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NATUURLYKE HISTORIE 
VAN DEN 

A F R I I{ A A .N S C H E N 

VOGEL, SAGITTARIUS. 
W elke onbekende wonderen de wilderniffen van Afrika in hun 

binnenfie verbergen , of fomwylen doen zien, daar van heb .. 
ben Wy reeds de blyken doen befchouwen ' in onze befchryvin .. 
gen van 't breedfnuitig Bofch-Zwyn en het bafierd Mormeldier. 

Thans komen wy die proevep te vermeerderen , door een 
Schepfel ·uit het Geflacht der Vogelen van dat W aereld- deel. 
Een Schepfel , zo vreemd , in deszelfs geitalten , als in de fa
nienfiellinge der deelen waar uit het befiaat , en niet minder ver
wonderlyk, in zyne geaartheid en eigenfchappen, in tegenover~ 
fiellinge van zyne gedaante. 

AL n R o vAN nu s befchryft eene Duif met den bek van eelt· 
Eend (a). Een Gans met den onder- en boven-bek vooraan bin· 
nenwaards omgeboogen ( b ). Een andere met eenen Snavel naar 
een Arends - bek gelykende ( c ). Om van geen Monfier te [pree
ken; want deeze hygehragte geeft de gemelde Schryver voor we
zendlyke foorten op. Zo verfchiliend is de Natuur in haare uit .. 
werkfelen; en hoe moeijelyk zyn de grensfcheidingen der Geflach .. 
ten , door zulke voorwerpen , te b~paalen. 

Dit zo even aangehaalde , en niet minder het onderwerp deezer 
befchryvinge, toont ten allerduidelykil:e , zo als wy vó"orheen by 
de Y s-vogelen reeds gezegd hebben, op hoe loffe gronden de fa
menil:elfels der Natuure ( Syflemata) nog ruften; voornaamelyk, 
wanneer men de onderfcheide kentekens der Genachten en Soor
ten alleen aan uiterlyke kenmerken wil bepaalen. Ik beken de 

(a) OrnitbologitB Tom. Il. p. 482. 
( b) Ornitbologice Tom. Ill. p. 150. 

( c) Ornitbologice Tom. 111. p. 164. 
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4 .BESCHRYVlNG VAN EENEN 

nuttigheden, en de vorderingen dezer Eeuw, hier in gemaakt; daro 
hoe zal men op dien voet deezen Vogel plaatfen '? De kromme 
bek brengt hem tot de Roofvogelen , en de lange beenen , tot de 
Steltloopers of W aaterminnaaren ; welk eene verfchillendheid van 
kenmerken! en echter zyn die overeenkomfl:ig met den aart in deezen 
Vogel , zo als men uit deszelfs befchryvinge zien zal. De aart 
en natuurlyke eigenfchappen der fchepfelen zyn dan datgeene 
't welk men , vooral by de Rangfchikkingen , moet raad pleegen. 
Geen vyand van vifch zynde, zo is echter het gelieffi:e 'voedfel1 
van deezen Vogel vleefch, 't geen hy verfcheurend inzwelgt; zie daa1~ . 
een kenmerk , 't welk hem terfi:ond naar de Bende der Roofvoge
len verwysd , en · in welke hy, wegens zyne lange beenen , die 
anders aan· hun onefgen zyn,. een afzonderlyk Geilacht uitmaakt. 

Deeze Vogel kan, naar 't fchynt, de gefieldbeid van onze lucht-' 
ftreek zeer wel verdraagen. Voor omtrent twee Jaaren is: èezel:.. 
ve door den Heere ÜTTo LunER HEMMY, Lid van den Raad der. 
Juftitie van de Kaap de Goede Hoop, overgezonden, en aart hier 
in onze Diergaarde volmaakt wel. 

De Kuifveeren, welke, by de langbeenige en meeft alle andre; 
Vogelen, alleen den. mannelyken eigen zyn, doen my denken dat 

. hy tot· hun Geilacht beho0rt~ Van nattmr is deeze Vogel niet 
kwaadaartig; en hoewel· hy met een en bek gewapend is, die vrees aan- . 
brengt, byt hy nooit, zelf-s niet als men hem aangrypt en vaft· 
houd, altoos trachtende iemand te ontvlugten, die hem nadert.' 
In dit gevaL' kan hy ook fprongen doen van acht a negen voeten 
hoog-, om zynen vervolger' te ontwyken. Zich ter rufi:e willen• 
de · begeeven, legt hy zich op den buik en borfi: op den grond 'Jte"' 
der, .en flaapt met het hoofd tuffchen . de veeren. Zyn fchreeu
wènd· geluit zweemd het meefi: naar dat van eenen Arend, doch· 
dit maakt hy zel~faam... Zyne gew:oone beweeging is, by aanhou .. . 
dendheid , met zeer groote febreeden gins en weêr te loopen ; 
van wege deeze groote frappen die hy maa~t, eenigzins overeen
komfiig met eenen Boog-Schutter, zat het. mogelyk. z.yn,, dat men 
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AFRIKAANSCHEN ROOF-VOGEL. S 

hem den naam van Sagittarius gegeeven heeft, en met welken hy 
van de Kaap is afgezonden. Deeze Vogel moet aldaar nog zeer 
raar zyn, vermits KoL BE, VALENTYN, em- anderen in hunne 
Kaapfche dier- befchryvingen; geen gewag van hem maaken (d). 
Wanneer men hem by zyn gins en weêrloopen nadert , en waar 
in hy weezendlyk eene grootfche houding vertoont , maakt hy 
een geduurig kraakend geluid , even als , Krak, Krak. Hy 
fçhynt, eenigen tyd in 1·ufr gelaaten , en van zyne gewoone vree
ze voor · iemand te liUg gekoomen zynde, vry nieuwsgierig. Toen 
de Tekenaar met hem .af te beelden bezig was, kwam hy, even 
als hier terzyden in de afbeeldinge vertoond is , zelfs van zeer na 
by, en als over zyne· afbeelding verwonderd , met de veeren van 
het h<;>ofd alle opgericht., op de afrekeninge zien. Dikwils komt 

· hy met opgelichte vleugels en vooruitfl:eekenden kop nieuwsgierig 
zien ; zo kwam hy twee á drie maaien by my , wann.eer ik aan 
een tafel , in zyn · loopplaats gezeeten , met hem te befchryven 
bezig was. . ln dien fiand , 'of dat. men hem; als hy honger heeft, 
iets 't ge.en hem aangenaam· is toewerpt , fpreid hy de kopvee· 
ren ïn tw~e ryën vry hoog opgericht van een , daar zy anderz'Ïns 
als onregelmaatig hier en daar geplaatft zich nederhangende veri:oo· 
nen. V er v!ln kwaadaartig te 7.yn , fchynt hy veeleer van eene 
goedaartige en vrolyke natuur ;, veeltyds ziet men hem een 
firootje , of ander by hem. liggend ·lichaam ,. met den bek en zelfs 
met den poot opvatten, en in de hoogte. werpen, , 't welk hy, als 
fpeelende , verfcheide reizen herhaalt •. 

Zyti 
( d) Na dat ik deeze Befchryving ge heer had afgefchreeven·, komt· my een oud 

Dbmeflicq bezoeken, pas van de Kaap te rug gekom en-, alwaar hy eeoige Jaare..tt 
gewoond heeft. Die bericht. my, dat deeze Vogels aldaar thans redelyk g~rneen 
zyn, dàt de Boeren die, eenige uuren ver van de Kaap, zeer jong uit de Nellen 
baalen, eo. deze! ven voor hun verilUiak hou.den, gelyk mede om hunne W ootlfieeden 
van het ongedierte van Slangen, Hagedisfen, Padden , Rotten en Muizen enz. re 
zuiveren, die zy alle opzoeken en verflinden. M en zou dus deezen Vogel den 
.Afrikaanfchen ltis kunnen noemen. De gemelde Boeren geeven hem ( zekerly_k by.: 
'Ul'baftering van het wooJ;q Sagittariui) den naam van Secretarius. 

A. 3., 



··6 B E S C H R Y V I N G VAN EENEN 

Zyn gewoon en gelieffi voedfel is vleefch. Werpt men hem 
een levendig Kuiken, zelfs een Hoen voor, zo ilaat hy 't zelve 
met een en voet zeer geweldig. Mift het hem, het dier in eenen 
flag genoeg te t~'#fen.,., zo herhaalt hy zulks , en verfcheurt het 
vervolgens me( zynen krommen fcherpen bek. Eens heb ik hem 
drie doode Moffchen , die men hem voorwierp, den een naa den 
andérel). , J!let veeren en al, zeer gulzig ?:ien inflokken. Om die 
gemakkelyk .door te zwelgen nam hy die by den kop, vooraan in 
den be~, en flokt~ die zo , zonder de minfre verfcheuring, naar 
binnen. Zyne gewoone fpys is echter Schaapevleefch, waar van hy 
het vet zelfs afzondert en liggen laat. Des Winters !J Jtegen de 
koude , binnens hui~ in eene afgezonderde plaats bewaard worden
de, wèet hy de Rotten en Muizen, die op het zaad der· Dieren 
afkoomen , aartig te vangen. Geduldig kan hy langen tyd voor 
het een of and,er gat ; daar zy door koomen , fiaan loeren , en 
wanneer die in zyn bereik zyn , ilaat hy hun dikwils in eenen 
fiag dood en voed 'er zig mede. Dit zyn zyne lekkerfie beet
jes; want hy verkieft de levende boven de doode dieren. Op 
~yn gemak willende eeten, buigt hy zich n~der op zyn hakken 
.of kniën, en verflindt dus zyn voedfel half -liggende. 

:Pe lange been en van eezen V oeel gaven my genoegfaame · verze· 
ker-ing dat hy, gelyk de Reigers, ook vifch tot zyn voedfel zoude 
neemen: ik liet 'er hem eenige voorwerpen; hy bezag dezelve, 
g;on~et die aan <te raaken; dan den · volgenden morgen, mogelyk 
door wat meerder honger aangefpoord , vond . men die ))leeft ver· 
~~erd, en, om zeker te zyn , hem doen nog ·een kleine Snoek 
voorgeworpen zynde , verkoos hy 't vleefch. Hoe oplettend 
men _ geweeft is , 4eeft men niet konnen zien , dat hy ooit dronk. 

liJ .~e -J~aanden J uny en F eÇ>ruary v~rzekert my zyn oppaifer, 
dat ,hy, hier van veeren verwiffelt. De . ontlafting der verteerde 
fpyze is, als die der Reigers. 
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AFRIKAANSCHEN ROOF-VOGEL. t 

B E. S· C H R. Y V 1 N G . 

VOGEL, .. s·AGITTARiu·s~--
Tab.. V I I I . . 

DE hoogte, van dèn grond· tot dèn top dés hoofds ge meeten; · 
is ruim drie Rhynlandfche voeten. Het hoofd , de hals 

en het lyf , . zyn lood- kleurig._ De boril: . is, . tot op · de dyën, .met 
vuil- witte veeren ·bedekt.- De dyën hebben korte plat op een lig
gende kleine zwarte ve·eren, . tot op de hakken van het eerfl:e. lid · 
der beenen. Onder, naar den buik, zyn de veeren zwart, . aan 
den· fl~s wit~ Het hoofd _ heeft naar gilling (want men kan die 
door tuffchênkoomende' klëindere veeren niet wel tellen) twaalf.lan- -
ge zwarte afhangende fmalle veeren , de langfi:e derzelve zyn om- -
trend~ vyf duimen.- De oogen · zyn · zeer·· groot en rond.. De · 
middelfie appel is zwart , rondom deezen loopt een breede gryze, en · 
vervolgens' · een fmalle geele. ring... De · o0gen· worden tegen : 
alle -- toevallen, die , gelyk het licht als anders, hun ·niet alleen on
dienfi:ig ". maar oók fchaadelyk .kunnen .zyn; , befchermd , door een ~ 
blaauwachtig redelyk dik vlies,. 't ·geen zich voor-de .. oogen -heenen : 
fchuift ', .,. dan 't-welk, naar het my.· toefchynt, .,niet, zo als andere · 
willen, : van boven naar beneden, . maar; vry duidelyk, van · den · 
achter hoek van het oog naar vooren bewoogen word... De Vo-
gel, ., vafigehouden wordende, om dien . ter-befchryvinge :beter van i 

naby te bezien, bewoog _- dit vlies vry dikwils:;, . doch ·zeer. fchie- 
lj'_k.. De_ bovenfl:e oogleeden zyn met, . ten .minilen veertien-, ,vry · 

lan~ -
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lange kromme , naar ach tere!? geboogen , dikke zwarte haairen 
bezet , die platachtig en zich als hol uitgefchaafd vertoon en. De 

- onder- oogleeden hehben korte fyne zwarte haairtjes. Rondom 
de oogen vertoont zich een geel ·eeltig vel , dat zich op den bek 
tot aan de neusgaten uitbreid. 

De bek is lood - kleurig blaauw. De boven - bek aan 't ein
de krom neenlaaiende, gelyk mede de onderfl:e , en in de zyden 
der bovenfie inf1uitende, beide ter zyden wat platachtig. De 
T<Ong 

De neusgaten ftaan dwars, even voor ' de voorHoofd -veeren 
zyn zy geheel open en vry groot. 

De vleugels zyn mede met lood -kleurige veeren gedekt , de 
nagveeren alleen zyn geheel zwart. 

De fiaart befiaat uit verfcheide lange veeren , wa~r . uit . in het 
midden twee nog veel langer uitil:eeke~, en die zich , naar-derztl
ver uiteînden ~> als van elkander verwyderen. Deze veeren z:Yn 'in~:' 
,gelyks loodkleurig' naar derzelver einde met eenen breeden zwarten 
band verfierd_, en aan de uiterfie einden witgepunt. Boven, di~ht 
by het lyf van den Vogel, zyn zy wit en zwart gefir~ept. .. . ~ 

De been en zyn, als by den Reigeren~ , zeer langJ~ .r ctê l''ify~p~; 
gelyk gezegd is, met zwant: plMiiggendt:. yeeren tot op_ ~e-~. Jiakk~n 
of kniën bedekt. . Verder zyn- dezélve naakt , vlièzi~ èn rofd1-
kleurig. Van onderen zyn die met drie voorklaauwen of vingeren , 
en eene achterklaauw, voorzien. De voorklaauwen zyn door éen 

I 

hàlf vlies , tDt aan het eerfie lid der vingeren , aan elkander ver-
• 

bonden. De middelfie vi~ger is de langfie, de twee ande~èn zyn 
omtrend even lang. De achterfie vi11ger is los. De nagels zyn 
zwart, maatig lang , krom .en fcherp. De klaauwen zyn van on
deren fi:erk geknobb~lcL 
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