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BESCHRYVING 
VAN EEN 

VERWONDERBAAR FRAAI 

AMERIKAANSCH 

Y S- V 0 G E L T 1 E, 
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hebbende byna geen ft aart, doch voorzien met twee voor-, 
en twee agter- vingers. 

Koomende uit de Hollandfche Volkplanting, genaamd 

E B R B I 
E N 

béwaard wordende in het Mus É u M 

VAN ZYNE 

c E, 

DOORLUCHTIGSTE HOOGHEI~ · 
DEN HEERE PRINSE VAN ORANJE EN NASSAUW, ERF

STADHOUDER, ERF-GOUVERNEUR, ERF-KAPITEIN
GENERAAL EN ADMIRAAL DER V~REENIGDE 

NEDERLANDEN, enz. enz. enz. 

Befchreeven en uitgegeeven door 
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NATUURLYI{E - HISTORIE 

VAN EEN 

AMERII{AANSCH 

Y S-V ·o G. E L T J E, 
byna .zender flaart , doch met twee voor-, en twee 

agter-vingers voorzien zynde. 

·JN onze voorige Verhandeling hebben wy de Befchryving gegee .. 
ven van een vier- vingerigen langfl:aartigen Y s- vogel, die , na

melyk, twee vo.or-, en twee agter-klaauwen hadt. Thans doen 
wy 'er op volgen, een diergelyken vîer- vingerigen, die insgelyks 
de klaauwen ~ paa:r-&gewys 7 voor an agter gephatfi heeft, doch wel
ke gevo.eglyk ,' in .tegenil:êlling van den voorigen , zoude kunnen 
g.enaamd worden de Ys-- vogel zonder fiaart, met twee voor-, en 
twee agter-klaauwen. . 
, Hoewel d'Heer BuFFON , · voor wiens febriften wy alle hoog

agring betuigen, ons: ~nclers is voorgegaan , verkiezen wy echter , 
in de benaaming der onbenoemde wezens , altyd liever die ken
merken in het oog te houden, die zich terfiond by cle befchou
wing ontde).tken., dan zulken te gebruikèn , welken alleen bekend 
zyn by Natiën, die mogelyk . nimmer tot de kennis van onze· 
febriften kooroen zullen. · 
. By de voorgaande Befchryving zoude men mogelyk , en met 

reden hebben kunnen twyffelen aan de zekerheid va'fl ons geftelcie, 
om dat men het getuigenis omtrend de gefieldbeid der voeten dee
zer Vogelen van zoo veele Sehcyveren voor zich hadt , die met 
ons hier in onëens zyn; ie meerder·, . àls men bewuil: is, hoe dik
wyls en gemakkelyk , door onk.undige of bedriegelyke behande
laars , de welgeplaatfte deelen · der Dieren , verminkt , verwrongen 
en verplaatil: worden , eer zy ons gedroogd zyn toegezonden. 

A 2 Dan 
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Dan , niet tegenfl:aande wy verzekeren kunnen , hier om trend al· 
tyd op onze hoede te zyn , zoo twytfelen wy niet , of. het dikwyls 
te veel veld- winnende vooroordeel zal zich het aller heil: doen 
overtuigen, door het te · berde brengen van drie of vier verfchei
denheden, welken , als zoo veele afzonderingen op den regel, die 
by. na alle Schryvers vail: il:ellen , zyn aan te merken , namelyk , 
dat, alle Y s- vogelen drie voor-, ·en eenen agter-klaauw , of volgens 
ScHWENKFELD, en KLEIN, twee voor-, en twee agter - klaauwen 1 

hebben. Het na dit volgende il:ukje, behelzende de Befchryving 
van nog twee , (wederom in verdeeling der vingers verfchiliende , ) 
fraaië Y s- vogeltjes, zal mogelyk de waarheid myner ontdekking 
buiten allen twyffel brengen. 

Aangaande de Natuurlyke Hiil:orie van dit verwonderlyk fraaië 
Vogeltje , tot welks volmaakt gekoleurde afbeelding de tot nog be
kende verfll:offen te kort fchieten 7 kunnen wy geene merkwaardige 
omfiandigheden by brengen. Het is vry twyffelachtig , of dit Ge
Dacht der Vogelen , die. zich_ ~oo ppderfch.eiden van gedaanten in 
Afië, Afrika, en Amerika onthouden, ook . niet geheel in aart en 
huishouding met ons EuroP.eefch · zal v:e.rfchillen : verfcheiden 
voorbeelden daar van zou men hier, · genomen van andere Geilach
ten en foorten , kunnen bybrengen. 

Dit Vogeltje is my, gelyk de voorige, zonder_ eenig bericht, van 
de Berbice overgezonden; en, voor zoo ver ik he~ .zelve heb kun
nen nagaan , voor my nog niet befchreeven; Door een misver
frand van den Letter- fnyder , is hier de naam van den Heer A. 
ScHOUMAN , onder de afbeelding geil:eld ; het is den ~eer G. vAN 
DEN HEuvEL die het zelve geteekend heeft. 
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~-~·~·~·~·~·~·§~§·~·~·~·~·~·~·~·~ 
BESCHRYVING 

VAN DEN 

AM;ERIKAANSCHEN 

jlaart ontbeerenden , en twee voor-, en twee agter .. 
vingers hebbende 

y S-V ·0 G E L . 
Tab. I I 1. · 

DE grootte van deezen Y s-Vogel , komt , na genoeg, aan die 
van onze gemeene, hier te Land vallende, foort, eer klein

der dan grooter. 
De bek, uit den hoek der kaak gemeet en , is een en vyf agdl:e 

duim lang. De koleur is overal geheel zwart. De gedaante is , 
zoo wel boven als van onderen , zeer fcharp, . daksgewys , of ge
lyk als deeze ( <:> ) twee teegens een gelegde letters V , en loopt 
uit in een regten en fcharpen punt. De Neusgaten zyn ovaal
rond , en fchynen my ( zoo ver ik uit dit gedroogd en opgevuld 
voorwerp zien kan) ruim halver wegen met een dun fchuins neêr. 
loopend vliesje bedekt. Zy fiaan digt by de voorhoofds - veeren, 
en zyn aldaar met drie fyne , zwarte, voor uitfiaande, lange bor
fiel-hairtjes gewaapend. 

De Oogen De Tong 
Aan den hoek van het oog , voor by den bek , fiaan meede 

vyf op een rei geplaatfie kleinder bogl:elhairtjes. 
De veeren , boven op het hoofd en aan de wangen , of onder 

de oog en , zyn fraai , blinkend- goudkleurig- groen ; doch het is 
A 3 in 
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in de water-verwen niet mogelyk, deeze gouden en bl~nkende ko
leuren, by dit voorwerp , wel af te beelden. Agter, of verder op 
den nek, rug en boril:, vertoonen zy zig blinkend koper-kleurig 
rood. De onderfl:e flag- veeren der vleugels zyn va~l zwart , de 
veideren worden door de genoemde rug-veeren bedekt. 

De afhangende rug-veertjes, die áls een klein bewys van een 
il:aart maken , zyn ook rood ·koper- kleurig, met loot- kleurigen 
gemengd. . 

De veeren , onder de keel en by den bek, zyn wit , die der 
boril: , (als gezegd is ,) zyn blinkend koper- kleurig rood, en de 
verderen van den buik, enz. zyn kaneel-kleurig. 

De been en zyn kort , met tot by · den klaauw neêrhangende vee
ren bedekt, en met de klaauwen zwartachtig van koleur. 

De klaauwen zyn hier meede vo.or en agter; twee; de buiten
fie voor- en agter-klaauwen zyn zeer lang, de naar binnen fraan
den, in evenredigheid, veel tkorter, en meer dan halverwege aan 
den anderen vail: gegroeid , zoo dat de voet - zool zig hier ook 
breed en plat vertoond. De twee agter-klaauwen zyn los. 

De nagels ·zyn redelyk lang , · ter ·zyde plat , krom , zwart en 
fcharp. 

E· IN, DE. r .. • 
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