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VAN DEN 

OOSTINDISCHEN 

KROI(ODILLEN-DOODER~ 
'C E N A A M D 

I c H N E U M 0 N ( * ). 

·A· A N dit beruêht Diertje wierd voorheen , by de Egyptenaa
. · ren , Godlyke eere beweezen,. wegens den dienfr , dien 
zy, in de vernieling van het fchaadelyk ongedierte~ van hetzelve 
genootel'l.. 

De Grieken en Latynen noemden het Ichneumon (a). De 
Arabieren Tezer-dea ( b ). De Egyptenaaren Ichneumon of Mus
Pharaonis ( c ). In Afia, (want men vindt het in verfcheide 
W aerelddeelel'l ) heet het by den Inlander Mungutia , by de 
Portugeezen Mungo , en by de Hollanders aldaar Muncus of 
Muncos ( d ). In Ceylon QuiZ of Quirpele ( e ). In Malabaar 
Çhiri ( f ). Aan de Kaap de Goede Hoop , noemen het de 
Hollanders Muis- Hand ( g ). Wy heeten het f{rokodil!endooder 1 

Rot 

'C*) Wy verkiezen liever in 't algem~en den bekenden naam van Ichneumon, in 
navolging van eene reeks hier aangehaalde Schryvers, te behouden, dan dien, gelyk 
de Heer DE B u F F oN, in Mangoufte te verwisfel en. 

(a) ARISTOTELEs, Hifl:.Anim.L. VI. Cap. 35· PLINius, Hift. Nat. vol. I. 
pag. 452. &. 

( b) S H Aw s Reizen door Barbaryen in het Ooften, I. Deel pag. 266. N ederd. 
V~~ . 

(c) PROSP. ALPIN, Hift. JEgypte, pag. 234. Tab. XIV. fig. 3· 
(d) KAEMPFER, Amoenit. pag. 574· RuMPHius, Herb. Amb. Tom . • 7. 

pag. 69. Tab. 28. fig. 2 & 3· V ALEN T Y N, Oud en Nieuw Ooft. Ind. Tom. 3• 
pag. 2.9:\· enz. 

( e) K JE MP FE R, als vooren, GA R c I As ab Hort. Ar"mat. Hifi:, l. I. Cap. 44· 
. (f) P. VINCENT MARIE, Voyage. 

(g) KoL BE, Bef. van de Kaap de Goede. Hoop, I. Deel pag. Hl8. 
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Rot van Pharao; doch laaten het meefl: den naam van Ichneumon 
behouden. Zie daar de onderfchdde benoemingen, welken het 
in verfchddé Waèreldaeelen .heeft, by welken mèn nöc eenige, 
all~en door verbaQeringen.. ontftaan, . zoude konnen voegen. 

Onderfeb ide .fchryverèn ( h) hebben, bchalven de reeds by. 
gebragte, van dit aangenaame Diertje, met min of meer onwaar· 
fchynlyke verhaaien , iefprooken.. -Alle, de :verdichtfelen , daar
van aan te. haalen, zoude meer verveelende dau on<,ierrichcende 
zyn, ·1:4:ri e>pzigtè van · deH waaren aart van dit Dier. Wy verwer
pen dan de verbaalen .dier Rei?igers , welk~n zeggen, d~t het 
den Krokodil , ç1ié met open bek ,te flaapen ligt, in het lig
haam zuud(~ kndpen ; e-n. qi~d~rt de ipgewanden. en buik door--
, , 1 - . r· . 

knrragen. Dat het zich met eene ~hatde korft van klei zoude be-
dekken , .or:t met de vergiftigfte Slangen in gevegt te treeden , en 
meer dergelykc~. vyy-- volgen dan alkenlyk, en zelfs nog aL 

fchroom-

{b) ~Icbnettmon. Rat.. cfe Pbarao'n. BkLoN. Obfervations, Paris 1588. pag. 2II, _ 
-.& fig .. 212. . 

Ichneumon. Rat de Pharaon. BELON. De Ia nature des Pöiffons, Paris 1555• 
pag. 35· fig. pag. 37· ' 

Ichneumon. five Lu tra .!Egypti. ALo R o VAN o u s. De Quad. di git. Pag. 298. 
:fig. 30I. . 

· 1cbnffamo1z. 'GE's .NKR. ·Thiér-Bctch. pag. CXV. fig. ib. Zurich 1563. 
~ hbneumon. JoN sT oN. Befchr. der Di eren , pag. 125. Tab. LX VII. 

]c/;neumon. Cu A R LE TON. Exercitationes, pag. 19. 
Ceïlonfcb Kwasje, S En A. Thef. vol. 1. pag. 66. Tab. XLI. 
Mangoujte. B u FFON. H ift. Natur. Tom. XIII. pag. 150. Tab. XIX; 
Ichneumon. Enw11 Ro s Hift. Nat Tom. JV. pag. 199. Tab. CXCIX. 
Ichneumon. vV~n s oN D lerlyke waereld. pag. 145. Tab. XI. fig. 2. 

Fret. lcbmumon. HouTTUIN. Nat. Hiftorie volgens LrNNJEu.s, I. De~ · 
ll. Stuk , pag 248. Tab. XIII. fig. I. 

Ichneumon. ]{.ot van Pharao Maillet Bef. van Egypte II Deel p. 90. fig. p. 88. 
M eles Ichneumon. HAsSELQ.UisT, pag. 27I. &. Rofiock 1762. Oétavo. 
~i"Jerra RA J. Syn. Anim. pag. I97· &. 
Viverra. Ichneumon. LINNÉE Syfl:. Nat. pag. 63. NQ • . J. Holm. 1766. 
Muftela. Ichneumon. KLEIN. Quadrup. pag. 64 . &. 
Jcbneumon. &. B R ISO N. Reg. Anim. pag. 250. N°. 12. 
Ichneumon. &. VALMO:NT oR BoMARE, Diél:ion. d'Hift. Nat. Tom. Ili. pag. 

130. Paris 1764. Oétavo. · 
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OOS.TINJi)ISCHEN KROKODILLEN-DOODER. :S 

fchroomächtig , dit verhaal, dat de Ichneumon , door een ver. 
giftige Slang , gekwetfi: zynde, en de werking van het vergift 
gevoelende , eene tegengiftige wortel zoude opzoeken , die , 
deswegens , de Mungo - wortel genaamd , en als een allerfierkit 
tegengiftig middel in de Indie zoude bekend zyn ( i ). 

Met meerder volkomene zekerheden kan men 'er dit volgende 
van zeggen : Dat het t:en nuttig en menfchlievend Dier is.; want 
hoe zeer verfllndende betzelve ook omtrent Gevogelte , Eijeren 
en zelfs verfcheide andere dieren zyn mag, zo is het.: te gelyk 
nuttig , voor.naamlyk in Egypten en in de Oofi:erfche Gewefl:en, 
alwaar het de Eijeren der Krokodillen, met eene ohgelooflyke bc· 
geerte, ver!lindt. Alle hier aangehaalde Schryv~ren komen in 
dit fl:uk overeen; het 111Get dan door een byzonder inilinkt, 
door het Opperweezen in dit dier gelegt, toekoomen , dat het 
-zich dus verflindende omtrent de Kt·okodil-Eijeten vertoond. Deeze 
dieren leggen, gelyk alle Hagedis- foorten, eene meenigte van 
Eijeren ( k ) ; derzelver te groote ver.lTieenigvuldiging was dus , 
nie~ zonder genoegzaame redenen, te vreezen ; indien het Alwee· 
tende Vooruitzigt die door den Ichneumon niet hadde bepaald . 
Dit dier mag dus met recht, zonder de tusfchenkomfi: van het 
F abelagtige , de Krokodillen- donder genaamd worden. Maar dit 
is nog niet alle dienfi:, welken de Egyptenaaren , en andere Vol
keren, van hetzelve genieten, en waarom de eerfrgemelden daar
aan meer dan hoogächting betoonden, en nog hoogächten : Dit dier, 
zuivert hun Land verder van byna alle fchaadelyk ongedierte; 
het zyn niet alleen de Rat~en en Muizen ; maar zelfs de giftige 

Slangen, 

(i) KJEMPFER, Utî. 
( k) Men zegt, dat, als de Krokodil van vierhonderd Eyeren, welken zy te ge

lyk op eene reh werpt, eeni~~;e voor de verwoed heid van dezen doodlykeo vyand 
van baar ~efiacht wil bewaaren, zy genoodtaakt zij dezdven naar zommi ge kleine 
Eilanden over te voeren, als d ~~ N yl weder in zyne oevers gekeerd is, tf'n einde 
de Zon de Eyeren zou doen uitkonen MAIL LET. Befchr.van Egypten Tom. II. 
pag. 9 r. N ederd. ver tal. -
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6 BESCHRYVING VAN EENEN 

Slangen, de Hagedis-foorten, en verdere min-fchaadelyke. dieren,:. 
die door dit dier aangerandt en verflonden· worden. 

Hoe goedäartig het ook voor d~n Menfeb is ; want het laat 
zich zeer gemeenzaam behandelen ; z0 onbevreefl: niet alleen 
maar zelfs aanrandende is het voor verfcheide. dieren , als Kat .. 
ten , Honden en zelfs het Kameel niet uitgezonderd. In drie · 
verfcheidenheden, alle uit Ooft - Indie ,_ welken zich thans in 
het Kabinet bevinden en d.oor. m~ levendig gezien zyn, heb ik _ 
dezelfde goedäartigheid waargenomerr. 

Het voorwerp deezer Befchryving wierd den I 6. Ju!y . I 768~ . 
door den Wel· Edel-Geilrengen Heere THoMAs HoPE , voormaals 
Bewindhebber der Ed. Ooft- Indifche Compagnie en Reprejèntant by 
geme!de Compagnie van ZYNE . DooRLUCHTIGSTE· HooGHEID, , 
DEN HEERE !?RINSE VAN ÛRANJE EN NASSAUW ENZ. ENZ. ENZ. 
(aan wien wy ter bevordering der Natuurlyke Hiil:orie, by on
derfcheide gelegenheden, eene altoosduurende-· verplichting heb-. 
ben ) aan de V orfl:ely ke Diergaarde afgezonden. De zeldfaam-: 
beid . van. cUt voorwerp _,_ in deze Landen., deed my befluiten, 
hetzelve by my in myne Kamer optevoeden·, alwaar herzelve :, . 
naa omtrent een Jaar geleefd te hebb~n , il:ierf. De aangetee- . 
kende eigenfchappen daarv.an zyn, de volgende : Deszelfs ge:
boorteplaats was Bengaalen. Het was menfchlievende , voor 
elk even mak en handelbaar, gelyk een klein Hondje; fpeelende · 
nam het de vingers in zyn bek , zonder in · het aUerminfie te 
byten ;. het flîep des . avonds dikwils by my, in myn Japon zit• 
tende; allerley gekookt of\gebraaden, doch liefil: Schaape-vleefch, , 
was zyn gewoon voedfel ; brood wilde het niet eeten , . doch , 
zeer graag was het naar Kersfen , Peeren en andere Fruiten , . 
gelyk mede naarc Eijeren, die het behendig verbrak . en uitzoog; 
het· dronk ook veeL De proef willende neemen , of het ook 
le.vendig Gevogelte zoude aandoen , liet ik een gemeene mufch 
in zyn PUÏme kooy vliegen ; . met eene onbedenkelyke vaer
digheid vong by deze! ve , en at ze met veel fmaak. H~t 

febeen 
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OOSTINDISCHEN KROKODILLEN-DOODER. -r 
febeen voor dit diertje eene foort van vermaak, met de pe>Ot· 
jes in zyn water - bakje te fpeelen. Ook liep het veeltyds, 
even als een hond, fpeelende en naar zyn :fl:aart bytende , in 't 
rond. Met eene ongelooflyke vaerdigheid liep en klom het overal 
op. Over dag iliep hetzelve dikwils met de kop , fl:aart en pooten, 
onder het lyf geboogen; in dien fiaat vertoonde dit diertje zich even 
als de Egels ( wanneer zy zich , als men hun aanraakt, willen 
verbergen); of gelyk een halve ronde bal, zo dat men van den 
kop ,. en verdere deelen, niets kon de zien ; doch by avond. en 
des nachts was het in zyn hokje. De aart van deze diertjes 
fchynt zeer zinnelyk , nooit zag men eenige vuiligheid op het 
lyf, en deszelfs gevoeg deed het altyd op eene plaats achter zyn 
hokje , dezelve was dun,. zwart , en ,. als de Urin , zeer ftin
kende. Nu· en dan rnaakte het diertje· even als fommige Vogels , 
een piepend geluit. Op het eerfie gezigt van een klein hond
je knorde en blies het gelyk een Kat. Op het laatfi van den Win
tertyd wierel het kaal boven op den ftaart, en door jeukte, ze
kerlyk, beet hy dien, tegen allerley genomene voorzorge, gedu. 
rig open,. waar op hetzelve eindelyk, na omtrent een. jaar by my. 
geleefd te hebben , fiierf. 

De verfcheidenheid , gelyk de Heer n E Bu F·F oN zeer 
wel zegt , is even gelyk in onze· huisdieren , ongemeen ver
fchillende. 'Er bevinden zich nu in de V orfl:elyke Verzameling 
drie, waaronder een van Madagaskar , welken alle , met die ik 
hebalven deeze gezien hebbe , in grootte en kleur van hair onder
feheiden zyn ; gely k ook deeze met die van de Heeren En wAR n s 
en DE B u F F oN verfchilt. Volgens den Heer En WAR Ds is· 
het grootfl:e onderfcheid tusfchen den Oofl:-Indifchen en den Egyp
tifchen (welke laatfie ik nog niet gezien heb) 1daar in beftaande , dat 
de làat!l:gemelde een klein kwasje aan den punt van den fiaart heeft. 
De Egyptifche, zegt deeze zelfde Schryver, had de lengte van 
twee-en-veertig duimen, en de Oofi- Indifche zeven- en- twintig:- . 
Deeze, die wy hier befchryven, was-van de neus tot aan het uiteinde 

van 
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van den fiaart een - en - twintig en een quart hollandfche 
duim. 

Hoe zeer de Rangfchikkers , ( waar over de Heer . D E B u F

F oN zich vry veel, en, op eene wyze, eenengeleerden het minft 
pasfende , zich te partydig uitlaat ( t) , gedurig , waar hy eenigzins 
kan , den Geleerden L 1 N N É E doorftrykende) hoe zeer, zegge 
ik, zy het onder hun oneens zyn, te weeten , tot welk geilacht 
van dieren, de Ichneumon eigentlyk behoort; alzo fommige dit 
dier te huis brengen tot Rotten , Otters , Dasfen , W ezets of 
Fretten ; zo is het echter zeker, wanneer men de kenmerken 
van hetzelve nagaat , dat dit dier het befie by de laadtgenoemde pafr. 

Alles nagaande twyfelen wy, of de aangehaalde van SE BA (m) 
wel een waare Ichneumon is , en niet veeleer een Bonsfem 
( Putorius ). S E B A zelfs noemt hem geen Ichneumon ~ maar 
Cei!ons Qpasje. De kop is ook niet fpits genoeg, en de fiaart 

(des 

(l) Men behoeve flegts de ~efchryving van den Heer DE BuFFON, Tom. 
XIII. pag. 154· &. zyner Mangoufte, die wy Ichneumon noemen, na te zien, 
om te erkennen op welk eene wyze de ongelukkige HA ss EL Q. u 1 sT, die, ik beken . 
het,, eene fout in de toe-eigening der benoeming begaan heeft; doch nog meer 
als zogenaamde Nomenclateur en als Leerling van den genoeg beroemden Heer 
Lr N N É E, behandeld word. Welke on party di ge en niet al te eer inhaalende Schry
ver, de onderneeming van HA ss EL Q u r s r, en het werk en de Schriften van den 
Heer L IN N Ê E , kennende, weigert hun de.n wel verdienden lof? De naam van 
den Heer L IN N É E is ré:eds te ·ver boven allen Nyd. Hy erkent geduurig in het 
rui •ne veld der Nattmr, door zyne verbeeceringen, zyne dwaalingen, gelyk ook 
wy zelfs in onze Schriften die getracht hebben aancewyzen. Men befchouwe de 
onderfcheiden uitgave zyner Rangfchikkingen ( Syjternata) nu eens als veronderfl:el
lingen; hoe veele ja oneindige rnaalen h~eft de Hee1· n E B u F F oN, wien wy des 
niet tegenfl:aande hoogachten, op valfche veronderfl:ellingen ~ebouwd , en die 
zelfs als waarheden voorgedraagen? Men onderzoeke wat wy ten dien opzicht 
van de Mier-eeters, en andere dieren, gezegd heb en, en wat wy nog, onder 
ànderen , van den Elephant zeggen zullen. Wie zou, by zulk eenen verlichten 
Schryver, gclykdeHeer DE BuFFON, verwacht~n, in zyn nieuw Werk, de Na
tuurlyke Hifl:orie der Vogelen (pag. 46. Parys 1770. 4° . Ed.) de Paradys-Voge
len vnecenlom, of zonder het gebruik der voeten, en altoos vliegende, ce zien 
bcfchryven, g.elyk zy dus by onkundige en in de kJnder print· boekjes verbeeldt 
worden 

( m) Thef. vol. I. pag. 66. Tab. XLI. 
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(des Ichneumons befte kenmerk) te dun by het lyf. Deszelfs 
geaartheid verfchilt ook met den Ichneumon, die zinnelyk was en 
niets van zyn hok door byren befchaadigde. S E BA, 't blykt, 
heeft gedwaald in de kennis der Ichneumon, wyl hy dien naam 
een plaat verder bezigt , en verkeerdelyk aan een geheel mader 
dier toeëigent. 

De Befchryving, welke de Heer VAL M oN T n E BoM A· 

RE, in zyn Woordenboek, van den Ichneumon gegeeven heeft, 
fchynt m_et die van de Egypdfche Bergrot (Mus ')aculus L IN

N É E) hier en daar verward te zyn. Althans het is zeker, dat daar 
eigenfcbappen , by dien anderfins geleerden Schryver, opgegee
ven worden, welleen enkel en alleen aan de Berg- of Spring-Rot,. 
de Gerbuah der Arabieren , eigéll zyn ... 

~~~~~~~~=~=~=~~~~~~~~~~~ 

B E s· c H R y V I N G 
VAN DEN 

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

I c H N E u M 0 N. 
Tab. XL 

D E lengte van · deezen, welken wy hier befchreeven hebben , 
is van de neus tot het uitëinde van den fiaart, een-en-twintig 

en een quart Rhynl. duimen. De iraart, op zich zeiven, heeft 
negen duimen. Andere . Ooft · lndifche , welke ik gezien heb , 
waren veel grooter , en zeer onderfcheiden in kleuren. 

De kleur over het geheele lyf is flaauw - geelächtig , onregel~ 
maatig , vooral boven op het lyf, ter zyden , op de pooten en 

iraart, 
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Haart, met fyn.e zwarte teekening. Het hair, 't welk kort en· 
digt is , is drie-kleurig, naamelyk, by het lyf flaauw-zwart, ver
der flaauw-geel, verder zwartächtig, hoewel 'er ook andere met 
fiaauwe geele punten onder zyn. Onder de bek, borfi: en onder4 

lyf, is de heerfebende kleur flaauw vuil- geeläcbtig. 
De oogen zyn blaauw, met eenen fchoonen oranje-ring. 
De ooren dun en rond , kort buiten 't hoofd-hair uit!teekende. 
De neus is klein , naakt , zwart , en van vooren open. 
De tong redelyk lang, van vooren rond, en fcherp in 't aan

raaken. 
De tanden voor in de bovenkaak zes , ter weêrzyde een flag

tand , verder drie andere, en , zo veel ik zien konde, twee kie
zen. Onder in de kaak vuur in, ook zes tanden, ter weêrzyde 
een groote Dagtand, vier andere en èlne Of vle1· kiezen. 

De fl:aart (des lèhneumons befte kenmerk) is digt by 't lyf 
zeer dik, en loopt dun af, en 't hair eindigt in eene fyne punt. 

De voor- en achter- klaauwtjes hebben vier redelyke groote 
zwarte nagels , en wat hooger, aan de binnen zyde, een byhan
gende Nagel. De twee middeHl:e zyn de langfl:e, zy zyn als 
door een vliesje aaneen gehecht, 't geen echter maar tot aan het 
eerfl:e lit komt. De voetzooien zyn naakt en zwart. 

De balzak is zeer groot ; daarentegen de febacht zeer klein. 
De opening of beurs boven den aars, hoe zeer de Schryvers 

ook daar van fpreeken , heb ik niet gevonden. 
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