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A N s C .H E 

I-I-K AT (*). 

H E T is merkwaardig , dat het gemeen geflacht van de· 
Katten, welke doch onder de huislyke dieren dienen 

geteld te worden, zo weinig verandering, in tegenfietling van 
andere, gelyk de Honden , ondergaan heeft. Het grootfl:e ver
febil, 't geen 'er, tusfchen de Wilde- en de Huys-Kat, te vinden 
is, befiaat in den dikken fiaart, die, van de Wilde Kat, aan het 
einde ook dik is, en niet, gelyk van de Huis- Kat, dun en pun
tig uitloopt. In welk gede~lte der waereld deeze dieren ook 
overgebragt zyn; zo wel in de Oude als in de Nieuwe waereld
deelen; zy hebben derzelver algemeene kenmerken genoegzaam 
behouden. Die van Angora ( a) is, door de lange hairen , het 
meeft onderfcheiden. Het is, in zeekeren zin, waar, 't geen de 
Heer n E B u F F oN van de Kat zegt, dat men dezelve maar 
als half- domeO:ique dieren kan aanmerken; vermits zy onder 
geen en dwang, ten minfien niet, dan zeer bepaald of zeldzaam, 
onder gehoorzaamheid kan gebragt worden ; in dien zin leeven zy,. 
even gelyk de Rat en Muis, onder ons, in eenen redelyk vryen 
fiaat. De meefie onderwerping aan den wil van den Meefier ,. 
die ik van eene Kat gezien heb , was , dat zy, na veele ca
resfes en wel geO:reeld te zyn , even gelyk de Hond, door een en 

Hoepel, 

( *) Wy hebben voorbeen, in onze Dierbefcbry<rJing, d~ B' I zA A M • K AT van de 
Kaap de Goede Hoop, een Kat. foort genoemd. Onder bet opmaaken van deez.e Be_ 
Jcbryving keer en wy daar van te rug, en brengen die liever tot de C 1 BET, CIvET 
en GENET van den Heer D& BuFFON, Tom. IX. pag. '299· &c. of tot de WE. 

zELfoorten (V I vER RA) van den Heer L 1 N N É E Edit. Düod. ref. pag. 63. Vol. I. 
(a) BUFF~N Hijt. Nat. Tom. Vl. pag. 48. Tab. V. 
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BEs c H R y V IN G V A ·N EEN E 

'Hoepel , door den arm of in . elkaêr geilagen handen van den 
Meefier, fprong. Uit haar zeiven geeven zy dikwils blyken van 
behendigheid en vernuft. Ik heb eene Kat gekend, welke eene 
kleine kas in de keuken , waarin de fpyzen bewaard wierden , door 
een en houten wervel geflooten, wifi te openen : zy yatte den houten 
knop tusfchen haar' pooten, err wreef dien zo lang tusfchen de
zelve, tot de wervel verfeboor e~ losfprong. Op een Landgoed 
van mynen Neef was een Kat , die des avonds , de deur geflooten ; 
in huis willende zyn, behoorlyk aanklopte. · Toen ik dit de. 
.eerfie maal hoorde, en men my zeide dat het de Kat was , 
wilde ik zulks niet gelooven ; dan op een en anderen avond daarop 
pasfende wierd ik wel dra van de waarheid overtuigd. De 
ingang van dit Landhuis was van vooren met eene aan wederzyden 
opgaande Stoep , onder welke de huisbedienden door eene deur 
met eenige nedergaande trappen , ter zyden door eene fteenen 
Rollaag bepaald , het beneeden - huis ingingen. Die beneeden 
deur bad eenen gewoonen klopper; de Kat , des avonds in huis wil-: 
lende zyn, Hak haar poot ( ter.zyden op de fteenen Rollaag zittende) 
onder den klopper, dien opligtende , en li~t hem weder vallen ; 
dit met eenige tusfchenpoozingen zo· dikwils herhaalende, tot dat 
zy wierd ingelaaten. Men ziet, uit deeze bygebragte fi:aalrjes , dat 
zy, niettegenftaande ham·en norsfen en byna onbuigzaamen aart, 
vatbaar voor vernuft zyn. 

Dit voorwerp deezer befcnryving zyn wy, gelyk dat van .den 
Ooft-Iudifchen Bofch- hond, verplicht aan de vriendelykheid van 
den Heer A. D-E KLERK, welke, by deeze zyne .gewoone be
leefdheid, ons nog het volgende, ten_ opzichte der Natuurlyke 
Hiftorie , heeft gelieven mede te deel en. 

Dit dier was in -den Jaare 1 765. met de Ooft-Indifche Sche
pen overgebragt, en aan het Schip, door de mede genomen 
zwangere moeder geworpen. Het had, tot op de aankomft van 
het Schip, nog .gezoogen. Het was buitengemeen tam .en goed
.aartig; anders was· 'er niets .zonderlings aan te ontdekken _, ·dan 

het 
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het geluid, 't geen zeer zwaar was , en meeil: overeenkomende ·, 
met dat van een en grooten Kater, wanneer die in benaauwdheid is. 
De nagels, en de kokers van dezelve, waren ook ongelyk tanger ," 
wanneer zy die uitil:rekte , dan van de gewoone Huis -Kat. :Dit 
dier~ zegt de Heer n E K L E R K verder, febeen zynen volko-
men wasdom ·nog niet bereikt te hebben, vermits het nog dage-
lyks in grootte toenam, geduurende den tyd van twee of drie 
maanden ' die het hier te lande geweeil: was; na welken tyd het.; 
ongelukkiglyk, door een Rytuig wierd overreeden. 

B E s c I--I R y V I N G 
• 

VA N D E 

J A p A N s c H E 

B 0 I s c H -K A T .. 
r ' 

Tab. XIIL 

D E grootte is nagenoeg als eene gemeene Huis · Kat, waar~ 

mede het in gedaante ook volmaakt overeen komt. De · 
fl:aart alleen is wat korter, zynde maar tien en een vierde duim 
lang. In opzicht van kleur, komt deeze zeer naby aan die foort, 
welke , by ons , onder de gemeene benoeming van Cyperfche Kat 
bekend is. De kleur van het geheele lyf is flaauw - geelachtig, 
licht-grijs , met zeer veel zwart doormengd, zo, dat zig dit zwart 

· even als dwarsil:reep:es vertoont. Op den rug maakt dit zwart 
als een' breeden zwarten il:reep, die zig ook boven over den 
il:aart ( die anders aan den onderkant ligt- grys is ) uitbreidt en 
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aldaar negen halV'e banden , en den punt geheel zwart ma:1kt. 
De voor- en achterpaoten zyn, doch meefl:: aan den buiten

kant , zeer fi·aay zwart gefireept. De borfi: en het onderlyf zyn 
licht- grys. De kop heeft op het voorhoofd ook als kleine naar 
achteren loopende zwarte fireepjes ; verder, naar achter loopen
de, vermengen zij zig meer. 

De ooren zyn dun , puntig , opfl::aande en fyn lichtbruin 
hairig. Onder, by de borfl: , of op 't einde van den hals , fl:aan 
ook tweé byna tot een toeloopende zwarre halfronde fi:reepen. 

De oogen zi~n als die van de gemeene Cyperfche Kat. 
De tong >t 
De voorpaoten zijn gewapend met vier witte · fcharpe kromme 

nagels , en êén' die wat hooger fl:aat, en die het dier kon in
trekken. 

De achtervoeten hebben 'er mede vier, waarvan de middelfi:e 
veel vooruit ftaan. 

De tanden zyrr onder en boven, voor in den bek; zes in ge- · 
tal, aan weêrzyden door twee groote Dagtanden bezet. 

7 Dt;! Kiezen aan ieder zyde, zo boven als onder, zo ver ik 
in -dit voorwerp konde zien , waren drie of vier. 

De neusgaten zyn van vooren open. De boven -lippen met 
zwarte en witte fyne knevelhairen bezet. Boven de binnenfi:e 
hoek van de oogen, en ter zyden op de wangen ,_ fiaan ook 
eenige knevelhairtjes. 

De Sexe '? 

E I N D E. 
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