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NATUUR:LYKE HISTORIE 
VAN DEN 

AMERII{AANSCHEN 

SLINGER-AAP, 
GENAAMD DE 

F L U I T E R ( * ). 
DE Aap , welken wy befchryven , IS eene verfchiliende 

foort der Sapajous van den Heer n E B u F F oN (a) , die 
met hunne Staarten alles aangrypen , en waar van wy reeds eene 
andere, onder de benoeming van Quatto, Bofch- Duivel, . of liever 
Slinger- Aap, befchreeven hebben. Hy komt het naafi:, naar ons 
denkbeeld , aan de bruine Sajou van gemelden Schryver ( b· ). Hy 
verfchilt 'er echter genoeg van, zoo in gedaante, als in die na
tuurlyke eigenfchap, waar door men hem den naam van Fluiter, 
gegeeven heeft. 

! Dit flach van Aapen is niet kwaadaartig, maar in tegendeel, 
van eénen goeden inborfi:; fommige menfchen echter mogt hy in 

geen en 

(*) Volgens de aan myverzekerde opgaave zou deeze Aap in Sarinamen ook onder 
de benoeming van Mi co bekend zyn ; doch ik durf my hier op niet verlaaten; •c is 
my te wel bekend, welke verbafieringen zulke benoemingen ondergaan. PisTORJUs ~ 
in zyne Bejcbryving van de Colonie Surinamen, maakt gewag van een en Aap, welken de 
Indiaanen Meekóê noemen, waar van ligtelyk, by verbafl:eriog, Mico konde ant
ilaan zyn; dog het fchynt my uit zyne Befcbryving niet toe, dat hy daar door deeze 
foort bedoele, hoe wel het te gelyk waar is , dat zyne Bejcbry'Vingen, meefl: al,. 
ten alleruiterne gebreklyk, en van anderen overgenomen zyn. De Heer DE BuFFoN 
geeft de benaaming van Mico aan een geheel verfchillende foorc , die hy onder de 
Bende der kleiofte Aapen plaatft , welke door hem Sagoins genoemd worden. Tom~ 
XV. pag. 121. 

(a) Tom. XV. pag. s. enz. 
( b) Idem Pag.. 37. Tau. 4--
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geenen deele lyden , mogelyk door bet een of ander kwaad hem 
voorhe~n aangedaan , want tegen dezulken toonde hy eene byzon-

dere geheugnis te bezitten. 
Niet tegenÖ:aande deeze met vyf Vingers aan de Voorvoeten 

voorzien is , (in tegenfi:elling der voorige_ by ons befchreeven Slin
ger- Aap , welke Viervingerige Voorvoeten heeft) maakte hy, 
even als die , gebruik van zynen Staart , met welks 'einde hy alles 
aanvatte. Hier mede hield hy zich ook vafi: , in het op- en ne
derklimmen , daar mede droeg hy zyn ketting ,by het opklim
men naar boven , en dikwils zag men hem daar mede een fi:uk 
van een Tabakspyp , of dergelyke zaaken, van den grond op
vatten , en naar boven draagen. Zeer zonderling is het , dat 
eenige der Sapajous of Slznger- Aapen , gelyk deeze, den Staart 
ren einde toe· rondsom met haair begroeid hebben , en echter alles 
zeer wel daar, mede aanvatten, da-ar de voorige befchreeven het einde 
van zynen Staart aan de binnen zyde geheel kaal heeft, 't welk dus 
vry beter tot de aangryping van eenige zaak gefchikt fchynt . . Dik
wils. nam deeze Soort , gelyk de voorige , het vermaak , aan zynen 
Staart alleen hangende , · zich gins en weêr te flingeren. Levend 
zynde , droeg hy het einde van zynen Staart ·meeft omgebogen , 
't welk by den Opzetter en Teekenaar verzuimd is, in acht te 
neem en. De Wel · Edj;!le Gefi:renge Heer G. Sc H I L L IN c, 
geweezen Raad van Polici in Surinamen·, aan wiens vriendelyke 
mededeelzaamheid de Vorf:teiyke Diergaarde en Kabinet V erza~
ling ongemeen verplicht zyn , verhaalde my, weinige dagen gele
den, dat Hy eens in het Bofch zynde, een en deezer Aap en feboot, 
die , dood zynde , echter met zynen Staart aan eenen Tak bleef 
hangen , en welken hy dus wegens de hoogte niet kon bekomen. 
Hy meent -ook dat deeze Soort , en waar van ook kleinder ge
vonden worden , in ~urinamen onder de benoeming van. Meekoê 

bekend zyn. 
De byzondere eigenfchap van deeze Dieren , waar van wy hem 

:den naam van Fluiter gegeeven hebben , is aanmerkelyk. Ver
feheide 
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fcheide Aaperi maaken een min of meêr Fluitend geluid; doel} 
deeze bezat die Kunfl: meefrerlyk, zoo dat men wezendlyk dacht 
dat 'er iemand fluitte. Het geluid was eentoonig, zeer hard, 
doch verfhauwend, en dit herhaalde hy dikwils uit zich zelve , 
tot vermaak ; want uit boosheid febreeuwde hy. 

Gelyk byna alle andere Dieren van zyn Geilacht, at en dronk hy 
fchier alles ; maar inzonderheid was hy een groot Liefhebber van 
Eyeren , en van Spinnekoppen, die hy over al opzocht. Zeer 
graag dronk hy Genever, op welk een en ander de Stalknechts in 
des Vorfren Ry- School, daar hy alhier verfcheide Jaar en geleefd 
heeft , hem nu · en dan al eens onthaalden. 

Hy was van de Mannelyke Sexe, en van eenen heeten aart. 
·Dikwils wiefeb hy zyn geheele aangezigt met zyn eigen water, 't 

geen hy ten dien einde in zyn Voorpaoten daar toe opving. 

BESCHRYVING 
VAN DEN 

A .MERII{AANSCHEN 

SLINGER-AAP~ 
DE FLUITER GENAAMD. 

Tab. 171 L 

D E grootte van deezen Aap. is van de~ top des Hoofds tot aan 
het begin des Staarts, num I 4· dmm. . 

Het Aangezigt is rondsom de Oogen en Neus kaal , wat 
verder liggen zeer · korte bruin-gryze haairtjes, gelyk op de lip-

A 3 pen, 



I 

I I 

·6 B E S C H R Y V I N G vA N D E N en~ 

pen , plat neder. De Ooren zyn zeer groot met weinig haair 
begroeid. De Oegen zyn my niet zeker bekend , redclyk groot 
zonder wenkbraauwen. De Neus is plat en de Neusgaten zyn 
ter zyden oopen. De Voortanden zyn van onderen vier, doch 
van boven drie ; naar het my toefchynt in dit zeer wel opgezette' 
voorwerp; daar op volgen , zoo onder als boven , aan elke zyde 
dier Tanden, een zeer groote Slagtand. De Kiezen iyn my niet 
n1ogelyk te zien. 

De Voor- en Achtervoeten hebben vyf Vingeren, welke vry 
lang en drieledig zyn, zynde de twee middelfi:e Vingers de langfi:e 
en de duimen het kortfi:e. · De Nagels zyn zwart, ter z.yde plat 
neêrgeboogen en puntig, die der duimen , doch alleen van de 
Achtervoeten, wa.t breed er en ronder. De Vinge1·en zyn met korte 
zwarte haairen tot op de Nagelen bedekt. · 

De Staart is vry lang , en ten einde toe geheel digt met zwart 
haair begroeid; dit echter, zoo als wy reeds gezegd hebben , he· 
lette hem niet om daar mede alles aan te grypen. 
· De koleur van dit Dier is over den Rug donker - bruin, ter 
zyde en op de Borfi: is die wat lichter. Op het Hoofd en de 
Achtervoeten meer naar 't zwart hellende. Het bovenfl:e lid der 
Voorvoeten is van vooren licht -bruinachtig geel. Het Aange
zigt vertoond zich, door zyne kaal en rofchachtige graauwhÇ!id,, 
even als een Masker. 

Deez.e _was van het Mannelyke Geflacht. 
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