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NATU.URLYKE HISTORIE 
VAN DJ!:N 

0 R A N G-0 U TA N G, 
V A N 

B 0 R N E 0 ( * ). 

D E verwonderlyke Aap-Soort in Afie, Orang-Outang genoemd, 
't welk Bofcb- Menfeb betekend, en ten blyk firekt, dat 

zelfs de Indiaarren overeenkomende eigenfellappen in dit zonder
linge fchepzel met den menfch ontdekken, is (hoe gebrekkig 
ook) zo menigvuldige rnaalen door Natuurkundige en Reizigers 
befcbreeven , dat wy de aanmerkelyke lyfi daar van, by den 
Heer D.È B u F F o N aangehaald , nog met verfcheiden zouden 
konnen aanvullen. Dan vermits het , naar ons begrip, meer 
verwarring dan opheldering veroorzaakt, alles aan te haaien wat 
flegts zylings , en niet regtilreeks , behoort , tot een voorwerp , 
't welk men ter befchryvinge onder handen heeft , zo ver
genoegen wy ons hier met flegts aan te haaien die Schryveren ·' 
welken, naar het ons toefchynt, dit zelfde voorwerp ten doelwir 

hebben 

(*) TuLPtus, Satyrus lndicus. Orang-Outang. Qbjeroat. Med.lib. 3· Cap. J6. 
fig. ibid. 

Idem. De Hollandje he Vertaaling. Geneeskundige Waarneeminget~, bladz. 37 r. 
en byge'Voegde fig. Gedrukt I740, in 8°. 

T y s oN, Orang-Outang, fi'Ve Homo Syl'Veflerîs of Pygmie., Lond. I 69p 4 o. 
fig. 1, 2 . &c. 

EowARDS, l'Homme Sau'Vage. Glanures Tom. I. pag. 6 .. fig. !2I3· 

BuFFON, 'Jocko. Rijt. Nat. Tom. XIV. pag. 43· Tab. 1. 
L IN N É E, Satyrus. Simia ecaudata ferruginea, lacertorum pilis reverfu, 

natibus teélis. Syjt . Nat. Edit. XII. pag. 34· N°. I. 

HouTTUIN, Satyrus. Aap zonder ]taart, van onderen kaal. (Dit laatjte 
gez.egde is in navolging van L IN N É E zyne X. Druk) Natuurlyke Hijtorie 
I. Deel. 1. Stuk bladz. 3.54· Tab. VI. fig. 1~ 
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hebben gehad ; een voorwerp , 't welk wy leevenelig gezien ~ 
gehad, en in alle omfrandigheden waargenomen hebben. vVy 
verwerpen dan in dit geval de ellendige gedaante ~ welke de an
derszins geleerde en beroemde B o N T I u s (a) daar van gegee
ven heeft, met de verbaalen van anderen , die het verwonde
renswaarçlige van dit fchepzel, gelyk zyne wezenlyke grootheid~ 
vergroot hebben , zelfs zo , dat men , de graaden van onderfcheid 
naauwlyks kunneode bemerken, den Menfeb haafl: met hetzelve 
zoude verwarren. 

De Africaanfche van Angola , door den beroemden Burge
rneefier TuLP befchreeven, zynde omtrent den Jaare I 640 
'aan ZYNE DooRLUCHTIGE HooGHEID DEN PRINSE FREDERJK. 

HENDRIK verëerd , komt, onzes bedunkens , het allernaalle aan 
het voorwerp dezer befcbryvinge, zo in de gedaante als in eigen
fehappen en grootheid. Alleen zou men konnen zeggen, dat 
de armen en beenen, van die van TuL P, zwaarder en .dikker 
gefpierd waren, gelyk in de Afbeelding, welke merktekenen 
van echtheid draagt, kan gezien worden. De voor- en achter 
voeten fchynen ons . echter in dat , voorwerp eenigzins te kort 
en de vingers te fpits afloopende~ 

Doél:or T Y s oN heeft in 1699 eene ampele Befchryving in 
het Engelfeb, ongetwyfeld van dit zelfde fchepzel doch mede 
uit Africa, gegeeven , en dezelve met acht onderfcheide plaaten 
opgehelderd. In de twee eerfte zien wy het geheele dier, 't welk 
een mannelyk foort was, zoo van vooren als van achteren, dan 
in fommige deelen fchynt · de tekenaar niet gelukkig geilaagd 
te zyn. De ooren zyn te groot en te wyd affiaande , de neus 
is veel te verheeven, de groote teen der achtervoeten is te lang 
en genageld, welke nagel wy hy drie van. onze voorwerpen niet 
gevonden hebben. De twee volgende plaaten vertoon en het dier, 
zo van vooren als van achteren, in zyne fpieren .. · De vyfde 

verbeeld 

(a) BoNTzus Hijt. Nat.lnà. pag. 84- fig. ibià.. 

' ! 
r 

( 

~ 

' cj 
11 

d 

g 
D 

d 



ezien, 
\Vy 

de an
gegee
wonde
,theid, 
rfcheid 
etzelve 

Burge .. 
1640 

~DER IK 

fl:e aan 
1 eigen
n, dat 
dikker 
eken en 
achter 

te kort 

ving in 
mede 

plaat en 
't welk 
, dan 

~eflaagd 

te neus 
te lang 
en niet 
t dier,. 

! vyfde 
rb.eeld 

.. 

0 R. A N G · 0 U T A N G. 5 

verbeeld het geraamte , en de drie volgende , de inwendige 
deelen. Deze ontleedkundige Afbeeldingen zyn door de Heeren 
B u F F ö N en verfcheide anderen met lof geroemd , en de Heer 
DA UBE NT oN, wiens naauwkeurige dierlyke Ootleedingen no~ 
geen weergade gevonden hebben, heeft dezelve in zyne Befchry
ving overgenoomen. 

De Heer E D wAR D s geeft in zyn Werk over de Natuur
Jyke Hifiorie der Dieren , hier aangehaald , de Befchryving 
en Afbeelding ook zekerlyk van deze zelfde foort, welken by 
voor eene Africaanfche fchynt te ho1;1den. . De Afbeelding is 
vry goed , voor zo verre zy niet naar een leevend voorwerp 
gemaakt is, en de groote teen der voeten verbeeld hy ook ge
nageld, 't welk onze Afiatifche niet heeft, gelyk wy zo even· 
gezegd hebben. 

Eindelyk heeft de H.eer de B u F F oN all.: mogelyke vlyt en 
oordeel aangewend , om ons dit twyfelächtig fchepzel te doen 
kennen, en daar toe by gebragt al wat de voornaarofte Schry- · 
vers des aangaande gezegd hebben. _ Hy befchryfc de foort , 
die hy gezien heeft, onder de benoeming van Jocko, en fchynt 
hem in zyne Hiftorifch~ Befchryving insgelyks den Nagel op de 
groote teen der achter voeten te geeven. De Heer DAUB.ENTON· 

zegt, dat die mede uit Africa van de kant van Angola afkoruilig wasr 
Mogelyk is die nagel dan een onderfcheidend kenmerk der Afri
caanfche, van de Afiatifche. De Afbeelding , welke de Heer 
de B u F F oN van de Jocko geefc , en dien hy dezelfde acht te 
zyn met die van T u L P , T Y s o N en E n w A R n s, fl:rookt 
geheel niet met de Afbeeldinge van die Schryveren , welken 
meer naby met onze Afiatifche overeenfiernmen , en waar van 
de verfebiHen mogelyk alleen aan het begrip of oog-punt van de 
befcbouwlng der Kunftenaaren zullen te wyten zyn. Het weezen 
is in deszelfs Jocko te menfchlyk , door dien de neus te ver
heven en de lippen al te dik verbeeld zyn. De ooren fchynen 
ook wat te groot en de 'palm van de handen of voorvoeten wat 

· te ko•t. A a; Na 
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Na de vier voornaamfi:e Schryvers, welke opzettelyk over dit 
onderwerp gefchreeven hebben, te hebben aangehaald, achten wy 
het dienfiig (voor dat wy de Natuurlyke Hifi:orie en befchryving 

\ van ons voorwerp mede deelen ) hier nog eenige aanmerkingen 
ter neêr te fiellen , waar toe ons , de gemaklyke gelegenheid 
van ons voorwerp te befebauwen, en de tyçl dien wy het onder 
ons oog gehad hebben , genoegzaame q~nleidinge. konde geeven. 

De Orang.Qutang ~het voorwerp dezer Verhandeling, is zekerlyk 
dezelfde foon als die welke aan ZYNE OooRLUCHTlGe HooGHElP 
FR~.Of;RJI): HENDRIK. PRINS~} VAN ÜRANJE E~ NAssAuw is verëerd, 
door den Heer Tçi.P befchreeven, en dus de tweede welke leevend 
in Holland is gezieQ. Onze hier aangehaalde Schryvers zyn, 
of fchynen in h.et denkbeeld , dat deze foort maar zeer jong en 
nog onvolwasfene dieren geweefi: zyn; dan ik heb eenige reedenen 
om daaraan te twyfelen. Van waar komt het dan , dat alle die 
voorwerpen maar ruim de lengte van twee, of twee en een halve 
voet , gelyk de onze , gehad hebben, en 'er geene grooter 
Qvergebragt zyn, welke door haare grootheid zekerlyk meerder 
verwondering zouden baaren ? Deze , welke ik hier voor
neerne t:e befchryven , heb ik by zyne aankomfi: verfcheide· 
rnaalen gemeeten , en had de hoogte, rechtovereind fiaande, 
Vqp twee en een halve Rhynlandfche voeten; overleeden zynde, 
nam ik anderma:;tl, dezelve behoorlyk uitgerekt zynde , de 
maat, en bevond , tot myne verwondering , dat die eerder. 
iets korter dan langer was, een klaar bewys , dat deze ih den tyd 
van zeven maanden , welken hy hier geleefd heefr , niets gegroeid 
is. lk beken , dat men van de uicerlyke tekenen altyd niet 
zeker kan oordeelen ov~r den ouderdom , vooral in de dieren , 
anderszins gaven bet uiterlyk aanzien, en vooral de tanden, 
die vry groot en volmaakt geformeerd waren , geenszins eenen 
onvolwasfenen leeftyd van dit dierlyk wezen te kennen. Dan wy 
behoeven ons hier met geene gisfingen op te houden ; wy heb- ' 
ben bier omtrent ontleedkundige W aarneen1ingen te wachten, 

van 

( 

I 
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van den Hoogleeraar P. CA M P E R , die reeds in den jaare I 7 7 o 
een dergelyke Vrouwelyke foort. als deze van Borneo in wyngeeft 
overgezonden , heeft ontvangen , en welke door hem is oot
leed, in Scelet gebragt, en over welke hy in dat zelfde Jaar 
openb~are Lesfen voor zyne Studenten gehouden heeft , waar 
van een affchrift onder my beruft. De Ingewanden waren , 
ter verzekerder bevryding voor bederf, uit zyn voorwerp geno
men , doch dit gebrek hebben wy in twee bezendingen van on .. 
derfcheide voorwerpen aan zyn Wel Ed. getracht te vergoeden. 
De fpraak- en andere deelen zyn door gemelden Hoogleeraar reeds 
in zyn ontvangen voorwerp onderzogt , in zyne Ontleedkundige 
Lesfen verhandeld , en zelfs in Brieven aan den Heer n .e B u F· · 

F o N ( b ) en aan my ( c ) , desäangaande 'befchreeven , in welke 
zyn Ed. tracht aan te toonen , dat de fpraakdeelen volftrekt on· 
gefchikt waren om te kunnen fpreeken. De Heer CA. M PER 

zegt ook in zyne Collegiale Les , dat de groote teen der achter 
voeren by zyn voorwerp ongenageld was. 

Betreffende de vraag, aan my meenigvuldigmaalen gedaan , of 
deze foort de waare Drang-Outang is? Ik beken voormaals vol· 
ftrekt in twyfel geweeft te zyn , voor dat ik onze leevende gezien 
bad. Te vooren ingenoomen met de denkbeelden , welken de 
Schryveren , gelyk de Geleerde B o N T I u s en anderen (waar 
van eenigen 'er byna een Menfeb van gemaakt hebben) ons van 
~e gedaanten , grootheid van vyf en zes voeten, en het overeind 
gaan, gelyk den Menfeb, gaaven, behielden die denkbeelden en 
gezegdens daar omtrent van voornaame Mannen eenig gezag over 
myne twyfelingen : Ik zogt den Menfeb in het Dier; als zo 
dik wyls (gelyk noch onlangs ) het Dier in den Menfch gevonden 
hebbende. Dan nu, door de befchouwing van het leevende 
fchepzcl, waar toe ik het zelve een Maand by my gehouderJ 

( b) Supplément à l' Hijtoire Naturelle Tom. 111. pag. 14+ 
(')'Brief aan my geftbreeiJen aen i· Mry I 7111· 

hebbe') 
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hebbe) vin de ik my overtuigd, vermits deze, hoewel een Aap 
zynde en blyvende , te veel in fomruige deelen , en in geäartheid, 
van de overige Aap en verfchild. De indrukzelen, welken myne 
denkbeelden van de gedaanten, grootheid en het rechtöpgaan , 
omvangen hadden, zig dan allengs verliezende in de befchouwing 
van ons voorwerp ; want wat doet eigemlyk de grootheid , wat 
de denkbeeldige en mogelyk herfenfchimrnige gedaanten , en zelfs 
hèt rechtöpgaan? zien wy niet dagelyks op onze Jaarmarkten, 
dit verrichten, door de allergemeenfie kieene A apen dus g~leerd; 
wat doet dit alles , wel in gezien zynde , ter zaake, of ter beflis
finge, of deze de waare Orang-Outang zy of niet: wei~ige Jaaren 
geleeden , en nu nog onlangs zag men eene redelyk gemeene 
Aap-Soort, op de koord , recht over eind gaande zyne Kunfi:en 
verrichten. Welke verwondering baarden het niet , wanneer hy 
op de koord geklommen , zig tusfchen het kruis nederzette, 
zyne achtervoeten van zei ve Qitfrak om die , van onderen , met 
kryt te laaten befi:ryken. Vervolgens den Balansfrak in zyne · 
voorpaoten neemende , zag men hem zo goed als den wel be
dreevenfi:en koord - danfer, op de koord voortloopen , en meer 
dergelyke K unfien met eene verwonderenswaardige naauwkeurig
heid verrichten. Men heeft den Elephant, Paarden , Honden , 
en verfcheide andere zeer verfchiliende Dieren , verwonderende 
bekwaamheden , in aangeleerde Kunfien , zien vertoaoen, van 
welken het wel gedresfeerde Kanary-Vogeltje, op eenige onzer 
Jaarmarkten, by my het meefi: van allen verwondering verwekt heeft. 
Doch men moet, in dit alles, de aangeleerde Kunfi:en, van de .wee· 
zenlyke natuurlyke verrichtingen van het Dier, onderfcheiden, 
en hier door den trap, in het wezenlyk oordeel van het 
fchepzel, trachten te ontdekken ; dan daar toe was zekerlyk de 
befchouwing van den natuurlyken fi:aat, en de leevenswyze dezer 
Dieren in de bosfchen, noodig . . Het komt hier dan maar alleenlyk 
aan , of wy kenmerken in dit fchepzel vinden, zo in gedaanten 
~ geäartheden , welke eenigzins van de gemeene Aapoo ver-

febillen, 
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'fchillen, en den Menfeb , eenigzins , nader by komen:: wy 
denken met den beroemden Geneesheer T u L P, ja; en gemerkt 
'er, volgens T Y s oN zyne Ontleding, deelen in deze zyn, meer
der overëenkomende met het menfcblyke, ten anderen, verreheide 
zyner dadelyke verrichtingen, fpooren van menfchlykheid ver
toonen. Of 'er nu, den menfeb nog meerder naby komende foort 
of foorten, gevonden wqrden, daar aan heeft men reden genoeg 
~ twyfelen ., gelyk myne Leezers verder zien zullen; althans 
men heeft my op veelvuldige aanfehryvingen , naar Ooft. en 
W efl: Indiën , in eene .ver loopene reeks van 2 o J aaien gedaan , 
nog geene andere, dan deze, konoen bezorgen. 

Behalven de overleedene Gouverneurs van Neêrlands-Indiën, 
de Edele Heeren M o s s E L en VAN n ER PA R R A , aan wiens 
gedienfl:ige beleefdheden de Kabinet-Verzamc ling eene ongerneene 
verpligting heeft, en die rny meer dan eens de onvindbaarheid 
bedeelden van den Orang Outang, naamelyk , met die gewoone 
eigenfchappen en grootheid , gelyk vroegere en la_atere Schryvers 
bun befchreeven .hebben. Behalven de gezegdens van die 
Heeren zegt de Heer W. VA N H o c E N D o R P, Refiden~ 
op Rembang , (die zig opzettelyk met .de nafpooring dien 
aangaande heeft believen te belafren) in eenen Brief aan my van 
Batavia den I 3 Mey I 7 '( 4· " Dit kan ik zeggen, dat de 
" Orang-Outang, van de grootte die Uw Ed. my heeft opgegee-

." ven , hier nooit gezien is , en men twyfeld of die wel in we
" zen is; men heeft hier fomtyds Orang- Outangs van minder 
~' gro0tte ., dan tegenswoordig zyn 'er geen". In eenen naderen 
Brief van 25 September deszeiven Jaars vinde ik het volgende in 
het Franfch. " En attendant Moofieur. j'ai l'honneur de vous 
" envoyer un Orang- Outang, non tel que vous m'en avez de
" mandé de cinq picds, qu'on doute pouvoir trouver, mais un 
" qu'on dit être affez j.oli, & qui a de l'efprit comme un Dé· 
,, mon. J'ai fair écrire par un de mes amis à Banjer- MafJin, 
" pour voir fi l'on peut m~en proeurer un grand; & dut il 

B " couter 
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couter mille écus, vous l'àurez, s'il efi à trouver. Monfieurr 
" " B u F F oN, tout grand hom me qu'il efi, me. paroir batere la:. 
" Campagne dans fon Artiele des Orangs - Outangs; celui dont) 
" parle T u L P éwit du nouveau. Monde": In een en Brief kort. 
daar op volgendezegt zyn WelEdele,. my 'er, door een byzonder·· 
geluk , twee leevendige te konnen zenden , doch beide deze zyn, . 
niet tegenfraande alle voorzorge , . onderweg op de reis· gefior"'· 
ven. Van -deze twt!e heeft men maa~ één op het Schip in Wyn
geeft of' Arak _ konnen bewaaren , . die my ook is toegezonden; . 
dezelve, hier, overëînd fiaande gemeeten,. had nog de grootte · 
niet van twee Rbynlandfche voeten , de andere was-, volgens" 
bericht,. niet veel groot er~ In een nader fchryven van 3 o No- · 
vember deszeiven Jaars, zegt de gemelde Heer: ,, Je me flatte · 
" que vous aurez reçu vivants les - deux Orangs.- Outangs &c; 
" Je erains bien Monfieur, que je ne pourrai point vous en- · 
" voyer un Orang-Outang, tel que Monfieur de B .. u F F oN. Ie : 
" décrit, & · que vous· fouhaiteriez l"avoir ; .. voici ce qu'écrit) . 
" à .Monfieur VAN DER. BEKE, (à qui j'avois donné la com .. 
" miffion de s'informer chez fon Barent , . après un fi grand; 
" Grang-Outang,) Monfieur PALM, Rejident de Banjer-Maj]in," 
" ce que vous prouvera, que fai faifi l'occ:aflon d'en avoir un,, 
" . fi .la chofe e!l: poffiblt!. 

&trait· de la_ Lettre.-

" Wat aanbelangt· de Orang-Outang , . die U\v Ed. verzoekt', , 
" _ daarom ben ik zelfs naar CaJoetangie geweefi·, en hebbe den 1 

" , VoRs Ti op het minfaam.fr verzogt my, des mogelyk zynde , ., 
" daar aan re. helpen, . die my ook beloofd heeft· daar na te laa-. 
,, ten zoeken , . doch onder betuiging, .dat die Dieren, van grootte-
" als-. Uw Ed: meldt, . namelyk 5 voeten, zeer zeldzaam te be- . 
" _komen zyn :: ook zeggen my de Oudfte lolanders ,. ·nooit · van ·-! 
" . zulke groote · Orang_- Outangs, gehoord · te hebben : ~ Echter<· 
", ·hehhe..ik .. regçs. en links~ Commisfie. gçg_eeven '";_ 
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Voegt men nu, by deze aan my medegedeelde Berichten, nog 
·de volgende opmerking, dat die van TuLP, T YsoN, EnwARDs 
en D E B u F F o N , ::Jlle , niet grooter dan twee à twee 
.en een halve v~eten geweeft zyn, dat de Edele Heer VAN 
DER PAR RA , in zyn Ed. leeven Gouverneur te Batavia my 
in 1 773· de eerfl:e in Liquor heeft gezonden, al mede niet 
grooter dan ruim twee voeten: Dat de twee in I 7 7 4 over. 
gezondene van den Heer van H o G E N D o R P mede maar 

1twee voeten en zelfs minder geweeft zyn : dat dit voorwerp 
·4ezer Verhandeling maar twee en een halve voet groot geweeft 
is : Dat die, welken de Heer CAMP E R in 1 7 7 1. uit Oofl:-In die 
·heeft ontvangen, volgens het aan my gedaan bericht, ook al, eer 
·kleiner dan grooter geweeft is : Dat de Hoogleeraar ALL A,. 
MAND, eenige Jaaren geleeden, 'er mede een van omtrent di~ 
grootte heeft ontvangen; zo dunkt my de gegrondheid myner 
gevolgtrekking genoeg beweezen, naamelyk, dat 'er in de Ooft
Indien geene andere noch grooter foort van Orang·Outangs zyn, 
dan die welken wy thans befchryven zullen ; want het gezegde 
van den Vo R s T VA N C A J o E TA N G I E , dat die dieren ter 
grootte van vyf voeten zelden te bekomen zyn , acht ik in de· 
zen opzicht minder, dan dat van de Oudfte Inlanders , als waar· 
fchynlyk des kundiger , • en die betuigen nooit van zulke groote 
Orang-Outangs gehoord te hebben ( * ). Men voege by dit alles 
nog deze onze eigene waarneeming , waarvan wy reeds gefpro
kell hebben , naamelyk , dat wy de waare grootte van deze Drang
Outang, by haar aankomft, met alle mogelyke oplettenbeid 

gemeeten 

(*) Na de volvoering dezer Befchryving, hebben wy het genoegen gehad den 
Heer D u L É z, geboortig van Bern in Zwit-zerland, te ontmoeten, welke eenige 
Jaaren als Militair Officier op Borne• geweefl: is, .nu onlangs van daar t' huis gekomen. 
Zyn Wel Ed. Gefl:r. dezen Orang- Outang op het Vorfl:elyke Kabinet ziende, 
verzekerde my, wel kleiner van die zelfde foort, doch nooit grooter daarvan gezien 
te hebben, daarby voegende. dat deze dieren aldaar zelfs niet zeer gemeen zy.n. 
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t2. 
B E5CHRYVlNG VAN DEN 

gemeeren hebben , en ciczelve , regt overëindfi:aande, niet hoger 
dan twee en een halve Rhynlandféhe voeten bevonden. Dat 
wy na derzelver overlyden, het dier wederom in eenen recht• 
fi:andigen fiaat fl:dlende, met al1e behoorlyke omzigtig- en oplet• 
tenbeid dezelve andermaal op het naauwkeurigfi: meetende ,. 
met verwondering bevonden hebben , derzelver hoogte eer iets ,. 
doch van geen aanbelang, korter te zyn , dan twee en een halve 
Rhynlandfche yoeten: dus is dezelve in de zeven Maanden van 
haar hier zyn niet het allerminfie gegroeid , 't welk, was deze 
een jong en nog groeijend dier, gev"·eefi:, zekerlyk zigtbaar ge• 
beurd zoude zyn, gelyk wy zulks by verfcheide· andere dieren 
der Diergaarde waargenomen hebben. En waarom zyn 'er dan, zo als 
wy insgt:lyks gezegd hebben , geene groorer overgebragt, gelyk 
van andere bekende Aap· foorten, daar de grootheid doch altyd 
meerder verwondering en opleteenheid veroorzaakt?- Van alle 
de Tien , hier zo even opgenoemde , Orang· Outangs , zyn een i ge 
minder en geen een, myns wetens, hooger, dan twee en een halve 
voet, geweefr. De Geneeskundige I3 oN T I u s meld niets van 
de waare grootte zyner Orang · Outang, dan hy geeft te gelyk 
geene reden om te denken, dat die groot er ge-weeft zy. Voegen 
wy nu b~ deze elf voorbeelden van grootheid· dezer dieren, het 
getuigenis- van de· Heeren VAN H'oGE-NDORP, VAN D.ER· PALM, 

en D u u E z, gelyk mede· onze waarneeming·, dat die der Vorfi:e .. 
lyke Diergaarden, na een verblyf van Z'everr maanden, niets 
gegroeid is-; zo heeft· men een bewys van niet minder dan veer
tien of vyftien w.aameemingen, zo .van Afiati.fcheals Africaanfche·, 
tegen de gewaande grootheid van vyf en zes voeten , welke: 
eenige Schryvers aan deze DiereJJ geeven·. 

Na dus meer. dan twiHtig JaareH vruchtloos alle paogingen
aangewend te hebben ,. om den waaren Orang . Ou tang te onr,.. 
dekken(*):, waar-toe de reeds g_emelde Edele Ht!eren Gouverneurs 

l 

en 

(;_~ Wy_ zeggcn lîier,, dèn wa.aren Orang) 0utang::, alS voorheen-dàor:de Sèhryve:s,.. 
10.:1 
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en ue Heer vA N Ho c E N n o R P zig alle mogelyke moeite 
gegeeven hebben, gelukte het eindelyk den Heer 0. L. HEM· 
M Y, Tweede en Opper- Koopman van de Kaap de Goede · 
Hoop , (thans tot myn leedweezen overleeden) my dezen Orang
Outang levendig voor de Vorftelyke Diergaarden over te zen- 
den. Volgegs eenen daarby zynden Bri'ef van de Heer HEMMY, 
gedateerd 29 February I 776, was dezelve reeds een Jaar ge
leeden van Batavia gezonden door deszelfs Zoon, den Heer · 
Onder·Koopman G. HEM MY, met byvoeging van eenige geäart
heden van het Dier, waarvan wy ftraks nader îpreeken zullen, . 
en dat die van BanjermafJin (op het Ey!and Borneo) · afkomftig . 
was. 

Op den 2 9 Juny van het gepasfèerde Jaar r 7 7 6 , gaf men · 
my kennis van de behouden aankomft. Verblyd met de aangenaame 
tyding en het eerfte gezicht van een hier zo zeldzaam leevend 
overgebragt· Schepz·el', gaf ik order om hetzelve zo na mogelyk . 
by my te plaatfen , ren ei Pide gelegenheid té hebben om het ge- · 
makkelyk te betrachten; Het aldus een geheele Maand, vol- 
maakt wel by my gehouden hebbende-, zag ik my genoodzaakt 
het naar de Diergaarden te zenden, vermits den Goevloed der · 
nieuwsgierige dagelyks zo ontzaglyk roenam, dat het niet mogelyk 
was het dier langer by my te houden. Wegens de geäartheid en ' 
verdere eigenfchap konnen wy., mee- zekerbeid, het volgende op- · -geeven. 

Hetzelve was van de· vrouwelyke Sexe. Met alfe · mogelyl{e · 
oplettenbeid hebben wy de gewoone veranderinge (ecoulement · 
périodique) in dit voorwerp niet· konnen om dekken, noch dat · 
zy, gelyk andere Aap- foorten, bet eeten terzyde by de keel ' 
kon veibergen. Zy was van eene onbegrypely-ke goedäartigheid , .. 

nimmer · 

in het gemeene denklieeld-gebrngt, óat zulk-s een Dier was, byna van meofchlyke ·· 
geda:mte en • grootte; op· dien v.oet zogten wy naar zuik een Schepzei, en dit· ÏS'' 
zekerlyk · de . reden. g•wecfi " als.:, niet in wezen zynde , . waardoor. wy_ niet geflaagç. 
z.xn •. 
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nimmer heeft men haar eenige blyk van kwaadäartigheid zien 
toonen , men kon haar veilig de hand in den mond fteeken. In haar 
uiterlyk aanzien had zy iets droevigs, doch in alle haare omfi:andig
heden kon men zulks niet bemerken. Zy beminde het gezelfchap 
van menfchen , zonder onderfelleid der Kunne te rnaaken , alleen 
gaf zy de natuurlyke .voorkeur aan die haar dagelyks oppafl:en 
.en goed deeden, en toonde alleen aan deze meerder bewyzen van 
vriendfchap. Somwylen als deze heenen ging, gooiden 7JY zig ., 
aan de ketting liggende, als uirgelaaten 0p den grond, febreeuwde 
jammerlyk en fcheurde alle by zig hebbende doeken aan fiukken', 
als zy alleen was. Haar Oppasfer fomryds de gewoonte heb· 
,bende, by haar op den grond te gaan zitten , nam zy . eenige 
reizen eenig hooy, daar zy op fliep, fchikten dat naafl: haar, en 
gaf alle blyken van verlangen, door hem aan te zien , dat hy 
nevens haar zoude zitten. Eens op een en tyd by haar komende, 
,vond ik den Oppasfer in groote verlegenheid. Het Dier lag 
aan een yzeren ketting met een ring aan eene lange yzeren opfl:aande 
fl:aaf. Ik vond hem opftaande , met den Aap op zyn boril: , hem 
.onbeweegbaar van houdende met de voor- en achter voeten , 
alles was vruchtloos om haar los te rnaaken , eenige aarbeijen 
op een fchotelcje aan haar laatende zien, liet zy eindelyk los en 
kwam af om die op te eeten. Hy had, voJgens zyn zeggen , 
by haar gezeeten , zy was hem op de feboot gekroopen en had 
hem toen dus vafi geho1:1den zonder eenig leed te doen , in dien 
il:and had hy al eenigen tyd geitaan , tot ik gelukkig kwam en 
hem verlofre, en hy had moeite gehad om overeind te komen. 

Haare gewoone wyze van gaan was op alle vier voeten , gelyk 
andere Aapen , doch zy kon ook regt overeinde op de achter
voeten gaan. Een goede il:ok hebbende , frond zy dikwyls , 
daarop leunende, zeer lang op de achtervoeten; doch zetten de 
voeten, gelyk de menfeb , nooit plat neêr, maar buitenwaards 
omgebogen , zodat zy op de buitenzykanten der achtervoeten 
fl:ond, de vingers naar binnen getrokken , 't welkeene gefchiktheid 
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aanwees tot het eeklimmen der hoornen. Zy Ütg vafl: aan een 
fuort van ledere halsband , om den bals vafigemaakt met een 
flangilootje en redelyk lange yzeren ketting , en was dus op een 
zolder onder, een zeer boog dak gehuisvefr. Eens op eenen mor- ~ · 
gen by haar komende , vonden wy haar losgebrooken , zig dien 
halsband over het hoofd gehaald hebbende , zy klom met eene 
verwonderenswaardige vaardigheid tegen de fchuinfche balken en · 
latten van het dak , en vier menfchen hadden meer dan een uur · 
werks·, om haar weêr, en den halsband over 't hoofd te krygen. By 
deze gelegenheid , waar by ik zelfs wilde helpen , befpeurden wy 
·eene meer dan gewoon·e kracht in derzelver Spieren; men kreeg 
haar met zeer veele moeiten op den rug op den grond , twee · 
fterke menfchen had-den werk met de voeten, een derde met 
bet hoofd vaft te houden , en de vierde met den halsband , 
weêr over her hoofd te brengen ~n naauwer te fluiten. By dit · 
los zyn had zy onder anderen een gekurkte fles, waar in eenige · 
Mallagawyn was, geöpeqd, leeg gedronken, en weder op de- · 
zelfde plaats neder gezet. 

Zy at genoegzaam alles wat men haar aanbood. Haar gewoone · 
fpys was brood, wortelen , inzonderheid geele peen , alle vruch- · 
ren , vooräl Aardbtfien ; maar byzonder was zy geileid op het : 
Aromatique als . pietercelie-wonel of pietercelie. Zy at ook ge
kookt of gebraad en Vleefch en Vifch. Zy was , gelyk anders de · 
a11dere .Aap-fom·ten zyo, geen liefhebfier van Infeél:en te eeten, 
haar eens een groote Spin en groote Vlieg geevende, beer · zy · 
die dood, en als · proevende;. fmeet zy die weg. lk gaf haar · 
eenen leevenden Vogel, . een M ufch , zy nam het touwtje, 't welk 
om de poot van de Vogel gebonden was, doch zy febrikte als hy: 
begon te vliegen. De Mufch , te ruuw door haar behandelt, 
heet haar in den arm, . waarvan zy insgelyks febrikte en zeet:· 
gevoelig fe-been. Eindelyk neep zy hem dood,.- plukte eenige 
veêren uit het · lyf, beet,· 'er in en proefde het · vleefch~ doch · 
fmeet: hem. ten eerfl:en. weg_: :. i'tl . de. Dierg~ard.e ;; en. · ree.ds zeer· 

ziek. 
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ziek zynde, heb ik haar eens, zeer weinig, raauw vleefch zien 
eeten, doch met geen blyk van fmaak. Een raauw Ey aan haar 
geevende; beet zy er een gat in en zoog bet met veel fmaak · 

. uit. Volgens bericht van de Kaap had zy aldaar eens eenige 
potten met verf leeg gegeeten , waardoor zy zeer ziek wierd, 
doch door het ingeeven van een fiefch zoeten oly, en eenige 
klyfl:eeren , herfl:elde zy zeer fchielyk. Gebraaden vleefch en 
vifch at zy zeer fmaaklyk. Men had haar geleerd met ~en 
lepel en vork te eet en; gaf men haar aardbefiëo op een bord, 
dan was het aartig te zien hoe zy dezelve, een voor een, met de 
vork in den mond fl:ak , terwyl zy het bórd of fchoteltje in de 
andere hand of poot vafl: hield. Haar gewoone dTank was water, 
doch zeer graag dronk zy allerley wyn en byz.onder Mallaga; 
gaf men haar een .flefch, zy trok 'er de kurk met de hand af en 
dronk 'er zeer wel uit, gelyk mede uit een bier6las, en gedaan 
hebbende, veegde zy, even gelyk een menfeb , de lippen 
af, het zy enkeld met de hand of met een doek. Gaf men haar, 
gegeeten hebbende, een pennetje, zy ploos 'er zig de tanden 
mede uit, e\'·en ge.Jyk een menfch. Zeer behendig haalde zy 
brood of andere dingen uit de zakken. Men heeft my verzekerd, 
dat zy op het Schip veel los liep, en onder en met het volk 
fpeelde, en als het volk het gewoone Ramzoen by den Kok 
haalde, zy ook zulks voor haar ging haalen. 

Met het vallen van den avond ging zy Oaapen. \V as het voor elk 
verwonderenswaardig haar te zieneeten en drinken; meer verwonde
renswaardig was het, wanneer zy zig ter ruil: begaf. Zy Oiep niet graag 
in haar hok , uit vrees , naar het my toefebeen, daarin opgeiloot en 
te zullen worden. Zig ter ruil:e willende begeeven, fchikte zy 
het hooy waar zy gewoonlyk op zat, fchudde het , op en bragt 
meer hooy by een , daar zy met het hoofd op lag, leidde zig 
meefl: op de zyde neder en dekte zig met een kleed, ( want was 
zeer kouwlyk, fchoon op de Kaap reeds aan een koeler elimaat, 
~an in de Oofl: , gewoon) warm en wel toe: fomwylen hebben wy 

baar 
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haar iers zien doen, 'c geen ons, vooral de eerfl:emaal dat wy 
bet zagen , ten allerhoogften verwonderde. Haare ruftplaats 
dus naar gewoonte gemaakt hebbende, nam zy eenen by zig heb
benden linnen doek , fpreide dien op den grond regelmatig en glad 
uit , toen nam zy eenig hooy en leide dat in 't midden van den 
doek, trok de vier punten van den doek 'er over en by een, 
nam het voorzigrig op, bragt het . op haar bed, ging 'er met 
het hoofd op leggen , het dekkleed over haar 1yf trekkende. 
Over dag fliep zy nu en dan , doch zeer weinig. Veeltyds 
zittende, omhing zy zig met het een of ander dekkleed, dikwyls 
over het hoofd , doch ook fomwylen alleenlyk om den hals en om 
het lyf, als voor haar nog te koud zynde; hoewel het Zomer en 
zeer warm was ; in dien fl:and maakte zy eene zeer aartige figuur. 
My eens het flootje van haar ketting met een fleuteltje met veel 
oplettenbeid ziende openen en naderhand weêr fluiten, zogt zy 
een kleen dun fl:ukj~ by zig leggend houd ' frak het in het nootje' 
draaide het om en weder om, en zag of het floorje open ging. 
Met eene fterke yzeren ketting aan eene lange yzeren fiaaf liggende , 
tegen welke zy dikwyls te hoog op klom en op een balk kroop, 
liet ik, om zulks te bele,ten, een der fchakels van de ketting 
met een yzeren kram in de vloer vafl: flaan. Eens eene groote 
fpyker ter lengte van vyf duim, op eene onbegrypelyke wys, 
uit een der zykanten van haar hok gehaald hebbende, probeer
de zy met dien fpyker de gezegde yzeren kram uit de vloer te 
trekken, die fpyker juifi: daartoe even eens als eenen hefboom 
gebruikende. 

Men gaf haar eens een zeer jong Katje, zy berook het overal, 
vooräl aan den aars , ('t welk zy den Vogel ook gedaan had , en 
byna aan alles deed wat men haar gaf) dan dit Katje wat te ruuw 
behandelende, zo krabde hetzelve haar op den arm , toen 
fmeet zy hetzelve weg, haar arm beziende en wilde hetzelve niet 
meer aanraaken. 

Haar water op den grond gemaakt hebbende , waar zy zat, 
C nam 
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nam zy fomtyds een doek en veegde het zeer fchoon op. Eens 
waterde zy in de hand en dronk hetzei ve , hoewel zy kort te 
vooren gedronken had. 

B y derzei ver eerfl:e aankom ft wierd zy in eene Kamer ge
. plaatil:, digt by een Noteboomen Kabinet, verfcheidemaalen nam 
zy een en by zig hebbenden doek, en veegde met denzeiven, zeer 
zindelyk , het fiof van den voet van het Kabinet. 

Dikwyls eenige Heeren gelaarfl: by haar komende, nam zy, 
. fomwylen, een by haar liggend afchbezempje en veegde de Laar
fen zeer fchoon af. 

Zeer handig maakte zy de Gespen der Schoenen van de by 
haar komende Heeren los , zo goed als een Knegt zulks konde 
do"en. , 

Alle knoopen in touw als anders , hoe vaft en hoeveel ook 
gelegd , maakte zy, zeer behendig, met de vingers, of als die 
te vafi waaren; met de tanden los , doch , om die te rnaaken " 
febeen zy geen begrip te hebben# 

Iets willende hebben, waar zy met de zogenoemde handen niet 
by konde komen , leidde zy zig achter over met de rug op 
den grond , en greep met de uitgeitrekte achtervoeten dat geene ~ 
't welk zy anders niet konde l;>ereiken. Somwyl bediende zy 
zich daartoe ook van eenen langen doek, en floeg 'er zo lang na· 
tot dat zy het by zig kreeg. 

Een glas of bakje in de eene hand , en een fl:ok in de andere 
band hebbende , had men veele moeiten om haar zulks af te nee
men, gedurig zulks ontwykende , en met den fiok Haande, om 
-'c zelve te behouden. 

Zy maakte nooit eenig geluid, dan alleen zynde, in die om· 
fl:andigheid zweemde bet begin naar dat van eenen jongen tjen
kenèlen Hond , daarna . was het zeer grof en fchor, 't welk ik 
nergens beeter by weet te vergelyken , dan by dat van eene groote
Zaag" die hout zaagt .. 

Zy bezat eene meer dan gewoone l\ragt, gelyk reeds gezegd; 
is". 
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is ,. doch deze was inzonderheid zigtbaar in de voorvoeten 
of handen , die zy , gelyk alle andere Aap-foorten, tot alles ge
bruikt, daar mede groote zwaartens op ligten,de en wegfchui7 
ven de. 

Haar afgang befrond , gezónd zynde, in lange ronde fiukken. 
Eene ~llerbyzonderfte eigenfchap, en zo ver rny bewuft is, 

nog van geen dier, dan by dit ,. waargenon1en; is deze: 
Men fpoog haat, in de Diergaarde nog getond en wel zyn
de , in de hand , ty bekeek bet en likte het op , kort 
daar op zag men haar ook eenig fpeekzel in den mond vergaa· 
ren , en in haar hand fpoegen , zo; dat geen menfeb het natuur
Jyker konde doen, de fpoe-g .was fchuimende, als die van een 
menfch. Deze gevallige ontdekking, is my do"or mynen geëerden 
Vriend, den Heer J. TA K., 111ed. Doflor te Leyden, goedgunfiig 
medegedeeld. 

Na dit verwonderende voorwerp, gelyk gezegd is, vier weer 
ken zorgvuldiglyk by my bewaard hebbende, zond . ik het zelve 
den 2 8 ')uly deszeiven Jaars met alle mogelyke voorzorge, in 
eene daartoe expres· gefchikte plaats in de Diergaarde. Eenige 
maanden aldaat redelyk wel geweeft ~ynde, wierd het arme Dier 
în November ziek ,. (volgens eene loflyke gewoonte dezer Dier
gaatden), zy zat ·te beeven met een en vry fierken afgang , dan 
eene kieene gift van Rbabarher febeen alles te herfl:ellen. Ma:tr 
dit duurde niet lang , want kort daarop verviel zy in eene zeer 
triefl:e en uitteerende ziekte , van welke zy den ~ 2 January I 7 7 7 
fiierf. Volgens bericht. kreunde zy· eenigen tyd voor baar dood 
zeer fierk, waarop de gorgel in de keel en eenige doodfuikken 
volgden , na dus omtrent zeven maanden hier geleefd te hebben. 

Gevoeglyk zouden wy hier onze eigenlyke Befchryving van 
dezen waaren Orang- Outang , naar gewoonte , doen volgen, dan 
eene Aanmerking van den Heer G. F o R s TE R in het 11 Deel 
zyner Reize rondom de Weereld, te Londen in het Engelfeb in I 7 7 7 
uitgegeeven, verdient hier deze korte wederlegging, terwyl wy 

C 2 andere 
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andere naamlooze prulfchriften geen antwoord waardig achten. 
Wy ~eggen dan maar eenvouwdig, zonder zyn zo onvoorzigtig 
als onëdelmoedig voorbeeld , van lage onwaarheden , te volgen , 
dat zyn Ed. in allen deelen ( vry waarfchynlyk op een valfeb 
bericht) be.iyden de waarheid fpreekt, in zyne Noot op het fruk 
van den Orang-Outang. Alle de omfl:andighedea na het over· 
lyden van het Dier voorgevallen ( 't welk opgevuld in 's PRINSEN 

Kabinet, met volkomen goedkeuring geplaatfl: is) zyn te wyd .. 
loopig om hier aan te haaien, de blyken der hooge goedkeuring 
van myn gedrag. in deze zaak gehouden , kan elk, zulks ver
langende, by rny en zelfs in onzydiger plaats zien. Het fcheeld 
dikwyls zeer veel , hoedanig men eene zaak voordraagt : juif1: is 
dit bier het geval. 1k heb , in den fl:riktfl:en zin genooroen , alleen 
dat geen doen geeven , 't geen ik beloofd had, het Kabinet 
vorderde dit zeldzaame Schepzei , rnyn Opzetter, wezendlyk 
een zeer bekwaam Konfl:enaar, zoude elk , die hem zulks verg
de, zekerlyk gezwooren hebben, (doch elk zal hem lichtelyk 
gelooven) dat hy dit Schepzei, zonder den kop en de pooten aan 
het vel te oehouden, niet konde opzetten : mogelyk weet de 
Heer F o R s T E R daartoe eenen aan ons onbekenden raad : We
gens de befchuldigingen en gevolgtrekkingen van zyn Ed. die rny 
raaken; deeze worden hem vergeeven, als vry ongelukkig mis
leid zynde, met toewenfcbinge , dat zulke onwaarheden geenen 
invloed op de Leezers. zyner Reize. mogen hebben ; vermits de 
meeften. veel al vorderen, dat een Reiziger de zaaken die hy 
verhaald , dikwyls van meer dan eene zyde befcbouwd ,c ~n wat 

verder ziet" dan zyo. N.eus. lang. is •. 

:RE S:CHR YV ING; 
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OOST-INDISCHE 

0 R A N G- 0 U T A N G. 
Tab. X I V. Tab. X V. 

De hoogte van dien , recht opfl:aande gemeeten , was twee en 
een halve Rhynlandfche voeten. By haar aankomen hier· 

te Lande , was het Dier vooral niet maager, maar zeer wel in 
het vleesch, hoewel de armen en. been en in geenen deelen zo· 
dik gefpierd waaren als de Geleerde TuLP I u s ons die in zyne 
Afbee1dinge voorfield , doch de buik was , vooral als zy zat, 
even eens , z·eer zwaar en dik uitgezet. De tepels der borfl:en 
( zy was van de Vrouwelyke Sexe) waaren kleen en digt by de· 
oxels. De navel in den buik was zeer menfchlyk. 

De voorvoeten of armen waaren van de oxels tot het einde· 
der middelfl:e vingers 2 3 duim. De hand op zig zelve tot het 
einde der middelfte vinger 7 duim. De middelfl:e vinger drie· 
en een halve duim lang. De eerfre wat korter, de derde iets 
langer, de vierde of pink veel korter, doch de duim is nog 
veel korter. _Alle de vingers zyn drieledig, de duim is maa,r· 
tweeledig:, zy zyn alle met een zwarte ronde nagel voorzien. 

De been én waaren van de heup· tot den grond 2 o duim, . 
doch het dybeen febeen my in evenredigheid veel korter dan· 
het fcheenbeen. De voorvoeten vlak op den grond ftaande , 
waaren van achter van de biet tot het einde der middelfte vinger· 
öf teen, 8. duim. De teeoen der . voeten zyn korter,. dan de 

C s, vingerS;~ 
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vin.gers der voorvoeten , de middelfte is ook iets langer, dan de 
andere, doch hier is de duim-teen veel korter, dan die der hand 
of .voorvoeten. De teen en zyn eeven als vooren , zwartkleurig, 
genageld , doch de duim- teen , welke maar tweeledig is , is 
volfl:rekt in vier my bekende voorwerpen van deze Afiatifche 
foort , on genageld: Mogelyk is dit een onderfcheiden kenmerk 
der Amerikaanfcbe, welker duim- t~nen of grodt~ teen en gena
geld fchynen. 

De binnenfre zyde der voor- en achtervoeten is geheel kaal 
en zonder haair met een redelyk zagt vaal zwart vel bekleedt, 
doch na de dood en in baar ziekte was d~t vel reeds veel wit
ter geworden. De ·vingers der voor- en achtervoeten wam·en 
insgelyks zonder Baair. 

De billen waaren niet kaal noch verëeld, gelyk by andere 
Aap-foorten, doch men kon geen billen~ noch kuiten aan de 
beenen befpeuren, gelyk mede geen het minfl:e bewys van fl:aart. 

Het hoofd is van vooren geheel met een kaal muisvaalkleurig 
vel bedekt. De bek of mond fl:eekt, hoewel niet zo veel als 
by de Baviaan-foorten , wat vooruit, doch zy kon die te gelyk 
zeer veel vooruit fl:eeken en intrekken. De mond of bek is 
gelyk by de meefl:e Dieren zeer wyd. Rondom de oogen, 4e 
lippen en kin was het vel wat vleefchkleuriger. De oogen zyn 
blaauwächtig bruin in het midden zwart. De oogleden hebben, 
zo wel onder als boven , kieene uitfieekende haairtjes~ Boven 
de oogen is eenig haair; doch men kan her niet wel wenkbraau
wen noemen. De neus is zeer plat ingedrukt en breed naar 
onderen. De voor- tanden in het boven kaakebeen zyn vier in 
getal , daar op volgt aan weerszyde eene opene plaats, en daar 
op aan elke zyde eene hoektand die langer is , en daar op aan 
ieder zyde drie kiezen , waarvan de achterfl:e de groodl:e is. 
In het onder kakebeen heerfcht dezelfde order. De tanden zyn 
zeer me!Jfchlyk, en gaaven door hunne groote · en breedheideenen 
volgroeidt!ll leevensfiaat te kennen. Binnen in de boven bek , ef 
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het verhemelte , is de koleur zwart, onder de tong integendeel 
vkefchkleurig , het tandvleefch rondom de tanden en kiezen van 
het onder-kaakebeen is mede zwart. De tong is lang, van voo
ren rond , glad en zagt. De ooren zyn kaal en zeer menfch
lyk, doch kleender dan die by anderen verbeeldt worden. 

By derzelver aankomfl: had zy geen haair, dan_ een bruinkleurig 
op het achterlyf, op de armen, dyën en beenen, boven of achter 
op het hoofd op de borfl: en buik was genoegzaam geen haair, 

·het vel was muisvaalkleurig. Op de armen bemerkte men de
zelfde firekking van het haair, waarvan Dr. T Y s oN fpreekt, 
namelyk, van de febouder tot den elleboog liep het nederwaards, 
en van de handen of voorvoeten opwaards tot aan den elleboog. 
Op den aannaderenden winter kreeg dit Dier veel meer haair, het 
hoofd was nu (in welke tyd zy door den Konfl:fchilder, den Heer 
H A A G , is afgebeeld) vry digt, · met bruin geeler kort haair 
bewas fen. 

De rug , borfi: en alle verdere deelen van het Dier , waaren 
nu veel fierker met dergelyk licht kail:anje kleurig haair begroeid, 
zo dat het een geheel ander Dier geleek. 

De langil:e haairen bevond ik , op den rug, drie duim lan~ 
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