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NATUURLYKE HISTORIE 
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· B I Z A A M- l( A T. 

I N den Jaare I 7 5 9· wierd aan de Diergaarde van ZYNE DooR· 
LUCHTIGSTE HooGHEID, door den Wel Ed. Geftrengen Heere 

RYK TuLBACH, thans gewoone Raad van Neêrlands Indiën, en 
Gouverneur van de Kaap de Goede Hoop , levend overgezonden, 
dit zeldzame diertje, onder de benoeming van BIZAAM-KAT. 

Voor zo veel ik heb konnen ontdekken , heeft nog niemand 
deeze foort befchreeven. KoLBE (a) alleen maakt gewag van een 
Dier van deezen naam ; dan zyne befchryving, die, gelyk wy hier 
ftraks zien zullen , zeer oppervlakkig en aan geheel verfchiliende 
Dieren eigenaartig is, doch vooral de afb'eelding die hy van dat 
Dier geeft, geheel niet met deeze ftrookende, maakt , dat wy 
deeze onze foort , als nog onbefchreeven , konnen aanmerken. Zie 
hier wat hy van zyn foort zegt. " Ik zal nog maar gewag 
" rnaaken van de Bizaam- Katten , en van dezelve zeggen, dat 
" haar vel, van wegens den reuk, die zoo aangenaam als Mufcus 
" is, en om die rede doorgaans Muskeijaar -Katten werden ge
" naamd, zeer hoog geacht, en gemeenlyk voor een Ryxdaalder 
" verkogt word , offchoon ·bet zelve voor het overige niet veel 
" byzonders lykt. lVIynes weetens is 'er nooit een gedood, die 
,, Mufcus by zich heeft gevoerd ; derhalven weet ik niet, of de 

" de 

(a) Befcbryving van de Kaap de Goede Hoop, .Amft. 1727. Fol. T.lm. L pag. 182. 
Tab. pag- 200. 
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" 
de Inwooners alhier weeten, wanneer zy Mufcus by zich heb-

" ben; dan of zy het wel ooit draag en en voortbrengen. \Vat 
" hier van zy, ik weet zeer wel, dat zy wegens den huid tame
" lyk gewilt zyn ( b) ". 

Dus [preekt KoL B E van zyne Bizaam- Kat , welke , zo als 
wy reeds gezegd hebben , voornaamely k in de afbeeldinge die hy 
van dat Dier geeft, geheel verfchillende is, gelyk men by eene ver
gelyking de,r zynen, met deeze, zien kan. Wat aangaat de-Mufcüs
reuk waar van hy fpreekt, en welke hy geheel en al ontkent, 
daar van hebben wy in dr!e jaaren leeftyd , dien deeze alhier te 
Lande geweeil: is , ook niets ondervonden. 

Van natuur was dit Dier, 't geen eene fraije gedaante had, 
juiil: niet veel te vertrouwen ; doch zeer kwaadaartig kan ·men ook 
niet zeggen dat deeze foort is. Ik fpreek hier (dit m0et men veron
derfrellen) van een Dier, 't geen in eene kooy opgeilomen , of aan 
een ketting vail: lag; want in het wild zal dit zekerlyk aan eenige 
uitzonderingen , of verandering , onderhevig zyn. -' 

Myn gevoelen , dies aangaande , berufi: op hier zynde be
handelingen; want in een niet heel groot hokje overgezonden zyn
de, verkoos men dit Dier liever in de diergaarde aan eene ketting 
te leggen, waar van het zich den halsband vry gematigd liet om
doen. 

Zeer greetig at dit Dier vleefch , doch vooral levendige. Vogels. 
·Aan de ketting liggende, nam het nu en dan wel éens een gewoon Hoen, 
't welk hem te naby kwam , en verf1ond zulks verfcheurender wyze; 
·dan deeze en andere Vogels leerden hunnen gemeen en vyand wel 
ras kennen , en zyn te na koomen vermyden. 

Maauwend geluid heb ik dit Dier nimmer ho oren geeven; doch, 
geplaagd wordende , knorde en blies het even als een kat, met 
. ' . 

welks geaarrhe1d hetzelve ook, voor het overige, het naafi:e overeen 
kwam. 

( b) Als 'Voor en. 
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By alle Dieren, welke de geleerde. ·Heer n E B u F F. o·N;· 
ons heeft doen kennen, komt ..dit het , naafi:e aan zyne ll1arg.1y 
van Cayenne ( c); wy zeggen, dat het riaaft by kome ; want by eene· 
naauwkeurige vergelykinge heeft dit Dier den muil veel dunder en 
fpitfer uitloopende. De fi:aart en tekening der vlekken. verfchil-· 

. len ook zeer veel. 
' 

, • ~ r 
i)t" ' ',) ( c) Tome XIII. pag. 248. Tab. 37· • · • J • ~ " .- ( •. 
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Tab. V I I L .. 

D E grootte van dit Diertje is als die van eene gemeene huis 
kat. De lichte heerfebende kleur over het geheele lyf is 

afchgraauw , daar op vertoonen zich de vlakken van eene bruine 
kleur. Halfwegen boven op den rug begint een zwarte fl:reep 
die tot aan den fiaart loopt. De fiaart is met zwart en witte ban
den, doch het einde der fiaart is zwart of bruin-zwart. De voor
en achter voeten hebben , buiten en binnen , veel van de bruine 
kleur. Het onderlyf of buik en borfi zyn grys afchkJeurig .. 
Het hoofd heeft ter zyden, en op de neus , bruine fireepen, 

. voor aan de neus, en onder de oogen, zyn witte vlakken. De 
ooren zyn met korte gryze haairen bedekt en rond opfi:aande. 
De kleur der oogen is my onbekend. Boven den binnenfien hoek 
derzeiven vertoonen zich twee a drie redelyk lange zwarte ha:.1iren. 
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De neus is zwart , de neusgaten zyn ter zyden open. Ten weêr
zyden der neuze fiaan verfcheide vrylange knevelhaairen , welke 
bruin en wit zyn. De bek is ·.boven en onder met zeer fcharpe 
tanden en kiezen gewapend; de vier Dagtanden zyn wat langer , 
·doch niet zo groot als in de gewoone Kat. De overige tanden_, 
denk ik, zullen met deze geilachten van Dieren genoegzaam over
eenkomfl:ig zyn, zynde dezelven in dit opgezeçte voorwerp n~et 
wel zigtbaar. 
, De voeten zyn met kleine kromme intrekkende witte nagels 
gewapend; en ten opzigte der Kunne konnen wy niets, zekers 
bepaaten , zynde. dit Dier, terwyl wy op r.eis waren , geftorven 
en opgezet. 
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