

nig plat gedrukte Peer, of van een Amandel

in de bolfler. Zy hadden de langte van twee

en een half, de breedte van omtrent een Duim,

en maakten met de gememe Opening als een

zeer wyde V , waar binnen de twee ecrfte Beur-

zen in de figuur van een Hart waren geplaatft

,

gelyk gezegd is.

Deeze twee onderde Beurzen , zeggen de ge*»

melde Akademiften , waren met de opperden

taamelyk digt famengevoegd, omftrecks het

^ "

Bon-
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fondament; en wy vinden 't vvaarfchynlyk, I. Afdeel,'

dat de Stofte van hcc Bevergeil, zig begonnen XXVIL

hebbende te bereiden in die tv/ee Beurzen , ^^^^^

overgaat in de twee anderen , om zig daar te

volmaaken, dikker, vetter, fterker van reufc

en zelfs geeler van kleur te worden. Ook w^as;.

het maakzel van de Beurzen zeer verfchillen--

de. De onderden feheenen uit Klieren te be-

llaan, gelyk de Nieren van jonge Bceften: want:

op derzelver uitwendige oppervlakte vondt men

een groot getal kleine rqnde Lighaampjes , een

weinig verheven, en yan verfdrillende grootte,

de grootften een middelmaatige Linze niet te

bovengaande; zynde altemaal bedekt met den

Rok, die alle de Beurzen omwindt, en niets

anders is , dan een verlanging van het algemee-

ne Spierenvlies. Zy openden verfcheide van dee-

ze Klieragtige Lighaampjes , en vondenze fa-

mengcftcld te zyn uit een Spongieus Vleefch,

van witagtige kleur naar 't roode trekkende, en

met eene aanmerkelyke holligheid voorzien*

zo dat het kleine Beursjes feheenen te zyn

;

maar zonder eenig Vogt of merkwaardige Stof-

fe daar in. Op 't gevoel oordeelende, dat 'et

in de Beurzen, waar van deeze kleine ronda

Lighaampjes de oppervlakte bekleedden , ee-

nige ftoiFe ware; fneeden zy de eene van on-

deren open , jen daar kwam een Vogt uit , zeec

onaangenaam van reuk, geel als Honig, Smec-

rig als gefmolten Vet, en brandbaar gelyk ïer-

penthyn; alzo het vuur vatte door de vlam,

i..Di.EL. 11 Stuk. VaH
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I.AFDEEUvan een Kaars. Men tragttc dit Vogt, uit de
XXVII, andere Beurs , door drukking te doen overgaan

STUK.
' ^"° ^^ opperden , of in de gemeene Opening ; maar

geen van beiden gelukte. Vervolgens werdt

een derde Beurs , onder aan deeze tweede

,

ontdekt, die veel kleiner v^as en vol Vogt,

ook met Klieragtige Lighaampjes omkleed. In

deeze was het Vogt geelder, vloeibaarder , be-

ter bewerkt dan in de anderen en van verfchillen.

de reuk ; gelykende zeer naar Doijer van Ey

,

doch een weinig bleeker. Men kon het uit

deeze laatfte Beurs , zo min als uit de anderen

,

door drukking , in de opperfte Beurzen ofin de

gemeene Opening niet doen uitloopen.

In 't voorbygaan zeggen zy iets van 't ge-

bruik, 't welk de Bever fchynt te maaken van

dit Vogt. Men fchreef uit Kanada, dat deeze

Dieren zig daar van bedienen om Appetyt te

krygen , wanneer zy wanluftig zyn ; dat zy het-

zelve doen uitkomen , door met hunne Poot de

Blaasjes te drukken , die die Vogt bevatten , en

dat de Wilden 'er de Strikken mede beftryken,

die zy voor deeze Dieren zetten , om dezelve

aan te lokken. Rondeletius hadt wel opge-

merkt, dat de Bevers dikwils dit Vogt likken;

maar hy fpreekt niet van het byzondere ge-

bruik, 't geen men ons berigt, dat 'er de Wil-

den en het Dier zelf van hebben.

De Ballen Uit deeze naauwkeurige befchryving der Beur-

en Schaft. 2en, die het Bevergeil bevatten, blykt, dat het

geenzins de Ballen zyn van dit Dier, gelyk

vee.
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veelen 2ig 't onregte verbeeld hebben. Sex-LAfderu

Tiüs dreef volgens 't verhaal van Plinius den XXVII.

fpot met degenen, die geloofden, dat de Be- ^^^^^^^^^*

ver zig de Ballen afrukt, wanneer hy van de

Jaagers wordt nagezet ; agtende zulks onmoge-

lyk, dewyl zyne Ballen aan de Ruggegraat ge-

hcgt waren: maar dus bragt men een nieuwe

dwaaling ter baan. Onze Ontleedkundigen von-^

den dezelven , gclyk Dioscorides reeds aange-

merkt heeft, in de Lieflchen: dac is, een wei-

nig hooger dan de Beurzen aan de uitwaardfe

en zydelingfe deelen van het Schaambeen ; zit-

tende geheel verhoolen i zo dat van dezelven

,

noch van de Schaft, niets te zien ware , voor-

enaleer de Huid was opgeligt. Zy waren in*

derdaad , by de gemelde Beurzen te vergely-

ken, uitermaatcn klein, verfchillende voor 't

overige weinig van die der Honden , naar wel-

ker Ingewanden die van den Bever ook taame-

lyk zweemden. De Schaft hadt aan zyn end,

in plaats van Hoofdje , een Been van ruim een

Duim lang, van fatfoen als een Stylet, loopen-

de puntig uit , en rees niet , gelyk in de Hon-

den , van het Schaambeen op naar de Navel

,

maar daalde nederwaards naar het Fondament,

alwaar zy zo verholen eindigde , dat men , eer

de Huid was weggenomen , de Sexc van het

Dier niet ontdekken kon.

Het Vleefch van den Bever is eetbaar. D^ Gebruik.

Indiaanen houden 'er veel van, inzonderheid

van de Staart, die, behoorlyk toebereid zynde,

I. DuBu 11 SivK. mee
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i. Afdeel, niet minder geagt wordt dan Lamprey. 't Is

XXVII. zonderling, dat de Roomfch-Kacholykeu het

^HooFD-
2,ig op Vaftendagen geoorlofd rekenen , de

Staart en de onderfte helft van dit Dier, als

Vilch zynde , te eecen ; terwyl het bovenfte

deel voor Vleefch gehouden wordt. Men ver-

gelykt hetzelve by OfTen-Vleefch; doch het is

geil, taay en mocielyk te verceeren: zo dat het

moet gebraden en met Kruideryën toegemaakt

worden; en niettemin brengt het, door zyne

geilheid en fterke reuk , dikwils walging te

weeg, in de genen, die het niet gewoon zyn

te gebruiken ; inzonderheid ^ als men 'er veel

van eet.

D3 Va2t ^^ ^^^S^ belangende , die is , door zyne

èn \ Ver. dikte , een uicmuntcnd befchutzel tegen de Kou-

de, maar zo zwaar en koftbaar, dat men 'er

zig zelden van bedient, dan wanneer het Hair

tot Mutfen, Wanten of Hoeden, is verwerkt.

Voormaals plagt menzc ook aan te merken , als

van een byzondere kragt tegen- de Jigt. Ron*

DELETiüs wil 3 dat 'er niets beter tegen 't Poda-

gra zy , dan Schoenen , daar van gemaakt , te

ciraagen. Mariüs verzekert in zyne Caftoroh^

giet:, gedrukt in 't jaar 1685; dat een Muts van

Bever 't Geheugen wonderlyk verfterkt. h\

Sweeden wordt een weinig van de Staart afge-

liieeden, en aan een Vrouw, die in baarensnood

,T^
, zit, ingegeven , om de Verlosllng te bevorde-

ren. De Olie, onder 't braaden uit de Staart

loopende , heeft een zeer ontbindende en te-

vens
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vens verwarmende kragt, gelyk ook het Vetof lafdéel.

vSmeer van den Bever aangemerkt wordt als een XXVIL

zeer doordringend Middel. Uitwendig op de ^^^^o^^-

Huid geftreeken 5 beeft men daar van dikwils , iu

Lammigheden of Beevingen der Ledemaaten;

in Kolykpynen en andere Kwaaien der Zenu-

wen ; veel dienft gehad. Doch , alle Lighaams-

deelen van dit Dier zyn eenigermaate met de

reuk en kragten van het Bevergeil bezwan^

gerd.

De Beurzen, waar iiï die Stoffe is vervat. Het Be-

worden zo wel in de Mannetjes als Wyfjes "^^^^^^^^

Bevers gevonden: zy zyn 'er volft van tegen ^-z^'^^^^^*

den Bronsiyd van deeze Dieren in de Nazoraer.

Het is een zelfftandigheid 5 die, verfch zynde^

naar een mengz^el van Wafch en Honig gelykt^

bruin van kleui-, fterk van reuk en ftinkende,

bitter en walgelyk van fmaak. In Sweeden,

alwaar men 'er doorgaans weinig van in de Beur»

zen vindt, wordt het, om de veelheid te ver-

grooten , dikwils met Bloed en Tegelen-Poei-

jer vervalfcht ; ook fomtyds bedorven door het

niet wel te droogen. Men voert hét meeftè

Van daar , heimclyk , naar Noorwegen, alwaar met

hetzelve op de Markt te Elverum , gelyk ook

met de Huiden , eenige Handel gedreeven

wordt. Grootelyks hangt deszelfs deugd af,

van de gefteldheid , het voedzel en de Landaart

der Beveren ; dus is dat van Kanada het aller»

flegtfte , en , 't gene uit Poolen , Rusland ea

J.DfcïL. 11 Stuk, SibC-
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L Afdeel. Siberië , ons wordt tocgebcagt , het allerbefle

XXVIL en tevens zeer kollbaar.

Hoofd-
^ie hier de Kentekenen, waar aan men hec

STUK*
Bevergeil in de Winkels goedkeurt. In twee

Lighaamen, van gedaante langvverpig rond als

Peeren , en van grootte als Eenden-Eijercn , die

mee hunne punten aan elkander gevoegd zyn

,

is 5 binnen een bruine Vliesagtige Beurs , een

wryfbaare Stoife lamengepakt , geel- , grys- of

g'-aauwagtig van kleur ; van een zeer fterke en

doordringende reuk , en van een byzondere hee-

te fmaak. Ais men 'er, onder 't wryven. Vlie-

zen , Huidjes en Vezelen , in gewaar wordt

,

kan men van de opregtheid taamelyk verze*

kerd zyn. Men krygtze fonityds met Vctbuisjes

daar in , of ook , niet wel gedroogd zynde en

dus van binnen bedorven.

Deszelfs
^^ Kragten van het Bevergeil zyn van ouds

Kragcen. tot heden in de Geneeskunde vermaard. Het

beftaat , naar 't gene men door de Scheikunde

ontdekt heeft, ten grootften deeleuiteenefterk

ruikende Olie, die met een weinigje vlug Alka-

lifch of Armoniakaal Zout gemengd is : hierom

doet het zeer veel dienfl: in alle Ziekten , waar

in een Krampagtige famentrekking der fyne

Vaatjes , voortkomende uit te groote aandoen-

lykheid van het Zenuwgeftel , verflapping der

Vezelen , flymagtigheid of fcherpte der Vogten

van een Zuuren aart , de overhand heeft. Ia

de Benaauwdheden derhalve, die in de Mannen

gemeenlyk Hvpochonder, in de Vrouwen Op-
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Éyging of het Moerfpul genoemd worden , is i. AfbEiiè

ftet onverbeterlyk , om dat het de Toevallen XXVri;

van die Ziekte dikwils fchielyk bedaaren doét ; g^^^^^^^'

en dient vooral gemengd te v/ordén onder de

Middelen , die tot wegneeming van de Oorzaak

Werken of de kwaade gefteldheid der vafte eil

vloeibaare deelen in 't Lighaam hërftelleh zul-

len. Somtyds, ëgtef , is het noodig , dé be-

dorven Stoffen^ die inde Maag en het Gedarm-

te vervat zyn , eerfl te ontladen df te verbete-

ren 5 wil men 'er een goede uitwerking vari

Kien. Hier uit blykt , dat het Bevergeil nieÈ

op zig zelf alleen , nöch op alle tydeö eft ge-^

legenheden , voor een Souveréin Middel tegeö

de Kwaaien vari de Lyfmoeder te houden zy^

Om die izelfde reden kan het ook te pa§ komerl

in geheel andere Kwaaien ; gelyk Beroerte^

Vallende Ziekte , Lammigheid, enz.

De Gifte van 'c Caftoreum , in poeijéf iii- Matif^r

genomen, is klein: men geeft 'er zelden iDèei-7^",,^^"

van te gelyk , dan een Scrupel óf een half

Drachme ; anders zou het door den Afgang wér-

ken. Gemeenlyk wordt hét onder Poeijers 5 PiU

len of Drankjes gemengd. Veekyds gebruikt

men de Tinftuur van 't zelve met Brandewyn

,

tot eenigc Druppelen^ Het kan ook iii Olie

ontbonden worden 5 en deèze, lö wel als dé , . .

gedeftilleerde Olie van 't Bevergeil ^ wordt uit-

wendig met veel vrugt gebruikt, pui de Lede.

maaten in de Lammigheden of Slanpz^iektén th

Beroerdheid ; de Schouders j^ Ruggégraat é'n

iDjii. 11. stv*^ e e Buik,
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LAFDEEL.Buik, in de Opftyging, het Kolyk en dergely-

XXVII. ke Kwaaien , te beftryken. E^riMüLLER merkc

aan , dat een Spons , doordrongen met Azyn

,

daar men Cafioreim in heeft laaten fmelten ^

aan de Neus gebragt , de verdooving der Le-

vensgeeften doet ophouden , welke veroorzaakt

is door de Dampen van glimmende Kolen , van

giftend Bier of Wyn , in Kelders beilooten.

Niets is tegen het ruifchen der Ooren van meer

kragt, dan een vlokje Katoen, in Bevergeil ge*

doopt, daar in gefloken. Het komt in verfchei-

de famengeftelde Middelen , die in de Winkels

gehouden worden ; inzonderheid wordt het ge-

mengd by alle de Opiaaten > gelyk Theriaak,

Mithridaat, enz. tot verbetering van her Opium^

en dikwils ook by fcherpe Purgeermiddelen ^

die men dan in grooter Gifte veiliger kan doen

werken.

Oud en Verfcheide Autheuren beweeren, dat het Bc-

bedorven vergeil, oud, zwart en bedorven zynde , een

Vergift wordt; 't welk den Menfch gek maakt,

de Tong doet zwellen en een Koorts verwekt

,

die dikwils den Lyder in een dag tyds om 'c

leven helpt» Wanneer men in agt neemt, dat

het een vette Dierlyke zelfftandigheid is , zo

moet die door 't bederven noodwendig rans wor-

den , en zo veel fcherper , als haar deelen vlug-

ger zyn ; weshalven zy ook als een Vergift zal

werken, en daar tegen is het braaken door mid-

del van Zuure dingen 5 met Verzagtende ge-

paard, gelyk Honig , in Water ontdaan, met

Azyn

is 't Ver-

giftig.
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Azyn en Boter , van veel dienft. Men kan ook I. AfMêL*

een half Loot Kori^nder-Zaad daar tegen ingee- XXVIL

Ven als een Tegengift ;
gelyk dus het Bever-

g^^,^^

geil zelf dient om iem^pd, die te veel Opium ge-

bruikt heeft 3 uit den Slaap te wekken.

(2) Bever met een Idngè
i,

pleitte ^ Lancetswyze if*

Staan. „f""^'^
Mofchami^

By veele Schryvers is dit Dier örider den Muskus-^

haam van de Water-Rot van Clufius ^ of enkel

onder dien van Water-Rot^ of ook met den by^

ïiaam van uitheemfcbe voorgeileld , gelyk John-

BTON daar van Tab. LXXIII, onder den Naam

V2lï\ Mus A(luaticus y een Afbeelding geeft 5 die^

volgens den Heer Brisson ^ taamelyk goed is>

zo wel als die van ClüsiüIs zelf. Anderen noe-

tnen het, gelyk Klein > de Muskus-Rot en t

Water-Marmeldier. De Engelfchen geeven 'er

ook den naam aan van Móskomfcbe Rot , in na-

Volging van Chauleton , en by de Sweedert

heer hy Dcesman ^ volgens deü Heer LInn^us.

Deeze verhaalt , dat het gemelde Dier in

Moeraflige iiaaiide Wateren huishoudt , en iii

Sweeden gezien zoü zyn , naar men wil , doch

niet van hem ; komende in Rusland dikwils voon

De Heer Brisson geeft twee Soorten op vaii

Muskus-Rotten ^ wdlker kenmerk 5 waar door zy

Van

(2) Caftor Cauda longi Laticeolatii plan^. S'^fl^

Nat. VI. X. Faun. Suécic. p. Mus Aquaticus exoti«

cus. Clüs. Exot. 375. Worm Mm, Raj* Qjiadr. 21 f é

UDleu IIStujc. Eé 2
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(

I.AFDRFX.van den Bever onderfcheiden worden , is, dd

XXVIï. Staart Vertikaal^ of op en neer, plat te hebben,
HooFü-

j^jgj. iiQj-ijQfiicial of Waterpas, gelyk de Bever;

Muskus-
doeh die bovendien daar in verfdiillen , dat de

Rot. e^en de Vingers der Pooten altemaal met ftefke

Vliezen famengevoegd , de andere die Vingers

,

zo voor als agter , van één gefeheiden heeft.

De eerfte wordt, zo hy zegt, in Moskovie en

Lapland gevonden ; de laatfte in Kanada. Lin-

KJEüs fchryft aan deeze zyne tweede vSoort van

Bever ^ zo wel de ï^oelen van Rusland, als die

van Amerika , tot eene Woonplaats toe, en

zegt , dat dezelve de Agterpooten gevliesd heeft,

gelyk de gewoone Bever , en van de KjümüS"

Plant leeft.

Lighaaras- Dit DieÉ zweemt in geltalte veel naar éee
geftalte. Mol, doch is wel de helft grootere endeSnoiet,

waar van het bovenfte deel ver over 't onder-

fte uitfteekt, gelykt naar di<èn van een Spits*

muis , en het gebruikt denzelven ookomindéii

Crond te wroeten. De Staart heeft omtrentde

langte van het Lyf, doch is geen Duim- breed':

des ik my verwonder , boe men zeggen kan y

èat dezelve omtrent zo breed als 't Lighaam

zy. Deeze Staart loopt in een ftompe punt uit

en is met zeer kleine Schubbetjes bedekt, waar

tuflihen êenige Hairtjes uitkomen. De Agter-

pooten zyn grooter dan de Voórpooten ; doch

de Schenkelen zyn in beiden kort. Over 't ge-

heele Lyf heeft dit Dier een Vagt van zeer zagt

fyn Haïr, 't welk op de Rug glinfterend bruin
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Is^ aan den Buik geelagrig wit ofAfchgraauw. L Afdee?..

Men merkt aan, dat deeze Rot een dergelyke XXVII.

Levensmanier heeft als de Bever j bouwende _v,^^^^^

zig ook Wooningen of Hutten aan 't Water in Muskus^

de Biezen
5> en dat zync Tanden insgelyks aan Z^^/.

den buitenkant geel zyn. De Huid leverteen G^^bruik»

zeer fraay en fyn Bont uit, dat zeer gewild is

wegens zyne Muskus-Reuk; want dit Dier heeft

zo rnen verhaalt een Buil, die, uitgefneeden

zynde, zeer aangenaam ruikt 5 zonder dat men

'er egter eenig Moskeljaat in vindt. De In-

wooners van Martinique zegt Pater du Tertre,

eeten deeze Dieren , doch men is genoodzaakt

dezelven , gevild zynde , eene nagt over te laa-

ten leggen in de open Lugt, en zelfs het eerfte

Afkookzel weg te doen , om den al te fterken

Muskus-Reuk, waar van zy den Naam gekree*

gen hebbpn,

XXVIII. HOOFDSTUK,
]Sefchryving van 't Geflagt der Muizen , waar

in^ behalve de gewoone inlandfche en vreemde

Bpfch- m Water-Rotten, Huis- ,e7z Veldmui-

zen; ook begreepen zyn eenige zeer zeldzaams

Diereri; gelyk het Guineefch Biggetje, de

Lemming , het Marmeldier, de Hamfter , Egyp-?

tifche Springer en Vliegende Muis. Opteh

ïing van de byzondere Soorten der inlandfche

\, Peeu II Stuk. g e 3 ^Ot^.
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I.Afdeel. Rotten en Muizen y mlgQ is Brisson. Bezoar-

XXV III, Steentje in d^ Blaas d^r Rotten. Enz,

iioOFD-

^^^^^^* T7 En groot vcifchil is 'er onder de hedendaags

-^ fche Methodiften , (gelyk de Heer Daüben.

TON de genen noemt die Autheurenzynvaneen

geregeld Sarqenftel iq de Natuurlyke Hiftorie)

over de fchikldng van de Dieren 3 welken de

Heer Linn^^us gebragt heeft iq het Geflagt der

MöizEN. Klein, die de Verdeeling zyner Ge.

zinnen 9 onder de Dieren die Hairig en gevin-

gerd of niet Klaauwen zyn , naar 't getal der

Vingeren rna^kt, heeft deC^^yf^Vof Indiaanfche

Konyntjes gebragt in een ander Gezin dan de

Rotten en Muizen , welkeq hy met de Inkhoornen,

Mollen en Vlederrqiiizen , als vyf Onderdeelin-'

gen opgeeft van het Geflagt der Knaagende Dié^

ren , die vyf Vingeren of Toonen hebben. De

Heer Brisson maakt, gelyk ik reeds gezegd

heb, van de Cavia's het Konynen-Geüagt ^ van

de Marmeldieren en dergelykc ruig^Staarten he^

^ö^^m- Geflagt, en brengt onzcgewoone Rotten

en Muizen,, met eenige uitheemfchen , die eeq

byna ka^ile Staart hebben, tot het Geflagt def

Muizen.

De Kenmerken , waar onder de Heer Ltn-

Kenmer n.eüs alle de gemelde Dieren begrypt, zyneen-

ke:]* voudig: dat zy naamelyk de oriderfl:e Voortan-,

den fcherp als Elfen hebben. Dus was dit Ge-

flagt iq ftaat om eene groote Verfchcidenheid

van
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van Dieren te bevatten; in fommigen van wel-
1. afdeel.

ken de Staart zeer kort is of geheel ontbreekt, XXVIIL

in anderen langer dan het Lyf, en kaal in 't een, Hoofd-
STUK.

Hairig in 't ander ; ja ook met een Kwaft aan

'c end. Sommigen hebben uitwendig geen Oo-

ren , in anderen zyn zy kaal , in anderen Hairig,

in de meeften niet lang. De Voorpooten zyn

veel al vier- , de Agterpooten vyf- , in fommigen

egter maar drie-Vingerig.

Het getal der Soorten van dit Geflagt is der- Soorten,

halve grooter, dan wy het in eenig Geflagt,

uitgenomen dat der Aapen, nog gehad hebben;

te weeten zeftien, waar onder het Guineefch

Biggetje, niet onaardig, de eerfte plaats be-

kleedt, en de VHegende Muis of Inkhoorn de

laatfte.

.

(i) Ma(s zonder Staart ^ de Voorpooten vier- ^ j^

de Agterpooten drie-Vingerig. Porcellus.

Gu'.neefch

De Heer Brisson noemt dit Diertje, *t welk Biggetje*

veel meer grootte dan een Rot heeft , het In^

diaanfch Konyn^ en onderfcheidt het by den Soort-

naam van Konyn zonder Staart ^ metOoren^ wit

of ros ^an kleur ^ of idt heiden gemengeld. Het

is

(ï) MusCaiuM inilla, PaliDis tetradaaylis, Plantis

tridaaylts. It. Wefig. 224. Sy/l. Nat. X. p. ^f). Cunicu-
lus Indicus. Gesn. Quadr. 367. Aldr. Dig* 391 , 393^
Porcellus Indicus five Cuniculus Indicus. JoNsf!
Quadrup. i6i. Tab. LXIII. Fig. 5. Mus, s. Cunicu-
lus Americanus Guineënfis Porcelli pijls & voce.
Raj. Quadr. 223. Cavia Carabaya, Marcgr, Braftl.

5^4. Pis. Bia%. 103.

X.I>E£L. JISt¥k» e e 4
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ï. Afdeel.^^ de zevende Soort in zyn Konynen-Geflagi,

XXVIIL De Franfchen, zegt hy, noen^en het Cochon

Hoofd-
cl'Inde; de Duitfchers Indianifcb Kunele of In-

STUK
*

difch Smky als ook Meerferckeh Meerfcbwdns^

J^i^getje. 'c welk Zee-Varken betekent ; de folakkea

Zwinka Zamorska^ de Sweeden Mcirswin^ de

T Engelfchen Quiny Pig of Guineefch Biggetje.

Het heeft zyn oorfprong 't zy uit Guinea of

uit Brafil ; ten minfte wordt het uit Zuid-Ame-.

rika fomtyds in Europa overgebragt 5 alwaar meu

het iu Huis houden moet en zorgvuldig bewaa-

r^n 5 ZQ voor de Koude , als voor de Katten 5

die 'er niet minder heet naar zyn , dan naar de

Rotten en Muizen, laa,tendc 't zelve, wanneef

zy het in hunne Klaauwen krygen^ zelden on?

gefchonden vry. Ik zal hierkortelykdebefchry-;

ving doen van deszelfs Eigenfchappen, gelyk

die in een byzondere Verhandeling daaromtrent

gevonden wordt (*).

Eigen- De Spyze, welke deeze Diertjes , wanneer

fghappen. menze in Europa heeft, gebruiken, is allerley

foort van Aard- en Boomvrugten ; doch zy kun-

nen , gelyk on?e Konynen , weinig natte , weeke

Koft, ofzqlke, die afgang maakt, verdraageuji

f^ervende , indien zy te veel Moeskruiden , Kool

of Worteleq eeten , dikwils aan de Loop. Zy
drinken weinig en moeten zuiver Water hebben

of verfche Melk. Nooit eeten zy (taande, maar

al.

(*) l.iNN^i 4m(]BmU Acaiemic^ Vol, IV. p. ipc^

[uh tiu Mus Porcellus.
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altyd zittende en herkaauwen op de wyze detf^AFDEEi,^

Haazen en Konynen 5 flurpende den Drank met xxvïll.

een uitgeftoken Tong, gelyk de Katten. Hun. Hoofd-

ne beweeging is vlug, en zy tragten zig altyd'^^.*^^^^^

in de een of andere Schuilplaats te verbergen. 5;^^/y<5;

Geduurig zyn zy bezig, zig de Pooten te lik-

ken en het Hair te ftryken , gelyk de Katten

,

't welk de een ook dikwils den ander doet, en

de Moer inzonderheid haare Jongen. Zy klim-

men bezwaarlyk en fpringen zelden , doch gaan

fomtyds op de agterfte Pooten ftaan , om in de

rondte te zien ; willende niet gaarn in een Hok

beflooten zyn ; 't welk hun ziek doet worden,

Zy beminnen een zagte, warme, zuivere Le-

gerftee. Terwyl het Mannetje flaapt, hoqdt

het Wyfje daar by , waakende , de Wagt ; zy

maakt fomtyds een weinig geluid, en, bemerken-

de dat het Mannetje niet flaapt, loopt zy toe 3,

plukt hem by 't Hair, en doet hem opftaan

,

neemende zyne Legplaats in; wanneer hy, op

zyn beurt, haar bewaakt. De Stem van*tMan-

ijetje is grof, die van 't Wyfje fyn en piepen-

de. Onophoudelyk fchynen zy met elkander te

praaten , zwygende byna nooit ftil , dan onder

't flaapen. Hongerig zynde, of van iemand,

die hun eeten geeft, aangelokt wordende , gee*

ven zy hun verlangen door 't woord ovi , zeer

duidelyk, te kennen, en betuigen hun vermaak,

wanneer de Spys hun behaagt, door een zonder-

ling Geluid, 't welk naar dat van een Klokhen

^wcemt. Men kan ze veilig behandelen , want

hDzTi. II Stuk. Ec J den
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LAFDEEL.den Menfch doen zy geen kwaad ^ enbewyzen
XXVIII, zelfs veel vriendfchap aan hunne OppalTers;

STUK. ^^^^ anders zyn zy zeer fchuuw en krakkeel-,

Gumeefcb^^gtig, vegtende dikwils om de Spyze, gelyk

Biggetje, de Honden, of om de Legplaats, gelyk de

Varkens. In 't vegten vat gewoonlyk de een

den anderen, in de Nek, by 'tHair,, en plukc

hem geweldig, terwyl deeze als een Paard agr

ter uit flaat, weerende, zo met fchoppen als

krabben, den ander af. Zy beginnen 'tGevegt

l met knarlen der Tanden, en, indien het twee

Mannetjes zyn , raakt dikwils de een zwaar ge-

kwetfl: , die dan gierende het ftrydperk ruimt.

De uitwerking van dit byten in de Nek is,

indien die gebeten wordt jonger dan de an-

der zy, fomtyds van zulk een aart, dat des-

zelfs Agterlyf verlamt, en hy dus elendig moet

fterven.

Voorttec- j)^ Mannetjes zyn ongelooflyk ritzig, maar

de oude Wyfjes laaten zig zelden dekken , hoe-

wel fommigen lang genoeg vrugtbaar blyven.

Nooit zyn de Wyfjes geilder, dan op den dag

wanneer zy gejongd hebben , en worden aan-

ftonds weder bevrugt : zynde dit miflchien het

eenigfte Dier, dat op den zelfden dag, wan-

neer het gebaard heeft, zig van het Mannetje

gebruiken laat. Na verloop van vyf Weeken

brengt zy doorgaans twee, nooit drie, en zeU

den meer dan vier Jongen ter Wereld. Als-

dan moet men ze van alle anderen afzonderen

,

want deeze zouden haar zuigen , en de nieuw-

st
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geboorenenhetZogontrooven; terwyl de Moer, lAfdeeu

als alles in 't gemeen is, haar Jongen niet van XXVIII.

de anderen onderfcheidt, Zy verloft zig zelve;
^f^^^^

haaiende de Jongen, één voor één, met den Bek Guineefik

uit, hun fchielyk deNavelftreng afbytende, ea5fe<?(/>-

%e door likken fchoon maakende ; doch het Man-

netje geeft haar, indien hy 'er tegenwoordig is

,

zelden tyd daar toe. De Jongen komen met

Oogen en Hair voorzien ter Wereld , en na

twaalf Uuren tyds kunnen zy de Moer in 't loe-

pen volgen , wykende 'er niet voor in vlugheid,

Zy zyn ook byna aanftonds in ftaat , om derge^

lyk Voedzel te gebruiken als de Ouden ; 't welk

hun zeer wel te pas komt; want, alszybytoe.

val in Vuiligheid raaken , heeft 'er de Moer een

afkeer van en zou ze laaten derven. Om die

reden is men ook verpligt, deeze Diertjes ge-

duurig te verzorgen van een fchoone warme

Slaapplaats of Neft,

De Lighaamsgeftalte zweemt meer naar die Lighsams-

van een Biggetje dan van eenKonyn; gelyk de S^^^^^^'

Afbeelding, die men in 't gemelde Werk vindt

(*), aantoont; dogh het heeft niet meerlangre

daa

(*) Amcsnit. Amdem. Vol. IV. Tab. II.Dewyldie

Afbeelding zekerlyk naar 't leven gemaakt is , waar

van de Afbeelding van 't Diertje Plaat XV. Fig. 3*

in 't Werk genaamd de Dierl'^jke Wereld ter hefchou-

^vifjg opengezet , grootelyks verfchilt
,
gelyk uit dee^

ze Befchryving der Lighaamsgeftalte ook blykbaar is;

zo denk ik dat de^ze laaifte miiïchien het Brafili-

aanfch Konyn , Tapeti (aldaar Rat Konyn genaamd

,

1, D£Ki. u Stwjl. blad^i»
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LAFDEEL.dan omtrent een Voet, en derhalve de grootto

XXVIII. van een Inkhoorn of jong Konyn. Het Lyf eQ

.^^^°^°" de Kop is zeer dik, de Snoet ftomp , de Boven-

Ouineefcb ^^P ^^ ^^^ ^^ ^^^^ gefpleeten ,
doch digt ;

de

Biggetje. Onderlip veel korter dan de bovenfte , zo dat

de Bek zig onder den Snoet vertoont. Nevens

de Neusgaten ftaan taamelyk lange Knevels, als

I
ook drie Borftelhairtjes aan den l^oven-, drie

aan den onderkant der Oogleden. De Oogea

puilen uit, zyn bruin van kleur en groot. De
Ooren zyn wyd uitgefpreid , rond van rand

,

kort en ftomp, van buiten gantfch kc^al, zo dat

de Aders doorblinken , van binnen eei^ weinig

Hairig. De Pooten zyn kort, met zeer lange

fcherpe Nagelen gev/apend, inzonderheid de

Agterpooten. Het Lyf is bedekt metzagtHair,

dat taamelyk digt ftaat , doch zeer kort is , een

weinig langer en ftyver in de Nek. De kleur

verfchilt in dit Geflagt zeer, zelfs by die wel-

ken in 't wilde voortkomen, 't geen zeldzaam

is onder de Dieren. Men vindtze geheel wit

,

of geheel ros, de meeften zyn uit wit en ros of

gcel-

bladz. 133 O 't geen ik hier voorin het Geflagt der

Haazen befehreeven heb , zal willen betekenen. De
lange Knevels en de Nagelen , ontbreeken 'er ze-

kerlyk aan , en de Ooren fchynen te lang voor die

van het Guineefch Biggetje , welken maar elfen tot

het Hair uitkomen , zo de Verhandeling in 't Werk
van LiNNiEüs meldt. Ook fchynt het my toe» dat

wel meer eenige verwarring omtrent é^^ZQ Diertjes

,

die beiden in 't Franfch byn^ d^n «elfden ns^ao) vges

l^^^ beeft plaats gehad^
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geelagtig rood gemengeld; fommigén hebben I. Afdees.»

i^warte vlakken* XXVIH,

De onderde Voortanden zyn, gelyk in de^^^^^^-

Rotten, Elswyze fcherp ; de bovenfte, {iompQ^^^^^0

en byna driekantig , krom ftaande. Het Dier Biggetje,

heeft geen Hoektanden. De Kiezen maaken O® Taa-

een dubbde Ry, wederzyds vier, waar van de
^"*

bovenfterl zydelings uitwaards wyken , de on-

derften inwaards> en deeze febynên^ zo wel als

die, ieder uit twee Tanden , doch meteen der.

den, die dunner is ^ in 't midden, tebeftaan;

zo dat fommige Schryvers de gedaante van die

Kiezen, niet onaardig ,by de letter W vergely-

ken. Het Bekkeneel gelykt , om zyne langwer-

pigheid , meer naar dat van het Konyn , dan

van den lokhoorn of Bever; egter zyn de Oog-

hollen zo hoog niet van i*and.

De Ontleeding van dit Dier , in 't werk

gefield door Èntiüs, volgens het berigt van Inwendige

RaJUS, heeft weinig byzönders ontdekt. Het^^^^^"*

hadt den Blinden Darm zeer groot , ja grooter

dan de Maag , waar in het eenigermaate over-

eenkomt met de Haazen en Konynen , en hier

door wordt het denkbeeld omtrent derzelver

Herkaauwing n^der beveftigd (*). TufTchen de

Schaft , die zeer groot was , en het uiterfte van

den Endeldarm , vondt men , gelyk in de Haas,

een groote holligheid, uit welker Wandea een

wit-

(*) Zie bladz. 387, hier voor.

I D£El. II stuic«
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IAfdeeu^^^^^ ftinkende Stoffe kon uitgedrukt wotden^

•XXVIII. even als uit de Klieren by den Aars*

Hoofd- Deeze Biggetjes verftrekken , behalve 'tvei^*

Guineefch^^'^^^ 't welk zy door hunne gebaarden j vlug-

Biggetje, heid en gefnap geeven , tot eene zeer aange-

Gebruik. naame Spyze. Men pluktze 't Hair uit en braadt^

ze, wanneer hun Vleefch de malfchheid van

Konynen- en de vetheid van Varkens- of Zv^^y.

nen-VIeefch heeft. Dikwils worden zy derhal*

ve , in Europa , wegens hunne fterke Voorttee^

ling, voor de Keuken zo wel als tot pleizier^

aangefokt*

IX^ (2) Muis met een km Stmrtjèy dè J^oorpooten

Leporinus, vier-*, dè Agterpooten drie-Vingerig.
Konyn van

Java. Deeze , die by Brisson de eerfte is in zyn

Konynen-Geflagt en by Klein onder de After^

bafen of Cavia's geplaatfl: wordt , heeft de groot-

te omtrent van een Haas; de Kop is klein naar

\ Lyf gerekend ; de Ooren zyn als Muizen-

Ooren; de Oogen groot en uitpuilende; dö

Pooten lang : het Agterlyf is dik en gelyk heÊ

geheele Dier bekleed met rosagtig Hair , waar

I onder eenig bruin gemengd is. Het huisveftop

de Eilanden van JavaenSumatra, in Ooftindie.

Ilt. (3) Muis met een kort Staartje^ de Pooten vyf-

Lemmus. Vingerig.
Lemnnng, j)^
Pl. XX.

(^2) Mus Caudè abbreviatd, Palmis tetradadylis,

ïig. I. Plantis tridaaylis. Syfl. Nat. X. p. 59. Lepus Javen-

I
fis. Cat. Carolin. 3. p. ï8. Tab. 18.

I (3) Mus Caudi abbreviata, Pedibus pentada<5ly-

lis.





Plaat XX
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De Naam , die in verfcheide Taaien van het
/^ Afdeel.

Noorden aan dit Diertje gegeven wordt, fchynt XXVIII.

uit het Woord L(Z^ dat by de Yslanders en Hoofd-
STUK

Noorweeeers leed betekent en 't Woord Mus . *
.^ Lemmings

of Mans ^ een Muis, lamengeiteld tezyn. Hier

van komt Lamus , Lemmus , Lemming en Lem-^

mendèvy altemaal Naamen in Noorwegen gebrul*

kelyk, gelyk de Laplanders het Lummick noe-

men. De Sweeden geeven 'er den Naam vaa

Fiallmusi dat is Bergmuis , of ook van üoïö-

maus en Sabelmaus aan ; maar gemeenlyk noemt

men het de Noorweegfcbe Muis^ fchoon hy zig

van de Laplandfche Bergen , zo wel in de Sweed-

fche als in de Deenfche Provintiën , uitbreidt.

Deezc Muizen zyn eeniglyk zo 't fchynt aan Ofdeeze

de Alpen van Lapland bepaald, en plag-^"|f^^

ten aangemerkt te worden als de voornaamftewoiken

Plaag van de omleggende Landltreeken. Men komen ?

maakte zig wys , dat zy uit de Wolken op

het Aardryk nedervielen , en dat dus het Land

door dezelven , gelyk wel eer Egypte , onmid-

delyk van Gods hand bezogt werde. Hierom

gebruikte voortyds de Roomfche Geeftelykheid

een Formulier van bezweering en vervloeking

daar

lis. S'jft. Nat. X. p. S9' Mus Caud^ abruptÉ, Cor-
pore fulvo nigroque vario. Syft. Nat, VI. p. lo^AÜ.
Stockholm, 1740. s. VoJ. II. p, 75. Tab. VI. Fig. 4,5,
Faun* Suecic* 26. Mus montanus. SciioeFF. Z^/?/>. 346»
Lemming. Olear. Mus, 21. Tab. XII. Fig. 6. Lem-
mus. Ol. Magn. Sept. Libr. 18. Cap. 20. MusNor-
vagicus. Worm. Mus. 322. Tab.325.A/i?«^^r,6.RAj»

Quadr. 227.

1. Dbijl, Il Stvk,
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t Afdeel.^^^^ tegen, dat nog voor handen is. Geleerde

XXVIIL Mannen, gelyk Wormiüs en Scaliger, heb-

Hoofd-
^^^^ j^^j. nedervallen van deeze Dieren met den

Stuk
'^

r
*

. Re^en en derzelVer vorming in de Wolken,
Lemmtng^ ^ ^

,

niet voor onmooglyk aangezien ^ ja zelfs met

veele redenen getragt te ftaaven : anderen heb-

ben gemeend, dat een Nevel of dikke Mift in

ftaat zy om ze van de Bergen af te fleepen.

ïhans vindt men ook geopperd , dat zy door

een Wervelv\^ind, Oês genaamd, die magtig is

een geheel Laft Haringen uit dé Zee over 't

Land te fmyten, van dè Bergen afgerukt en

dus verfpreid zouden worden (*).

Oorfproag De Heer Linn^eüs die , met alle hedendaag-

van dit
f^j^^ Natuurkundigen, zulks voor Verdigtzelen

becldé houdt , meent den oorfprong deezer dwaaling

ontdekt te hebben. „ Hedendaags i zégt hy

,

,5 zyn 'er nog eenige Luiden ^ die gelooven,

„ dat de Wolken in Lapland, Menfchen, en

55 Rendieren zelfs, met zig kunnen wegvoerer^

5, weshalve de genen , die in 't Gebergte rei-

„ zen, genoodzaakt zouden zyn , wanneer 'er

3, eeri Wervelwind Öntftaat , plat op den Grond

„ te gaan leggen. Ik ben zelf, meer dan eens,

3, op de hoogde Bergen en van de Wolken

., omringd geweeft. De Ysbergen zyn de al.

3, Icrhoögften, en ftrekken zig, óp veffcheide

„ plaatfen , latigs de Alpen he^en ^ tot drie en

„ vier

(^) ËR. PONTOPPIDANS, |gat. J^l'ft. ÜOH Mtp
töegCU. II. Th. pag. 62.
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5, vier Mylen in de breedte uit; op welken L Afdeel*

„ seen sroene of kaale Plek gronds, maar een X^VIïL
^ 1- 1 1 }

Hoofd-
je altoosdmirende Sneeuw, die zo hoog, ais de

^^.^^^

„ hoogde Berg, op het Aardryk legt, te zien Lemming.

3, is, en welker Oppervlakte overal metBaaren

5, is als de Golven van de Zee. Deeze Sneeuw

„ is hard , zo dat inen 'er onmogelyk doorko-

„ men kan en zo vaftals Ys : mcnziet'erbree^

5, de door den Vorft veroorzaakte Barltcn in,

„ daar by Zomer de Zonnefchyn de Sneeuw

„ aan de kanten doet fmellen, waar van hcc

„Water afloopende Beeken maakt, en dus

„ ontftaan 'er Afgronden, met loodregte kan-

„ ten , of van onderen breeder , in deeze

„ Sneeuwbergen; van vyftien toe dertig Vade-

„ men diep.

„ Wanneer de Laplanders , in 't reizen over Lapland-

5, deeze Bergen, aan de Kimmen een klein '^«"^^^^^^

„ donker Wolkje befpeuren , weeten zy aan-^^^^"^^ * -

„ ftonds , dat zy op een bekwaamiC plaats ftil

3, houden , of hunnen weg naar zulk een plaats

„ rigten moeten , daar zy verfehuiling kun^

„ nen vinden. Het Wolkje ryft langs hoe

,5 hooger, wordt van tyd tot tyd grooter , tot

5, dat het den halven Horifont beflaat , en

3, brengt een Stormwind met zig , overdekken-

3, de eindelyk Menfchen en Beeften als een dik-

3, ke Nevel : de natte deeltjes zetten zig aan

3, alle Hairen , en het wordt zo duifler, dat

33 men naauwlyks de Handen , veel min de Voe-

,, ten , zien , noch het geroep van een anderen,

1. D££L II Stuk, Ff ,3 dlc
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ï. Afdeel.m die op eenigen affland is, hoorenkan. Wan-.

XXVIII. ,, neer nu iemand in zulk een duifternis voort-

sTUKr^'^* „ gaat , daar men niet voor zig uit kan zien , is

Lemming. 35 het ligt te begrypen , dat hy gereedelyk in

3, zulk een Afgrond , tulTchen het van een ge-

,5 borften Ys , vallen 5 en daar levendig begraa.

3, ven worden of verdrenken kan. Hier uit zal

5, het Gerugt ontftaan zyn , dat de Wolk Lap-

3, landers en Rendieren met zig voert, en van

3, de Bergen om laag fmyt. Anders kan de Wolk

5, zo min iets opheffen als de Nevel, en nog

3. veel minder deeze Muizen , die , gelyk an-

5, dcre Dieren , in de Gebergten ter wereld gc-

„ bragt en opgevoed worden , van welken zy

,

35 in :iekere Jaaren 3 als geheele Volkplantingen,

35 afkomen , en dit op zulk een fchielyke wy-

3, ze , dat in voorige tyd de Inwooners der Pro-

3, vintiën , digt aan Lapland gelegen , die zulk$

3, niet gewoon waren , het voor een Plaag des

3, Hemels aanmerkten , welke zy met Vaft- m
33 Bededagen tragtten af te weeren (*)."

Eigen- De Lemmingen houden in die Gebergcea

fchappen. j^qjs- ^neïi vindt ze 'er alle jaaren, en zelden z^

men , in het doorreizen derzelven , een hoop Aar-

de ofHeuveltje ontmoeten , in 't welke zig geen

Gat vertoont , dat zo wyd is, dat men 'er , mee alle

de vyf Vingeren te gelyk , in den Grond kaq

Icomen. Men vindt 'er zelden meer dan een of

twee

8Uf üa^ aaör i/40. Vol. II. p 75.
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twee in ; doch dikwils met vyf of zes Jongen L Afdfël»

byzig; hoewel zy, gelyk de Muizen, agt Pram^ XXVlü.

men hebben. Zy zyn niet zeer vrecsagtig 5 kef.
s^uKr""^^'

fende, wanneer men ze naby komt, gelyk ^^"^ immin^.

jong Hondje, en bytende in den Stok, dien men

ze voor den Bek houdt. Hunne Spyze is Gras

en Rendieren-Mos ; zy herkaaüwen gedeeltelyk,

als andere Muizen , doch zo volkomen niet ; e-

ven of het een baftaard-Soort ware* De Hon-

den der Laplanders leeven , wanneer zy met de

Rendieren ter Weide gaan , gtootendeels van

dit Gedierte.

Het allermerkwaardigfte in deeze Muizen is HunTie

hunne Vlugt van de Bergen, gelyk men het mag Vlü^t vmi

noemen: dewyl men opgemerkt heeft, dat zeer ^ ^^^^^*

weinigen derwaards w^ederkeeren en de meeden

fneuvelen. Toen de Heer Hogstéoem , in 'c

Voorjaar 1742, tcKaitom^ 'm Lzdeao-Lapmürk^

aankwam , vernam hy , dat deeze Bergmuizen

,

wat over de drie Jaaren te vooren, in ongeloof-

lyke menigte , een Reize verder naar 't Ooflen

ondernomen hadden. In de Zomer van dit Jaar

befpeurde hy , dat deeze Dieren weder op hun-

ne terugreize naar de Gebergten zig bevonden.

Zo wel Laplanders als Boeren verzekerden hem,

dat het altyd hunne gew^oonte was geweeil, na

een langer of korter tyd , dus , op de zelfde wy-

ZQ als zy heen waren gereisd, cerug te keeren;

doch met dit onderfcheid , dat naauwlyks hec

honderdfte deel van hun overgebleeven was ; de-

wyl zy , onderwegs , aan zulk een menigte van

LDeel. 11 Stuk. Ff 2 ToC-
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I. Afdeel. Toevallen en Gevaaren onderhevig zyn (*)-

XXVlil. 't Gemeen Gevoelen is , dat in de twintig

STUK^^^' J^^^^^ ^^^^ of tweemaal liet Land, dat digt aan

Lemming, de Laplandfche Alpen legt , zo wel in Sweeden

Manier als in Noorwegen , van een Heirleger deezer

van voort- jDieren overftroomd wordt. Van 't Gebergte
trekkein

j^qqIq^^ ^ \ welke het Ampt Nordland van vSwee-

den affchê'idt, en voor derzelver eigentlyke Va-

derland gehouden wordt , ziet men ze , als het

de tyd is van hunne Reize , overkomen , en in

groote Troepen , ten deele door Nordland en

Finmark naar den Oceaan , ten deele door

Sweedfch Lapmark naar de Boden -Zee marfchee-

ren. Volgens het berigt van den Heer Linn^üs,

gcfchiedt hunne Marfch in een regte lyn ^ w^aar

van zy naauwlyks ooit ter zyden afwyken , of

eenigen omweg neemen , en , wanneer zy zulks

van wegen een Rotsfteen , die hun ontmoet 5 ge-

noodzaakt worden te doen , dan zoeken zy aan

de andere zyde hunne Streek wieder , en gaan

in den eerden koers voort. Zo zy aan een Ri-

vier of Meir komen , daar zwemmen zy met den

zelfden koers over, en zo hun op 't V/ater een

Vaartuig voorkomt , fpringen zy 'er liever op

en aan de andere kant weder af, dan dat zy

hunnen koers veranderen zouden. Men verhaalt»

dat fommigen deezen Togt onderneemen , met

hunne Jongen in de Bek of op de Rug.

Over-

1749. Vol. XI. p. 19.
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Overal , daar die Ongedierte zynenWeg neemc, I. Afdp.rl,

is de Schade byfter groot ; want zy ver- XXVIII.

treeden niet alleen het Gras, maar eeten 't zei- ^^^^^^^^^^

ve , en het ftaande Koorn , met Wortelen en al
1^.^.^:^,^^

op ; zo dat de Landman een zeer llegten Oogft schade die

te verwagcen heeft. Egter worden 'er van de zy doen.

Beeren^ Wolven, Voflen, Bontfems, Marters

en dergclyke Dieren, een groote menigte ver-

nield 5 en de Honden zelfs maaken 'er jagt op

:

zo dat ver de meeden onderwegs fneuvelen , eer

zy de Zee aan den eenen of anderen kant be»

reiken : waar in men wil dat de overigen , al

voortgaande in die zelfde koers, zouden loopen

%x\ om hals komen: hoewel dit egcer bezwaar-

lyk met haaren gemelden Terugrogt naar de

Bergen is overeen te brengen. Daarenboven is

dit Onheil niet algemeen; treffende, gelyk de

Plaag der Sprinkhaanen , maar eenige weinige Dis-

trikten. In zekere Heerlykheid van 't Stigt van

Bergen worden , om de drie of vier Jaaren,ee-

nigen van deeze Muizen gevonden , die maar

Vy^inig in getal zyn , en geen aanmerkelyke

Schade doen. Sommige bygeloovige Luiden

houden daar jaarlyks een zogenaamd Mui-

zen-FeeJl ^ hier in befhande, dat zy hunne

belle Kleederen aandoen, en , in plaats van wer-

ken, dien^Dagluy en ledig , meefl flaapende,

doorbrengen: 't welk^mifichien, vaneenBede-

ftond of Dankdag wegens dit Ongedierte zal af*

komftig zyn (*). De

(*J Er. Pqntoppïdajns , ab boven.

1,Dkeu IIStvk» Ff q



454 Beschryving
I Afdeel. De Lemming , waar van ik fpreek, (afge-

XxviiL beeld Plaat XX. Fig. i ;,) is wat klcinder dan

«TüK.^^^* een Bofchrot, en ongevaar zo groot als een Mol,

Lemming, waar van hy omtrent de gedaante heeft ; doch

Lighaams de kleur van de Vagt is, niet onaardig, uit zwart,

gellake. g^^^ ^^^ ^.qs gemengeld , of fomtyds ook bruin-

geel gelyk de Bontfems ; hier en daar geftreept

en gevlakt. De Pooten en Ooren zyn zeer

kort , gelyk ook de Staart , die ruig is , geel en

zwart : de Kop gelykt naar dien der andere Mui-

zen en aan den Bek zyn Knevels, 't Getal der

Voortanden is onder en boven twee ; dat der

Kiezen twaalf, drie wederzyds, in ieder Kaak.

Aan elke Poot zyn vyf fcherpe kromme Nage-

Icn , de middelden langft. De geheele langtc

van 't Lyf wordt op vyf Duimen gerekend.

Inwendige Bartholinüs , door wien in den jaare 1651

,

deeien. met den gemelden Olaus Wormiüs, aan wel-

ken eenige Noorfche Bergmuizen van Bergen

naar Koppenhagen gezonden waren , dezelve

ontleed werden , kon van de Ingewanden , als

uitgedroogd zynde , geen berigt geeven. Het

Dyebeen was met een driedubbeld hoofd aan

de Heupkom gewricht , en in de eene Muis

vondt men den Schenkel , die gebroken was ge-

weed 5 door Eelt te famen gegroeid. Misfchien

,

zegt hy, was dit Been gebroken, door 't vaU

len van de Muis, met den Regen, opeen har-

* den Steen of op 't Dak van een Huis (*) : waar

uit

(f) Bartholin. Rariorum Cent^ II. Hift. 73*
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uit men ziet , hoe ingeworteld dit denkbeeld l. Afdeel.

ware; te belachlyker , alzo het niet weezen kan XXVJII.

of zulk een Dier moeft, uit de Wolken vallen- ,^^!^^^^'

de , al ware het op den blooten grond , eens-
1^^^^]^^^^^^

klaps verpletterd zyn.

Die zelfde Oncleedkundige berigt ons , hoe Gebruik,

de Huid zo teer was , dat zy zonder fcheuren

niet afgefcheiden kon worden , dan boven aan

de Snoet, en dit is de reden, dat de Sweeden

toe hun leedweezen , hoe fraay de Vagt ook

zy , daar van geen gebruik kunnen niaaken.

De arme Laplandcrs eeten dikwils het Vleefch

van deeze Dieren , fchoon de Honden alles , be-

halve den Kop, leggen laaten ; waar uit blykc*

dat zy geenszins Vergiftig zyn ^ en hun befmet-

ten van de Lugt door eenen Peftilentiaalen

Stank, bedaat zekerlyk meeft in de inbeelding:

want de veelheid deezer Dieren is hedendaags

zelden zo groot , dat men 'er voor fchrikt : in te-

gendeel brengt hunne komfl dikwils voordeel

aan ; dewyl een menigte Wild Gedierte , dac

hun troepswyze van de Bergen navolgt, om 'er

op te aazen , door dit middel het Landvolk in

de handen loopt en gevangen wordt (f),

(4) Muis y met een korte hyna kaak Staart ^ ^^

rondagtige Ooren efi dikke Wangen, '

Marmota^
Uit Marmdl

(t) LiNN^üS , in de Stokholmfe Verband, van 1740*

als boven.

(4) MusCaud^abbreviatè fiibnudé, Auriculisro-

fiindatis, Buccis gibbis, S'^jl. Nat. X. p* 60. Maf
1. DsEt, 11 Stuk, F f 4 Catt^
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L Afdeel, Uit Brafil waren wy naar Java, van daar naar

XXVIIl. de bevrozen Laplandfche Bergen overgeltapt.

Hoofd- tii^ns doen wy een fprong naar de Alpen van
STUK»

, Svvitzerland en Savoije , om een zeer bekend
Marmel'

dier. Dier te befchryven dac daar huisveil , en by de

oude Schryvers onder den naam van Bergrot^ 'm

'c byzonder van Rot der Alpen , welken Pli-

Kïus allereerft daar aan fchynt gegeven te heb-

ben , geboekt ftaat. De Italiaanen noemen het

Miirmonty Marmota oïMarmontana ^ de Graauw-

bunders Montanella; de Duitfchers en Switzers

in 't algemeen Murmelthier ^ waar van dcNeer-

duitfche naam van Marmeldier afkdmt ; in 't

Franfch heet het Alarmotte.

p. ^ De geheele uitgeftrektheid der Alpifche Ber-

fchappen. gen , van de Grenzen van Dauphiné af tot in

Tyrol , moet aangemerkt worden als het Va-

derland van deeze Dieren. Zy bewoonen daar

van de hoogde Toppen en verbergen zig tegen

't aankomen van den Herfft, wanneer de Alpen

reeds met Sneeuw bedekt v/orden , in hunne

Winterwooningen 5 alwaar, volgens het berigt

der Jaageren 5 veelen by elkander huisveften in

een zelfde Hol , en doorgaans een oneven ge-

tal , van vyf 5 zeven , negen of elf. Men wil,

dat

Caudè elongati nud4, Corpore rufo. Sy/l. Nat. VI.

p. 10. Mus montanus. Matth, Dioscor. 2. Cap. 63.

Mus Alpiniis. Raj. Quadr. 22 i.WAGN.Hehet.]p. 179.

DoDART. Mem. liL p. jï/Gesn. QuaJr. 743. Aldr.

Quadr. 445*
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dat zy 'er, byna de helfc van 't Jaar , te wee-
y, Afdiil,

ten van Oktober tot in April, doorbrengen in xxVilL

een zo diepe Slaap , dat zy , fchoon men ze
^

«^^^^ï--

STÜK.

aantaft, rukt en trekt of üaat, geen teken gee,- ^j^rmeU

ven van gevoel of beweeging ; waar van het dier^

Spreekwoord afkomftig is : U Jlaapen als ds

Marmot,

Omtrent deeze Verblyfplaats zyn eenige by-

zonderheden aan te merken. Als het de gele-

genheid toelaat, graaven de Marmeldieren hun

Hol onder een harde Rots ; als of de Natuur hun

die voorzigtigheid geleerd had, om voor 't op-

delven der Menfchen beveiligd te zyn. Zy

hebben twee Ingangen, de een hooger om in

en uit te komen, de ander laager, om de Vui-

ligheid te loozen. By 't aankomen van den

Winter maakt ieder zyn Legerftee van Hooy

of Stroo, en, als de Koude toeneemt, of wan-

neer alle, die tot het Gezin behooren , 'erbin-

nen zyn , floppen zy de Gaten digt, en maake^m

ze zodanig toe , dat men ze van buiten niet

ontdekken kan. De Jaagers , derhalve , wan-

neer zy deeze Dieren vangen willen , tekenen

de plaats waar de Ingang is , eer dezelve ge-

flooten zy , met een Stok of Steen ; laacende

hun doorgaans drie Weeken of een Maand in

rufte, dewyl men ze in de groote Koude be^l

betrappen kan : egter zyn zy dikwils zeer moeie-

lyk te vinden , wegens de diepte van hunne

Holen.

Wonderlyke dingen zyn van deeze Die-

I. DaiL. TI stvk. Ff 5 ren
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LAFDREL.ren verbreid: gelyk, datzy de verandering van

XXVIII. het Weer door luid gieren zouden aankondigen;

sTu
^^^ dat 'er, v/anneer zy uitgaan, altoos een op de

Marmeiy^^^^ ftaat aan den ingang van het Hol, om de

dier. anderen te waarfchouwen , wanneer hy onraad

verneemen mogt, en dat zy, als 't mooy Weer

is, zig nu en dan eens buiten hun Hol vcrlufti-

gen : doch zulks is met het digt toegeflopt zyn

der Ingangen en met den diepen Slaap , waar iii

zy zig bevinden, naauwlyks overeencebrengen,

\ Is zeker , dat men in de Zomer de Alpifche

Bergen van hun ziet grimmelen , zonder ze te

kunnen vangen ; want zy zyn op 't Gebergte

ongelooflyk gaauw.

Manier Onder de hedendaagfchen is op 't geloof van
om Voor- Pn^jus aangenomen , dat de Marmotten een

j^u^Pj^ljg zonderlinge behendigheid gebruiken , om den

brengen. Voorraad , dien zy verzameld hebben , naar

hunne Holen te brengen. Een hunner, wil men,

gaat op de Rug leggen, en de anderen ftape-

len zyn Lyf , tuflchen de Pooten , vol Hooy %

trekkende denzelven dus , als een Sleede, by

de Staart voort. Sommigen tragten dit te be-

wyzen door de kaalheid van de Rug , welke in

deeze Dieren fomtyds plaats heeft ; doch de

Heer Klein agt cjie handelwyze , zo wel in

de Marmeldieren , als in de Bevers , ongeloof-

baar: want de Marmotten, zegt hy, verzame-

len voor zig , zo min als de Mieren , van wel-

ken men dit ook voorgegeven heeft , Voorraad

tegen den Winter, dien zy flaapende doorbren-

gen;
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gen ; en het Hooy of Gras zou , zo wel als alle i. AFDfeEÜ

andere groene Kruiden , in 't kort in hunne XXVIII,

Holen befchimmelen en verrotten moeten (*). Hoofd-
STUK

Van alle wilde Dieren is 'er geen zo gemak. ^
kelyk tembaar 5 naar men fchryft; de ouden uit- ^/^^..

gezonderd, die boosaartig zyn. Men leert de

jonge Marmeldieren , zonder veel moeite , al wat

men ze leeren wil; gelyk danfen , fpringen , zig

als dood houden , den baas kammen en hem 'c

hoofd luizen op de wyze der Aapen , benevens

andere potferyën. Getemd zynde vervolgt het

de Honden , en byt dezelven fomtyds niet zagt;

maar men moet zorg draagen , dat het aan de

Meubilen geen fchade doe ; want het knaagt en

byt alles , daar het by kan komen , aan (tukken,

gelyk de Muizen en Rotten. Indien men het

Eeten aanbiedt , neemt het zulks , om het aan

den Bek te brengen , met de Voorpooten ^ die

het als Handen gebruikt, gelyk de Inkhoorens,

op de Agterpooteu zittende. In 't Veld voedt

het zig met Wortelen , Kruiden , Vrugten ; zelfs

met Torren , Sprinkhaanen en Kapellen ; maar in

Huis eet het Brood, Kaas, Bry, Vleefchfopen

alle Spyze , die men 't zelve geeft, beminnende

de Melk zeer. Onder 't drinken hoort men het

preutelen of mormelen 5 en om die reden is 't,

zegt Klein, dat de Duitfchers het Murmelthür

genoemd hebben. Het Wyfje brengt , ieder

Dragt^

() Hiflor, Avium Prodrom* Apfcndix^

1. Dlkl. 11 Stuk.
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I.AFDEEL.Dragt , drie of vier Jongen voort. De Reuk

^^^^^' deezer Dieren is zo fterk , dat men die in de

«TUK. Zomer kwaalyk kan verdraagen. Zy leeven tot

Marmel- ^^^" Jaaren toe , zo men wil.

dier. De Marmeldieren , tot hunne natuurlyke groot-

Lfgbaams-te komende, zyn weinig kleinder dan een Kat,

en derhalve grooter dan de genen , die men dik-

wüs van de Savooijaarden rond ziet'draagen.

De geflalte zweemt meer naar die van de Be-

vers dan van de Rotten , en de kortheid der Ag-

terpooten , gepaard met de ruigheid hunner Vage,

en de houding van het Lyf , doetze eenigermaa-

te naar de Beeren gelyken : weshalve ook de

Grieken dit Dier , zo 't fchynt, Arktomys ^ of

Beer-Rot, genoemd hebben. De ouden zyn

bruiner rood dan de jongen. De Staart is ruim

een handbreed lang en zwart , of uit zwart en

geel gemengeld. De Agterpooten hebben vyf

fcherp genagelde Vingeren , de Voorpooten vier^

waar van de Marmeldieren veel gebruik maaken

,

zo in 't uithollen van den Grond als in 't beklau-

teren der Rotfcn en tuiïchen twee Muuren op

te klimmen ; 't welk zy wonder hoog kunnen

doen , gelyk de Italiaanfche Schoorfteenvee-

gers. De onderde Voortanden wyken met de

punt van elkander af, en de bovenden zyn

breed, van buiten geel; des het gebit veel naar

dat van den Bever gelykc Boven en onder de

Oogen zyn eenige Borftelhairen, en ter weder-

zyde van den Bek ftaan eenige ryën Knevels.

De
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De Ooren zyn kort en vertoonen zig als afge- l Afdeel»

fneeden*
*

XXVlïL

By de Ontleedin^ vondt men twee flrooken '^^oofd-
^ ^ STUK.

Vet, van een Vinger dik, die, onderde Spie-
Marmel*

ren van den Buik, tuflchen de Vliezen begrce- ^i>r.

pen waren , van welken Severinüs , die de in- Inwendi-

wendige deelen van 't Marmeldier zo naauw-S^^^^i^a.

keurig heeft befchreeven, in *t geheel geen ge-

wag maakt. Het waren verlangingen van het

Vetvlies der Nieren, zig uitltrekkende, over
)

alle de Darmen heen , tot aan het Schaambeen.

en bedekkende het Net, waar in de meefte In-

gewanden van den Buik beflooten worden ge-

vonden; gelyk aan dat der wilde Dieren, óïq

veel loopen en fpringen moeten. De Maag

was klein en in gedaante als die van den Menfch:

. de Darmen byna overal even dik ; zynde in 't

geheel tien Voeten lang. De Lever fcheen uit

afgezonderde KHeren tebeftaan, gelyk de Nie-

ren in jonge Kinderen, en was hoog rood van

kleur ; de Milt uitermaate groot en platagtig van

gedaante : het Alvlees dubbeld , gelyk in de Hon-

den. Men vondt de Balletjes in de Liefch ver-

borgen , en hunne zelfftandigheid bleek zeer

duidelyk uit wederzyds omgebogene en op el-

kander leggende Vaatjes te beftaan, zynde met

de Aderen en Slagaderen door middel van fyne

Vliezen te famen gevoegd. De Opperbal was,

gelyk in de Stekelvarkens, van den Bal afge-

fcheiden.

De Bergluiden der Alpen, inzonderheid in Gebruik*

j. DiiL. 1I5TVK, Sa-



46t Beschryviico

L Afdeel. Savoije en Tyrol , (dat de armfte Menfchen ,

XXVin.
Qj^ 2Q j.g fpreeken , op den Aardbodem zyn ,)

sTüK.^^^*
gebruiken de Marmeldieren ^ zo zy dezelven

Marmel-™^^^'^^ kunnen worden, tot Voedzel, bereiden-

dier. de het Vleefch daar van als dat der Varkens

,

waar van het eenigermaate den Smaak heeft

;

doch het is zeer geil, taay, en zwaarom te ver-

teeren. In de Geneeskunde wordt het Vet toe

verzagting , pynftilling en oplolTing aangepree-.

zen; inzonderheid tegen het Nier Kolyk; als

wanneer men het op die Lighaamsdeelen flrykt,

daar de Pyn gevoeld wordt. Ook is de Smee*

ring van Paracelsüs, die uiteen Once Vetvati

Bergrotten, een half Once Olie van zoete A-

mandelen, benevens een] Drachme Olie van

Roozen en even zo veel Olie van Kamillebloe-

men , famengefleld werdt ^ in het Zydewee niet

teveragten. Men heeft *er , in 't aankomen van

den Winter, gevonden, die zo vet waren, dat

zy tot twintig Pond woogen.

Poolfch Behalve dit Alpifche befchryft de Heer Bris-

,. * soN twee andere Europifche Marmeldieren ; te

weeten, dat van Straatsburg, 't welk de Cw^-

tus van Gesnerus is, daar ik ftraks van fpree-

ken zal , en het Poolfche , dat door Klein tot

een zelfde Soort als het Alpifche betrokkea

wordt. Dit laatfte, dat aan Poolen eigen is,

wordt aldaar BoHk en Swiszez geheeten , zynde

volkomen gelyk aan het Alpifche, maar geel-

agtig van kleur over 't geheeleLyfmeteenwei-

Dig ros Hair aan de Kop en Staart, Indien wy

den
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den Kardinaal de Polignac gelooven niogen , j^ ^fdeeu

(*), gaan de Eigenfchappen van deeze Dieren, xxviif.

al het ^ene ooit van de Alpifche Marmotten is Hoofd-
STUK»

verhaald, nog zeer ver te boven. „ Zy voe-
^^^^^^^

3, ren troepswyze Kryg tegen elkander j en, na^;>^^

3, een hardnekkig Gevegt , waar in van weder.

55 zyden eenigen fneiivelen , wordt den Over-

j,,
wonnelingen tot ftrafFe opgelegd ^ den Over-

55 winnaaren te dienen : die hun ten dien einde

55 in Kuilen , als een foorc van Gevangeniflen

,

5, bewaaren tegen den Oogft, wanneer deeze
)

„ Dieren op de Rug moeten gaan leggen , om

5, als Sleeden met Gras en Kruid geladen, te

,, worden voortgclleept ". Zo ziet menden ee-

nen fabel op den anderen geflapeld

!

(5) Muis met de Staart middelmaatig van lang- V.

te^ Hairig y het Lighaam vaal ^ de Ooren ^^^^^*

rondagtig^ de Voorpooten vieu ^ ^'^^^^^^ï^^^-kaanfcb,

ten vyf'Vingerig,

Dit Dier, 't welk in Noord-Amerika en voor-»

naamelyk in Maryland huisveft, wordt deerne-

rikaanfcbe Marmot genoemd en is in 'tWerk van

Edwards keurlyk afgebeeld. Het heeft de

grootte omtrent van onze Konynen ; de Oogen

zwart en uitpuilende; de Ooren kort en rond;

Kne-

(*) Antilucret. L. VL
^5) Mus Caud^ mediocri Pilof^ , Corpore grifeo,

Auriculis fubrotundis , Palniis tetradadyiis, Planus

pentadaétylis. Syft. Nat. X. p. 60. Monax fiveMar-

mota Americana, Edw, Av. io4« Tab. 104.

X. ïiM.ïx. II Stvjc,
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L.^FnFEL. Knevels die uit Hairen, zo flyf als Varkens-

XXVUL Boiftels, beftaan, en dergelyke Hairen ter we^
Hoofd-

^^Yi^ydQ van den Bek : vier Vingeren aan de

M r772el
^^^^''

'> ^y^ ^^^ ^^ Agterp^oten , allen zeer

dier. lang en gewapend met lange , fcherpe Nagelen.

Het geheele Lyf is met Hair bedekt, donker-

bruin op de Rug, aan de Zyden een weinig lig-

ter en nog ligter aan den Buik. De Snoet is

bleek en blaauwagtig Afchgraauvv : de Nagels

,

Vingers en Pooten , tot den Hiel toe , zyn zwart.

De Staart , die meer dan de helft der langte

heeft van het Lyf, is met bruin en zwartagtig

Hair bekleed.

VL (6) Muü met een kortagtige Staart , de Ooren

Cricetm. gerond y bet Ligbaam vojïi onderen zwart ^

Ham Her, aan de Zyden rosagtig.

Dit is het Dier , 't welk van den Heer Bris-

soN de Straatkirgfcbe Marmot genoemd wordt 5

als komende veel in het Land rondom die

Stad voor. Het is by de Schryvers onder

den Latynfchen Naam Crketus bekend. Men
noemt het 'r ov^xtgio Beer-Muis ; v^^ant Arktomys

is^ gelyk wy opgemerkt hebben, de algemeene

Griek.

(6) Tylus Caod^ fubabbreviarè^ Auriculis rotun-

.énh^ Corpore fiibtus irigro, Lateribus rafefcenti-

büs* Syfi Nat. X. p- 60.
.

Mus- Caudl eloogatd,

Corpore cinereo , nuilo nigroquc, lcng'uudi?'3iitcr

-^>r\r,^ 5t/?, Nat: VL. p. 10. Cricetns. R-^j. Quadr.

^-u- I^PB^ Nat. arr."D. IL A* 5. ObC \Uu GRS!>f.

'Ouad/ 7l%* Vi*è^^\i\tx. Meijer 77^/>r. (Norib. 1748

foi.) TtibVSi, 82.
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Griekfche Naam der Marmeldieren , die alte- L Afdeel.

maal de eigenfchap hebben van op te zitten, XXVIIL

gelyk de Beeren. By Straatsburg heet het Kom- ^tvk.^^^^

faerley om dat het zyn werk maakt van Koorn Hamftsr.

op te zamelen en in Zakken, die het wederzyds
^

onder de Kaaken heeft, naar zyn Neft te voe-

ren. De Polakken noemen het Skrzeczek en

Chomik^ de Duïtfchers in 't algemeen Hamjler

of Hamefter.

Menigvuldig komt dit Dier in Thuringen en Eigen-

in Poolen voor, alwaar het zig onthoudt in de ^ ^IP^^"*

Tarw^ Akkers, graavende diepe Holen in den

Grond, aan 't end met drie Vertrekken, in een

van welken het zyne Woonplaats heeft , in 'c

sndere zyn Voorraad oplegt , en in het derde

zyn Vuiligheden looft. Men wil ook, dat het

byzondere foorcen van Spyze; gelyk Graan ^

Erwten, Booncn, in byzondere Kamertjes be-

waart, brengende dezelven in de gemelde Zak-

ken naar zyn Hol, dat, behalve den Ingang, :.

die zeer krom en bogtig loopt , nog een regt

Gat heeft, om door ce gluuren. Tweemaal

's Jaars brengt het zes Jongen voort.

Men rekent de langte op een half E!le ; zo Geftaite*

dat het grooter dan een Rot is, en omtrent als

een Konyn, of wat kleinder, hebbende zeer

korte Pooten en een Staart van omtrent agc

Duim lang, zo de Heer Brisson fchiyft. De
kleur is boven op den Kop, op de Rug en

Staart , rosagtig grys : aan de Zyden van 't Lig-

haam ros, de Keel wit en de Buik zwart. Het

iDEki, 11. Siui, Gg ge.
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I.AFDEEL.gc^^^ der Vingeren van de Pooten, zegt Lïn-

XXVUL NiEüs, is my zo wel in deeze Soort vanMuizea
1 looFo - ^i5 jj^ jg voorgaande onbekend,

STUK

Ilamfler. Men merkt aan , dat de Hamfter een zeer

Gebruik, fchadelyk Dier zy , om dat het zo veel Koorn

en andere Veldvrugten vernielt of weg fleept.

Men graaft het uit den Gronde ten deele ook

om den Voorraad magtig te worden , dien het

in zyn Hol heeft opgezameld ; doch het is ge-

vaarlyk aan te doen en moet met Yzcren Haa-

ken uitgehaald worden. Getergd wordende van

een Man te Paard , heeft men gezien , dat de

Hamfter het Paard naar de Keel fproog en daar

aan hangen bleef met zyn fcherp gebit. Men
kanze dooden met Poeijer van witte Nieswor-

tel 5 onder deeg van Honig en Meel tot Koek-

jes gebakken. Het Vel levert een zeer goed

Bont uit , en het Vleefch is eetbaar en goede

Spyze; hoewel ik aangemerkt vind dat het,

ivat rykelyk gegeten , Schurft en Uitilag op 't

Lyf veroorzaaken zoude. De Jongen laaten zig

tam maaken , en kunnen als Inkhoorntjes ge-

houden worden.

Sommige Schryvers fpreeken van een Diert-

je 5 Citellus genaamd , 't welk zy in grootte en

geftalte by een Wezeltje vergelyken, en zeg-

gen 5 dat het boven op 't Lyf vaal , van onde-

ren wit zy. Miffchien behoort het tot de We-

zeltjes; miffchien tot deeze Soort van Muizen?

ÊRissoN heeft het in zyn Konynen-Geilagt ge-

plaatft.
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plaatft, en zegt dat de Duicfchers het Zyfel of j. Afdeêu

Ziefel noemen. XXV il

L

Thans komen wy tot de befchryvlng der ge- ^^^ofd-

^oone Rotten en Muizen, waar onder, gelyk g^
*

men reeds overlang heeft opgemerkt, eenige van Rot-

Verfcheidenhcden zyn. Brisson telt twaalf ^^"f^^

Soorten op> in zyn Muizen-Geflagt, naamelyk ^^^^"*

i> De Rot. Rattus.

Muis mer een zeer lange Staart , donher Afch^

graauw van kleur. Woont in de Huizen»

ü. De Müis. Sorex

Muis met een zeer lange Staart , donker Afch^

graauw.^ aan den Buik ivitagtig. Woont
in de Huizen.

5. De BoscH-RoT. Mus Sylveftris.

Muis met een zeer lange Staart^ van hoven

bleekvaal^ van onderen witagtig. Wopnc
in de BofiTchen. -

4* De GROOT E Veld Rot. Mus Campeftris

major.

Muïs met een zeer lange Staart , het Lyfhruin^

aan de Zyden ros. Woont in de Velden.

'5- De Amerikaamsche Muis* Sorex America-

nus.

' Mu is met een zeer lange Staart , en bleek bruin»

rood van kleur. Wponc in Amerika.

6. De AMEKiKAANiCHE RoT» Ratuis Ameri*

canus.

Muis met een zeer lange Staart^ van hoven

geelagtig ros , van onderen witagtig ^ de Oo"

ren agterlyk geplaatft. Woont in Amerika.

"7. De wïTTK ViRGiNisCHE RoT» Mus albüg

Virgin ianus.

Muis met. een lange Staart^ V lyf wit van

l. D&EL. Il SïUK, Gg 2 kleur
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L Afdeel. ^^^^^ ^el zwarïagtige Knevels. Woont ia

XXVÏIL Virginie.

Hoofd- 8. De Rot van Noorwegen. Mus Norvegïeus.
8TÜK.

jjf^y^ ^^^ ^^^^ i^^^^ Staart^ uit den bleek

Afchgramwen bruin.
^ Wordt in Noorv^e-

gen gevonden.

p. De MiTLot.

Muis met een lange Staart^ het L'^fvan ho-

ven uit den bruinen geelagtig , van onderen

uit den zvitten Afcbgraauwagtig. Woont in

de Boflchen, Velden en Tuinen.

10. De OosTERscHE Rot. Mus Orientalis.

Muis met een lange Staart , '/ Lyf ros , met

witte ftreepen op de Rug , die als uit Paar-

Jen fc/jynen famengejïeld ie zyn^ getekend.

Woont in Ooflindie.

11, De Water-Rot* Mus Aquaticus.

Muis met een lange Staart y het Lyfvan boven

bekleed met Hair j dat uit zwart en geelag-

tig gemengeld is , van onderen Afchgraauii\

Wordt op Waterige plaatfen gevonden»

ia. De KLEINE Veld-Rot. Mus Campeftris

minor.

Muis met een korte Staart ; hei Hair uit zwart

en vuilgeel gemengeld op de Rug , donker-

grys aan den Buik. Men vindtze in de

% Velden en voornaamelyk geduurende den

Oogfttyd.

Dus ziet men , dat de Heer Brisson zeven

Soorten van inlandfche Rotten en Muizen op-

geeft; te weeten de Huis-Rot en MuFs; de

Bofch- en WatcF-Rot , de Mulot , dat is de mid-

delbaare , benevens de groote en kleine Veld-

Rotten of Muizen : want de grootte maakt tus-

fcben
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fchen de Rotten en Muizen byna alleen het on-
[^ Afdeel.

derfcheid van benaaming , gelyk bekend is. XXVIII.

LiNN.^us 5 heeft in Sweeden zes Soorten van Hoofd-
STUK

inlandfche Muizen opgemerkt j waar van de

laatftgeraelde hiqr de eerfle is, en verder vol-

gen zy elkander, als blykt.

(7) Muis met een Staart van middelhaare lang-*
yj^^

te 9 d'imgehaird; de T^oorpooten omtrent vier-y TerreftHs

de Agterpooten vyf- Vingerig ; de Oorm korter
^^^^"

dan het Hair van de Vagt.

By RaJUS vindt men deeze genoemd , de

Veld-Muis met een grooten Kop en korte Staart;

anderen noemenze de kleine Veld- of Land-

Rot. Zy is grooter dan een Muis, en haar Oo-

ren zyn byna verborgen in het Hair , dat zy

knger dan de Muis heeft. De Staart is nietbo.

ven een Duim lang en met meer Hair dan in

de Rot , doch egter niet digt met Hair bezet,

waar van de kleur is als boven gemeld.

Deeze Soort van Muizen is het, zo -t my
toefchynt, die fomtyds op een deerlyke wyze

de Weidlanden en Bouw-Akkers omgraaven;

zo dat zy in de Jaaren , wanneer zy flerk ver-

menigvuldigen , Muizen-Jaaren in de Nederlan-

den

(7) Mus Caud^ mediocri fabpilofö, Palmis fub-

teiradaétylis, Planiis p€ntada<aylis, Auriculis Veilere

breviorlbus. Syfi. Nat, X. p. 6\. Mus Caudè longi

pilüft , Auribus fubrocundis Vellere brevioribus. Faun.

Suec. Sp. 29. 531//. Nat. VI. p. 10. Mus agreftis , Capi-

je grandi brachyuros. Raj, Q^adr.^ii^

IDerl. Il Stuk, Gg 3
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I^^/^Pjj^^j^^den genaamd 5 als een groote Landplaag aange-

XWIli. nierkt worden. Het is zeker dat deeze Soorc

Hoofd- van Muizen ook te Water gaat ; want men heeft

ze by geheelc Troepen op de Zuiderzee zwem^»

mende gevonden, 't Is niet minder waar, dat

dezelve de Wortelen van Gras en Kruiden af^

knaagt of opeet, en miffchien ook wel deEen*

depuUen doodt , gelyk LmN^EUs dit daar van

verzekert.

VÏÏL (8) Muis met een lange Hairige Staart , de

Jmphi' Agterpooten tujcben de Vingeren gevliesd.

Water- dj^ \s de gene die men gemeenlyk Water-^

^ ' Rot noemt , en welke van den Heer Linn^eüs te

vooren geplaatft was onder de Bevers, uit hoof-

de van de gewebde Voetzooien der Agterpooten

(*), waar omtrent hy egter thans fchynt te

twyfclen en Brisson maakt in 't geheel daar

van geen gewag. Hy houdt aan de kanten van

Graften, Slooten en flaande Wateren huis,

maakende zyn Neft in de Rioolen , agter de

Schoeijingen, enz. Hy zwemt, duikelt , knaagt

Wortelen en Kruiden , doende in de Hoven en

Bouwlanden veel fchade , en eetende ook waar-

fchynlyk Vifch of ander Watergedierte.

De

(8) Mns, Caudd elongata pilofö, Plantïs palraa-

tis. Syf9. Nat. X.p, 6f. Mus m^jor Aquaticus Cve
Rattus Aquaticus. Raj. Quadr* 217. Mus Aquaticus,

Bellon. dquat. 3$. Tab. 36.

(*) Cador CauH^ linearf tereti. Rattus Aquaticus.

S'^H* Nat. Vï. p. 10. Faun. Suec. Sp. ^5.
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De langte is , volgens Brisson , van 't end i, Afbkfx.

van den Snoet toe aan 't beginvan de Staart, XXVIïL

zes Duimen , die van de Kop twee en van ^^!'^^^'

-de Staart vier een vierde Duim. De Oogen zyn

taamelyk groot ; de Ooren kort , rond , en byna

onder 't Hair verholen. Vier Vnigeren of Too^

nen heeft hy aan de voor- 5 vyf aan de Ageer-

pooten, en in plaats van den Duim aan ieder

Voorpoot een Nagel, die kort is en ftomp.

Van de kleur is in de Elfde Soort , hier ba-

ven 5 gefproken.

(9) Muis met een hnge byna kaak Staart ^ de ^^*

Voorpoten vier-Vingeng met een Nageltje ^^
fiuis-Pvot.

plaats van Duim ^ de Jgterpcoten vyf- Plngerig.

De Latynfche Naam, G/fy, betekent het

zelfde Dier als Ra,ttus , een Naam , welke van

't Franfcbe Woord Rat fchynt geformeerd te

zyn. De oude Schryvers noemen hem de groo*

te Hds-Miiis , tot onderfcheidiog van de ge-

meenc Muizen , die hy in grootte overtreft.

OndertuiTchen voert hy^ in de Europeaanfche

Taaien meellal den naam van Ratto of Rato en

Rat of Rot^ gelyk de Italiaanen hem P^^ato di

Cafa of Huis.Rot heeten , en 't is denkelyker
dat

(9^ Mus Caudi e^ongat^ fubnucü , Palmis tetra. ^

dactylis cum UnguicuIoPollicari,Planns peinadaaylis,

Sy/i.Nat.X.p. 61. Mus,Caudèlonga fubniidi, Corpora

füsco cinerascente. Faun.Suec. 28 v^/?. Nat. VI. p. 10.'

Mus domefticus major.GESN. Ouadr. 1 09.ALDR. 0?/^^//*.

417.RAJ. Quadf\2iY Glires. JoNST. ^«/7^r. Tab.LXVÏ*

ï, Delu IIStvk. Gg 4
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I. Afdehl. dat de Ouden door 't Woord Glis een Veld-

XX\I[I. Muis of Berg-Rot bedoelen. In 't Hoogduitfch

«tuk!"^" geeft men 'er , fomtyds , wegens de Slaaperig-

Huh'Rou heiden Vadzigheid van dit Dier, den Naam van

Sieben-Schlafer aan , dien KLEiif gebruikt als eea

Geflagtnaam van de Rotten.

Woon- 2^y^ woonplaats is in de Huizen van Euro-

plaats, p^ , zegt LiNNiï^üs ; doch elders merkt hy aan',

dat dit Dier overal in Sweeden huisvcft , uitge-

zonderd in Lapland (*). Hier omtrent is won-

derbaar , 't geen ons van den Heer Po^toppi-

DANS verhaald wordt (f), „ De Rotten (zegt

,5 hy) inzonderheid Bofch- en Water-Rotten

,

55 leeven in 't Noorden niet verder dan tot

55 Helgeland toe 5 daar zy, ook aanftonds fter-

55 ven 5 wanneer zy uit het Zuiden met Sche-

55 pen dcrwaards komen. Leeven zy 'er nog

55 eenigen tyd5 men ziet ze doch in 't volgen-

55 de Voorjaar 5 wanneer 't Zaad uit den Grond

5, komt 5 niet verfchynen. Hardanger in 't

5, Sticht van Bergen lydt geen Rotten. In 't

5, Sticht Aggerhuis heeft men 't zelfde befpeurd,

5, en fchoon aan de Zuidzyde van Vormen y (een

55 grooten Stroom die van Mios komt ^jViot'

55 ten 5 gelyk elders , gevonden worden , blyven

55 zy 5 daar over gebragt wordende 5 niet in 't

5, leven; gelyk men dikwils by 't voeren vaa

5, Koorn in 't Magazyn der Vefting Vinger on-

55 dervonden heeft," Hy leidt zulks af van

55 een
() Faun. Suectc. p. 10.

(t) .4i5at,]^i[t faan^Sajtaegen. 11. Th. ?• 55^
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een byzondere gefteldheid of uitdamping vani,AFDEEi.

den Grond. XXVIIï.

De fchade, welke dit Ongediert aan allerley Hoofd-
STUK

Levensmiddelen niet alleen , maar ook aan
^^^ /^^^

Kleederen, Houtwerk, en alles byna wat het
£jggj,/

in ftaat is te kaauwen of teknaagen, toebrengt, fchappeii.

maakt hetzelve alom zeer gehaat, en het wordt,

om die reden, zo veel mooglyk vervolgden

vernield. In de taamelyk bewoonde deelen van

Europa komt het ook zelden tot die vermenig-

vuldiging , dat men 'er merkelyk door benadeeld

wordt ; veel min dat de Ingezetenen door zulk

een klein en magteloos Schepzel zouden ge-

noodzaakt worden te verhuizen , gelyk voor-

tyds in cenige Diflrikten van lönie zoude ge-

beurd zyn. Egypte is, na de Overftroomin-

gen van de Nyl , nog dikwils zodanig van dee-

ze Dieren gekweld, dat men het als een Straf-

fe des Hemels aanmerkt. De Katten zyn ons

tot vernieling van dit Ongediert een groot be-

hulp , en 't fchynt dat de Rotten in de heete

Lugtftreeken ongelooflyk fterk voorttcelen.

Men vindt , dat de Ingezetenen van 't Eiland

Procida, by Napels, zig onlangs aan het Hof

aldaar beklaagden , over de Schade , welke zy

van de Rotten leeden , dewyl het hun niet ge-

oorlofd was Katten te houden. In verfcheide

Plaatfcn der andere Wereldsdeelen is men 'er

vreezelyk van geplaagd , en die naar de Indien

vaaren ondervinden zulks op de Schepen , al-

waar zy niet te vernielen zyn. Immers , wan-

I. Deel. II Stuk. Gg 5 DCCr
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LAfdeel.^^^^ zy Leeftogt kunnen vinden, vak dit met

XXVIIL gemakkelyk: anders weet men ze door middel

Hoofd- van een Sponsje in Olie gebraden, of gefloo-

^^^'^/
ten Glas onder gekaauwd Brood of Vet gé*

* mengd, maar wel allerzekerft met Rottekruid,

van kant te helpen.

Dat de Rotten, wanneer zy ergens naauw

beflooten zyn en niet ce eeten krygen, elkan-

der opvreeten , is een ontwyfelbaarezaak ; doch,

aan den anderen kant, weet men ook dat zy,

zo 't mooglyk is , hunne makkers in den nood

byftand bieden. Ik geloof wel niet, 't geen

MizAULT verhaalt, dat, waiiheèr men twee

Rotten in een Aarden Vat of Pot op 't Vuur

zet, deeze Dieren door hun yzelyk gieren, we-

gens de Hitte, alle de Rotten uit de nabuur-

fchap tot zig roepen , zo dat zy by hun in de

Pot fpringen of in 't Vuur loopen; maar 't is

zeker, dat zy op't fchreeuwen van hunne Mak-

kers toeloopen, en dat iemand, die een Rot ge-

greepen heeft, fomtyds door de andere Rotten

aangevallen en zodanig in de Handen gebeeten

wordt, dat hy den gevangen Rot moet vry

laaten.

Witte Verfcheide Schryvers verzekeren , geheel wit-

Rosten. ^^ Rotten te hebben gezien , en in 't algemeen

fchynt men te gelooven, dat zy door Ouder-

dom wit worden ; gelyk iemand verhaalt van

• een Rot , welke zeven of agt Jaaren in een

Kooy geleefd hadt. Dit is egter te verwonde-

ren, daar men bevonden heeft , dat deeze Die-

ren
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ten zo ongaarne beflooten willen zyn. Dat zy
j^^^^^^^^

door het Voedzel of de Koude ook wit zouden XXVIII'

worden, gelyk Cardanüs wil, is geheel onge- Hoofd-
. c, STUK.
loof baar.

, ^
De Heer Morand, Doctor-Regent van de ^,

"\ .*

_
,

Steentje m
Fakulteit der Medicynen te Parys, zondt, voorde Blaas.

,

Vv^einig Jaaren , aan de Koninklyke Sociëteit te

Lions een Vertoog over een byzondere foorc

van Bezoar of Steentje, dat men gemeenlyk vindt

in de Blaas der Rotten. Hy ontdekte zulks by

de Ontleeding van een Rot , en meende dat het

een byzondere Ongefteldheid in dat Dier ware,

doch naderhand vondt hy, dat van twintig Rot-

ten , daar hy de Mannetjes en óudilen toe badt

uitgekoozen, byna de helft den Steen of eenige

andere Kwaal hadden in de Piswegen. Hy merkt

aan , dat de manier van groeijing van deezen

Steen in de Rotten geheel anders is dan van den

Menfchelyken Blaas-Steen, Zie hier zyne Waar^

neeming.

,5 De geheele Wereld weet, dat, in 't alge*

„ meen , de grondflag deezer Samengroeizelefi

3, een Kern is , om welken zig , ongewaarwor-

3, delyk , een onbepaald getal van Laagen ver-

„ zamelt ; maar , in de Rotten , is het geen tot

3, grondflag dient een zeer dun vierkant Blaad-

3, je 5 't welk de Heer Morand , w^egens deo

3, glans, dien het heeft, vergelykt by cenldcia.

3, (tukje Moskovifch Glas , op welks twee vlak-

3, ten zig Zandigheden beginnen op te hoopen,

3, van den zelfden aart , als het Blaadje dat hun

J. D EEt. II Stuk. 35 tÖ«:
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I.Afdeel.j* tot Grondfteun dient, en van jfiguur bynaal§

XXVIII. 5> kleine Naaldjes. Zy fchikken zig daar op zulk

• Hoofd-
^^ een manier, djM de Steen een zeer langen tyd

STUK
.* „ de Teerlingfe figuur behoudt, welke hy be-

*
,, kornt van de figuur van 't Plaatje, dat hem

5, tot Kern verftrekt , en altoos een weinig bui-

„ ten de kanten van den Teerling uitfteckt ; 't

5, gene vier Draaden vertoont , die uitmunten

5, door hunnen glans; ten zy 'er mooglyk ver-

3, fcheide Steentjes aan elkander zitten : alsdan

,, doet de wryving, naar maatc zy in grootte

5, toeneemen , deeze Draaden en den glans ver-

,, dwynen van de Naaldjes, die den Steen fa-

3, menflellen ".

In de optelling deezer Bezoars , di? in de

Rotten zyn gevonden, wordt gewag gemaakt

van cenen, die op zig zelf alleen was en de

' grootte hadt van een Kerfenfteen ; van een an-

deren als een Hennipzaadje, en van een derden

als een Gerftkoomtje : om kort te gaan ; men

vondt 'er in een zelfde Blaas tot twaalf toe

,

waar van negen de grootte omtrent hadden van

Koriander-Zaad , de overigen waren kleinder.

De Heer Morand heeft bovendien opgemerkt,

dat de Rotten onderhevig zyn aan een Kwaal

die de Lever bottig maakt , gelyk in het Wol-

vee, beftaande uit platronde Wormen, die men

ontdekken kan , zelfs zonder dat Ingewand te

openen, aan witte (lippen, waaronder zy huis-

veften.

Gcllalte. De Geftalte van den Rot is iedereen bekend.

De
>
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De Heer Brisson rekent zyne langte, zonder f. Afdeel*

de Staart 5 die latiger is dan het Lyf, op zeven XXVIIL

Duimen. De Ooren zyn groot en doorfchy- ^^|^^^^^^'

nende. De Staart is bekleed met kleine Schub- Huh-Rot.

betjes, waar tuffchen eenige Hairtjes, zeer dun-

netjes , zyn geplaatft. De inwendige deelcn ko-

men met die van den Muis overeen. Volgens de

Waarneeming der vcrmaardfte Outleedkundigen

van deezen tyd, is de Rot, onder alle Dieren,

het gene, welks deelen der Voortteeling mecfl

naar die van den Menfch gelyken.

Men wil dat de Romeinen, weleer, zo veel Gebruik»

Smaak hadden in 't Rottenvleefch , dat zy dee-

ze Dieren daar toe in Hokken opkweekten,

welken Varro Gliraria noemt ; doch uit deezc

benaaming is het zeer waarfchynlyk , dat dit

niet van die affchuwelyke Dieren, maar een

foort van Veld- of Berg-Rotten zullen gewecfl:

zyn, en miiTchien wel de Hamfter of het Mar-

meidier. Hedendaags egter zyn 'er nog Lan-

den , daar het Volk de Rotten eet ; doch mis-

fchien zyn dat ook een ander foort van Rotten,

die niet van bedorven rottige Spyzen en Vetten

leeven , gelyk dikwils onze Huis- of Scheeps-

Eotten doen. In tyden van Hongersnood vindt

men dac zy dikwils gegeten zyn , en 't is niet

gemakkelyk te ontdekken, of dit, dan 't ge-

bruik van bedorven en onnatuurlyke Spyzen

,

benevens 't gebrek aan zuiver Water, in zulk

een geval oorzaak zy van Peftilentiaale Ziekten.
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LAfdeel.

XXViir, (^^) ^'^'^^^ ^^^ ^^^ ^^^S^ byna kaak Staart ; de

Hoofd- Voorpooten "uier- de Agterpooten vyf* Vingerig.
STUK.

X. De Naam van den Muis is in veele Taaien

Muscfdlus. y2Ln Europa ook nagenoeg de zelfde en zeer

Muis. overeenkomflig met den Griekfciien en Latyn-

,

fchen Mus: want men noemt hem in \ Hoog*

duitfch MauSy in 't Sweedfch Mms , in *t En-

gelfch Moufe, De Italiaanen, egter, hebben

hun Sorice en Sorgio di Ca/a; zo wel als de

Franfchen hun Souris, afgeleid y/anSorex; welk

Woord , onder de Romeinen , van algemeener

betekenis fchynt geweeft te zyn, In 't He*

breeufch werdt de Muis Acbar geheecen , in 'c

Arabifch Phir of Pbar.

Eigen- De Muis is een vreesagtig , vlug 5 flimDiert-
fchappen.

j^, zeer fcherp van gehoor, als ookvanfmaak

en reuk. Het zwerft overal op de Koornzol-

ders , in de Huizen en zelfs in de Boffchen by

de Huizen, inzonderheid van Eikeldraagende

Boomen, zode Heer LiNNiEus aanmerkt. Over

dag houdt het zig, uit fchrik voor Menfchen

en Becften, doorgaans fchuil: by nagt gaat het

onbefchroomd , om zig de koft te befchaaren

,

die

(10) Mus Caud4 elongad fubnudl, Palmis tetra*

daè:ylis , Plantis pentadaétyiis. Sy/f. Nar» X. p. 62.

Mus Caudè nudiuscuJa , Corpore cinereo fusco , Ab*
domine fubaibescente. Faun. Suec, Sp. 31. Sy/l, Nat.

VI. p. 10» Mus. Gesn. Qiiadi.-ji/^ Aldk. Quadn
417. JoNsr. Quacir. Tab. LXVI. Mus doinefticus

Vftigaris s. minor. Raj, Quadr. cl\%.
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die het op de reuk ontdekt en geen moeite I.Afdrel.

fpaart om ze magtig te worden, al moet het XXVilI.
,

zelfs, ten dien eindereen Befchot van Planken
^^J^^^^^^'

aan Kaffen en Kiften, of 't gevlogten Teen van
^j^^^Muis

Mandewerk doorknaagen. Het weet de lekker-

fte Kaas en 't befte Brood uit te kiezen ; 't is

zeer graag naar Vet en Vleefch of Spek ; ce-

tende verder alles byna wat 's Menfchen Spys

is. Aristoteles zegt , dat de Muizen niet drin-

ken ; doch men is thans van het tegendeel ver-

zekerd en heeft zelfs gezien , dat zy Menfchen-

Spog en Pis oplekten by gebrek van Water.

Volgens RicHELET knaagt de Muis alles wat

hy vindt , wanneer het hem aan Drank ont-

breekt , en daarom zet men , zegt hy , Water

in een Bibliotheek , ten einde zy niet aan de

Boeken komen mogen.

Behalven de Katten en Wezeltjes, waar van Sterke

de eene in Huis, de andere op 't Land, groote ^^^^^^^^'

verdelgers der Muizen zyn , maaken 'er ook de

Kat-Uilen en andere Roofvogelen jagt op. Men
weet , hoe veel 'er de Menfchen in Valletjes

vangen en van kant helpen: doch, niettegen-

ftaande zulks, blyft 'er altoos genoeg van dit

Ongediert om ons te plaagen. Dit komt eens-

deels van de kleinte der Muizen 3 die in fchuil-

hoeken dringen, waar uit zy naauwlyks te ver-

neftelen zyn ; anderdeels van hunne fterke Voort-

teeling. Aristoteles wil , dat zy zo wel in de

fchielyke voortbrenging als in menigte vanJon-

gen boven alle andere Dieren uitmunten: wacc
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I.Afdeel.^co heeft, voegt hy 'er by, een Muis gevon-

XXVIII. den, die bevrugt zynde in een Pot met Geerft,

ilooFD- daar zy niet uit kon komen , was geraakt, heb-
STUK

' <j -f

V '\j ' bende zes-en-twintig Jonge Muisjes byzig. Wy
gelooven egtcr niet, dat de Muis gemeenlyk

t'eener dragt zo veel , of zelfs twaalf Jon-

gen werpt: dewyl de Ondervinding leert 5 dat

het getal der Jongen doorgaans maar vyFis of

zeven op 't hoogile. Men vindt meer Mannet-

jes dan Wyfjes onder de Muizen.

Tembaar- Deeze Diertjes maaken een fcherp geluid ,

heid. dat men Piepen noemt , om dat het naar den

klank van een Fluitje zweemt , en zy heb-

ben vernlaak in 't Muziek, zo men wil. Ook

zyn zy niet ontembaar , en , eens tam gemaakt

zynde , tragten zy niet te ontvlugten. Men
houdt ze fomtyds in Kooytjes met een Molent-

je en Rad, 't welk zy , door in hetRad teloo-

pen , zeer gezwind doen omdraaijen. Het erg*

lle is, dat zy dikwils Piflen, 't welk een zeer

leelyken Stank veroorzaakt. Onder de Muizen

zyn 'er, gelyk onder de Rotten, geheel Sneeuw-

wit en deeze worden als wat raars gehouden.

Men ziet ze fomtyds in een Doos draagen , en,

als die geopend wordt, uit de handen van den

Baas eeten , waar na zy eenigen tyd op den Ta-

fel , daar de Doos op ftaat , gekuijerd hebben-

de , van zelf weder in de Doos kruipen.

Het uit-
' '^ Gerugt wil , dat men een Muis , door hem

fteeken een Oog te doorbooren met een Naald, aan-

derOogen#^Qjj^,g fterven doet. Men heeft Proeven daar

om-
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omtrent in 't werk gefield, en dit ook in eenige L Afdsel.

Muizen bevonden; doch naderhand begon men XXVlü,

te denken, of het knypen van dit Diertje in ^^^
^^^^^^'

de Hand , na dat men 'c eerO: met gewdd in
//^/^../|f^^/^^

de Muizeval heeft getragt te vatten^ en dus

zeer gepynigd ; ook de oorzaak van dit fchielyk

Sterven ware: even gelyk men de Vogeltjes,

doorze hard te behandelen , ligtelyk om hals

helpt. Derhalve de Proef neemende met een
'

Muis, dien men voorzigtig greep, (lak men

^yn beide Oogen uit, zonder dat hy eenig let-

sel daar van had. Ook is t' niet onwaarfchyn*

lyk, d^t men m dê voorgemelde Proeven te

diep gedoken heeft.

In de VerzamelingeÉ der Duitfche Natuur- Ddzeiig,

Onderzoekers (^) vindt men ecne Waarnee- ''t^^.^'-^

ining van Doktor Schelhammer^ hóe dat de

Muizen fómtyds door Duizeligheid worden aan-

getall. 5, Op zekeren morgen (zegt hy) in mya

5, Kabinet komende , zag ik op 't midden van

5, den Vioer een Muis, die zig onbeweegiyk

„ hieldt, met het gezigt ftyf op den Grond ge-

5, Hagen. Verwonderd ftaande , diiteèn zo vrees -^

5, agtig Dier in myn tegenwoordigheid bleefeI^^

I,
ten , naderde ik hetzelve , doch liet bewoog,

5, zig niet. Eindelyk begon het zig z':zx iiiei

5, rond te draaijen, in een Omtrelr, die niet bo<.

„ ven «en half Voet van \ r.iiddelpunt af ware,

^, en <Jit duurde eenigep. tyd, Nq QQm hieldt de

„ Muh
<•) Epèem. Nat. Qmofar. Dec. Ef, Aok. t, p. ^7§,
i.o«Ki. iiSTüx. Hh . -^ -^ ^
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1, ArDEEL.35 Muis eensklaps (lil en verroerde niets dandea

XXVïii. 35 Kop, met eene trillende beweeging: danbe-*

fiTUK.^^"^'
5vgon hy v/eer op nieuws te draaijen, zonder

Muls-Muisje ophouden. Deeze Vettooning duurde by de

5, twee Uuren, waar na hy langzaam voort-

^5 kroop naar den Wand en zig in zyn Gat ver-^

j, borg." Zo ziet men dat de Dieren Kwaaien

hebben ^ daar wy het minde niet om denken

zouden* Voor 't overige is deeze Duizeligheid

öf draaijing, gelyk men weet, inde groote

Beeften, Paarden, Koeljen en Schaapen, niet.

onbekend en dikwils doodelyk.

Geflalte* De Lighaarasgeftalte van den Muis verfchilt

niet van die der Rotten ^ daïi dat hem het Na-

geltje aan de Voorpootcn , 't w^elk in deeze voor

een Duim of vyfden Vinger verftrekt, ont-

breekt. Brisson rekent de langte op twee Dui-'

men en drie vierde Duims, die van de Staart op

drie Duimen en vier Linien ; zo dat de Muis

omtrent een derde der langtevan deïi Rot heeft;

die derhalve ook wel zo groot en zwaar moet

zyn als twintig Muizen.

liet Plair. Het Muizen-Haiir verfchaft een merkwaardig

Voorwerp ten dienfte van het Mikroskoop. 't

Is het doorfchynendfte van alle foort vanHair,

en vertoont zig als eéne Buis , die eenig

Merg inhoudt , ds[t famengefteld is uit Vezelen ,

welken zo veel duifterè ftreepen maaken , die

in eenige Hairtjes overdwars , in anderen Spi-

raalswyze geplaatft zyn. Deeze Merga:gtige

duifterè deelcn zyn niets anders dan kleine Slangs-

wys'
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wys' omgedraaide Vezelen , en digter aan één ï. AFDEÏtii^

dan in andere deelen van het Hair. Zy zullen XXVIII.

waarfchynlyk dienen tot eene zagte en onge-
J^^^/^^

waarwordelyke Uirwaafeming van eenig Vogt 3 £^^/^_^y^^^^

en dus kan de Vagt, in de Hairige Dieren, zo

v^el ftrekken tot de onzigtbaare Doorwaafé-

ming, als om dezelven voor de Koude te be«

fchutten: te meer, devvyl men in 't Katten-

Hair iets dergelyks ontdekt»

In de Ontleding vindt men de Huid, aan delnweiiJfgl

Zyden van de Bord en Buik, met een menigte ^^^^^"*

zeer zigtbaare Zenuwtjes doorvlogten , die op

een regelmaatige wyze geplaatft zyn , en in de

Huidfpier eindigen. De Maag heeft de gedaan-

te van een Zakpyp. De dikke Darmen vertoo-

hgn zig als met Knoopen, van wegen de Vui-

ligheden of Keutels daar in vervat, inzonder-

heid de Endeldarm, die anders dun is als eea

Draad, en wit. De Milt, Lever en Nieren,

iyn rood van kleur. Het Hart is middelm^iatig

van grootte, fchuins in de Börft geplaatft met

5:yn punt naar de flinkerzydé : de Longen hel*

der geel : het Bekkeneel ze^r diïn en als door-

fthynendé.

't Genieene Volk maakt zigwys, dat, wan- Gebruik,

teeer men twee of drie Muizen 3 óf een Rot

,

gevild én 't Hoofd en Pooten afgefneéden , in

Water kookt en 't Sop daar van de Kinderen te

eetcn geeft, dié gewoon zyn in 't Bedtewate»

fcn , hetzelve hun dit doet nalaaten. Om de

walgelykheid te ontgaan , willen anderen , dat

i.DiSL. iistuk* Hh 2 mea



4§+ Sescöryvi^g
1. ArrïEFx» men hun de Afch van een verbrande Rot , dfie-

XXVIIL iMal'sdaags, ingeeve. Zo de bygeloovigheid

STÜK^^^'
hier niets in doet , zal zekerlyk de afkeer en

ttmS'MuIsS^^^^'^^ ^ voor zulk een affchuwelyk Middel > de

voornaamfte oorzaak van een gewenfchte uit*

werking zyn. Men wil ook, dat die zelfde

Afch de Wratten v^^egncemc^ de Barden der

Winterhanden geneeft en dienftig zy tot ophel-

dering der Oogcn. Fïec warme Bloed vaneen

levendig opgefneeden Rot is voor een beproefd

Middel, tot het doen vcrilaaoder Kliergezwel-

len aan den rials 5 vermaard ; indien men *er die

mede wryft , en vervolgens een Lint , daar in

gedoopt 5 zo lang om den Hals draagt , tot dat

het van zelf afvalt. Niet minder heeft men

opgegeven van de kragt der Rotten- ofMuizen-

keutels , in Azyn ontbonden j en als een Smeèr-

2:el gebruikt tegen de Schorftigheid der Huid

;

of ook met Honig en Uijen-Sap gemengd 5 om
"t Hair te doen groeijen. Deeze Keutels, 'die

den naam van Mtiscerda voeren, plagten' onder

den tjv:el van Album nigrum of Album Séercus in

de Winkels bekend te zyn , en fomtyds inwen-

dig gebruikt te worden ; dewyl zy fterk Pur-

geeren ; en in flandhoiidende oplloppingen van

den Afgang, wanneer 'er gevaar by is, vind ik

tiiet onraadzalm dit Middel te beproeven ; 'tzy

met dezelven te laaten inneemen , of onder de

Klyfteeren te mengen. Kleine Kinderen kan

men , door hun drie of vier Keuteltjes met Zog

of Fap in te geeven , ccn open Lyf mnaken.

Ge-
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Gedroogd en tot Poeijer gemaakt, wordt het I^Afdekl.

van twaalf Grein tot een Drachme gebruikt om XXViII«
ilOOFD-

de Waterloozing te bevorderen en tegen t ^^^^

GravceL

XI.
(11) Miiü met een langs Hairige Staart ^ bet ^^eiiana-

IJghaam ros ^ de Keel witagtig. rius.

Hazei-

DeHeerERissoN heeft ïnzY^'Rotten'GQÜzgty mui*.

welks Kenmerk de ruigte der Staart is^ dcMar-

meldieren gebragtj geiyk ik reeds gezegd heb,

waar van by hem vyf Soorten zyn ; doch de

drie eerfle Soorten van dat Geilagt beftaan uit

den Relmuis.j den groocen en kleinen HazeU

mids, Deaze Dieren verfchillen , zo 't my uit

zyne befchryving blyktj meeft in grootte, ea

maar zeer weinig in. kleur»

Dc.Relmm^ in 't Franfch Loir^ in 't Ita-

Jiaanich Gakro of' GUero , heeft het Lyf en Kop

'

vier en een half , de Staart drie en een half

Duim lang : Pooteo als de Rotten ; het Hair bo-

ven op de Rog donker Afchgraauw, onder aaa

den Buik wicagtsg.

De groöte Hazehiiuis, in 't Franfch Lérot^

in "t Spaanfch Raton Psquenno , is vyf en eea

half Duim lang, de Staart vier Duimen. De
kleur van 't Lyf is cveii ala in de voorgaande

,

maar rondom de Oogen heeft hy een zwarte

Vlak,

^11) Mus CVjd4 long^ pilofat , Corpora rofo,
Gulè aibicnnte. Sy/i, Nat. X, p. 62. Faun. Suec. S^,

32. Mu3 Avellananim minor. Via].Quadr.2^Q.h^.'Q>'2.^

Dl^it. 440.

ji.PijEi. jjsivi^ Hh
N^



4^6 Beschryving
1. AFHEEL.VIak, en een andere onderde Ooren. DeStaare

xxviii. is ten deele ros, ten deele zwart van Hair.

HoHoofd-
jq^ kleine Hazclmuis, in't Evanfch Croquenoix

of Nootenkraaker , in 't Italiaanfch Moscardino ,

heeft de grootte van een Muis, de Staart een

weinig korter dan het Lyf : het Hair is boven

op 't Lyf ros, van onderen wit,rnec een weinig

geel gemengd,

Alle deeze drie Soorten woonen ifi de Bos-

fchen van Europa, zegt Biusson, endeEngel-

fchen noemen de twee laatften i?or?72ow/^ of S/^e-

pery dat is Slaap-Muis of Slaap-Rot, dewyl

het de eigenfchap van deeze Elieren is , het

grpotfte deel van den Winter , gelyk de Mar^

piotten, flaapende door te brengen.

LiNN^üs fchynt, in Sweeden, de laatfte

Soort of kleine Hazelmuis alleen gevonden te

'hebben; waar van hy verhaalt, dac dezelve

ISfooterl en Eikels in de BolTchen of Boomgaar-

den verzamelt en 't geen hy te veel heeft in

den Grond weg graaft. Zouden de kleine

^ardmuisjes ook tot deeze Soort behooren ?

XII. (ï^) ^^i^ '^^i ^^^ lange Staart y de VoorpoQ^

Sjhaticm, ten vier- ^ de Agterpooten vyf-Vingerig ^ hez

Lyf grys met zwarte Hairtjes^ de Buik ^d)it^

étgtig.

Dee-

, (12) Mus Gaudalonga, PaImistetradaayIis,Plan-

;tis pentadaélylis, Corpore grifeo pilis Dlgris, Abdo-
mine albido. Syfl.Nait* Faun. Suec. Sp, 30. Mus do-

medicus medius. Raj. Quadr, 218.

Bofch

Muis.
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Deeze is de negende Soort in 't Af^2^^?ï-Ge-[. afiw^el.

flagc van Brisson, onder den Franfchen Naam XXVlïL

van Mulot^ hebbende delangte van vier en een ^^ofp-

halven , een Staart van drie en een halven Duim;

jüilt even als zyn eerde Soort in 't Rorten-Ge-

•ilagt: terwyl nu ook de kleur v^einig verfcnilt ^

vn van de Staart, ten opzigt der Hairigheidj

niet gemeld wordt; zo zou dit miüchicn wel

de Relmids kunnen zyn.

^ L^^f^.^F.üs zegt 5 dat hy indeEofTchencnTui-

neti van Europa woont, en de allerhardfte Plau-

Jven,, dikwils, op écnen dag doorboort.

(13) Muis met een lange byna kaak Staart ^ XUJ,

de Voorpooten vier- , de Agterpooten vyf- Striams*

Vingevigy gefiippelde Streepen over 't Lyf. ^ ^'^^^'

' Dceze, die by Seba onder den naam van

OofteiTche of Ooftindifche Muis afgebeeld en ^^,->

befchreeven wordt, onthoudt zig in de Indien.

Het is de tiende Soort der Muizen van Biiis-

soN, die zegt, dat dezelve witte Streepen o-

ver de Rug heeft , welken als famengefteld

ichynen te zyn uit Paarlen. De Kleur is ros,

de langte van 't Lyf twee Duimen; de Ooren

en Beenen zyn kort , de Voetzooien breed , de

Staart dik, anderhalf Duim lang.

(14) Milis

(13) Mus Caudü elongat?^ fubnuda, Palniis tetra-

daétylis Piainis pentadaétylis, Corporis ftriis punda-
lis. Syff, Nat. X, p. 62. Mus Cauda longa, ftriis Cor-

poris longitudinalibus & punélis zlh'is. Mus, Jd, Frid.

10. Mus Orientalis. Ses. 3Ius. II. p. 22. T^b. XXU
Fig. 7.

LDtKi II Stuk, lih 4
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LAfdrrl. (14) Muis met een lange ruige Staart ^ efe

XXV ïfi. VcorpDöten vier^ y d^ Agterpootm vyf-Vinge;^.

^^\'l^^
In de befchryving van 't Kabinet van Adolf

Lang- FrederïKj dcn R^geerenden Koning van Swee^

be^nigc* (Jen , door den Heer Linn^us , worde van deeze

Soort van Muis gewag gemaakt en gezegd, dat

deszelfs Agterpooten de langte hebben van het

Lyf, 't welk geel is van kleur» Men vindt de*

zelve ondqr de verzengde Lugtflreek.

XV. (15) Muis met een lange Staart ^ die aan 't end

{^l^^IV.l
een Kw{ift heeft y de Vöorpootenvyf-y de4g'>

terpöoten drie-Vingerig , de agterfie Beenen

ztBT lang , de warjte Beenen zeer kon.

Springer.

?L. XX. Weinig bekend fchynt dit Diertje geweeftte

^^* *• zyn^ voor dat de Sweedfche Heer Ha&selquist

hetzelve 5 op zyne Reizc door Egypte en Pa^

leilina, ixi 't Jaar 1749, naauwkeurig waarnam

;

gelyk het van hem, in de Yei"haadeliogen der

Stok.

f!4) Mus Caudi longè veflitê, Palmfs leiradaft^^-

jïs, Plantis pentada(5tylis , Femoribus longiffimi^

Sy/i. Nat. X. p. 62. Mus Cauda longè veüit^, Pe-

dibus podicis longitudine Corpo^is flavv i¥^^5. -<^^.

Frid, %
(«5) Mus CaudA elongara floccofd, Palmis peti*

lada^yiis Piantfs tridaéty'is, Femoribus Jongifïïmis^

Brachils brevifiimis. Syli, Nat, X. p. 63. Mus^Egyp^
tius. 11a S!«LQ /t&.Vpfah 1750. p. 17. Cuniculus mi-

nor Cnu Inrus Dauricus. Mm, /V/Tf?/). I.p. 344 N. 123
Cü'neulus (ive Lepus Indicui', ütias diélus. Aldr.

^iadr.z^S: Lepus Caudé elongaiè. Sy(l*N/jt.VLp.s^»
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Stokholmfche Akademie op 't Jaar 1752^ om- j^afdeeu

ftandig befchreeven wordt , onder den naam van xxvIiL

Ee^yptifcbe Bergrot ^ of Mus Jacdus y dat is te Hoofd-

zeggen Springer ; dewyl het fpringt of huppelt *

gelyk fommige Vogelen. Egter is het de Ou- ^^f^^J^^
den niet geheel onbekend geweeft; want Al-

DRovANDüs geeft 'er , onder den tytel van In^

diaanfcb Konyn of HaaS'^ Ucias gebeeten^ een

zeer goede Afbeelding van. LinnjEüs hadt het

ook te vooren in 't Gellagt der Haazen geplaatii:3

en men vindt het , in het Kabinet van Peters-

burg, kleiner gejlaart Konyn genoemd-, gelyk

LiNN^us het te vooren Siberifcb Konyn gerj?'-

teld hadt. In 'c Arabifch heet het Gerbuab ; de

Franfcheo in Egypte noemen het Rat de Mon-

tagne 5 alzo het zig op de Gebergten onthoudt.

Men vindt het meeft in Arabic en Tartarie , Wooü-

alwaar het van de Inboorlingen gegeten en voor P^^s^5«

een goede Spyze gehouden wordt. Gemelde

Heer heeft ze ook gevonden en gevangen in de

Heuvel, die als een Wenteltrap om de ecrfle

Egyptifche Pieramiede gaat , en zyn Gidfen

verzekerden hem, dat zy op den bodem van de

grootlle Pieramiede, welke voor 't overige van

een onbefchryfiyke menigte Vledermüizen be-

woond wordt , huisveften.

Onder de Viervoetige eo Zoogende Dieren, GeflaUt»

geloof ik, zal men 'er geen vinden, 't welk

zulk een zonderlinge Lighaamsgeflalte heeft.

De Agterpooten, naameiyk, zyn langer dan het

Lyf en de Staart is rneer dan driemaal zo lang.

i,DEtu iïstük. Hh 5 De
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L Afdeel. De grootte van het Lyf overtreft die van eea

XXVIII. gewoone Huis-Muis een weinig. De Kop is

Hoofd- langwerpig en de Bovenkaak, die ver vooruit

77 *.rr fteekt, maakt het voornaamfle deel van den
E^ypttfche

Spnn<^et\ Snoet uit, aan wiens end een klein witagtig.bult-

je is, dat nederwaards twee verlangingen heeft,

waar tuffchen een niet zeer diep groefje zig

vertoont. De Knevelhairtjes zyn niet allen eveq

lang, fommigen wit en kort; deeze ftaan aan de

^yden van den Bek; by de Neusgaten vindt

men 'er, die langer zyn en zwart: de allerlang-

ften , waar van eenigen omtrent drie Duim haa-

ien , ftaan tuffchen beiden en zyn krom , vau

Jcleur uit wit en zwart gemengeld. De Oogen

zyn taamelyk groot, uitpuilende en zv/art: de

Ooren zyn ook lang en breed , geheel kaal en

dun, zo dat men 'er de Bloedvaten duidelyk

in kan zien. De Voorpooten zyn naauwlyks

een Duim lang, met Vingeren, die kromme

Nagelcjes hebben: de Agterpooten , in tegen-

deel , over de drie Duimen , en onder de Knie

kaal, gelyk in fommige Vogelen, hebbende

regte , korte en fpitfe Nagelen. De Staart is

van dikte als een Schryfpen, negen Duim lang,

met zeer kort ftyf Hair bekleed , doch aan 't

end een Kwaft van zagt Hair hebbende. Zo is

tsi*ï!t^?
Qok het Hair, dat dit Diertje over 't geheelc

Lyf heeft , taamelyk zagt , lang en dik ; van

kleur boven op den Kop en 't Lyf, als ookaani

de Staart , Muisvaal ; onder aan den Buik en de

Kwaft
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Kwaft aan 't end van de Staart wit ; doch dcj^AFDEEL,

Ooren en Pooten vleefchkleurig. XXVIIL

Dit Diertie heeft eenige zeer byzondere Ei- Hoofd-
STUK*

genfchappen. Zyae Voorpooten gebruikt het
^^^^^^j^^^^

niet om te loopen , maar om zyne Spyze aan springer.

den Bek te brengen , zig yaft te houden , enz. Eigen-

Het ftaat en gaat op de Agterpooten , welk laat- ^«^^app*^^<?

lle naauwlyks in eenig Viervoetig Dier plaats

heeft ; want de Aapen en Meerkatten , hoe zeer

bekwaam om te flaan en te zitten op de Agter-

pooten 5 gebruiken in 't gaan de Voorpooten

ook , en dit gaan op twee Bceneo fcheen den

Menfch alleen eigen te zyn : hoewel 't ook waar

is, dat dit Diertje niet loopt maar fpringtj en

,als voortfchiet gelyk een Pyl De Voorpooten

.^yn 5 als het die niet gebruikt, geheel onder 'c

Hair verborgen. Slaapende legt het de Agterpoo-

ten onder den Buik, en ruft op deKniejen. Het

fiaapt over dagen is by nagtin beweegiog,gc-

Jyk de meciten van dit C-fl^gt. Men karize

.bezwaarlyk tam maaken, doch men houdtze te

Cairo in Kooitjes en zou ze iiiülchien ook wej

levendig in Europa kunnen overbrengen ; zo de

{leer Hasselquist , die 'er een over de twee

Maanden gehad heeft , zig verbeeldt ; indien zy

maar voor de Koude bewaard werden. Hunne
* Spyze is'Brood enTarw, doch Sempfem-Zaad

> (Sejarïiitni) behaagt hun allermeeft.

(i6) Muis met een lange Donshairige Staart , ^yj^

de Folan^m

Ci6j Mas Cauda elongata villofê, PdKis tetra. Vliegende

1. Deku IXSTük, tiacty- *^''^^^-
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£ Afdeeu de Voorpooten vier- , de Agterpooten vyf-Vin^

XXVilL gerig^ vliegende met tiitgefpamien Zyden.

tr,. ' » ^^^^ i^erfcheide Schryvers is dit Amerikaan-

Muiu ^^^ ^^^^ ^^^ ^^ lukhoorcns t'huis gebragt,

Pl. XX. ^^^^ ^^^ wordt van den Heer Linn^eüs thans

i%- 3» als de laatfte Soort in het Muizen- Geflagt' ge-

plaatfl, met byvoeging, dat het in Virginie ea

Mexico huisveft , en dat de Huid, van de Oorea

af tot aan de Voor-en Agterpooten en Staart , uit-

geflrekt is , boven aan met een gevouwen zwar-

ten rand ; gelyk de nevensgaande Afbeelding

duidelyk toont.

Brisson, die dit Dier de Virginifcbe vliegen^

de Inkhöorn noemt , befchryft hetzelve aldus.

De langte van 't Lyf is, van 't uiterlte van den

Snoet tot aan 't begin van de Staart^ omtrent

vyf en een half Duim , dat is omtrent als eep

Huis. Rot. Hy heeft groote Ooren en een taa-

melyk lange dikke Staart, Aan ieder Poot zyn

vyf Vingeren 3 met kleine fcherpe kromme Na^

geitjes gewapend , de Duim van de Vingeren

afflaandc. Boven op is het Lyf ros , van on-

deren uit den Afchgraauwen gcelagtig,

éaéiylis, Phntis pentadaétylis , Lateribus extenfis

volicans. Syft. Nat, X. p. 63. SciurusAmericanus vq-

kns. Ra]. Quadr. 215. SEB./!/«5,Lp.72.Tab.XLIY«

Bg* 3» E0W. 4* ipi.Tab i$i.

XXIX,



• ^ XXIX.

XXÏX- HOOFDSTUK, Hoofü.
STUK,

Befcbryvtng van 't Gefiagt der ln^Kuocm^E^ ^ zo

wel de gemeene graauwe Europeaanfcbe ^ als de

witte, zwarte, bruine , geele m geftreepte

uit de andere JVereldsdeelen ^ en de Vliegende

Inkhoorn^ uit de Noordfcbe Landen.

DE Infkhoornen maaken het laatfle GeflagC Nsames.

uit in de Vyfdc Rang van Lïnn^us. De
Griekfche Naam van decze Diertjes ; Skiouros^

worde afgeleid van de Schaduw, die het door

Eyne Staart zig geeft. Sommigen hebben 't , in

*t Latyn , Pirolus^ Spiriofiis en Scurulus geheten^

doch de gewoone Naam is Sciurus , waar van de

Italiaanen Scbirivolo^ Scbirato of Scbiratolo heb-

hen gemaakt , de Engelfchen Squirrel en de

Franfchen Ecureuil. De Polakken noemen het

Wyevjyorkn^ de Sweeden l)lom en de Duitfchersi

Eichorn qi Eichermlin ; welk laatfte een Herme-

lyn of Wezcltjc der Eiken fchynt te betekenen

,

om dat het zig veelal in die Boomen onthoudt

en zyn Neft in deze!ven maakt. In 't Neder- V

duitfch noemt men 't, in navolging van 't Hoog-

duitfch , Eekhoorn 9 Eikhoorn of Inkhoorn.

De Heer Brisson onderfcheidt het Gefiagt
Kej^jj^g^^

der Inkhoornen van dat der Rotten ; welk laat- ken.

iie, gelyk gezegd is, by hem alleen zodanige

Dieren van ons Muizen-Gellagt bevat ^ die ruig

van Staart zyn ; door de platheid van hunne

J.Deeu II Sivx. rui-
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Is Afderl. mige Staart. Linn^us geeft tot Kcnmcflcén

XXIX. van 't Inkhoornen-Geflagt op: dat zy de twed

STUK. 'bovenfte Voortanden VVigsvvyze, de önderften

platagcig hebben.

Soorten. Brisson telt veertien Soorten van Inkhoof-

nen , waar onder drie vliegende zyn. Klein

heeft 'er elf; Linn^eüs zeven, als volgt.

I^ ' (i) Ifikboorn 3 7net de Ooren aan dé tippen gé-

Vulgarh. haard , de Voorpooteii vier- $ de Agterpooten

Deeze Soort van Inkhoornen onthoudt zigïn

de BofTchen van Europa, alwaar zy op de Hoo-

rnen hun Nelt maaken, en in hetzelve hunnen

Voorraad bergen tegen den Winter, die uit Ha-

zelnooten. Eikels, Amandelen, en dergelyke

Vrugten 5 beftaat; hoewel het oök Pynboom-

Appelen , Vrugcen van den Dcnneboom , ji

zelfs Ooft gebruikt; doch het is een zeer mat»»

tig en fpaarzaam Diertje. Het likt en ftryktzig

geduurig de Vagt, gelyk de Katten 5 beminnen-

de de zuiverheid en reinheid zeer. Alle Jaaren

wordt het bykans kaal; enkrygt wederom nieuw

Ilair. Op de Boomen fpringt het van Tak op

Tak 5 zeer vlug , gelyk de Aapen , en 't laat

zig gemakkelyk temmen, als wanneer het, ge-

lyk

(i) Sciurus Auriciilis apice barbatls , Palmis te*

tradaétyiis , Plancis pentadaétylis. Syjf* Nat.X,^.63^
Sciurus PahBis folis faliens. Faun, Suee* Sp« 21.

S^fl. Nat. VI. p* 9, Sciurus. Gesn. Quadr. 13. Aldjr.

Quadr* 398. Jonst, Quadr. Tab. LXVI. Sciurus vul-

garis. Raj. Qtiadr. 214.
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lyk bekend is ^ voor Liefhebbery wordt gehouden L Afdeel.

ïïi zekere Kooitjes 5 daar toe gemaakt, in welken XXIË.

het door 't omdraaijen van een Raderhokje,aan^j/^f^^^^'

^t zelve gehegt , insgelyks zyne vlugheid betoont.

Uit het Hokje gelaten zynde , maakt het won^

derlyke poftuuren en grillen, bewyzende zynen

meefter niet minder yriendfchap en vermaak,

dan een jong Katje of Hond. Aardig is het,

te zien , hoe hetzelve de Doppen van Nooten

en andere harde Schaalvrugten , al opzittende,

weet te kraaken ^ gebruikende de Voorpooten

als Handen. Men wil ook , dat het op een (luk

Boomfchors fomtyds over de Rivier zeilt, als

wanneer de breede Staart, natuurlyk, aan 't zel-

ve tot een Zeil verftrekt.

De gezegde manier^ om van Tak op Tak teManieroin

fpringcn , geeft den Jaageren niet weinig ver-
^^^^^^^'

maak , doch vermoeit hun ook grootelyks in het

vangen van de Inkhoornen. Zy worden met

platte Pylen gefchooten , of ook in Vallen en

Strikken gevangen , en wel op deeze wyze.

Men zet fteil, tegen den Boom op, een Stok,

daar dit Diertje by op loopt en zig niet hoedt

voor de Strik aan 't boven-end , in welke eeni-

ge Spyze tot lokaas hangt , gelyk een Vogel-

kop , of iets dergelyks. Men heeft ook fom-

tyds kleine Honden , die op deezen Vangfl: af-

gerigt zyn.

's Winters blyft de Inkhoorn meeft in zyn Voorttee-

Hol, en flaapt veel; hoewel niet altyd, gelyk ^ïng-

fommigen verhaald hebben. In 't Voorjaar is 'ü

I. Dkbi. II» Stuk» hun-
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L Afoeel. hunne Bronscyd en zy werpen de Jongen ift

XXIX. Nellen van Mos , binnen holle Boomen , bren-
HooïD- gencie dezclven daar in op 5 toe dac 2y zelf Spyze

kunnen zoeken, 't Getal der Jongen 5 die zy

werpen 5 is meer dan één ceiFens.

Geüslte. ^^ Inkhoorn is een weinig grooter en lyvi-

ger dan hec Wezekje , of als een groote Rot >

. doch fyn en aardig van Geflalte. Brisson re*

kent de langte op 2:even en een half, die van

den Kop op twee en van de Staart op agt Dui»

men. De Ooren zyn kort 5 maar aan de tippen

met zeer lange Hairtjes , als een Baard. De
Voorpooten hebben , in plaats van een vyfdea

Vinger of Duim , een korten ftompen Nagel 5

gelyk de Huis-Rotten. 't Geheele Lyf is, be-

halve de Keel en Buik , die wicagtig zyn 5 be.

dekt mee ros of uit ros en graauw gemengd

Hair : de Staart heeft zeer lange Hairen , en

overenddaande , gelyk dezelve altoos is, wan-

neer de Inkhoorn ftaat, zit of loopt, maakt zy

eenigermaate de figuur van een Waaijer, en

dient den Inkhoorn als een Vleugel in het

Ipringen. Inwendig heeft hy dit met de Rotten

gemeen , dat zyn Blinde Darm zeer groot is

,

ja niet kleinder dan de Maag.

Gebruik, De Vagt van dceze Diertjes levert een taa-

melyk fraay Bont uit , 't welk men Graauw*

Werk noemt , en in de Kronyk van Noorwe-

gen wordt verhaald , dat zeker Koning den By-

naam van Graafell^ dat is Graauw-Vel , kreeg,

om dat hy een Kleed droeg, 't welb met zoda-

nig
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fiig Bont gevoerd was, 't Vleefch v/ordt ge^i^^P^^^j^^

zegd, niet alleen eetbaar, maarzeifs aangenaaiTi. x.\IX.

te zyn van Smaak, en zulks is niet ongelooflyk, jj''^^^"

v^anneer rnen op 't Voedzel van deeze Diertjes

agt geeft; terwyl zy in de Kooitjes zelfs Brood,

Banket en dergelyke Spyzen , nqttigen. Men
geeft voor, dat de lierfenen een voornaam Mid-

del tegen de Duizeligheid zouden zyn , inzon*

derheid in de Koordedanfers en dcrgelyk Volk.

't Is uit zulk een vooroordeel , zegt men , dat:

de Jaagers in de Alpen hunne Vrouwen , die

zwanger zyn , dezelven als ^ook het Vleefch der

Inkhoorncn ccten laaten ; op dat de Kinderen ,

die zy voortbrengen, bekwaaiiser zQuden zyn

tot het beklauteren der Rotfen en Gebergten, *

Gemcenlyk erkent men , dat^de Inkhoorn zo Witte

wel als de Haas zyne kleur verandert 5 zynde ^"^'^^^^^^'

in de Zomer ros of roodagtig; 's Winters grys:
g^i^^jg

'

doch de Heer Brisson befchryft een Siberifchen

Jiikhoorn, die geheel wit is van Vagt, uit het

Kabinet van wylen den Heer Reaümür. Dezel-

ve, zegt hy, heeft nagenoeg de grootte van

onzen gemeenen Inkhoorn , welken hy genoemd
*

hadt ros van kleur, met een weinig graauiv of

vaal daar oi-xlcr gemengd,

(2) ZijoarlQ Inkhoorn.
^^

Deeze is grooter dan de gemeene Inkhoorn ZwmQ
en fomtyds wel geheel zwart, doch fomtyds van Me.-

ook^^^^^

(2) Sciurus niger. Catesjp, CaroU IL p. 73*T.73.

1. P££i. II Stuk. I i
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L i\ FBEFx. pok met eenig wit aan de Ooren , Neus of Staart^

XX f X. of met een witten Kring om den Hals. Hy
HoQFü' wopnt in Noord-Araerika vokens Linn^us en

STöIi. ^ •
.

volgens Brisson zou deeze zig ook in Mexico

onthouden, alwaar hy genoemd wordt Oiiauch*

ïecbsdiötl Thliltic ; gelyk ook Heknandez 'er,

onder den naam yan Meiiiikaanfchen Inkhoorn

,

een taamelyk: goede Afbeelding van gegeven

heefc.

IIL (3) Gïootd Jfcbgraau'ive Virginifcbe InJüjöonu

Afcli' Dit is de Naam dien 'er de Engelfchen aan

^raaiuve gceven. Hy heeft drie of viermaal de grootte
Y^n Virgl- , j » iï

' ^ van oen gemeenen , zegt Linn.eüs ; t weliv

overcenftcmt met Brisson, dic^ynelangteftek

op omtrent elf Duimen , dat is anderhalf maal

zo lang. Het Lyf en de Ledemaaten zyn naar

evenredigheid dikker , maar de Kop en Ooren

korter. De Voorpooten zyn vier- de Agterpoo-

ten vyf- Vingerig : de Ooren van binnen kaal

van buiten met witagtig geel Hair bekleed. On-

der aan het Lyf en a^n de Pootcn inwaards , is

hy bleeker van kleur, en aan de zydcn (trekt

zig een rolle Streep uit, die htt Afchgjraauw

van de Rug bepaalt en affcheidt van het witag-

tige des Euiks. De Staart , wier lang Hair

aan 't end wit en zwart gemengeld is, voor 't

ove-

(3) Sclürus Virginianus cinereus inajor. Raj. Qjiadr^

215. Catesb. Car&L 11. p. 74. T. 74. KALM.IriN.2.
p. 409. ,
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oWige, als 't Lyf; bedekt, als zy opgeheven
j^^^^^^^^

wordt, den geheelen Iiikhooro. Hy onthoudt xxiX,
sig in Virginic en Carolioa. I-Ioofo-

ÊTUK.

(4) ïnkhöörn met ronaagtige Ooren ^ de Fooien |y^

"dyf-Vingerig, Fkvus»

Dceze, die ook' mi Amerika huisved^ wordt AmevU,

onder de Dieren van 't Kabinet van den Ko-
^^^^^^^^'^*

hing van Sweedcin* aldus befchreeven. De ge-

ftake is als de gemeene Inkhoorii,, doch hy

fchiet in groocte daar by te kort. Dq Ooreii

zyn kaal, rondagcig, gelykende naar die van

den Menfch eenigermaate , en niet met lange

liairtjes aan de tippen, Verfcheide Borftels zyn

'er op de zyden van den B(fk aan de Bovenlip

,

en fomiiiigen ook aan de Wangen. De Staart

is Hairig, in de langte rond, en niet met zulk

een dubbelen Waaijer van langagtig Hair, ge-

lyk in dtï onzen. De Pooten zyn altemaal vyf-

Vingerig, doch aan de voörften is, in plaats

van Duim, een zeer kort Vingertje, ook met

^cen kort Nagckje gewapend: daar de Agter-

pcotcn een langer Duim hebben , met een fcher-

|ftr ^^gel. De kleur is geel , maar de tippen

der Haircjes zyn witagcig,

'c Schynt wel dat de Heer Brisson dcezen

bedoelt onder dea^r.am ymi Aiiunkaa/iifchen hik*

hoorn;

(4") Sciuriis Auriculis rubiotnndis , Peaibns peiu

tadadlylis. Syfl. Nat, X. p. <>4. Sclürus CauJa cereti,

J^iiis brevibus, Aurieulis ujbrouiudïs, ^iwm. Acad.

L p 281.

1. DëhL. II Stvk, 1\ 2
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HoOFD'
STUK.

L AFDEEL.fcöom; ten minde indien het de zelfde is, wel

XXIX. ke van Linn^us te vooren genoemd was; M-
boorn met een byna ronde Staart 5 de Ooren rond-

agtig en kaal;, en by Seba, onder den tytel van

Amerikaanfcb Inkboorn, was afgebeeld (*); maar

de kleur , die in dezelve omtrent eveneens is

als in de Virginifche , verfthilt.

(5) Bruine Inkboorn 9 met -vier <witagtige Stree-^

pen 9 langs been^ over 't Lyf.

De Eflselfchen noemen deezen den Inkhoorn

V.
Getukis»

Bruine

,

13arbary-

fche.

Pl. XXI. van Barbarié , alwaar hy meeft , zo 't fchynt, •

F^ê* i' gevonden wordt, hoewel de Bynaam van Getit-

lus , met welken hy by de Autheuren bekend

is 5 hem dieper irf Afrika fchynt te plaatzen.

RiXjüs zegt 5 dat hy het Hair heeft ros en

zw^art 5 van de Schouderen tot aan de Staart

,

met bruine en witte Streepen , daar eenige af-

ftand tuiïchen is , aan de Zyden , 't geen zyne

Vagt zeer fierlyk maakt. Die Streepen (trek-

ken zig tot öp de Staart üit y alwaar zy egter

verdwynen , wanneer de Staart is uitgeftrekt,

wegens de dunte van derzelver Hair. Hy is

een weinig kleiner dan de gewoone Inkhoorn

;

zyn

(*) Vol. I. p. yè. Tab. XLVIÏI. Fi^. 5. Sciiirus

Caüdi teretiuscul^, Auribus f»brotundis nudis. Syjf.

JVat. Vï. p. 9.

('5) Sciurus fuscns, Striis quatuor albidislongitu-

dinalibus. ij/f. JVaf.X. p, 64. Sciurus Getulus. Raj-.

Ouadr, 216. Edw. Av. ip8. T. ip8. Séb. Mm. I. p.

76., Tab. XLVII.Fig. 3.
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èyn Ooren ftaan niet regt op , maar vertooncn i afdh/.!.

!?j*g klein en rondagtig , gelyk uk de nevens- XXIX,

gaande Afbeelding, die uit het Werk van den f'^oFi>-

Heer EdwArds genomen is, blykc.

(6) Geele Inkhoornj, met vief bruine Streepten ^ VL
langs heen^ over 't Lyf. Sniütu$.

Geflreep-

Deezen dien de Heer Linn^eüs in \ Kabinet ^^^*

van Koning Adolf Frederik befchreéven eo jp)v.2,

derhalven naauwkeurig onderzogc heeft; fchy-

nen de Engelfchen in 't byzonder te noemen

ót Geftreepte Inkboornj, en hy is in Noord-Ame-

1'ika bekefid by den Naam van Rcejfelvijia , ge»

lykKALM aantekent, 't Is-een Diertje, weinig

•grooter dan de gev^oone Huis-Muis , 't welk

onder den Grond huisveft, hebbende de Voor-

pooten vier- de Agterpooten vyf-Vingerfg, gc«^

lyk de meelle anderen van dit Geflagt. Deeze

Afbeelding is ook van Edwards ontleend.

Men vindt aangemerkt , dat in Louifiana ver-

fcheide Soorten van Inkhoorens zyn , waar on-

der één taamelyk naar den Europeaanfchen zwee-

inende , maar fierlyker van kleur. Men ziet 'er

op de Heuveltjes ook kleinen ^ die zeer gemeen-

zaam zyn , komende in de Hüizên , die by de

Boflehen ftaan , én eetende aldaar va^i het

Koorn

(<5) Sciurus fiavus, Smis quatiior fuscis longitu.

dinalibiis. 3ftdS. /ld. Frid. 8 *. Sciunis llriatu,^. Ca-

TESB. Car. ILp. js-» T. 7$. Edv/, ^im8i T, i8i

RoelTelvilIa. Kalm. Itin. 2. p. 419.

® I. Duiu il Siux. li 3



5^^ Beschryving van de

L Afdeel*-^^^^'"
'c v/elk zy vinden , indien men üegti

*XXIX. g^^^ beweegiog maakt.

Hoofd- De Heer Brisson heeft drie geftrecpte Ink-

hoornen, één dien hy-de Brajïliaanfcbe noemt ^

^dlreepte "^^^^ van grootte is als de gemeene Europe-

lukhoor^ aanfche, en vaa kleur, boven op 't Lyf , uit

iien. gce} ^>p^ 5J^^^iQ gemengd, mee witte Streepen of

Banden aan de Zyden : één , dien hy den naam

geert van Inkhoorn tiü Nieuw Spanje , wat klei-

ner van Lighaam, donker Muisvaal 5 met wit-

a^tige Streepen op de Rug; en een, genaamd

de Carolviifcbe ^ die van Catesby de Aard-Ink-

hoorn geheten v/crdt, zynde de helft kleiner dan

de Europeaanfche, i?n van kleur ros, met zwar-

te Streepen waar onder witte gemengd zyn op

de Rug. Miflchien zal dit de laatftgemelde Soort

van* LiNNTSüs v/illen betekenen.

Dadel- Ten minllen blykt hier uit, dat 'er meer dan
boomen-

^.^^^ Soorten van Inkhoornen buiten de Vliegen-
Inkhoorih / • . /-. n- -,.

de zyn , en van een rösgryzen uit de üoilindien

vindt ik gene melding gemaakt, of men moed
• den genen bedoelen , dien Brisson als zyne tien-

de Soort opgeeft, noemende denzelven de Da-

delböomen Inkhoorn y gemeenlyk Dadel-Rot ^ Rat

Fidmijle , waar van Rajüs en anderen onder den

naam van AfiikacLnJche Wezel fpreeken. Immers

hy vraagt , of dezelve ook de Indiaar/che ge-

ftreepte Boom-Rot zy van Rajüs , en meldt , dac

dceze Soort zo wel in Afie , als in Afi'ika èn

Amerika, geieonden v/ordt. Hy is wat kleiner

ém de Europeaanfche, van kleur uit ros en

zwart
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Ewart geiiï^Dgeld 5 met geelagtige Banden op de ï.Afdfel,

Ru.^. ^ De Ooren zyn kort cd rond , de Staart XXIX,

loopt puntig uit , zynde een weinig langer dan ^^y^^^*^'

het Lyf en iösgelyks geftreept of van gemcn.

gelde kleur.

(7) Likhöom fiiet tdtgehreide Bnikzyden vHegende. vu,

Deeze Inkhoorn is by de Ouden onder den viieAende

Naam van Scythifche of Tartarifche en vliegen- ^^^-'•^'^^^^*

de Rot bekend, gelyk Gesnerüs daar van een ""'

taamelyk goede Afbeelding geeft. De PolaJc-

ken noemen hem JVyewyorka Latcdaka 5 de Mos-

koviters en Ruffen Letaga en Polatucha. Hy
onthoudt zig in de Noordelyke deelen van Eu-

ropa, Afia en Amerika, doch meeft in Poelen

aan de Ruffifche Grenzen : in Lapland en Fin-

land komt hy zeldzaam voor.

Dit Dier is kleiner dandegemeene ïnkhcornjGenaUe.

zynde het Lyf en de Staart elk oogevaar vyf

Duimen lang. Het heeft ronde Ooren , groote

zwarte Gogen en Knevels die uit lange zwarte

Hairen beftaan: de Voorpooten met vier de

Agt^rpooten met vyf Vingeren, altemaal fcherp

en krom genageld, 't Gehcele Lyf is mQt zeer

dik en zagt Hair bekleed j op de Rug donker

graauw

(^ySciurusNypochondrnsprolïxIsvoIitans. Fai^fu

Sfjec. Sp. 52. Sy^ff. Nat. V[. p. 9, Sciurus volans.

Srb. Muu L p. 67, Tab. XLL Yv^. 3. Catesb. CaroL ®

II. p. 76, -]-], Edw. Au* 191. T. ïOï. Mus Ponticüs

s. Scydiicus. Gesn, Ouadr. 743. Quadrupes volaule
Ruffise, Act. Peïrop, 5. p- 218.

I. Deel. II Siukc



5^4 De Inkhoornen*

I^ ^Pj5gp^
graauw of rosagtig, ^»an onderen ble^k enwk;

XXïX. ^^ Staart graauw. jje Huid der Zyden , die

>i«>oFD- aan de Voor- en Agterpoocen in de langte is ge-

hegt, kan als een Vlies worden uitgefpannen,

en door middel van dezelve kan hy w^el twintig

Roeden ver vliegen of liever fpringen ; want hy

is niet in (laat om zig op te heffen gelyk de

Vogelen of waterpas te vliegen als de Vleder-

muizen , maar hy gaat fchuins nedcrwaards.

Eigen- De Inwooncrs van Mobilowj in de Scaroftdy

fchappen. van Kriczow, bcrigten , dat dit Dier in holle

Eiken huisveftj waar in het zig een Neft maakt

van Mos en den gantfchen dag door flaapt

,

zoekende by nagt zyn Voedzel. De Jaagers.

vangen het , door een Net te fpannen voor de

Gaten- en dan van onderen Vuur te maaken aan

de Stammen, welks Rook hetzelve • daar uit

dryft. Men noemt het den Koning der GrauW"

merken. Het levert een fchoon Bont uit, in-

zonderheid de Siberifche, welke een weinig

bleeker is. Het eet de Knoppen oftoppen van

groene Berkentakken , doch fchynt geenfmaak

te hebben in Nooten en Amandelen, daar de

andere Inkhoornen zodanig op verlekkerd zyn,

De Staart legt het ftil zittende of flaapende op

de Rug, doch in 't fpringen of vliegen laat het

dezelve zakken , en beweegtze j als eei^ Vis-.

fchen-Staart , heen en weer» •

o

l^^d/^
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