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'NATUURLYKE HISTORIE 
VAN DEN 

AMERII{AANSCHEN. 

1' R 0 .MP ETTER -V 0 GE L. 

D E Schryvers, welken min ofmeêr, doch genoegzaam allen even 
. duifter of gebrekkig, over deezen Vogel gefchreeven heb
ben, zyn in gering getal. MARCGRAAF (a) is de eerfie geweefl:, 
die den- zeiven onder den Brafielfchen naam van Macucagua heeft 
vermeld , en dat weinige en gebre~kige, 't welk die Schryver 'er van 
zegt , is naderhand door PrsoN ( b ) , ( wiens werk te gelyk met 
dat van MARCGRAAF gedrukt is) WrLLOtrGHBEI (c), RAAY (d), 
BRissoN ( e), en anderen overgenomen._ Uit de befchryvingen onzer 
W ~fi:-Indifche Volkplantingen. die van de Dieren,. enz. fpreeken , 
bekomt men geen meerder licht. D'Heer FERMIN (/) maakt hu~ 
onkenbaar. PisTORlUS ( g) , die anders ook niet veel zeggen wil, 
is de eenigfie , welke eenige waare eigenfchappen van dit zonder
linge Dier mede deelt , hoewel hy met al de anderen, aan de beu .. 
felach ti ge vertellingen, die men overal verfpreid heeft, namelyk dat 
deeze Vogel een geluid door den aars geeve, al meede blyft hangen. 

De Syfl:ematifche Schryvers zyn, volgens gewoonte , het zeer 
on-eens tot welk geflagt deeze Vogel te brengen zy. WILLOUCHBEI 
en RAA Y betrekken den zeiven tot de Hoenderen : BRISSON maakt 
'er een Patrys van : KLEIN ( h ) een Trapgans , en Lr~NÉus (i) 
een byzonder geflagt, 't welk hy Pfophia, -en deezen Vogel daar 

( c Ornitbologia~. p. II6. f. 26. · . 

(al Hijt. Nat. Braf. p. 213. 
( b Braf. p. 88. 

( d De AfJibus. p. 53· 
· e Ornitbologia~. Jupp. · 12. ' ~! H ifi. Nat. de la Holl. Equinoxiate. Amft. 1765. 

~g) Bej~br. fJan de Col. van Suriname. Amjt. 1763. pag. 6S· 
b) Avzum prod. p. 18. · 
i) Syjt. Nat. Edit. X. p. 154. . . 

HoUTTUYN, Nat. Hifi. der Dieren &c. I. D. V . St, p. 2-8$• 
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BESCHRYVIN "G" VAN DEN 

· Crepitans noemt. Ik voor my omhelze het gevoelen van den 
m, K I 'h . b Heer PALLAS, die den-zeiven tot de raanvogc s t ms rengt, 
hoewel hy korter van bek , hals en beenen is. 

Vier deezer Vogels , welker geluid zo verwondeFbaar is , als de 
wyze op welke zy dat voortbrengen, in de Diergaarde van ZYNE. 
DooRLUCHTIGSTE HooGHEID, DEN HEERE PRINSE ERFSTADROG
DER, gehad hebbende, van welken 'er nu nog een in 't leeven is; 

· is ons de gelegenheid .gunfl:ig genoeg geweefl:, de-zelven in hunnen 
aart en eigenfchappen van naby te kunnen befchouwen. 

Twee der-zeiven zyn, in 't laatfl:' van den Jaan! I 764., door 
den Wel Ed. Geflr. Fleer MA R s v s , uit Zeeland, en twee an:., 
deren, in den Zomer van I 765., door den Wel Ed. Gejlr. Heer 
MARSELIS , van Amfl:erdam , aan de Diergaarde van Hoogfigem~ 
ZYNE DooRL. HooGHEID gezonden. Beiden deezen waren uit 
onzë Wefi-Indifchc C'o1oniP v~n Surin::~men ovcrgebragt. D'Heer 
FERMIN zegt , dat zy zeer gemeen zyn op de kufl: der Ama
zonen. 
~· De aart van deeze Vogels is · ih geen en deele fchuuw of vrees· 
achtig , in tegendeel zyn · zy zeer mak , zelfs zo , dat men hun 
inèt ·cie hand kan opvatten-, uit welke zy ook, 't· geen men hun 
geeft , aanneem en. In gedaante en gang hebben zy veel overeen• 
komfl:- met de · Kraanvogels , dan eens fchielyk loopende , en dan 
weêr, als in een' deftige- houding, met groote febreeden frappen• 
äe , fomwylen ook zeer vrolyk huppelende. Stil fiaanden ruften 
z.y véeltyds op een beeä, het ander opgetrokken houdende. In 
deezen frand brengen zy hun ligchaam meer in eene· horizontaaie 
gedaante, de rug word krom of hooger , en 4e hals m_eêr inge
trokken : iloort men hun echter hier in, 'dan ·rechten zy zich op , 
de hals word langer , het ligchaam begeeft zich in een fchuinfchen 
fiand, en de Vogel gelykt een geheel ander. foort. · Het is deezt! 
gedaante, welke ~ voornarim~ bier-féhllder, d'Heer A. ScHOUM-1.~, 
als de leevendigfre, heeft uitgëkoozen ter afbeelding. 

Wanneer .fl~e~ V~ge~ maar zindclyk_ g~houden worden, zyn 
zy_. , 
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AMERIKAANSCHEN TRO!VIPETTER-VOGEL. 5 

zy ook zindelyk op hun ligchaam en haaien dikwyls de vee
-ren van het ·lyf en de vleugels door den. bek. Als zy fomtyds te .. 
gens elkaàr vegten , is zulks al fpringende, en met redelyke fier. 

,. ke beweegingeri of flaagèn der vleugels. Het verfchiliende klimaat 
·en voedzei bepaalt hier zekerlyk hunne natuurlyke drift: ter voort
teeling, waar toe zy maar weinige blyken van lufi geeven.. Hun-

• ne gewoone fpys is graan , als boekweit, en~. ; doch zy eet en ook 
·gaarne kleine vifchjes en vleefch , en beminnen zeer fierk het 
brood. Hunne neiging naar vifch, en het redelyk lang fiel van bee . 

. nen , doet genoegzaam zien , hoe zy, ook hier in den Reigeren 
en Kraan naderende , · waterminnaaren zyn , of tot de watervogelen 

·behooren. 
De grootfi:e , kennelykfte en . aanmerkelykfl:e eigenfchap die zy 

· hebben , is het wonderbaare geluid, 't geen deeze Vogels dikwyls 
uit zich zelts maKen , o:f, uaar LUc: u uur· àe Uppa~fcrs der Dier
gaarde worden aarigefpoord. Het verwonden my· niet , dat men 

· tot op heden in 'het denkbeeld gebleeven zy, dat zy zulks door den 
·-aars deeden; ik zelve heb- moeite genoeg gehad my van het te
. gendeel te overtuigën ;- ~t welk men niet dm~n kan ·, of men moet 
, zich genoegzaam 'Op den · grond nederleggen , den Vogel door brood 
· by zich lokken, eri denzeiven het geluid doen maak en; waar in de 
· Oppasfers , ( die het zelve al vry wel weeten na te bootfen) en ik 
·zelfs, door hem zulks voor te doen, dikwyls al zeer gelukkig flaag
-den. Voor dat zy hun twyffelachtig geluid maak en , geeven zy 
· veelmaaien een wild gefchreeuw, 't geen fomwylen wordt afgebro
ken door · een klank die n'aarfèberek, fcherek zweemt, en daar op 
volgt dikwyls het !Zonderlinge doffe geluid, 't welk eenige weinige 
overeenkomft heeft met het gekir · der Duiven. In ·dieF voegen 
q10ort men hun vyf, zes , tot zeven maaien , kort op een , een 

. doffen. klank geeven., uit het lyf voortkomende, en · zweemènde. 
naar tou, tou, tou, tou, tou, tou , tou, binnen 's monds ge-
, maakt ;. welk laatfl:e, tou • . zy . zeer ,lang en zagtjes 
·uit-rekken. Deeze klank heeft. ook ze'á veèl zweem naai dat lm:Jg. 
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6 BESCHRYVING VAN DEN 

en ficutlende geluid , 't welk de Bakkers op een glaazen pofthoorn 
maak en , om hunne kalanten te waarfebuwen, als het warm brood 
uit den ooven komt. 

Dit geluid of deeze klank komt dan, gèlyk wy reeds gezegt hebben , 
niet uit den aars , maar het fchynt my nevens den Heer Dr. PALLAs , die 
het met my dikwyls gehoord heeft, en wienik den Romp des gefror
venen Vogels ter ontleeding gegeeven hebbe, zeer zeker , dat het zelve 
voortkomt door eene flaauwe opening des béks, en een foort van wind. 
zakken , welken , hoewel verfchill~nde in gedaante , meeft allen Voge
len inwendig eigen zyn. V oornoemde Heer heeft my (daar het in 
cUt fruk op aankomt ) de volgende waarnemingen wegens het in
wendige maakzei meede gedeeld , waar voor wy hem onze erken
tenis hier afleggen. Zie hier wat hy zegt: " De luchtpyp is, eer 
" · zy in de borfr gaat, van tiikte als een groote fchryf-pen, been
" hard en gchcd rol·rulllJ .. In ~'-!~;; l,lv11l:c '\X,Pl'dl _Zy lu<oiakbcenig, en 
" verdeelt zich in twee half ronde kanaaien J die hunnen loop naar 
" de long neemen. De linker windzak· isr zeer kort ; die der 
" . re~hterzyde gaat tot geheel achter in het onderlyf, en is door 
" dwars-vliezen in drie of vier groote cellen afgedeeld ". Het 
zyn dan zekerlyk deeze zogenaamde win~·Zflkken, welkeQ men als 
oorzaak en van de onderfcheiden geluid - mMkingen der Vogelen 
groeten deels moet aanmerken. De lucht , door de drukkende 
werkingen der fpieren geperfr , zoekt haaren uitgang door de hoofd
takken der vleezige long , en ontmoet in haaren weg kleine , ve~Ii~ragt 
hebbende vliesjes , welken drillingen verwekken , die allerleië too
nen kunnen voortbrengen ( k ). Maar 't geen ons eindelyk ver
zekert dat dit geluid niet uit den aars komt, is dit, dat men, qy eene 
zeer naauwe oplettenbeid , als zy dit vreemde doffe geluid rnaaken 
('t geen zy veeltyds zonder voorafgaand gefchreeuw doen,) hunne 
borfi: en buik ziet beweegen , en den bek ev.entjes open gaan. 

Het 

· n (~)Mem . . de Mr. HERHSANT, dtms les Mem. de l'Ac.ad. Royale des Sciences d1 
;ellm; armée 1753. p. ~93· . . 
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AMERIKAANSCHEN TROMPETTER-VOGEL. 7 

Het geen de reeds aangehaalde PisToRrus ons wegens de erken
tenis van deezen Vogel verbaalt, kan fommige menfchen in hun 
gedrag befcbaamen. " Deeze Vogel (zegt hy ) is erkennend ; 
" wanneer by tam gemaakt is , zo dat hy altoos zyn meefier of 
" weldoender boven allen anderen kent , dat ik zelfs , 'er een van 
" jongs af opgefokt hebbende, ondervond. ':Vanneer ik 's mor
" gens zyn hok open maakte, fprong dit vriendelyke beeil: rond
" om myn lyf, met beide vleugels uitgefpreid, trompettende ( zo 
,, meenen veelen het te moeten noemen ) met den bek en aars , 
" als of hy my op deeze wyze een goeden 1norgen wenfchte ; niet 
" minder vriendelyk bejegende hy my , wanneer ik uit geweefl: 
" was en wederom t' huis kwam; naauwlyks zag hy my van ver
,, re , of liep naar my toe ; al was ik zelfs in een vaartuig , zo ras 
,, was ik niet aan den wal, of hy verwelkomde my in 't byzonder· 
" alleen met dezelfde compliménten , zonder iemand anders ". 
Deeze Schryver. laat hier nog op volgen een Vogel dien hy Crico 
noemt, en welke even het zelfde geluid met bek en aars, doch wel 
zo aangenaam , zou maaken• 

~~-~-~·~·~·~·~·-~-~~~·~·~·~-~~~ 
BESCHRYVING 

VAN DEN 

AMERIKAANSCHEN 

T R 0 MP ET TER~ V 0 -GEL. 
Tab. 

I N grootheid komt deeze Vogel bet naail: aan den gemeenerr: 
Wulp, de Arquata van L 1 N N É; doch het lyf is korter en 

dikkeh Maar om beter over de grootheid van denzeiven te kun
nen oordeelen ,, zullen wy de maat hier liever ter neder il:ellen .. 
Dezelve is genomen van een volmaakt wel opgezetten Vogel',. die 
in het Kabinet geplaatft is , en welken ik thans ter ~efchryving voor 

my 
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my hebbe. De hoogte van den grond tot den top van het hoofd 
ïs achttien duim. De breette van vooren aan de borfl: tot agter 
aan den fruit is horizontaal acht duim. De lengte der been en, , 
van den grond tot dicht aan het lyf, acht en een half duim. De. 
hals, van het bovengedeelte van 't lyf tot aan den top· van 't hoofd, . · 
zes en een vierde duim. · 

De bek gelykt volmaakt naar die van den Trapgans, is veel kor- · 
ter dan die van den Kraan, en ter zyden wat plat gedrukt; aan 't · 
grondbegi~zel is hy redelyk breed, verder puntig toe loopende ; · 
van boven fmal rond , en naar 't einde een :weinig krom naar bene-! 
den geboogen. De kleur is vuil groen. ~ Het . opperfte van den: 
bek fluit ter zyde op het onderfl:e. De neus-gaaten .zyn groöt ,. 
langwerpig ei-rond, en dicht by het voorhoofçl, ter zyde den JJek , . 
geplaatfi. ~ ; t: 

De lrides of oog-ringen .zyn donker geel-achtig, -en riadelyk grÓöt ~ 
De tong is kraakbeenig, plat en aan het .emde gemazeld :>~ 
Hoofd en hals zyn met korte donzige vaal-zwarte veertjès -h'ezet ,-

by den bek komen die tot dicht aan de neus-gaaten." -wat lààger ,, 
beneden den hals, worden deeze veeren. grooter; en alleen van voo-", 
ren aan den hals , even boven de hor~; zyn zy zeer fch6'on ~ met 
een groenen ,. blaauwen, rood en en goudkleurigen weêrfchy.n ver
fierd , welke de Schilder-kunfl: niet kal) .. afbeelden. Het verder ge
deelte der borfl: , , het geheele ónderlyf, en çhet §1'00tfie deel van 
den rug heeft meede vaal- zwarte hair- ~chtige '"veêren~ · Op heff.l~
terfiè gedeelte van 't boven lyf. is .de kleur de~ veedm fl auw. I . t
verwig grys. De vleugels zyn mede vaal-zwart. 

De beenen . z.yn groen achtig. 'i>è pyen ~alfwege met, vaal-z";:arte 
hairige veeren bedekt. De vingeren zyn van voórew qrit; ; .de nnä
delfte is de langfte ' en door een kort zweiri· vfiëSje aán den buiten- . 
ft en , en door een nog kortér aan den binn'enft nr\lmger., ;erbond~n. 
De nagels zyn meede kort ·en l?Untig. r Agtef a .n.de beerre~ ~in t men 

~ I ' f p < ' ,. • "" 1 (:' " ,.' rf' • • - f _"_ 

nog een , even van den grond-hangenden , vmger, met een kiemen )1a--
• r • • .. .. 

gel. Onder de voeten . by de hiel is een eelt-achtig. knobbeltje. 
E I N D E. 
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