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Uit : Natuurlyke Historie of Uitvoe�ige beschrijving der Dieren, Planten 
en Mineraalen, volgens het Samenstel van den Heer Linnaeus, 
Amsterdam 1 76 3 .  

De Kievit 

Deeze Vogel is teer bekend wegens het Ge� 
luid, dat hy maa.lï:t, 't welk aanleiding tot de 
laatfigemelde benaarningen gegeven heefc. Dit 
Geluid dient zekerlyk , in zommige gcvaUen ,  
om zyne aandoeningen t van vreeze ) fpyt of 
woede , uit te drukken. . Men wil dat zy, h� 
vcrder van hun Neft, hoe fterker febreeuwen ; . 

om · den genen , die naar 't zelve zoekt , te mis
leiden. Wat hier van zy , hunne manier van 
Vlie-ben , of dit Geluid , verraadtze. Gemeenlyk 
befiaat hun Voedzei io Aardwormen of andere 

Infekccn , 't zy kruipende 't zy vliegende. Men 

zictze, by grooce troepen , in de uitge!l:rekce 
Mocr.�s.Landen van Lîtthauwen , en in de akc., 
U ge Wildernifièn aan de Grenzen Vltfl P�uiffen , 
overwinteren. Van danr komen zy 9 zo 't fchynt , 
tegen 'c Voorjaar \Ve!l:waards, om cc broeden 
in de Gr:�zige Weiden van de Nederlanden , 
Vrankryk en Engeland , alwaar hunne Eijcren, 
die me� 'er in Maart en April vindt , een groote 
Lekkemy zyn. 

Op dat nu , onder 't voorwendzet van Kie· 
vits.Eijercn te zoeken , de Nefi:('n van Patryzen · 
en dergelyk Edel Gevogelte uiet gefioord of 
beroofd mogten worden , zo is daar . omerent 
bcpaaling gemaakt. In Vriesland is het ; vol

gens �et Regtement wylen zyner Dooriugtige 

H�gheid op de Jagc, van den 3o}anuary 1 750, 
vcrboaden ;- eênigc Endvogels, Kievits of der
gelyke Vogelen Eijeren op te raapen , of die te 

verkoopeo ,  van den 1 Mey tot den 5 AugÛftus, 
op de verbeurte van tien Guldens. Io 't Stigt 

van Utrecht werdt, door de nieuwe Ordonnan. 
tie op de Jagc, van den 1 8  Scpcember·des zelf. 
den Jaus , het . zoeken , rooven of verkoeperi , 
van Kievies t  Maarten � Wulpen , of dergelykcr 
Vogelen Eijeren , na pritiJ(J Mey verboaden , op 
een boete van u Guldens , zo wel by den 
kooper , als zoeker ; roover of verkooper, te 
verbeuren. Volgens het 42. Artikel van ht-t 

· Plakkaat op de Houtvcfiery en Jagt , in Holland 
en \Vellfricsland t van den Jaare 1 684 ,  mogen 
geen Kicvirs , Maarten , Wulpen of an_dere 
Vogelen Eljcren , gezogt of verkogt worden , 
op de Boete van 3 Pond , zo voor koopcr als 
vcrkoopcr. Ook ltaat in de Ordonnantie op de 
ijoutvc!l:ery en Jagt , van den Prins E.rffi:ad
bouder den 3 Augufl:us I 7 50 gearrc!l:cerd , dat 
men niet, da."J met verlof wn den Houtvtfler , 
Patrys·s  Faifant- , Kie�.<its· en andere Eijcren 
zoeken mag (*). De Bocren egtcr , in Wdl:
friesland , zoeken de Kicvits - Eijeren onbe
fchroomd en brengenze , als 't in de tyd is , by 
honderden ter Markt ; doch wy hebben ti�r voor 
gezien , d:tt de Weftfrie-.zen zig aan . 't Gezag 
van den Houcvefier niet onderworpen ag· 
ten. 
· · De Kievit is een der fraaifte Vogelen van 

ons Land. H y · heeft omttent de grQOtte van 
een Duif, maar zyn 'Pooten zyn · veel langer. D: 
kleur. is van boven groenagtig '  rpet een weer· 
fchyn \U ;Purper en Gou&., van' ondereifwit: 
de Staarq)ennen · Z}'fl ten deele wie , ·ten deele 
ZV'1att : . de Kop is zwartagtig groen , met een 
:tW"'� fhêep onder de Oogen en_ een afhan'
gendi! zwarte Kuif , die veel kotter k in 't 
Wyfje , dat. ook Jdcinder is ,  doch voor 1t 
overig� naauwlyb van 't Mannetje •Crfchilt. 
Hy vliegt zeer gez.wind , en alles zweemt naar 
vlugheid. 

Op fommige pla:ttfe_n rnaaken de Vogelaars 
hun werk van de Kieviten mee Slagnetten te 
vangen , om die tot Spyze te verkoopen. jong 
vindt men ze , inderdaad , niet onfmaakelyk, vet 
en wetgevoed in ·c Najaar , geevende een Vbed .. 

zel .dat gema'<kelyk te verteeren , doch niét 
zeer voedzanm is. Sommigen hebben hetzelve 
tot verfterkîng der Zenuwen en Herfenen' aa�. 
gcprcezen. 




