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NATUUR_LYICE HISTORir; 

VAN HET 

GUINEESCl-IE 

J U F F E R -B 0 K J E. * 
Dr. HERMAN NICOLAAS GRIMM heeft, in de Ephemerides 

Natura Curiaforum (a) een Dier zeer onvolmaakt beièhreeven 
en afgebeeld, 't welk echter door een byzonder kenmerk, alleen 
aan dit foort eigen , genoegzaame tekens draagt dat dit het zelf
de is 't welk wy hier voorneemens zyn te befchryven. Het is be
kend by de meeste Natuurkundigen (b) onder de benaaming van het 
Bokje -van Grimm, naar iynen naam genoemd, vermits hy zekerlyk 
-de eerfl:e geweest is welken daarvan gewag maakt. Naderhand heb· 
ben de beroemde Natuurkenners, de Heeren BuFFON en DAu· 
BENTON, in hunne algemeeneen byzondere Natuurlyke Historie (c) 
meerder licht aan hetzelve toegebragt, hoewel zy maar een gedeel~ 
te van het hoofd en de beenen daarvan gezien hebben. 
. Het diertje, want het is klein , 't welk ten onderwerp deezer be· 
fchryving verftrekt , is , in tegenftelling van dat van GRIM M , van het 
manneiyke foort, en een der bevalligfie en fraaifte 't geen men zien 
kan. Hetzelve is , vier of vyf jaaren geleeden, zo my bericht is, 
met dertien anderen van beiderlei geilacht uit Guinée overgezonden, 
zynde van dezelven twaalf op de reize geitorven, en daar onder alle de 

wyf
* Ik geef het deez.en naam , wegens deszelfs uitneemende delicaat en teder·heid, waar

tloor het gelyk de_ jufferjcbap uitmunt. 
(a) Epbem. nat. cut·iof. decur. IJ. ann. 4· r685. ob}. 57· , CoLLE :! TION AcADEiVL 

fDyon 175S· T. lil. p. 656 . fig. pl- XXVI. 
(b) RAY. Syn. Quad. Capra Sy/vestris Afticana Grimmii. p. 8o. N. 7· BRISS. Reg. 

anim. Je Cbevr-(Jtain d' Afriquc, Trtlgttius Africanus. p. 97. N: 4· LINN. Syft. nat. Ed. X . 
Grimmia capra capire fascieulo topbofo , cavitate infra oculos. p. 70. KLEIN. Ou ad. Tra~ 
~us, Capra Syi:Defiris .dfricana, G;-hnmii. p. l 9· N. 17. "' 

(c) BuFFON. Hij}. Nat. Tom. XII.p. 307. & 329. 
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4 BESCHRYVING VAN I-IET 

wy:(jes. De twee overgeblevene , beide mannetjes, zyn dus alleen 
gekomen in de Diergaarde ZYNER DOORLUCHTIGSTE HooG
HEID DEN f-IEERE PRINSÉ VAN ÜRANJE,enz.enz.enz. alwaar 
het eene nog leeft , doch het andere in den winter van 't jaar 
I 764. overleden is. Volgens bericht van den Oppasfer der Dier
gaarde gaf dit afgefi:orvene Dier terfi:ond na het overlyden zulk e~n 
vreeslyken fi:ank van zich' dat mer1 genoodzaal~t was hetzelve ten 
eerilen in den grond te begraàven. 

BosMAN (d) , in zyne Befchryving van Guinée, 't geen te ver- . 
)VOnderen is, van verfcheiden Dieren in Africa bericht geevende,maakt 
geen het allerminfi:e gewag van dit Dier. Al 't geen hy van de klei
ne Hartebeestjes zegt, die hy Koningkjes der Harten noemt, ziet op 
het kleine zogenaamde Genueescb Reetje ( t ). Insgelyks GENTIL (f), 
't welk de Heer B u F F oN by zyne befchryving der Cbevrotain (!I) 
zeer wel onderfcheiden heeft. 

De wyfjes van dit Guineesch Juffer-Bokje draagen geen hoorn
tjes, zo als ons bericht word ; dan of zy eene zo hoog opfi:aande 
hair-bos op het hoofd hebben , zo als GRIMM het zyne, in alle 
opzichten onkenbaar, afbeeld , daar aan hebben wy l'edenen ge
noeg te twyfelen. 

Deeze Diertjes zyn van eenen vreesachtigen aart, de minile bewe
ging, en vooräl de donder, ontfl:eld hen , geevende zy hunne vrees 
door . een kort doch fi:erk geblaas met de neus te kennen, wanneer 
men hen vervolgt. 

Dit nog in de Diergaarde leeven de Bol( je is, in tegenildling van het 
andere, 't geen zeer wild en fchuw was, door den tyd tamelyk ge
meenzaam geworden. Het luistert naar den naam van Tetje, en laat ' 
zich, wanneer men 'er langzaam met een fiuk brood by komt, 
graag op het hoofd en hals krouwen. Het .bemint de zindelyk· 
}:leid zo , dat. het nooit de minfre onr~inheid .aan 't lyf heeft'· krab" 

hen-
(d) BosMAN. Befcb. van rfe Guineefc!Je Goud-Tand m Slave-kust. !l. deelp. 3I• 
(e) SR.BA Tbef. Tom. I. Tab. XL/1!. . 
( f ) GENTIL. Le Nouveau Voyage .au tourduMonde~ T. III.p. 67. [,~ EdiJ. Am/i. IZ!l8.. 
·Cg) Hifi. nat. Tom. XII. p. 314.. . . ~ 
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·GUINEESCHE JUFFER~BOKJE: 

bende zich ook dikwyls ten dien einde met een der achter voetjes, 
Het is ook hieröm dat men het den naam van Tetjc, afkomfl:igvan 
tettig, zindelyk, gegeeven heeft. Vryft men het echter wat lang over 
het lyf, dan zet zich een \Vit poeder aan de vingers , even als by de 
paarden wanneer men die roskamt. 

De geheele gedaante, de dunheid der beentjes enz. geeft eene 
ongewoonc vaardigheid in deeze diertjes te kennen , en welke zy. 
ook werkelyk bezitten. Zeer dikwyls fl:aat ons Beestje met een krom 
opgeligt voor-voetje, als gereed om weg te loopen, 't welk eene 
bevallige gedaante vertoont. 

Het gewoone voedfel waarmede het onderhouden word is rog
genbrood, en klein geiheden fl:ukjes geele peen. Aardappelen eet 
het zeer graag. Honger · hebbende, fl:aat het aardig op de achtervoet
jes, wanneer men brood of iets dergelyks naar omhoog houd. Het 
herkaauwt gelyk alle de foorten van dit geDacht. Deszelfs excrementen 
zyn, naar evenredigheid van het diertje, zeer groot, en uit kleine 
bolletjes te famen gefield. · 

Hoe onvolkomen anderszins ook Dr. GRIM M dit Bokje befchree~ 
ven heeft, zo vind men echter in zyne befchryving dat volkomen ken
merk, 't welk hetzelve terfrond van anderen van zyn geilacht onder~ 
.fcheid; maar zie hier vertaald zyne eigen woorden. (a) "Ik heb in 
" Africa, in een ilot digt by de Kaap de Goede Hoop, een zeer 
" zeldfàam foort van Wilde Geit gezien , van verwe aschgraauw, 
" wat donker; hebbende voor op het Hoofd een Bos van zeer 
" hooge rechtopfraande hairen, en tusfchen ieder der Neusgaaten 
" en Oogen eene Holligheid, waarin zich verzamelt , een geelach
" tig fmeerig en kleverig vocht , 't welk door den tyd verhard en 
" zwart word, en waarvan de reuk naar het Castorium en de IJ1us~ 
" cus helt. Als men deeze froffe weg neemt, komt 'er weer nieuwe 
·" te voorfchyn , die in de lucht ook hard word , en ik heb my 
" wel, overtuigd dat deeze holligheden geene t' fi1amenloop met de 
" oogcri hadden , en dat het verdikte vocht, 't welk zy inhielden , ver~ 
" fcheiden was , van datgeene 't welk zich in den grooten hoek van st 

(a) Epbemerides nat. curio[orum. dec. Il. an'I'J. 4· 1685. ob[. sz. " oog 

Ba 
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" oog der Herten en eenige andere Dieren by een vergaêrt. Deeze 
• fioffe heeft ongetwyfeld krachten en eigenfchappen, welken van 
" ' " de hertentraanen zeer verfchillend zyn moeten.' 

Deeze beièhryving komt nagenoeg met de eigenfchap van ons Diert
je overeen; doch het zy dat het tegenwoordige klimaat of het voedfel 
invloed op de dierlyke geesten hebbe , welks uitwerkfelen ge
noeg bekend zyn ; of dat het onderfcheid der fexe eenig verfchil 
baare , wy vinden in ons voorwerp eene enkele onderfcheiding , en 
die echter aanmérkelyk genoeg is om dezelve hier aan te haaien. 
Dit ons Diertje heeft wezenlyk tusfchen de oogenen de neus eene 
plaats, die een taai, gomachtig, en kleverig vocht, doch in geringe 
hoeveelheid, doet uitvloeijen, en welk vocht door den tyd ver_hard en 
zwart word; doch , daar 't hier op aan komt, ik heb my nimmer van 
den reuk van dit Beestje, welke GRIM M tusfchen de Muskus en 't 
Castorium fielt, kunnen verzekeren , maar in tegendeelgeenede min .. 
fte reuk aan hetzelve kunnen ontdekken. GRIMM, zo als wy reeds 
gezegd hebben , geeft by zyne befchryving ook een afbeelding van 
dit Diertje, doch welke in alle deel en gebrekkig is. Voor op het hoofd 
verheeld hy eene zeer ho ogen regt opfiaanden hah·-bos , welke den 
teekenaar waarfchynlyk nog wel wat vergroot zal hebben; zyn voor
werp was van 't vrouwelyke foort, en had dus geene hoorens ; het 
onze, van het mannelyke, heeft, in evenredigheid der grootte van 
bet dier, tamelyk groote hoorntjes, en in plaats van dien hoogen 
opftaanden hair-bos, heeft het tusfchen de hoorntjes maar eene kleine 
verhevenheid van hair, welke echter zich als een puntig bosje verheft. 

Het wezenlykfie 't welk my nog eenigzins doet twyfelen, of 
niet het hoofd·, 't welk de Heeren BvFFON en DAVBENTON be
fchryven en afbeelden (b), van een nog verfchillend foort is, zyn 
de hoorntjes, welken by hen zich m~er geboogen un peu recourbées 
·obliq11i!mem, zo als de Heer DAVBENTON zegt, vertoonen. 

. . . 
(b) Tom. XII. pl. XLI. p. 307. & 3129-. 
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BESCHRYVING 
VAN HET 

G U I NEE SC II E J lJ F FE R-B 0 I{ J E. 

T AB. IJ. 
Aangaande de waare grootte van dit Diertje is met geene moge

lykheid eene juiste bepaalinge op te geeven. Zo als het ziet dat men, 
't zy een touwtje, maatftok, of iets dergelyks , in de hand heeft, 
vertrouwt het niemand; wil men het vast houden dan worfielt het 
zo fterk dat deszelfs dunne beentjes gevaar loopen van te breeken. 
Men kan dus ten dien opzichte niets zeggen , dan dat het om· 
trent de grootte heeft van een Reebok van twee maanden. Het 
heeft in alle deszelfs deelen eene fraaije evenredigheid. De Been
tjes, fchoon dun en teêr, zy:p zeer wel naar het ligchaam gefchikt. 
Het hoofd is fraai , het oog levendig en vol vuur ~ en in het 

Joopen heeft het geen van zyne foort te wyken. 
Het Hoofd is nagenoeg gelykende aan dat van een Reebok. De 

Neus, welke zwart en zonder hair is, is altyd vochtig. De Neus
gaaten zyn halvemaanswyze langwerpig. De Kanten van denBek zyn 
zwart. De Bovenlip , hoewel ongefpleeten, verdeeld zich in twee 
lobben. De Kin heeft weinig hair , doch wat hooger vormt het 
·zich ter weêrzyden als eene foort van kleine knevels; onder aan de 
Keel is een hairig vratje. De Tong is meer rond dan puntig. De 
n1iddelfte Tanden zyn breed en fiaan wat krom buitenwaards; de Zy .. 
tanden zyn wat puntiger en verminderen langzaamerhand in grootte~ 

De Hoorentjes zyn zwart, naar beneden overlangs fyn gegroefd, 
-en omtrent drie duim lang; recht opgaande, in 't minst niet geboo. 
gen maar naar boven in een redelyk fcharpe punt eindigende; van onde
ren hebben zy omtrent drie vierdeder dikte van een duim, en zyn met 
vier ringen verfierd, die achter naar het lyfwat naar omhoog loop en. 
· De voorhöofds Hairen zyn iet~ langer dan de anderen , ruw , grys 
en wat opfiaande aan 't grondbeginfel der hoorntjes. Tusfchen de 
twee hoorntjes richt het Hoofdhair zich nog wat meer omhoog, 
zodat men zou kunnen zeggen dat het aldaar als een foort va11 

toe-
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toepet formeert , die puntig toeloopt en zwart is. Uit deze toepet 
loopt eene zwarte ftreep over 't voorhoofcl, welke zich in de zwarte 
neus verliest. 

De Ooren zyn groot~ en van buiten met drie neêrgaande groeven 
of fleuven; boven aan inwendig met kort witachtig hair ; verder 
zyn dezelven kaal en zwartachtig. 
· De Oogen zyn redelyk groot en donkerbruin. Het hair der 
.W enkbraam.ven is zwart; dik , en lang aan de bovenfte Oogleeden~ 
Boven de oogen is het hair langachtig, doch yler of meer verfpreid. · 

Ter zyde tusfchen de oogen en de neus vertoont zich die aanmer
kelyke en byzondere eigenfchap, welke dit Dier aanftonds doet ken
nen, en waarvan wy reeds gefproken hebben. Dit gedeelte is· wat 
min verheeven, naakt en zwart. In het midden van hetzelve fchynt een 
vooren of fleuf, welke als verëeld en altyd vochtig is ; hieruit vloeit; 
doch in geringe hoeveelheid, een taai , kleverig of gomachtig vocht, 't 
welk door den tyd verhard en zwart word. Het Dier fchynt zich 
van tyd tot tyd van deèze ontlastende ftoffe te ontdoen ; want men 
vhid dezelve verhard en zwart aan de traliën van deszelfs hok of 
lo0p-plaats als afgeveegd. De Reuk, waarvan GRIMMIUs en zyne 
nafchryvers gewaagen , heb ik niet kunnen ontdekken. 
:.. De Hals , welke maatig lang is , is nederwaarcts met tamelyk hard 
hair bedekt, 't' welk, gelyk mede dat van 't hoofd, geelachtig grys 
is. Dat van de Keel en het boven gedeelte van den hals is van on
deren wit . 
. Het Hair van het lyf is zwaar en hard , echter glad in 't aanraa

ken. Dat der voorite deelen is mooi ligt grys; meei· naar achteren 
zeet licht bruin , en naar den buik grys., en laager geheel wit. 

De Beentjes zyn zeer dun, zwartachtig heneden by de Hoeven. 
-De Voorvoeten zyn van vooren tot omtrent de kniën met een zwarte 
il:reep verGerd. Byhangende Klaauwtjes heeft het niet, doch in de 
plaats van die naauwlyks eenig uitwas. De vo~ten zyn in tweën g~
fpleeten, en met zwart puntigehoeven voorzien, die fraai en glad zyn. 

De Staart is zeer kort , in leden verdeeld, wit, boven op met 
een zwarten band geteekend. In opzicht der Teeldeelen is het i1erk, 
bei1aande dezelven in eenen grooten zwarten Balzak, tusfchen de 
becnen hangende, en een groote Voorhuid. · · · 

* * * 
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