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A F R I C A A. N S ' é H 

D. e eenigfre Schryver, die gewag maakt van dit vreemde Diettje, · . 
't welk aan de oude en zelfs hedendaagfche Naniurkundigen· 

is onbekend gébleeven, hoewel hetzelve gemeen genoeg in Afri .. • 
èa gevonden word, is KoL BE in zyne befchryving van de KttaJf 
de Goede Hoop (a): · 

De Rangfchikkende Schryvers ((ysumatici) zyn van zeer ver._ 
fchillende denkbeelden omtrent de plaatfing der Dieren , welkë 
KLEIN (b) onder de benaamirig van Cavia betro~ken heeft, e{t 
waartoe· dit ons Dier ( fchoon het veel vetfchillende, kenm~r.; 
R:en heeft) het naaste behoort. BRISSON (c) m~iakt 'er· K'9ily.l 
nen van, en RAA Y (d), en LrN.NEus (ë) , brengen 'et v~n ón~ 
der de Rotten en Haazen : om echtef recht te doèh aan alle dèè
ze beroemde Natuurkundigen, móét men zeggën, dat ohder 
de Cavia van KLEIN zeer onderfcheièlen Dieren tè vinden zyn, 
'en waarlyk deeze Dieren van dit geilacht hebben gemèngdè ovet· 
eeqkomfre , van 't Varken, van 't Konyn , van de Haas , Rot ent; 

Aan de· Kaap de Goede Hoop is ·dit Diertje bekend onder de hé· 
naaming van K!ip-Da.r , waarfchynlyk wegens deszelfs geaarth'eirt 

van 
· (*) Ik laat bet den npam bebouçfen van MoRl\IELDiiR, welke KoLnE raar aangeg;é. 
ven beeft, om dus den tzaamlyst v#n tlit Dier niet onnooclfg te vert'n, eràér'm; en vdtg- 'eY. 
alleen die van BASTERD by, ten einde bier dQ~r aan Je d;ûden dat 'er verftbil in de~ 
twee Diere.n is. , . · 

{a) Pog". 173'· & 189. 
( b) KLEIN. Quadrup. p. 49· 
( c) Reg. Anim. p. 142. &c. 
( d) Rü. Quad 205. &c. 
(e) Syft. Nat. X. p. 58. n. 4· p. 59· n. I . &c. 
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van meest, gelyk de Das , ( f) in den groncl, 'te leeven; want anders 
heeft hetzelve niet de allerminil:e overeenkomst met de Das~ KoL
BE, wien deeze benaaming_ook niet gevi·el, heeft die verandert in 
die van Mormeldier (g) daar 't zekerlyk, boe verfchillende ook , 
beter naar gelykt dan naar~een Das : Maar laat ons : dezen Schry
ver zelf doen fpreeken en zyne woorden hier ter neêrfl:ellen " Hier, 
;; zegt hy, (b) worden ook Dasfen gevonden , maar wanneer men 
" derzelver geilialte , . vorm , innerlyke eigenfchappen en voortS 
" het geheele weezen eenigzins naauwkeuriger overweegt, en met 
" de befchryving . der Dasfen van Gesnerus , . Franchts , ./L'dro
~·, vandus en anderen , vergelykt, en tot het Dier , het welk ·de 
,~ inwooners alhier den naam van Das gewoon zyn te geeven , be
'~ trekt ; zo fchynt het niets minder dan een pas te zyn , 't zy 
,, dat men de ·grootte van het lyf, deszelfs gèil:alte ,: of het in
'' wendige vet en vleesch in aanmerking .neemt; beter komt deeze' 
'·' zogenaamde Das met een Marmot_ of Mormeldier overeen , en, 
~' , heb ik, qerhalven raadzaam geächt, om dat Dier onder zynen 
,, 'réchten eJ;J eigenly~en naam te brengen , eh .op de behoorlyke 
~' plaats nog .een weinig daar by te voegen_". · Deeze Schryver,. 
over de Dieren van dit gedeelte van Africa fpreekende, befchryft 
dezelven niet naar de onderfcheiden Klasfen, maar naar eene Al
phabetifche order, dus aan de naams letter kaamende, die hy het 
eigen acht, zegt hy verder: " Het Mormeldier (i), 't welk hier ins.: 
;., gelyks gevonden, en door de inwooners, gantsch verkeert, den naam 
" ·van Das gegeven word , word door Gesnerus en anderen mede 
" al onder de Muizen gerekend. Vermits zy -in Europa genoeg 
" . bekent· zyn , zal ik verder niets -daar van zeggen, dan dat het 
,,. vleesch van hetzelve zeer goed om te eeten, -en, geil:oofd eri·· 
~; · gekruid, zeer aangenaam en gezond is. De dikwyls _gemelde 
,, Heer Oortman, had een Slaave-kind, yan omtrent 9· )am·en oud, 

" dat 
(f) LINN, Syft. Nat. X. p. 4-8. n. 5· Idem HouTTUIN,Nat.Jiij1oriederDieren,&c~ 

]. Deels, IJ. Stuk. p. 2 28. , · 
Cl!) Bul"FON, Hift. Nat. Tom. VliJ. tab. 28.. • 
(b ) Pag. 173. · • 
\j) Pllg. I89. 
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" ·dat de Kalveren hoedde, en derhalven dè naastliggende Steen
~' bergen dikwyls op e1i af klauterde. Dit Kind bragt 'er fomtyds·. 
;, zo veel t'huis, dat men zoude hebben gezegd ,. dat het onmo
'' gelyk was, dat zulk een jong Kind die àllen op eenmaal kond~ 
1, draagen, of de bekwaamheid had, om ze te váng~n. Nochtans 
~' verzoette het loon den arbeid , en vond dit Kind geen verdriet: 
;, daarin, maar richtte een' Hond af, om die voor hém te van-; 
" gen. Doordien ik dikwyls daarvan heb gegeten.; zo is · my 
;, zeer wel· brtwust hoe ze finaakeü, ·en dat ·. Zy my nooit kwalykr 
" zyn bekomen". 
· Het ware te wenfchen dat KoLB-E ons wat meer aangaande den 
aart en huishouding van deeze Dieren had gemeld , waartoe hyt 
-door het voornoemde Kind · eene zeer goede gelegenheid aan de 
hand had. 

Eenige tyd geleeden is het eerfl:e deezer Diertjes , zynde een van 
het Vrouwelyke -foort,. voor het Kabinet van ZYNE DooRLUCH- ' 
TiGSTE HooGHEID overgezonden ·door den WEL GESTR:. H·EEJi 
TuLBAG, Gouverneur der Kaap de Goede Hoop, en van wiens 
vruchten eenev bëleefde oplettendbeid ter_ bevordering der Na tuur
kennis wy nog meerrnaalen gelegenheid zullen hebben te fpreeken. 
Dit Diertje, 't welk in wyngeest in 't kabinet bewaard word , is 
mogelyk nog j~ng~ want het is veel kleiner dan -~en ander, waar 
van wy nader ipreeken zullen: de koleur verfchilt ook merkelyk" 
want dit, ~t 'welk ik thans voor my heb, is flaauw geelachtig .'\vit, 
op den rug alleen maar wat meer naar het flaauw bruin hellende. 
Een tweede van het Mannelyk . foort, teQ onderwerp der volgende 
b·efchryving dienende, is my in 't laatst des voorgaanden Winter~ 
door den Heef BERGMEIER, van Amfl:èrdam gezonden , ' uit 
zyne fraaije Dièrgaarde, die alöm genoeg onder de benaaq1ing van· 
J3ltJauw Jan bekend is , en welke aldaar door meest alle vreemdelin~ 
gen word bezocht en verdiend gezien te-wordei1. 

Volgens het. bericht, my wegens de leven,swyzè dezer ;Dieren 
opgègeeven, zyn zy fomher; over dag dikwyls flaapende. ··Hunne 
beweging is langzaam en huppelende, doch in ' t wild zal dezelve' 
pngetwyfeld veel fterker zyn, en mogelyk aan die der Konynen 

c 3 even .. 
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cvena:aren , 't ·welk de afrechting van den Hond ·Dm ze te van •. 
gen* in qe· f?efcl}ryving _van KoL BE , ook fchynt aan te duiden. 
Zy . maa~era ~di~wyls, ~~~n kort doch fcherp en . doordringend g~.~
luid. Derz~h:er gewool}e voeqfel hier t~ land is ·brood en ve~
fcheide.n gro~nten. H~t: is v;ry waarrchyplyk .. dat deeze Di~ren 
u!et lang draagen , dikwyls en veelê jongen_ te. gelyk ter waereld 
brenge11 , en dtJ~ h.ier ip ,_ gelyk ook in · ançl~re eigenfchappen met 
de -Konynen. overeenkoll)en . . He~ maakfel van derzelver voeten 
({:hynt-oo~ aán . te q~iq~n dat fY goede graaver_s zyn, ~t welk hen: 
noorlig is om onder den grond te woonen. . · : 
D~_ romp van dit Dier, 't. geen door te gulzig te eeten, te .Am

fi:erda~n geO:orven is , heb· ik ter ontleding aan den Heer Pallas M. ; 
I}. gegeeven, welke daarvan (als buiten myn befl:ek zynde) verflag . 
doet in zyne Miscellanea Zoologica; en by welke gelegenheid doo~ 
l]em in de ingewanden nog eenige ftukken van een Lintworm o~t
dekt zyn. H~t kpniJ:ig qpgevul.de vel bevind zich in het kabinet 
~an :ZYn.e pooRL~ HooGHEID .. . . 
·· . :a· E S C H R Y V I N G 

VAN HET 
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. In Grootte komt dit Dier vry wel overeen thet een gewóon Ko-
riyn, ·q.och het lyf is dikker en .in een gedrongener; de Buik is 
zeér dik". · ' . : 

De Oorèn zyn ovaal rond , aan, de randen kaal ~ ten deele met 
een kort zacht hair bedekt,. en verder in 't hair ván 't hoof<;~ ver-
borgen. . . . . r ' - ·, .- • - '- • ,_; 

r t , f' • 

. De Oo~en zyn tniddelmaatig gr~_:w.~ ' : van een . fra~_. aanzien'. : De
1 

Oogleden heb_ben onder. en .boven eemge ~orte zwarte ~hairtjes , en. 
boven deze! ven ~op1e_n ~ ?Y~a uit den hoek van_ ·~ voorfl~ ooglid ~ 

..,~ , · ~ en 
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AFR~CAANSCH BASTERD- MORMELDIJ!R.. r,. 
en verdGr, yyf of zesl~nge zwarte hairen" achter naar 't hoofd 9ve~ 
hellende.' ·. 
-. ·ömtrent halv~rwege d,en Bek , in de boven-lip, fl:aan ter weêr
~yQ.e zes zwarte ).<nevel-hairen , die zich ~eg.ea ·:'! )lo~fd of de w~n-. 
gen fcbikken. '· ~ i. :.• , · . ) 
_ .. De rje11s is naakt , zwart en door een fyp naadje als verd~eld :i 
en welke verdeeling tot in de lip doorloopt. De ·Neusgaa.ten-ve,r, 
~<;)Ql]en --~kh- als een in 't midden geknakte lyn. . , _ . ~· . 
. _. Ond.~r aa~1 de Smoel naar de ,keel fl:aan, :/ >P een (qorç v~q -vrat,· 
e~nige. lange . z}Varte hairen ·' gelyk .Il_led_e· <lfln · deYrangen, en.?.· e~ 
D}e!! kan , zelfs -als . een kenmerk van dit D.ier hier. a~mteekenen · , ·d_c,t 
+~cl) deeJ:e·-min of meer lange zwarte hairen, die fl:eviger ·dan de 
Qverigen ·_zyn , van afil:and to affi:and oyer , het geheçle lyf doet{ 
zien. Waarfchynlyl\ zyn deeze hairen gefchikt .om h~t Dier van de 
aannadering of de nabyheid v~n ligchaam~n, ·_die het hil)(:i'erende 
of fchadelyk .zyn, in zyne onderaardfche wooning ·te waarfchou-· 
wen: . mogelyk wyzen zy h~t, <lo.or derzelyer geyqelige aand.oenin-· 
gen, _de rgenoeg~~a.IJ:W grqothcid die- h~t by 't ;very~at:digert· vau zy~ 
tle loopgraayeQ en: wo_oping ·!lOOdig heeft: ro~p h.e~ft g<;nQeg vpor·• 
)?eeld~l jn . de · natuur, ~el ken dergelyke wyshe~d, _zorg m goed~ 
heid van het Opperfre , W e<;zen voq_r, zyne fchepfelen. aanduiden. . 
. ·Het Verhemelté.yan qen ,bek heeft agt diepe · Qeuyen of voorens.
De Tong is vry" dlk, támelyk lang, en van. VQQt~n pvaàl _rond;met 
kleine ,_te_peltjes }Jeze.t; - · _ : ~· . . 

L IJe boven Voortand,en zyn t\~ee , vry lang, voor in, den bek, wyd 
van elkander affi:aande; op die zyde , naamelyk ,1 daar. -zy zich van 
elkaêr . .venyy;deren, zyn _de4elven dik; ep aan ~~buitenzyde fcharp; 
val} onçl.eren ~iJ;Idig~n zy oo.k in eep. rol) de fclwrp~ .. punt ; .. zo dat 
zy ·~igeQlyk e~ll; l~g\~erp!g~ p~~tte~ ·çlriezyd~-ge ·geçlaaànte hebben; 
De 'f.~lldtin VflJ! ·ht(t qe,nedeg,krutkbeen fia~n, ~oor in den bek, digt 
byeen, zyn vier Ln "get~l el} fnytanden-;· ( ?t ge_en · ]:n.li~tingewoon en 
gehe~! Vf!fcl~_illenq: ~e_t · dJ.t.Jq_of( yan _ Die~en is) ~ezelven zyn tame~ 
.lyk lang, plat en breed ; die op de hoeken fl:aaiJ.. zyn ecpter wq.t 
breed er en hooger aan de ~uitenfl:e zyde, en naar de anderé tan .. 
den (door de vryving der twee bovenfie) fchuins afgefleeten; .want 

{· ~ 
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in hetJonge wyfje zyn die allen . egaal. Elke tarid heeft twèe gro'e~ 
ven overlangs , zoq~t zy -y.itwendig als in driën verdeeld zyn, 't 
geen in het jongé Dier nog veel zichtbaarder is dan in het oude. 
De Kiezeil ftaan ver van de tanden · af, naar achteren in den bek ; 
en zyn tamelyk groot. In de bovenfl:e kaakbeenen zyn 'er aan elke. 
zyde vier eri nog een kleine, die wafboven de anderen uitil:eekt: van 
onderen heeft elke zyde maar vier kiezen. ' 

Het Dier heeft korte Voorvoeten en wel half in 't vel van 't lyf 
verborgen. Een groot ' gedeelte der Voor· en Achtervoeten zyn 
zonder hair, en als met een z\vart lee1·achtig bekleedfel overtrok.,' 
ken. De Vingers der voorvoeten zyn in vier van vooren rond af-· 
gefneeden deelen verdeeld, waarvan 'er echter maar drie, welk9-
middelil:e de langfie is, uitkomen, en gefcheiden zyn; de vierde' 
of teen aan de buitenzyde is veel korter, en met de derde als vast
gegroeid. Op de einde dier vingers , fchyneh :korte ronde doch 
binnen 't vel'blyvende Nageltjes, even als onze nagels. De Achter-, 
voeten hebben drie vingers , waarvan de binnenfie alleen een krom
men nagel heeft , de -buitenfie vinger is wat korter dan de ·made
ren , en deeze vingers hebben ook allen een ·zwart leerachtig be-· 
kleedfeL Zy loÓpen op deeze achtervoeten even als de Konynen, 
zodat de voetzool zich aldaar tot aan de knok van· het buigzaa: 
me lid uitbreid, en die voetzool is in vier Iángwerpig vierkante eelt· 
achtige deelen verdeeld. . . · J • • . ' • •. " .. • ' ~ 

Het Dier heeft geen het ~llerminil:e bewys van il:aaà: De .Ar;us 
vertoont zien vry lang. Devoothuid rólrond , ·en ·ontbloot het teel~ 
lid een weinig, zo dat het zichtbaar is. 

De kleur van het Hair is graauw of licht. bruin· , -even als- -dat· 
der Haazen of wilde Konynen ; boven op 'f'Ho-ofèl én · den Rug 
wat donkerder , voor aàn de Borst en Buik witachtig. Zeer 
laag om den Hals, beneden by den Rug :vertoont zich een wit-· 
áchtige band , die echter maar tot op de hoogte der voorvoeten. 
kömt, en dus niet voorby de borst rond loopt. Het Hair' zelf is 
wollig en zacht. · · -

* ~ *' 
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