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I. 

~NATUURLYKE ·HISTOR'IE 

VAN DE GROOTE 

·c E Y L 0 N S C H E 

PURP·ER-ROODE LOERI. 
M en zou fchier vermoeden , na dat een Schryver ( a) ons 

vyf-en-negemig verfcheidenheden van Papegaay-foorten op
levert , dat , zeg ik , in dit getal alle de foorten bekend · en genoemd 
zouden zyn, die in dit , geilacht gevonden worden. Dan het te

gendeel is waar; zo onbepaald en onderfcheiden vertoont zich 
de groote Werkmeeil:er der Natuure in zyne Schepzelen. 

-Deeze fchoone Vogel , welke met recht een der fraayfi:e van 
de geheele bende der Papegaaijen kan genaamd worden , heb ik 
niet kunnen ontdekken , dat nog door iemand befchreeven is. 
Hy ontbreekt zo wel in de Geilacht -lyfi: van den opmerkenden 
LINNÉE, als in die van BRrssoN. By onze Uitheemfche 
Landbefchryvers, welke de Natuurlyke Hiil:orie, veel al, zeer 
oppervlakkig behandeld of elkander nagefchreeven hebben , vind' 
ik 'er ook geen het minil:e gewag van. 

De-
(a) De onvermoeide Heer BRrssoN heeft dit getal van verfchiliende foorten 

by een gebragt, waar onder men echter alle de verreheidenheden van dit geilacht 
moet begrypen: Als daar zyn de groote Langftaarten, die wy den oneigemlyken 
naam van Raaf geeven. De kleine Lang!l:aarten, welken wy Parkiet- Raafje noe
men. Die, welke in 't algemeen onder de benoeming van Papegaay bekend zyn. Die, 
welke Loeri genoemd worden , alleen kenbaar aan derzelver gewoonlyke min of 
meêr fchoone hooge roode koleur; doch dit kenmerk is niet genoegzaam oin hun 
van de eigentlyke Papegaaijen af te zon deren. Verder volgen die, welken den naam 
Kakatoe gegeeven is, kennèlyk aan derzelver fraai je kuif, waar mede zy pronken. 
En eindelyk, die onder den naam van Parakietjes of Mofcb- Parkietjes, door hunne 
kleinheid, genoeg bekend zyn. Mogelyk zyn 'er onder die verfcheidenheden van 
den Heer BRISSON wel eenige, die zich maar alleen door ''t verfchil der Kunne on
derfcheiden: dit, en de volwasfen-of onvolwasfenheid, zyn zeer moeijelyke hinder
Jlisfen by de Vogelen, in de bepaalinge der foorten. Otnitholog. Tom. IV. p. 18 ~. 
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Dezelve is voor eenige J aaren door zyne Doorluchtigfie · 
Hoogheid, op deszelfs Lufrplaats het Huis in 't Bofch , van eenen 
Ooft-Indie- vam·d~r gekocht, die._ zeide hem van Ceylon te heb
.ben mede gebragt De leeftyd aan het Hof, van dit fraaijé Dier, . 
is maar eenige weinige maanden en dt:ls van korten duur geweeft. 
Met hoe fchoone en het oog aandoenelyke koleuren deeze 
Vogel verfierd was , zyne geaartheid was min uitmuntend , tegen , 
de gewoonten der zogenaamde Loerries , die anders leerzaam . 
zyn ( b ). Hy fprak niet. en wilde niets leeren, anders was hN 
van geen kwaadaardgen aart, , en d.it was zyn befte Karakter, in 

te-

( b) SE BA befchryft eene Loeri, van de Papoefche Eilanden, welke vierderleye 
Taal en duidelyk fprak, 's morgens zong dezelve in byzyn van. zynen Meefter, aan 
wien deeze Vogel zeer getrouw was, een deumje, waar na hy riep, goeden morgen 
Sinjeur ! een Wyn-fopje. Dit riep hy ook des avonás, en tusfchen beiden fluiten 
hy. Als hy zyn Meefter niet zag, treurde hy, en wilde niet eet en noch fpreeken. 
Zyn Meefter verkoch~ deezen Vogel voor vyfhonderd Guldens, doch de getrouwheid 
van dit Dier ging zo ver, dat het weinige dagen daar na ftierf. S EBA Tbejaurus 
Tom. I. Tab. 38. Fig. 4· 

E o wAR os. R ijt. Nat. der Oifeaux, Tom. IV. Tab. 170. verbeeld een kleioo 
Loeri. Deeze is in 'tvoorleedenejaar, leevend, aanZYNE DooRL. HooGHEID 
toegezonden door den Wel Edelen Geftrengen Heere HoPE, Reprefefitant van wel- · 
gemelden Vorft, by de Edele Ooft- Indifche Compagnie. Dezelve is van Bengaa
Jen, en het leerzaamfl:e, makfl:e en fraayfl:e Dien je (want het is niet groot) 't geen 
men zien kan. Het fpreekt, verfcbeide woorden, zeer duidelyk en fluit zeer fraay. 
Hc;t legt zich neder op den rugge, fpeelt met bek en pooten, met iemands hand. Op 
den vloer gezet, huppelt het, even gelyk een Mofch; iemand achter na. Het danft•op 
zyn ft ok en op den vinger van die het neemt; . telkens, met eene zeer duidelyke en 
lieffelyke ftem, Loeri roepende. Dit aangenaame Diertje is thans het v.ermank van 
HAAREKONINGLYK~ HooGHEID; MEVROUWE DE. PRINCESSE VAN ÜRA'Na , 
JE EN NAssAUW enz. enz. enz. De kaleuren van deezen Vogel zyn veel fchoon
der en levendiger, dan .die door den Heer E o w A RD s verbeeld zyn.. Weinige da·. 
gen na deeze befchryving is het zelve overlceden. 

Nog een ander, het geen de Heer Eo wAR os Tab. 169. volmaakt wel ver
beeld , en 't welk wegens zyne overeenkomende gedaante, maar niet in kaleuren, 
een kleine Loeri fchynt te zyn (hoewel ik geene genoegzaame verfchillen ontdekken 
kan , . om de Loerris van de eigentlyke Papegaaijen af te ·zon deren) bevind zich 
ook, met verfcheide andere, in het Vorftelyk Mufeum. Dat fraaije Diertje was . 
mede van eene lieftalligheid, waar van. my '· het voorige uitgezonderd, geene weer-
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· tegenoverfielling van zyne fchoone kaleuren en fchreeuwachtig. 
beid. Men gaf hem eens een Mos , om te zien hoe hy daar 
mede zoude omgaan, de uitkomfi beantwoorde de gevreesde ver· 
wachting; hy beet het arme Dier dood en vergenoegde zich met 
'er de Hersfen en alleen van op te eeten. 

De natuurlyke geaartheid over het geilacht in zyn geheel ge-
. nomen, ·is leerzaam en 't menfchelyk geilacht beminnende. Het 
geen men desaangaande daat van by de Schryvers vind aangetee
kend , het fabelachtige uitgezonderd , is uitmuntend; Ik zelfs 
heb eene Papegaay te Rotterdam gezien, welke haar Meefieresfe 
·by het fpeelcn op 't Ciawier in verfcheide Muziek- fiukjes ver
wonderlyk acompagneerde. 

Haar gewoone voedzeis zyn alledey Boom-vruchten. De ge
fchiktheid en de kracht die deeze Vogels in hunnen bek hebben, 
fchynt zelfs in den eerf1:en opilag van het oog tot meerder weêr
fiandbiedende Lichaam en, dan de weeke Boom-vruchten, gefchikt 

' te zyn, en zy is het ook inderdaad; want, behalve de verweering 
die zy tegen verfcheide vleefcheetende Dieren, welken in die Ge
wefien des nachts de Boom en beklimmen, noodig hebben, dient · · 
hun zoodanige kracht ook voornaamelyk om de pitten en kerns 
van fommige vruchten die zy graag eeten, en waar van eenige 
in eenel1 harden bail: heilooten zyn , te vermeefieren. Men 
kan 'er nog byvoegen , dat de bek der Papegaayen hun als een 
derde voet in het klimmen dient. 

Volgens LAB AT ( c ) maak en zy hunne neil:en in holle boo
m en en takken, den grond met eenige hunner vederen bedek· 
kende. De geleerde Heer VALMON T DE BoMEER ( d) 

fpreekt 

gade bekend is. Wy hebben deeze byvoegzelen maar alleen willen aanhaaien, om 
aan te toonen , dat deeze Papegaay- foorten, inzonderheid, zeer leerzaam, zacht 
van aart, en dus ligt te temmen zyn. 

( c) Nieuwe Reizen naar de Franfche Eilanden van Amerika, I Deel pag. 2.72. 
Amft. 1725. 4°· 

( d) DiCtionaire d'Hift. Naturelle, T11m. IV. pag. 235· Paris 1764. 8°. 
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fpreekt ook van zeer aartige neften , welken zy van fyne takjes 
enz. 't faamenftellen , en die zy aan de hoogfte en uiterfte einden 
der boomtakken , zekerlyk ter beveiliginge hunner jongen , afhan• 
gend vaft maaken. Dit komt overeen met de befchryving en a& 
heelding, welke SE BA ( e) . van zulk een neft geeft, en 't geen 
in 't Vorftelyk Mufeum te zien is. Zy leggen , volgens de 
me.efte. Schry;v€rs , maar twee Eijeren , _ die gefpikkeld , byna de 
grootte van Duiven- eijeren hebben , . en, beurtelings, door het 
Mannetje en Wyfje' gebroeid wordent Gemelde L ,A BAT. zegt' 
dat in het Jaar I 707. te Parys by de Weduwe van den Heer 
A u c E R , Gouverneur van St. Domingo , twee . Papegaaijen ver
feheide reizen jongen teelden , doch dat zy niet in 't leven bleeven, 
z"ekerlyk door gebrek aan 't benodigd vo.edzel voor . zulke jonge 
V pgel~. Dikwils is my hier, te .lande een klein doch wit eitje, 
dpor een Papegaai jaarlyks in desz~lfs kooy, gelegd, voor geko.,. _ 
m~ . 

De Papegaayen kunnen ze.er oud worden., ik ken 'er . een, wel· 
ken men zeker w:eet dat naby de honderd jaar by eene Famillie 
geleeft heeft. Dit niet_ tegenftaande zyn zy heel zeer aan de val...
lende ziekte onde_rhe:vig, voorna~melyk, de zogenaamde Loeries. 
Het befte hulpmid4el hier _ tegen is hun brood, _zeer .natgemaakt,
l~let eene goede quantiteit geftq.mpt Henni_p:.zaad. te vermengeo .. 
De Ooft-Indifche Loeries vereiffchen doorgaans natter voedzei, dan 
de Amerikaanfche Papegaayen. Het is ook zonderling van deeze . 
Vogelen , dat het zaad der Katoen-boom hun dronken maakt , en 
d~t der w!lde Saffqtan,_ 't geen een fte;rk Purgeermiddel voor .d~lil 
M.enfch is, door hun zonder .-fchaade gebruikt wQrd (f). · 

H~~ is aanmerkelyl~ 't geen P 1 sT o R 1 u s (g) verhaalt, en waar 
uit 

( e-) Tb-ejaurus PoL I. pag. 104, Talr. -6Bv Fig. I. 

(f) Ho uT TuIN Nat. Hift. of uitvoerige Befchryving ·der Dieren ; Planten en 
Mi,nera.alen, volgens het famenftel van den Heer L IN N .lEus, I Deel IV Stuk pag. 
233. Amft. 1762. so. · · 

( g ~ Befch'ryving van -de Colonie_ van Surinamen, Pag. 68.- Am ft. 1763. 4 °." 
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uit fchynt te blyken, dat de Papegaayen , hoewel zy in Surinamen 
voortteelen, ook Trek- vogels zyn. ,; In de maanden Augufrus 
" en September van de Jaar en I 7 5 o. en I 7 5 1. (zegt hy,) wan
" neer de Koffy- Oogft ~nvalt, zag men in Surinamen een on
" noemlyk groot getal van Papegaayen van alledey foort, die met 
" geheele . trouppen op de Kofry vielen, de roode haft van de'
" zeiven afpluckten en tot hun voedzei namen, terwyl zy de 
" . Ho011en op den grond veril:rooiden. . In 't Jaar 1 7 6 o. terzelve 
" tyd, zag men wederom diergelyke zwermen van Papegaayen., 
" die zich over de geheele Kuil: verfpreiden, en veele fchaade en 
" ., verwoeil:ing aanrechten , zonder dat. men heeft kunnen · ontdek
" . ken, van-( waar . die Dieren in zo groote meenigte k:waamen ... 
Dezelfde Schryver en anderen · zeggen bok , dat in de N eusga
ten en in eene buil op het Hoofd der Jonge Papegaayen eè~ kort 
en dik VV ormpje groeid , dat na weinig tyds afvalt , wanneei· zich 
de plaats daar het gezeeten heeft wederom fluit ( h ). 

De. manier om deze Vogels te vangen is verfchillende. Die 
men verkieil: in het leven te behouden , om te leeren praaten , 
worden zeer jong uit. de N efren gehaald , volgens PIsToR 1 u s, in 
Auguftus. 

De 
( b) Zekerlyk moet dit veroorzaakt worden· öoot· het een of ander Infeét, tot ·de 

Vlieg- of Wefp. foorten behoorende, welke die plaatfen verkiezen om hunne Ei
jeren daar_, . ter uitbroeijing, in te leggen ; e.ven als by de Rendieren enz- gefchied. 
Deeze bedenking brengt my de gevleugelde Luis te binnen , zo als · de Heèr 
SLA n n R R die noemt en befêhryft, in de Verhandelingen van de Hollandfche Maat
fchappye der Weetenfchappen _, X. .Deels - [[. Stuk pag. 4I3. , Op het eerfre gezigt 
der afbeeldinge, verwonderde ik my reeds over de benoeming van Luis, zonder my 
de befchryving te erinneren, welke reeds de beroemde Heer de RE l'.:o MuIt daar 
van, onder den naam van Vlieg, gegeeven had. Befchouw ik de gedaante ·van dit 
Dier, de Vleugels_, voornaamelyk den langen Zuiger, die aan het einde met een om
ge!lagen rand, plat is: c doorlees ik. de befchr~\7ingep v.an de Reeren de R E A<UMU R 
en SLA n BE à; ik vind meer Vlieg, dan Luis, die zyne Eijeren en jongen den Zwaluw 
toebetrouwd. Ik lees ook met den Heer SLABBER, by den Heer REA UMUR Tom. 
IV. Mem. 3· dat hy de nefren der Zwaluwen vol vlooijen vond en met wormen ·, 
van vlooijen, of de vlooijen in .haar eerfre gedaante: rnogelyk_ zullen deeze-de. . : 
Zwaaluw·vlooijen zyn~ , 
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De oude worden in Brazil met zeer lange pylen, welkers punt 
met kattoen zeer dik omwonden is, uit de hoornen gefchooten. 

LAB A r verhaalt, dat de Caraïben by nacht de boom en., waar 
. op zy zich onthouden, . met kooien bel~ggen, daar op een Gom 
met groene Piment· werpen, door welks rook deze Vogels duize
lig worden en voor hun neder vallen. V A N BERKEL (i) ver

. haalt, dat de Indiaan en dezelve in Rio de Berbice vangen , met 
fl:rikken, aan fi:okken vafi:gehecht, en die zy den Vogel over 't 
.Hoofd werpen. 

Het vleefch deezer Vogelen is eene zeer goede fpyze. ·LAB AT., 

die zegt meer . Papegaaijen in Amerika, dan Patryzen in Europa., 
_gegeeten te ·hebben, verzekert zulks, zeggende, .dat het vleefch 
.der jongen zeer aangenaam en fc).ppig' is , ·het zy gefi:oofd , aan 't 
fpit, of in Wyngaard-bladen gebraaden. Van de Oude Vogels bereid 
. men eeri goede Soupe. :Doch haar Vleefch verkrygt den reuk en 
fmaak der voedzeis die zy eeten, en 't is hier door dat zy dik
. wils zeer fmaaklyk of onbruikbaar tot fpyze worden. . 

De Spraak, waar door deeze Dieren boven alle andere uitmun
. ten, maakt hun aanmerkelyk. Dan vermits wy de ontleedkundige 
· befchouwingen eigentlyk niet tot ons voorgefl:elde Plan gefchikt 
hebben , en ons daar toe een zo oordeelkundige en bekwaame 
·Ontleeder, als de ·Heer de BuFFON in den Heer DAVBENTON 

heeft aangetroffen , he halven meer, ontbreekt , wyzen wy den 
desaangaanden begeedgen ·Leezer naar het Werk van den onver
moeiden Heer Doél:or Ho uT T u Y N. Deeze Geleerde heeft in 
zyne Natuurlyke Hiftorie ( k) alles hier toe betrekkelyk, met 
zeer veele onderzoekingen byeen gebragt. 

(i) Amerikaanfche Voyagie, pag. 85. Amft. 1695. 4o. 
,(k) Natuurlyke Hifiorie der Dieren enz. I. Deel IV. 'Stulc. Pag. _22. 
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B E S C H R Y V I N G. 
VAN DE 

C E Y L . 0 N S C H E . 

G R O ·O TE 

PURPE.R-ROODE. LOERI ... 
Tab. V I I. 

D- E grootte ·van deezen Vogel is e~n weinig meerder, dan de 
gewoone Loodkleurige Papegaay, Erithacus L I N. , en wat 

kleinder, dan de dubbelde Amazoon, /Eflivus LI N; 

Het geheele Hoofd, . de Hals , en een gedeelte der Borfl: zyn · 
zeer fchoon febariaaken rood, naar 't purper hellende, en zo is · 
ook de rug , het meerdergedeelte der Vleugels , de veeren der 
Voeten en de onderfl:e deelen by den Staart , zo dat men den 
gebeden Vogel :v naar - de heerfebende koleur, de Purper- roode 
Loeri kan noemen. De Borfl: alleen pronkt met een gewaasfemd 
blaauw, even als by de blaauwe Pruimen gezien word, waar op 
de Dauw noch ongefchonden bewaard is , en waar een Tint van 
purperachtig rood doorffraald. Even dat zelfde blaauw der Borfl:, . 
't geen tot op de Beenen neêrdaald, verheft zich ter weêrzyden by 
de fchoften der Vleugels, en loopt den Hals , of liever wat be
nedenwaards , rond, daar het zich op den rug komende ver
breed. De fchofren der Vleugels zyn met eenen rand van zeer fchoo
ne blaauwe veertjes omzoomd. De uiteinden der f1ag- pennen , .. 
zelfs de buitenfl:e halve zyden der eerfi:e of grootfi:e, zyn fchoon 
donker blaauw. De. fl:aart- veeren zyn van boven . rood ; en de · 

B. em- -
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einden derzeiven fraay licht geel. Van de onderzyde zyn de 
ftaart-veeren eigentlyk geheel geel , doch het middelil:e gededte 
daar van, is licht geelachtig rood. · 

De Bek van deezen Vogel is zwart. 'De Neusgaaten zyn'klein., 
ovaal, en komen maar even uit de voorhoofd-veeren. 

De Oogen zyn zwart, met een en geel en ring. De Tong . . . 
De Beenen zyn graauw zwart, gelyk mede de Klaauwen , die 

· voor en achter tweevingerig zyn , zynde de binnenfie de kortil:e. 
De N~els zyn groot, krom, zwart en puntig. · 
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