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NATUURLYKE~ ·HISTORIE 
VAN EEN 

AM ER I 1{ -A A N S C HE N 
. . 

twee voor-, en twee agter-vingers hebbende 

LANGSTAARTIGEN YS-VOGEL. 

DE Schryvers , welken de kennis der Vogelen ( Ornith9!o-
. gia ) behandeld hebben , zyn het niet eens omtrend de be,. 

paalingen der kenmerken , welken zy wegens de Y s -vogelen op
geeven. Wy verkiezen met de Schryvers van onzen tyd te be
ginnen. d'Heer BRissoN (a) ( 't is onbegrypelyk voor een lT,lan 
die zo veel gezien heeft,) maakt-zyn XIII. Orde van die Vogelen, 
welken twee voor-, en twee agter-klaauwen hebben'· door geene 
vliezen ( Membrana) te famen gehecht ; waar onder de Pape
gaijen , Spechten ( b) , Koekoekken , Toucans , enz. behooi·en. 
Verder zegt by, dat de Y s-Vogelen, by hem de XIV. Orde uitma
kende , drie voor- , en een~n agter - klaauw hebben. De Ridder 
LINNÉ ( c ) fchynt hem te volgen , hoewel hy de kenmerken dee
zer Vogelen niet van de voeten , als een wezeniyk kenmerk , af. 

. leidt. SEBA ( d) , en MoEHRING ( e ) , geeven hun mede, drie, 
voor- en eenen agter-ktaauw (/): E:pwARDs (g ), WILLOUGH

BEI . 
(a) ÜRNITHOLOGIA. Tom. IV. pag. 4-71. Par. I?,6o. Vl. Vol. Quarto. 

' ( b) ·Doch de Heer LTNNÉ beeft reeds lang een Speebt ondekt, metdrie voor-, en een 
acbter-'Vinger. Zie HoUTTtlYN, Natuurlyke Hift. der Dieren, enz. (volgens bet Sa, 
men}tel 'Van LINNJEUs) I. Deels, IV. Stuk, pag. 393· Amft . 1761. OCtavo. 

LINNÉ, Syjtema NaturrE. Edit. XJI. pag. 177. N. 2h. 
, ( c) Syftema utf. . 

( d) Thefaurus. Tom. I. en II. 
- ( e) Avium Ge.nera. AuricrE 1752. Oêtavo. Item Holl: Vertaaling daar van gen~ 

Gejlachten der Vogelen, door my met Aanteekeningen uitgegeeven. Amft. 1758. OElavo,, 
by P. Meijer. 

( f) Zie de Anteek. by myne Hollandfcbe uitgave van MoEHRING • . 
(g) Hijt. Naturelle des Oifeaux &c. Lond. 17 5 I. Quarto. 

idem Glanures, Lond •. J 7 58. Quarto .. 
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BE 'SCHRYVING VAN EEN 

BEI (b) , BELLON (i) , ALDROVANDUS ( k) , en GESNERUS ( /) , 
doen allen het zelfde... Alleen ScHWENKFELD ( m) , en KLEIN (n), 
zyn · volger, ( zonder my met deezes laatfl:en twyffelingen of onder
feheiding van den Aleion en ljpida op te houden) zeggen, dat 
deeze Vogelen maar twee voor-, en twee agter-voeten·,of klaauwen 
hebben. Men ziet uit dit kleine fl:aaltje, in welke verwarring de 
Geflagtkunde der Vogelen noch ligt , of liever, aan wat zwaarig
heden dezelve onderhevig is, door de onuitputtelyke verfcheiden
heden die zich in de ryken der -Natuur vertoonen. Wy moogen 
àlle onze paogingen aanwenden , om de waare grens- fcheidingeri 
der Natuurlyke wezens te ontdekken, en te bepaalen, de groote 
Bouwheer der Natuur doet ons , by elken fl:ap, ten aller dui
delykfl:e zien , dat hy al het gefchapene , als een gefchakelde kee
ten , aan elkaàr verbonden heeft. Maar , om tot ons onderwerp' 
weder te k.eeren , deeze fl:rydige gevoelens der Schryveren zyn, 
overëen te brengen , als men zich erinnerd dat verfcheiden Gewes-, 
ten , dikwyls Dieren voortbrengen , die in · eenige deelen van hun 
ligchaam verfchillen , fchoon anderfints , hnnne aart , eigenfchap.:. 
pen , en verfcheiden kenmerken , genoegzaam aan toon en, daç zy ,, 
voor het overige , overeenkomfl:ig zyn. 

In myne Aanmerkingen , by de vertaalde uitgave der Vogel- ge
flagten van MoEHRING , heb ik reeds gezegd , dat zich in het Ka
binet van ZYNE DooRL. HooGHEID, DEN HEERE PRINSE ERF
sTADHOUDER , ENZ. ENZ. ENZ., een uitlandfeb Y S-Vogeltje bevindt, 
met twee voor- , en eenen agter- vinger, nevens een ander Ame
rikaanfeb , met twee voor-, en twee achter- vingers. Beide die 

ver-· 
( b) Ornitbologia. Lond. 1676. Folio. · 
(i) L'Hiftoire de la Nature des Oifeaux. Paris I555· Folio. Het is %onderling, dar 

die Scbryver deet.e Vogelen met drie <voor- , en eenen acbter-klaauw befcbryft, daar b' 
bun, in zyne afbeelding , duidelyk, twee voor· , en twee achter-ktaatvwen geeft. 

( k) Ornitbologia. Bononi12 1640. Folio. 
(l) Vogel-Bucb. Zuricb 1657. Folio. 
( m) Tberio-tropbeum Silejice. Lignicii 1603. Quarto. 
( n) Stemmata Avium. Lipf. 1759. pag. 6. Tab. V. Quarto. 

lt&m Avium prodromus. Lub. 1750. p. 31. &c. QJ~arto. 

verj 
.ten 
ling 
en 
gew 

2 
I 

fche 
nen, 
het · 
zone 
'heefi 
niet 
fielfi 
ter n 

u 
.zamE 
in an 
van ~ 

H 
kort, 
tig ui 
boog< 
voete 
porge 
('t g• 
leedei 
daar l 
in de 

Ze 
ten, 
leever 

· voor 



!) , 
n), 
]er-
dat 
wen 
·de 
' 
trig
len-
1gen 
,gen 
~ote 

dui
k:ee
rerp' 
zyn 
~es-, 

hun 
1ap.:. 
zy ,r 

-ge
Ka-
~RF· 

ldt' 
me-
die 

ver-· 

AMERIKAANSeHEN YS-VOGEL. s-
verfchiliende foorten zyn wy voorneemens op deeze uitgave te laa
ten volgen. Men voege hier by het onderwerp deezer Verhande
ling, 't welk mede twee voor- , en twee achter-klaauwen heeft ; 
en weêrom anderen , met drie voor- , en eenen achter - klaauw 
gewapend , ( gelyk de meefie Schryveren aan allen toefchryven ). 

Zie daar, door welke oorzaak mogelyk het verfchil ontfiaat. 
De geiteltbeid der voeten, ondertusfchen, van onzen inland

fchen Y s-Vogel, (van welke foort ik thans een onlangs gefiorve
nen , voor my hebbe , die door de geweezerr2 fi:renge koude op 
het Y s dood gevonden is , ) blyft van deeze verfchillenheid uitge
zonderd , vermits die wezenlyk , drie voor- , en eenen agter-klaauw 
heeft; en 't blykt hier uit, dat ScHWENKFE'LD, en KLEIN, voor al 
niet van onachtzaamheid vry te fpreken zyn , door dien zy het 
ftelfel der voeten , in deezen onzen gemeenen Y s-Vogel , niet be
ter naagezien hebben~ 

Uit alle de verfcheidenheden , welken ~ich in de V orfi:elyke ver~ 
.zameling, en by de Schryvers bevinden , nevens die, welken ik 
in andere Kabinetten gezien hebbe, dunkt my , dat de kenmerken 
:van dit geilacht het beft aldus bepaald worden. 

Het hoofd is groot in evenredigheid van het ligchaam, de hals
kort, de bek lang, breed, aan 't grondbeginzei meeft regt en pun
tig uitloopende, doch fomwyl, gelyk in deezen, wel wat neêrge
boogen; van boven , daksgewys , of gelyk een omgekeerde A. De 
voeten zyn kort, en tot over de dyën en kniën in de veeren ver
porgen, De klaauwen zyn lang, en altoos, voor al de buitenUen, 
( 't geen het befte kenm~rk van dit geilacht oplev~r~) twee of drie 
leeden ver aan elkander vafi: gegroeid, zo dat de voetzool zich al
daar breed en plat vertoond. De fi:agrten zyn onderfcheiden, doch 
in de meefi:en zeer kort. 

Zonder ons in de beuzelachtige vertelfels der Ouden in te !aa
ten , kan men met zekerheid dit volgende zeggen , ten opzicht der 
leevenswyze van onze inlandfche Ys- Vogelen. Zy houden zich, . 

. voor al in den broeityd, met paaren by een,, en fchuuwen dus , 
A3 in 
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in tegenHelling van anderen, de veel- wyvery. Zy maaken hun 
Nefrje aan de kanten der Slooten en Vyvers, zeer diep in den 
grond, .van drooge deelen van planten , waar onder zich dikwyls 
vifchgraaten van hun genomen voedzel, bevinden. Zy leggen 
drie à vier eiëren, en het mannetje voedt, in dien tyd, het wyfje. 
Hun gewoon voedzei is vifch , doch ik meen ook ontdekt te heb
ben , dat zy infeéten eeten. Zeker Heer , in Amfierdam , heeft 
my verhaalt, dezelven vry lang in een kleine kamer in 't leeven 
gehouden te hebben, in het midden op een tafel een fchotel water 
met leevende vifchjes zettende , die zy , in de vlucht, 'er aardig , 
wifien uit te haaien. 

De Y s-Vogel, welken wy hier befchryven zullen, is een der 
ti-aaifre Vogelen van dit geOacht, . gelyk men uit de bygevoegde af
beelding zien kan. · Dan het is volfirekt onmogelyk denzeiven naar 
behaoren af te beelden ; de fchitterende en veranderende glans der 
veeren heeft iets, 't geen het volmaakfre pinceel niet kan af fchet-• zen ; de fchoonfre kolenren, en de · kunfi van de mengeling der .. 
zelven~ zyn te zwak om de Natuur hier in naar te volgen. De 
borduurnaald, beil:uurd door een fchilder- eri oordeel-kundige hahd; 
is alleen daar toe in fraat; en ik heb, veele jaaren: geleedeil ~, 't 
genoegen gehad hier van een overtu!gend · bewys : te · öefçhou= 
wen ( o ). Deeze fchoone Vogel is my uit de CoJonie ~e Bèrbice 
gezonden. 

( o) De overleden~ Huisvrouw van ·den beroemden Kunft-Schilder SANDERS, te Rotter
dam, zelfs een Scbzlderesje zynde , beeft in baar leeven eenige weinige ]lukken, bloem
feftoenen verbeeldende, met z.yde geborduurd, daar al de regelen der Schilderkun ft vol
maakt in gevolgd z.yn. Daar, durf ik van die onwaardeerbaare Kunft-ftukken zeggen 
febeen de Kun ft in verbeelding de Natuur te evenaar en, door bet voordeel van den gloed e~ 
g~ans der z.yde, welk voordeel de Verfjtoffen ontbeer en, en '-t geen bun de fcboonfte vernis 

· nzet geeven kan. 

BESCHRY- . 
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AMERIKAANSCHEN YS-VOCEL~ "'! 

B E S C H R · Y ·v· I N G 
VAN DEN 

AMERIKAANSCHEN 

twee voor-, en twee agter- vingers hebbende 

LANGSTAARTIGEN YS-VOGEL . . 

Tab. I I. 

·Aangaande de bepaaling van de waare gtootte der Vogelen, ben 
ik lang in onzekere verkiezing geweefi. De maatneeming , 

welke de Heer . BRissoN , en anderen gevolgd hebben , is veel te 
twyffelachtig. De meefie Vogelen worden ons , opgevuld, uit ver.' 
fcheiden Gewefien toegezonden ; hier door wordt de huid, die rek
baar is , dikwyls buiten haare waare vorm gebragt, en de natuur
lyke gefialte van den hals en der Pooten veranderd , en zo voorts. 
Ik heb dan liever, eens voor al, de grootheden, by wyze van 
vergelyking, willen opgeeven , en· den Leezer hier in naar Die
ren wyzen, die elk bekend zyn. Op dien voet zeg ik , dat het 
lyf, of de ron;Ip van deezen Vogel ( het hoofd en den fiaart ., e1~ 
niet by gerekend) de grootte van onze gemeene en grootfl:e Lyfier· 
foorten evenaard. . 

De Bek , uit den hoek der kaak gemeeten, is twee duimen lang, 
zwart , aan 't grond-beginzei breed , van boven , daksgewys , fchuins 
afloopende , naar het uiteinde wat krom neêrdaalende , en eindi
gende in een redelyk fcharpen punt. De onder - bek heeft , ter 
weêrzyde by het hoofd beginnende, een breed en diepen fleuf, die 

zich 
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zich halverweg de lengte dier bek verlieft. De neusgaten zyn ovaal
rond, en ftaan digt by de voorhoofcis veeren. 

De Oogen De Tong 
De veeren van het hoofd tyn fchoon blinkend blaauw - achtig 

groen ; agter by den nek wat naar 't goud :. kleurige , en wat ver
der, naar het rood-koper:kleurige hellende. 

De rug-veeren fpeelen met een leevendigen rood-koper-kleurigen 
glans , voor al boven by den hals ; verder, en op de fchaften der 
vleugels, zyn dezelven meer~er blinkend goud-kleurig groen .. 

De vier onderfte flag- veeren der vleugels zyn zwart , de verde
ren fchoon blinkend groen , en geeven ( gelyk állè de veeren van 

· éleezen Vogel , ) een fchoonen goud- kleurig en weêrfchyn, .naar 
maate dat men de lichtftraalen 'er· op laat vallen. 

De bovenfte ftaart-veeren, . die omtrent vyf duimen lang zyn , 
pronken met dezelfde koleuren , doch met meer ·blaàuwen weêr
fchyn. Van onderen zyt'l zy blaauw-ftaal-kleurig, 

Sommige Vogelkundigen onder myne Leezeren verwonderen zich 
mogelyk, dat ik , op het voetfpoor myner voorgangeren , het getal. 
derflag-veeren, in hunne onderfèheiden rangen, en die van den ftaart, 
hier niet opgeeve: Ik meen in eenige myner febriften reeds de re
den da~r van ·gegeeven te hebben; zo ni~t, elk kan makkelyk ge
noeg naargaan, aan hoe groote onzekerheid deeze opgave onderhe
vig zy, voor al in Vogelen , welken ons gedroogd uit vreemde Ge
we:fi:en worden toegezonden, door dien deeze Dieren zeer dikwyls 
il:aart- en flag-veeren, zelfs buiten den rui -tyd. verliezen, door de· 
naauwheid der plaats w-aar in men hun veeltyds bewaard. 

De veeren , onder den bek en van de keel , of korten . hals , 
zyn mede blinkend-groen , en hièr .op vertoonen zich , even bo
ven de borfr , eenige witte veere~ die aldaar als een tamelyk 
breeden witten vlak maaken. 

De borfr-veeren, en die van het geheele onder-lyf,. zyn hoog
kaneel-, of roefl:-kleurjg.geel .. 
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De been en zyn , gelyk in alle de Y s~ Vogelen , kort , en bedekt 
met veertjes die tot by den klaauw neêrhangen. De klaauwen-zyn, 
in dit voorwerp , zeer duidelyk voor en agter twee. De buiten
fte voor- , en agter- vingers zyn de langfren , en de binnenfl:e voor
vinger is, meer dan halver weg, aan de anderen vafi: gegroeid; zoo 
dat de voetzoel, gelyk ik gezegd hebbe , zich hier breed en plat 
vertoont. De twee agter-klaauwen zyn los, doch fl:aan ook digt 
by een. De nagels zyn redelyk lang,_ ter zyde plat gedtukt, een 
weinig krom , fcharp, en , gelyk de beenen en klaauwen, zwart. 

EINDE. 

B 
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