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NATUURLYKE HISTORIE 
VAN DEN 

VYFVINGERIGEN BENGAALSCHEN 

L u I A A R . D. 
DE Luiaard, welken de ;Heer DE BuFFON (a) een inwooner il:eld 7 

alleenlyk e~gen aan de Nieuwe Waereld, i~ een zo verwonde
rens-waerdig fchepfel, wegens zyne ongelooflyke traagheid, dat hy 
de oplettenbeid van alle zyne befchouwers heeft naar zich getrok
ken. Behalven de betrachting der wyze, op welke dit Dier (~t 
:_reen , zo het zeggen waar is, in een en dag geen vyftig febreden by 
zyne fneHl:e beweeging vordert) tot Noach in de Arke gekomen 
zy, indien men den Zondvloed algemeen over de geheele Aarde 
fl:elle , zo verwekt de gedaante, het naar geluid en de geduurige 
flaaperigheid, beurtelings, eenen natuurlyken afkeer en medely
den , wegens den oogfchynlyken ongelukkigen fl:aat , waar in wy .dit 
fcbepfel befchouwen. Maar laaten wy deezen , by het eeril:e 
voorkomen , zo ongelukkigen ftaat , waar van de Heer n E B u F
F oN by dit Di~r zo veel opgeeft , eens overweegen : dikwils be
driegen onze eerfl:e denkbeelden ons, in de uiterlyke befchouwing 
van den fl:aat der natuurlyke weezens , in opzicht der betrekkin
gen, die zy tot de geheele Natuur, of tot zich zelve, hebben. On
eindige maal en heb ik my hier in, door naauwkeuriger onderzoek, 
bedroogengevonden, en die naauwkèuriger ortderzoekingen , my tot 
algemeen er en hooger denkbeelden opleidende, overtuigden my, dat 
elk weezen , of tot zich zelve, of tot het geheel, zeer goed was. 

My, in de kennis der Natuure tot geenen wetgeever, veel min 
verbeteraar dier J{onfl:gewrochten , willende opwerpen (want be
risping veronderfield kennis van verbetering) zo betuig ik , inte

g en-

(a) Hiftoire Naturelle &c. Tom. XIII. pag. 34· 
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gendeel de verfchrikkelyke ellende, door den Heer DE B u F F oN (b) 
aan dit fchepfel toegefchreeven , in een geheel verfchiliend licht 
te befchouwen. Het fchoonil:e Tafereel, 't geen de Schilderkunde 
kan voortbrengen, zoude, zonder fchaduwen , diepfels en an
dere eigenfchappen der Kunfl: , eene flegte vertooning maaken. 
Even dus is het met de Natuur geleegen. De groote Werk
meefier' alles met eene ondoorgrondelyke wysheid gefchikt heb· 
bende, heeft niet gewild, dat alle Schepfel en met gelyke fchoon
heid van leeft , en van koleuren zouden pronken; met even veel 
vernuft, fl:erkte , zachte of wreede geaartheid, traag en vaar~ 
digheid, zouden begaafd zyn. Men vergelyke den fchoonen Paauw 
met den onaanzienlyken Dodo : den Aap , het Paard , het Schaap, 
den Tyger den _Luiaard en Eekhoorn. Doorloop Leezer alle de 
geilachten der Pieren in het algemeen. en daal met uwe befpiege-

lin· 

( b) Van den Lrliaard fpreekende zegt de Heer de BuFF'ON: ,, C'efi rnains pareffe 
" que miîère, c'eft défaut, c'eft dénuement, c'eft vice dans la conformation: point 
,, de dents incifives ni canines, les yeux obfcurs & couverts, la machoire auffi Jour· 
,, de qu'épaiffe, Ie poil plat & femblable à de rherbe féchée, les cuiffes mal emboi· 
" tées & presque hors des hanches, les jambes trap cources, mal rournées, & en co. 
" re plus mal terrninées: point d'afilette de pied, point de pouces, point de doigtll 
" féparément mobiles; mais deux: ou trois oogJes exceffivement Jongs , recourbés en 
" deffou, qui ne peuvcnc fe mouvoir qu'enfemble & nuiffent plus à marcher qu'ils ne 
,, fervent à grimper: la Ienteur, Ia fiupidité, !'abandon de fon être, & mé-me la 
", clouleur habicueJJe, réfultans de cette conformation bizarre & négligée ; point d'ar· 
" mes pour attaquer ou fe défendre; nul moyen de iècurité, pas même en grattant la 
" terre; nulle reirouree de falut dans la fuite: confinés, je ne dis pas au pays, mais 
,., à la motte de terre, à l'arbre fous lequcl ils font nés; prifonaiers au milieu de 
" l'efpace; ne pouvant parcourir qu'une toi(e en une heurc; grimpant a vee peine, fe 
" traînant avec clouleur, une voix plaintive & par accens entrecoupés qu'ils n'ofenc 
,., élever que la nuit; tont annonce leur mifère, tout nous rappelle ces monfhes par 
,, défaut, ces ébauches imparfaites mille fois projetées, exécutées par la Nature,. 
,, qui ayaotà pcine Ja faculté d'exifier, n'ont dtî fubfifter qu'un temps, &ont été depui! 
,, effacées de Ja .Iii1e dès êtres ; & en effet, fi les terres qu'habitent & l'unau & 
,.t l'aï o'éto:enc pas des déferts ; G les hommes & les animaux puiifctos s'y fuifent 
" andennement mulripliés, ces efpèces ne feroient pas parvenucs jusqu'à nous, e!les 
,, eufl'em été détruites par les autres, comme ellcs le feronc un jour. T9m. XliL 
., pag. 38. &c. 
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lingen van die verfchrikkelyke fchepfelen , den Krak , den Wal
vifeb en Eleflmt, tot op de kleine Water-Vloo, het Raderdiert
je , en andere kleine fchepfelen, die voor het ongewapend oog 
onzigtbaar zyn en zig naauwlyks , door het meefl: vergrootende 
vergromglas , dqen befchouwen. Gaa dan verder , doorlees het 
groote Boek der Natuure, in de werken der Scheppinge, letrende 
op den aart, eigenfchappen en huishouding der fchepfelen : wel
ke fchoone Tafereelen zullen zich voor het oog opdoen! Daar 
zal men zien , dat de verachte Mol, eene eeuwige duifiernis 
bewoonende , gelukkig leeft. Dat een Dier, gelyk de Luiaard, 
om zo te fpreeken , alleen gefchikt om by nacht te leeven , alleen 
tot een bewooner van het geboom re gefield , zelfs , op de tak
ken flaapende , en , volgens den Heer n E B u F F o.N, ook alleen 
van Boombladen en vruchten leevende, overeenkomfl:ig naar zyne 
levenswyze gevormd en gefchikt is. 

Ik beken , ten opzicht van het Tafereel der geheele Natuure 
fchynt dit Dier cene fombre fchaduw, een zwart diepfel, en ~Is 
gefchikt om de andere voorwerpen te heerlyker te doen affieeken. 
Maar dit Dier op zich zelve befchouwd, zyne Natuur overwoo
gen, waar toe zoude hem de gezwinde beweeging dienen ? zoude 
deeze hem in het donkere, op de takken der boomen vobrtkrui
pende, niet aan ongèlukken blootfl:ellen? by alle zyne traagheid is 
het bekend, dat hy eene ongelooflyke kracht in zyne klaauwen 
bezit (c); deze is hem noodig; gelyk mede de gedaante zyner wan
fl:altige achtervoeten ~ om zich in het donker , en flaapende, aan 
de Boomtakken vaft te houden, en om van den een en Boom op 
den anderen te klimmen. Geheel verwerpelyk komt ons het ·ver
haal van den Heer DE B u F F oN voor , dat deze Dieren te traag 

zyn 

( c) Geloofwaardige perfoon en hebben my, omtrent den WefiiDdiîchen Luiaard , 
.verzekerd, de kracht in deszelfs klaauwen zo fierk te zyn,. dat, iogevalle men hem 
cenen Oo!l:indifchen Rotting in de klaauwen vafi laat boud en, hy àie langzaà.merha.cd 
zo fterk toekoypt, dat de Rottjng daar door vaneen fplyt. 

A 3 
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zyn zouden om · nederwaarcis te klimmen , dat zy zich tert dien 
einde , gelyk •een blok ,- uit den Boom laaten nedervallen ( d). 
Niet minder moeit my, dat zulk ~ een Natuurkenner, als de Heer 
n E B u F F oN , voor de ven1ietiging van een geilacht van Dieren , 
:tls ,dit, bezorgä is , daar het zelve zich, reeds zoo veele eeu
wen· in· zynen -ge\vaanden ellèndigert fl:aat bewaard heeft. Eenige 
Schepfels mogen , wegens hunnen fehaadelyken aart, hier of daar 
verminderd ja byna uitgeroeid worden ; dan VOOr de geheelé V@r: 
nietiging toont de· bezorgde Nat-uur alom genoegzame zorge t~ 
~raag en. 

- t 

De Heer DE BuFFON vergift zich -groflyk, met te zegge~ ~ 6) 
dat deze Dierengeene tanden hebben. Men behoeft ilegts weinîgtt 
bladeren in zyn eigen werk om te ilaan, en de naauwkeurige ont· 
leedkundige befchryving van den Heer D A u BENToN ( f) in te 

zien, 

(d) Hoe wel kan men' hier de welgepafte waarfchouwing van den Heer DE Bl'F~ON 
ter neder jlellep. ,; Comme endoétriner des Ecoliers, ou pari er à des Homptes, 
" font deux chofes différentes; que les premiers reçoivent fans examen & lllêrne aveç: 
,, avidité !'arbitraire comme le réel, le faux: comme Ie vrai, dès qu'illeur efl: pré!èa
" té foas· la forme de documens; que les au tres au contraire rejettent a vee dége~t 
H c~s mêQJes . d9C]lOJens , _lorsqu'ils ne fonç pas fondés ; Hift. Nat. Tom. XJY,. 
,, pag. I. . 

. ( e) ,, Point de áent~ incifives ni ca,nines. Tom. XIII. pag. 38. idem, faute de 
" dents, ces paus;re.s animaux ne peuvent ni faifir une proie , ni fe nourrir de chair; 
,, ni mêrne brouter l'herbe; réduits à vivre de feuilles & de fruits fauvages, pag. 41. 
,, & ibjdern. d' Ailleurs Ie pare!feux ~ Ie t;ltOll font les feuls parmi les qua.drupèd~s, 
" qui n'ayant ni dents inciilves nl dents canines, ont feulemcnt des dents mo11aires 
" cylindriqucs &c. Tom. IX .. pag. 90. 

( f) " L'extrémité de Ia mà~hoire fupérieure eft groiTe, principalement fur ~es ro· 
" tés. qui fout renflés par les dents canines; Tom. XIII. pag. 56. Idem. L'unau n'a 
" point de denrs incifives dans la m~choire du deJTus, ni dans celle du defTou ; maïs 
" il y a dans les de u x rn!lchoires des dents canines & des machelières, une canine & qua
" tre mächelières de chaque cóté de la machoire fupérieure, une canine & trois mkhe
" Iières de chaque cóté de l'inférieure, ce quine fait en tout que dix-huit dents. Pag. 57· 

En wat verderzegt de Heer DAvBENTON in zyoe befchryvingvanden l'Aiof drie voor
viogerigçn LWaard ~ lV.abt. wy hebben daar zo even van de l' Unau of twee voorvin
gerige _gefptoken ); "'' Le -nombre . des dents étoit Ie même dans Je fquelette d'aï &: 
,, MUS 1~ - f~eue d'unau que j'.ai vus; les dents de la mkhoire du deJTous par<>i~ 
" foient refi'emblantes pour 1~ fig.ure &Ja fituaeio.Jl; .maïs les.de~nc premières ,te la. 

<.. 1 " mi-

/ 
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zleti ; en men zal zich , gelyk zulks wezencllyk is , van het tegen
.déel overtttigd vindén. Het was my bewufi:, . dat deze Dieren geen
~im tandeloos waaren , hoewel de fnytandèn hen ontbreek en , ~t 

geen in meer andere foorten , en die echter vinnig byten , gevon
den wordt. Deeze dwaaling dan met den Heer D A u B E N t o N 
li~tfi:eld hebbende ; welke niet alleen de tanden , maar ook de kie
zen "t in beide ver!èhillende foorten van Luiaards , naauwkeurig be
·fchryft ; zo geeven wy te gelyk in overweeging , of deeze Dieren 
wel alleen van blad,en en vruchten leeven ? Dan wy zullen nog 
nadere gelegenheid· hebben om ons hier ove1· verder in te laat en. 

Volgens deh Heer DE BuF'FoN :zyri 'er !legts twee foorten van 
-L.uiaat;ds bekent'l , waar . van die geleerde Scbryver aan de eerfi:e den 
naame geeft van L'nnau, zynde die~ by ons geheeten de twee voor
vlngerige ongeflaartte Luiaarä. Den anderen, L' Ai" genaamd , noe
men wy, de kortflaartige dtie worvingerigé , Lüiaard. 

Beide deeze foorten fi:eld de gemelde Schcyver nis bewooners 
van. de nieuwe Waereld, .gelyk zy 't oak inderdaad zyn, doch hy 
:ontkent re gelyker tyd dat het Dier, 't welk men met recht een 
Luiaard noemt, in de oude Waereld te'31-ihrlen zy. , WY hebben .in . 
eene voorgaande Befchryving (g) reeds...aangewe:ezen de dwaalingen, 
waaraan de denkbeeldige fl:éllingen onderhevig ~yn , (door aan te 
toonen dat de Beurs- Rot, tegen heirgevoelen van den Heer DE. 

B u F F o N , zo wel in Afle als ln .America -gevonçlen worde ; als 
mede, dat de Mier- Ci!eter een inboorling is , zo wel van · Africa als 
van Amclica·: Het zelfde verfchil .z.c'l-1 hier weer plaats viiiden, 

mar 

" michoite du defl'us étoient placées à proportion plus près l'une de l'autre dans l'ai 
,, que dans l'unau, &. fembloient avoir plus de rapport à des inciûves qu'à des ca
H nine.s; elles étoient très pc;tites , •tandis que les canines dp deirous ~toiept beauco,Hp 
," plus grandes; la première des mfichelières .du, detfus te. trou voit placée plus en 
,, avant que dans .P11nau; les màcbelièras de l'aï au lieu d'ê.tre pointues, CQmme cellelt 
·,, de l'uriau; étoient terminées par une face ~anc-ave. Pat;e 64. & 65. 

(g) Befchryvin:g van den Oofiindifchen grooten en langft-aartigen vliegenden 
Eekhoorn. 
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daar,wy thans met die van SEBA eenen vierden Luiaard in het licht 
zullen fl:ellen, die zyne w.oonfl:ede in Afie houdt. De gevolg
trekkhlgen (waar van de Heer DE. BûFFON zich zo dikwyls bedient,) 
op gronden van ondervinding fl:eunende, ik beken het, zy"n dik
wyls noodzaaklyk en van nut, iti gevallen daar men niet anders 
kan ; · doch men moet een en grondGag van waarheid voor zidi 
hebben daar men op . ·bouwt ; dit j niet hebbende, J;ilag meri zyne 
gedachtep voor naby aan de wáarheid komende gisfingen , maai· 
voor geene zekere waarheden, opgeeven. 

F. VALENTYN (h) is .) de eerfte geweeft, die, myns · wee
tens, reeds gezegd heeft , dat de Luiaard in de oude \Vaereld gevon
den worde. De oppervlakkige kennis van dien Schryver in ver
feheide deelen der Natuurlyke HHl:orie is bekend; doch men mo·et 
daar om niet a11es verwerpen , terwyl men zeker weet, dat hy 
ook goeds h'eeft , · -'t welk wy in onze vo-orige febriften reeds 
hebben aangetoond. 

A. SE BA ( i) geèft onder anderen twee Ceilonfche Luiaards, 
de lVIoeder en haar Jong , welke uit de afbeeldinge blyken , de 
L'unau te zyn, die de Heer. DE BuFFON wil, dat alleen in de nieu
we Waereld woonen zou. De volwasfene, de Moeder dier twee (k) 
heb ik zelfs op de ·verkooping van het Kabinet ·van SE BA zeer 
duur gekogt, gelyk die ook nog in de Vorftelyke Verzameling 
bewaard wordt ; en men moet bekennen, dat 'er weinig verfchil in 
deeze, die hy voor Ceylonfche te boek field, en die van Am erica, 
te vinde·n is : Het hoofd alleeh· fchynt my wat ronder, en naar den 
neus wat voller , dat is , min ingeboogen , dan de Americaanfche. 
Ik beken , 't Is verwonderens-waerdig, twee Dieren , van zo ver-

febillende 

( b) " Men heeft v.e~Ierley~ dieren, zegt Valentyn, zo wilde als tamme op dft 
" Eylar.d", die hy, opnoemt, en daar onder den Luiaard. En wat verder, dit: 
dieren nader opnoemende, zegt hy: " De Luiaard valt hier mede". Befcht. 
van OLld en Nieuw Oofiindien, Vde Deel, en daar in Befchr. van Ceylon, pag • .5'3· 

(i) Thefaurus Tom. I. Tab. XXXIII. fig. IV. & Tab. XXXIV. 
( k) Idem. Tab. XXXIV. 
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fchillende Gewefl:en , · als Afte en Am~rica, zo overeenkomil:ig 
te zien ; maar wy hebben zulks hier boven en te vooren. reeds 
met alle mogelyke zekerheid in de Beurs-Rot en den Mier- eeter 
aangeweezen. Hier tegen in te brengen , gelyk de Heer DE 

B u F F oN fchynt te willen doen , dat deeze Luiaard uit Am erica 
naar Afte konde gebragt zyn, is al te ongeloofbaar: on.ze Eu· 
ropeers , in die geweiten , hebben te veel verfchiliende bezighe
den en oogmerken, dan dat zy zich met de Natuur- Hifl:orie, of 
het laat en overbrengen van voor hun nuttelooze Dieren, zouden be
moeijen. Elk weet het antwoord·, het geen een beoeffenaar der Na
tuurlyke Hifl:orie van zynen Vriend uit de lndiën · ontfing , dien hy 
om de overzending van eenige bloedelooz:e Diertjes verzocht had, 

· ,, Ik ben hier niet gekomen om Vliegën te vangen, febreef hy hem te 
rug : Luiaards zyn weinig in fl:aat om in de lndiën fortuin te maaken. 
Voorheen, ik beken het, heb ik in myne befchryving der Ratel
flange den Heer SE BA in een zelfde geval twyfelende tegengefpro- . 
ken ; doch niet meer als twyfelënde en waarom ? om dat ik geene 
reizigers vond , die my in hunne befchryvingen verzekerden, 
dat die Slang in de Oofl:-Indiën gevonden wordt. Hier in tegen
deel, zegt VALENT.YN, de Luiaard valt in Oofl:-lndiën, en SE- . 
B A zegt, dat hy die uit Ceylon ontfangen heeft en dus heruit, in 
dit geval , de zaak op twee getuigen. 

Van deeze uitweidingen, die wy, ter aanfpooringe tot meer-· 
der onderzoek op de verfc4illende Luiaard- foorten, noodig geacht 
hebben , afftappende, keeren wy ons dan eindelyk tot het wezendlyke 
onderwerp deezer befchryving. Aan de nadere ontdekking van den 
tyd overlaatende, of die zo na aan de W eft-lndifche komende Luiaard 
van den Heer SE BA ook wezendlyk in Ceylon gevonden worde. 

Het Dier, 't welk wy hier voorneemen te befchryven, is , voor 
zo ver ik heb kunnen nagaan, nog nooit befchreeven. Het fchynt 
een tusfchen- foort te rnaaken ( de uiterlyke gedaante alleen in 
aanmerking genomen) tusfchen de gemeene bekende Wefl:-Indifche 
Luiaards , waar van wy hier boven omftandig gefproken hebben, 

B en 
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·-e11 die zouó~rlinge ~tel'eo~ welken de Heer S E B A ook Cey]onfch~ 
tettget'4 Lu,i-6f'(lrrl~ 1111f:tl1ri (-l)J,.~doth. :waaraftll l de Heer DE B VF F o !1 
den_nan_m yan ·.Lwis_.g~eft~·- GJtt) .. .~ In ,dçrt eerfren opilag van het 
o<:>,g ·"fçbynt:. h!;!t : .1-.~lf~ ~~r .weinig . met _deeze laatfl:e te. verfchil
len·; i dan jby eene ned~re_ b~fcho_uwing -b.efpemt :m~n merktekens , 
welke: , hen : t~rfl:<)nd' onderfdJ.eiclèncyk :· d<J>en kennen. . De k1aau~ 
weh · ofving_eren .deJ.: vo.bt- en acbfér vo~teo. zyn volmaakt wel met 
die láatftèi . ovet);enkoruftig ; ·)naar de .arm , " voornaamlyk der 
vobrvoeten , is in deezc korter· en dikker. Het lichaam van 
deeze. heeft die. .dunne of xanke fcnraalheid .niet; het is naar de_ bil· 
Lefl ·.cUkket"· ~en · heëft. eeri klein hewys -yan fi:aart. Het hoo(d 
tóont zich ·. ro oriderfèheirl.en~hiet. van 'het licbaaJ.ll, het to:ont zich 
door het dikwollig opfl:aande haaîr daar mede meer vereenigd. De· 
ooren verbergen zich by deeze in het haair. Hier door, en door de 
1neerdere kortheid zyner b~enen ,., · t::u door zyne natuurlyke eigen
. fd1~ppen ' · geiyk wy .verder ·zien zullen, · g.elykt . hy meerdeP naar 
den_gemeetien bekenden Wefl:~Indifchen Luiaard, dan naar · de11 
Çey1onfchen tengeren Luiaard van SEBA 1 de Loris van den Heer· 
DE Bu:FFoN. 
·: Voor: wy tot~de ,huishoudelyke befahouwing van dit Dier over, 
gàaq, zal het .nkt ondienfiïg 4Yil eenig bericht te géeven ,. naamelyk,. 
wa.arom \VY dit Dier, het geen voon1aamelyk in de gedaante deu· 

klaau-

-( l) Idem. Pag. 55· Tab. XXXV. fig. ' r·. &·2. "-èeylohs Jierken (zegt SEBA.) 
~· met een. hon~s hoofd, [..uiaardl genoemd .• . b.ebbs;ud~;;; ·a~ ge!la.ltc van ~en Aap": 
Daar Ifet doch ·niet veel na;1r gelykt. Idem. ·Pag. 75· Tab. XfrVII. fig. r •.. " Ceylon· 
;,, fcbe Luiaard, grootfle foort ". De He.er SEBA, welke dèeze weinig veifchiTlênde 
tlienjes, onder den na a me van Luiaard, gékrcgen heeft, en dien hy hen ook Iaat 
be.hou-den ,. meent echter, Uit de l.angheid der paoten ".dat het geene Luiaards zyn 1 
•.t welk do~h geene geno~gzame_zekere reden is. . 
· ( m) De Heer 'd'e BOFFON -zegt Tom. XIli. pag. zro. dat wy den flaam van Loerir 
àan dit dier geget:ven hebben, my lis het zelve echter nimmer onder die benoeming. 
yoorgekomen, dan alleen. in de Catalogus van het Mufertm Petr~polit. pag. 339· al
waar eenvoudig !laat, Belgis een Loeris, en dit foort een Aap genoemd word. In 
alle Kabinetten, waar in ik deeze diertj,es gezien hebb.e > heb ik de benaming van Lui
~ard gevonden., 

u. 
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klaauwen zeer vèel- van de 'ge\"voone Luiaards vertebilt, echte1• 
ai en m'am laaten · behóud.en; Voor 'eerfl:, antwonrden ;y daar op, 
om dat dezélve onéler die Benoeming van Bengàlen is overgezonden, 
en dus dit foort aldaar met dien naame bé'kend is. Ten anderen; 
en 't welk wel de voomaame reden -behelsd , om 'de overeen· . . 
komende natuurlyke eigenfchap, d.iè dit Dier; tn deszelfs traag-

, p ~,. • ' ·-

heid, met den Luiaard heeft; zo ·rus wy hier na zien zullen. Wy 
verkiezen daarenboven', gely~ de oude ~chryvers ·ons veeltyds 
daar in zyn voorgegaan , ·altoos , zo veel mogelyk , de eigenfchap 
te kennen geevende naaroen te qehouden ; daar dç)Or wordt het ge
heugen -te gemoet gekomen , en qe ·naam errinnert te gelyk de 
èigenfchap der zaake~ Dë naam is daarenbóven aan deeze Dierert 
niet toevalligerwyze gegeeven , noch afgeleid van de gedaan
te, maar alleen. van de traag- en luiheid, die by deeze Schepfelen 
héerfcht. yüor het overige , voor geene van die oppervlakkige. 
Natuurberehouwertjes fchryventie, die zich meer met de verza
meling -der zaaleen ' dan lllet de bewerkende betrachting' bezig hou
den , is het ons vry onverfchillig, hoe zy deeze onze fchikking aan
neemen. Wy hebben hun reeds,_ dobl· anderen , ho oren denken, 
hoe ' 2al deeze vyfvingerigè -Luiaard ·zjcll in den Rahg der twee 
en drie ving~rigen vldjen '? Da11 zvJ.ks is·my om het even, zo lange 
ik by het· dénkbeeld bljve·, 't ge~n als eène Natuurwe·t zich niet 
gemaklyk laat verwerpen , dat de rangfchikkingen naar de na
tuurlyke weezens, maar· niet deeze naár de rangfchikkingen moe
ten g~fchaard worden. De minfl: !.. geoe:ffehde <i:iet genoeg', dat 
het Geflacht der Luiaards zich hier door in drie onderfcheidingen 
verdeeld; als werdende daar ih reeds twee- eri drie-vihgcrigen ge
vonden. Maar mogelyk zal d~ tyd , die alles ontdekt , de zo 
geooef!1d~ tengere.· L1,1i<;1ards van S E BA nog wel by deeze Ben .. 
gaalfchen voegeFJ , van welk gevoelen wy geheel niet vreemd 
zyn. In zulleen gevalle zal men vyf, zo niet Îes verfcheidenhe
qen ,- io yier foorten van Luiaards tellen, naamelyk, de Twee-, 
en de Drievingerige van Am erica , en de Tweevingerige van Cey. 

B z ~~ 
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Jon. Deeze vyfvingerige van Bengaaien , en de een . of twee foor· 
ten der Ceylonfche tengere vyfvingerige van S E B A , die de 
Heer n E B u F F u N dê Loris noemt, en maar een foort meent 
te zyn , en welk laatfl:e wy noch voor- noch tegenfpreeken ( n ). 

Den 25. der Maand Juny,_ van hetJaar 1768. wierd dit zon-
, . l 

·derlinge Schepfel; ónder de benoeming van Luiaard, van Benga-
~ ' t 

len , door de zorge van den WEL EDELEN GEsTRENGEN HEER 
DIRECTEUR VERNET, vÓor de Diergaarde van Zyne Doorl'nch
.tigfte Hoogheid , overgezonden. De zeldzaamheid van dit Dier,. 
gevoegd by myne nieuwsgierigheid.. om het van naby waar te nee
men, deed my, in weerwille van de onaangenaarne reuk, befluiten, 
het zelve onder myn eigen opzigt , en zelfs in rnyn Kamer by 
my te neemen ; en dit heeft rny in fl:aat gefield met alle zeker~ 

heihet volgende daar van te kunnen rneàedeelen. 
Den geheel en dcrg fliep hy tut aan het vallen van den avond, en ,. 

in den Zomer hier zynde, wierd hy niet eerder wakker dan om 
half negen u uren. In eene langwerpige vierkante Kooy zittende,. 
rondsom met yzere tralien bezet , iliep hy altoos op zyn achterfie ,. 
digt voor de tralien zittende , het hoofd voor over· tusfchen de 
·voor- pooten tegen den buik geboogen. In dien zittenden fiand 
.hield hy zich, flaapende, a)toos met de twee achter klaauwen , en 
dikwils met nog een der voorklaauwen , aan de tralien zeer fl:erk 
vaft. Deeze zeldzaame eigenfchap doet my vafl: fiellen , dat dit 
Dier gewoonlyk op de Boom en flaapt ,. en zich aan de by hem 
zynde tak of takjes vafl: houdt. 

Wak-
{ n) Deeze befchryving byna gereed zynde, komt my de W Jtr. EDELE GEsTRENGE 

HEER DE JoNG bezoeken, welke geduurende den tyd van twee en dertig Jaaren. in 
verfcheide gewigtige bedieningen op Cey~on en Malabaar geweefi: is. Deeze verze
kert my, deeze kleine diertjes,. de vyfvingerige tengere Luiaards van SEBA, de Loe-ris 
van den Heer DE BuFFON , verfcheide rnaalen gezien te hebben, daar by voegeode :· 
" Dat het by uitfl:ek luie en tr~age dieren zyn; dat zy geheel den dag flaapen, en,. 
, fchoon gejaagd wordende , met raffcher voortgaan , maar traagiyk poot voor poot 
:~ oplichten en in Ceylon alom onder de benoeming van Luiaard bekend zyn... Doch 
de andere foort van SEoA" de tweevingerige" was hem niet bekend. 
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Wakker zynde , was zyne beweeging ongemeen traag , van het 
begin , tot het einde, altyd het zelfde. Van tralie tot tralie op de 
achter voeten voort en voort kruipende , vatte hy de tralien om 
hoog met de voorpaoten, en liet nooit geene tralie los , voor en 
al eer een der voorvoeten weer langzaam , eene andere tralie 
zeer vail: had aangegreepe11. Op den vlakken bodem door de 
Kooy kruipende , had hy even dezelfde langzaame beweeging, 
poot voor poot opligtende , als een Dier dat lam is ; in die be
weeging verhief hy zyn lichaam flegts zeer weinig van den grond, 
kruipende meeft al maar voort, zo dat de buik, meeften tyds , 
geen vingerbreed van den grond was. W erdt hy gejaagd , met een 
fiokje door de tralien te neeken en hem aan te fiooten ' dit 
mocht weinig baaten; dwong men hem hier mede te il:erk, dan 
beet hy in den fiok , en dit was alle zyne verweering. 

De avondfl:ond gevallen zynde , wic:rd ·hy langzaam wakker, 
als een menfeb , die in zyn nachtruil: gefl:oord wordt , na dat hy 
in langen tyd niet geflaapen heeft. Eeten was dan zyn eerfl:e werk ; 
want hier toe was by dag zyn flaaptyd te kofl:elyk; dit, naar 
zyn doen, nog al vry fchielyk verricht hebbende, ontlafl:e hy -
zich van zyne verteerde fioffen van den vorigen avondrnaaltyd. 
De Urin was van eenen fierken, doordringenden en onaangenaamen 
reuk. De afgang als kleine fchaapekeutels. . 

Zyn gewoone voedfel was , volgens opgave van den Kapitein 
van het Schip die hem had mede gebragt ,. niet anders dan zeer 
droog gekookte Ryfl:, en volgens zyn zeggen, dronk hy nooit. 

My verzekert houdende dat deeze Dieren ook andere voedfels,. 
wanneer men hun die voorleide , zouden neemen , wilde ik daar 
van eene proef neemen. Ik gaf hem ten dien einde een tak met 
bladen van een Lindeboom; doch hy verwierp dien, de Fruiten,. 
gelyk Peeren en Kersfen , waren beter van zyn gading; van de 
laatfl:en liet hy, meeil:en tyds , den kern of fl:een liggen, en deeze 
verkoos hy verre boven Aalbesfen. Droog Brood en Befchuit at 
by gretig; doch, als men het in water natmaakte liet hy het lig-

B 3 gen ~ 
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gen; dit beve1l:igd het gezegde, dat hy niet dronk : gaf men hem 
water, hy rook 'er wel aan, doch dronk niet. - Van Eyeren was 
.hy een ongemeen liefhebber; de febaal aan 1l:ukken bytende, likte 
hy wit en doór finaaklyk op. 
· Dikwils maakte hy in het eeten, even als de Eekhorens, ge

·bruik van zyne voorpaoten en vingers , daar mede een Kers , eert 
)?eer, of een brok gekookte Ry1l: aanvattende , en daar uit eetende. 

De proef van het Ey my aangéweezen hebbende, dat hy ook, 
het geen van Dieren komt, niet verachtte , hield ik my verze: 
kerd, dat de Dieren zelve hem niet onvei·fchillig zouden zyn. My 
des Avonds den XI. J uly eënen gemeenen Vogel , een Mofch, heb~ 
bende doen brengen , bragtl ik deezen in een Kooy voor- den 
Luiaard. Terfl:ond ve1l:igde hy zyn fcharp • ziende oog op het 
voorwerp , kroop , poot voor poot langzaam opligtende , dicht 
vooi· zyn tralien. Het fchuifje der Vogel- koöy open gehaald heb
bende , trok myn Knegt dat van het hok dèt~ Luiaard open, . daar 
hy voorzat. W y meenden den Vogel in zyn hok te jaag en ; db eh 
hy gaf daar toe geen tyd , kroop half in de Vogelkooy, en greep 
den Vogel , dien hy te rug in zyn hok trok , ten eer1l:en dood 
beet, en met veeren , ·bek , -pooten ,- beenderen en alles gulzig 
opvrat ; l)a al vorens nog droog Brood en Kersfen gegeéten tè 
hebben. Niets liet hy van een' Vogelliggen, dan alleen· de groote 
Dagveeren der vleugels en die der 1l:aart. 
· Men moet eens en voor al weeten , hoe traag dit Dier ook anders 
in zyne gewoonlyke beweegingen was l> dàt hy fchielyk àt , en als> 
men hem een levend ichepfel gaf, had . hy eene· verwonderens
waardige behendigheid. Hy kroop 'er voet voor voet mter toe; 
en 'er dicht by zynde, greep hy, met eene poot, fchielyk toe, 
en mifte nooit in zyne prooy te vatten , en daar voor was ook 
nimmer kans ter ontworfl:eling. 

vVy hebben reeds gezegd, dat hy den geheelen dag flîep ; doch 
daartegen gelooven wy ook , dat hy het grootft gedeelte van den 
nacht in eene traage bewceging was. Des nagts ten twee uuren zag 

ik 
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ik hem dikwils nog wakker; doch des morgens , om half zeven 
uuren, vond men hem reeds in diepe ruft , in welke hy zich, doott. 
het fchoonmaaken va\1 zyn hok, niet liet ftooren. Ovér dag door 
veelvuldig plaagen wakker gemaakt zyndc' werd hy kwaadaartig" 
dan beet hy, doch alles met traage beweeging, in het ftokje , on dei" 
het maaken van een geduudg herhaald naar en kla::tgend geiuid van 
Ai , Ai, Ai, elk Ai zeer lang, beevend, en· even zo als men 
het ' van den W eft - Indifchen verhaald ; uitroepende. Hem dus 
lang .geplaagd, en wel ter dege' wakker gemaakt hebbende, zo 
kroop hy twee of driemaal door de kooy; doch ging dan al weer 
Oàapen. 

Twee dagen naa de eerlle proefneeming met tien Vogel ; gaf ik 
hem des avonds vier Kersfen, die hy fmaaklyk opat. Nu willen, 
de beproeven of de gekorve of beenderloóze Dieren ook van zyn 
fmaak waren, zo· wierp ik een leevendc Tor, ( o) hier bekend, 
énder den naam van Z\Vart - gev1akte Duinkever of Molenaar 
by hem. · Aanftonds kroop hy naar dit voorwerp , hy nam 
het met een greep in zyn poot en at hetzelve met de har
de vleugel-dekken en alles op, zonder iets over te laaten. Daar 
na gaf ik hem ·nog een Mos , die hy langzaam bekroop , en doen 
@Ok fchielyk met den po-ot greep. I-lier van een deel gegeeten 
nebbende liet hy die liggen ' en ging' hoéwel het reeds laat in 
den avond was, zitten flaapen. Dit echter van korten duur zynde, 
en wakker wordende, nam hy zyn Vogel weer, hem verder zeer 

r fchoon opkluivende. Daan1a ·at hy nog verfeb gekookte Ryfl: 
en een fl:uk droog Brood. Dit verricht hebbende zag ik , met 
verwondering, dat hy zich tot de ruft fchikte, en wanneer ik 
des nachts ten een uur naar bed ging, fliep hy nog geruft en wel .. 
· Den zeftienden Auguftus, 's morgens om elf uuren, zag .ik 
my met een bezoek vereerd van HuNNE D ooR Lu c H TIcs 1' E 

H 0 0 G HEDEN ' DEN HEERE PRINCE. HENDRIK VAN PRUISSEN' 
nevens 

( 0) De Fullo van LINNÉ Scarab. Spec. 57.. Edit. xrr. 
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nevens den HEERE PRINCE ERFSTADHOUDER en verdere 
Heeren van 't gevolg. Den Luiaard aan deeze Hooge Perfoonen 
vertoonende , liet ik hem , wel wakker gemaakt zynde, een Vink 
geeven. De Vogel juifi naar den hoek van de kooy vliegende 
daar den Luiaard zat, greep deeze hem vry fchielyk. De Luiaard 
bleef zitte11, zich met de achter pooten aan de tralien vafihou .. 
den , doch eindelyk den Vogel in dien fiand niet gemaklyk genoeg 
kunnende verflinden, met welk hy terfiond begon, at hy die, half 
op zy en op den rug liggende, zeer fmaaklyk op , terwyl zyne 
achter - voeten de tralien bieeven vafl:houden. Den Vogel opge
geeten hebbende fliep hy het overige van dien dag. In geaartheid 
febeen hy my de11 valfeb-aart te fpeelen; want eens begerig zynde 
te weeten hoe zyn Tong gefield was ( die ik vry ruuw bevond) 
gaf ik hem myn vinger, eerfi likte hy die , doch daar op meen
de hy toe te byten, 't welk hem echter mislukte. 

-weinige dagen hier na my op reis · begeevende , naar eene 
onzer afgelegenfl:e Provintien , moefi ik myne verdere proefnee
mingen fiaaken, welke ik nog voomeemens was in 't werk te fiel
ien. Dit Dier geen het minfie blyk van ziekte geevende, hoopte 
ik op eenen langduurenden Leeftyd; dan weinige weeken daar na 
vernam ik met zeer veel Ie.edwezen, ~at hy den .2 6. September, 
eenigen tyd <voor myne te rug komfi, was overleeden, waar door 
wy van de verdere nafPeuring (als reeds opgezet zynde) omtrent 
het zonderlinge der Teeldeden en inwendige gefieldbeid, ons ver
ftoaken zagen. De natuurlyke eigenfchappen van den Ooft-Indi
fehen Luiaard , wiens b~fraan door den Heer DE B u F F oN zo 
volfirekt is tegengefproken , hier dan , voor zo ver zulks moge
lyk geweefi is, hefchreeven hebbende, moet ik de aandacht myner 
Leezeren nog eenige oogenblikken bezig houden met de overeen
komende geaartheden van deezen onzen Oofi- Iudifchen Luiaard 
met die van de W efi- Indiën. 

In traagheid komt deeze nieuwe foort der oude Waereld met 
die der nieuwe over~en; want het verfchil of de graad van traag
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heid kan hier in geene aanmerking komen, vermits de Schryvers , 
die de Heer n E B u F F o N daar omtrent aanhaalt , het zelfs 
gantfch niet eens zyn. De een doet den Americaanfcheq 
Luiaard, in vyftien dagen, een en fi:eenworp voortkruipen, d' an· 
der laat hem vyftig febreeden op eenen dag afleggen , en eell 
derde , dien de Heer n E B u F F oN het naaft aan de waarheid 
denkt te komen, (waar aan wy echter ons zegel nog niet hangen) 
geeft den Americaanfchen inwoonder eenen grooten dag werks mn 
een vierde van een uur op zynen weg te vorderen. Want men 
zeg 1ny eens , hoe ftrookt zulk& ? als wy door den Heer n E B u F
FON derr Heer Marquis de MoNTMIRAIL, die de runau clrio 
Jaar leevend .in zyne Diergaarde gehad heeft, zelfs hooren zeggen, 
dat zyn Luiaard verfcheide rnaalen op eenen dag den hoogi1:en Boom 
op en af klom. , hl <U wel opgeftelde verhaal, 't geen de Heer ~ E 
M oN TM r RA z L .áls .een ~ waarnoom~r eiJ. ooggetuig . ópgeeft , en 
't welk zeer voldoende is<)r geld by my meer, dan dat van ai.W an 
deren. Bedriegt ons geheugen zich niet, zoo hebben wy de eer: 
en het genoegen gehad deezen verplichtenden Heer by Zyne Ex,. 
CELLENTIE DEN AM;B.ASSADEUR n'AFFRY, (welks buiten., 
gemeene, · vrfendelykheid , ~gedurende deszelfs Afgezandfchap , wy 
ons noch dikwils erinneren ) te' ontmoeten; doende my het ·ver .. 
maak en -dè eer aan, na den maaltyd , dit zonderlinge Schepfel , 
' t geen hy te Amfrerdam gekocht had, aan zyn Logemoot te Yei" .. 

toon en. 
Maar om van deezen uitftap , welken de erkentenis van ons 

afvordert , weder te keeren. Deeze Ooft- Indifche flanpt , even 
als die van de W eft , den geheelen dag. Geplaagd en aangepord 
wordende om fchielyker voort te gaan, mogt , even als by de 
anderen , weinig baaten. 

Deeze drinkt ook nooit. De vrees of erkenning van Perfoon 
was hem even onbekend. Het haair, fchoon wollig , is by deeze 

_ook niet minder dan zagt , maar ruuw in het aanraak en. Hy eet, 
op·dezelfde wyze, uit zyn poot en ook neerhangende of liggende. 

C Slaa-



IS B E s c H R y V I N G V A N D E N 

Slaapende , hong of zat hy, zich aan de tralien van zyn hok 
vafl:houdende, en zyn geliefll:e fl:and was, even als de Weil:-Indi
fche, zich ergens . aan vail: te houden of te hangen. Zyn geluid 
was ook, even als dat van den Weil: - Indifchen , volmaakt, met 
eene korte en klaagende il:em , Al, Ai, Ai: En eindelyk , in 
zyne geheele gedaante , zoo· als hy nog zeer wel opgezet in het 
Mufeum bewaard word, heeft hy zeer veel zweem van een traag 
en lui aanzien , en gelykenis op de Tweevingerige t' Unau , die in 
America woont. 

Na al dit bygebragte geeven wy onzen onzydigen Leezer in over
weeging , met hoe veel recht wy het ontmoeten van den Luiaard 
in de Oude Waereld , tegen het gevoelen van den febranderen en 
Geleerden Heer DE B u F F oN, beweerd hebben. Gelukt het ons de 
beloften der overvoering van de Luiaards der Nieuwe Waereld 
hier leevend te zien, gelyk wy hoopen, het zal ons in fiaat fiel
len de waarheid, door eigen oog gezien, onzen Landgenooten te 
verhaaien, en het zal ons verwonderen, indien die niet , gelyk 
deéze , het Gevogelte en de gekorvene Dieren mede ten voedfel 
neem en. 
~ - In den Rang der viervoetige Dieren fcbynt deeze Luiaard met 
de Lar..is , die wy de tengere Luiaárd van SE BA noemen , en de 
Tarfier ·van den Heer de B u F F oN , en zyne Makis, die by ons 
onder den 11aam van Surikat bekend zyn , na vennaagdfchapt. 
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B E S C H R Y V · I N · G 

VAN DEN 

VYFVINGERIGEN BENGAALSCHEN 

L u I A A R D. 
Tab. 1/ L 

M E N kan wegens de grootheid van dit Dier genoeg oordee
len, als ik zeg, dat de lengte van den kruin des Kops tot 

achter by den aars , is dertien duimen. De hier by gevoegde Af
beelding-, die zeer goed is, geeft een verder begrip van het ge
heel. 

Het Hoofd heeft eene byna ronde gedaante , loo~ende de 
Bek alleen wat puntig uit. De Ooren zyn zeer dun, ovaal en 
opftaande , doch in het wollige haair byna geheel verborgen en van 
binnen ook met haair begroeid. De Oogen fl:aan voor in het 
Hoofd, boven by de Neus, en dicht by een. Zy zyn volmaakt 
rond, en, naarrnaare van dit Di et , vry groot. De koleur donker
bruin. De Oog-appel (Pupil) was , by dag opgewekt wordende , 
zeer klein , doch wierd allengskens · grooter. Even zoo was 
het als hy des avonds wakker wierd , en het keerslicht daar dicht 
by gebragt wordende verwyderde zich. dien ,Appel tot byna de ge~ 
heele rondheid van het Oog. De Neus is klein, van vooren 
platachtig, en ter zyden oopen. 

Het onder Kakebeen heeft , voor in den bek , vier fmalle platte 
Sny- tanden, daar op volgen aan weerszyden een groot er, en dan 

de 
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de twee groote Honds -tanden. Op den Honds- tand volgen, aan 
elke zyde, nog twee ronde puntige Tanden, maakende dus te faa
men twaalf Tanden. 

Verder, zoo ver ik in den Bek zien kan, zyn aan elke zyde twee 
of drie Kiezen. . Het bovenfl:e Kakebeen heeft voor in 't midden 
alleen twee kleine van een fl:aande tandjes, ·wat verder, twee klei
ne Honds - tanden , ter wederzyden een , en daar op volgen aan 
elke zyde nog twee kleinder Tanden en twee of drie Kiezen, en 
dus acht Tanden, hebalven de Kiezen. 

De Tong is redelyk dik en lang., van vooren rpnd en fcharp. 
Het Haair is redely k lang , fyn en wollig , doch wreed in het 

aanraak en. De koleur is over 't geheel licht- geelachtig gtys of 
Afch-koleurig, ter zyden van den Buik en Pooten wat rosfcher. 
Om de Oogen en Ooren is de koleur ook iets hooger, en over 
den Kop en den geheelen Rug loopt een bruine fireep. 

Dit Dier ·heeft een klein bewys van Staart omtrent twee of 
drie Lynen lang. 

De Voorvingeren zyn vyf in getal. De Duim is langer en 
dikker, dan de andere Vingers, waar van de middelfl:e de langfie, 
en de voorfi:e Vinger de kortfre is. De N~els zyn als die van 
eenen Menfch. -

• .. ~ # • 

Met de Achtervingers is het even eens , uitgezonderd dat by 
deeze de Nagel aan den voorfl:en Vinger zeer lang en puntig fcharp 
is. De Vingers fchynen my alle drie ledig te zyn , van. boven 
met weinig haair begroeid , en van binnen zyn dezelven kaal en 
met een bruine dikke huid begroeid. 

De lengte der V oorvoeten is omtrent fes en die der Achter
voeten omu·ent acht duim. 

Het febeen my toe van de Mannelyke Sexe te zyn. 

EINDE. 

• 
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