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NATUURLYKE HISTORIE 

VAN DEN 

AMERII{AANSCHEN 

LANGSTAARTIGEN EN EEKHOORNACHTIGE 

KLAAUWEN HEBBENDEN 

\V E Z E L, P 0 T T 0 
GENAAMD. 

DIt Diertje, ~t welk myns weetens nog door niemand befchree
ven is , wierd voor eenige jaaren door den Wel EdeTea 

Heer MARs EL 1 s , de Zoon , die het uit Surinamen had mede ge
bragt , met verfcheide andere zeldzame Dieren , aan de Vorftely
ke Diergaarde gezonden. Het was reeds ziek by zyn aankomfl:, 
zo dat het twee a drie dagen daarna fl:ierf. l\1en wifl: my niets 
van het zelve te onderrichten, dan dat het een onbekend Diertje 
was , zo qat niemand, zelfs in de Colonie, het kende. 

Het weinige, 't welk men in de Diergaarde heeft kunnen ontdek
ken , befraat alleen hierin : het maakte een fyn kirrend geluid. 
Het fliep zeer veel , met den ongewoonen Jangen · fl:aart om den 
hals geilingerd. Het was niet zeer mak, maar beet naar dien het 
wilde vatten. Het at gekookte drooge Ryfl: en was een liefheb
ber van Amandelen. Volgens aan my gegeeven onderricht van den 
Oppasfer der Diergaarde, at het niet uit de pooten , gelyk de: 
Eekhooreos; hoewel de gefieldbeid en overeenkomfl: der zelve, my 
echter zulks doet denken ; dan dit kan door zwakheid zyn veroor
zaakt. Meer dan een levende Eekhoorn, die ik tot hunne dood 
gehad hebbe, wierden, op het laatfl: van haar leven, dermaaten' 
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door eene zwak- of lamheid overwonnen, dat zy het voedfel niet 
meer in de paoten konden hoüden. Ik voor my, de gedaante, 
de tanden , de klaauwen , den il:aart en het haair in aanmerldnge nee
mende, ben van gevoelen , dat dit Diertje zyne levenswyze is, 
byna als die der Eekhoorns : dat het de boom en beklimt , van 
vruchten en Vogel- Eijeren leeft , en zelfs het klein gevogelte tot 
zyn voedfel neemt. Het onderfcheid der kunne, door den Op
zetter niet nagegaan zynde, is my onbekend gebleeven. 

Na de dood in het Mufeum geplaatfl:, heeft r1ooit iemand het 
zelve gekend. Dan , in den voorledenen Zomer , de Heer B R o
K Es van Londen (genoeg bekend door zyne bekwaame kundighe
den en beroemde Diergaarde aldaar) by my op 't Kabinet zynde, 
toonde ik het zei ve; de zo evengemelde Heer zeide het te kennen, 
en heeft my onlangs nog dit weinige daar van mede gedeeld. 

Het zelfde Diertje ·was hem toegekoomen uit de Americaanfche 
St. Kitts ofChriil:offels Eilanden, aldaar bekend onder de benoeming 
van PoT T o. Melk, Brood , Groente en Fruit was zyn gewoon 
voedfel. Veeltyds liet het de Tong heel lang uit de Bek hangen~ 
Het fliep veel , en wanneer het geil:oord wierel was het zeer genee
gen om zich boos t~ maaken. Het leefde in Londen negeb maan
den; fl:ierf eindelyk aan eene comraétie in de ingewanden, en wierd 
aldaar, gelyk hier, by alle Natuur- kenners gehouden voor een 

I 

vreemd en onbekend Diertje. 
Het valt moeilyk dit Diertje zyne juifl:e plaats onder de genach

ten der Dieren aan te wyzen; vermits het in het geil: el zyner t<m
den , langen il:aart , Eekhoornachtige klaauwen , en geene knevels 
hebbende , kenmerken draagt, welke aan onderfcheide genachten 
toekoomen. De beroemde Natuurkenner L 1 N N É E brengt onder 
zyne Dieren van den derden rang de FRET TEN en de WE zE L s 
tot twee onderfcheide genachten, (hoewel hy de eigenlyke Fret . 

. by de Wezels voegt) doch ik voor my zie geene genoegzaame 
redenen voor deeze affeheiding, welke KLEIN en B RIs s oN met 
veel recht meeft byeen voegen. Het gefl:el der tanden _, en , 
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AMERIKAANSCHEN \VEZEL. s 
eemgzms , de gedaante der nagelen , in aanmerking genomen, 
hebben my dit Diertje , het naafi aan den lV[ ART ER komende , doen 
vinden , en deeze door den Heer L 1 N N É E by de WE. zE L s t' huis 
gebragt , hebben wy het lieft hem daar henen willen brengen , 
·hem middelerwyl, ter beter onderfcheiditige , de benoeming van 
P o T T o ( a ) geevende , waar by hy reeds in Am erica bekend is. 

(a) In de Diél:ionnaire raifonné & univerfel des Animaux:. Paris 1759· 4to. gelyk 
mede in die van den Heer BoMARE, zien wy de b.enoeming van PoT T o reeds aan 
den Luiaard gegeeven, in navolging van BosMAN in zyne Befchryving van Guinée. 
Doch de Befchryving der Luiaard van J3psMAN is zo gebrekkig, en zo min echc, 
dat wy ook aan de echtheid van die benoeming twyfelen. 
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VAN DEN 
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Tab. I X. 

DE grootte van dit Diertje is , van den top des hoofels tot aan 
het begin der fl:aart, elf duim, of na genoeg aan eenen 

gemeenen grooten Eekhoorn , met welken het ook, in dikte van 
't lichaam , byna overeenkomt. 

De ooren zyn dun , byna rond en uitfi:eekende. De oogen 
zyn groot en rond, geene wenkbraauwen boven dezelven. De 
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neus is zwart , weinig uitfieekende. De neusgaten zyn klein ·en 
van vooren open. Het diertje heeft geen bewys van knevels. 
De tong~ 

Boven in de bek fiaan fes kleine fmalle voortanden, daar op 
volgen, aan elke zyde, een Honds -tand, en vie,r, of _meer, 
dikke puntige tanden of kiezen. Van <>nder in de bek ftaan mede 
fes voortanden, ter: weerzyden een groote Honds- tand , die voor 

-de · bovenfte heen fçhieten, en ·ook vier of me-er (zo ver ik in den 
bek ,zièn kan) zulke puntige tanden of kiezen. 

De voor- en ad1tervoeten hebben elk vyf klaauwen , in ge
daante zeer veel riaat' die· der Eekbobrens zweemende , de twee 
middelil:e zyn de langO:e. De nagels zyn wit _, ter zyden zeer 
plat, breed aan ha~ grondbeginiel, verder .. krom en fcherp. 

De fiaart, dieJ ruim vyftien duim lang-ïs , is niet dik , met 
kort haair begroeid , aan het einde niet zo puntig , als zy hier ver-
beeld is , maar fiomp. , · 

De heerfebende kleur is graauw- bruin, over 't hoofd, de rug, 
de buitenRe deelen der pooten en _ dén ftaart. De wangen , keel , 
borfi, buik-, en de binnenfi:e deelen der pooten, zyn licht rofch
~chtig geel. Het haa:ir is kort. 

Het onderfcheid der Kunne is my onbekend. 

EINDE. 
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