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N A T U U R L Y I{ E I-I I S T 0 R I E 

VAN DEN 

0 0 s T I N D I S c H E N 

GROOTENEN LANGSTAARTIGE N VLIEGENDEN 

K~ ·H 0 N E E 0 * • 

De. Heer L IN~ E'U s heeft' onder andere verfchiliende roorten 
m zyn vernieuwde Syjlema (a), twee zogenaamde vliegende: 

viervoetige Dieren'· waar van hy thans heteene tot hetgeilacht-der
Muizen (b) en het ander tot dat der Eekhoorns (c) betrekt. BRIS~ 
soN (à) voegt b.y deeze twee foorten nog een derde , en :fl:elt. 
dezelve alle drie onder den rang der Eekhoornen. Verfcheiden Schry ... 
vers rnaaken gewag van deeze tweede foort (e) welk gemeen ge-. 
noeg in de noordelyke deelen der oude en nieuwe waereld gevon .... 
den word, dan tot nog toe heeft niemant dat zonderlinge Diertje 

in 
_ (*) Deeze naam fchynt my meer eigen dan die vnn V L IE GEN-nE KAT , by welken an· 

derzins dit Dier by ons bekend is. Het hgofd, de tanden en de !rlaauwen hebben meer ()Ver
eenkomst met die der EEK H 0 0 R N s ' dan alleen de ruige ronde ft aart, welke de Kat ei
gen is. De naam van vliegende is ook niet oneigen wegens dm fierken JProng t~ie het Dier 
maakt. 

(a) Syft. Nat. Edit. X. 
(b) Mus volans. JP. 16. p. 63. SEBA Thef. Tom. I. tab. XL!P. f. 3· 
(c) Sciurus volans. fp. 7· p. 64. SEBA Tbef. T. l. tab. XLL f. 3· 
(d) Reg . .Anim. Sciurus Sibericus volans. p. I59· N. 13. 

• ( e) De eerfle, by L IN NE u s onder de Muizen gebragt , is nog door niemant dan S E nA 

befcbreeven, en de derde bier aangehaalde van den Heer B RIs s o N , zal waarfcbynelyk 
niet anders dan alleen eene verftheidenbeid zyn van die waarvan WJ hier Jpreeken. 
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in aart en eigenfchappen beter befchreeven dan de Heeren B u F

FON en DAVBENTON Cl), by welken wy hetzelve onder de Rus
fifche landbenaaming van Polatouche bekend vinden. Dit Diertje, 
die Polatouche naamelyk, 't welk, buiten alle tegenfpraak, meeren
deels overeenkomfl:ig is met dat waar van wy ftraks fpreeken zul
len, heeft den bynaam van vliegend verkreegen , omdat het als een 
vliegenden fprong maakt, (zich van den eenen boom op den anderen 
willende begeeven) die fommige op vyf-en-twintig of dertigvoeten, 
en anderen op dertig of veertig febreeden ftellen. Men zal zich over 
deeze vaardigheid minder verwonderen, als men het maakfel zelf 
uit de hier achter volgende befchryving in aanmerking neemt: van 
den eenen boom op den anderen willende zyn, neemt het een fter
k'en fprong, en fpannende, door het uitfteeken der voor- en achter
voeten, het vel uit, 't geen zich tusfchen dezelven bevind, dryft 
het, om zo te fpreeken, als op de lucht; " Het vel dus uitge
,; breid, vergroot de . oppervlakte van het ligchaam , zonder de 
" froffe van hetzelv:e in zwaarte te doen toeneemen, en vertraagt 
" gevolglyk de fchielykheid van den val zodanig_, dat het Diertje 
;.; met een en fprong vry verre komt: deeze beweeging is derhalven 
,., gëene vlucht als die van een vogel, noch eene zweeving als die 
,, van eene Vledermuis, die beiden door het flaan van de lucht 
,.; verricht worden, met herhaalde flingeringen; maar 't is eenenkele 
" fprong, in welken alles afhangt van den eerften fchok , door wel
" ken de beweeging alleen verlengd word , en des te langer duurt 
" omdat het ligchaam van het Dier, ee!le grooter oppervlakte aan 
" de lucht bloodtellende , een grooter weêrftand ontmoet en lang
" zaamcr valt." Dus redeneert 'er de geleerde Heer B UFFON (g) 
zeer wel over, en vermids deeze zonderlinge eigenfcha·p ook in ons 
volgende voorwerp plaats heeft , en een der zeldzaamfte van dit 
Dier behelst , hebben wy noodig geacht deswegen wat omftandiger 
te zyn. 

Het Dier, thans het onderwerp deezer verhandeling, voormaals 

(f) Hifi. Nat. Tom. X .p. 95· t. 2-r, 2.2 & 23. 
(J:) Idem p. 97· & 98. 
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uit de Oostiudie overgezonden, bevind zich in de Kabinet-verza
meling van ZYNE DooRLUCHTIGSTE HooGHEID DEN HEE
RE PRINsE VAN ORANJE enz. enz. enz. alwaar het gedroogd 
en als een der zeldzaamfte .ftukken onder de uitlandfche Dieren 
bewaard word. Uit alle omftandigheden kan men beiluiten dat het 
met de Palatauche in de eigenfchap van te kunnen vliegen overeen
komt, doch in gedaante en grootte verfchilt het zeer veel van 
dezelve, zo dat men het als een geheel nieuw en verfchiliend foort 
moet aanmerken. 

De Schryvers , welken gewag van dit Dier fchynen te rnaaken,. 
zyn maar twee in getal , hebalven de Hooggeleerde Heer ALLE
MAND, die 'er eene korte befchryving van geeft (h) opgemaakt 
naar een van de vrouwelyke foort en in koleur verfchiliend Dier, 
dat te Leiden in het Akademifche Kabinet bewaard word.. VALEN
TYN (i) is zekerlyk, hoe gebrekkig ook en zonder afbeelding, 
de eerfte die van dit ons dier gefprooken heeft: zie hier 't geen hy 
'er van zegt : " Op Giloio, omtrent Dodingo, heeft men vliegende 
" Civetten. Zy hebben vlerken als de Vledermuizen van de voor
" fte tot de achterfte pooten, waarmede zy van den eenen naar 
" den anderen boom vliegen. Zy hebben ook zeer lange ftaarten, 
" byna eveneens als de Meirkatten. Als zy nederzitten , ziet 

• " men haare vlerken niet. Men heeft dezelven niet boven vyf-
" tig jaaren geleden aldaar ontdekt , doordien zy zeer wild en 
" fchuw zyn. Zy zyn ros van kop met donker graauw gemengd~ ' 
" en haare vlerken zyn van buiten ook met hair bekleed, 't geen 
" het verfchil tusfchen haar en de Vleermuizen is. Zy zyn fcherp 
" van gebit, zo dat zy in ftaat zyn een houten kooi gemakkelyk 
" in eenen nacht door te byten. Anderen noemen ze ook wel 
" vliegende Aapen.» Ve~de; ~egt hy: "Het volk van zeker fchip, '1: 
" jacht Boero genaamd, m t]aar 1677. omtrentl-la/emachera in Ter-

" fi(J ... 

( b) Zie bet hekart Syflema der Dieren van den Heet· B R I ss oN , 't welk :t.yn Ed. Ie 

Leiden 1762. onder den volgenden tyte! beeft doen- drttkken. REGNtJM ANIMALE in Cla/fi$ 
IX diflributum jive SYNOPSIS 1\IETHODICA A. D. BRrssoN. . · 

(i) Be[cbr. van Oud en Nieww Ooflindiê'n, lil. Deel. p. !269. & .270. 

Ds 
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" nllte, naby Dodingo, liggende , wierd allereerst een van deeze 
" Dieren, zich op de boomen onthoudende , en van den een en o:p 
" den anderen vliegende, gewaar. Zy zagen het eerst voor een 
" Eekhorentje aan, doch het hoofd was veel fcherper, en meer 
" naar een (k) Coescoes (een Dier, dat wy hier in prent vertoonen) 

" ge-

(k) CoEscoEs. Deeze is de Oos~indifcbe Boscn oF BEuRS-RoT, Philandcr 
van SE BA. Didelphis van L IN NE u s, welks bef] aan of geboorteplaats in Oastindie te 
zyn den geleerden Heer BuFFON, in zy11 X. deel pag. 284. enz. zo voljlrela tegenj};reek/; 
dezelve. alleen aan de nieuwe Waereld als eigen ftellende. Wy kunnm echter deeun beroem
den Natuurkenner verzekeren, dat V ALEN T Y N en SE nA zeer wel gedaan hebben met deeze 
Dieren tot Aûe zo wel als tot Amerika t'huis te brengen. Ik zelf heb, in den voorgaanden 
zomer , zo wel de mrmnelyk.e als vrouwelyke foort uit Oastindie ontfangen; gelyk mede de 

•geleerde Heer DR. Sc n LossER te Amftet·dam, die de zelfde foort van een vriend van Atn
·boina is tóegezonden; hoewel ik voor my 'er , buiten deezen, ge ene meer kenne, en dezetven dJs 
niet ze~r algemeen zyn. De grootfte 'C.'erfcheidenbeid tusfi:hen de Oost- en Westindifcbe be
vind ik te beftaan in de koleur van het hait·; die by het mannetje der Oostindifche geheel 
Jlaauw geeiachtig wit is: dat van het wyfi: is. wat b;uiner met een zwa;te of liever bru!nt. 
flreep op den t·ug. Het hoofd van de Oostmdifche ts korter, doch dat van het mannetje 

•fcbynl my ~u at langer dan 't hoofd van 't wyfje, de oor en zyn in deeze foort veel korter dàn 
die der Westindifche. l)e bejèbryving der tweede fo()rt ' waar van V ALE :NT y N oo.k 
!preekt, is te duister om met eenige zekerheid op te kunnen 6/oorgttan. . 

By deeze gelegenheid moet ik hier ook nog , tegen bet gevoelen van den Heer B u F F o N, 

X. deet pag. I$9· enz. aanteekenen; da: my in den voorgaanden jr,are 1765, door aen 
Ed. Heer Gouverneur TuLBAG H van de Kaap de Goede Hoop, de MIERENE E iE R 
Mynnecephaga by LINNE u s, voor bet Kabinet van ZiN E DooR r;, HooGHEID i; 
ever gezonden. Ik beb denzeiven onder de benaaming van A AR n. V ARKE :N ont
fangen ,gelyk KoL BE ben dus ook noemt in zyne Bef./. deel pag. 196. zo dat DEs 111 AR-
e HA Is ifl zyne Vojagie, en KoL BE , gelyk hebben, als zy zeggm dat dit Dier in /Jfriéa zo 

'Wel als in Amerika gevonden word. Uit dil-, 't welk_ in liquryr is O'bergezonden, 't geen 
maar pas geboren fcbynt en reeds de grootte van. een ;onge Varlens Big peeft, blykt, dat 
het volwasfen Dier zeer groot moet zyn. Zie. hier deszelft gt·~qtfte ve1fcbillendbeden, voor 
zo vert·e die van een zo jong Dier kenbaar zyn. De jiJuit is aan het einde wat dik en rond 
·en dtJs, booger op, als ingedrukt. De" ooren zyn zeer groot, lang, dun en puntig ~elr: 
h11ngende. De voorvoeten heb~~n vier klaau"wen, de eerfte e'n derde· even la11g, de tweede 
/Wat langer en de vierde of buztenfte wat korter dan de derde. Alle vier de nagels zyn hier 
vry lang, weinig "krom, ;untig toeloopende en genoegza11m even groot. De achtervoeten heb
ben vyf lda(IUWen, welker drle midde!fte byna cvèn làng 1en de t7free hUitenfte veel korter 
z~n. De n~ge~s z!n bier kleiner, de t-z:tee buitehfte 't kleinfl. De .ft aart is 11~t zeer lnng, 
dzk en puntrg emdrgende. Men kan bter nog byvoegen, dat de twee Mierenèëtè'rs van SE~ 
:BA Tom. I. lab.IJ7~ f. !l.. en tab. 40. f. I. zekerlyk eenerlèi zjn, en alleen maar in koleur 
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OOS.TIND, IS~CHEN EEKHOORN. ··v 
" gelykende. · Het was graauw van hail·en , van de neus af, en 
" over den ru~ tot achter toe, met een zwarte fireek. Aan de 

" voor-

van bair ver [ebi/lende. Zy zyn zeer wel afgebeeld; een foort op zich zelve; geheel verfchiliende 
van de Tamandua guacu van MARc G RA A 1' of Taman noir van den Heer ll u F F oN. 
De voorfte nagels van deeze zyn drie, de middelfte zeer groot, de binnenfle kleiner, en de 
buitenfle zeer klein. Die der achtervoeten zyn vyf, allen even lang, vry groot en wat krom. 
De ft aart is meest kaal, beeft aan bet einde een zwarte punt, en een ~ueinig daar van af, 
een zwarte ring. Op den rug is deeze, die ik thans voor- my hebbe, met donker bruiné e;J 
witte dwarsftreepen verjierd. Mogelyk is deeze de zelftie van SE BA, op ~uiens verkoping 
ik hem gekogt heb? Het is maar eene verftbeidenbeid van de zo even aangebaaide tab. 37· 
& 40. zo dat wy vyf onderfcbeiden foorten van Micrenëeters kunnen tellen, naamely!c. 

I. De Tamandua guacu. MARCG. p. 225. BuiFoN Tamandua noir. Tom. X. 1. 29. 
2. De Tamandua-i. MARCG. p. 22.6. SEBA Tom. IJ. t. 47· fig. 2. 

3· De Fourmillier. SEBA Tom. I. t. 37· fig. 3· BuFFON Tom. X. t. 30. 
- 4· De • • • • SEBA. Tom. I. t. 37· fig. 2. & tab. 40. fig. I. 

5· De Africaaanfche, welke wy hier thans opgeeven. . 

Met de ~veder legging eeniger misjlellingen bezig zynde, zal bet niet ondienflig zyn bier 
ook aan te teekenen, dat de Heer B u F F oN aangaande de zogenaamde S u RIK AT if' 
zjn Xl/I. Deel pag. 72.. enz. he febreeven, waar.(cbynelyk, en in den naam en in de ge
'hoorteplaats zal misleid zyn. Althans dit kunnen wy 'er van zeggen, dat dit Diertje, 'e 
geen anders volmaakt door hem be.(cbreeven is, my in den laatstleeden zomer door den Ed. 
Heer T u L BAG H , Gouverneur der Kaap de Goede Hoop, voor de Diergaarde van , zynt: 
b ooR L u c H TIG E Ho o G H E,I D is overgezonden, en dus niet in /Jmerica, alwaar ik 
bet nergens befcbt·eeven vinde, maar in Africa t'buis boort. Dit Diertje, waar van 
twee der ver .(ebi/lende fexe zyn overgezonden, docb bet wyfje op de reis gejlorven is, beeft 
K 0 L BE niet gekend' ten minfle by maakt 'er geheel geen gewag van' en bet fchynt 
dat betzelve ook niet dan zeer diep l.zndwaards in gevonden word, 't wel~ uit den Brief 
van we/gen. Heer Gouverneur daar by ontfangen, is af te leiden, alwaar gezegd word: 
" Ook heb ik nog aan den gemelden Schipper mede gegeeven twee kleilte leevende Diertjes 
" man en wyfje, die wy echtergeenen naam geeven of ergens by vergelyken kunnen, vermÛ; 
" my deze/ven, nu voor bet eerst, ver -uit de wilderr..',fen en klipbergen van dit wyduitge
" ftrekte land zyn toegezonden; zy zyn zeer mak en aardig, eetende verscb gekookt of ook 
" wel raauw vleescb, raauwe et'feren, en mieren als zy die krygen kunnen, 1.uaarom ik 
,, wenfcbe dat deeze beestjes in 't leeven zullen blyven , dewyl ik van gedachten bm dat 
" diergelyke foort mogelyk nog nooit in Europa zal gezien zyn". Wegens de benaming vas 
S u RI KA T beb ik alleen maar dit te zeggen, dat ik die alhier nooit antiers heb hooren 
geeven als aan de M o c o c o en M oN Go u s , welken de Heer B u F !<'oN Tom. XIII. 
tab. XXIL & XXVI. zo volmaakt be.(chryft en afbeeld. 

Zie daar eenige uitweidingen, voor welken ik my verzekerd boude geenszins van den be
roemden en waarheit/zoekenden Heer B u F F oN, maar alleen aan myne Leeuren, die ze 
magten verveeld hebben , vetfcbooning te moeten verzoeken. 

D4 
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" voorfl:e pooten, van de klaauwen af, tot aan de klaauwen der 
" achteril:e pooten toe, was de huid aan het ligchaam, gelyk het aan 
" de Vleer-muizen is, vast gefpannen; doch dit vel was van bui
" ten met hair bekleed ) gelyk het onderlyf, en ook van binnen 
" met wit hair begroeid. Als zy van den eenen boom naar den 
" anderen fprongen, breidden zy te gelyk hunne vlerken uit, en 
" fcheenen dan als opgefpalkt te zyn. De Inlanders verklaarden 
" toen die Dieren nooit meer gezien te hebben." 

Het is zekerdat VALE.NTYN ,hoe gebrekkig hy hierook [preekt, 
ons volgende Dier in 't oog gehad hebbe. De lange fraart , het 
uitgebreide en met hair begroeide vel tusfchen de pooten, 't welk 
hy vlerken als van een Vleermuis noemt, doch zeer verkeerdelyk, 
kan op geen ander Dier dart het geen wy hier verhandelen toege
past worden. De Lemur vo!ans van LINNE'us (l) welke de vlie
gende Kat van SEBA (m) is , kan hier in geen aanmerking ko
men, vermids hier maar van een vastfpanning van den huid tusfchen 
de voor- en achterpooten gefprooken word, en in die van SEBA fpant 
zich die huid, boven dien , van het hoofd ook tot aan de voor
voeten, en van de achtervoeten tot aan het einde van den fraart, 
van welke aanmerkelyke en zeldzaame eigenfch-ap V ALE NTY N in 
zyne befchryving geen het minfte gewag maakt. . 

In het werk van den geleerden Abt PRE vosT (n) vind men 
ook eene zeer korte befchryving, en zeer f1egte afbeelding, over
genomen uit Les Lettres Edi/iantes, betrekkelyk op dit ons Dier, 
indien de breede fraart , welke daar verbeeld word, het niet nog tot 
een andere foort brengt. Spreekende van de Natuurlyke Historie 
der Philippynfche Eihmden, zegt hy: " . Deeze Eilanden ,de eenig
" fte plaatfen der Waereld, waar men een foort van Katten ziet die 
" de grootte der H~azen en de koleur der Vosfen hebben , en 
" aan welken de Ind1aanen den naam van Taguan geeven. Zy heb
" ben vleugels gelyk d~ Vleermuizen, doch met hair bedekt, waar-

" van 
(I) Syft. Nat. Edit. X. p. go. [p. 3· 
(m) SE BA Tbef. Tom. I. tab. 58. fig. 2, 3· 
(n) Hift. Gen. ties Voyages. Tom. XV. p. 51. Edit. de la Ha:J'· 
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,, van zy zich bedienen om van .den een en boom op den anderen 
" te fpringen , ten affi:ande van dertig palmen. 

Zie daar alles wat de Schryvers van dit Dier gezegd hebben, 't 
.welk weinig is en veel verfchiliende van de wezenlyke gedaante; 
doch wat wonder? de zeldzaamheid van hetzelve, gevoegd by de plaat
fen daar het zich onthoud, welken mogelyk weinig door de handel
dryvende Europeërs bezocht worden, zyn daarvan de reden. 

Uit het aangehaalde van de twee gemelde Schryvers mogen wy 
nu met meerder recht veronderfi:ellen , dat de verdere natuurlyke 
huishouding van deeze foort met de kleine van den Heer BUFFON, 

waarvan wy reeds onder de benaming van Polalouche gefproken 
hebben, overeenkomfi:ig is. Deeze Diertjes, van welken ik 'er zelf 
twee,doch niet lang, leevende gezien heb in de VoRSTELYKE 
Diergaarde, fliepen genoegfaam den gantfchen dag ; fi:erk aange
fpoord wordende deeden zy wel eenen kleinen en als vliegenden 
fprong, doch kroopen terfi:ond weg, als zeer vreesachtig zynde. 
Zy beminden, gelyk de gemeene Eekhoorn, by uitfi:ek de warmte, 
kruipende, als men hen ontdèkte, zo ras mogelyk onder de woUe 
I_appen, waarïn men hen liet rusten. Hun voedfel was geweekt 
brood, vruchten enz. 't geen zy, even als de Eekhorentjes, zit
tende, uit hunne voorpootjes aten; tegen den nacht waaren zy' 
meer in beweeging. ·Het verfchiliende klimaat enz. had zekerlyk' 
zeer veel invloed omtrent· de verandering der geaartheid deezer 
Diertjes, die van eene tedere gefieldbeid waaren, 
· Van de groote nieuwe foort, het onderwerp deezer en der vol

gende befchryving, heb ik vier fi:uks gezien, zynde ook allen die hier 
te Lande bekend zyn, en daar onder twee verfcheidenheden. Een 
derzeiven bevind zich in het Akaden~ie-Kabinet te Leiden, een an
dér is hier in den voorgaanden Zomer ·, na het overlyden van den' 
Ed. Heer van E VERSDYK, by verkoop-ing van deszelfs ·Kabinet 
verkocht, en gekomen in de fraaije Natuur- en Kunstverzameling 
van den Wel Ed. Heer VAN HEETEREN, alhier \voonende. Dee
te beiden zyn van de vrotiwelyke foort , licht kaftanje kleurig, 
doch op den rug wat donkerer; het einde van den fi:aart zwartach. 

tig. 
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tig. Het onderfcheid der fexe is kennelyk aan zes kleine tepels, 
die evenwydig in twee ryen op de borst en den buik geplaatst zyn. 
De twee overige, beide mannelyke foorten , behoorende tot het 
Kabinet van ZYNE DooRL. HooGHEID, waarvan echter een 
voor myne aanfi:ellinge is weggeraakt , waaren in alle deelen óvereen
komfi:ig aan de volgende befchryving. 

BESCHRYVING 

VAN DEN 

0 0 S T I N D I S C H E ' N 

G R 0 0 TEN E. N LANGST KAR. TIG EN . 1:.. 

V L I E G E N. p EN E E_ !( H 0 0 'R N. -
( -.. 

T AR. IV. I 

I L , • { 

~ De Grootte van ~et Dier, voor ~o yer mei}. die met zekerheid 
kan opgeeven, (want het is~ doçh zeer wel, opg~vuld oyergezon
den) is 17 Rynlandfche duimen, naamely~ van .de punt der neus 
tot aan !}et grond?eginfel van den fl:aart~ De Br~edte van_ h~t lig-. 
chaam by de voorvoeten, in een platliggende of vli~gende . gefi:al
~e genomen, 4 en t duim , by de achter-voeten , 5 en t duim. 
De Lengte van den.fi:aart tot aan het uiteinde van deszelfs hair 20 

duim~n. De voorvoe~en uitgebreid zynde zo is de lyn des affi:ands' 
van het uiteinde des een en kl~auws tot den andet:en I 2 en i duim; 
en die der achtervoeten IS duimen. · J 

Het Hoofd is fpitfer toeloopençle dan dat van een Eekhoorn. , 
De Ooren· zyn klein en fchynen my puntig , zynde uitwendig 

met zeer kort en fyn lich.t bruin hair bedekt. , 
De Oogen-... _. · . ,boven dezelv~n fl:aal) twee lange flaauw brui-

ne hairen. De Oogleden.fchynen kaal. · .. 
.J 

Voor-





0 0 S T I N D I S C HE N E EK H 0 0 R N. :u 

Vooräan, ter weêrzyden den Bek, fl:aan verfcheiden lange, zwarte 
en zeer fl:evige knevel-hairen. De Neus is naakt. 

De Tanden zyn als die der Eekboarens , boven en onder twee, 
hoog geel, de ouderften zeer lang. De Kiezen fl:aan mede achter 
in den bek. 

De Voor- en Achtervoeten zyn, vooral de laatfl:e, tot byna aan de 
klaauwen als in het vlieg-vel verborgen. De Voorklaauwen zyn 
viervingerig en zwart. De twee middeHl:e de langfl:e , vooral de 
derde. Die der achtervoeten zyn mede zwart en vyf in getal , vier 
derzeiven zyn even lang, doch de vyfde, zynde de binnenfte, is 
veel korter, en vertoont zich alleen als een byhangende klaauw. 
De Nagels zyn zeer groot en fcherp, van boven zwart, onder wit, 
en breed by hun grondbeginfel. Dè le~djes deezer klaauwen zyn 
als die der Eekhoorns. 

Het Vlieg-vel, 't welk zich tusfchen de voor- en achtervoeten 
uitgefpannen in onze afbeelding vertoont, is in het midden, daar 
het zich ter weêrzyden op omtrent vier duimen breedte uit
breid , het allerdunst , en niet dikker dan fyn Oostindisch pa
pier. Hetzelve is , doch zeer dun en yl , met kastanje bruine 
hairtjes bezet. By de voor- en achtervoeten word het dikker, 
of gelyk een kusfen , opgevulder ; 't welk breeder by de dyen 
en final naar 't einde der paoten toeloopt ; dit gedeelte is dik 
met bruine en zwarte hairen begroeid. By de de voorklaauwen 
vertoont het zich los , en als een by of overhangende lap, die 
rond en dik met hair begroeid is. De buitenfte kan het Vlieg
vel zyn , met een dikken boord van zwarte en gryze hairen 
omzoomd. 

Het bovenfl:e gedeelte van het Hoofd , den Rug en 't grond
beginfel van den Staart zyn met dik en vry lang hair bezet , welks 
benedenfte deelen zwart en de toppen of uiteinden, voor een groot 
deel, grys wit zyn. 

De fi:aart-hairen zyn zwart, naar 't lyf gryzer, en zo gefchikt dat 
de il:aart zich rond vertoont. 

De 
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De Wangen ter· zyde van het hoofd zyn bruin grys. De 
keel licht witachtig grys , gelyk mede de borst , buik en onder 
naar den il:aart. Het Vlieg-vel heeft hier van onderen insgelyks 
maar zeer weinige gryze hail·en. 

J 
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