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BESCHRYVING 
VAN DEN 

AMERII{AANSCHEN 

ROT _S-HAAN, 
Zynde een wonder- fchoone en nog weinig bekende 

V 0 G E L, 
overgebragt uit 

s u R I N A M E N; 
en zich beyinden de in het MusEuM 

VAN ZYNE 

DOORLUCHTIGSTE HOOGHEI~ 
DEN HEERE PRINSE VAN ORANJE EN N.ASSAUW, ERF

STADHOUDER, ERF-GOUVERNEÓR, ERF-KAPITEIN
GENERAAL EN .ADMIRAAL DER VEREENIGDE 

NEDERLANDEN, enz. enz. enz. 

Befchreeven en uitgegeeven door 

A. V 0 S M A E R, 
Direêteur der Vorstelyke Natuur- en Kunst-Kabinetten, Lid der Keizerlyke .Alr.tulemie, 

en Korrespondem der Koninglyke .Akademie der Weetenflhappen wn Parys. 

T E A M s T E R D A M, 

B y P I E T E R M E I J E R, 
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NATUURLYKE HISTORIE 

VAN DEN 

AMERII{AANSCHEN 

T S . H A A N. (*) 

Bel~alven de oneindige meenigte voorwerpen der Natuure, die 
wy niet kennen , zyn ~er nog een ongelooflyk getal , waar 

vart aan on~ niets meerder, dan de oppervlakkige gedaante~ be-
kend is. Het is zekerlyk te beklaagen, dat de overzenders, voor-
naamelyk die der uit:heemfche gewefl:en, dikwils geene de allerminfl:e , 
opgave doen, gelyk al meefi gebeurt, van den aart en van de 
eigenfchappen der voorwerpen, welken zy overzenden: hoe weinig 
zulks ook zyn megt:' het zou nuttig weezen; want het leidt en brengt 
eenen waaren- Nat!uur- befebauwer op het recht~ fpoor, van 't welk 
hy anders , ( deor zyne befpiegelingen , op w~arfchynlyke veron-
ftellingen gevefii~d, dikwyls misleid) gemaklyk kan afdwaalen. 

Onder deeze duifterbeid der voorwerpen ~ waar over wy klaa-
gen, verbergt zich nog de kennis der natuurlyke eigenfchapp-en 
van deezen fi·aaien Vogel. BARRE RE ( a) is de' eerfte geweefi , 
die het beflaan , doch ook maar alfeen het beflèum, van denzeiven , 
in.zyne·Amedeaaafèhe Lyft der Plimten en Dieren, opgegeeven heeft~ 
By de reizigers, en die de dieren der nieuwe wae~elä befchreevén 
hebben , veorna{lmelyli by die van onze t:olonie , heb ik 'er niets 

van 

. (*) Dit liJoorwerp, waar na deeze BejcbryiiJing en Afbeelding gemaakt is, niet leiiJendig 
7.ynde, maar gedroogd en zeer wel opgezet, zo is bet ons niet mogelyk geweeft bet waa' 
re Geflacbt der Kunne te bepaalen. By bet btbouden van den naam, door BARI\ERE aan 
diezen Vogel. gçge.e'Qm, hebben wy ook die ~an Haan moeten behouden, lfoerwel denzel'fJ~ 
anderfins niet eigen is, dan aan het Mannelyke Geflacbt der Vogelen. 

(a) Gallus ferus ,, Saxatilis, Croccw, crijta.m è plumis conjtruélam gqrens. Coc-des 
lfoclies. Effaijur·L'Hijtoire Naturelle de- la Frmtce Equinoxiale. Parîs 1749'- g~"· 
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van .kunnen ontdekken. De Heer L 1 N N 'É E ( b ) , brengt thans 
deezen Vogel , met eenige andere, . onder een nieuw geilacht, 't
geen hy Pipra noemt, en geeft hem den naam van Rupicola, in 
navolging van den Heer R R 1 s s o N , van wien wy fl:raks zullen. 
fpreeken. E n w A R n s ( c ) verbeeldt en befcbryft het hoofd en. 
dep hals van _deezen Vogel ; doordien hy deeze deel en maar alleen ,. 
en dus zeer gebrekkig ,. had ontfangen. In een klein , door zyn 

· vriend daar by gevoegd, bericht , niet minder gebrekkig, dan dit 
hem toeg~zonden deeL, wordt gezegd., dat· hy fierk naar. Muskus 
ruikt, ('t geen ik in mynen gedroogden niet h~bc kunnen ontdekken); 
dat hy" zeer zeldzaam is. in Surinamen çn moeielyk om hem te naa-
9eren. Men geeft hem. aldaar ook den eneigen naam val) Wied· 
dehop, welken de Heer L 1 NN É E hem voormaals · mede gaf. De 
Heer BRissoN (d) is dan de eerfie, die deezen Vogel, zyne uiter
lyke gedaante, als. een rangfchikkend (fyfiematifch) Schryver, naauw
keufig be(chryft ; en met eene vry go'ede afbeelding, doch on ge· 
koleurd, opheldert. Hy plaatfr den zeiven in zyn XIV. Order,. 
welke in V. Afdeelingen, en VIL Geflachten verdeeld is. Zyn eer-. 
fte Geflacht, in die Or-der, bevat alleen deezen Cocq-de-Roche , door. 
1l h R RE .RE reeds aldus genaamd, . en welken wy,_ in nav,olging, 
Rots-Haan noemen. , 

Dus niets van den aart van d€ezen Vogel befchre.even vindende,. 
zo kunnen wy geene andere befchryving, dan flegts eene den.kbeeldi· 
~e, daar van opgeeven, welke- op· de bena{lming en eenige uiterly
ke kenmerken berufi. 

By eene ve~gelyking van deezen Vogel, met den waare1~ Rep
. Vogel, welken, niet wy, (gelyk delfeer BrussoN verkeerd meent) 

l).laar de Duitfebers ,, Wieddehopff of W.idhopf noemen, zal men rafch 
be-

(b) :Rupicola. PipM. Crifta· ereéta margine purpureo, corpore croceo, teêl'liéibus rec- . 
lricum truncatis. Syjt. Nat~ Ed •. Duodec. Hol. 1766. p. 338. 

(') Le .Widde Hop. Glanures • .'J'o.m. 11. p. I Ij. 'fab. 264. 

_fd) Ru_P,tcoJ~J• . .Coq-des-Roches. Ornithologie. Tom. 1/T.p. 437· &c. Parryjcbe u,itg(lrvei 

.. 
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AMERIKAANS~CHEN' ROTS·-:&IAÄN. 

bemerken , dat geene .andere overeenkolnften in beide. deeze zeer 
" • .. ~ t ~ ,. • • .. ,._: • - • ... - • .. • ... • 

ondet;fcheiden' V oge'len zyn , dan alle-ên, :·dat zy elk · eene fraaie 
opftaanqe Kuif bebeen , die evenwel in oozen 1 Rots - Maan ge
heel en al verfchiliende is -mer die van den Hop. De vergely- · 
king der bekken van deeze, ~eer_ ond~rfcheiden , Vogelen, is al
leen genoeg om de verfcheidenneid" dês · Gef1achts in een oogenblik 
te onderkennen. D~n naam . van Coq.-de - Rpcbe, zegt de Heer 
B RI ss 0 N • ( alleen in eene kleine aantekening)' . komt ' om dat 
hy zich op de Rotfen onthoudt; mogelyk draagt hy den naam van 
Haan ;. naar een eenigfins overeenkomend -geluid ·~ · 't geen hy met 
den Haan maakt; want hy draag-t gecme fpooren , rrodl. andere over
eenkomften J.I?,et de onderfcheide ·Gef1achten der · dieren van dien 
naam: . 

Volgens- 1de gefieldbeid van den bek zoude ik oordeelen , -dàt 
·hy een Vogel; i~; · die de weeke· graan en of zaad en en ·dërgelyke 
dingen tot zyn voedzei neemt, · of a_nderfins van gekorvene die~ 
.ren-leeft. Het ftélzel der klaauwen, naby die van den., Ys-vogel 
komende , fchynt met dit gevoelen ook weL overeen te ftemmen4 

De . zelve _is IllY voor een en Surinaamiclien. Vogel verkogt , . en 
zeer waarfchynlyk laat hy zich door geheel Guiatra·vinden, alwaar hy, 
volgens BARRERE, door de FTanfchen , Coq-tle-~oc}J_e genaamd word! 
Het is ~e verwonderen , dat van zulk eenen .zonderlingen en fi·aaien 
Vogel niet het minfte gefproken wordt by de Hollandfche nieuwe 
Waereld-befchryvers, daar zy teffens van de Vogelen. en verdere
Dieren van die . Landen fp1~eeken. · 

A. ~-
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Deeze Vogel is een weinig kleinder, dan de gemeene Duif. De 
_ , Bek is licht-geet , kort , ~er zydan plat , boveH rond en naar 

h.at_ci;gde wat krom neêrdamende ;- het onder kaak-beeH wórdt 'doot 
het oo;venfte ingefiooten. De Neusgaten fchynen my 0vaal en 
~90t, en, il:aan in dit véorwerp, ~t ' géen zeer wel is opgezet; 
ondeu de voor-vemren van· de Kuif verborgen. · 

:Oe Oogen . . . · De T emg-. 
: · De Veet:en vaFl 1het Hnefd, Hals , B0rfr, B'uik, Rug en op dè 
Schoften dèr Vleugels , gelyk mede de boven- en onderveeren van 
den Staart , pronken met' eene· fehoone en zeer~ levendige oranje 
koleur, -d0ch évea onder den ·· bek is· dezelve een weinig lieh
ter. De, ft.aai(t Kuiflveerea , . waarmede· deeze Vogel- pronkr: 
zyn insgelyks oranje. kleurig; zy vértoonen zieh ter· zyden· ái 
plat gedrukt , omtrent anderhalf duim hoog opftaande, en 11_1aaken 
dus, op het voor-en achter-hoofd, als een halfronde cirkel. Boven 
in deeze fi·aaie Kuif, even van de uiteioclens der veeren af, ziet men 
een rondloopend fin al bandje , 't geen bruin- rood is, ( de Heer 
B RIs s oN zegt, fchoon purper) 't welk den Vogel een fraai aan-
zien geeft. · 

In de Vleugels zyn de onderfre groote flag-veeren vaal- zwart , 
omtrent het -411idden hebben zy eene groote witte vlak. D e vee-

ren 
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AMERIKAANSCHEN ROTS-HAAN~ 7 

ren van de binnenil:e zyden, aan het einde der eeril:e groote flag4 

veer , verminderen eensklaps in hunne breedte , zo , dat de pen 
zich aldaar , aan het einde , als naakt en zonder veer vertoont , 
•t geen een zeldzaam verfchynfel is in deezen Vogel. De minde· 
re flag.veeren zyn mede vaal· zwart , doch aan den buiten- kant 
oranje-kleurig , en aan de einden vuil-wit met eenen oranje-kleurigen 
weerfchyn. Boven , wat terzyden den Rug , liggen eenige lange 
draadachtige oranje-kleurige veeren los over de vleugels heen. 

De boven op en onderliggende fiaart - veeren (hebben wy reeds 
gezegd ) zyn oranje-kleurig ; doch wy moeten hier by voegen, dat 
zy zich, aan het einde, even als afgefneeden vertoon en. De wezent· 
lyke il:aart-veeren zelfs , die redelyk kort zyn, zyn mede vaal-zwart. 
Aan hun einde, daar zy zich insgelyks als regt afge!heeden doen 
zien, zyn zy verflaauwend oranje-kleurig. 

De Beenen zyn niet lang, en licht- geel. De oranje-kleurige 
Buik-veeren hangen, in ons voorwerp, over de Hielen heen. De 
Klaauwen zyn van vooren drie , achter een, en met platte geele 
en vry groote kromme Nagels gewaapend. De Heer B R 1 s s oN 
zegt, dat de middelfie van de drie vooril:e vingers , tot aan het 
derde tid met den buitenften vereenlgd is~ en, met den binnenil:en, 
tot aan het eerfte lid. Wy hebben geene gelegenheid kunnen vin
den dit te ontdekken , zonder gevaar van fchaade aan ons voor· 
werp toe te brengen. De Klaauwen waaren te fierk gedroogd , 
en door yzerdraaden te vail: aan een boomtakje verbonden. Dan de 
naauwkeurigheid , met welk~ deeze wamneemer zyne voorwerpen 
befchouwt , belet hier in alle twyfeling. 

E IN D E. 
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