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NATUURLYI{E HISTORIE 

VAN HET AFRICAANSCHE 

BREEDSNUlTIG VARKEN,* 

0 F 

B 0 S C H · Z W Y N. 

T ot nog toe zou men hebben kunnen denken , een denk
beeld willende formeeren van die fchepfelen welken onder de 

benaaming van Z wyn bekend zyn , dat men zich maar behoefde 
voorteilellen een dier welks buitenfte Iynen van het hoofd, na· 
genoeg in een ongelyk zydigen driehoek , t' faamen liepen : doch 
welke lynen aan het einde , by den mond van dit dier, rond en afge .. 
fneeden , en zich dus als eene afgefheeden kegel , vertoonden. Maar 
de Natuur is, om zo te fpreeken, als kwiftig met haare gaaven, 
nimmermeer ontbreekt het haar aan uitzonderingen , of afwykin
gen , in haaren anderszins gewoon en loop. Geneegen zynde om 
de voorwerpen als fchakels aan elkanderen te hechten , vormt 
zy onderfcheidene clasfln en geilachten, zonder dezelven te bepaa
len. Van daar ontmoet men die byna onzichtbaare overgangen van 
plant en dier : en hier door ontftaan die gevoelige aandoeningen der 

ziel,, 

* Ik heb het deezen naam gegeeven wegens dit zyn allereerst in bet oogloopende kenmerk 
fn vermits betzelve, als nocb gebeet onbekend zyPJde, geeneh naam gegeeven is. J 
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BESCHRYVING VANEEN 

ziel , welken de befchouwing daar van in elk vernuftig mcnsch 
voortbrengt. 

Het geflacht der Zwynen breid zig tot nog toe niet ver uit. Ons. 
Europees (a), ongetwyfeld een affiammeling van het wilde Bosch
zwyn (b) , is by ons huisfelyk geworden, en dus , zynen wilden 
aart verlooren hebbende, heeft het daardoor onbegrypelyke veran
deringen ondergaan. Elk onderfcheiden gewest heeft echter zyne 
eigene foorten, die de zorgvuldige Natuur, in het wild woonende ,. 
bewaard, vermengingen van verfcheiden landäart geeven fomwyl 
haftaarden 2 dan, dit moet men als door dwangmiddelen tegen de na
tuur aanmerken. 

In het westelyke van Afrika valt het Guineefche /?árken (c), ken
nelyk aan deszelfs puntige ooren, en welks afbeelding by J OHN
STON Tab. XLVI. volgens BRissoN goed is, doch hy had tame-
lyk mogen zeggen. · 

America heeft het zoogenaamde Muskus-zwyn, de Tajacu of Ta. 
jasfit (d), 't welk dPn gPm!l~nrl?n n!luPl op rlP 1·ng draagt. 

In Afie, op Bouro, een der Molukkifche Eilanden, vind men het 
vreemde Babyrosfa-zwyn (e), kennelyk aan de naar boven zich 
omkrullende tanden van het boven Kaakbeen, waardoor het een 
wonderlyk aanzien heeft. 

Zie daar nu de vier tot heden bekende Varkens , en welken wy nu 
met een vyfde uit de Vorstelyke diergaarde zullen verryken. 

(a) BuFFON. Hift. Nat. Totn. r. Tab. XVI. Eá. quamr. 
(b)---- --XIV. p. 99· 

De 

(c) LINN. Syft. ed. X. p. so. fp. !2. BRrssoN. Quad. ed. quarto p. 109. MARCGRAAF 
Brafit p. !230. 

(d) LIN. Syft. edit. X. p. so. fp. 3· BRrssoN. Qyad. ed. r•. p. III. [p. 6. BUF
r·oN. Hift. Nat. Vol. X. p. 21. Tab. lil. &c. 

(e) VALENTYN. Befcb. van Oo[Jind. Tom. 3· p. !268. LINN, S:;ft. Ed., X. p. ·s~. fp .. 4• 
BRISSON. edit. q .. p. 110, fp. 5• 
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'De kenmerken van het Zwynen-geflacht, 't welk zich van alle an
,:éleren afzondert, beftaan voornaamelyk in eene min of meer rol
'ronde neus (van welk kenteeken zich onze nieuwe foort af
zondert) die knor- of kraakbeenig is. Gelyk mede in de vier ter 
weêrzyden wyduitfteekende :Oagtançlen , en in de in tweën gefpleeten 
voeten en twee los by hangende nagels. 

Gelyk nu de Natuur uitzonderingen gemaakt heeft in den bree
den Muil van deeze nieuwe foort, en in de ontbeering der voor
tanden , ( van al 't welk wy nader fpreeken zullen) zo geeft zy ook 
fomwyl fpeelingen. Hiertoe kan men dat Ras brengen van 't ge
meene Zwyn, 't geen de hoeven der voeten niet gefpleeten, maar 
in eene hoef heeft t' faam en gegroeid, en het welk in Poolen, Z wee .. 
den enz. gemeen genoeg word gevonden, en aan ARISTOTELEs Cf) 
reeds bekend was. 

V oor zo ver ik zien kan, is dit Zwyn, 't welk wy te befchryven 
'voorneemens zyn , in Europa voorheen nog niet gezien '7 of by 
iemant der hedendaagtche, veel min aan de oude Schryvers be· 
kend. Men meent echter hier tegen in te kunnen brengen , als of 
KoLBE, FLACCOURT, BuFFON en AnANsoN, van vreemde 
.Zwynen fpreekende, die zy; of ter loops ,gezien , of waarvan zy 
eenige Deelen in kabinetten ontmoet hebben , mogelyk deeze onze 
'vyfde foort reeds zouden hebben in het oog gehad ; dan de waar
fchynlykheid , veelmin de zekerheid , komt my niet voor hier 
in te blyken. 

" KoL BE (zegt men) maakt onder de Africaanfche dieten gewag 
,, van een Africaansch Bosch-Zwyn, en ik denk geenszins dat in 
" Africa ons Europeesch Ras (of Wild-zwyn) wild zal g€vonden 

d " n wor en. 

({) ARIST. de Hij]. anima/. lib./I. cap. I. 

As 

De 
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De opmerkende I-leer KoL BE, een Duitfcher van geboorte, 
zal zekerlyk het wilde Zwyn wel gekend hebben ; maar zie hier 
ten overvloede zyne eigene. woorden,_ welken tegen de bovenfl:aan
de fl:cHing voHl:rekt aanloopen .. 

" De H/i!de Varkens (~) worden hier niet veel gevonden, niet 
zo zeer, om dat zy van andere wilde roofdieren verfionden eu " . 
verièheurd worden,. maar myns bedunkens liever, om dat 'er ,,. 

" geen .Bosfchagie omtrent dit Voorgebergte is ,. waat in zy ham; 
,., verblyf zouden konnen zoeken. Daar en boven zyn zy van de 
" Europeaanfèhe gantsch niet onderJ!heidm , ten ware men wilde zeg-: 
,~ gen, dat zy in de koude landen,. alwaar zy hun onderhoud ry-

" 
kelyk konnen vinden , grooter en vetter wierden, 't. welk ik noch-
tans acht, fchoon zulks veel tot de zaak doet , dat geen we~ " . 

· zenlyk onderfcheid maakt." 
" By fLAçcouRD ( h) vind ik . geene meerdere drangredenen 
dat hy ons Zwyn op 't. oog gehad heb he.; maar mogelyk, en zulks 
noch duister, de Babyros;a. 

De Heer BuFFON (i), fpreekende van een gedeelte der Kaak• 
been en, Staart en Voeten van een vreemd Z wyn van 't .groene V oor-~ 
gebergte, ( Capo ver do), welken in het kabinet des Konings bewaard 
worden, zegt, dat 'er voortanden in die. kaakbeenen zyn : deze 
ontbreeken. immers in ons Varkèn._ 

De Heer AnANSON (k) in zyne Senegalfche reizen,. naa1~ eene. 
vooraffpraak van zaaken welken hy aldaar ontmoette' zegt: " rap
" , perçus un de ces énormes f:mgliers particuliers à 1' Afrique, & 
,, dont je fçach~ pas qu'accun naturaliste. ait. enc01·e parlé. II ve-

(g) KoLuE. Befcb. van de Kaap. Hol/. uitg. Tom. I. p. 196 •. 
(b.) FLACCOURT. Hifi. de Madagascar. p. 15'2• 

( i) BuFFON. Hifi. Nat. Tom. XIV. p. 409. &c. 
(k) AnANSON. Voyagc du Senegnl.p. 76-, 77• 

," noit 

{ 

1 
] 

J , 
1 



AFRIÇAANSCH BREEDSNUlTIG V AltKEN. ' 7 

" ·noit tête baisfée fur moi, & m'auroit infailliblemcnt atteint fi je 
" ne l'eusfe, pour ainfi dire, averti & détourner fes pas, par quel
" que bruit que je fis en le couchant en joue. Il étoit noir com
" ~ne les fangliers d'Europe, maïs d'une taille infiniment plus hau
" te. Il avoit quatre grandes defenccs , dont les deux fupérieures 
" étoient recourbées en demi-eirele vers Ie front ; oü elles imi-
" toient les cornes que portent d'autres animaux." . 

Wat gevolg zal men nu uit deeze befchryving trekken: is ons 
Zwyn van zulkeene vervaarlyke grootte'? Is de vreemde gedaan
te vah het hoofd niet alleen dat geene 't welk het eerst in het oog 
leopt? En zou de Heer ADANSON, die dat Zwyn van zo naby 
zag, dat hy vier Dagtanden en de kleur ontdekte , die zonderlinge 
gedaanten van het hoofd niet aangeteekend hebben'? Ik wil niet fpree
ken van den afftand van Senegal met het land der Caffers , en de · 
rivieren welken als zo veele affeheidingen maak en in dat uitgebreide 
waerelddeel. 

Dit verwonderingswaardige Schepfel, thans het onderwerp dezer 
befchryvinge, is met een der Oostindifche febepen , genaamd de 
ERF-PRINs, in hetvoorgaande jaar 1765. van de Kaap de Goede 
Hoop overgezonden aan ZYNE DooRLUCHTIGSTE HooGHEID 
DEN HEERE PRINSE VAN ÛRANJE EN NASSAUW' ERF
STADHOUDER enz. enz. enz. deezer Landen. Wy zyn de kennis en 
bezitting daar van verfchtllcligd aan den Wel Ed. Geftr. Heere R YK 
TULBAGH, buitengewoon Raad van Neêrlands Indic, en Gouver
neur van gemelde Kaap de Goede Hoop, wiens altoos voortduurende 
beleefde oplettendheden , ter bevordering der algemeene Natuur
kunde, onder de gewigtige begunstiging der Edele Oostindifche 
Maatfchappye , zo meenige aangenaame als wonderbaare voor
werpen, aan de Vorstelyke Verzamelplaatfen der Natuur edcl
moediglyk gefchonken heeft. 

We-
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Wegens de woonplaats van dit Zwyn vind ik in .eenen brief van, 
den Heer Gouverneur der gemelde Kaap aangeteekend , " dat ·· 

deeze Varkens het meest gevonden worden , . en dit gevangen " 
,~ was, tusfchen het Land der Caffers en dat van de groote Na- -
" maquers ; zynde omtrent twee honderd . u uren van de Kaap de 
,, Goede Hoop afgeleegen. Met verdere byvoeging , dat dit het 
" eerfte van deszelfs foort is , 't geen aan gemelde Kaap le.evende . " " gezien was . 

. In het jaar I 758. , en düs nu reeds agt jaaren geleden , is my 
voor het Kabinet, door den zeiven Ed. Heer Gouven1eur, onder ver
feheiden andere zeldzaamlieden (de zaak ·nu van achteren he:. 
fchouwd) het geheele vel van het zelfde dier toegezonden , dit · 
~vas toen zekerlyk maar alleen afgevild en by gelegenheid van een 
binnenlandfche reize aan de Kaap gebragt. Ik ontfuig te dier tyd het · 
zelve onder de benaaming van Hartlooper, zonder verdere byvoe
ging. Het vel van het lyf , hoewel bereid , was , door gebrek aan ge- · 
noegzaame voorzorge, geheel bedorven , zo dat ik daar van maar · 
alleen het hoofd en de voeten kost behouden , welke de~len, doot · 
de uitgenomen beenderen, zeer frerk ingedroogd zynde , de waare · 
gedaante van dit dier bedekten , en toen ter tyd niets dan alleen eene · 
onzekere befchouwing toefionden. Dit gedroogde vel van 't hoofd 
toont echter in verfcheiden opzichten te verfchillen, met dat van het . 
Jeevende d~er; dan hier alleen met de historie te doen hebbende, . 
zullen wy die achter de befchryving van het leevende Varken aan
teekenen , en nu van deeze uitweiding wederorn tot ons leevende 
voorwerp overgaan. 

B y, deszelfs aankomst, alvoorens het in de Vorstelyke Diergaar- . 
de , het groöte Loo genaamd, een gr~ot uur van hier en dicht by Voor~ 
burg gelegen, wierd overgebragt , noopte my de nieuwsgierigheid 
hetzelve van- naby te befchouwen. Op het voorplein van het · 
Stad.houderlyk Hof alhier in een . houten hok gebragt, en door een' · 
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AFRICAANSCH BREEDSNUlTIG V ARKEN. 9 

Brief van den Ed. Heer Gouverneur reeds van de tamheid van dit 
dier onderrecht zynde, liet ik de deur van zyn Kot openen , en 
wel dra bediende het zich van deeze zyne vryheid .. My met eenige 
Hofbedienden genoegzaam voor het hok bevindende , gaf het in 
het uitloopen geen den minfien fchyn van kwaadheid; 't liep, vro
lyk huppelende, fnuffelende of het eenig voedzei konde vinden" 
en nam 't geen wy het gaven greetig aan. Na hetzelve een' korten 
tyd alleen gelaaten te hebben, vond ik by myne te rug komst, het 
zeer druk bezig met in den grond te graavcn, alwaar het , niet- · 
tegenft-aande die met kleine ft een en zeer vast belegd is, een on- · 
gelooflyk groot gat gemaakt had , om, zo als wy naderhand ont- 
dekten, zich meester te ·maaken v.an een riool, 't geen al zeer diep • 
onder den grond doorliep. Ik gaf last hetzelve in deczen zynen 
vruchtelooien arbeid te fiom·en en weder in zyn kot te brengen,. 
hetgeen,. doch niet dan door behulp van verfcheiden bedienden enJ 
niet zonder zeer veel moeite , veel gefchreeuw en tegenfborre-. 
ling, . gelukte. Nu in zyu kor zyncte, het welk met hout tralywerk 
voorzien was ,. gaf het zyn ongenoegen door een langduurend, zeer··· 
hard en lamentabel gefchreeuw te kennen , 't welk dikwyls· met dat~ 

van een fors fchreijend kind, en veele onderfcheiden toonverande- 
ringen, die fomwylen zeerbelagchelyk en als klaagend waren, .. vry· 
veel overeenkomst had .. 

Uit deeze aanteekeninge kan men genoeg opmaaken dar het van· 
eene zeer goede geaartbeid is. ·Hiertoe zal mogelyk de langduurig-·
beid der reizeen het gezelfchap van het fcheepsvolk wel iets hebben 
toegebragt, . ten ware men liever wpde veronderfiellèn dat het op , 
de binnenlandfche reizen in de Africaanfche Bosfchen jong gevangen·· 
is·;. want het blykt my dat hetzelve alhier in grootheid merkelyk . 
is toegenomen . . 

Nu nog .leevende, heeft het den geheel en voorgaanden winter~-
A . 5 wel--



I:O .B E s .c .H R y V I N G V A N EEN 

welke al vry zwaar geweest is , hoewel meest in een hok heiloo
ten , zeer wel doorgebragt. 

In vaardigheid fchynt het onze inlandfche Varkens te overtref
fen, jaagende dikwyls , meer uit dartelheid dan om dezelven eenig 
leed te doen , de kleine Bcngaalfche Reen, de Axis van P LI

Nrus (*). 
Het laat zich zeer gaarne, 't zy met de hand of met een' fl:ok vry

ven, en wel·hoe harder hoe liever . .Op deeze wyze kon men het best 
doen :fl:ilfra~n, wanneer ik hetzelve liet afteekenen. 

Geplaagd ofte keer gegaan wordende, wykt het achterwaarels te 
rug, deszelfs hoofd altoos naar den tegenfl:and die het ontmoet wen
dende , en daarmede fl:erk febudclende en flaande. 

-Lang opgeflooten geweest en losgelaaten zynde, is het zeer blyde, 
loopt, fpringt en jaagt de Reen en andere dieren met een' op~eeken
den fl:aart, welke anders regt neêr hangt. 

Het geeft een fl:erke reuk van zich, doch wetken ik niet aan eeni
ge zaak in juiste overeenkomst ·kuu bcpaalcn of vcrveelende bevin
den , maar met de hand aangeraakt zynde, riekt het zeer fl:erk naa1; 
de groene Kaas die men Schabzieger noemt. 

Het neemt, gelyk alle andere Varkens, allerleie graanen tot zyn 
voedzel. Zyn fcheepskost was de Mays , afval van groenten, 
enz. zo lang men die had, doch in de diergaarde gerst en bock
weit van de andere dieren geproefd hebbende, verkiest het deezen , 
gelyk mede de wortels van gras en andere planten, die hy .met den 
voorkant zy.ner fhuit, en met zyn pooten greetig opwroet. Rogge
brood bemind het boven alles , waarom het elk die het heeft gelyk 
een hond naaloopt . 

. Als het eet ligt het .zeer veel voorover op de omgeboogen Kniën, 
het zelfde doet het drinkende , voor al als het water in de dier-

(*) BuFFON, Hij}. Nat. Tom. XI. p. 397 •. edit.- quarto. 
gaar-

. 
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gaarde wat laag is , Durpende hetzelve van de OP.pervlakte. Het 
fchynt den fl:and van op de kniën der voorvoeten te liggen at<; 
een rustende en gemakshalve te verkiezen ; ten minfl:e ik heb het 
dikwyls in deezen fl:aat gevonden. . -

De zintuigen _ van het gehoor en van den reuk zyn, gelyk by al de 
dieren van dit geOacht , . zeer fl:erk, zo niet fl:erker. De minfl:e 
beweeging word het qoor de eerfl:en gewaar, en door de anderen 
fhuffelt, wroet en fpeurt het alles op en om. 

Deze twee zintuigen vergoeden het bepaald gezicht van dit dier·, 
't welk, door de kleinheid en den fl:and der Oogen, niet zo wel 
rondom zien kan, vermids dezelve_n veel meer boven in het hoofd 
en dichter byeen geplaats zyn dan in de · andere Zwynen, maar daar 
en boven. ook nog door twee ter zyden of onder de.oogen fl:aande 
ooglappen , die veelen voor een -dubbeltal van ooren aanzien, miá 
of meer· belemmerd worden. 

In oordeel of fnedigheid van .begrip, zo als men 't noemen wil, 
overtreft het de Europeerdien, 't welk reeds door eenige aange::. 
haalde, maar noch meer door veelvuldige kleinigheden dagelyks kan 
worden gezien. 

. Ten aanzien van het hoofd, heeft het eene- fchrikkelyke ge.:; 
dáante. De plat- en breedheid van de neus, gevoegd by de on .. 
gewoone lengte van. den kop , breeden fmoel , zonderlinge ooglap ... 
pen, puntige uitpuilingen . ter zyde boven den bek, _ en zwaare flag-i 
tanden, doen . het monfl:ereus fchynen . . 

B E S. C I-1: R Y V I · N G 

van bet .dfricaanfcbe Breedfnuitlg Varken. 

Vermits hier ·achter by Tab ... r. eene zeer goede afbeelding van liet 
dier gevoegd is , zo zullen wy in de befchryving niet anders zeg..: 
gen dan alleen dat geene 't welk tot meerdere opheldering noodig is. 

Van . 
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Van de gedaante en grootheid zal men het best kunnen oordee" 
·ten , als wy zeggen·: tlat de lengte van het begin der neus tot aan het 
·begin van den fl:aart is 4 voete1i en ruim 3 duimen. De hoogte van het 
ligchaam ; v:an tusfchen de febouderbladen tot den grond ~ voeten 
en 3 duimen. Van het midden der lendenen tot den grond I voet 
I I en 5 t agtfre duimen. De grootfl:e dikte van het lyf 3 voeten en 
I duim. , De kleinfl:e dikte by de dyën 2 voeten 1 o en 4 agtfl:e 
duimen. Het Hoofd; ·van het begin der neus tot tusfcheri de ooren, 
·I voet en tuim 3 duimen. Breedte van het hoofd tusfchen de oog
lappen aan den bovenkant 9 t duimen. Breedte der neus tusfchen de 
.flagtanden 6 duim. en 7 t agtfl:en. Lengte van den fl:aart I o duimen en 
.6! agtfl:en. Deze voetmaat is de Rynlandfche. 

De geda~nte van het lyf is na genoeg aan ons gemeene Huis-zwyn. 
·Het fchynt ~y kleiner, . de rug van boven platter, en korter van 
voeten. 

Het hoofd is; ten aanzien ván andere Zwynert ' mi'smaakt' zo 
.în gedaante als grootte. _De fnilit is zeer groot en breed, plat ge
drukt en zeer hard. De neus is beweeglyk , ter zydc wat neêrge
bogen en fchuins afgefneeden. De neusgaten zyn groot , fl:aan 
·:wyd vaneen en zyn onzigtbaar of men moet het hoofd opligten. 
De boven-lip is op de zyde by de Dagtanden hard eii dik; en over 
dezelven zeer omgeflagen en neêrhangende , maakende , voornaa
melyk achter de Dagtanden, een half ovaal neêrhangende en kraak
beenige lobbe·, ter wederzyden de hoeken van den bek bedekkende. 

Voortanden heeft dit dier van boven noch van onderen in 't 
.geheel niet, 't welk zeer aanmerkelyk is ; doch het tandvleesch is 
van vooren glad-rond en hard. 

De Dagtanden in 't opper kaakbeen iyli aan 't grond:duk ruim een 
mans duim dik; krom omgeboogen; en in derzelver kromme lyn 5 i
duimen uitfl:eekende, wyd naar buiten uitfl:aande, en in een fl:omp 
punt eindigende; ook zyn deze! ven op zyde elk een met eene foort 
van groef of Deuf voorzien. Die 
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Die van het onder kaakbeen zyn veel kleiner, minder krom, by
na driezydig en,. tegen de bovenfl:e door geduurige vryving afgef1ee
ten zynde, vertoon en zy zich als fchuins afgefneeden. 

Kiezen heeft het, doch deezen fiaan dieper in den bek, doch de 
tegenfl:and van het dier belette ons· dezelven naauwkeurig te zien ... 

De Oogen zyn klein in evenredigheid van het hoofd; zy fiaa111 
hooger in het hoofd, digter by elkaêr en by de ooren, dan in het 
gemeene Varken. De Iris is donker bruin op een wit Hoornvlies'. 
De bovenfie Oogleden zyn alleen met bruine, fl:yve, regt uit en digt 
byeen fl:aande hairen bezet , welken in het midden het langst zyn~ 
De onderfien hebben 'er geen.. De Traanf1euf is vry lang neder
waarcis gaande. 

De Ooren zyn tamelyk groot, meer rond dan fpits, van binnen 
vry digt met geele hairen begroeid, en fiaan uitwaarels naar 't lyf. 

Onder de oogen vertoont zich als een bultig of klierachtig zak
je, en even daaronder doen zich twee hod zontaal n:gr uit .ftaande 
dikke platte ronde lellen , dle Ik ooglappen noem, zien; derzelve( 
lengte en breedte is omtrent twee en een vierde duimen ; zy zyn be
weeglyk en ten naasten by een vierde duim dik. Onkundigen nee~ 
men deze lellen voor ooren, en noemen het dier om die reden een 
vier oorig Varken. In een regte lyn , tusfchen deeze lellen en den 
bek , vertoont zig_ ter weêrzyden van den Kop een harde ronde en 
püntige uitpuilende verhevenheid. 

De Huid fchynt vry dik, en aan de gewoone plaatfen met fpek 
_ aangevuld; aan den hals, ~e liezen en voorhuid is hy ruim. Op fom

mige plaatfen vertoont dezelve zich a1s met flaauwe dwarsf1euven,. 
ongelyk, en als of de opperhuid hier en daar wat vervelde. 

Over het geheele lyf vertoont zich maar weinig en als. dun gezaaid 
bair, fiaande hetzelve als met bosjes van drie, vier, en vyf hairen, 
die min of meer lang zyn , en in een regte lyn naast elkanderen~ 
De meeste bosjes beftaan uit drie of vyf hairen. Het voorhoofd rus-

fehen 
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fchen de oor en . fchynt rimpelig , en is digt met witte en bruine hai ~ 
ren bezet, die zich uit het middelpunt al verder en verder , plat
achtig neêrgedrukt, uitbreiden. Vandaar nederwaarcis naar de neus 
loopt op 't midden van den kop een fmalle ftreek zwarte en gryze hai~ 
ren , die zich uit het midden naar de zyden van 't hoofd buigen , 
voor het overige zyn zy dun gezaaid. 

Op den nek en het voorfl:e deel des rugs ftaan de meeste, digt
fl:e en langfl:e borfl:el-hairen , welken donkerbruin en ook grys zyn. 
Sommigen zyn tot zeven en agt duim lang, de dikte en fplytbaarheid 
van de gemeene Varkensborftels hebbende. Alle deeze borfl:el
hail·en zyn niet opfl:aande, maar liggen luchtig nederwaards. Ver
der op den rug verdwyne!J deeze digt byeen {l:aande borfl:els, en zy 
worden verder maar weinig in getal en zeer dun gezaaid gevonden, 
zodat men ovedl den naakten huid ziet. Voor het overige zyn · 
de zyden van het lyf, de borst en buik, de zyden van den kop en 

- keel' met kleine witte borfl:elhairen bezet' die aan de oorklieren als 
een t' faamenloopende naad maaken. 

De Pooten zyn overeenkomfl:ig met die van onze inlandfche 
Varkens. De nagels of voorhoeven in tweën gefpleeten, puntig 
en zwart. De bastaard-nagels rusten ook , doch meest hangende, 
op den grond. 

De ftaart is dun, lynregt neêrhangende, kaal, en naar 't einde wat 
dunder afloopende. 

Dit dier van 't manlyke foort zynde, heeft den Bal-zak tuffchen de 
dyën vastgehecht. De V oorhuid is zeer ruim aan het einde , en 
behoud een gedeelte der pis. 

De koleur van dit dier is aan den kop zwartachtig, doch over he~ 
verder gedeelte des rugs en buiks enz. licht rosachtig graauw. 

BE~ 

de: 



( 

AFRICAANSCH BREEDSNUlTIG VARKEN. 

BESCHRYVING 

der verftbillende gedaante van het vel van den [(op, van een dergelyk 
Yarken, in den Jaare 1758. van de Kaap de Goede Hoop 

overgezonden. 

IS 

Over het geheel fchynt dit Hoofd kleiner. De Bek is minder 
breed. Aan het zelve ontbreeken de twee horizontaaie onder de oogen 
fl:aande uitfl:eekende Ooglappen, echter toont het aldaar kleine uit~ 
puilingen, en dus de grondbeginzelen daarvan te hebben. Het heeft 
in het geheel niet die knobbelachtige ronde . en puntige verhevenhe~ 
den, of uitpuilingen, die in een regte lyn tusfchen de voornoem~ 
de ooglappen en den bek geplaatst zyn. De Slagtanden, daaren
tegen, zyn veel grooter, fl:eekende de bovenfi:en, die ter weêrzy
den een diepe groef of fleuf hebben" en fpits van punt zyn, ruim 
6-! duimen ter zyde uit den bek , en de onderfi:en zi duimen, 
zynde deezen tegen de bovenfl:en fchuins afgefleeten, en daardoor 

zeer fcherp. 
Men ziet uit deeze verfcheidenheid, dat 'er eene oorzaak van 

verfchil zyn moet; maar welke is die ? De grootheid deezer Dag
tanden bewyzen genoeg dat dit vel van geen jong dier zyn 
kan: daar blyft dus niets overig, dan te denken , of dit niet het 
bereide vel van een Varken van de vrouwelyke fexe geweest is. 
In de Pooten vind ik geen onderfcheid. 
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