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N ATUURLYKE HISTORIE 
VAN DEN 

AMERII{AANSCHEN 

BOSCH-DUIVEL, OF SLINGER-AAP; 

-by den Inlander Q U A T T 0 genaamd. 

·naar is tot nog toe geen Schryver, welke beter over de Die-
ren gefchreeven heeft, dan de Heer BUFFON, en inzond er .. 

beid over die, welken in het algemeen onder de benaamï'ng van 
Aapen bekend zyn. Het XIV. en XV. Deel van zyne Befchry .. 
vingen levert acht-en-twintig onderfcheiden foorten van deeze Die
ren op , by welken vyf-en-dertig afbeeldingen geyoegd zyn, en dus 
zeven , die hy tot noch toe als te min verfchiliende acht , om die 
voor verfcheiden in ,foort op te geeven. 

Die geleerde Schryver verdeelt dezelven in vyf afdeeÜngen. 
Zyne eerfl:e bevat drie foorten, welken hy, met uitzondering .van 
alle anderen , alleen Aapen n_oemt. Hier toe behoort de Jo;ko: 
dien hy meent de Orang - Oetang der Schryveren te zyn.. Deeze , 
of eigenlyk de Pongo , ( welke maar een verfcheidenheid in groot
te van den Jocko fchynt te zyn ) is zo groot als een menfeb , zo 
vuurig voor de vrouwen als voor zyne wyfjes , een Aap die zig 
van fl:eenen bedient om aan te vallen , fl:okken om zig te verwee
ren, en altyd op de achterfl:e vóeten overëind gaat (a). Nog 
voegt hy hier by twee fl:aartontbeerende, en overëind gaande foor
ten, namenlyk de Pithecos der Grieken, en twee verreheidenheden 
van de lang-geärmde Gibbons ; deezen drie zyn eigenlyk maar alleen 
de waare Aapen van den HEER BuFFON ( b) ; doch hy brengt 

'er 
(a) R ijt. Nat. Tom. XIV. p. 3· 
( b ) Geen }taart hebbenden, bet aangezicht platatbtig , op twee voeten gaand en. fd, 

. _p. 2. 
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ó BESC 'HRYVING VAN DEN· . 
Ik noem Aap al . wat zig met myne bepaaling firookt , en heet de; 
drie eerfie regt op gaande_ Aapen- van de Heer BuFFON , fl:aartönt~. 
breekende Aapen, of, zo men wil, Menfchelyke Aap- foorten:.. 
dus blyft men by de bekende benaaming , en dus onderfchejd men 
echter die drie verwonderende weezens , wélken de hoogmoedige · 
gedachten , ·die de menfch van zich. zeiven heeft , geene geringe 
paaien fiellen. 

Het voorwerp van deeze verhandeling behoort tot de Sapajous 
van den Heer BuFFON, ·en is de Coaita van dien geleerden Schry~ 
ver ( h ) , welken hy te gelyk befchryft met den Exquima van 
MARCGR{\AF, in meening zynde, ( 't geen wy echter niet toefl:em~ 
men , ) dat beiden deezen maar verfcheidenheden van ééne foort 
zyn. De. Heer LINNÉus heeft die , in zyn voorig Syftema , als. 
de zevende foort, onder de benaaming van Panifèus (i), en nu,.. 
in zyn laatfl: vernieuwd Syftema , onder dien zelfden naam , als de 
veertiende geplaatfl: ( k ). BRISSON noemt hem Belzebuth ( l) ,.. 
en verfcheiden andete -Schryvers fpreeken .'er van onder verfchillen~ 
de benaamingen , waar van fl:raks nader. 
. Niemand· heeft echter deezen Aap door eene goede afbeelding 
getragt op te helderen, dan de Heer BuFFON: doch wanneer men 
het dier met die afbeelding vergelykt , zaL men rafch bemerken , 
dat het zelve , door den tekenaan , over het geheel wat te mager, 
het aangezicht te veel vooruitfl:eekende, en de fmoel te lang ver
beeld is. BARRERE (m) noemd het daarom, in teegenfl:elling, 
2eer wel , als hy zegt, het aangezicht naar den menfch gelykende ; 
want het weezen is in deeze foort veel platter als dat der Babouifjs 
en Guenons: Het is dan niet alleen om deeze reeden , dat wy dit 
hier zeldzaam vood\omende fchepzel. op nkuw uitgeeven , maar 

(b) Tom. XV: p. 16. 
(;) Edit. X. p. 26. 
'( k) Edit. XII. p. 37· 

te, 

( l ) Reg. Anim. p. 2 I r. 

1 ( m) Hijt. Nat. de la France Equin. p. rso •. Cercopithecus major niger faciem., 
~~:~manam referens~ ' · · 
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AM·ERIKAANs-CHEN BOSCH-DUIVEL'. ?; 

te gelyk ter verdere voldoening van het ons voorge!l:elde plan , by 
het welk wy ook de ontbreekende gekoleurde afbeeldingen be
loofd hebben. 

De geboorte-plaats van deeze Aap-foort is Surinamen. De Heer 
BuFFON noemt hem C.()aita of Quoata, zeggende dat het dier dus 
in Guiana genaamd word, en. Chameck in Peru. In onze Volk
planting noemt het de inlander Quatto ( 11) , of, zo als ik met 
BARRERE , liever zoude gelooven , Quoata , welke naam door ons 
Volk in eene kleine verhaftering zal zyn gebracht, en uit welken 
Quatto of Quotoes, Quata enz., zal gebooren zyn. By de Hol
landers word dit dier Slinger-Aap geheeten; eene benaaming, wel
ke de kennelyke eigenfchap van het zeiven volmaakt wel uitdrukt. 
Anderen weêrom, min gelukkig om eene kennelyke eigenfchap in 
den naam te mengen , noemen het Bofch - Duivel, waarfchynlyk 
wegens zyne zwarte koleur , by welken het rofch of roodachtige 
weezen aanmerkelyk affteekt. 

Het grootfte kenmerk van deeze Aapen is liet geheel ont
breeken van 4en duim aan de voorvoeten , welken alleen maar in 
vier vingers verdeeld zyn; daar in tegendeel alle de overige Sapa
jous van den · Heer BOFFON, gelylç de andere Aap-foorten, vyf vin:
gers aan alle de voeten hebben. Hunne tweede eigenfchap , (waar 
in alle de Sapajous min of meer overëenkomen ) befraat in hunnen 
alles aangrypenden !l:aart , . waar mede. zy , gelyk de Elefant met 
zyn fnuit, alles konnen aanvatten, het geen voor al aan dit foort, 
byzonder eigen is. Eenige jam·en geleeden zag ik deezen Aap 
voor den eer!l:enmaal te Am!l:erdam , in de Diergaarde van den 
Heer BERGMEYER. Hy was met een ketting en ring va!l:gemaakt 
aan een lang gefpannen koord , en wi!l: zyn !l:aart om dat 

koord 

(n) Quotto. vAN BERKEL, Amer-ikaanjcbe Voyagien, Arnft. 1695. 4to. Quotoes.' 
Bejcbryving van de Volkplantinge Suriname. Leeuwaarden 1718. 4to. Quotoes. Pis· 
TORlUS Bejcbryvinge van de Colonie 'Van Suriname. Amjt. 1763. 4to. Quata, en N egre 
Anglois, zegt Mr. FnMIN , Hift. Nat. de la Holltmd~ Equinoxiale. Amft. 1765~ . 
Oeta'VO• 



8 BESCHRYVING VAN DE.N 

koord zo vafi: te flaan , dat hy , zonder zich verder vaft te hou .. 
den , daar aan hing , allerleië grimasfen maakte en verwonderlyk 
flingerde. Wanneer men hem den fiaart om de hand liet flaan , 
kneep hy daar zo vafi: mede dat het zeer deedt. 

De natuurlyke geäartheid van deeze fomt is in zich zelve niet 
kwaadaartig; echter fpeelen zy nu en dan den valfeb-aart , voor
namenlyk wanneer zy wat te veel naar hunnen zin geplaagd wor
den. Hun voedzei is overëenkomfi:ig met dat van andere Aap en, 
dat is , byna alles wat hun voorkomt, doch vruchten is hunne 
gewoonlykfi:e en gelieffie fpyze. Men verzekert dat zy Vifch in 
het waater weeten te vangen met hunnen fiaa1t. D A MP IER en 
WAF ER, (de Reizen van welken laatfl:en achter die van den eerft
genoemden gedrukt zyn ) zyn de voomaamfi:e Reizigers , welken 
van deeze Aap -foorten gewag maken , en 't geen zy daar van 
verhaaien verdiend, (in navolging van de Heer BuFFON) hier 
ter neêrgefield te worden. 

" De Meékatten in die gewefren ( Serles Eiland in de Baay 
" va1z Campécbe) zyn de leelyküen, die ik ooit gezien heb, zy 
" zyn veel gröoter dan een haas , en hebben groote fl:aarten, van 
" omtrend derde half voet lang. De binnenfte zyde van hunn~ 
" !taarten is kaal , met een bruin hard vel ; maar de bovenfi:e zy
" de is met grof, lang , zwart , en fteil hair bedekt. Deeze die
" ren houden zich in een troep van 2 o of 3 o byëen , en loo
" pen door 't Bofch , fpringenden van den eenen boom op den 
" anderen. Indien zy één perfoon alleen ontmoeten , dreigen zy 
" hem te verrunden , zulks dat ik , alleen zynde , niet op hun 
" durfde fchieten , inzonderheid in 't eerfi: als zy my tegenkwa
" men met een grooten troep , fpringenden van den eenen boom 
" op den anderen , over myn hoofd heên , en makenden een ys
" lyk getier en geraas , hebalven dat zy zeer leelyk grynsden", 
" en vreemde kuuren aanrechteden. Sommigen braaken dorre tak
" jes af, gooiden ~er meê naar my , en wierpen my met hun~ 
" ne vuiligheid naàr 't hoofd; eindelyk kwam 'er een heel groote, 

" op 



AMERIKAANSCHEN BOSCH-DUIVEL. 9 

;, op een uitfl:eekenden tak, boven myn hoofd, en, naar my toe
" fpringende , deedt my te rug treeden ; doch hy floeg zyn il:aart 
" om den tak , en :Oingerde toen heen en weêr , grynfende my 
" toe. . . . ·De fl:aarten deezer Meerkatten zyn hun zo goed 

. " als een hand, en zy konnen 'er immer zo vaf1: mede houden. 
" Als wy met ons tweên, of meer, t' zamen waren , dan liepen 
" zy voor ons weg. De wyfjes , met haare jongen belaaden, heb
" ben veel werk om de mannetjes na te fpringen , want gemeen
" lyk hebben zy 'er twee , waar van zy 't een onder den arm 
" draagen, en 't ander zit haar op den rug , en flaat zyn voorfl:e 
" pooten om haaren hals ( o ) ". 

\V A FE R , in zyne befchryving der Landëngte van Amerika , 
fpreekt 'er dus van. " Daar zyn ook groote meenigten van Meer· 
" katten , fomruigen wit , maar meeft zwart; eenigen hebben baar
'' den , en anderen zyn baardeloos : zy zyn middelflag van groot
" te , maar ongemeen vet in ht:c druug fai~oen , als de vruchten 
" ryp zyn : hun vleefch is goed; en wy aaten 't zeer. veel. De 
" Indiaan en waaren in 't eerft fchuuw om ., er van te eeten , maar 
,, zy lieten 'er zich haafi toe beweegen, ziende dat wy 'er zo 
" fmakelyk van aaten. In het reegen-faizoen hebben zy dikwils 
" wormen in hun ingewand : 't is gebeurt , dat ik een hand vol 
" kreeg uit een Meerkat die wy openfneeden , en zotmuigen van 
" dezelven waren 7 of 8 voet (duim denk ik dat het zal moeten 
" zyn) lang. Deeze Meerkatten zyn zeer potsachtig, en rech
;, ten veele kuuren aan als men door de Bosfchen gaat, fprin
" genden van den eenen tak op den anderen met de jongen op 
" hunnen rug; zy grynsden ons leelyk toe , en pif1:en ons , als 
" zy 'er gelegenheid toe hadden , op 't hoofd. Wanneer zy 
" van den eenen boom op den anderen willen , en dat de takken 
" wat te verre van een zyn om ze te befpringen , zullen zy fom· 
" tyds aan elkanders f1:aarten hangen als een ketting, en zwaai-

" Jen 
( o) Dampiers Rei'Zm, II. Deel, p. lS7· 

B 



1"0 BESCHRYVING VAN DEN 

" jen of flingeren alzo heen en weêr , zo lang tot dat de laat'fl:e 
" een tak grypt, en dan de andere~ optrekt (p ). Op het Ei
" land Gorgonia (zegt hy verder ) zag ik veele Meerkatten, 
" die ten deele van Oefiers leefden , welke!). zy" by laag water , 
" uit zee haalden. Om 'er den vifch uit te krygen , leiden zy 
" den Oefier op een fl:een , en namen dan een anderen fl:een, 
" waar mede zy zo lang op den f~help klopten , tot dat hy 
" brak ( q ) ". 

RussEL (r), en n'Acos TA (s), beveiligen ook in hunne 
Reizen 't geen wy hier hebben aangehaald. Doch het is opmer
kelyk 't geen WAFER zegt, dat 'er witten en zelfs .gebaarden onder 
deeze Slinger-Aapen zyn. 

Het fchynt ons ook toe , dat de Exquima :Van MARCGRAAF ( t) 
de foort ·is , welke de Heer LINNÉus voor de Diana opgeeft : en 
wy kunnen den Heer BuFFON verzekeren, dat de Diana geen aan
grypenden fiaart lu:eft , vermies w y die _ leevende gezien hebben. 
De Exquima dient dus van de Quatto of Coaita onderfcheiden te 
·zyn , en wy hoopen by vervolg ook de Diana door eene hetere 
afbeelding , als tot noch toe van. dezelve gegeeven is , op te hel
deren. 

·De Quatto van deeze befchryving is uit Suriname\} overgebracht, 
en , na eenigen tyd in de alömbekende Diergaarde van den Heer 
BERGMEYER geweefl: te zyn , aldaar gefl:orven. D_aar na is hy, 
volmaakt wel opgezet , by verkooping van eene byzondere . ver; 
zameling , en tot zeer hoogen pry~ , door my , voor het V orfl:e~ 
lyk Mufeum, gekogt, alwaar dezelve thans oewaard word. 

( p) TVafers Reizen, acbter Dampier. p. 45· 
(q) Id. p. 157. . · 
( r) Hijtory of Jamaica. Cbap. V. 
( s) Hift_oire Naturelle des lndes. p. 200. 
( t) Htjt. Nat. Brajit. p. 227. 

BESCHRY· 
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AMERIKAANSCHEN BOSC'H-DUIVEL: 

I BESCHRYVING 
VAN DEN 

AMERIKAANS C HEN 

BOSCH-DUIVEL' O)r '_SLINGER-AAP' 
Q U A T T -0 genaamd. 

Tab. V. 

De groot~e van deezen Aap komt na genoeg overëen met die 
van den Heer BuFFON. By een zeer wel opgezetten, wel

ken ik thans voor my hebbe , vind' ik de grootheid van het lyf 
1 7 Rhynlandfche duimen ; namenlyk , van den top des hoofds tot 
het begin van den fiaart ; de fiaart zelfs is 2 voeten. 

Het aangezicht , 't geen van een ligt- roode .koleur is , is ge .. 
heel naakt; hier en -daar vertoont .zich maar alleen een redelyk 
lang hair. De ooren .zyn ook naakt , en gelyken volmaakt naar 
·die van een menfch. Ter zyden van het ,hoofd, voor de ·ooren, 
vertoont zich een fmal fireekje hair. De bovenfte lip heeft me
de eenige hairtjes , doch de onderfte heeft 'er meêr. Het geheele 
we&en ·.Of aangezicht Js meerder plat dan uidl:eekende, voornamen
lyk voor by de oegen. Dat deel, 't welk men den fnuir noemd, 
vind' ik, in dit voorwerp , voor al niet meer dan een duim ver
der dan de oogen voorüit te .fieeken. De koleur der oogen is 
rny niet zeker bekend, doch zy zyn in evenredigheid van het 
hoofd , 't geen klein is , vry groot. De oogleeden hebben geene 
wenkbraawen. Het voorhoofd verheft zich naar om hoog , en 
daar groeit het hair tusfchen de oogen , nederw·aards m een punt 

B 2 uit-
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uitloopende. De neus is redelyk breed , en loopt met den ge. 
heelen fnuit in een fchuinfchen. nederdalenden lyn , zo dat dee
ze deelen min uitfiekende zyn dan de Heer BUFFON die v~trbeeld. 
De neus is platachtig en lang, en de neusgaaten zyn , niet van 
vooren , maar te.r zyden . oopen. De voor tanden zyn boven en 
onder vier, hebalven de wederzydfche hoek tanden , die, voor
äl de bovenfien, . puntiger en de ·helfc lfl11ger dan d~ anderen uit
fl:eeken. Deeze foort van Aapen heeft geen zakken onder de kaa
ken , daar zy hunne fpys in ku~nen verbergen. 

De voorvoeten hebben in deeze foon maat vier vingeren, zo dat 
de duim hier geh~ei o,utbreett. De lede__n ?er vingers zyn zeer 
lang , de nagels git- zwart, ter zyde neêrgeboogen en van voren 
rond. De achter-voeten hebben vyf vingers, de nagels zyn me
de zwart , die van de duimen alleen zyn plat, doch die van den 
-del'den vinger, naaft den pink 1hmncle, fteekt met -een punt naar 
~oog, en verto.ont zich dus als driehoekig. Het. zwarte hair 
loopt tot byna op de vingers , welken alleen kaal -zyn·, en git-
~wart vel hebben. · 

De ftaart is aan zyn g.rondbeginz~l Yry dik , dient Ibet zwart 
bair begroeid , en in eeu dun fiomp punt uitloopendè , dat 
"aan de ·onrleril:e zyde kaal is, en zich· aldaar ook als eene fleuf 
~Vettoond. Met dit einde . vàn den ftaart houdt hy .tich: aan alles 
vaft, daar aan hangt en flingert hy zich , en hier van bediend hy 
zich ook dikwyls , gelyk de Elef-ant van zynen fnuit, otn alles aan 
te' vatten ' en naar zich toe te brengen. r 

De koleur van het hair is over het geheele ~ Dier git- zwart en 
.:nedelyk lang. Dit Dier. fchynt ook op verre na zo rank en ma
ger niet geweeft te zyn als het door den Heer-B u-F F 0 N verbeeld 
word. In_ het loopen maakt het gebruik van alle vier de ' voeten. 
De acbterfl:e deelen zyn niet. naakt, ge)yk in de Ba:viaahen ~ maai· 
met hair begroeid. 

tiNDE. 
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