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De Flamingo's van Bonaire

DOOR

A. E. H. SWAEN

Sprekende over de houding der Flamingo's tijdens de bebroeding der
eieren zegt NEWTON, A Dictionary of Birds, bIz; 255 het volgende:
"Still more extraordinary is one of the alleged uses of its long legs.
DAMPIER asserts as of his own observation near Querisao (i.e.Cura<;:ao)
priorto 1683 that the hen stands upon them whiIe performing that duty·
which in other birds is rightly called 'sitting', and the statement, being
confirmed by other writers, remained unquestioned for a century and a
half." In een noot haalt NEWTON de passage uit DAMPIER aan. Evenwel,
NEWTON heeft zich hier ten eerste in de plaatsbepaling vergist. WILLIAM
DAMPIER, zeevaarder en boekanier, is de schrijver van A New Voyage

.round the World. Deze hoogst be1angwekkende reisbeschrijving vangt
aan "April the 17th 1681, about Ten a Clock in the morning". Een goede
uitgave is die van JOHN MASEFIELD, London 1906, een nauwkeurige
herdruk met aanteekeningen van ,The Sixth Edition Corrected' van 1717.
Een z~er goede Fransche vertaling met kaarten en aardigepla,tenis die
van 1723 (Nouveau Voyage autour du Monde, Rouen). In November
1681 bracht DAMPIER een bezoek aan wat hij dan Querisao noemt en
geeft er eenkorte maar goede. beschrijving van. Hij zegt dan verder:
"The Dutch have two other. Islands here, but of little moment in com
parison of Querisao; the one ... called Aruba, the other ... called Bon
Airy",geeft 'een vrij uitvoerige beschrijvingvan laatstgenoemd eiland en
vervolgt: "On the South side near the East end, is a good Salt-pond, where
Dutch Sloops come for Salt", doch rept met geen woord van Flamingo's.
Vervolgensdeed hij ,the Isle of Aves' 1 )aan, "so called from its great
plenty ofBirds, as Men-of-War 2) and Boobies 3,); but especially Boobies''.

1) De hierbedoe1deAves eilandenIiggen oosteIijk van Bonaire op 11 ° 59' N.br. en
67° 40' W.l. Aangezien de naam - Isla de Aves.- p.iet anders beteekent dan Voge1
eiland, is het geen wonder. dat er. versehiIIende eilanden van dien naam bestaan. De
hierna te noemen LABAT sehrijft bv.(T. 6, p. 361) : "ee ne pouvoit etre que fa petite Isle
d'Aves ou desOiseaux, qu'il nefaut pas confondre avec celIe du meme nom, qui
est au Vent de Corossol, ... mais la petite Isle d'Aves est cinquantelieues sous Ie vent
de la Dominique, Est et Ouest de Ia grande savanne." Tal van bijzonderhedenover at
deze en vele andere We'st-Indisehe eiIanden vindt men in Dr. WAGENAAR HUMMELINCK'S
hierna te noemen boek.

2) De frigate-bird, fregatvogel, Fregata magnificens.
3) WaarsehijnIijk Sula leucogaster; ,booby' is een algemeenenaam voor versehilIende

Sulidae.
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Hij weidt uit over deze beide vagels, daarbij blijk gevende van zijn steeds
weer aan den dag tredende opmerkingsgave door de volgt:nde mededee
ling: "In other places they build their (the boobies') Nests on the Ground,
but here they build on Trees; which I never' saw any where else; tho' I
have seen of them in a great many places". Bij deed o.a.nog Klein Aves
en Los Roques 1) aan, steeds weer veel aandacht schenkende aan de vogel
wereld. Nergens evenwel is er sprake van Flamingo's en zoo bereikte onze
zeevaarder in Juli 1682 Virginia zonder iets over deze vogels te hebben
medegedeeld. NEWTON'S aanhaling slaat dus niet op ons gebied. Wat is bet
geval? In het vierde hoofdstuk geeft DAMPIER een beschrijving van
een nieuwe reis, the Author's Voyage to the Isle of John Fernando
in the South Seas. Uit Virginia vertrokken, bereikten zij, na een ont
zettenden storm die meer dan acht dagen aanhiel~, de Kaap Verdische
dlanden en kwamen aan op het kleine eiland Sal, dat zijn naam ontleent
aan zijn zoutrijkheid 2). DAMPIER geeft de volgende 5eschrijving van dit
eiland. "It hath its name from the abundance of Salt that is naturally
congealed there, the whole Island being full of large Salt-ponds. The
land is very barren, producing no Tree that I could see, but some small
shrubby Bushes by the Sea-side. Neither could I discern any Grass; yet
there are some poor Goats on it. I know not whether there are any other
Beasts on the Island: There are some wild Fowl, but, I judge, not many.
I saw a few Flamingo's, which is a sort of large Fowl, much like a Heron
in shape, but bigger, and of a reddish colour. They delight to keep
together in great companies, and feed in Mud or Ponds, or in such places
where there is not much Water: They are very shy, therefore it is hard
to shoot them. Yet I have lain obscured in the evening near a place where
they resort, and with two more in my company have killed 14 of them
at once; the first shot being made while they were standing on the
ground, the other two as they rose. They build their Nests in Shallow
Ponds, where there. is much Mud, which they scrape together, making
little Hillocks, like ~mall Islands, appearing out of the Water, a foot
and half high from the bottom. They make the foundation of these
Hillocks broad, bringing them up tapering to the top, where they ,leave
a small hollow pit to lay their Eggs in; and when tlJey either lay their
Eggs, or hatch them, they stand all the while, not on the Hillock, but
dose by it with their Legs on the ground ~nd in the water, resting
themselves against the Hillock, and covering the hollow Nest upon it
with their Rumps: For their Legs are very long; and building thus, as
they do, upon the ground, they could neither draw their Legs conv;eniently
into their Nests, nor sit down upon them otherwise than by resting their
whole bodies there, to the prejudioe of their Eggs or their young, were it

1) De Roques-eilanden, Los Roques, oostelijk van Aves.
2) Men zie over Sal en zijn Flamingo's bIz. 31 van mijn artikel over LEGUAT in Ardea

29 (1940).
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not for this admiraol;e contrivance, which they have by natural instinct.
They never lay more than two Eggs, and seldom fewer. The young ones
cannot fly till they are almost full grown, but will run prodigiously fast;
yet we have taken many of them. The Flesh of both young and old is
lean and black, yet very good meat, tasting neither fishy, nor any way
unsavory. Their Tongues are large, having a ,large knob of fat at the
root, which is an (Oxcellent bit: a Dish of Flamingo's Tongues being fit
for a Prince's Table.

When many of them are standing together bya Ponds side, bei~g

half a mile distant from a Man, they appear to him like a Brick Wall;
their Feathers being of the colour of new red Brick 1): And they
commonly stand upright, and single, one by one, exactly in a row
(except when feeding) and close by each other. The young ones at first
are of a light grey; and as their Wing-feathers spring out, they grow
darker; and never come to their right colour,or any beal!.tiful shape, under
10 or 11 months old. I have seen flamingoes at Rio la Hacha 2), and at
an island lying near the Main of America, right against Querisao, called
by Privateers Flamingo Key 3), from the multitude of these Fowls that
breed there: and I never saw of their Nests and young but here." I,
99, 100.

Samenvattend kunnen wij zeggen: DAMPIER kende den vogel zeer goed
en had hem waargenomen in Venezuela of Columbia, waarschijnlijk a an
den m 0 n d van de Rio la Hacha; op een del' lage eilanden aan de kust
van Venezuela, Flaminga Key (Klein Cura<;:ao) (P. ruber); en op Sal, een
del' kaap Verdische eilanden (P. antiquorum). In West-Indie had hij slechts
de volwassen vogels gezien, doch op. Sal leerde hij de nesten en jongen
kennen, een bewering die volkomen klopt met de data zijner reizen. Wat
hij omtrent de broedwijze vertelt kan niet op eigen waarneming berus-

. ten doch moet afkomstig zijn, hetzij van mondelinge mededeeling of uit
anderebeschrijvingen. De nesten kan hij natuurlijk uit eigen aanschou
wing gekend hebben en toen hij in de eerste dagen van September op Sal
kwam trof hij aldaar onvolwassen jongen aan. Voor de houding del'

1) Men bedenke dat hier sprake is van Phoenicopterus ruber, ranging from Florida
to Para and the Galapagos-light vermilion with brighter wing-coverts-the feet being
red'. A. H. EVANS, Birds, pp. 105-6.

2) Dit was de Rio la Hacha, een rivier in het Oosten van Columbia, met een stad
van gelijken naam, nu kortweg genaamd Riohacha. Het was EXQUEMELIN'S ,riviere de la
Hache', op welker oever het stadje La Rancheria (thans officieelSan Antonio geheeten).
dat door den beruchten zeeroover MORGAN werd ingenomen en geplunderd. Bij· hare
mOhding liggen enkele lagunes met sterk zilt water.

3) Key, kay, cay is een laag eiland nabij de kust, by. the Florida Keys, Key West
(in Florida). Het is het Sp. cayo rif, laaggelegen eiland. Pastoor P. A. EUWENS, die de
omgeving goed kende, vermoedt dat dit een der Aves eilanden is (Levende Natuur, 1909,
biz. 17), maar daar komen voor zoover mij bekend is geene Flamingo's voor. M.i. moet
het een eilandje zijn tusschen Cura~ao en de Venezolaansche kust en Dr. WAGENAAR
HUMMELINCK is van meening dat Klein-Cura~ao best bedoeld kan zijn.Dit ligt 11 km
OZO van Cura~ao en 61 km van het vasteland en was vroeger een echt vogeleiland.
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broedende vogels zie men NEWTON, bIz. 255-6'en het uitstekend artikel
over den Flamingo in D1. VI, 284-295 van den nieuwen NAUMANN en
wat hierna voIgt. bat rhen, wat Bonaire aangaat, te vergeefs mededee
Erigen bij DAMPIER zoekt is niet geheel onverklaarbaar: het is bekend dat
de Elamingo's hunne broedplaatsen soms voor langen of korten tijd p1egen
te verlaten en het is best mogelijk dat de zeevaarder Bonaire in zulk eene
periode bezocht. Bovendien· is ons niets bekend omtrent den ouderdom
derkolonie en beweert GABRIEL (zie hierna) dat de vogels na den broed
tijd wegtrekken.

EXQUEMELIN, schrijver van De Americaemche Zee-RoO'vers (1678),
,Die self alle dese Roveryen, door noodt, bygewoont heeft', voer tusschen
1666 en 1672 door de geheele Caraibische zee en betoonde daarbij groote
belangsteiling in mensFh, dier en plant. Op bIz. 19 zegt hij :"Op het
Eylandt Espaniolazijn oock menighderhande soorten van vogelen, be
quaem tot voedinge van de menschen, als bosch-hoenders, genaemt van
deSpanjaefden Pintados, Pappegayen, wilde Duyven, Crabiers, Reygers,
Ravens, West-Indische Calkoeinen, Flamencos" enz. - en geeft dan op
de volgende bladzijden een beschrijving dezer dieren. Van den Flamingo
zegt hij het volgende: "De Flamencos zijn seecker vogelen die haar in de
zoutplaetsen onthouden, en zijn van lijf als een Oyevaer, ende hebben
eenhals van by na een vadem langhte, en de beenen nier proportie, sy
zijn root en wit van vederen, hebben een beck als een GallS, maer krom
mer en dicker, haer tongen zijn soo dick als een duym, en seer lecker om
t'eeten, sy vliegen by troppen van vijftigh en sestigh te gelijck, en wan
neer sy aen de strand sijn om haer kost te soecken, soo is er altijdt een
die wacht houdt 1); en wanneer hy iets siet, soo geeft hy eenigh geluyt,
en vlieghtwegh, werdende terstond van de gantsche troep gevolght."
(bIz. 20 en 21). Of dit een eigen waarneming van EXQUEMELIN is, valt
niet na te gaan: misschien is het verhaal van den vogel op den uitkijk.
ont.leendaan het hi,erna te noemen boek van C. DE ROCHEFORT (1658):
wij weten dat toentertijd en nog lang daarna schrijvers ongestraft leen
tjebuur bij elkaar speelden. In den Nederlandschen tekst van EXQUEMELIN
wordt Bonaire niet genoemd; wei noemt de schrijver Aruba, onder den
vorm Oneba, in zijne beschrijving van de baai van Maracaibo: "Voor de
Bay leggen d'Eylanden Oneba en Monges (Los Monges)", bIz. 51. Nog
vindt men wel op kaarten Orulba naast Aruba. Op bIz. 94 geeft 'hij eene
vrij uitvoerige beschrijving van Curat;ao. In de Fransche uitgave: Les

•Aventuriers et tes Boucaniers d'Amerique par ALEXANDRECExMELIN
(Collection Voyages et Decouvertes, 1930), gebaseerd op een editie van
1699, vindt men op bIz. 114, in een beschrijving van genoemde baai,
het volgende: "A dix ou douze lieues au large vis-i-vis de ceHe baie, sont
les iIes d'Oruba et las Monges. L'lle d'Oruba est peuplee d'Indiensqui

1) Dehierna vermelde GABRIEL schrijft: "Die Flamingos scheinen entgegen mancher
lei Angaben keine Wachposten auszusetzen" (p. 45).
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parlent l'espagnol, et quidependaient autrefois de l'Espagne. Mais depuis
-que les Etats-Generaux des Provinces-Unies Se sont empares des iles de
Caracas, Bonair et Oruba, ils se sont rendus maitres de ces Indiens." Hij
noemt daarna wel de paarden en geiten waarin de bewoners dier eilanden
handelen doch zwijgt over de Flamingo's. Merkwaardigerwijze komt op
een kaart van ,de Stadt ent' Landschap, van Panama' juist tegenover de
stad Panama een eilandje voor dat den naam draagt van I. de Flammcos.
Ik vermoed dat deze kaart van Spaanschen oorsprong is, maar in de
Fransche uitgave draagt zij den naam van EXQUEMELIN 1).

C. DE ROCHEFORT, Histoire naturelle et moralede.r !les .Antilles de
l'Amerique, Rotterdam, 1658, zwijgt over Bonaire maar wijdt chap.15,
Article VI aan een beschrijving der Flamingo's (Des Flaman;s). Hij
noemt ze "beaus let grands oiseaus, qui ont Ie corps de la grosseur des Oyes
sauvages, & de la figure de ceus, que les Hollandais nomment Lepe
Jaer, a cause de la forme de leur bec, qui est recourbe en fasson d'une
ciieilliere" (p. 167). Over de broedwijze zwijgt hi), doch weI spreekt hij,
zooals ik hoven zeide, over de waakzaamheid der vogels en vermeldt nog
de volgende bijzonderheid: "II se trouve de ces memes oiseaus pres de
Montpelier, qui ont seulement Ie dessou'S des ailes & du corps incarnat,
& Ie dessus noir. U s' en voit aussi aux Iles, qui ontles ailes melees de
-quelques plumes blanches et noires" (p. 167).

In de bekende Histoi're gelnerale des Antilles van DU TERTRE, Paris,
1667, die zeer uitvoerig de dieren en planten der Fransche Antillen he
schrijft, treffen wij een bespreking aan ,Du Flambant ou Flaman' in Deel
II, ~ 1, p. 268. Hij zegt o.a.: "fen ayveuaussi quelques-vns qui avoient
les ailes meslees de plumes rouges, noires, & blanches, ie croy que ce
sont les masles." Ten slotte valt hij DE ROCHEFORT aan: "Le sieur de Ro
chefort ne s'est par moins trompe icy, que dans beaucoup d'autres en
droits de son Livre, quand il nous a fait depeindre vn monstre au lieu
du flambant, & partieulierement quand il a asseure qu'il a Ie bee tout
semblablea l'Epelart, que nous appellotls Spatule" (p. 168) 2). Ook
DU TERTRE zwijgt over de broedwijze.

Zagen wij hoven reeds dat in de golf van Panama een flamingo-eiland
voorkwam, ook andere kaarten bij DE ROCHEFORT en DU TERTRE geven
licht in de toenmalige verspreiding dezer vogels. Op een kaart van,L'Isle
de Mari (e)galande' - Marie Galante, eenFransche bezitting ongeveer
20 mij.l ten 20 van Quadeloupe - vinden wij in het NNO eene ,Anee
(= anse, kreek, bpcht) du Flamen' (DU TERTRE, tome III, p. 215);
op een kaart van Quadeloupe (1,65), in de BasseTerre aande Oostkust
een ,R(iviere) du Flamen'. Op den tegenovergelegen W-oever van de

1) Hen die belangstellen in dezen schrijver verwijs ik naar de nieuwe uitgave van
CONST. VAN WESSEM, Antwerpen, 1931.

2) Ook de hieronder genoemde LABAT valt DE ROCHEFORT over eene onjuistheid aan
(son erreur au sujet des Mouches de la Quadeloupe), T. II, p. 377 van het daar

genoemde boek. .
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Grande Terre treffen wij een ,Petite Saline' en ,Premiere Saline' aan,
terwijl de. smalle Oostelijke landtong geheel wordt ingenomen door de
,Grande Saline', uitgestrekte terreinen dus voor dezilt water zoekende
Flamingo's. Ook in het 20 van Martinique bevinden zich groote zout
pannen. Wij zagen boven dat DAMPIER, de eilandengroep Las Aves
beschrijvende, de Flamingo's niet noemt onder de aldaar waargenomen
vogels. WeLkwamen zij, althans in de 18e eeuw, voor op het Isla de Aves
bij Dominica, zooals blijkt uit de levendige beschrijving die de missio
naris J. B. LABAT ervan geeft in zijn Nouveau Voyage aux isles d'Ame
riqrue.·A La Hay;e, MDCCXXIV 1): "Mais avant de m'6loigner davantage
de l'Isle d'Aves, il est juste d'en dire ce que j'en s<;:ai, j,e m'y suis assez
promene pour la connoitre; car, excepte l'equipage Anglois qui y a de
meure onzejours plus que moi, je doutequ'il y ait des Fran<;:ois qui y
aient fait un plus long sejour, & qui s'y soient moins ennuiez que moi.
Cette Isle qui est par les quinze degrez & demi de ,latitude Septentrionale,
n'a pas plus de deux lieiies en tout, ou au plus trois lieiies de tour. Elle a
a 1'Ouest & au Nord-Ouest deux Islets, ou je n'ai pas ete, qui en sont
eloignez de cinq asix cens pas, qui ne m'ont patu que comme desrochers
steriles, couverts& tout blancs des ordures des oiseaux qui s'y l1etirent...
Le terrain de cette Isle est sabloneux presque par tout; son milieu est
mele de pierres, & d'une terre grise, que les ordures des oiseaux engrais
sent continuellement; ils etoient si fiers dans les commencemens, qu'a
peine se vouloient-ilsdonnerla peine de se remuer de leurs places pour
nous laisser passer (T. VI, p. 373-5) ... On y trouve cies Flamands, des
grands Gosiers, des Mauves, des Fustu-en-cul;c'est Ie lieu ou les Fregates
& les Fous viennent pondre, & elever leurs petits. Les FJamands 2) que
Ie Pere du Tertre appelle Flambans, sont des oiseaux fort hauts montez;
quoiqu'ils ne Ie soient pas a beaucouppres tant que Ie dit mon Confrefie;
il est certain qu'ils Ie sont beaucoup pour leur grosseur, qui n'excede pas
celIe d'une Poule d'Inde ordinaire. 11 est vraique je ne les ai pas mesure,
mais je suis sur que des pieds a la tete, ils n'ont pas plus de quatre pieds
de hauteur; ils ont les pieds & les cuisses toutes rouges, presque toutes
leurs plumes des ailes, du dos & du ventl1e, sont de la meme couleur, &
tres-vive; leur col est grele, & la tete est petite; mais elle est armee d'un
bec long, assez gros, arcque & fort dur, qui leur sert a chercher dans Ie
sable & dans les marecages les vers, les petites crabes, les poissons, &
les insectes qui s'y trouvent 3); ils boivent a merveilles de 1'eau salee; ils
sontextremement deffians, & lorsqu'ils sont a chercher leur nourriture,
il y en a toujours un qui fait Ie guet, & qui avertit par un cri ses Camarades
des qu'il apper<;:oit la moindre chose qui lui donne de 1'ombrage, & aussi-

1) Dat LABAT niet over Bonaire spreekt vindt zijne verklaring in den loopenden titel:
,Nouveaux Voyages aux Isles Fran~oises de l'Amerique',

2) De afbeelding tegenover bl. 383 is niet goed geslaagd en op verre na zoo fraai
niet als die bij DU TERTRE,

3) Als de Flamingo het voedsel aan de oppervlakte van het water opneemt, beschrijft
hij herhaaldelijk een cirkelsegment van rechts naar links. Waarneming in Artis,
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tot il s'envole & tous les autres Ie suivent; ils sont toujours en troupe, &
,lorsqu'ils sonta terre, ils se tangent de file, les jeunes & les vieux entre
melez. Les jeunes ont Ie plumage gris-clair; ce n'est qu'en croissant, &
avan~ant en age qu'ils deviennent rouges. On me montra quantite de
leurs nids, ils ressemblent a des cones tronquez, composez de terre grasse,
d'environ dix~huit a vingt pouces de hauteur, sur autant de diametre par
Ie bas, ils les font toujours dans l'eau, c' est a dire dans des mares, ou des
marecages. Ces cones sont solides jusqu'a la hauteur de 1'eau, & ensuite
vuides comme un pot avec un trou en haut. C'est-Ia dedans qu'ils pon
dent deux ceufs qu'ils couvent, en s'appuiant contre, & couvrant Ie trou
avec leur queue. J'en ai· rompu quelques-uns sans y trouver ni plumes,
ni herbes, ni aucune chose pour reposer Ies ceufs; Ie fond est un peu
concave, & les parois fort unis; mais j'ais eu Ie malheur de n'y trouver ni
ceufs, ni petits 1). Ces oiseaux ne se laissentapprocher que tres-difficile
ment; il faut se cacher dans les broussailles, pour les tirer quand ils vien
nenta terre. Nos gens en tuerent quelques-uns, & trouvoient leur chair
bonne. J'en ai mange, elle sent un peu Ie marecage; les jeunes sont meil
leurs que les vi,eux, parce qu'ils sont plus tendres. Je souhaitois fort d'en
avoir de jeunes pour les apprivoiser; car on en vient a bout, & j'en avois
vu de fort familiers chez Ie Gouverneur de la Martinique" (T. VI.,
p. 382-5). Er voIgt nu eene beschrijving van de vangst van eenige exem
plaren door middel van strikken. Als anderen prijst hij den fijnen smaak
der tong en verklaart: "Si jamaisje me rencontre en lieu ou il y ait des
Flamands, je ne manquerai pas d'eprouver, si les langues des femelles
sont meilleures quecelles des males, comme bien des gens Ie pretendent."
Hij besluit als voIgt: "C'est assurement un des plus beaux oiseaux que
1'on puisse voir; outre les grosses & les moyennes plumes dont il est cou
vert, il en a de tres-petites en maniere de duvet tres-fin &assez long,
aussidoux, & aussi chaudque les peaux de Cigne; on s'en sert aux memes
usages. La couleur rouge & vive des Flamands, doit, ce me semble, I,es faiie
preferer aux Cignes" (p. 386). Zooals men ziet kende LABAT evenmin de
broedwijze uit eigen aanschouwing als DAMPIER, ROCHEFORT, DU TERTRE.
NEWTON vergist zich dus ten tweedenmale wanneer hij zegt: "Dampier
asserts as of his own observation ... thatthe hen stands upon them (her
legs) while performing that duty which in other birds is rightly called
'sitting'." Wat is het geval? Deze zeevaarder geeft zeer duidelijk te ken
nen dat hij nooit nesten of jongen gezien had voor hij Sal bereikte en
toen hij daar aankwam was de broedtijd reeds lang voorbij. Naar mijne
meening heeft men de broedende houding verward met de voedende: in
het tweede geval staat de vogel gebogen over het nest.

In Vierschillende oude reisbeschrijvingen, zooals o.a. de vermaarde
,Oost- en West-Indische Voyagien' en ,Colyn' heb ik te vergeefs gezocht
naar mededeelingen omtrentdezekolonie; DE OVIEDO'S Historia natural

1) Neen,want hij kwam er aan ,Ie Samedi demier jour de Janvier' (1705); p. 373.
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(y general) de las lndias had ik niet te mijner beschikking. Wel trof ik
nog de volgende aardige mededeeling omtrent een ander eiland..

IOHANNES DE LAET, Beschrijvinghe -wm West-Indien, 2e druk, 1630,
zegt op bIz. 21 (lste Boek. Van't Eylandt Cuba, Het twaalfde capittel)
het volgende omtrent de aldaar voorkomende flamingo's: "daer zyn oock
andere voghels, van fatsoen als kranen, die jonck zijnde, heel wit zijn
van veeren, ende worden allenxkens van alderhande coleuren; de Spaegn
iaerden noemen die nu Flamencos, indien de selve ghevonden wierden in·
Nova Hispania; souden daer groot werck van maken om tegebruycken
tot haer pluym-wercken: ende ghelyck sy altijt tsamen rotten vijf hondert,
ja duysent in een troupe, so schijnt het een kudde schaepen te wesen
met root gheteeckent, daerse sitten; en vlieghen doorgaens niet, maer
sitten aen de zee-kant met de beenen in 't water, ende drincken zoudt
water, so dat de Indianen de selve op-houdende in hare huysen, ghe
nootsaeckt zijn zout in haer drincken te doen."

Met het jaar 1893 wordt een nieuwe phase in de belangstelling voor
onzen vogel ingeluid. In het Engelsche tij dschrift The Ibis van dat jaar
(Vol. V) verschijnt een artikel van den bekenden ornitholoog ERNST
HARTERT ,On the Birds of the Islands of Aruba, Curac;:a9 and Bonaire'
(bIz. 289-338). In dit artikel zegt Dr. HARTERT o.a. het volgende over
den Flamingo: ,,32. Phoenicopterus sp. inc. A great number of Flamingoes
breed on Bonaire. They are locally called "Chogogo". On the 12th June I
went to the "Salt-pans", where I saw several hundreds of Flamingoes
standing in the middle of the vast shallow water-basin on their nests. Un
fortunately I had no rifle with me, and the locality not producing a single
bush nor anything to hide anyone approaching, it was impossible to get
within gunshot-distance. The aspect of hundredsof these wonderful birds
was even more picturesque than that of the Indian Flamingo. In spite of
the assurances of the men, who told me there were no eggs, I walked along
with my guide, knee-deep through water! (which was, in fact, like a
solution of salt and saltpetre) to thenests." N a een uitweiding over zijn
waadtocht die, waals mij ook duidelijk werd uiteen beschrijving van
het terrein door Dr: WAGENAAR HUMMELINCK, wel buitengewoon
pijnlijk en vermoeiend moet zijn geweest, vervolgt de schrijver:
"The nests themselves were flat plateaus, standing out of the water from
three to six inches, the water round them being apparently very shallow,
but it was often the fatal crust that caused this appearance, not the
proper bottom. Many of the nests were close together and sometimes
connected by dry ground. They were quite hard, so that one could stand
on them, and almost the only way of getting along was to jump from
one nest to the other. The nests consisted of clay, hardened by the sun
and penetrated and overcrusted with salt, and of pieces of coral, with a
distinct concavity in the centre. On some of the nests we found freshly
broken eggs of some species of Tern, and lying in the water I found
two eggs .of the Flamingo, which) turned out to be quite fresh and
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eatable, although they must have been in the water for some time. After
the breeding-place of the "Chogogo" had been thus disturbed, these shy
birds left the spot and flew to the other side of the island. I am told they
change their breeding-places very often. The two eggs measure 3.35 and
3.345 inches by 2.13 and 2.16." (pp. 335, 336 1 )).

In de Nederlandsche boeken en geschriften die zich met de Beneden
windsche eilanden bezighouden is weinig te vinden: de belangstelling
der schrijvers isbeperkt tot de economische beteekenis dezer gewesten
of tot staatsinstelling en bestuur. Eerst in latere jaren komt-hierin ver
andering.

In J. H. HERING, Beschrijving van het eiland Curafao en de daar onder
hoorende eilande:n, Bon-Aire, Oroba en Klein Curafao, Amsterdam,
MDCCLXXIX woreit met geen woord gerept over deze vogels, die door
hunne schoone kleuren enongemeene gestalte zoo de aandacht trekken.

Bij G. B. BOSCH, Reizen in West-Indie, .en door een gedeelte VclIll

Zuid- en Noord-Amerika, Utrecht, 1836, 2e deel, blz. 299, vinden wij de
eerste ondubbelzinnigemededeeling dat "de Flam~ngo" zich op de zuid
oostelijke landtong van Bonaire" ophoudt, echter niet op Curac;:ao of
Aruba wordt aangetroffen.

Het doet eveneens aangenaam aan bij M. D. TEENSTRA, De Nederland
sche W est~Indische Eilanden, Amsterdam, 1837, 2e stuk, bIz. 193, te
lezen: "Op de 2.0. landtong van Boniaire vind men de ongemeen fraaije
roodgevederde Flamingo, welke prachtige vogels slechts hoogst zeld
zaam op Curac;:ao en Aruba gezien worden." Prof. K. MARTIN (Bericht
iiber eine Reise nach Nieder!. West-lindien 1,1888), die Bonaire geolo
gisch onderzocht, zwijgt over de fhmingo-kolonie, ofschoon hij deze.
vogels gedurende de vaart wel heeft waargenomen. Het bekende· vroe
gere kamerlid H. VAN KOL, schrijver van Naar de Antillen env'ene
zuela, Leiden, 1904, zag de vogels maar hield ze, door de kleur misleid,
voor Ibissen. Hij schrijft op bIz. 233 niets anders dan: "Groote roode
ibissen stonden roerloos op een poot te loeren !" Dit was op zijn tocht van
Slagbaai naar Rincon. G. VAN LENNEP COSTER zegt in zijn Aanteeke
ningen gehoud~n gedurende mijn venblijf in de W est-Ind~en, in de jaren
1837-1840, Amsterdam, 1842, p. 87 het volgende: De zoutpannen te
Pedro Kely verlatende, vindt men, de kust westwaarts op volgende, op
drie vierde mijl afstands van daar het Flamingo Meer 2), zijnde eenuit
gestrekt zout binnenwater, aldus genoemd naar het groot aantal vogels
van dien naam, die men in dat water te gelijk met vele pelikanen aan
treft." In 1907 wijdde Neerlandia, orgaan van het Algemeen Neder
landsch Verbond, een nommer aan Bonaire, bIz. 189-217 3 ). Tot mijne

1) Zieook Novit. Zoologiae, 9.
2) Met het Flamingo Meer is het Peke1meer bedoeld; de zoutpannen van Pedro Kely

heeten thans Oranjepan, ze liggen bij Zuidpunt.
3) De ~ncyc1opaedie van Nederlandsch West-Indie, Leiden, 1914-1917, schrijft op

bIz. 558: "... de Flamingo (Kar. Dokoko) draagt in Suriname den naam Zeegans, ter-
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bevreemding trof ik daarin niets over den Flamingo aan, doch dit gemis
werd in 1909·goed gemaakt door een zeer deskundig artikel van Pastoor
P. A. EUWENS O.L. - die in het Bonaire-nommer uitvoerig over schild
padden schreef - in De Levende .Natuur van dat jaar, bIz. 16-19.
Pastoor EUWENS had, gedurende zijn langjarig verblijf te Rincon op
Bonaire, ruimschoots gelegenheidden vogel goed waar te nemen. J?oven
dien stelde hij groot belang in de geschiedenis van het eiland en van de
vogelkolonie en was daarin zeerbelezen. Zijn artikel is dus hoogstbe
langrijk eft betrouwbaar. Destemeer treft ons dus wat hij, die toch
bekend was met de onderzoekingen van WHEELER en CHAPMAN betref
fende de broedwijze 2), opmerkt omtrent, de mededee1ingen van Bonai
rianen die de voge1s broedend hadden waargenomen.

Aangenaam doet het aan in het boekske van Mr. W. J. VAN BALEN,
Zes Nederlandsche Antillen (1941), zooal geen uitvoerige beschrijving,
dan toch een enthousiaste vermelding der kolonie bij het Goto-meer aan
te treffen. De schrijverzegt: "Als landsc!lap is deze omgeving" (de streek
tusschen Rincon en genoemd meer) "zeer aantrekkelijk, vooral wanneer
ons pad afdaalt naar de oever van het Goto-meer, eenstille lagune die
met de zee in verbinding staat. In het ondiepe water van deze ongestoor
de plas zien wij duizenden flamingo's roerloos staan te visschen, een der
lange rose poten opgetrokken en de dunne. hals in e1egante bochten ge
kronkeld 1). AIleen reeds om dit zeldzame schouwspel is Bonaire een
bezoek waard" (bIz. 81-82).

In zijn uitgebreide werk Ons Gebiedsdeel Curafao (1937) zegt hij
nog, in een beschrijving van het Goto-meer: "Na eerst een paar tamelijk
steileheuvelruggen te hebben overwonnen, komen we weldra langs den
oever van het Goto-meer te rij den, een soort van binnenzee die met een
zwaar zouthoudende pekel-oplossing gevuld is ... Die stille waterplas IS
omgeven door heuvelhellingen vol aloe en geiten; verderop zien we hon
derden flamingo's roerloos in het water staan, alsooievaars op een poot,
met den slanken nek sierlijk gebogen. De jacht op deze elegante rose
lagunebewoners is verboden. Bepaald schuw lijken ze dan ook niet te
zijn, maar toch schijnen ze bij voorkeur de van den weg afgekeerde uit
hoeken dier poelen op te zoeken" (bIz. 1l4~5). Ook in zijn Onze Ameri
kaansche gebiedsdeelen - in 1941verschenen onder des schrijvers
schuilnaam ,JULIO TAMANCO' - wijdt hij eenige regels aan de kolonie
bij het Goto-meer (bIz. 82). FR. M. REALINO zegt op bIz. 121 van.zijn
voortreffelijk boek, De Nederlandse Antillen (3e druk, Cura<;:ao

wijl men met den naam Flamingo de roode Ibis, Guara rubra, aanduidt. Op .de
Kleine Antillen is eerstgenoemde saort bekend onder den naam Chogogo; zij broedt o.a.
in menigte op Bonaire volgens Hartert." Kat. beteekent Caralbisch.

1) Zie ook A. H. EVANS, Birds, p. 147.
2) Hier zijn door Pastoor EUWENS of diens zegslieden twee standen verward: die

tijdens het voeden en die gedurende de rust.
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1938): "Bij het Goto-meer en bet Pekelmeer ziet men dikwijls flamin
go's,' zij hebben daar ook hun broedplaatsen". Tegenover den tekst staan
twee foto's, welke later als 7e en 4e afbeelding in het nog nader te noe
men boek van ALFONS GABRIEL zijn opgenomen en die op PI. IX van
deze publicatie nog eens zijn afgedrukt. De wetenschappelijke naam van
den Flamingo wordt op bIz. 2,09 gegeven. )

Van 1909 af is er een stijgende belangstelling in de kolonie. In 1931
verschijnt Dr. RUTTEN'S artikel in Ardea en in 1938 komt het boek
uit van ALFONS GABRIEL, een Oostenrijker, die een tijdlang als arts op
Bonaire vertoefde.Het boek draagt den titel Tschogogo. Aus dem Leben
der Flamingos (Stuttgart 1938) 1 )en is verlucht met ,23 Kunstdruck
tafeln' ,waaryan negen photographische opnemingen uit het leven der
Flamingo's zijn. ,Tschog6go' of ,Chog6go' is de inheemsche naam van
dezen vogel. Sommigen zien hierin een klanknabootsing van de vogel
stem, doch Pater EUWENS zegt dat het geluid der Flamingo's klinkt als
,kokwekke' (Levende Natuur, 1919, bIz. 17) 2). Dr. M. G. RUTTEN geeft
in zijn artikel in Ardea XX, 122 den naam weer als ,sjogogo'. De orni
thologische waarde van GABRIEL'S boek wordt wel eenigermate vermin
derd door het feit dat hij het niet ter plaatse schreef, telkens na zijne
waarnemingen, doch hter als herinnering. Onder de photographieen
treffen ons vooral deeerste, meteen donsjong in het nest, benevens de
vierde, vijfde en zesde, omdat men op deze de ontwikkeling van den
'eigenaardigen snavelvorm kan waarnemen: de kromming ontstaat eerst
gaandeweg. Jammer genoeg is er geen opneming van den broedenden
vogel !

De bekende voorliefde van den Flamingo voor zilt water was reeds
vroeg waargenomen. De Spaansche vorstenzoon Don JUAN MANUEL
zegt omstreeks 1327 in zijn Libro dela Caza, bij een opsomming van
jaagbaar wild bij Chinchella in Murcia: "e a otras aues llaman flamen
<Iues que son fermosas aues e muy ligeras para cac;:ar sinon por que son,
muy graues de sacar del agua ca nunca eston sinon en muy grant laguna
de agua salada ... enla laguna delos salinas ay garc;:as (reigeys) e flamen
'ques" (bIz. 69 van Baist's uitgave). Watden naam van denvogel'betreft,
deze is door ons uit bet Engelsch overgenomen. De Engelschen ont
leenden hem aan een der Romaansche talen waar hij als voIgt luidt:
Portugeesch flamengo 3), Spaansch ftam enco, Provenc;:aalsch flame,nc.
aIle samenhangende met het Romaansche flama, vlam.

In het hierna volgende heb ik de gegevens verwerkt die mij op de vrien-

1) Zie de bespreking van dit boek door Dr. P. WAGENAAR HUMMELINCK in De West
Indische Gids van 1939, bIz. 322.

2) ARRIGONI DEGLI ODDI. zegt van .den Europeeschen Flamingo .dat zijn geluid is:
,un' che-che simile a quello dell' Oca selvatica'. Manuale de Ornitologia italiana (1904),
p, 686.

3) Thans Flamingo.
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delijkste wijze en met de grootste welwillendheiddoor Dr. P. WAGENAAR
HUMMELINCK werden verschaft. Genoemde Heer had zelfs de beleefdheid

KLEIN
BONAIREO

Schetskaartje van Bonaire - met de
voornaamste zoute binnenwateren -. Het
terrein dat na zware regenval onder water

staat is gestippeld.

Geteekend door Dr. P.

WAGENAAR HUMMELIr-:-CK

BONAIRE
.5 KM

KRALENDIJK

mij een bezoek te brengen ten einde mondeling een en ander toe te
lichten. ZEd. heeft het gedeelte dat zijne waarnemingen bevat nagezien,
verbeterd en aangevuld.
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Zooals men weet heeft Dr. HUMMELINCK geruimen tijd in de AntiIlen,
met name op Bonairevertoefd in den jare 1930, eerst een maand als
deelnemer aan de Utrechtsche Antillenexcursie onder leiding van Prof.
RUTTEN, later zelfstandig nog vier maanden. In 1936 en 1937 is hij
toen nogenkele wekenop dit eiland terug geweest. Zijne ervaringen
en bevindingen benevens de vruchten van zijn wetenschappelijke onder
zoekingen heeft hij o.a. in de volgende geschriften neergelegd. Ten
eerste in het Reisebericht van zijn "Zoologische Ergebnisseeiner Reise
nach Bonaire, Cura<;:ao und Aruba im Jahre 1930" 1) en ten tweede
in de beide deelen van zijn Studies on the Fauna of c'urafao, Aruba,
Bonaire and the Venezuelan Islands 2). Uit het eerste, eene geillustreerde
beschrijving van den geologischen, botanischen en zo6logischen toestand
dier eilanden, licht ik het volgende dat betrekking heeft op de broed
plaatsen der Flamingo's: "Die Salinen sind fast aIle durch einendurch
lassigen Triimmerwall yom Meer geschieden; sie k6nnen jedoch geolo
gisch auf ganzlich verschiedene Weise entstanden sein (als Typen nenne
ich : Goto, Salinja Martinus, Pekelmeer und Salinja Plenchi). Bei h6he
rem Salzgehalt findet sich in ihnen die bekannte, mehr oder weniger
kosmopolitische Salzlakenfauna mit Artemia und Ephydra als Haupt
typen; hei niederen Konzentrationen kann ihre Flora und Fauna dagegen
einen sehr eigenartigen Charakter tragen" (bIz. 309).

Het Go~6 en het Pekelmeer liggen in bijna onbewoonde deelen van
Bonaire; heteerste Noordwestelijk, het tweede Zuidelijk van de hoofd
plaats Kralendijk. Het Got6, een verdronken dal, bestaat uit een wijde
kom, de Salinja Grandi, en een smal, 100-200 meter breed kanaal, het
Lagoen,dat door een bijna 200 meter breeden, doorlaatbaren wal van
koraalpuinvan de zee is gescheiden. De heuvels rond hetGot6-meer
zijn bedekt met een ijl, open plantendek van hoofdzakelijkdoorriig
struikgewas en cactussen. Het smalle kanaal ligt ingesloten tusschen de
steilranden van koraalkalkterrassen; de kom heeft daarentegen meestal
een vlakken oever met lage heuvels, welke voornamelijk bestaan uit het
diabaasgesteente, waaruit ook de kleine eilandjes welke in/het ondiepe
deel zijn gelegen, zijn opgebouwd.

Het Got6 heeft, in den drogen tijd des jaars, een oppervlak van
ongeveer 3 vierkante kilometer, in den regentijd is het grooter. Bet
Lagoen is, van Zuid naar Noord, 16 tot 12 meter diep; het Zuidelijk
dee! van de Salinja Grandi 10 tot 5 meter. Het Noordelijk en Noord
oostelijk deel is echter zeer oridiep; dit is het gebied waarin de Flamingo's
zich gaarne ophouden, hier liggen ook de kleineeilandjes waar deze
vogels hunne broedplaatsen hebben.

De bodem van de Salinja Grandibestaat uit een zwarte modder welke

1) ZooIogische ]ahrbiicher (Syst.) LXIV, Gustav Fischer, 1933.
2) Martinus Nijhoff, 1940.



176 [Ardea 32

in het oevergebied sterkzandig is; plaatselijk kan de bodem echt,er ook
rotsachtig of met een dunne korst van kalksteen bedekt zijn. Het water
bevat gewoonlijkllO-120 gram chloor per liter, het is dus zeer zout
(zeewater bevat omstreeks 20 gram), met een soortelijk gewicht van
ongeveer 1,14. Na regens vloeit vanuit het binnenlandveel zoetwater
toe; dit zal vooral het zoutgehalte van de oeverzone beinvloeden, maar
verder als een minder zoute waterlaag op de zwaardere pekel blijven
drijven. Daar in dit gebied de verdamping den neerslag verre overtreft
en, vermoedelijk, na heftige regenbuien een deel van het minder zoute
water naar tee afvloeit, zal het zoutgehalte spoedig zijn vroegere waarde
weer bereiken en, op den langen duur, zelfs grooter worden. De tem
peratuur van het water is zeer hoog, meestal 30-35° C

De meest opvallende dierlijke organismen zijn hetpekelkJjedtje,
Artemi'a salina" nauwelijks 1 centimeter lang, dat in dichte Zwermen
voorkomt, en de larven en poppen van de zoutvlieg, Ephydra spec., die
op sommige plaatsen eveneens in groote hoeveelheid wordt aangetroffen.
We mogen wel aannemen dat deze· beide dieren een belangrijk deel van
het voedsel uitmaken dat de Flamingo in deze gebieden tot zich neemt.
Een eenvoudig maagonderzoek, dat deze veronderstellingaan de werke
lijkheid .zou kunnen toetsen, werd echter nog nooit verricht.

Het Pekelmeer is het Westelijke, verdronken randgebied van het
vlakke, !age kalksteenterraswaaruit het Zuidelijk deel van Bonaire is
opgebouwd. Het is van de Zee door een 100-200 meter breeden wal van
koraalpuin en zand gescheiden, en heeft verder een volmaakt vlakken
oever welke zich slechts zeer geleidelijk boven den waterspiegel verheft.
De omgeving van het Pekelmeer is vrij troosteloos: aan den eenen kant
de zee, aan den anderen kant, zoover het oog reikt, een kale vlakte, met
hieren daar wat ijJe strandvegetatie.

De bodem bestaat meestal uit een fijn, lichtgrijs slib en is dikwijls
met een dunnekorst van kalksteen bedekt. Soms is er een algenmat met
daaronder een zwarte, stinkende modder; speciaal is dit het geval in de
.zoutpartnen welke inhet meer (de Witte Pan) en in het Zuidelijke
(Oranje Pan) en Noordelijke randgebied (Blauwe Pan) zijn aangelegd.

Het Qppervlak van het Pekelmeer bedraagt 4-6 vierkante kilometer
in deri drogen tijd; in den regentijd wordt de oostelijke oever ver
overstroomd enkan het meer weI twee m.aal zoo groot worden. Ver
moedelijk is het nergens veel dieperdan 1 meter. De broedplaatsen van
de Flamingo's schijnen hier in het Oostelijke randgebied tezijn geLegen.

Het zoutgehalte is ongeveer gelijk aan dat van het Goto. Het meest
·opvallende organisme is ook hier weer het pekelkreeftje, dat hier een
opvallend mode kleur heeft, door het opnemen van bepaalde bacterien
en algen, welke het water en het zouthoudende slik op den oever sams
een kleur van lichte tomatensoep verleenen.
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Tot zooverre de gegevensdie Dr. BUMMELINCK mij aangaandede
p]aatselijkegesteldheid mededeelde: Daarin komt eene mededeeling voor
ontleend aan GABRIEL die van het grootste belang is voor onze kennis
van de broedwijzedezer merkwaardige vogelsen dieeen eindemaakt aan
de bovenvermeide 1egenqe dat de Flamingo staan<:lebroedt. Terwij.l toch
deze vogels overal Viaar in zilte omgeving slik voorhanden is daaruit hun
kratervormig nestopbouwen,leggen zij op de kleine eiland-.
j e sin he tm e erG 0 t 6 he t e i 0 P d en na akt en gro nd, dus
op het diabaas; voorzoover uit de photographie van GABRIEL, is, op te .
maken, zonder eenig nestmateriaal. Bier moetdus de vogel de gewone
broedhouding aannemen en het isniet te gelooven datzij ophetheuvel
vormig nest eene andere broedwijze zou toepassen. Hen die be1angstellen
indeliteratuur aangaande debroedhouding van dezen intetessarltenvogel
verwijs ik naarNEwToN, A Dictionary of Birds, bIz. 25?eu256,naal'
het bovengenoemde .artikel van Pastoor EUWENS en naarNAuMANN. VI,
.blz. 293 (met afbeelding van broe<:lende vogels). De Studies on the Fauna
of Curafao etc. hebik genoetrid omdat het photogl'aphieen en~aal'tj.es

bevat die den lezersvau dit artikel zullen interesseeren. GAB.RIEl. (wiens
boel, niet het werk is van eennauwkeurig waaruemenden.ornitholoog, die
angstvallig opteekent wat hij op het oogenbHk waarneemt, maar die ult
zijn geheugen put)deelt ons omtrent hetbioedeno.a. het volgende
mede, nadat hij vermeld heeft dat de vogels in Juni (een nadere datum
ontpreekt !) desnachts op het eibndwaren aangekomen:."Unter den
verstreut im Salzseeliegenden Inselchen erkennen wir schon von,weitem
<:lie {'on den Flamingos zum briiten auserwahlten; dort stehen die Tscho
gogo indichten Massenzusammengedrangt( 41). Wir wartendrei
Wochen,ehe wirdie Bl'utstatten del' Tschogogo wieder aufsuchen. '-;-,.
Auf jedem del' Model'hiigel liegt ein iiber faustgrossesEi.' Nirgends gab
'esmehr als ein Ei auf je einem Bruthiigel. ~, Auch Chapman fand
stets nul' eia Ei. .,- Viele Vogel sitzenbriitend mituntergeschlagenen,
zusammengeknickten.Beinen, .unmittelbar am Ei. .,- Auf den Steininseln
in' Goto liegen die Eier,dort, wo keinSchlammhiigel, zusammeflgescharrt
werden konnte, mitunter aufblossem Fels {44). Noch.drei Wochen.
Es ist del' 5. August.... bei Annaherung an die FlamingopIatzeerkennen
(wir), dassdie junge Brut ausgebrochen ist (45). Wi;e Riesenexemplare
eben ausgeschliipfter Enten liegenwunderlicheGeschopfchenin den
Dellen del' Schlammhiigel. Doch Schnabel und B~ine sind rotfiEh und
in Verhaltnis zum iibrigen Korper auffallend machtig entwickelt, und
das Daunenkleid ist nicht gelb,sondern grauweiss. Um die Augen ist
die Baut nackt (46). Bereits wenige Tage nachdem Ausschliipfen 1st
es ge~iss, dasskeine. Enten mehr aus Ihnen werden konnen.Die Brut ist
boch aufgeschossen.Beine 1) und Schnabel sind grauschwarz geworden.

1) Dit moet dan de kIejr bij jonge vogds zijn; vgl. .aant. lop bIz., 165.
Ardea . 12
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Diese beginnen sich deutlich in der Mitte nach abwiirts zu kriimmen (49).
Noch einige Wochen spater (maar wanneer?) ...~ "Tschogogo 10 bula
bai", sagr der begleitende Neger. "Die flamingos fliegen fort". Und
wirklich. EineWanderung, die lins balddarauf' beim Pekelmeer und
bei Goto vorbeikommen Iasst, helehrt uns,dass die Flamingos weg sind:
iibers Meer." (56). Alles heel interessant maar ongedocumenteerd!

Samenvattendezou ik willen zeggen dat wij nu weten:
dat de Flamingo van ouds op Bonaire broedt 1) ;
dar er twee broedplaatsen zijn: de Oostelijke oever van het P~kelmeer

en de eilandjes in de SalinjaGrandi van Got6;
dat zij .hun eieren in de bekende nesten leggen wanneer er slik~n-

wezig is; .
datzij die, bij gebrek aan slik ookop den naakten bodem .leggen;

/datzoutkreeftjes en de larven der zoutvliegvermoedelijk hetgrootste
dee! van hun voedse! uitmaken;

dat hunne broedhouding de gewone is en zij dushunnepootensamen~. .,

vo:uwen;
en vootts dat wij niet weteri:
of zij voortdurend op Bonaire vertoeven of weI nadenbroedtijd

elders heentrekken;de berichten daaromtrentzijn noch duidelijk, noch
stellig 2 ) .

. Wijzijn ook onvoldoende ingelicht over denduur van den broedtijd,
omtrent de verdeeling van den arbeid tijdens hetbroeden enna het
uitkomen derjongen 3). Hier ligt een benijdenswaardig endankbaar
arbeidsveld open voor een jongen ornitholoog. .

Her is een verblijdend feit dat sinds 20 Juli1926 opCurac;ao en
onderhoorigheden veel gedaan is tot bescherming van dediersoorten
"nuttig voor land-en ooftbouwof die langzamerhand uitsterven· enop
welker voortbestaan prijs wordt gesteld" (Rublicatieblad 1926, No. 60;
1931, No. 59; 1932, No. 37).Aan deze diersoortenisin het Publicatie
blad van 1934, No. 58, toegevoegd:"e. Phoenicopteri.Phoenieopterus
roseus ~ Flamingo". Het zal den lezer treffeo. dat hier de Ph. roseus,
niet ruber genoemd wordt. Hoewel er m.i. geen twijfel kan bestaan dat
de vogel van Bonaire tot de SPlXies ruber behoort, dient toch gezegd te
worden dat, voor zoover ik hebkunnen nagaan, nooit exemplaren weten
schappelijk zijn onderzocht en dat HARTERT spreekt van,Phoenicopterus
sp. inc.'. Dus alweer iets dat wij alsnog niet met stelligheid weten.

1) Stellige gegevens werden eerst in 1836 gepubliceerd door G. B. BOSCH (p. 299).
2) Zie bijvoorbeeld GABRIEL, op ..cit. biz. 14, 28.
3) Men vergelijke wat NAUMANN, VI, 293 hieromtrellt .mededeeltaangaande den

EuropeeschenFlamingo.
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Rectificatie

Door een ongelukkig toeval zlJn in mijn ~rtikelover Zevenhuizen
(Aloude Vogelkunde IV, bIz. 31) eenige regelsverkeerdafgedrukt.
Men leze: "Twee soorten van Kwakken vindt men, alsnaamentlyk de
zogenaamde Blaauwe, en deBruingesprenkelde".Evenwel,erkan. ook

.een verwa,rring zijn tusschen het mannetje en het wijfje van den Kwak
en men vergete niet dat ook de Ralreiger vroeger in de omgevingvan
Rotterdam voorkwam, Gevolgtrekkingen uit CHOMEL'S opmerkingzijn
gevaarlijkzonder nadere gegevens.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik de 1ezersvanmijn artikel.
alsnog opmerkzaam te maken 0peen bijdrage van den Nestor der eiere
kundigen, den HeerA. A. VAN FELT LECHNER, getiteld"Hetvoormalige
Zevenhuizensche Bosch, een vogeloord uitvroeger eellwen"" in'deri
VIIen Jaargang (1918) vandit tijdschrift. Na vijfen twintig jaar was
dit rnij, helaas! ontgaan.

Waarnemingen van broedvogelsen' trekvogels In 1942

medegedeeld door

G. A. BROUWER en DR.G. C. A. JUNGE

Het v~slag over 1942 bevat iri hoofdzaak gegevens, die>onszijn toe
gezonden door de hieronder genoemde waarnemers.· Deze gegevens' zijn
ter wille van de volledigheid aangevuldinet opgaven uit "De Levende

~ Natuur" (jrg. 47), "Limosa" (irg. 15 en 16), "Jaarverslag 1942 v. h.
Vogeltrekstation Texel", "Meded. Centro Inst. Flor. & Faun. onderzoek
in Groot-Amsterdam" (vroeger "De Waarnemer'i) , "Meded. werkgroep
afd. Rotterdam der Ned. Nat.hist. Ver.", Juli'43, "De Wandelaar"
(jrg. 14) en "In weer en w.ind" (jrg. 6 en 7, nrs l-S). . .

Het is wellicht niet overbodig hier nogeens mede te deelen, dat de
ingekomenwaarnemingen door ons steedscritischbekeken worden en
dat wij observaties betreffende minder a-lgemeene soortenslechts dan
vermelden, wanneereenerzijds de kennis van den betrokkenwaarnemer,
anderzijds .de omstandigheden waarorider de waarnerning gedaan werd,
ons de overtuiging verschafferi, dat de-soort volkomenzekerherkend
werd. Misschien hebben wij soms· deugde)ijke waarnemingen in porte;
feuille gehouden en den betrokkenwaarnemer dientengevolgeonrecht
aangedaan en teleurgestdd. Ditkan onsoprecht spijten, temeer omdat
wij onze feilbaarheid als censor volkomen beseffen. Intusschen handelden
wij volgens het principe, dat er beter tien betrollwbare waarnemingen


